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املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س 

د. �شالمة الهريف البلوي

مقدمة:

�إىل  �حلر�م  �مل�صجد  من  به  �أ�رشي  من  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

�مل�صجد �الأق�صى حممد بن عبد �هلل، وعلى �آله و�صحبه ومن �صار على هديه �إىل يوم �لدين، 

وبعد:

فاإن �لقد�ض حبل وريد �الأمة، وعا�صمة وعيها، ورمز عزتها، وماأزر طائفتها �ملن�صورة 

ومنتهى  �ل�رشيفني،  �حلرمني  وثالث  �لقبلتني  �أوىل  هي  وذ�ك  هذ�  وقبل  �لدين،  يوم  �إىل 

ومدينة  �ملنتهى،  �صدرة  �إىل  معر�جه  ومنطلق  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �مل�صطفى  م�رشى 

وزكريا  و�صليمان  ود�ود  و�إ�صحق  و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  ثر�ها  على  درج  �لتي  �الأنبياء 

ويحيى عليهم �ل�صالم، وفيها تكلم عي�صى يف �ملهد، ونزلت عليه مائدة من �ل�صماء، ومنها 

�أهد�ب �لعيون، وفدتها باملال  . لذ�، و�صعتها �الأمة بني 
1
�آخر �لزمان رفع و�إليها يعود يف 

فكانت  و�ملتبتلني،  �لزهاد  قلوب  بذكرها  ورق�صت  �ل�صعر�ء،  بع�صقها  وتغنى  و�لبنني، 

.
2
حمجاً للعلماء، وقبلة لطلبة �لعلم، وموطناً للزهاد و�ملر�بطني على مّر فرت�ت �لتاريخ

�إن �حلديث عن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض �إبان �حلكم �الإ�صالمي يقدم 

�ل�صماوية �لثالثة، فالأول مرة يف تاريخ  �لتعاي�ض بني �الأديان  لنا جتربة فريدة يف جمال 

من  جو  يف  �ليهودية  و�لكن�ض  �لن�رش�نية  �لكنائ�ض  مع  �مل�صاجد  جتاورت  �لطويل  �ملدنية 

لكل  ذر�عيها  �ملقد�صة  �ملدينة  هذه  فتحت  �أي�صاً  �لتاريخ  يف  مرة  والأول  و�ل�صالم،  �ملحبة 

�الأجنا�ض و�الأديان و�لطو�ئف للعي�ض فيها وممار�صة �صعائرهم بكل حرية.

لقد عا�ض يف �ملدينة �ملقد�صة ع�رش�ت �الأجنا�ض و�لطو�ئف و�ملذ�هب و�الأديان و�لفرق، 

طريقة  �صبعني  من  �أكرث  عن  ف�صالً  �ملتعددة،  �لفقهية  مبذ�هبهم  �مل�صلمون  هناك  فكان 

و�ليونان،  و�ملو�رنة،  و�الأحبا�ض،  و�الأقباط،  و�ل�رشيان،  �الأرمن،  هناك  وكان  �صوفية، 

و�لطليان، و�لرو�ض، و�الإ�صبان، و�لعرب، و�لببر، و�لفر�ض، و�لهنود، و�الأكر�د، و�ليهود، 

�إال  �لعامل  �أ�صقاع  من  �صقع  يكاد  ال  بل  ال  و�لبوت�صتانت،  و�الأرثوذك�ض،  و�لكاثوليك، 

ومنه جماورين يف �لقد�ض ولهم فيها �أوقاف تعليمية، فاأي تعاي�ض وتو��صل وتعاون بني 

�الأديان و�الأجنا�ض مثل هذ�؟ و�أي ت�صامح وعد�لة عا�صتها �ملدينة حتت ر�ية �الإ�صالم؟.
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ولعل �لتعاي�ض ي�صل ذروته عندما يعهد �لن�صارى للم�صلمني باالإ�رش�ف على �أقد�ض 

وقفية عندهم، �أال وهي كني�صة �لقيامة، حيث �تفق �لن�صارى منذ 800 عام وحتى �ليوم 

ن�صيبة  �أ�رشة  هما:  م�صلمتني،  الأ�رشتني  �لكني�صة  هذه  على  �الإ�رش�ف  مهمة  �إ�صناد  على 

و�أ�رشة �آل جودة، �إذ حتتفظان مبفتاح �لكني�صة وتقومان بفتحها و�الإ�رش�ف على �صوؤونها 

�لعامة.

�إن �حلديث عن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض يف هذه �للحظة �لتاريخية �لتي 

لتاريخها  لهويتها، وتزييف  �لقد�ض الأ�رش�ض عملية نهب لرت�ثها، وم�صخ  فيها  تتعر�ض 

�ل�صمود و�لتحدي، ورمز  �ملحتلني؛ هو حديث عن معقل من معاقل  �ل�صهاينة  من قبل 

من رموز �صموخ �الأمة �أمام �لظلم و�لطغيان، �إنه حديث عن �جلذور �لعربية �الإ�صالمية 

للمدينة �ملقد�صة �ل�صاربة يف �أعماق �لتاريخ، تلك �جلذور �لتي ��صتع�صت على كل �أ�صكال 

�الأمل  و�لت�صحية، وتبعث  بالعزة  �الأمة  �الجتثاث و�ال�صتئ�صال، و��صتمرت متد عروق 

و�لهمة يف �الأجيال جيالً بعد جيل.

�إن �لتاريخ يحدثنا باأن حال �لقد�ض هو جت�صيد حلال �الأمة، فاإذ� كانت �لقد�ض بخري 

فاالأمة بخري، و�إذ� كانت �أ�صرية فاالأمة كلها ك�صرية، ال بل �إن �ملوقف من ق�صية �لقد�ض هو 

�لذي ي�صري �إىل �إخال�ض هذ� وخيانة ذ�ك، فمن خانها خان �لدين و�الأمة ومن ن�رشها ن�رش 

�لدين و�مللة. كما يحدثنا �لتاريخ �أي�صاً باأن جرح �لقد�ض كان دوماً هو �ملحرك ليقظة �الأمة، 

و�ل�صعف  �لوهن  عو�مل  وتاليف  �لتق�صري،  مو�طن  وتلم�ض  ح�صاباتها،  ملر�جعة  و�لد�فع 

و�لفرقة، فكما قال �ل�صاعر �ليا�ض �أبو �صبيكة:

رب جرح قد �صار ينبوع �صعر           تلتقي عنده �لنفو�ض �لظو�مي

�إن هذه �لدر��صة تهدف �إىل �صب غور جتربة �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض، 

و�حلفر يف مكوناتها و�آلياتها �لتي ت�صمح يف تفعيلها و�إعادة �العتبار لها، و��صتح�صارها 

فكر�ً وت�صور�ً عند �حلديث عن و�قع �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �ليوم، مما يجعلنا 

�أكرث وعياً للتحديات �لتي تو�جهها، و�لعو�ئق �لتي تعرت�صها؛ من �أجل تذليلها من خالل 

�ال�صتفادة من �لدر�ض �لتاريخي، �إذ ال ت�صتقيم �صورة �حلا�رش �إال باملا�صي، وال ينبني 

�مل�صتقبل �إال بهما معاً. وبعبارة �أخرى، جاءت هذه �لدر��صة حماولة متو��صعة ال�صتنطاق 

�لتعليمية و�ملكتبات، و��صتح�صار عنا�رشها �ملوؤثرة  جتربة �لقد�ض يف جمال �ملوؤ�ص�صات 

�أن فتحها عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه وحتى �ليوم على �صبيل  يف م�صرية �الأمة منذ 

�الإجمال و�الخت�صار، وذلك من خالل حماولة �الإجابة عن �لت�صاوؤالت �الآتية:
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ومهم�صة  مهملة  حذوهم،  حذ�  ومن  �ل�صهاينة  يدعي  كما  �لقد�ض،  كانت  هل   :1 �ض 

طو�ل �لقرون �الأوىل حتى �أعاد لها �صالح �لدين �الأيوبي �العتبار بعد حتريرها 

من �ل�صليبيني؟

�ض 2: ما �لدور �حل�صاري �لذي قامت به �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات للحفاظ على 

�لهوية �لعربية �الإ�صالمية للمدينة �ملقد�صة؟

�ض 3: هل توجد عالقة بني �لوقف و�زدهار �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض؟

�ض 4: ما �أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �ليوم؟ وما هي 

مالمح �مل�رشوع �ل�صهيوين يف “�أ�رشلة” تلك �ملوؤ�ص�صات؟

�ض 5: كيف يكننا �أن ن�صهم يف دعم �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض؟

وقد جاءت �الإجابة عن هذه �لت�صاوؤالت يف خم�صة مباحث؛ تناول �الأول منها تاريخ 

�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض، حيث مّت ت�صليط �ل�صوء على خ�صائ�ض تلك �ملوؤ�ص�صات، 

ْفِرَد �ملبحث �لثاين للو�قع �ملاأ�صاوي للموؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض 
مُ
و�أهم خمرجاتها. و�أ

�ليوم، من خالل �لرتكيز على و�صع �ملباين �ملدر�صية و�لغرف �ل�صفية، و�أو�صاع �ملعلمني 

و�لطلبة، وم�رشوع “�أ�رشلة” �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملتاحف �إىل جانب نهب �ملخطوطات. 

�ملد�ر�ض  ومكتبات  و�خلا�صة  �لعامة  �لعربية  �ملكتبات  تاريخ  عن  �لثالث  �ملبحث  وحتدث 

و�جلمعيات،  و�لنو�دي  و�لكنائ�ض  �الأديرة  ملكتبات  �لر�بع  �ملبحث  ِعل  وجمُ و�لزو�يا، 

�ض �ملبحث �الأخري لنظام �ملكتبات، حيث �صلط �ل�صوء على �جلهاز �الإد�ري و�لفني  �صِّ وخمُ

للمكتبات، ونظام �الطالع و�ال�صتعارة، ونظام �لتزويد، وقد ذيلت �لدر��صة باأهم �لنتائج 

و�لتو�صيات �لتي خرجت بها �لدر��صة.

اأواًل: املوؤ�ش�شات التعليمية:

1. ملحة عن تاريخ املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

و�الإ�صالمي  �لعربي  �لوعي  لتزييف  �لهادف  م�رشوعهم  �صمن  �ل�صهاينة،  د�أب  لقد 

�لفعل  يف  ومركزيتها  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لوجد�ن  يف  �لقد�ض  مكانة  ب�صاأن  و�لعاملي 

�الأمة يف  �لقد�ض مل تكن يف بوؤرة �هتمام  باأن  �إىل ترويج �صبهة مفادها  �حل�صاري لالأمة؛ 

�لقرون �لهجرية �خلم�صة �الأوىل، بدليل �أن �لتاأليف يف ف�صائلها مل يظهر �إال بعد �أن حررها 
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�صالح �لدين �الأيوبي من �أيدي �ل�صليبني �صنة 583هـ/1187م حيث �زدهرت �ملوؤ�ص�صات 

هذه  وتثبت  ت�صتقيم  فهل   ،
3
مهامها �أد�ء  يف  وت�صاندها  تغذيها  �لتي  و�الأوقاف  �لتعليمية 

�لدعوى �أمام حقائق �لتاريخ؟.

�إن �لقد�ض يف �لوجد�ن �حل�صاري �الإ�صالمي لي�صت ككل �ملدن فحبها عبادة، وزيارتها 

نّة، و�لدفاع عنها فر�ض، و�الإيان بعروبتها وحق �مل�صلمني فيها عقيدة عند كل م�صلم  �صمُ

وم�صلمة، فكيف يعقل �أن تهم�ض طو�ل 500 �صنة؟.

لقد ف�صح �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�رشيف وكتب �لتف�صري و�لفقه و�لتاريخ و�لرحلة 

�ملد�ئن، وبوؤرة  �لقد�ض كانت عرو�ض  باأن  �لزور و�لبهتان، و�أو�صحت هذه �مل�صادر  هذ� 

�رشف  بعد  �رشف  و�أي  وحكاماً،  �أفر�د�ً  �الأمة  عند  و�لتبجيل  �الحرت�م  وحمل  �الهتمام، 

فقال  �لنهار  و�أطر�ف  �لليل  �آناء  يتلى  قر�آناً  ��صمها  بجعل  �ملدينة  لهذه  �لعزة  رب  تكرمي 

تعاىل :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹZ )�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1)، و�أي تقدير 
�أكرث من �أن تتحول زيارة هذه �ملدينة �إىل لون من �ألو�ن �لطاعة و�لعبادة حيث قال �صلى 

�مل�صجد  و�إىل  �مل�صجد �حلر�م،  �إىل  �إىل ثالثة م�صاجد:  �إال  �لرحال  ت�صد  �هلل عليه و�صلم:“ال 

�هلل.  �صبيل  �لرباط يف  �ألو�ن  لون من  فيها  �الإقامة  �أن  ، كما 
و�إىل م�صجدي هذ�”4 �الأق�صى 

فكيف تكون مهم�صة وكتب �لتف�صري و�حلديث و�لفقه قد �أ�صهبت يف �حلديث عن ف�صلها 

و�أجر �ل�صالة يف م�صاجدها، و�أحكام �الإقامة فيها و�الإهالل للحج منها و�ملر�بطة فيها.

و�أي �رشف لهذه �ملدينة �أكرث من زيارة �خلليفة �لر��صدي �لثاين عمر ر�صي �هلل عنه 

لها مع كبار �ل�صحابة، �أمثال: �أمني �الأمة �أبو عبيدة بن �جلر�ح، وبالل بن رباح، وخالد بن 

�لوليد، وعبادة بن �ل�صامت، و�صلمان �لفار�صي، و�أبو هريرة، و�صعيد بن زيد، وعبد �هلل 

بن عمر، وعبد �هلل بن عبا�ض، وعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن 

�أبي �صفيان ر�صي �هلل عنهم جميعاً، حتى �أن كتب �لرت�جم �أح�صت �أكرث من 44 �صحابياً 

ز�رو� �لقد�ض. و��صتمر تقاطر �ل�صحابة و�لتابعني وعلماء �الأمة وزهادها لزيارة �لقد�ض 

و�الإقامة فيها، فاأوقفو� �الأوقاف، و�أن�صاأو� �ملر�فق، وتركو� ب�صماتهم �لثقافية و�الإن�صانية 

.
5
�لتي ما يز�ل بع�صها قائماً �إىل يومنا هذ�

لقد كانت �لقد�ض حمور �هتمام حكام �مل�صلمني منذ �أن فتحها عمر بن �خلطاب ر�صي 

�أبي �صفيان ر�صي �هلل عنه خالفته، وفيها متت مبايعة  �أعلن معاوية بن  �هلل عنه، فمنها 
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�خلليفة �صليمان بن عبد �مللك باخلالفة، وحتت قبة �ل�صخرة �مل�رشفة كان عمر بن عبد 

عبد  �أنفق  �ل�صخرة  قبة  وم�صجد  �الأق�صى  �مل�صجد  بناء  وعلى  عماله،  يحا�صب  �لعزيز 

علم  منار�ت  �مل�صاجد  تلك  لتكون  �لطائلة  �الأمو�ل  �مللك  عبد  بن  و�لوليد  مرو�ن  بن  �مللك 

�ملن�صور  �أبو جعفر  �لعبا�صية:  �لدولة  �الإ�صالمي، كما ز�رها من خلفاء  �لعامل  ت�صع على 

، وكل ذلك كان يف �لقرون �لثالثة �لهجرية �الأوىل، فاأين �الإهمال 
6
و�خلليفة �ملهدي و�ملاأمون

و�لتهمي�ض؟!.

كثرية  فهي  �ملقد�صة  �ملدينة  هذه  تاريخ  خدمة  يف  �الأمة  علماء  جلهود  بالن�صبة  �أما 

ومتعددة �جلو�نب و�الهتمام، ولعل تف�صري مقاتل بن �صليمان ت 150هـ/767م من �أقدم 

�لتفا�صري �لتي تعر�صت لذكر مدينة �لقد�ض عند تف�صري �صورة �الإ�رش�ء. ويمُْذَكر �أن �لعالمة 

�لرملي، �لوليد بن حماد من �أعيان �لقرن �لثالث �لهجري، قد كتب كتاباً يف ف�صائل �لقد�ض. 

كما تو�صع �ملقد�صي، حممد بن �أحمد ت 380هـ/990م �صاحب كتاب “�أح�صن �لتقا�صيم يف 

معرفة �الأقاليم” من �أعيان �لقرن �لر�بع �لهجري يف �حلديث عن بيت �ملقد�ض. ثّم هناك �أبو 

�ملعايل �مل�رشف بن �ملرجى بن �إبر�هيم �لذي كتب يف منت�صف �لقرن �خلام�ض يف ف�صائل 

�لقد�ض  دخلو�  عندما  �ل�صليبيني  يد  على  �لقا�صم  �أبو  �لرملي،  �لعالمة  وقتل  �لقد�ض، 

.
7
�صنة 492هـ/1099م قبل �أن يتّم كتابه عن تاريخ �لقد�ض وف�صائله

حترير  بعد  �لهجري  �ل�صاد�ض  �لقرن  يف  ذروته  �لقد�ض  ف�صائل  يف  �لتاأليف  بلغ  وقد 

وهذ�  583هـ/1187م،  �صنة  �ل�صليبيني  �لغز�ة  بر�ثن  من  للمدينة  �الأيوبي  �لدين  �صالح 

�لتي بذلت  �ملدينة  تلك  �لتحرير يقت�صي تخليد ف�صائل  �صيء طبيعي الأن �الحتفاء بهذ� 

�ملهج و�الأرو�ح من �أجل حتريرها، ومن �أبرز تلك �ملوؤلفات: ف�صائل �لقد�ض، البن �جلوزي 

ع�صاكر  البن  �الأق�صى،  �مل�صجد  ف�صائل  يف  �مل�صتق�صى  و�جلامع  597هـ/1201م،  ت 

يف  �ملر��صد  وم�صباح  �ملقا�صد  ومفتاح  600هـ/1204م،  ت  �حل�صني  بن  علي  بن  �لقا�صم 

بيت  وف�صائل  625هـ/1228م،  ت  علي  بن  �لرحيم  عبد  للقر�صي  �ملقد�ض  بيت  زيارة 

وباعث  643هـ/1246م  ت  �ملقد�صي  �لو�حد  عبد  بن  حممد  �لدين  �صياء  للحافظ  �ملقد�ض، 

�لفز�ري  �لرحمن  عبد  بن  �إبر�هيم  �لفركاح  البن  �ملحرو�ض،  �لقد�ض  زيارة  �إىل  �لنفو�ض 

ت 729هـ/1329م، ومثري �لغر�م �إىل زيارة �لقد�ض و�ل�صام، للمقد�صي �أحمد بن حممد بن 

�رشور ت 795هـ/1393م، و�إحتاف �الأخ�صا بف�صائل �مل�صجد �الأق�صى لل�صيوطي �صم�ض 

�لدين حممد، و�الأن�ض �جلليل بتاريخ �لقد�ض و�خلليل ملجري �لدين �لعليمي �حلنبلي عبد 

.
8
�لرحمن بن حممد ت 928هـ وغريها
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و�أخري�ً فاإن كتب �لرت�جم حتفل باأ�صماء ع�رش�ت �لعلماء و�أعيان �الأمة �لذين مل ينقطعو� 

عن زيارة �لقد�ض يف �لقرون �خلم�صة �الأوىل، ناهيك عن ع�رش�ت �ملنجز�ت �حل�صارية �لتي 

�أقاموها وما يز�ل بع�صها قائماً حتى �ليوم، وهذ� كله يدح�ض دعاوى �ملغر�صني ب�صاأن 

مكانة �لقد�ض يف وجد�ن �الأمة وتاريخها منذ �أن دخلت يف عهدة �مل�صلمني.

2. خ�شائ�س املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

�إن �ملتاأمل لتاريخ �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض يف حقب �لتاريخ �الإ�صالمي �ملتعاقبة 

يخل�ض �إىل ر�صم جمموعة من �خل�صائ�ض �لتي �نفردت بها هذه �ملوؤ�ص�صات، بل ومتيزت 

بها عن كثري من �ملدن �الإ�صالمية، ومن �أبرز تلك �خل�صائ�ض:

اأ. عاملية املوؤ�ش�شات التعليمية:

�ل�رشيف،  �حلديث  ورو�ة  للقر�ء  موئالً  �الإ�صالمي  �لفتح  بعد  �لقد�ض  �أ�صبحت  لقد 

و�صوب  حدب  كل  من  �مل�صلمون  فق�صدها  للتقاة؛  ومز�ر�ً  �لعلم،  وطالب  للزهاد  ومقر�ً 

لطلب �لعلم �أو �ملجاورة �أو �لزيارة، وبعد بناء �مل�صجد �الأق�صى فيها وفد �إليها طلبة �لعلم 

للدر��صة يف مد�ر�صها، من مر�ك�ض حتى �ل�صند ومن �صمرقند �إىل م�رش، فمن علماء �لقرن 

�خلام�ض �لهجري على �صبيل �ملثال: �لكازروين )فار�ض(، و�ل�صاغاين )مرو(، و�إ�صماعيل 

حجة  ذكر  وقد  )�لب�رشة(،  �لب�رشي  �حل�صن  و�أبو  )جرجان(،  �ال�صرت�بادي  علي  بن 

�الإ�صالم �أبو حامد �لغز�يل �أنه كان يف �مل�صجد �الأق�صى يف �أو�خر �لقرن �خلام�ض �لهجري 

360 عاملاً يدر�ض فيه.

�الأندل�ض(،   - )طرطو�صة  �لطرطو�صي  �لوليد  بن  حممد  �ل�صاد�ض:  �لقرن  علماء  ومن 

و�أبو بكر حممد بن �أحمد �ل�صا�صي )�ل�صا�ض - بالد ما ور�ء �لنهر، ط�صقند �ليوم(، و�أبو 

)�الأندل�ض(، و�أبو عبد  �لعربي  �ليوم(، و�أبو بكر بن  �أوزبك�صتان  �لغز�يل )طو�ض -  حامد 

�هلل �لديباجي �لعثماين )مكة(، و�صياء �لدين بن عي�صى �لهكاري )�ملو�صل(، و�بن جهبل، 

جمد �لدين طاهر )حلب(، ويا�صني بن �صهل �لقاب�صي �خل�صاب )قاب�ض - تون�ض(. 

ودر�ض يف مد�ر�ض �لقد�ض من علماء �لقرن �ل�صابع �لهجري، �بن جماعة، برهان �لدين 

�إبر�هيم )حماة(، و�أبو عبد �هلل حممد �لعبدري )�ملغرب(، وعبد �لرحيم بن عمر �لباجريقي، 

بن  �صليمان  بن  حممد  �نقيب،  و�بن  )�أذربيجان(،  �خلويي  خليل  حممد  �لدين  و�صهاب 

�حل�صن )بلخ - �أفغان�صتان(، ور�صيد �لدين �ل�صوري )�صور - لبنان(، و�بن ع�صاكر عبد 

�لرحيم حممد بن �حل�صني )دم�صق(. 
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ووفد �إىل �لقد�ض من �حلب�صة �لعالمة �لزيلعي، ومن بخارى �لعالمة �لبخاري، حممد 

بن بهاء �لدين وذلك يف �لقرن �لثامن، وهكذ� ��صتمر تدفق �لطلبة و�لعلماء من كل �أرجاء 

ومد�ر�صها  �لعلمية  معاهدها  �أك�صب  مما  �لتالية،  �لقرون  يف  �لقد�ض  �إىل  �الإ�صالمي  �لعامل 

.
9
�صبغة �لعاملية

�ل�رشق  مدن  من  �لن�صارى  من  �لعديد  الأفئدة  مهوى  �أي�صاً  �لقد�ض  كانت  �ملقابل  ويف 

�ملختلفة، حيث كانو� يق�صدونها لزيارة كني�صة �لقيامة وكني�صة �ملهد و�الأماكن �ملقد�صة 

.
10

يف فل�صطني

من  باأ�صماء  ت�رشح  الأنها  بعامليتها  �أي�صاً  ت�صي  �لقد�ض  مد�ر�ض  م�صميات  ولعل 

�أ�ص�صوها من �أبناء �لعامل �الإ�صالمي، فهناك �ملدر�صة �ل�صالحية، و�الأ�رشفية، و�لفار�صية، 

و�لتنكزية،  و�لظافرية،  و�لطيلونية،  و�لدو�د�رية،  و�خلاتونية،  و�لعثمانية  و�ملو�صلية، 

 .
11

وغريها

ب.  وقفية املوؤ�ش�شات التعليمية:

�لوقف  بازدهار  تزدهر  وقفية  موؤ�ص�صات  كانت  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �إن 

ولعل  �ملوؤ�ص�صات.  لتلك  �لفقري  �لعمود  يثل  كان  �الأوقاف  فنظام  ب�صعفه،  وت�صعف 

�أوقفها  وقفيات  معظمها  وثيقة   750 يجد  �لقد�ض  يف  �الإ�صالمي  �ملتحف  لوثائق  �ملتاأمل 

، كما ويدلنا �صجل �الأر��صي �لعثمانية رقم 
12

�أ�صحابها على �ملوؤ�ص�صات �لدينية و�لثقافية

602 �أنه يوجد 28 قرية منها 22 قرية تابعة لغزة و14 مزرعة وحمام ودكاكني ومع�رشة 

وخان وفرن بغزة كانت كلها موقوفة من قبل �ل�صلطان �ململوكي “قايتباي” على �ملدر�صة 

�الأ�رشفية �لتي تقع يف �لرو�ق �لغربي حلرم بيت �ملقد�ض، ال بل �إن هناك من يذكر �أن هناك 

.
13

52 عقار�ً كان موقوفاً على هذه �ملدر�صة

�لتنكيزية،  و�ملدر�صة  �لفار�صية،  �ملدر�صة  باأوقافها:  غنية  كانت  �لتي  �ملد�ر�ض  ومن 

�لد�ود�رية؛ حيث كانت قرى طولكرم، وبيت نباال، وحجال، وطب�ض، وعني  و�ملدر�صة 

 .
14

قينية قرب ر�م �هلل، �إىل جانب �لعديد من �خلانات و�لطو�حني و�لدكاكني موقوفة عليها

�أوقافاً �صخية  �لدين �الأيوبي  �أوقف عليها �صالح  �لتي  �ملدر�صة �ل�صالحية  �أي�صاً  وهناك 

�أيوب  وبئر  وخان  عام  وحمام  �صلو�ن،  وو�دي  �لقد�ض،  يف  �لعطارين  �صوق  منها  كان 

.
15

وقرية نعليا وغريها



278

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

وعلى  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  على  وقفاً  تكون  �أن  فل�صطني  �أر�ض  معظم  وتكاد 

�صنة  يف  �ملثال  �صبيل  على  �الأوقاف،  هذه  من  ينفق  كان  حيث  �الأق�صى،  �مل�صجد  ر�أ�صها 

و�أربعني  للقر�آن  وع�رش  للحديث  مد�ر�ض  و�صبع  حمر�باً   240 على  1058هـ/1648م، 

مدر�صة وخانقاه ل�صبعني مدر�صة �صوفية، ف�صالً عن 800 �إمام وو�عظ يعملون يف �حلرم 

و�ملد�ر�ض، وخم�صني موؤذناً، وعدد كبري من مرتلي �لقر�آن �لكرمي للم�صاحف �ملوقفة على 

�الأق�صى، و�لتي منها: ربعة �صلطان �ملغرب �أبو �حل�صن �ملريني، �لذي عني لقر�ءتها عندما 

�أوقفها �صنة 745هـ/1344م �صباح كل يوم 18 نف�صاً منهم 15 من حفاظ �لقر�آن �لكرمي، 

على �أن يكونو� من �ملغاربة �ملالكيني وخادمني من �مل�صلمني و�أوقفت على ذلك عدة مر�فق 

 .
16

يف مدينة �لرملة �لفل�صطينية

يف حني �أح�صى موؤرخ �لقد�ض وقا�صيها جمري �لدين �لعليمي �حلنبلي مد�ر�ض �لقد�ض يف 

�صنة 900هـ، فبلغت ما يزيد على �خلم�صني ياأتي على ر�أ�صها �ملدر�صة �ل�صالحية و�لتنكزية 

و�الأ�رشفية، �أما �لرحالة �لرتكي �أوليا جلبي �لذي ز�ر �لقد�ض �صنة 1081هـ/1671م فذكر 

.
17ً

�أنه وجد �أربعني مدر�صة، وع�رش دور للقر�آن �لكرمي، و�صبع دور للحديث، و18 �صبيال

خمتلف  من  �لطلبة  من  كبرية  ل�رشيحة  خدماتها  �لتعليمية  �لقد�ض  �أوقاف  قدمت  لقد 

�أرجاء �ملعمورة، من �ملغرب حتى �ل�صند ومن �صمرقند �إىل م�رش، ف�صالً عن بلد�ن �أوروبا 

�ملختلفة فكانت بحق عاملية يف �أهد�فها �إن�صانية يف خدماتها.

�لقـانوين  �صليمـان  �ل�صلطـان  �أوقفته زوجة  �لذي  �صلطان  تكية خا�صكي  ولعل وقف 

على  و�لقد�ض  �لعموم  على  فل�صطني  يف  �خلريية  �الأوقاف  �أهم  من  959هـ/1551م  �صنة 

�لطعام  منه  يوزع  مطبخ  على  ت�صتمل  كانت  حيث  �لعلم،  طلبة  دعمت  �لتي  �خل�صو�ض، 

من  �صناجق  خم�صة  يف  �لتكية  �أوقاف  �نت�رشت  وقد  ومدر�صة،  ورباط  م�صجد  وعلى 

، فكانت 
18

بالد �ل�صام، وبلغ عدد �لقرى و�ملز�رع �ملوقوفة على �لتكية 34 قرية ومزرعة

موؤ�ص�صة �جتماعية متكاملة تقدم �لطعام و�ملاأوى و�لتعليم.

ج. ظاهرة الهتمام بتعليم الأيتام يف مدينة القد�س:

تخ�ص�ض  فكانت  �لقد�ض،  يف  �الأيتام  برعاية  �خلا�صة  و�لدور  �ملد�ر�ض  �نت�رشت 

مرتبات �صهرية لالأيتام يف �ملد�ر�ض �الإ�صالمية �لوقفية ف�صالً عن �لك�صوة، كما هو �حلال 

15 درهماً �صهرياً يف �صنة  �لتي كان يتقا�صى فيها �لطالب  �لبا�صطية لالأيتام  يف �ملدر�صة 

.
19

834هـ/1430م، وكان يمُعطى �ليتيم يف عيد �لفطر ثالثني درهماً بدل ك�صوة
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ومن �ملد�ر�ض �لتي قدمت خدمات جليلة لالأيتام؛ �ملدر�صة �لتنزيقية �لتي بناها نائب 

حاكم �صورية �صنة 728هـ/ 1328م، �إذ �حتوت على �أربع قاعات للمحا�رش�ت و�ل�صالة، 

ف�صالً عن خانقاه لـ 12 مت�صوفاً، ومدر�صة لالأيتام، ومن ثم كانت �لدر��صة و�ل�صلو�ت 

و�ملد�ئح �ل�صوفية و�أعمال �لب متار�ض من حتت �صقف و�حد، كما ��صتهرت يف �لقد�ض د�ر 

.
20

�الأيتام �الإ�صالمية �لتي ما تز�ل قائمة حتى �ليوم

ومل تقت�رش رعاية �الأيتام على �أوقاف �مل�صلمني بل تعدتها �إىل خمتلف �لطو�ئف �لدينية، 

كثرية  خدمات  �أدت  وقد  للبنات،  خا�صاً  ميتماً  قومي” �الأملانية  “طالثيا  مدر�صة  فكانت 

ل�صكان فل�صطني. كما قامت “كلية �صميدت” للبنات و�لتي تاأ�ص�صت �صنة 1304هـ/1886م 

 German Catholic Society من قبل �جلمعية �الأملانية �لكاثوليكية لالأر��صي �ملقد�صة

of the Holy Land، وغايتها تعليم �لبنات �لعربيات وتدريبهن على �ل�صوؤون �ملنزلية 

 450 يتجاوز  1365هـ/1945م  �صنة  �لطالبات  عدد  وكان  �لعايل،  �لثانوي  م�صتوى  حتى 

طالبة تعي�ض حو�يل �صبعني طالبة منهن يف �لق�صم �لد�خلي.

 Johann �لق�ض يوحنا لودفيغ �صنللر  �أقامها  �لتي  �ل�صورية  �الأيتام  د�ر  �أي�صاً  وهناك 

Ludwig Schneller بتاريخ 1860/11/11 �عتماد�ً على �مل�صاعد�ت �لتي كانت تاأتي �إليها 

�ل�صناعات  بتعليم  ��صتهرت  �الأيتام، وقد  و�لفتيات  �لفتيان  �أملانيا، وكان طالبها من  من 

.
21 

كالنجارة و�حلد�دة و�خلياطة و�لطباعة، و�صنع �خلزف و�صغل �الأحذية

د. الهتمام بالعلماء: 

وكانو�  �إليهم،  يفدون  �لذين  �لعلماء  على  باأمو�لهم  يبخلون  ال  �لقد�ض  �أهايل  كان 

�لدين  جمري  روى  فقد  �ملالية،  �جلو�ئز  منحهم  خالل  من  �لتدري�ض  على  ي�صجعونهم 

289هـ/902م،  ت  �لدمياطي  �صهل  بن  بكر  �لعالمة  �أن  �جلليل،  �الأن�ض  كتابه  يف  �حلنبلي 

لهم  روى  حتى  دينار  �ألف  له  فجمعو�  �ملقد�ض،  بيت  �إىل  قدم  �ملعروف  و�ملف�رش  �ملحدث 

�لتف�صري.

هـ. الرتكيز على جودة التعليم: 

يف  كبرية  �أعد�د�ً  تقبل  ال  �لقد�ض  مد�ر�ض  كانت  �لتعليم  جودة  على  �ملحافظة  �أجل  من 

�صفوفها، الإتاحة �لفر�صة لتو��صل �لطالب مع مدر�صه، ناهيك عن �أن �ملد�ر�ض يف �لقد�ض 

�لغالب ال يزيد عدد  �لد�ر�صني ليتفرغو� للتح�صيل، ففي  كانت تتكفل بكل نفقات �لطلبة 

طالباً.   25-15 بني  عددهم  يرت�وح  �ملتو�صط  ويف  �صبعني  عن  �لو�حدة  �ملدر�صة  يف  �لطلبة 
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طالباً،  �صبعني  خم�ص�صات  �الأ�رشفية  �ملدر�صة  وقفية  ت�صمنت  �ملثال  �صبيل  فعلى 

�لتنكزية  �حلديث  ود�ر  طالباً،   15 و�لتنكزية  طالباً.   25 فيها  كان  �ملعظمية  و�ملدر�صة 

.
22

20 طالباً، و�لطازية 17 طالباً وكل ذلك يف �صنة 984هـ

�إىل ن�صف  باالإ�صافة  7.5-45 درهماً  �ل�صهرية ما بني  �لطلبة  وكانت ترت�وح مرتبات 

ثالث  �إىل  �لطلبة  مرتبات  �لتنكزية  �ملدر�صة  ق�صمت  �ملثال:  �صبيل  فعلى  �خلبز،  من  رطل 

ون�صف رطل  �صهرياً  20 درهماً  فيمنح  �لدر��صة  �ملتقدمني يف  للطلبة  �الأوىل  �لفئة  فئات: 

يومياً،  خبز  رطل  ون�صف  �صهرياً  درهماً   15 فيمنح  �ملتو�صط  �لطالب  �أما  يومياً،  خبز 

.
23ً

ويعطى للطالب �ملبتدئ ع�رشة در�هم �صهرياً ون�صف رطل خبز يوميا

�أما �ملدر�صة �الأ�رشفية فكانت متنح طالبها 45 درهماً �صهرياً، يف حني كانت �ملدر�صة 

طالبها  متنح  كانت  و�حل�صنية  �صهرياً،  درهماً   7.5 طالبها  متنح  )�ملو�صلية(  �ل�صالمية 

تفاوت  فاإن  يومياً. وكما هو معلوم  �إىل ربع رطل خبز  باالإ�صافة  ع�رشة در�هم �صهرياً 

مرتبات �لطالب يتفاوت بتفاوت �الأوقاف �ملوقفة على تلك �ملد�ر�ض وما تدره من ربح، 

.
24

فكلما ز�دت �الأوقاف �ملخ�ص�صة ملدر�صة من �ملد�ر�ض ز�دت رو�تب طالبها

وقد ��صرتطت �ملدر�صة �لتنكزية باأن تكون مدة �لدر��صة فيها �أربع �صنو�ت كما جاء يف 

، �إال �أن �لغالب �أن مدة �لدر��صة تطول �أو تق�رش يف معظم �ملد�ر�ض ح�صب هدف 
25

وقفيتها

لهذ�  �ملخ�ص�ض  �ملنهاج  من  باالنتهاء  مرتبطة  فهي  فيها،  �ملقيم  �أو  للقد�ض  �لو�فد  �لطالب 

�لفن �أو ذ�ك.

�لعملية  �أركان  من  مهماً  ركناً  يثل  �ملدر�ض  �إكر�م  باأن  �لقد�ض  مد�ر�ض  �أدركت  لقد 

و�الأمر�ء  �ل�صالطني  جند  لذ�  �لتعليم،  خمرجات  جتويد  �أ�ص�ض  من  و�أ�صا�صاً  �لرتبوية 

يحر�صون على �ختيار كبار �لعلماء وم�صاهري �لفقهاء لتويل مهام �لتدري�ض، ويف �لوقت 

نف�صه كانو� يخ�ص�صون لهم رو�تب تكفل لهم �لعي�ض بكر�مة. �إال �أن �ملالحظ �أن رو�تب 

�ملد�ر�ض  ففي  �ملدر�صة،  وقفية  وغنى  �ملدر�ض،  مكانة  ح�صب  تتفاوت  كانت  �ملدر�صني 

�لكبى كانت �لرو�تب جمزية. فناظر �ملدر�صة �الأ�رشفية على �صبيل �ملثال كان يتقا�صى 

600 درهم �صهرياً، وكان �صيخها يتقا�صى 510 در�هم يف �لقرن �لتا�صع �لهجري، يف حني 

�إىل جانب ثمُلمُثَي رطٍل من �خلبز  60 درهماً ف�صياً  كان ر�تب �ملدر�ض يف �ملدر�صة �لتنكزية 

يومياً، ويف �صنة 837هـ كان ر�تب ناظر �ملدر�صة �حل�صنية مئة درهم يف �ل�صهر ورطل خبز 

.
26

يومياً ورطل ون�صف من �لدب�ض كل �صهر
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و. دور املوؤ�ش�شات الثقافية يف احلفاظ على الهوية العربية الإ�شالمية: 

�لعربية  �لهوية  على  �حلفاظ  يف  مهماً  دور�ً  لعبت  �ملقد�صية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  �إن 

�الإ�صالمية، حيث كانت قلعة �صماء يف وجه حماولة �ل�صليبيني م�صخ وجهها �حل�صاري 

�إبان �حلروب �ل�صليبية، فحافظت على تدري�ض �لعلوم �لعربية فحفظت �للغة و�لدين.

ز. التنظيم يف املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض كانت غاية يف �لتنظيم، ولقد كانت مد�ر�ض �لقد�ض على 

وعي تام باأهمية �خلدمات �مل�صاندة للعملية �لتعليمية فكان هناك، �إىل جانب نظار �ملد�ر�ض 

وبو�بون،  باة  وجمُ وَكتَبَة،  مكتبة(  )�أمناء  وَخَزَنة  )معيدون(،  تدري�ض  نو�ب  و�ملدر�صني، 

وفر��صون، وكتاب ملر�قبة �حل�صور و�لغياب، وموؤدبو �أيتام، ويف بع�ض �الأحيان كان عدد 

�أوليا جلبي  �لرتكي  �لرحالة  �لطلبة. فقد ذكر  �لتعليمية يفوق عدد  �ملوؤ�ص�صة  �ملوظفني يف 

�إمام وو�عظ يعملون يف �حلرم و�ملد�ر�ض �ملجاورة، وكان هناك خم�صون   800 �أن هناك 

موؤذناً، وعدد كبري من مرتلي �لقر�آن �لكرمي وكلهم يتقا�صون مرتبات، �إىل جانب وجود 

.
27

�إمام وموؤذن الإقامة �ل�صلو�ت �خلم�صة يف كل مدر�صة

الإقامتهم  د�ئماً  مقر�ً  لتكون  و�ملدر�صني  للطلبة  م�صاكن  �لقد�ض  مبد�ر�ض  �أحلقت  وقد 

يف  �لكتب  �أمهات  �حتوت  كتب  خز�نة  �ملد�ر�ض  معظم  �صمت  كما  در��صتهم،  ينهو�  حتى 

.
28

خمتلف �لفنون

ح. اخلدمات التعليمية:

كانت �خلدمات �لتعليمية يف �لقد�ض ترتكز يف �مل�صجد �الأق�صى وم�صجد قبة �ل�صخرة 

و�مل�صاجد �ل�صغرية �الأخرى، ثّم �ملد�ر�ض و�خلو�نق و�لزو�يا، ثّم �لكتاتيب، ثّم يف توفري 

�لكتب و�ملكتبات.

ط. جمانية التعليم:

�إن جميع �ملد�ر�ض يف مدينة �لقد�ض كانت جمانية ومفتوحة للجميع بغ�ض �لنظر عن 

�للون �أو �جلن�ض �أو �ملذهب.

ي. طبيعة املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن�صاين مرهف حتر�ض على تهذيب م�صاعر طالبها  لقد كانت موؤ�ص�صات ذ�ت ح�ض 

من خالل �حتكاك طالبها باالأيتام �لذين كانو� يدر�صون بكتاتيب ملحقة ببع�ض �ملد�ر�ض 

و�مل�صاجد.
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بع�ض  بجو�ر  ين�صاأ  كان  �لطلبة  نفو�ض  يف  باحليو�ن  �لرفق  ف�صيلة  غر�ض  �أجل  ومن 

.
29ً

�ملد�ر�ض حو�ض �صبيل ترده �لدو�ب، و�صقاية ي�رشب منها �لنا�ض �أي�صا

ك. التعاي�س يف املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �إبان �حلكم �الإ�صالمي متثل جتربة فريدة للتثاقف 

بني �الأجنا�ض و�لتعاي�ض بني �الأديان على �مل�صتويني �ملحلي و�لعاملي.

3. من خمرجات موؤ�ش�شات القد�س التعليمية:

تخريج �الآالف من �لعلماء �لذين تركو� ب�صمات و��صحة يف م�صرية �الأمة �لثقافية،  �أ. 

فقد ذكر �الأ�صتاذ م�صطفى �لدباغ يف مو�صوعته “بالدنا فل�صطني” جمموعة كبرية 

يف  �الأثر  “خال�صة  كتاب  �أمثال  �الأخرى  �لرت�جم  كتب  بهم  �حتفت  وكذلك  منهم، 

�لقرن  �أعيان  يف  �لدرر  “�صلك  وكتاب  �ملحبي،  ع�رش” ملحمد  �حلادي  �لقرن  �أعيان 

وعلى  �لقد�ض،  موؤرخو  ذكره  ملا  باالإ�صافة  �ملر�دي،  خليل  ملحمد  ع�رش”  �لثاين 

ر�أ�صهم جمري �لدين �حلنبلي.

�الأمة، من  �أبناء  تاألق �جلو�نب �خلرية و�الإن�صانية يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �أبرزت  ب. 

خالل هذ� �لكم �لهائل من �الأوقاف �لتي خ�ص�صت لالإنفاق عليها من قبل �أهل �خلري 

من �لرجال و�لن�صاء، ومن �لعرب وغري �لعرب، ومن �خللفاء و�ل�صالطني و�لوالة 

وقادة �جلند و�حلكام و�الإد�ريني و�لعلماء.

لقد �صملت �الأوقاف برعايتها كل �رش�ئح �لطالب و�لعلماء �الآتني لهذه �ملوؤ�ص�صات، 

�إىل جانب رعاية �الأيتام و�أبناء �ل�صبيل و�لغرباء، وحتى �حليو�نات �لتي ي�صتخدمها 

�لطلبة و�لعلماء وزو�ر �لقد�ض. فقد كان يف مدينة �لقد�ض 240 حمر�باً و28 �صبيالً 

ز�وية  و70  وكتّاب،  وم�صجد  مبدر�صة  ملحقة  مكتبة   170 من  و�أكرث  خاناً  و16 

.
30

�صوفية كلها كانت تقوم على تلك �الأوقاف

قدمت مد�ر�ض �لقد�ض مناذج لعلماء مبدعني يف �لتدري�ض و�الإنتاج �لعلمي، فمنهم  ج. 

�لنا�رشية  �ملدر�صة  يف  در�ض  �لذي  �لغز�يل،  حامد  �أبو  �الإمام  �ملثال  �صبيل  على 

حيث  بالغز�لية،  بعد  فيما  عرفت  و�لتي  �ل�رشيف  �حلرم  �أبو�ب  من  �لرحمة  بباب 

�ألقاها  �لتي  حما�رش�ته  وهي  �لعقائد،  قو�عد  يف  �لقد�صية  �لر�صالة  �لغز�يل  كتب 

)�صيخ  �لدين  عفيف  جماعة،  �بن  �أي�صاً  �لعلماء  ومن  �ملدر�صة.  تلك  يف  طالبه  على 

�ملدر�ض  /1593م  1001هـ ت  �لعجمي  �لدين  جمال  و�لقد�صي،  �ل�صالحية(، 
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1055هـ/1645م  بد�ر �حلديث، وولده حممد جمال �لدين بن حممد �لعجمي ت 

�لدين  جنم  �صالح  بن  طه  �ملقد�صي،  و�لديري  �لعثمانية،  �ملدر�صة  يف  �ملدر�ض 

�ملقد�صي،  و�ل�رشوري  �لفار�صية،  �ملدر�صة  يف  در�ض  �لذي  /1676م  1087هـ ت 

�أما  و�ملاأمونية،  �لتنكزية  باملدر�صة  �ملدر�ض  1089هـ/1678م  ت  حافظ  بن  حممد 

1171هـ/1758م فقد �خت�ض كما يدل ��صمه بامليقات يف �مل�صجد  �ملوقت، �أحمد ت 

�لقد�صي،  �للطف  �أبو  وتوىل  �الأف�صلية،  �ملدر�صة  يف  تدري�صه  جانب  �إىل  �الأق�صى، 

�ل�صيد عبد �لرحيم ت 1104هـ/1693م رئا�صة علماء �لقد�ض و�لتدري�ض يف �ملدر�صة 

�لذي  �مل�صهور  �ملوؤرخ  �بن  600هـ/1204م  ت  ع�صاكر  بن  �لدين  وبهاء  �لعثمانية، 

.
31

�ألقى مادة كتابه �الأن�ض يف ف�صائل �لقد�ض على طالبه يف مد�ر�ض �لقد�ض

�أ�صهم علماء �لقد�ض �إ�صهاماً فاعالً يف �لتنمية �الإد�رية و�لعلمية، فتولو� �لوظائف يف  د. 

�خلالدي  مو�صى  �ل�صيد  توىل  �ملثال  �صبيل  فعلى  �الإ�صالمية،  �لدولة  �أنحاء  خمتلف 

يف  تويف  �لذي  �ل�صافعية  مفتي  �ل�صعود  �أبو  و�ل�صيخ  �الأنا�صول،  ع�صكر  ق�صاء 

ذهبو�  �لقد�ض  علماء  من  كبري  عدد  وهناك  1228هـ/1813م،  �صنة  �إ�صطنبول 

للتدري�ض يف �إ�صطنبول وبور�صة وقونية و�أدرنة، وتولو� �لق�صاء يف �أماكن بعيدة 

.
32

مثل �صوفية و�لبو�صنة وغريها �إبان �حلكم �لعثماين

يف  �لقد�ض  مد�ر�ض  من  و�لعزة  �لعلم  ت�رشبو�  ممن  و�أبناوؤها  �لقد�ض  علماء  �أ�صهم  هـ. 

�ملن�صور  �لذي كتب  �ل�صخ�ض  �ملثال  �ال�صتعمار، فعلى �صبيل  باأخطار  �الأمة  تنوير 

�لفرن�صيني  �أذ�عته �حلكومة �لعثمانية يف جنوب �صورية الإثارة �ل�صغب �صّد  �لذي 

�ل�صيخ  �أما   ،
33

�الأنا�صول ع�صكر  قا�صي  1247هـ  ت  �خلالدي  مو�صى  �ل�صيد  هو 

�لديار  يف  ع�رشه  فريد  �الآن  هو  �جلبتي:  عنه  قال  �لذي  1220هـ  ت  بدير  حممد 

�لقد�صية يبدي ويعيد ويدر�ض ويفيد، هو �لذي كتب ق�صيدة تقع يف 157 بيتاً تهجو 

.
34

�لفرن�صيني وقائدهم، ومتدح و�يل عكا �أحمد با�صا �جلز�ر

�الأمة  �أبناء  من  �إدر�كاً  �مل�صاجد  من  �لكثري  بناء  مّت  فقد  بامل�صاجد،  �لقد�ض  حت�صني  و. 

حياة  يف  مكانتها  و�إبر�ز  عروبتها  وتاأكيد  �لقد�ض  هوية  حت�صني  يف  �مل�صجد  لدور 

�أبرز تلك �مل�صاجد: �مل�صجد �الأق�صى، وم�صجد قبة �ل�صخرة، وجامع  �الأمة، ومن 

قبة مو�صى، وجامع �ملغاربة، وجامع كر�صي �صليمان، وجامع د�ر �الأمام، وجامع 

�لعمري،  و�جلامع  قنمب،  وجامع  �لقلعة،  وجامع  �خلانقاه،  وجامع  �لزيت،  خان 

�ل�صيخ  وجامع  �الأرمن،  حارة  وجامع  ح�صن،  بني  وجامع  �ليعقوبي،  و�جلامع 
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�لن�صارى،  �ل�صلطان، وجامع حارة  �ل�رشيف، وجامع خان  �لب�ق  لولو، وجامع 

وجامع �لباز�ر، وجامع �لز�وية �لنق�صبندية، وجامع باب �لغو�منة، وجامع حارة 

�ليهود �لكبري، وغريها، وهذه �جلو�مع كلها تقع د�خل �صو�ر �ملدينة �ملقد�صة، �أما 

�جلو�مع �لتي تقع خارج �ل�صور فمنها: �جلامع �مل�صعودي، وجامع �ل�صيخ جر�ح، 

.
35

وجامع و�دي �جلوز، وجامع حجازي، وجامع عكا�صة، وجامع �ملطحنة

�زدهار �ملكتبات وجتارة �لكتب، حيث وجد يف �لقد�ض يف �حلقب �الإ�صالمية �ملتعاقبة  ز. 

�أكرث من 170 مكتبة ملحقة مب�صجد �أو مدر�صة �أو ز�وية �أو كتّاب ت�صتمل على �آالف 

.
36

�لكتب

�لعماد  و�الأديب  �ملوؤرخ  ذلك  لنا  ويوؤكد  �ملثقفني،  عدد  وتز�يد  �لثقافة  �زدهار  ح. 

�الأ�صفهاين حني و�صف �لقد�ض يف �لع�رش �الأيوبي بقوله: “فما ترى فيها �إال قارئاً 

حلكم  وذ�كر�ً  م�صاألة...  يف  ومتكلماً  �ل�صحيح  للكتاب  ور�وياً  �لف�صيح  بالل�صان 

هذ�  بن�صيد...” و�أكد  نا�صد�ً  �أو  نحوي...  ومعنى  لغوي  لفظ  عن  و�صائالً  مذهبي 

.
37

�ملعنى �أي�صاً �لرحالة �مل�صهور �بن بطوطة

تعّد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ليوم، ممثلة مبد�ر�صها �لعربية مبختلف �أطيافها، قلعة  ط. 

خمططات  �أمام  منيعاً  �صد�ً  وتقف  �لقد�ض،  عروبة  عن  تذب  �لتي  �الأوىل  �ملقاومة 

�ل�صهاينة لتهويد �الإن�صان و�الأر�ض يف ظّل �صمت عاملي وعربي و�إ�صالمي جعل 

بدوي �جلبل ي�رشخ قائالً: 

رق �حلديد وما رقو� لبلو�نا                  يا �صامر �حلي هل �أ�صجتك �صكو�نا 

ثانيًا: واقع املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

�إن �لو�قع �ملاأ�صاوي �لذي تعاين منه �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لثقافية يف �لقد�ض �ليوم، وما 

تو�جهه من عمليات ممنهجة وخطط مدرو�صة ل�صل فعالياتها، و�إلغاء دورها �حل�صاري 

و�لوطني يف تعزيز �لهوية، وحت�صني �لذ�ت �لفل�صطينية من �الخرت�ق �ل�صهيوين، يذكرنا 

�جلز�ئر،  يف  �ال�صتيطاين  �لفرن�صي  و�ال�صتعمار  �إفريقيا،  جنوب  يف  �لعن�رشي  بالتمييز 

ومبا قامت به �لنازية و�لفا�صية و�لبل�صفية من �أعمال وح�صية ��صتهدفت �الإن�صان و�ملكان 

�لكونية،  �حلروب  و�لعن�رشيات  �الأيديولوجيات  تلك  �أ�صعلت  حيث  �لثقافية،  و�لهوية 

�ل�صعوب،  �إر�دة  �أمام  جميعاً  هزمت  �ملطاف  نهاية  يف  �أنها  �إال  �ملاليني  و�رشدت  وقتلت 
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و�صقطت �لر�يات �لعن�رشية و�الإقليمية �لقائمة على �إلغاء �خل�صو�صية �لثقافية و�لهوية 

�لوطنية لل�صعوب.

�أما جتربة �لغرب مع �لهنود �حلمر يف �أمريكا �ل�صمالية، وما قام به �ل�رشب يف �لبو�صنة 

و�لهر�صك، و�خلمري �حلمر يف فيتنام فتمثل �صفحات �صود�ء يف �صفر �لتاريخ، ومعلماً من 

معامل ظلم �الإن�صان الأخيه �الإن�صان، �إال �أن �لنموذج �الأقرب الأمنوذج �ل�صهاينة يف فل�صطني 

هو �أمنوذج حماكم �لتفتي�ض �الإ�صبانية �لتي ظهرت بعد طرد �مل�صلمني من �الأندل�ض �صنة 

1492، �إذ تظهر �ملقاربة بني �لتجربتني بجالء يف �الآليات و�الأدو�ت و�الأ�صاليب و�الأهد�ف، 

فكلتاهما قامتا على مبد�أ �ال�صتئ�صال و�الإلغاء و�لطرد و�الإحالل، وعمل كل ما بالو�صع 

مل�صخ �لهوية و�لثقافة للخ�صم من خالل �صّن �لقو�نني و�لت�رشيعات خلدمة تلك �الأهد�ف. 

و�صادرت  و�أحرقت  �الإن�صان،  وقتلت  وطردت  �الأر�ض،  �لتفتي�ض  حماكم  �صادرت  فقد 

�ل�رش�ئب  وفر�صت  و�الأوقاف،  و�ملنازل  �مل�صاجد  على  و��صتولت  و�ملكتبات،  �لكتب 

�لباهظة على من بقي من �مل�صلمني، وحرمت �لتخاطب باللغة �لعربية، وممار�صة �ل�صعائر 

لتتم تربيتهم على  �أمهاتهم  �الأطفال من  �الإ�صالمية، ونزعت  �ملالب�ض  �الإ�صالمية، ولب�ض 

حماربة  من  جعلت  �لتي  �لظاملة  �لتفتي�ض  حماكم  قر�ر�ت  ظّل  يف  ذلك  وكل  دينهم،  غري 

 .
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�لثقافة �لعربية و�الإ�صالمية هدفاً �صامياً من �أهد�فها

على  و�لقد�ض  فل�صطني  يف  �أعيننا  باأم  �ليوم  نر�ه  �الأندل�ض  يف  باالأم�ض  حدث  ما  هذ� 

وجه �خل�صو�ض، فقد بذلت �حلكومة �ل�صهيونية وما ز�لت تبذل كل ما بو�صعها مل�صخ 

�لهوية �لفل�صطينية وت�صويه �لثقافة �لعربية و�الإ�صالمية يف فل�صطني و�لقد�ض على وجه 

�خل�صو�ض، وحماولة �جتثاث ما هو مقد�ض، وتذويب �لهوية و�إلغاء �خل�صو�صية لهذه 

�ملدينة �ل�صابرة.

�ملدينة  تهويد  على  عاملي  بتو�طوؤ  ي�صي  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  �إن 

�ملقد�صة... و�قع يف�صح تخاذل �لقوى �لكبى على ن�رشة �حلق وم�صاعدة �ل�صعفاء... 

و�قع يظهر مترد �ل�صهاينة على كل �لقيم و�الأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية �لتي ن�صت على 

�حل�صارية  بثو�بته  �مل�صا�ض  وعدم  �ملغلوب،  وثقافة  وح�صارة  لهوية  �لغالب  �حرت�م 

�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  ي�صخ�ض  �أن  للباحث  ويكن  و�لرتبوية.  �لدينية  وثقافته 

�ملعلمني،  �أو�صاع  �لتحتية،  وبنيتها  �ملدر�صية  �ملباين  �الآتية:  �لنقاط  خالل  من  و�لثقافية 

�أو�صاع �لطلبة، م�رشوع تهويد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض، تهويد �ملتاحف و�ملكتبات 

و�ملر�كز �لثقافية.
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1. املباين املدر�شية:

فيها  يدر�ض  مدر�صة،   147 �لقد�ض  مد�ر�ض  عدد  يبلغ   2009/2008 �إح�صاء  ح�صب 

.
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87,908 طالباً وطالبة، ويقوم بتدري�صهم 4,008 معلماً ومعلمة

�أما من �لناحية �الإد�رية و�لرتبوية فت�رشف على مد�ر�ض �لقد�ض �أربع جهات خمتلفة 

هي: مديرية �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية، ووكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى   �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

و�لتعليم   ،Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

�خلا�ض، و�لبلدية و�ملعارف �الإ�رش�ئيلية، مما يحد �لقدرة على و�صع خطة ��صرت�تيجية 

لتطوير �لتعليم وقيا�ض خمرجاته ور�صد نقاط �لقوة و�ل�صعف فيه، ولعل �جلدول �الآتي 

من  جهة  كل  وح�صة  عليها  �مل�رشفة  �الأربعة  �جلهات  بني  �ملد�ر�ض  تلك  توزيع  يو�صح 

�لطلبة و�ملدر�صني.

جدول 6/1: توزيع الطلبة وال�شعب واملعلمني يف مدار�س القد�س بح�شب اجلهة 

امل�رصفة للعام الدرا�شي 402009/2008

ال�شلطة امل�رصفة
عدد 

املدار�س

عدد 

ال�شعب

الن�شبة 

املئوية 

لل�شعب 

الدرا�شية

عدد الطلبة

الن�شبة 

املئوية 

للطلبة

عدد 

املعلمني

الن�شبة 

املئوية 

لعدد 

املعلمني

الن�شبة 

معلم/

طالب

املدار�س احلكومية 

)الأوقاف(
38473%19.512,136%13.8732%18.316.6/1

املدار�س التي ت�رصف 

عليها بلدية القد�س 

واملعارف الإ�رصائيلية

*501,094%45**52,580%59.81700%42.430.9/1

املدار�س اخلا�شة 

والأهلية
51762%31.419,748%22.51,429%35.713.8/1

مدار�س وكالة غوث 

الالجئني
8101%4.23,444%3.9147%3.723.4/1

10021.9/1%1004,008%10087,908%1472,430املجموع العام

3,818 طالباً يدر�صون يف 8 مد�ر�ض. عددهم  يبلغ   ي�صمل هذ� �لرقم طلبة مد�ر�ض �ملقاوالت “�صخنني” و�لذين 
*

 ي�صمل هذ� �لرقم طلبة مد�ر�ض �ملقاوالت “�صخنني”، كما تعود �أرقام �أعد�د �لطالب يف مد�ر�ض �لبلدية �إىل �لعام 
**

�لدر��صي 2008/2007، كون �لبلدية تن�رش �الأرقام �خلا�صة بها متاأخرة �صنة كاملة عن بقية �جلهات.
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2. و�شع الأبنية والغرف ال�شفية:

تفيد �لتقارير �لهند�صية باأن معظم �الأبنية �ملدر�صية قائمة يف بنايات قدية ال تتو�فر 

و�ل�صيانة  �لرتميم  �إىل  تفتقر  غالبيتها  و�أن  �لتعليمية،  �ملر�فق  �أو  �ل�صحية  �ل�رشوط  فيها 

�لبلدة  يف  �ملوجودة  تلك  خا�صة  كبرية،  باأعد�د  �لطلبة  ال�صتيعاب  موؤهلة  وغري  �لدورية، 

�لقدية. 

�أن عدد�ً ال باأ�ض به من تلك �ملد�ر�ض م�صتاأجرة يف بيوت ال ت�صلح باأن  ومن �ملالحظ 

تكون مد�ر�ض، فهي تفتقر �إىل �ملر�فق �لتعليمية �ملنا�صبة، كاملكتبات و�ملختب�ت و�صاحات 

وبالتايل  �صكنية،  كغرف  �أ�صالً  م�صممة  الأنها  �ل�صحية؛  و�ملر�فق  و�ملظالت  �ال�صطفاف 

ال تتو�فر فيها �ل�رشوط �لرتبوية �ملطلوبة. ناهيك عن �الإيجار�ت �ل�صنوية �لتي تزيد عن 

800 �ألف دوالر �أمريكي، �لتي يتوجب على تلك �ملد�ر�ض دفعها؛ مما يثقل كاهلها ويجعلها 

عاجزة عن تقدمي خدمات مميزة للطلبة.

�أن �لكثافة �ل�صفية يف مد�ر�ض �لقد�ض عالية جد�ً فن�صيب  كما تفيد �لتقارير �لرتبوية 

 ً
�لطالب يبلغ 0.5-0.9 مرت�ً مربعاً بينما �لن�صبة �لعاملية ترت�وح بني 1.25-1.5 مرت�ً مربعا

بيئة  توفر  وعدم  �لدر��صية  �لف�صول  يف  �لطلبة  �زدحام  �إىل  يوؤدي  مما  �لو�حد،  للطالب 

تعليمية جيدة.

�إن مد�ر�ض �لقد�ض باعرت�ف �ملعارف �الإ�رش�ئيلية بحاجة �إىل 1,900 غرفة �صفية حتى 

�ملنازل ال�صتيعاب  ��صتئجار  �لقد�ض يف  �لتحدي تو�صعت مد�ر�ض  2010، و�أمام هذ�  �صنة 

�لفرتتني  نظام  على  تعمل  �لتي  �ملد�ر�ض  ن�صبة  من  وز�دت  للطلبة،  �لطبيعية  �لزيادة 

)�ل�صباحية و�مل�صائية(، وكل ذلك على ح�صاب نوعية �لتعليم.

لقد حاولت مد�ر�ض �لقد�ض �ال�صتغاثة باملجتمع �لدويل مل�صاعدتها يف �أد�ء ر�صالتها من 

خالل ترميم �ملد�ر�ض �لقدية، و��صتئجار مد�ر�ض جديدة، فهرعت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

دِّم ال يتنا�صب مع حجم �لتحدي، فعلى �صبيل  �لدولية و�لعربية ملد يد �لعون �إال �أن �لذي قمُ

لتطوير  �لفل�صطيني  �ملركز  قبل  من  �لقد�ض  مد�ر�ض  ترميم  على  �أنفق  ما  جمموع  �ملثال 

�مل�صاريع �ل�صغرية Palestinian Center for Microprojects Development، �لذي 

تاأ�ص�ض �صنة 1995 بتمويل من �الحتاد �الأوروبي European Union (EU)، ال يتجاوز 

.
41

464.9 �ألف دوالر
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3. اأو�شاع املعلمني:

منهم   %18 نحو  يوجد  ومعلمة،  معلماً   4,008 �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  �ملعلمني  عدد  يبلغ 

متدنية  برو�تب  لالأوقاف  �لتابعة  و�ملد�ر�ض  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف  يعملون   732 �أي 

عليها  ت�رشف  �لتي  و�ملد�ر�ض  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  يف  يعملون  �لذين  زمالئهم  مع  مقارنة 

�صلطة �الحتالل، �الأمر �لذي و�صعهم �أمام حتدٍّ كبري بني ر�صالتهم �لوطنية وبني �صغط 

�لتي  تلك  �أو  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  �إىل  منهم  �أعد�د  ت�رشب  �إىل  �أدى  مما  �ملعي�صية،  حاجاتهم 

تخ�صع الإ�رش�ف �الحتالل، وقد �نعك�ض �صلباً على �لو�قع �لرتبوي للمد�ر�ض �لوطنية.

�العتقال  هو  �صو�ء  حدٍّ  على  و�لطلبة  �ملدر�صني  يو�جه  �لذي  �الأكب  �لتحدي  ولعل 

�لتي يعتقل  �ملد�ر�ض  �لتعليمية يف  �لعملية  على  �أي�صاً  �صلبي  ب�صكل  ينعك�ض  و�لطرد، مما 

�لتي   The Daily Star �لد�يلي �صتار  �ملثال جريدة  مدر�صوها، وقد ن�رشت على �صبيل 

ت�صدر باللغة �الإجنليزية يف بريوت بتاريخ 1969/11/5 قائمة مطولة باأ�صماء �الأ�صخا�ض 

مبا�رشة  عالقة  له  من  منها  يهمنا  و�لذي  �لقد�ض،  من  �ليوم  ذلك  حتى  �أبعدو�  �لذين 

باملوؤ�ص�صات �لتعليمية، فمنهم على �صبيل �ملثال �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح رئي�ض حمكمة 

روحي  و�ل�صيد   ،1969/9/23 بالقد�ض  �الإ�صالمية  �لعلمية  �لهيئة  ورئي�ض  �ال�صتئناف 

و�ملعلمة   ،1968/11/25 جري�ض  حنا  �صليمان  و�ملعلم   ،1968/3/7 �لقد�ض  �أمني  �خلطيب 

. وقد �عتقل بعد ذلك مئات �ملدر�صني 
عبلة طه 1969/6/9، و�ملعلم خليل ح�صن 421969/6/9

�إبان �النتفا�صة �الأوىل و�لثانية.

4. اأو�شاع الطلبة:

2004، فقد  �إح�صاء �صنة  �لقد�ض من ثلث عدد �صكانها وفق  يقرتب عدد طلبة مدينة 

26.5% يف �صّن �لتعليم �الأ�صا�صي و4.5% يف �صّن �لتعليم  31.5%، منهم  بلغت ن�صبتهم 

معدل  من  �أقل  وهذ�   %74.3 �لعام  �لتعليم  يف  �ملقد�صيني  �لتحاق  معدل  ويبلغ  �لثانوي، 

�ل�صفة وغزة و�لبالغ 87.5%، �أما معدل �اللتحاق باملرحلة �لثانوية فهو 52.6% يف حني 

.
يبلغ بال�صفة وغزة 43%57

من  �لطلبة  ت�رشب  تز�يد  هو  �لقد�ض  يف  �لتعليم  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أخطر  من  �إن 

�ملد�ر�ض، وخا�صة يف �ملرحلة �الإلز�مية، ملا يرتتب على هذه �لظاهرة من م�صكالت �جتماعية 

كانحر�ف �الأحد�ث، وحرمان �الأطفال من فر�صة �لتعليم. لذ�، قامت مديرية �لتعليم بر�صد 

هذه �لظاهرة من خالل عدة در��صات على ت�رشب �لطلبة من �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة 
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فقد  جناعتها،  �أثبتت  �لتي  �لالزمة  �لتد�بري  وو�صعت  �لالجئني،  غوث  وكالة  ومد�ر�ض 

�أظهرت �لدر��صة �أن ن�صبة �لت�رشب يف �ملرحلة �الأ�صا�صية كانت 10.63% يف �لعام �لدر��صي 

0.60% نتيجة لالإجر�ء�ت  �إىل   2004/2003 �لدر��صي  �لعام  1996/1995 و�نخف�صت يف 

�لوقائية و�لعالجية �لتي تقوم بها �لوز�رة للحد من هذه �لظاهرة، لغر�ض �إلز�مية �لتعليم، 

�لتعليم يف مد�ر�صها، وجتهيز �ملد�ر�ض باملختب�ت، وتعيني  و�لعمل على حت�صني نوعية 

�لتعليم كجزء من  �لقد�ض باأهمية  مر�صدين تربويني فيها، ف�صالً عن تز�يد وعي �صكان 

عملية �ملقاومة و�ملحافظة على �لهوية. �أما يف �ملرحلة �لثانوية فيالحظ �أن ن�صبة �لت�رشب 

قد ز�دت من 5.7 % يف �لعام �لدر��صي 2002/2001 لت�صل �إىل 8.2% يف �لعام �لدر��صي 

2006/2005، وهو ما يعك�ض تز�يد حالة �لقلق ب�صاأن م�صكلة �لت�رشب كلما تز�يد م�صتوى 

.
44

�لتعليم

وقد �أ�صارت �لدر��صات �أن 43.5% من جمموع �لطلبة �ملت�رشبني كان �صبب ت�رشبهم 

�لعو�مل �القت�صادية، و25.8% كان �صبب ت�رشبهم تدين �لقدرة �لدر��صية.

 �أما بالن�صبة لت�رشب �لفتيات فاإن �ل�صبب �لرئي�صي لت�رشبهن هو �لزو�ج �ملبكر و�خلطوبة 

تدين  فهو  �لثاين  �ل�صبب  �أما  �ملت�رشبات،  جمموع  من   %45.9 بلغت  �لفتيات  تلك  ون�صبة 

�مل�صتوى �لدر��صي بن�صبة 20%، و�ل�صبب �الأخري هو �لر�صوب �ملتكرر بن�صبة %11.8.

وهناك عامل غري مبا�رش يدفع �إىل ت�رشب �لطلبة من �لتعليم ب�صكل عام، وهو مبالغة 

�لدرجات،  من  معني  م�صتوى  ��صرت�طها  جانب  �إىل  ر�صومها  رفع  يف  �خلا�صة  �ملد�ر�ض 

فالطالب �لفقري و�لطالب �ملتو�صط يف �لتح�صيل ال يجد له مكاناً للدر��صة يف تلك �ملد�ر�ض، 

ويجد �صعوبة كبرية يف حت�صيل مقعد يف مد�ر�ض �الأوقاف �أو �ملد�ر�ض �حلكومية يف ظّل 

�لتز�حم �ل�صديد على �ملقاعد، لذ� ت�صري �الإح�صاء�ت باأنه يوجد �أكرث من ت�صعة �آالف طالب 

.
45

دون �أي �إطار تعليمي يف �لقد�ض

يالحظ من �ملعلومات �ملتوفرة حول معدالت �لت�رشب يف �لعام �لدر��صي 1998/1997 

�ملد�ر�ض  يف  منها  �أقل  �لقد�ض  يف  )�الأوقاف(  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف  �لت�رشب  معدالت  �أن 

للذكور  �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  �لت�رشب  ن�صبة  تبلغ  حيث  �لوطن،  م�صتوى  على  �حلكومية 

2.6% للذكور و2.5% لالإناث  1%، يف حني تبلغ على م�صتوى �لوطن  2.03% و�الإناث 

عنها  �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  تقل  حيث  �الأ�صا�صية،  �ملرحلة  يف  �حلال  كذلك  �ملرحلتني.  كال  يف 

على م�صتوى �لوطن، �إذ تبلغ يف مد�ر�ض �لقد�ض للذكور 1.93% و�الإناث 0.77%، بينما 
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تبلغ على م�صتوى �لوطن 2.4% للذكور و1.7% لالإناث. وتنخف�ض �أي�صاً هذه �لن�صبة يف 

�ملرحلة �لثانوية �إىل حو�يل �ل�صعف للذكور و�أكرث من ثالثة �أ�صعاف لالإناث باملقارنة مع 

�ملد�ر�ض �حلكومية على م�صتوى �لوطن. كما �أن �لت�رشب من �ملد�ر�ض �خلا�صة �أقل منه يف 

�ملد�ر�ض �حلكومية يف �لقد�ض، حيث �إن �لن�صبة يف �ملد�ر�ض �خلا�صة يف �ملرحلة �الأ�صا�صية 

 %0.3 للذكور  �لثانوية  �ملرحلة  يف  وتبلغ  لالإناث،  و%1.34  للذكور   %0.2 تتجاوز  ال 

 .
ولالإناث 46%1.7

ومما يزيد من معاناة طلبة �لقد�ض جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي ق�صم �ملدينة وعزل 

مد�خل  جميع  على  �لثابتة  �لع�صكرية  �حلو�جز  عن  ناهيك  عنها،  �صو�حيها  من  �لعديد 

�ل�صيخ  بلدة  �ملت�رشرة مبا�رشة باجلد�ر كاملد�ر�ض يف  �ملد�ر�ض  �إىل  باالإ�صافة  �ملدينة، هذ� 

�صعد، و�ملد�ر�ض يف بلدة �لزعيم �رشقي مدينة �لقد�ض، و�ملد�ر�ض يف خميم �صعفاط وعناتا، 

وكذلك مد�ر�ض �لر�م، و�صاحية �لبيد، �لتي ف�صلها �جلد�ر �لعن�رشي عن �ملدينة �ملقد�صة 

و�أعاق و�صول �لطلبة �إىل مد�ر�صهم �صو�ء د�خل �جلد�ر �أم خارجه، حيث يوجد 11 مدر�صة 

خارج �جلد�ر و27 مدر�صة د�خله من �ملد�ر�ض �لتابعة ملديرية �لرتبية، مما يوؤثر �صلباً على 

�مل�صرية �لتعليمية وي�صهم �إ�صهاماً فاعالً يف ت�رشب �لطلبة وتركهم ملد�ر�صهم.

�إن جر�ئم �الحتالل من قتل و�عتقال وطرد، وجرح وت�صويه، تخلف ور�ءها عدد�ً كبري�ً 

من �الأيتام، و�ملعاقني، و�أطفال دون معيل ودون رعاية تربوية، ودون مد�ر�ض حتت�صنهم 

وترعاهم �جتماعياً ونف�صياً. لذ�، ال يكن �إغفال هذه �ل�رشيحة من �لطلبة �ملعاقني ج�صدياً 

�أو حركياً �أو نف�صياً، �إذ تفتقر مدينة �لقد�ض ملثل هذه �ملد�ر�ض �ملوؤهلة خلدمة تلك �ل�رش�ئح، 

فاإذ� �أ�صيفت هذه �ل�رش�ئح �إىل �رشيحة �لطلبة غري �ملاأطرين يف �لتعليم يظهر �أمامنا حجم 

�لكارثة �الإن�صانية و�لثقافية يف فل�صطني على �لعموم و�لقد�ض على وجه �خل�صو�ض. 

5. م�رصوع تهويد املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س:

�أدرك قادة �حلركة �ل�صهيونية باأن �رش�عهم يف فل�صطني هو �رش�ع ديني ثقايف  لقد 

تهويد  قبل  �خل�صو�ض  وجه  على  و�لقد�ض  فل�صطني  تهويد  يكنهم  ال  و�أنه  ح�صاري، 

عروبة  على  تدل  �لتي  و�ملعامل  �الآثار  كل  وطم�ض  �الأجيال،  لدى  �لوعي  وتزييف  �لثقافة 

�لكيان  �ل�صهيونية يقول قبل قيام دولة  لذ�، جند موؤ�ص�ض �حلركة  �لقد�ض و�إ�صالميتها. 

�ل�صهيوين بخم�صني عاماً: “�إذ� ح�صلنا على مدينة �لقد�ض، وكنت ال �أز�ل حياً وقادر�ً على 

�أحرق  �ليهود فيها، و�صوف  لدى  �أزيل كل �صيء لي�ض مقد�صاً  باأي عمل، ف�صوف  �لقيام 

.
جميع �الآثار �لتي مرت عليها �لقرون”47
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�لفل�صطينيني  للوعي و�لثقافة و�ملقاومة لدى  �الأول  �مل�صدر  باأن  �ل�صهاينة  �أدرك  لقد 

�أولوياتهم عند  �أول  لذ�، كان من  �لكرمي، و�أنه ما د�م يتلى فكيانهم يف خطر.  �لقر�آن  هو 

قيام كيانهم �لبغي�ض �صنة 1948 هو تزييف وت�صويه هذ� �مل�صدر �لذي ي�صتع�صي على 

كل تزييف الأنه حمفوظ بحفظ �هلل تعاىل، فقام �ل�صهاينة باإ�صد�ر طبعة جديدة من �لقر�آن 

لليهود، وعملت على توزيع  تتعر�ض  �لتي  �ل�صور و�الآيات  �لكرمي، ونزعت منها جميع 

هذه �لطبعة على نطاق و��صع يف �لعامل �الإ�صالمي وخا�صة يف �إفريقيا، وبني عرب فل�صطني 

د�خل �خلط �الأخ�رش، ناهيك عن منع �لقر�ء و�لطالب من تالوة �الآيات �لتي نزعت من 

.
48

�لطبعات �الأ�صلية

لدى  �لوعي  تزييف  �جتاه  يف  �الحتالل  �صلطات  �تخذتها  �لتي  �لثانية  �خلطوة  �أما 

�الأجيال �لفل�صطينية هي �إعادة طباعة �لكتب �ملدر�صية بعد �صطب كل ما يتعلق باالأطماع 

1948 بتدري�ض  ��صتولت عليها �صنة  �لتي  �لثالثني  �لقد�ض  �ل�صهيونية، و�ألزمت مد�ر�ض 

.
49

تلك �ملناهج

�إثر حرب  �لقد�ض  ��صتولت �صلطات �الحتالل على كامل فل�صطني، مبا فيها  �أن  وبعد 

�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  1967، �رشعت يف تنفيذ م�رشوعها �ملو�صع يف طم�ض وتهويد  �صنة 

ب�صورة مت�صارعة من خالل �الإجر�ء�ت �الآتية:

وريثة  نف�صها  معتبة  �لقد�ض  يف  �الأردنية  �حلكومية  �ملد�ر�ض  على  �ال�صتيالء  �أ. 

للحكومة �الأردنية، و�صمت �ملد�ر�ض �إىل �لبلدية �لتي فر�صت بدورها عليها تدري�ض 

�ملنهاج �ل�صهيوين. كما ��صتولت يف �آذ�ر/ مار�ض 1968 على مدر�صة �لبنات �لعربية 

.
50

�ملجاورة للحرم �لقد�صي وحولتها �إىل حمكمة دينية عليا

1967-1969 هدم �ل�صهاينة حي �ملغاربة يف �لقد�ض �ل�رشقية مبا  يف �لفرتة ما بني  ب. 

يحمله من �إرث ثقايف و�أوقاف ورموز ثقافية ال تقدر بثمن توؤكد عروبة و�إ�صالمية 

�لقد�ض، ناهيك عن م�صادرة 612 مبنى عربياً، و437 دكاناً عربياً وخم�صة م�صاجد 

 .
51

و�أربع مد�ر�ض و�لعديد من �ملر�كز �لثقافية

�إن م�صادرة �الأوقاف �الإ�صالمية ترمي �إىل �إ�صعاف �ملوؤ�ص�صات �لثقافية �لتي تقوم 

على ريع تلك �الأوقاف، ناهيك عن طم�ض �صاهد من �صو�هد عروبة �لقد�ض، ورمز�ً 

من رموز �إ�صالميتها.
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�لذي  �ملد�ر�ض،  على  �الإ�رش�ف  قانون   1969 �صنة  يف  �الحتالل  حكومة  �أ�صدرت  ج. 

يهدف �إىل �الإ�رش�ف �لكامل على جميع �ملد�ر�ض �لطائفية و�الأهلية منها، ويعّد هذ� 

�لقانون من �حللقات �ملبكرة لتهويد �لقد�ض.

خالل  من  �لقد�ض  يف  �لعربية  �ملد�ر�ض  على  �ل�صهيوين  �ملنهاج  فر�ض  حماولة  د. 

�الإجر�ء�ت و�لتد�بري �الآتية:

قائم،  هو  ما  على  مباٍن  �إ�صافة  �أو  �لقدية  ترميم  �أو  جديدة  مد�ر�ض  بناء  منع  	•
ت�صل  طائلة  ومبالغ  طويلة  �صنو�ت  تتطلب  �لتي  �لرتخي�ض  �إجر�ء�ت  وتعقيد 

�أبنائهم للمد�ر�ض �لتابعة للكيان  �إر�صال  �ألف دوالر؛ الإجبار �الأهايل على   20 �إىل 

�ل�صهيوين.

تلك  تبني  بهدف  �خلا�صة،  �ملد�ر�ض  لبع�ض  وعينية  نقدية  م�صاعد�ت  تقدمي  	•
�ملد�ر�ض ل�صيا�صات �لعدو �ل�صهيوين يف �لتعليم.

بوز�رة  مرتبطة  �إ�رش�ئيلية  ل�رشكات  �لقد�ض  وبلدية  �الحتالل  حكومة  �صمحت  	•
�ملعارف �الإ�رش�ئيلية و�لبلدية بافتتاح مد�ر�ض عديدة يف �أنحاء خمتلفة من �لقد�ض 

�ل�رشقية لتدري�ض �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي.

�جلغر�فية  �حلقائق  ي�صوه  مبحتوى  و��صتبد�لها  �لوطنية  �لرتبية  تدري�ض  منع  	•
و�لديوغر�فية و�لتاريخية، كتحدٍّ �صافر للمادة �لر�بعة من �تفاقية حقوق �لطفل 

�لتي تن�ض على �تخاذ �لتد�بري �لت�رشيعية و�الإد�رية حلماية �حلقوق �الجتماعية 

�التفاقية  من  �لثالثني  �ملادة  مع  تتنافى  كما  لالأطفال،  و�لثقافية  و�القت�صادية 

نف�صها �لتي تكفل للطفل و�أ�رشته �لتمتع بثقافتهم.

دفع �لطلبة �إىل تقدمي �متحان )�لبغروت( �الإ�رش�ئيلي بدالً من �لثانوية �لعامة.  	•

�مل�صلمني  �حتفال  وحذف  “�لال�صامية”،  نطاق  يف  يقع  ما  كل  و�صطب  حذف  	•
�لعربية  باالأمة  �عتز�ز  فيها  ق�صيدة  كل  وحذف  �لقد�ض،  يف  و�ملعر�ج  باالإ�رش�ء 

وتاريخ فل�صطني، وكل تف�صري لالآيات و�الأحاديث �لنبوية فيها م�صا�ض باليهود، 

وكل خريطة جغر�فية تظهر فيها حدود �الأردن بحيث ت�صمل �ل�صفة �لغربية.

�لفل�صطينية عن  �ل�صلطة  باإز�لة �صعار  2000 قامت �صلطات �الحتالل  �صنة  منذ  	•
�إ�صد�ر�ت �لوز�رة �لتي توزع على مد�ر�ض �لقد�ض.



293

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

عدم تطبيق �إلز�مية �لتعليم على �لطلبة �لعرب يف �لقد�ض �ل�رشقية �أ�صوة باملد�ر�ض  هـ. 

�ل�صهيونية غرب �لقد�ض.

تاأخري تزويد مد�ر�ض �لقد�ض �لعربية بالكتب �لدر��صية الأكرث من �صهرين يف بد�ية  و. 

كل عام.

يف  و�لتعليم  �لقد�ض  دخول  من  �لغربية  �ل�صفة  هوية  َحَملَة  من  �لفل�صطينيني  منع  ز. 

مد�ر�صها، مما �أدى �إىل نق�ض حاّد يف �خلب�ت و�لتخ�ص�صات لدى �ملعلمني، وذلك 

بعد ��صتكمال بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي

�مل�صايقات �القت�صادية، ونذكر منها: ح. 

�إن  حيث  م�صبوقة،  غري  خطوة  وهذه  �ملد�ر�ض،  على  باهظة  �رش�ئب  فر�ض  	•
�ملد�ر�ض يف كل �لقو�نني �لدولية ال تخ�صع لقانون �ل�رش�ئب، فهي عقبة ي�صعها 

�الحتالل �أمام تطور �لتعليم يف �ملد�ر�ض �لعربية يف �لقد�ض.

لل�صلطة  تاأتي  �لتي  �الأمو�ل  من  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  حرمان  	•
�لفل�صطينية، بناء على تف�صري تع�صفي ل�رشط من قبل �لبنك �لدويل ين�ض على �أن 

�الأمو�ل �لتي تاأتي لل�صلطة �لفل�صطينية هي فقط لالأر��صي �لتي تقع حتت �صيادة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وبالتايل حرمو� مد�ر�ض �لقد�ض من �أمو�ل �ل�صلطة.

دفع رو�تب عالية للعاملني يف �لتدري�ض يف �ملد�ر�ض �لتابعة للمعارف �الإ�رش�ئيلية  	•
وبلدية �لقد�ض باملقارنة مع معلمي �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة، بهدف جذب 

�ملعلمني من �ملد�ر�ض �لوطنية �إىل مد�ر�صها وتفريغ �ملد�ر�ض �لوطنية من �لكو�در 

�ملدربة.

�مل�صايقات �الإد�رية، ونذكر منها: ط. 

�حلكومي يف �لقد�ض �لعربية من مفت�صني  �لتعليم  عن  م�صوؤول  �أي  تعيني  رف�ض  	•
وم�رشفني وتربويني من �صكان �لقد�ض، و�الإ�رش�ر على �أن يكون �مل�صوؤولون عن 

هذ� �جلانب من عرب �لد�خل )1948(، وفق �أ�ص�ض ومعايري معينة ت�صب باجتاه 

يدرك  �ل�صهيوين  فالعدو  �لعربية.  �لقد�ض  �أبناء  بني  و�لتخلف  �جلهل  تعميق 

مع  �لتعامل  على  �أقدر  وهي  عالية،  مبهنية  تتمتع  �ملقد�صية  �لعربية  �لكو�در  �أن 
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�لو�قع، و�أكرث مقدرة على ت�صخي�ض �مل�صكالت وحتليل �لو�قع �لرتبوي وتذليل 

عقباته ودفعه �إىل �الأمام، وهذ� ما حتاربه �صلطات �الحتالل.

مقيمني،  جمرد  باعتبارهم  �ملقد�صية  �الأ�رش  �أبناء  مع  �الحتالل  �صلطات  تتعامل  	•
ومن  معينة،  ظروف  حتت  هوياتهم،  ل�صحب  �ملقد�صيني  �لطالب  يعر�ض  مما 

ذلك، �صّن قو�نني جائرة تق�صي باأن كل من �أم�صى �صبع �صنو�ت خارج �لقد�ض 

�أو ��صطر لل�صكن خارج �لقد�ض يفقد حقه يف �الإقامة يف �لقد�ض ب�صحب وب�صطب 

��صمه من �حلا�صوب وبطرده من �ملدينة.

�مل�صايقات �الأمنية، ونذكر منها: ي. 

طريق  عن  �ل�صابة  �لطاقات  لتجهيل  مبجمة  �صيا�صة  هناك  �لطلبة:  �عتقال  	•
�العتقال، فهناك �أكرث من 5,900 طالب وطالبة مّت �عتقالهم منذ �صنة 2000.

من  �لطلبة  جتاه  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �صلطات  متار�صها  �لتي  �مل�صايقات  	•
لدفع  �إليها؛  �ملوؤدية  �حلو�جز  وو�صع  �لوطنية،  �ملد�ر�ض  وحما�رشة  �العتد�ء�ت 

�لبلدية  مد�ر�ض  �إىل  �النتقال  �أو  �لقد�ض  خارج  �ملد�ر�ض  �إىل  �النتقال  �إىل  �لطلبة 

و�ملعارف �الإ�رش�ئيلية.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �إخو�نهم  عن  �لقد�ض  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعلمني  �لطلبة  عزل  	•
1993، حيث منع كل  Oslo Agreement �صنة  �أو�صلو  وغزة وذلك منذ �تفاقية 

من ال يحمل ت�رشيحاً من دخول �ملدينة.

و�لت�صييق عليهم �إد�رياً و�صيا�صياً و�قت�صادياً. �لعرب  �ل�صكان  ترويع  	•

ن�رش �لف�صاد �الأخالقي يف �الأو�صاط �لعربية وترويج �ملخدر�ت يف �أو��صط �لطلبة،  ك. 

�لفقر،  خط  حتت  �ملقد�صية  �الأ�رش  من   %69 �أن  �الحتالل  �صلطة  ��صتغلت  حيث 

�لفنادق  يف  �لعمل  على  و�لثانوية  �الإعد�دية  �ملرحلة  يف  �لطلبة  بت�صجيع  فقامت 

حمظور  ذلك  �أن  من  �لرغم  على  �الإ�رش�ئيلية،  و�مل�صانع  و�لبار�ت  و�ملر�ق�ض 

الأبناء مدينة  �لثقافية  �لهوية  �أجل طم�ض  �الإ�رش�ئيليني. وكل ذلك من  �لطلبة  على 

�لقد�ض عن طريق ن�رش �جلهل و�لرذيلة، لذ� جند رئي�ض �حتاد �أولياء �أمور �لطلبة 

�إن ما تقوم به بلدية  �إىل �الأمة يقول فيه:  يف �لقد�ض عبد �لكرمي �الألفي يوجه ند�ء 

�لقد�ض حيال �لتعليم يف �لقد�ض �ل�رشقية عبارة عن �صيا�صة جتهيل ممنهجة، و�إنه 

ال بّد من �الإ�رش�ع يف �إنقاذ �لو�صع �الأكاديي �ملتدهور يف �لقد�ض.
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تقرير�ً   2008 يونيو  حزير�ن/  �إ�رش�ئيل” يف  يف  �ملو�طن  “حقوق  جمعية  ن�رشت  كما 

طلبة  من   %35 ت�رشب  �إىل  �أدت  �لقد�ض  يف  للتعليم  �ملرتدية  �الأو�صاع  �أن  فيه  �أو�صحت 

.
52

�ملرحلة �الإعد�دية من مد�ر�ض �لقد�ض �ل�رشقية

6. تهويد املتاحف ونهب املخطوطات:

تهويد �ملتحف �لفل�صطيني �الأثري، فمنذ �ليوم �الأول ل�صقوط �لقد�ض بيد �ل�صهاينة  �أ. 

�صنة 1967، و�صع �ليهود �أيديهم على �ملتحف �لفل�صطيني �الأثري، و�عتبوه جزء�ً 

لوحات  وو�صع  �لعربية  �للوحات  تغيري  ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  �ملتحف  من  يتجز�أ  ال 

�ل�صمايل لوحة تخلد  �لفل�صطيني  �صعت على مدخل �ملتحف  عبية مكانها، بل وومُ

.
53

ذكرى �جلنود �ل�صهاينة �لذين قتلو� يف �أثناء معركة �لقد�ض

1967 بدعوى  �لفل�صطيني �صنة  �ملتحف  �لنادرة من  �مليت  �لبحر  نهب خمطوطات  ب. 

�ملحافظة عليها، ويعّد هذ� �لعمل �نتهاكاً �صارخاً للمادة �لر�بعة من �تفاقية الهاي 

Hague Convention حول تهديد �صالمة �ملمتلكات �لثقافية، كما يعّد �رشقة لتلك 

.
54

�ملمتلكات

ثالثًا: املكتبات العربية االإ�شالمية يف القد�س:

�الأجنا�ض  بني  للتثاقف  فريدة  جتربة  يجد  �لوقفية  �ملقد�ض  بيت  ملكتبات  �ملتاأمل  �إن 

كفل  �لذي  �حلكم  ذلك  �ملقد�صة،  للمدينة  �الإ�صالمي  �حلكم  �إبان  �الأديان  بني  و�لتعاي�ض 

للجميع حرية �لعبادة و�لتعبري، فتفجرت �لطاقات، و�نطلق �صكان �ملدينة �ملقد�صة �صفاً 

و�حد�ً مبالب�ض خمتلفة جلعل مدينتهم �أمنوذجاً للمدينة �لفا�صلة �لتي يعي�ض فيها �جلميع 

باأمن و�صالم. ولعل ما تزخر به مكتبات �لقد�ض �ل�رشيف من ذخائر تتعلق بعقائد و�أفكار 

و�حلب�صية  و�ليونانية  بال�رشيانية  كتبت  و�لتي  �مل�صلمني،  وغري  �مل�صلمني  وفل�صفات 

و�الأملانية  و�الإجنليزية  و�لعربية  و�الأردية  و�لرتكية  و�لفار�صية  و�لعبية  و�لالتينية 

�لتي  �ملدينة  هذه  ثقافة  عاملية  على  �لد�مغ  �لدليل  فيه  و�الإيطالية؛  و�الأ�صبانية  و�لرو�صية 

عن  بالتعبري  و�ملذ�هب  �لطو�ئف  لهذه  �صمحت  �لتي  وعد�لته،  �الإ�صالم  ب�صماحة  ت�صهد 

معتقد�تها و�أفكارها باللغة �لتي تر�ها.
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ملكتباتها  �إهد�ئهم  خالل  من  ملدينتهم  وحبهم  ع�صقهم  عن  �لقد�ض  ع�صاق  عب  لقد 

بها  لينتفع  �ملعرفة،  حقول  خمتلف  يف  �لثمينة  و�ملوؤلفات  و�مل�صاحف  �ملخطوطات  نو�در 

طلبة �لعلم �لذين وفدو� �إليها من خمتلف �أنحاء �ملعمورة، فانت�رشت �ملكتبات يف �مل�صاجد 

و�لزو�يا و�ملد�ر�ض و�الأديرة و�لكنائ�ض، حيث كانت يف �لغالب �الأعم مفتوحة للجميع.

�الأر�ض  م�صارق  يف  �مل�صلمني  حمبة  عمق  عن  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  عبت  لقد 

ومغاربها لهذه �لبقعة �ملقد�صة، خا�صة بعد حتريرها على يد �صالح �لدين �الأيوبي �صنة 

�لوقفية  �إىل جامعة عاملية مفتوحة ز�دت مكتباتها  �لقد�ض  583هـ/1187م، حيث حتولت 

�إح�صا�ض  يج�صد  وهذ�  و�لكتاتيب،  و�ملد�ر�ض  و�لزو�يا  بامل�صاجد  ملحقة  مكتبة   170 عن 

هذه  �إقامة  على  و�لرعية  �حلكام  ت�صابق  لذ�،  لديها.  عزيز�ً  �صيئاً  ��صرتدت  باأنها  �الأمة 

خمتلف  من  �إليها  وفدو�  �لذين  و�ملجاورين  �لعلم  طلبة  خلدمة  �لعامة  و�ملر�فق  �ملكتبات 

�أنحاء �لعامل �الإ�صالمي، طمعاً يف �الأجر و�لثو�ب وحت�صيل �ملعرفة يف هذه �لبقعة �ملقد�صة. 

وقد �صور لنا �لعماد �الأ�صفهاين �الزدهار �لثقايف �لذي �صهدته �لقد�ض بعد حتريرها من 

�ل�صحيح  للكتاب  ور�وياً  �لف�صيح  بالل�صان  قارئاً  �إال  ترى  “فما  بقوله:  �ل�صليبيني  نري 

�أو  نحوي..  ومعنى  لغوي  لفظ  عن  و�صائالً  مذهبي  حلكم  وذ�كر�ً  م�صاألة...  يف  ومتكلماً 

نا�صد�ً بن�صيد”.

جهود  تظافر  متثل  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �أبرز  من  �الإ�صالمية  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  ولعل 

�الأمة �خلرية يف خدمة �ملعرفة و�لثقافة ل�صكان هذه �ملدينة ورو�دها من خمتلف �الأجنا�ض 

و�الأعر�ق.

اأ. املكتبات العامة: 

1. مكتبة امل�شجد الأق�شى: 

مقتنياتها  حيث  من  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �ملكتبات  �أهم  من  �ملكتبة  هذه  تعّد 

�لعلمية �لفريدة، وخمطوطاتها �لنادرة �لتي �أهديت �إليها من كبار �لعلماء و�حلكام و�أثرياء 

و�لتاريخ  و�لفقه  و�لتف�صري  �حلديث  يف  �لكتب  �أمهات  على  ت�صتمل  كانت  �لتي  �الأمة، 

و�حل�صاب و�مليقات و�ملنطق، ف�صالً عن علوم �لعربية، �إىل جانب موؤلفات �ملدر�صني �لذين 

.
55

عملو� يف �مل�صجد �الأق�صى على مدى �لع�صور

وعماد  �الإ�صالمية،  �حل�صارة  يف  �لعلمية  �ملعاهد  �أهم  من  �الأق�صى  �مل�صجد  كان  لقد 

�أرجاء  خمتلف  من  �لعلم  وطلبة  للعلماء  ملتقى  كان  فقد  �ل�صام،  بالد  يف  �لفكرية  �حلركة 
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�لدولة �الإ�صالمية. ويروي حجة �الإ�صالم �أبو حامد �لغز�يل، �أنه يف �أو�خر �لقرن �خلام�ض 

�لهجري كان يتو�جد يف �مل�صجد �الأق�صى 360 مدر�صاً، �إىل جانب مئات �لقر�ء �لذين نطالع 

�لقد�صي  �حلرم  وثائق  عن  ف�صالً  �لقد�ض،  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �أ�صماءهم 

�ل�رشيف وحمفوظات �لعائالت �ملقد�صية، مما جعل مكتبة �الأق�صى حتتل مكانة خا�صة 

.
56

يف �لعامل �الإ�صالمي

�الأق�صى  �مل�صجد  خز�نة  عن  تتحدث  و�لتي  �ملوجودة،  �الإ�صار�ت  �أو�ئل  من  ولعل 

“�لبلد�ن” �أنه  كتابه  يف  290هـ/902م  ت  �لفقيه  �بن  �أ�صار  عندما  �لثالث،  �لقرن  �إىل  تعود 

�أن نقطة  . ويبدو 
57

�مل�صبلة �مل�صاحف  من  تابوتاً   16 �الأق�صى على عهده  �مل�صجد  كان يف 

من  �لقد�ض  حررت  عندما  583هـ/1187م  �صنة  يف  كانت  �خلز�نة  هذه  يف  �لكبى  �لتحول 

�أيدي �ل�صليبيني، و�أح�رش �صالح �لدين �الأيوبي من مكتبة دم�صق �لعديد من �مل�صاحف 

و�لكتب وو�صعها يف خز�نة �مل�صجد �ملحرر، و�أوقف على هذه �مل�صاحف �الأوقاف ملد�ومة 

�لدين من جاء بعده من �حلكام  . و�صار على هدي �صالح 
58

�ل�صباح و�مل�صاء قر�ءتها يف 

و�ل�صالطني و�لوالة، �لذين تبارو� يف تعزيز هذه �خلز�نة بامل�صاحف و�لكتب �إياناً منهم 

قالعها  حت�صني  �أهمية  عن  يقل  ال  �الإ�صالمية  بالثقافة  �ملقد�صة  �ملدينة  هوية  تعزيز  باأن 

وح�صونها و�أ�صو�رها، فها هو �ل�صلطان �أبو �صعيد عثمان بن �أبي يو�صف �ملريني، �صلطان 

�ملغرب، يهدي �إىل خز�نة �مل�صجد �الأق�صى م�صحفاً �رشيفاً يف غاية �لروعة و�جلمال، قام 

بكتابته بيده و�أوقف عليه �أوقافاً لقر�ءته يف �مل�صجد �الأق�صى �صنة 745هـ/1344م، هذ� �إىل 

جانب ع�رش�ت �مل�صاحف �لتي �أوقفها كل من �صالطني �ملماليك و�لعثمانيني مثل �لظاهر 

، و�ل�صلطان �صليمان 
59

جقمق، و�الأ�رشف �أنيال، و�الأ�رشف بار�صباي، و�لظاهر خ�صقدم

.
60

�لقانوين، و�لوزير �لعثماين �صنان با�صا، وناظر �حلربية �لعثماين �أنور با�صا وغريهم

1336هـ/1917م، ورعاية �حلكومة �لبيطانية للهجرة  بعد �صدور وعد بلفور �صنة 

يتهدد  �لذي  باخلطر  �الإ�صالمية  �الأمة  و�أبناء  فل�صطني  �أبناء  �صعر  لفل�صطني،  �ليهودية 

�ملجل�ض  بتاأ�صي�ض  فقامو�  خا�ض،  ب�صكل  �ملقد�صة  وللمدينة  لفل�صطني  �الإ�صالمية  �لهوية 

�الإ�صالمي �الأعلى بفل�صطني �صنة 1340هـ/1921م، و�لذي كان من �صمن قر�ر�ته �إن�صاء 

�لنادرة،  و�لكتب  و�ملخطوطات  �لوثائق  من  �ملقد�صة  �ملدينة  كنوز  حلفظ  �الأق�صى  مكتبة 

، حتت ��صم د�ر كتب �مل�صجد �الأق�صى، وذلك 
61

وكان مقرها يف بادئ �الأمر يف �لقبة �لنحوية

يف 12 ربيع �الأول �صنة 1341هـ/1922م. وكانت �ملكتبة ت�صتمل يف �صنة 1927 ح�صب قول 

، ثم نقلت �إىل �ملدر�صة �الأ�صعروية 
62

�الأ�صتاذ عارف �لعارف على 1,800 كتاب وخمطوط
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�صمال �مل�صجد �الأق�صى. ويف �صنة 1929 �صارت فرعاً من �ملتحف �الإ�صالمي يف �لقد�ض، 

�الأوقاف  د�ئرة  �أعادت  حني 
 
،

631976 �صنة  حتى  �جلمهور  �أمام  مغلقة  بقيت  ولكنها 

�الإ�صالمية �فتتاحها حتت ��صم مكتبة �مل�صجد �الأق�صى. ويف �صنة 1978 نقلت من جديد �إىل 

 ،
64

�ملدر�صة �الأ�رشفية �ل�صلطانية �لتي بناها �ل�صلطان �الأ�رشف قايتباي يف �حلرم �ل�رشيف

.
65

وفتحت �أبو�بها للجمهور، وقد ذكر �أمينها �أن عدد حمفوظاتها حو�يل 14 �ألف جملد

وكانت مو�رد مكتبة �الأق�صى من بقايا كتب د�ر كتب �مل�صجد �الأق�صى، ويبلغ عددها 

�ل�صيخ خليل �خلالدي �لتي  ِقد، ومكتبة  �آالف كتاب معظمها فمُ �أربعة  يف �ل�صجالت حو�يل 

كان جمموع ما فيها ح�صب �حلجة �لوقفية 3,480 كتاباً و500 خمطوط، و�صل منها 759 

442 كتاباً  كتاباً ومئة خمطوط، ومكتبة �ل�صيخ �صبي عابدين �لتي كانت ت�صتمل على 

304 كتب. وقد تنادى علماء �الأمة من خمتلف �أرجاء �لعامل  و�صل مكتبة �الأق�صى منها 

�لعربي لدعم هذه �ملكتبة ذ�ت �خل�صو�صية يف نفو�ض �أبناء �الأمة كونها حتمل ��صم �مل�صجد 

�الأق�صى، فاأهدى �إليها علماء م�رش مثل �أحمد زكي، وحممود تيمور، وعلماء فل�صطني مثل 

مي زيادة، وعلماء �صورية مثل رفيق �لعظم، وعلماء �لعر�ق مثل ر�صيد عايل �لكيالين، 

�ألفاً يف مو��صيع متنوعة   20 و�ل�صاعر �لر�صايف وغريهم، حتى بلغ عدد �لكتب �ملطبوعة 

مثل �للغة �لعربية و�لتاريخ و�ل�صري و�الآثار و�لفقه و�الأ�صول و�لتف�صري و�حلديث وعلوم 

عدد  �أما  و�حل�صاب.  و�جلغر�فيا  و�ملنطق  و�لفل�صفة  و�لت�صوف  �لدين  و�أ�صول  �لقر�آن 

�صالمة  �إبر�هيم  خ�رش  �الأ�صتاذ  �ملكتبة  �أمني  قام   ،
66

خمطوط  1,500 فيبلغ  �ملخطوطات 

بفهر�صتها يف ثالثة �أجز�ء، طبع �جلزء �الأول �صنة 1980، و�صدر �جلزء �لثاين �صنة 1983 

بدعم من موؤ�ص�صة �آل �لبيت يف �الأردن.

نو�در  من  حتويه  ما  وعلى  �الأق�صى  مكتبة  على  علي  كرد  حممد  �الأ�صتاذ  �أثنى  وقد 

�لكتب و�ملخطوطات فقال: “ومن �أهم �خلز�ئن يف �ل�صام خز�نة �مل�صجد �الأق�صى يف �لقد�ض” 

وذكر من نفائ�صها كتاب “ن�صق �الأزهار يف عجائب �الأقطار” للموؤرخ �مل�رشي �بن �إيا�ض 

�أ�صكل منه عن  ما  �لر�صم وحماية  �ملت�صابه يف  “تلخي�ض  ، وخمطوط 
67

930هـ/1524م ت 

بو�در �لت�صحيف و�لوهم”، الأبي بكر �خلطيب علي بن ثابت �لبغد�دي ت 464هـ/1072م، 

وخمطوط “طبقات �ل�صافعية” لتقي �لدين �بن قا�صي �صهبة �لدم�صقي ت 851هـ/1448م، 

�أن �ملخطوط يرجع  340هـ/952م، ويرجح  “�الأقاليم” لالأ�صطخري ت  وخمطوط كتاب 

.
68

�إىل �لقرن �خلام�ض �أو �أو�ئل �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري
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عليها،  يقومون  �أمناء  تاريخها  من  مبكرة  فرتة  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  خلز�نة  وكان 

على  �لقائمني  �لعلماء  وعلى  عليها،  لالإنفاق  فل�صطني  مدن  معظم  يف  منت�رشة  و�أوقاف 

�لتدري�ض وقر�ءة �لقر�آن يف �مل�صاحف �ملوقوفة من قبل �أهل �خلري يف �الأمة، ولعل �لناظر 

�مل�صجد  خز�نة  �أمانة  يتولون  كانو�  �الأمة  علماء  من  �الأعالم  �أن  يالحظ  �لرت�جم  كتب  يف 

�لغامني  حبيب  بن  حممد  �لدين  �صم�ض  �جلليل  �لعامل  �ملثال  �صبيل  على  منهم  �الأق�صى، 

�لتا�صع  �لقرن  �أو��صط  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لكتب  خازن  وظيفة  توىل  �لذي  �ملقد�صي، 

، و��صتمر هذ� �حلال حتى يومنا هذ� مع �صيء من �لتعديل يف �لو�جبات و�ملهام.
69

�لهجري

ويف �لقرن �لع�رشين كان من �أ�صهر �أمنائها عند �لتاأ�صي�ض �الأ�صتاذ عادل جب، و�ل�صيخ 

، ثم تعددت �لهيئات و�الأ�صخا�ض من �مل�رشفني على �حلرم �ل�رشيف 
70

يعقوب �لبخاري

مبا فيه من معامل ثقافية يف �أثناء �الحتالل �ل�صهيوين.

�صاحاته  كانت  فقد  �ملعا�رش،  باملفهوم  مفتوحة  جامعة  �الأق�صى  �مل�صجد  كان  لقد 

وحميطه يزدحم باملوؤ�ص�صات �لعلمية من مد�ر�ض وزو�يا ومكتبات ودور حديث ونحو 

�لدينية،  و�لدرو�ض  �لعلم  حلقات  فيها  تعقد  كانت  و�لتي  وخو�نق،  ورباطات  وقر�آن، 

�لريا�صية وغري ذلك من  �لكالم و�ملنطق و�لعلوم  �للغة و�لتاريخ و�ل�صري، وعلم  وعلوم 

رغبات  لتلبي  حمتوياتها  فتنوعت  مكتبته  على  و��صح  ب�صكل  �نعك�ض  مما  �لعلم،  فنون 

�لد�ر�صني يف خمتلف حقول �ملعرفة، مما ز�د من �صهرتها و�صيوع �صيتها يف �أرجاء �لعامل 

�الإ�صالمي، عن طريق رو�دها من طالب �لعلم من خمتلف �أرجاء �ملعمورة.

2. مكتبة ال�شيخ اخلليلي:

تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1138هـ/1725م، وهي �أول مكتبة عامة يوقفها �أحد �صكان 

، �أوقفها �صيخ �الإ�صالم 
71

مدينة �لقد�ض الأبناء �ملدينة �ملقد�صة، وكان فيها �صبعة �آالف كتاب

حممد �خلليلي مفتي �ل�صافعية بالقد�ض و�أحد �صيوخ �لطريقة �ل�صوفية �لقادرية، و�لذي 

ن�صاأ يف �خلليل وتلقى �لعلم يف �الأزهر ثم جاء �إىل �لقد�ض �صنة 1104هـ/1695م، و�صكن يف 

�ملدر�صة �لبلدية �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى، وكان و�فر �لعلم و�فر �لغنى، كما �أنه �ألّف يف 

�لفقه �لفتاوى �خلليلية، و�أجازه �ل�صيخ عبد �لغني �لنابل�صي ولقبه بعالمة �لبالد �ملقد�صة، 

وقد تويف �صنة 1147هـ/1734م.

وقد كانت خز�نة كتبه فريدة ومتنوعة، كما �أثنى عليها ح�صن عبد �للطيف �حل�صيني 

�ل�صحيحة  �لكتب  من  فريدة  علم  خز�نة  موالنا  “وجمع  بقوله:  �لقد�ض  �أهل  تر�جم  يف 
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�ملجيدة �أوقافها و�صبلها، وهي �الآن نفع نافع لكل طالب، و�صدقة جارية كافية للر�غب”72

وهي �أول مكتبة عامة يوقفها �أحد �صكان �لقد�ض، ويكون بذلك ر�ئد�ً من رو�د هذ� �لعمل 

�ملتنوعة  بكتبها  �ملكتبة غنية  ، وكانت هذه 
73

�لنا�ض لكل  �الأبو�ب  �إذ كانت مفتوحة  �خلالد 

�ل�صيخ  وقفية  �أوردت  فقد  �ملختلفة،  �ملعرفة  حقول  يف  �لد�ر�صني  خمتلف  تخدم  �لتي 

تف�صري  وكتب  �رشيفة  م�صاحف  من  فيها،  �لتي  �ملوقوفة  �لكتب  باأ�صماء  ثبتاً  �خلليلي 

ونحو  وفلك  وح�صاب  وفر�ئ�ض  وقر�ء�ت  وت�صوف  وتوحيد  و�أ�صول  وفقه  وحديث 

يف  متعددة  ر�صائل  عن  ف�صالً  وطب،  و�آد�ب  وعرو�ض  و�رشف  ومنطق  وبيان  ومعاين 

�آالف جملد وقفها على نف�صه مدة حياته ثم  علوم خمتلفة. ويقدر عدد �ملجلد�ت ب�صبعة 

على �أوالده و�أحفاده ما تنا�صلو�، فاإذ� �نقر�صو� فعلى �أقرب ع�صبات �لو�قف ما تنا�صلو� 

فاإذ� �نقر�صو� فعلى �لز�وية �ملحمدية يف �صحن �ل�صخرة وعلى فقهاء �ل�صافعية، وو�صع 

�لو�قف �رشوطاً كثرية للحفاظ على �لكتب بحيث ال تباع وال توهب وال ترهن وال تهدى 

الأحد من �حلكام و�الأعيان وال ت�صتبدل، ف�صالً عن �لعناية بالكتب وترميمها وجتليدها 

�أيدي �ملوقوف  �لكتب حتت  �أن تبقى  �ل�رشوط  �لعلم، ومن هذه  �إال لطلبة  �إعار�تها  وعدم 

عليهم يف �ملدر�صة �لبلدية ما د�مو� فيها، وكانت �ملدر�صة �لبلدية بباب �ل�صل�صلة قد �أن�صاأها 

نائب �ل�صلطان �الأمري �صيف �لدين منكلي بغا �الأحمدي ت 782هـ/1381م وقد حولت من 

.
74

هذه �ملدر�صة يف �صنة 1400هـ/1979م �إىل مكتبة �الأق�صى

3. املكتبة اخلالدية العمومية:

تعّد �ملكتبة �خلالدية يف �لقد�ض �ل�رشيف من �أهم دور �لكتب يف فل�صطني و�أغناها، وقد 

كانت مدر�صة �آلت ملكيتها �إىل �ل�صيدة خديجة �خلالدي �بنة قا�صي ع�صكر بر �الأنا�صول 

رئي�ض  �ملقد�صي،  �لديري  �خلالدي  ر�غب  �حلاج  ولدها  �أو�صت  و�لتي  �أفندي،  مو�صى 

�ملحكمة �ل�رشعية بيافا، �أن يقفها وينقل �إليها كتب �الأ�رشة �خلـالدية، فنـفذ و�صيتها �صنة 

ومو�صى  �خلالدي،  يا�صني  عائلته؛  وجهاء  بع�ض  وم�صاعدة  مب�صورة  1318هـ/1900م 

�صفيق �خلالدي، �إىل جانب �صديق �لعائلة �ل�صيخ ظاهر �جلز�ئري موؤ�ص�ض �ملكتبة �لظاهرية 

بدم�صق، و�ل�صيخ �أبي �خلري �حلبال �لدم�صقي، وخ�ص�صو� لها غرفة رحبة على جادة باب 

�ل�صل�صلة يف �لقد�ض �ل�رشيف، كما جرى �التفاق �أنه متى تويف �أحـد �أفر�د �الأ�رشة تنـقل كتبه 

ّمت �إليها كتب �صياء �لدين با�صا �خلالدي، نائب �لقد�ض يف  �إىل �ملكتبة �خلالدية. وهكذ� �صمُ

جمل�ض �ملبعوثان �لعثماين 1295هـ/1878م، ومكتبة روحي بك �خلالدي، �لرئي�ض �لثاين 
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مهند�صي  �أحد  �خلالدي  بك  نظيف  ومكتبة  1326هـ/1908م،  �لعثماين  �ملبعوثان  ملجل�ض 

.
75

�صكة حديد �حلجاز، ومكتبة �أحمد بدوي بك �خلالدي وغريهم

وقد �أو�صح برناجمها )�لفهر�ض( �لذي �صدر غد�ة تاأ�صي�صها، و�لذي يقع يف 87 �صفحة 

بقطع ربع عادي، �لظروف �لتي مّت بها تاأ�صي�ض �ملكتبة وجعلها د�ر كتب عامة، مفتوحة 

�الأبو�ب جلميع �لطالب من �ل�صباح �إىل �مل�صاء طو�ل �أيام �الأ�صبوع، �رشيطة �أال يخرج منها 

 
.

76
كتاب، وذلك حر�صاً على �ملنفعة �لعامة

يف  �ملو�صوعات،  خمتلف  يف  كتباً  حتوي  �أنها  �ملكتبة  فهر�صت  مطالعة  من  ويتبني 

على  و�لفقه  و�لفتاوى  و�الأ�صول،  و�حلديث  و�لر�صم  و�لقر�ء�ت  و�لتجويد  �لتف�صري 

و�للغة  و�لنحو  و�حلكم،  و�ملو�عظ  و�لت�صوف  و�لتوحيد  و�لفر�ئ�ض  �الأربعة،  �ملذ�هب 

و�الأدب و�ل�صيا�صة و�لقانون، و�الإد�رة و�لفلك، و�لطب، و�ملناقب و�ل�صرية، وعدد كبري 

.
77

من �ملجاميع يف خمتلف �لعلوم �لدينية و�لدنيوية

�أما بالن�صبة لتطور �أعد�د �لكتب و�ملخطوطات فيها فقد تز�يد ب�صكل مطرد، فكان عدد 

�أربعة �آالف  �إىل   1917 ، ليقفز �صنة 
781900 1,318 كتاباً عند تاأ�صي�صها �صنة  موجود�تها 

كتاب، فقد ز�رها يف هذ� �لتاريخ �لعالمة عبد �هلل خمل�ض و�أثنى عليها بقوله: “زرت هذه 

�ملكتبة �صنة 1336هـ/1917م، فر�أيت فيها نفائ�ض �ملطبوعات ونو�در �ملخطوطات”، �إذ بلغ 

نو�در  من  و�لثلث  خمطوط  ثلثاها  جملد،  �آالف  �أربعة  �لتاريخ  هذ�  يف  موجود�تها  عدد 

�ملطبوعات �لقدية، ف�صالً عما �أهدي �إليها من نفائ�ض مطبوعات �مل�صت�رشقني مثل �الأ�صتاذ 

�صنة  حتى  ثابتاً  �ملكتبة  موجود�ت  عدد  و��صتمر   .
79

وغريه  Margoliouth مرجليوث 

، �إال �أنه �زد�د يف �صنة 1936 لي�صل �إىل �صبعة �آالف كتاب، وهذ� ما �أكده فيليب دي 
801928

طر�زي و�لعامل �لقبطي جرج�ض فيلوثاو�ض عو�ض �لذي ز�ر �ملكتبة بتاريخ 1936/4/14، 

و�أكد باأنها ت�صتمل على �صبعة �آالف جملد، ثلثها خمطوط، ومن تلك �ملخطوطات ما يبلغ 

باأنها ت�صتمل على  �لعارف، وذكر  1945 ز�رها عارف  . ويف �صنة 
81

�ل�صبعة قرون عمره 

، منها خم�صة �آالف 
82

12 �ألف كتاب بالعربية و�لفار�صية و�لرتكية و�الإنكليزية و�لفرن�صية

.
83

خمطوطة يف �لعلوم �ملختلفة

بد�أت   1948 �صنة  منذ  �ملقد�صة  �ملدينة  لها  تعر�صت  �لتي  �ملتو�لية  للنكبات  وكنتيجة 

 1973 �صنة  �إح�صاء  يف  كتاباً   5,980 منها  بقي  حتى  وتتبعرث  تتقل�ض  �ملكتبة  موجود�ت 

.
84

منها 4,412 بالعربية و�لرتكية و�لفار�صية، و1,568 باالإجنليزية و�لفرن�صية
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�أنف�ض  من  خمطوطاً   48 على  حتتوي  �خلالدية  �ملكتبة  باأن  خمل�ض  �هلل  عبد  ويوؤكد 

كتاب  �حل�رش:  ال  �ملثال  �صبيل  على  منها  وذكر  �لعامل،  يف  ندرة  و�أكرثها  �ملخطوطات 

“�ملده�ض” للحافظ �أبي �لفرج �جلوزي ت 597هـ/1200م، وخمطوط: “�ل�صعور بالعور” 
لل�صيخ �صالح �لدين خليل �أيبك �ل�صفدي ت 764هـ/1362م، و“�أمنوذج �لعلوم” للموىل 

علم،  مئة  �أ�صول  فيه  ذكر  �لذي  834هـ/1430م،  ت  �لفناري  حمزة  حممد  �لدين  �صم�ض 

و“خمت�رش حياة �حليو�ن” جلالل �لدين �ل�صيوطي ت 911هـ/1505م، وهو ملخ�ض من 

حياة �حليو�ن �لكبى للدمريي، و“�إحتاف �الأخ�صا يف ف�صائل �مل�صجد �الأق�صى” لل�صيخ 

كمال �لدين حممد �أبي �رشف �ل�صافعي �مل�رشي ت 906هـ/1500م، �ألفه يف �أثناء جماورته 

�لدين  ل�صهاب  و�ل�صام”  �لقد�ض  بف�صائل  �لغر�م  و“مثري  875هـ/1470م،  �صنة  بالقد�ض 

765هـ/1363م، و“�لطبقات �ل�صنية  �إبر�هيم �ملقد�صي ت  �أبي حممود �أحمد بن حممد بن 

يف تر�جم �حلنفية” لتقي �لدين بن عبد �لقادر �لغزي �لتميمي �لد�ري ت 1010هـ/1601م، 

�ألّفه  و“ح�صن �ال�صتق�صا ملا �صح وثبت يف �مل�صجد �الأق�صى” الأحمد بن �لتافالتي، وقد 

وهو  837هـ/1433م  ت  �لنحوي  حجة  البن  �الإن�صاء”  و“قهوة  1100هـ/1699م،  �صنة 

جمموع ر�صائله، و“�صاناق يف �ل�صموم و�لرتياق” ل�صاناق �لهندي، وقد نقله �إىل �لعربية 

يدفعها،  �لذي  و�لرتياق  �ل�صموم  معرفة  يف  وهو  �جلوهري  �صعيد  �بن  �ملاأمون،  للخليفة 

 .
85

وهي ن�صخة ملوكية، وغريها من �ملخطوطات يف فنون �لعلم �ملختلفة

�ل�صيخ  ثم  �جلز�ئري،  طاهر  منهم  �الإعالم،  من  جمموعة  �ملكتبة  �إد�رة  توىل  وقد  هذ� 

�أمني �الأن�صاري وقد ظّل مدير�ً للمكتبة زهاء ن�صف قرن، وتويف يف �أو�ئل �خلم�صينيات، 

وبعد وفاته بقي مفتاحها يف عهدة �بنه، ويف �صنة 1967 توىل �أمر �ملكتبة �أحد �أفر�د �الأ�رشة 

من �آل �خلالدي يف �لقد�ض، وهي �الآن بحاجة الإعادة �إحياء وبحث من جديد، بعد �أن ت�رشب 

.
86

�إليها �الإهمال

4. مكتبة املتحف الإ�شالمي:

�أول  يعّد  حيث  �الأعلى،  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  من  مببادرة   1923 �صنة  �ملتحف  �أ�ص�ض 

، �لذي كان قد 
87

متحف �أ�ص�ض يف فل�صطني، وقد �أقيم يف بادئ �الأمر يف �لرباط �ملن�صوري

�أن�صاأه �ملن�صور قالوون �صنة 681هـ/1282م، ويف �صنة 1929 نمُِقل �إىل مقره �حلايل وهو 

 .
88

جامع �ملغاربة �لقدمي يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �حلرم �لقد�صي



303

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

وحتتوي مكتبة �ملتحف على جمموعة قيمة من �ملخطوطات و�لوثائق، فهنالك �أكرث من 

1,300 وثيقة تعود �إىل �لفرتتني �ململوكية و�لعثمانية، وهي تبحث يف عدة مو��صيع منها؛ 

حما�رش بيع و�رش�ء �أر��صي، وعقود زو�ج، وحما�رش ح�رش �أرث، وقر�ر�ت تعني قر�ء 

يف �مل�صجد �الأق�صى وقبة �ل�صخرة وغريها. ويذكر عارف �لعارف �أنه يف �صنة 1928 كان 

، و�آخر ما �كت�صف من وثائق هذ� �ملتحف هي تلك 
89

عدد �لكتب فيها 1,700 كتاب خمطوط

“وثائق �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف”، و�لتي �كت�صفت  �أ�صبحت تعرف با�صم  �لوثائق �لتي 

ما بني �صنتي 1974-1976 يف �إحدى �خلز�ئن �لتي كانت مغلقة ومهجورة منذ زمن بعيد 

604-886هـ  883 ورقة تغطي �لفرتة  1,300 وثيقة تقع يف  يف �ملتحف، وهي ت�صمل على 

ومعظمها يرجع �إىل �ل�صنني �لع�رشة �الأخرية من �لقرن �لثامن �لهجري، وهي عبارة عن 

ح�صابات  و�أور�ق  تركات،  وقو�ئم  �ل�رشيف،  �لقد�صي  باحلرم  تتعلق  �صلطانية  مر��صيم 

وو�صوالت، وم�صتند�ت مالية، و�إقر�ر�ت ديون، ونفقات زوجات �أو حما�صيل زر�عية، 

ووثائق  و�إيجار،  و�رش�ء  زو�ج  وعقود  �ملحاكم،  جل�صات  وحما�رش  ق�صائية،  ووثائق 

�لفار�صية  باللغة  وثيقة   27 عن  ف�صالً  وغريها،  و�لفنادق  و�لوكاالت  باالأوقاف  تتعلق 

.
90

وهي من �أقدم �لوثائق يف هذه �للغة

ومن �أهم موجود�ت �ملتحف �مل�صاحف �الأثرية �لتي تقدر بـ 650 م�صحفاً، و�لتي تعود 

�ل�صخرة  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  على  معظمها  مّت وقف  �الإ�صالمية،  �لفرت�ت  خمتلف  �إىل 

وبع�ض �مل�صاجد �لقدية يف بقية �ملدن �لفل�صطينية، وهي مكتوبة بخطوط خمتلفة كالكويف 

�ل�رشيف  �ملتحف على ن�صخة يتيمة من �مل�صحف  و�ملغربي و�لن�صخي و�لثلث. وي�صمل 

، وقد كتب 
91

مكتوبة باخلط �لكويف على �لرق، وهو عبارة عن �جلزء �لثاين من �مل�صحف

.
عليه “كتبه حممد بن �حل�صن �بن �حل�صني بن بنت ر�صول �هلل”92

ويف �ملتحف �صندوق كبري ي�صم م�صحفاً خمطوطاً على رق للم�صجد �الأق�صى، كتبه 

بيده �ل�صلطان �أبو �صعيد عثمان بن �أبي يو�صف �ملريني ملك �ملغرب، وهذ� �مل�صحف جملد 

على �لطريقة �ملر�ك�صية، و�صندوقه مزخرف بامليناء على �لطريقة �الأندل�صية، وقد فقدت 

.
خم�صة �أجز�ء من �أجز�ئه �لثالثني يف �صنة 931932

McGill University بكند� قامت بت�صوير  ومن �جلدير بالذكر �أن جامعة ماكجيل 

وثائق �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف �لتي �كت�صفت ما بني �صنتي 1974-1976 على ميكروفلم، 

و�أ�صبح �حل�صول عليها مي�صور�ً للباحثني، هذ� وقد �أعيد �فتتاح �ملتحف يف �صنة 1980.
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5. مكتبة متحف الآثار الفل�شطيني:

ويف  و�صعيد،  �صعد  منطقة  يف  قطينة  �آل  تخ�ض  بناية  يف  �الأمر  بادئ  يف  �ملتحف  �أن�صئ 

�صنة 1927 قدم �لرثي جون روكفلر �إىل حكومة �النتد�ب �لبيطاين مبلغ مليوين دوالر 

�لباقي من رعيه على �صيانته، وقد و�صع حجر  لبناء متحف، ويوقف  ي�رشف ن�صفه 

�ملتحف  من  �الآثار  ونقلت  كبري،  ب�صتان  يف   1935 �صنة  �لبناء  ومّت   ،1930 �صنة  �الأ�صا�ض 

�لقدمي �إىل �لبناء �جلديد �ملكون من ثالث �صاالت عر�ض، و�أربع غرف يف زو�ياه �الأربعة 

.
94

وخمتب وغرف كثرية للموظفني ومكتبة

وت�صغل بناية �ملكتبة جانباً من جناح �ملتحف �ل�رشقي و�جلنوبي، وتتاألف من طابقني 

�صفلي وعلوي، ويف �لطابق �ل�صفلي رتبت �لكتب على رفوف معدنية، �أما �لطابق �لعلوي 

وقد  و�ملو�صوعات،  و�ملجالت  و�لفهار�ض  �ملر�جع  فيها  للمطالعة،  غرفة  على  فيحتوي 

. وكان يف مكتبة �ملتحف �أكرث من 30 �ألف 
95

زودت مبنا�صد م�صنوعة من خ�صب �لبلوط

جملد �صنة 1948، �أغلبها يف �لتاريخ و�الآثار، ومن بينها كتب نادرة وخمطوطات ذ�ت قيمة 

 .
96

تاريخية و�أثرية، �أهمها خمطوطات �لبحر �مليت

�لعلماء من بريطانيا  �إ�رش�ف هيئة دولية من  وقد و�صع �ملتحف عند تاأ�صي�صه حتت 

يثل  وو�حد  عربية  دول  خم�ض  عن  وممثلني  �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  وفرن�صا 

 1966 �صنة  ويف   .
97

�للجنة هذه  يف  �الأخري  �جتمع  �أن  يحدث  ومل  �لعربية،  �جلامعة 

 ،1967 �صنة  للقد�ض  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  وبعد   ،
98

�الأردنية �الآثار  بد�ئرة  �ملتحف  �أحلق 

�أعلنت �أن �ملتحف ملك لها، و�أحلت حمل �للوحات �لتي كانت حتوي �لتو�صيحات باللغتني 

�لعربية و�الإجنليزية لوحات باللغة �لعبية وحدها. كما جرى نهب �ملخطوطات �لنادرة 

حيث نقلت �إىل �ملتحف �الإ�رش�ئيلي، ومن بني هذه �ملخطوطات �لنادرة، خمطوطات �لبحر 

�مليت، و�لتي هي عبارة عن ن�صو�ض من �لعهد �لقدمي وكتابات من �لعهد �جلديد مل تكن 

معروفة �صابقاً مكتوبة بالعبية و�الأرمية، وتلقي �ل�صوء على جذور �مل�صيحية وعالقتها 

. هذ� وتعد مكتبة هذ� �ملتحف من �أكرث مكتبات �لقد�ض تنظيماً، �إذ كان لها فهر�ض 
99

باليهودية

.
100

�أبجدي للموؤلفني و�آخر للمو�صوعات، �إىل جانب �تباعها نظام ت�صنيف خا�ض بها

6. مكتبة الكلية العربية:

تاأ�ص�صت �صنة 1930، وتعّد من �أكب �ملكتبات �الأكاديية �لر�صمية، وحتى �صنة 1946 

1948 بعرثت  �صنة  و�لعرب يف  �ليهود  �لقتال بني  ن�صب  كتاباً، وعندما   7,122 فيها  كان 
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 55 منها  �لعبية  �جلامعة  مكتبة  �إىل  و�صمت  �لقيمة،  كتبها  بع�ض  �ليهود  ونهب  كتبها 

خمطوطاً تبد�أ يف �صجالت �جلامعة �لعبية برقم 80123 وتنتهي برقم 80178، وقد كتب 

. وقد نقل �أمني �ملكتبة جودت �لقباين ما 
101

عند �مل�صدر – كتب �ملكتبة �الإ�صالمية - �لقد�ض

بقي من مقتنياتها �إىل د�ر �ملعلمني يف عّمان يف �أو�ئل �ل�صتينيات، وال يوجد فهر�ض للتعرف 

.
102

على مدى �ل�صياع �لذي حلق مبحتوياتها

7. �شجالت املحكمة ال�رصعية يف القد�س:

تعّد من �أهم �ملكتبات �لوثائقية يف �لقد�ض، وقد كانت حتى �صنة 1941 يف مبنى �ملحكمة 

نقلت يف  �أنها  �إال  �لهجري،  �لثامن  �لقرن  �إىل  �لذي يعود  �ل�صل�صلة  بباب  �لقدية  �ل�رشعية 

من  نقلها  بعد  �ل�رشعية  �ملحكمة  ��صتقرت  حيث  �لبخارية،  �لز�وية  مبنى  �إىل   1941 �صنة 

مبناها �لقدمي، وبعد �صنو�ت قالئل نقلت �ملحكمة و�ل�صجالت مرة �أخرى �إىل مبنى جديد 

بعمارة �الأوقاف بباب �ل�صاهرة حيث توجد �الآن.

تقع  �صجالً   616 �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  عدد  يبلغ   1982 �صنة  �إح�صاء  وح�صب 

�أقدم  يعّد  و�لذي  936هـ،  �صو�ل   14 يف  �الأول  �ل�صجل  يبد�أ  �صفحة،  �ألف  مئة  حو�يل  يف 

�صجالت �ملحاكم �ل�رشعية يف �لبالد �لعربية جميعاً. وتغطي هذه �ل�صجالت فرتة طويلة 

من تاريخ �لقد�ض يف �لع�رش �لعثماين حيث بلغ جمموع �صجالتها 416 �صجالً تنتهي يف 

�صنة 1336/1335هـ. ولغة �ل�صجالت يف معظمها هي �للغة �لعربية، ولكن هناك �صجالت 

بكاملها كتبت باللغة �لرتكية، مثل )�ل�صجالت 1-3، 6-7، 9، 11-12، 14، 17(، علماً باأن 

�لعثماين  �حلكم  من  �الأولني  �لقرنني  �إىل  ترجع  �لرتكية  باللغة  �ملكتوبة  �ل�صجالت  معظم 

لفل�صطني. ويرت�وح عدد �ل�صفحات لكل �صجل من �صجالت �لقرن 13 هجري/19 ميالدي 

مقدمة  على  حتتوي  �صجل  كل  من  �الأوىل  �ل�صفحة  وكانت  �صفحة،   300-150 بني  ما 

�لتي  �لوثائق  للحكم. وكل وثيقة من  فيه  تاريخ جل�ض  و�أول  �لقا�صي  ��صم  فيها  ي�صجل 

يحتويها �ل�صجل كان �لقا�صي يوقع يف �أعالها، ويف نهاية �لوثيقة كان يوقع �ل�صهود.

ويكن تق�صيم �صجالت �ملحكمة �إىل �الأنو�ع �لتالية:

�لقا�صي  �أو  �لو�يل  �إىل  �ملركزية  �ل�صلطة  �ل�صادرة من  �لفرمانات و�الأو�مر  �صجالت  	•
�أو غريه من كبار �ملوظفني، �إىل جانب قر�ر�ت �لتعيني و�الإقطاعات، ومعظمها تعود 

للقرنني �الأولني للحكم �لعثماين لفل�صطني.
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تتعلق  وهي  �لعادي،  و�لق�صام  �لع�صكري  �لق�صام  و�صجالت  �ملرتوكات،  �صجالت  	•
بالرتكات �لع�صكرية و�لنا�ض �لعاديني.

و�لوكاالت: �لو�صايا  �صجالت  	•

و�الإد�ري  و�القت�صادي  �الجتماعي  للتاأريخ  �لوثائق  �أهم  من  تعد  �ل�صجالت  وهذه 

و�ل�صيا�صي لفل�صطني يف �لع�رش �لعثماين، ويعود �لف�صل يف ترقيمها وجتليدها وحفظها 

.
103

يف خز�ئن حديدية ل�صماحة قا�صي �لقد�ض عبد �حلميد �ل�صائح رحمه �هلل

ب. مكتبات املدار�س والزوايا:

583هـ/1187م  �صنة  �لدين  �صالح  يد  على  حتريرها  منذ  �لقد�ض  لتاأريخ  �ملتاأمل  �إن 

�ملدينة على �صغر م�صاحتها  �أن هذه  1967 يالحظ  �ل�صهاينة �صنة  وحتى �صقوطها بيد 

 قدمت لنا �أكرث من 125 خز�نة 
104

وقلة عدد �صكانها مقارنة باحلو��رش �الإ�صالمية �لكبى

�ملكتبات �خلا�صة  عن ع�رش�ت  ف�صالً 
 
،

105
ز�وية ورباط 70 مدر�صة و55  بـ  كتب ملحقة 

�خلري  �أهل  جانب  �إىل  �مل�صلمني  و�صالطني  حكام  �أوقفها  �لتي  �مل�صاجد  ومكتبات  و�لعامة 

. وقد بقي من هذ� �لعدد �لكبري حو�يل �أربعني مكتبة حتى �صنة 1945، 
106

من �أغنياء �الأمة

.
ذكرها عارف �لعارف يف كتابه “�ملف�صل يف تاريخ �لقد�ض”107

�لفقهية  �الأطياف  مبحتوياتها  متثل  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لكتب  خز�ئن  كانت  وقد 

�ل�صائدة من مالكية و�صافعية وحنفية وحنبلية، ف�صالً عن �الهتمامات �لثقافية للنخبة، 

فقد تخ�ص�صت �لعديد من �ملد�ر�ض و�لزو�يا بلون من �ألو�ن �لثقافة �الإ�صالمية، وبالتايل 

�نعك�ض هذ� على حمتويات خز�ئن �لكتب �مللحقة بها، فعلى �صبيل �ملثال كان يف �لقد�ض يف 

�أو�خر �لقرن 11 هجري/17 ميالدي، �أربعون مدر�صة للفقه، وع�رشة دور للقر�ن �لكرمي، 

�لنحو،  يف  تخ�ص�صت  �لتي  �ملد�ر�ض  عن  ف�صالً  �ل�رشيف،  �لنبوي  للحديث  دور  و�صبعة 

�ل�صفحات  و�صتحاول  �ل�رشيف،  �لقد�ض  يف  �ملثقفة  �لنخبة  توجهات  تعك�ض  بحق  وهي 

�لقادمة ت�صليط �ل�صوء على بع�ض هذه �ملكتبات منها:

�أو��صط  يف  �ملقد�صي  �إبر�هيم  بن  ن�رش  �ل�صيخ  �أن�صاأها  �لتي  �لن�رشية  �ملدر�صة  مكتبة 

�لغز�لية  �ملدر�صة  مكتبة  با�صم  بعد  فيما  عرفت  و�لتي  ميالدي،  هجري/11   15 �لقرن 

“�إحياء  �ل�صهري  كتابه  تاأليف  �أمّت  حيث  فيها،  �لغز�يل  حامد  �أبي  �الإ�صالم  حجة  العتكاف 

علوم �لدين”. و�ملدر�صة تقع بالقرب من باب �لرحمة �ملال�صق لباب �لتوبة �رشقي �صاحة 

لقر�ءة  ز�وية  وجعلها  بناءها  �أيوب  بن  �أحمد  بن  عي�صى  �ملعظم  �مللك  جدد  وقد  �حلرم، 
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�لقر�آن �لكرمي و�ال�صتغال بالنحو، وزود مكتبتها مبجموعة من �لكتب، من جملتها كتاب 

�أنه  �إ�صحق بن �ل�صكيت، ويذكر جمري �لدين �حلنبلي  “�إ�صالح �ملنطق” الأبي يو�صف بن 
�لتا�صع من ذي  �لوقف، وهو موؤرخ يف  �لكتاب وعلى ظهرها  وقف على كر��صة من هذ� 

�حلجة �صنة 610هـ/1214م، وب�صبب كرثة �لكتب �ملوقوفة على مكتبة هذه �ملدر�صة �أّمها 

�لعهد �ململوكي،  �لعهد �الأيوبي وفرتة طويلة من  �لعلماء و�لطالب على حدٍّ �صو�ء طو�ل 

�لقرن  �أو�خر  يف  حني  بعد  �أثر�ً  وغدت  �ندثرت  قد  و�ملدر�صة  �ملكتبة  هذه  �أن  ويبدو 

.
108

9 هجري/15 ميالدي

 �لفخرية، وهي من �ملكتبات �لكبرية يف �صاحة �حلرم 
109

�أما مكتبة �ملدر�صة )�خلانقاه(

يقدر  جملد�تها  عدد  وكان  و�لفلكية،  �لدينية  مبخطوطاتها  و�لغنية  بالقد�ض،  �ل�رشيف 

على  �لوالية  لها  كانت  �لتي  �ل�صعود  �أبي  �أ�رشة  �أفر�د  �أن  غري  جملد،  �آالف  ع�رشة  بنحو 

وكان �لقا�صي فخر �لدين حممد بن ف�صل �هلل 
 
.

110
�خلانقاه قد �قت�صموها بينهم فتبعرثت

ت 732هـ/1331م، و�لذي ينحدر من �أ�صل قبطي قد �أ�صلم وح�صن �إ�صالمه و�أوقف هذه 

، وقد ��صتولت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لز�وية �لفخرية 
111

�ملدر�صة و�ملكتبة �مللحقة بها

 
.

يف 1121969/6/16

ون�صت �لوقفية �خلا�صة باملدر�صة �الأ�رشفية �ل�صلطانية على �أنه كان يف �حلائط �ل�صمايل 

للمدر�صة ثالث خز�ئن للكتب، كان يقوم عليها ثالثة موظفني، �أحدهم ي�صمى خادم �لربعة 

�ل�رشيفة، و�آخر يحمل لقب خادم �مل�صحف، وثالث با�صم مفرق �لربعة �ل�رشيفة، وكان 

.
113

من جملة موجود�ت هذه �ملكتبة �مل�صحف �لذي وقفه �ل�صلطان قايتباي

غرفة  عن  عبارة  وهي  �الأمينية،  �ملدر�صة  مكتبة  تقع  �ل�صمايل  �حلرم  رو�ق  ويف 

�صيخ  �الإمام،  �صالح  بن  حممد  �ل�صيخ  فيها  و�صع  “�لكتبية”،  تدعى  للكتب  خم�ص�صة 

13 هجري كتبه، ويف �صجالت �ملحكمة �ل�رشعية بالقد�ض حجة وقف،  �ملدر�صة يف �لقرن 

1040هـ/1630م، �أحد  وقف مبوجبها �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين �بن قا�صي �ل�صلت ت 

ون�صله،  �أوالده  على  �لكتب  من  كبرية  جمموعة  باملدر�صة،  و�ملدفون  �الإمام  عائلة  �أجد�د 

ومن بعدهم على طلبة �لعلم من �ل�صادة �ل�صافعية يف �لقد�ض �ل�رشيف، وحجة �لوقف هذه 

.
114

موؤرخة يف 25 رجب 1007هـ/1598م

ومن �ملد�ر�ض �لتي ��صتهرت مبكتباتها يف بيت �ملقد�ض �ملدر�صة �ل�صالحية، �لتي �أ�ص�صها 

، فقد 
115

�صالح �لدين �الأيوبي فور حتريره للمدينة �ملقد�صة ووقفها يف 13 رجب 588هـ
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عهد �إىل حتويل �لد�ر �لتي بناها فر�صان �ملنظمة �ل�صليبية �لع�صكرية �مل�صماة �الإ�صبتارية �إىل 

 
.

116
مدر�صة كبى هي �ملدر�صة �ل�صالحية، يدر�ض فيها �لفقه �ل�صافعي، وزودها بالكتب

وكانت وظيفة �صيخ �ل�صالحية �مل�رشف على �ملدر�صة ومكتبتها وطالبها يف قمة �لوظائف 

�ململوكي يف  �ل�صلطان  �أمر تعينه مبر�صوم من  �ملقد�ض، حيث كان ي�صدر  �لدينية يف بيت 

 .
117

�لقاهرة

�أحمد  �لدين  �صهاب  بع�صها  وقف  كتب  خز�نة  �لغادرية  باملدر�صة  ملحقة  وكانت 

�ملدر�صة  مكتبة  كانت  للحرم  �ل�صمالية  �لز�وية  ويف  945هـ/1538م،  �صنة  �الأنطاكي 

وتاأتي   .
118

715هـ/1315م �جلاويل  �لدين  علم  �الأمري  �لقد�ض  نائب  وقفها  �لتي  �جلاولية 

نائب  741هـ،  ت  �لنا�رشي  تنكز  �الأمري  �أن�صاأها  �لتي  �لتنكزية،  �ملدر�صة  مكتبة  ذلك  بعد 

دم�صق �صنة 729هـ/1328م، و�لتي كانت مكتبتها من �ملكتبات �لغنية بالكتب �لفقهية على 

�ملذ�هب �الأربعة، الأن هذه �ملدر�صة متيزت بتدري�ض �ملذ�هب �الأربعة، مما كان �صبباً يف ثر�ء 

. وقد ��صتولت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على هذه �ملدر�صة يف 1969/6/24 وحولوها 
119

مكتبتها

 
،

120
�الأخرى �ملكتبات  ع�رش�ت  توجد  �ل�صابقة  �ملكتبات  جانب  و�إىل  ع�صكري.  موقع  �إىل 

و�لتي كانت ت�صكل حمور�ً للن�صاط �لتعليمي كله، ومل يكن دورها يقت�رش على �ال�صتفادة 

منها يف �لتعليم، بل �متد �إىل �الإفادة من كنوزها وذخائرها يف �لبحث و�لتحقيق و�لدر�ض 

�ل�صخ�صي، فهي كانت متثل �لوجه �حل�صاري �مل�رشق للقد�ض، خا�صة �إذ� علمنا �أن هناك 

على �صبيل �ملثال مئات �الأوقاف لالإنفاق عليها. فقد تبني من ن�رش دفرت و�حد من دفاتر 

�ملحفوظات �لعثمانية هو �لدفرت رقم 522 �لذي حرر يف �لقرن �لعا�رش �لهجري، �أنه كان 

يوجد يف �لقد�ض �ل�رشيف ت�صعون وقفاً �إ�صالمياً، منها ما كان على �ملد�ر�ض وقر�ءة �لقر�آن 

.
121

وبع�ض كتب �ل�صرية و�حلديث وعلى ع�رش�ت �الأغر��ض �حل�صارية �الأخرى

حلق بها مكتبات: �لز�وية �لنق�صبندية، �لتي كان يوؤمها �حلجاج 
مُ
�أما �أ�صهر �لزو�يا �لتي �أ

�لقادرية  و�لز�وية  �لهند،  من  �لقادمني  للحجاج  �لهنود  وز�وية  باك�صتان،  من  �لو�فدون 

للحجاج �لو�ردين من �أفغان�صتان، ويف كل ز�وية م�صجد وغرف نوم وخز�نة كتب ولها 

، ومنها �لز�وية �لبخارية )�لنق�صبندية( بالقد�ض �لتي ما تز�ل فيها مكتبة حتى 
122

�أوقاف

.
123

يومنا هذ�

ج. املكتبات اخلا�شة:

�لعريقة،  �ملقد�صية  �الأ�رش  لبع�ض  خا�صة  مكتبة   15 �ملنجد  �لدين  �صالح  �أح�صى  لقد 

، ومن �أبرز هذه �ملكتبات:
124

و�لتي تزخر بنفائ�ض �لكتب �الإ�صالمية
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1. مكتبة ابن جماعة:

�ملدر�صة  �الأق�صى ومدر�ض  �مل�صجد  �إبر�هيم بن جماعة، خطيب  �لدين  �ل�صيخ برهان 

�لكتب  بنو�در  تزخر  مكتبته  كانت  وقد  725-790هـ/1324-1388م،  �ل�صالحية 

و�ملخطوطات، وقال عنها �بن حجر �لع�صقالين: فيها من �لكتب �لنفي�صة ما يعز �جتماعه 

�لتي  �لكتاب  من  �لن�صخة  ي�صرتي  كان  �لدين  برهان  فال�صيخ  �ملكتبات،  من  مكتبة  �أي  يف 

�صنِّفه في�صرتيه، وال يرتك �لن�صخة  �إليها �ملنتهى يف �حل�صن، ثم يقع له ذلك �لكتاب بخط ممُ

.
125

�الأوىل؛ �إىل �أن �قتنى بخطوط �مل�صنفني ماال يمُعبَّ عنه كرثة

2. مكتبة البديري: 

ن�صبة �إىل �ل�صيخ حممد بن بدير �لقد�صي ت 1220هـ/1805م، �أحد علماء �لقد�ض �لكبار، 

وهو ينحدر من �أ�رشة �لبديري �لعريقة �لتي كانت لديها خز�ئن كتب حمفوظة تبددت بعد 

�أن �قت�صموها، و�آل ق�صم من حمفوظاتها �إىل �ل�صيخ حممد �لبديري فجعلها يف جناح خا�ض 

19 يف د�ره �لتي �أوقفها هي و�ملكتبة �ملعروفة با�صمه مبوجب حجة �رشعية موؤرخة يف 

ذي �حلجة 1205هـ/1790م. وكانت هذه �ملكتبة وما تز�ل بقية منها يف د�ر �لز�وية �لوفائية 

�ملقابلة للمدر�صة �ملنجكية )د�ر �ملجل�ض - د�ئرة �الأوقاف �ليوم( يف باب �لناظر، وتعرف 

با�صم د�ر �لبديري، وكانت �ملكتبة ت�صم �ألف خمطوط ما ز�لت منها بقية يف حال يرثى لها، 

�أن تتلف كلياً. وقد �صورها مركز �لوثائق و�ملخطوطات يف  �إىل �الإنقاذ قبل  وهي بحاجة 

، كما جرى ت�صوير بع�صها يف �خلم�صينيات على يد معهد �ملخطوطات 
126

�جلامعة �الأردنية

بجامعة �لدول �لعربية،وقد �نتهت حياة �ملكتبة بنهاية �صاحبها �ل�صيخ مو�صى �لبديري.

3. مكتبة اآل قطينة:

 وتدعى �أي�صاً �ملكتبة �حلنبلية الأن �آل قطينة من �لعائالت �حلنبلية �لقدية، وقد تكون 

�حلنبلي  �لعليمي  �لدين  جمري  �إىل  ن�صبهم  ويرجع  �لقد�ض،  يف  �لوحيدة  �حلنبلية  �لعائلة 

�إىل بيت من  ثّم نقلت  �لزيت،  �ملكتبة يف �صوق خان  . وتقع هذه 
127

�الأن�ض �جلليل �صاحب 

وجرجي زيد�ن يف تاريخ 
 128

بيوت �آل قطينة بباب �لعمود، وقد ذكرها حممد كرد يف خططه

�لكتب �لعربية يف �خلافقني �لذي قال  �للغة �لعربية، وفيليب دي طر�زي يف خز�ئن  �آد�ب 

�أنها كانت  ، و�أجمعو� على 
129

800 خمطوط �أربعة �آالف جملد يف جملتها  �إنها ت�صمل على 

ت�صمل على م�صنفات يف �لريا�صيات و�لتاريخ و�لفلك و�لتنجيم و�لدر��صات �الإ�صالمية. 

�ختفت  �لع�رشين، ولكنها  �لقرن  �أو�ئل  �ملطالعني حتى  �ملكتبة موقوفة على  وكانت كتب 
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، ويقال �إن خليل 
وتفرقت خمطوطاتها بعد �غت�صاب “�إ�رش�ئيل” لفل�صطني �صنة 1301948

ي�ض قطينة �أخذها معه �صنة 1948، �إىل دم�صق، وال يعلم عنها �صيء بعد ذلك.

4. مكتبة ال�شيخ اأحمد بن يحيى:

�مل�صهور بال�صيخ باملوقت، �لذي ينحدر من �أ�صول مغربية، وقد توىل �الإفتاء للحنفية، 

�ملوقت  �ل�صيخ  وقف  وقد  1171هـ/1757م.  ت  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  تدري�صه  عن  ف�صالً 

كتبه مبوجب وقفية موؤرخة يف �صنة 1181هـ/1767م، وجعلها �صدقة جارية لطلبة �لعلم، 

�لع�رشين  �لقرن  �أو�ئل  حتى  بقية  منها  بقيت  وقد  نفي�صة،  كتب  على  ت�صتمل  كانت  وقد 

ثّم تبعرثت، فنقل بع�صها �إىل �ملكتبة �خلالدية، و�أخذ بع�صها �ل�صيخ طاهر �جلز�ئري �إىل 

 .
131

�لظاهرية يف دم�صق

5. مكتبة اإ�شعاف الن�شا�شيبي ت 1368هـ/1948م: 

�لنفائ�ض  من  �لكثري  فيها  وكان  �لقد�ض،  ب�رشق  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  بيته  يف  كانت 

 ،1948 �صنة  يف  حمتوياتها  معظم  ق  �رشمُ وقد  �الأجنبية،  و�لكتب  �لعربية  و�ملخطوطات 

ومل ي�صلم منها �صوى ما �أهد�ه �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للمجمع �لعلمي �لعربي بدم�صق من 

و�خلليل”  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل  “�الأن�ض  كتاب  من  ملخ�ض  منها:  و�لتي  خمطوطات، 

تاأليف عبد �لرحمن �لعليمي ن�صخ �صنة 1224هـ، و“حترير �ملقال فيما ورد عن �لتعار�ض 

�ملر�صلني” ملحمد  كتب  عن  �ل�صائلني  و“�إعالم  �لدم�صقي،  �لكزبري  �الآل” لل�صيخ  حق  يف 

بن علي بن طولون، ور�صالة �أبي بكر �ل�صديق لعلي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه ب�صاأن 

. قال يعقوب �لعود�ت باأنها مكتبة ال ت�صبهها مكتبة، �أطبق عليها من ال 
132

�لبيعة، وغريها

�أحياء �لقد�ض �لعربية زعماًَ منهم  1948 عندما �جتاح بع�ض �ملرتزقة  خالق لهم يف نكبة 

�أنها �أحياء يهودية، فنهبو� مكتبة �إ�صعاف وحملوها �إىل مدينة �لزرقاء باالأردن، وباعوها 

.
133

على م�صهد مني بالرطل الأ�صحاب �الأفر�ن فذهبت طعمة للنري�ن

6. مكتبة عبد اهلل خمل�س:

وهذة �ملكتبة موجودة يف حي �ل�صيخ جر�ح، وقد كان عبد �هلل خمل�ض 1878-1947 من 

علماء �لتاريخ و�الآثار، وقد �صكن عكا مدة طويلة، ثم �نتقل �إىل �لقد�ض و�أ�صبح فيها مدير�ً 

عاماً لالأوقاف، وكانت له مكتبة كبرية يف عكا بها من �ملخطوطات و�لكتب �لنادرة، فنقلها 

معه حيث كان ي�صكن يف حي �ل�صيخ جر�ح، وكانت ت�صتمل على 110 خمطوطات �إىل جانب 



311

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

�أكرث من ثالثة �آالف جملد، وقد نقلت �إىل دير �لقربان يف �صنة 1948، �إال �أنها �صاعت حتت 

.
134

�الأنقا�ض بعد �أن ن�صف �ل�صهاينة �لدير

7. مكتبة ح�شن بن عبد اللطيف احل�شيني مفتي القد�س ت 1226هـ/1811م:

كانت له مكتبة حافلة بالكتب �أوقفها مبوجب حجة �رشعية موؤرخة يف 1201هـ، مودعة 

، ت�رشف فيها �أخو�ل �لورثة فبيعت 
يف �ملحكمة �ل�رشعية يف �لقد�ض يف �صجل رقم 135267

بو��صطة ح�صن �حل�صيم بائع �الأ�صياء �لقدية يف �لقد�ض، وو�صل منها ثالث خمطوطات 

لل�صيد فهمي �الأن�صاري و�الأ�صتاذ حممد �لبطر�وي وت�رشب بقيتها. ومن �أبرز مقتنياتها 

.
136

كتابان يف �لطب و�لبيطرة، ف�صالً عن �ملو�صوعات �لدينية و�للغوية

8. مكتبة الدكتور اإ�شحق مو�شى احل�شيني:

 وهذه �ملكتبة موجودة يف بيته يف غرب �لقد�ض وكانت ت�صم زهاء �أربعة �آالف كتاب، �إال 

�أن هذه �ملكتبة قد �حرتقت يف �أثناء �أحد�ث 1948. وبعد �صنة 1948 �أعاد �لدكتور �حل�صيني 

�إن�صاء مكتبة جديدة يف �لقاهرة، فكانت ت�صّم زهاء خم�صة �آالف كتاب، ��صرتت �جلامعة 

�لدر��صات  مركز  �إىل  �أهديت  �لقد�ض  �إىل  �ألفني  حو�يل  ونقل  منها،  كتاب   1,500 �الأردنية 

 1,500 حو�يل  �لقاهرة  يف  منها  وبقي  للبنات،  �الآد�ب  كلية  مكتبة  و�إىل  فيها،  �الإ�صالمية 

.
137

كتاب

9. مكتبة عبد احلي جار اهلل: 

من �ملكتبات �خلا�صة �لتي ��صتهرت يف �ملدينة �ملقد�صة يف �لفرتة ما بني 1830-1800، 

وكانت ت�صّم كتباً وم�صنفات يف خمتلف �حلقول، يف �لنحو و�لت�صوف و�لفل�صفة، منها: 

وم�صارح  �الإب�صار  و“منارة  �ل�صيوطي،  �لدين  جلالل  �لنحو”  يف  و�لنظائر  “�الأ�صباه 
�الأفكار” لنزهة �لرومي، و“تهافت �لفال�صفة” الأبي حامد �لغز�يل، و“ديو�ن �بن �لفار�ض” 

.
138

لعمر بن علي بن مر�صد، و“منازل �ل�صابقني” لعمر بن مطرف �لكاتب وغريها

10. مكتبة ال�شيخ ح�شام جار اهلل: 

وعلوم  �الإ�صالمية  �لعلوم  يف  وخمطوطة  كتاب  �ألفي  حو�يل  ت�صّم  �ملكتبة  هذه  كانت 

�لعربية و�الأدب �لعربي، من بينها ن�صخة نادرة للقر�آن �لكرمي جملدة بجلد غز�ل، وكانت 

.
�ملكتبة حمفوظة يف خز�ئن، وقد �رشقت �صنة 1391948
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11. مكتبة ال�شيخ �شليمان اأفندي املدر�س: 

د�ود  �أبي  البن  “�مل�صابيح”  �أبرزها:  من  �الإ�صالمية  بامل�صادر  حافلة  مكتبة  كانت 

بن  عمرو  �لدين  �ملتو�ترة” ل�رش�ج  �لع�رش  �لقر�ء�ت  يف  �لز�هرة  و“�لبدور  �ل�صج�صتاين، 

كانت  �لتي  �ملكتبات  من  وهي  �لطب،  كتب  بع�ض  على  ��صتملت  كما  �الأن�صاري،  قا�صم 

.
عامرة يف �لقرن 14019

12. مكتبة ال�شيخ حممد اأفندي زادة:

تعك�ض  مكتبته  وكانت  1152هـ/1739م  ت  هجري   12 �لقرن  يف  �لقد�ض  مفتي  وهو 

تنوع ثقافته، فقد كان فيها كتب دينية ولغوية، ويف �لعلوم و�لفل�صفة و�لطب، منها كتاب 

.
141

علي �ملقري ت 815هـ/1412م بن  �لطب” و“�حلكمة” ملهدي  يف  “�لرحمة 

13. مكتبة ابن قا�شي ال�شلت: 

وهو �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين بن حممد �ل�صهري بابن قا�صي �ل�صلت 1040هـ/1630م، 

�إمام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أوقف كتبه �صنة 1007هـ/1598م، و�لتي ت�صّم �لكثري من 

�حلديث  يف  كتاب  مئة  حو�يل  �الإ�صالمية،  �لثقافة  من  خمتلفة  حقول  يف  �مل�صهورة  �لكتب 

و�لتاريخ  و�لفر�ئ�ض  �لكالم  وعلم  و�لقر�ء�ت  و�لفقه  و�لنحو  و�للغة  و�لتف�صري  و�ل�صرية 

و�ملنطق و�جلغر�فية و�لت�صوف و�الأخالق و�حل�صاب ومو�صوعات �أخرى متفرقة، وهي 

�لكتب مع  تفرقت هذه  �لقد�ض، وقد  لدى علماء  �صائعة  كانت  �لتي  �لعامة  �لثقافة  تعك�ض 

ومكتبة  �الأق�صى  �مل�صجد  ومكتبة  �خلالدية،  �ملكتبة  �أبرزها  من  مكتبات  عدة  بني  �لزمن 

.
142

�ل�صيخ حممد �خلليلي

14. مكتبة ح�شن الرتجمان: 

�أ�ص�ض هذه �ملكتبة ح�صن �لرتجمان �ل�صالح، وكانت ت�صتمل على 900 خمطوط، ف�صالً 

 
.

143
عن 2,600 كتاب

15. مكتبة عارف العارف تويف �شنة 1973:

من �ملكتبات �خلا�صة �لتي غدت بعد وفاته ال�صتخد�م �لعامة، حيث تركت �أمانة للورثة 

يف �ملعهد �لعربي يف �أبي دي�ض، و�صلمت للمعهد �صنة 1979، وعدد كتبها 1,141 كتاباً باللغة 

.
144

�لعربية، وفيها 541 كتاباً باللغات �الأخرى
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16. مكتبة �شكي مكي: 

بني  ومن  �الإ�صالمية،  و�لدر��صات  �لفقه  بكتب  تزخر  كانت  �لتي  �ملكتبات  من  وهي 

�لعقود”  يتعاطى  ملن  و“�ملق�صود  �حلميدي،  قرق  لل�صيخ  �لفتاوى”  “جامع  مقتنياتها: 

الأبي �لعبا�ض �أحمد بن عمر �لباباين، و“ملتقى �لبحرين” لل�صيخ عالء �لدين بن معروف 

.
145

وغريها

17. مكتبة ال�شيخ حمب الدين حممد بن الدويك قا�شي القد�س:

 وقد كانت ت�صتمل مكتبته على 150 كتاباً يف �لتف�صري و�لت�صوف و�الأ�صول و�لقر�ء�ت 

و�لريا�صيات  و�جلغر�فيا  و�لتاريخ  �لطب  يف  �لكتب  من  عدد  وهناك  و�لنحو،  و�الأدب 

.
146

و�ملنطق

18. مكتبة ح�شني اأفندي نقيب الأ�رصاف:

وقد كانت عامرة يف �لقرن 19، ومن �صمن مقتنياتها كتاب “علم �لكالم يف علم �لكر�م” 

 .
147

لزين �لدين �مللطي، و“تاريخ �خلو�رج” ملحمد بن قد�مة

19. مكتبة ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اهلل النقرزان:

.
148ً

وهو من علماء �لقرن �لعا�رش �لهجري، وقد ت�صمنت تركته �صتني كتابا

20. مكتبة حممد �شنع اهلل اخلالدي:

فهر�صت  ويف  1140هـ/1727م  ت  بالقد�ض  �ل�رشعية  �ملحكمة  كتّّاب  رئي�ض  كان  وقد 

حممد  وقفها  �لتي  �لكتب  �أ�صماء  عنو�نه  1457هـ  رقم  خمطوط  بالقد�ض  �خلالدية  �ملكتبة 

.
149

�صنع �هلل �خلالدي على �أوالده �لذكور و�أحفاده

21. مكتبة ال�شيخ اإّمت خليفة بن اإبراهيم:

وهو من علماء �لقرن �لعا�رش، وقد وقف كتبه على نف�صه ثّم على �أوالده، فاإذ� �نقر�صو� 

 
.

150ً
�آلت �لكتب �إىل مكتبة �ملدر�صة �الأرغونية يف �لقد�ض، وعددها خم�صون كتابا

22. مكتبة ال�شيخ �رصف مو�شى الديري: 

ح�رش  يف  ورد  وقد  984هـ/1576م،  �صنة  �ل�رشيفة  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �إمام  وهو 

تركته �أ�صماء �أكرث من مئة كتاب جلها يف �ملو�صوعات �لدينية و�للغوية، و�أكرثها من �لكتب 

.
151

�ل�صهرية �لتي كانت متد�ولة يف �لعامل �الإ�صالمي
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23. مكتبة ال�شيخ عبد املعطي اخلليلي:

وقد  1154هـ/1741م  ت  �الأق�صى  �مل�صجد  علماء  ومن  بالقد�ض  �ل�صافعية  مفتي  وهو 

1154هـ/1741م من  ل�صنة   66-65 231 �صفحة  �ل�صجل  �لكتب يف  ورد �صبط تركته من 

.
152

�صجالت �ملحكمة �ل�رشعية يف �لقد�ض

24. مكتبة فهمي الأن�شاري:

تاأ�ص�صت �صنة 1956 من نتاج رحالته �خلا�صة يف 36 دولة، وحتتوي مئتي خمطوطة 

، ومن نو�در خمطوطاتها: “و�قعات 
153

دينية و�أربع خمطوطات يف �لطب وثالث يف �لفلك

�ملفتني” �لن�صخة �الأم، كما ورد فيها: “��صرت�ها �الأن�صاري من ورثة �صموئيل �صلمون”، 

�حلا�رش  “تذكرة  وخمطوطة  �حل�صيني؛  يون�ض  لبدر  �الأ�صل  يف  كانت  �أنها  �لغريب  ومن 

وز�د �مل�صافر” لعبد �هلل بن جبيل بن عبد �هلل بن بخت�صيوع �لطبيب �ملتويف �صنة 451هـ، 

وهي خمطوطة نادرة �لوجود يف �لعامل، وثالث ر�صائل من ر�صائل �إخو�ن �ل�صفا، وهي 

�لر�صالة �لعا�رشة �لق�صم �لثاين “�حلا�ض و�ملح�صو�ض”، و�لر�صالة �حلادية ع�رشة معنونة 

“مب�صقط �لنطفة” و�لر�صالة �لثانية ع�رشة “يف �أن �الإن�صان عامل �صغري”. وقد ذكرت جملة 
 Princeton University برن�صتون  جامعة  يف  �ل�رشقي  �لق�صم  �أن   1936 �صنة  �ملقتطف 

�لعا�رشة  �لر�صالة  �ل�صفا، وينق�ض منها  �إخو�ن  �الأ�صلية من ر�صائل  �لن�صخ  ح�صل على 

.
154

و�حلادية ع�رشة و�لثانية ع�رشة، وهي �لن�صخ �ملحفوظة يف مكتبة �الأن�صاري

25. مكتبة خليل اجلاعوين: 

حممد،  �لف�صل  الأبي  �حلنفية”  فروع  يف  “�ملختار  �ملكتبة:  هذه  مقتنيات  من  وكان 

.
155

و“�جلامع �ل�صغري يف �لنحو” لل�صيخ حممد بن �رشف �لكرجي

26. مكتبة حممد النعاجي:

�صعيد  �لدين  �لتنزيل” لنا�رش  بـ“�أنو�ر  �مل�صمى  �لبي�صاوي  تف�صري  مقتنياتها:  ومن   

 .
�لبي�صاوي، وكتاب يف �حل�صاب، وكتاب يف �حلديث حتت م�صمى “�لرحمة”156

27. مكتبة حممد ن�شيبة: 

ومن �صمن مقتنياتها: “دالئل �خلري�ت و�صو�رق �الأنو�ر يف ذكر �ل�صالة على �لنبي 

 
.

�ملختار”157
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28. مكتبة حممود اللحام: 

وهي تقع ب�صاحية �صلو�ن �رشقي �لقد�ض، وتربو كتبها عن �أربعة �آالف م�صنف.

29. مكتبة مروان الع�شلي: 
 
.

158
كانت ت�صم زهاء 4,500 جملد يف خمتلف �ملو�صوعات، وقد بيعت �إىل جامعة �خلليل

30. مكتبة اأحمد �شامح اخلالدي ت 1371هـ/1951م: 

حتتوي على �أكرث من مئة خمطوط عد� �لكتب �ملطبوعة، ومن خمطوطاتها ن�صخة من 

“�خلمي�ض” للديار بكري، وغري  910هـ، وكتاب  “�الأن�ض �جلليل” موؤرخة يف �صنة  كتاب 

 
.

159
ذلك من �لكتب �لقدية �لنفي�صة

31. مكتبة ال�شيخ خليل جواد اخلالدي ت 1360هـ/1941م:

ونبغ  فاأحكمه  �ملخطوطات  بعلم  تفوق  وقد  بالكتب،  و��صعة  معرفة  للخالدي  كان   

نو�در  من  كثري�ً  و��صتن�صخ  �الأ�صتانة  مكتبات  وتعهد  �أعالمه،  من  علماً  �أ�صبح  حتى  فيه 

�ألف  بينها  عربي  جملد  �آالف  خم�صة  زهاء  �خلا�صة  خز�ئنه  يف  وجمع  خمطوطاتها، 

3,480 كتاباً و500 خمطوط،  �لوقفية  . وكان جمموع ما فيها ح�صب �حلجة 
160

خمطوط

و�صل منها 759 كتاباً ومئة خمطوط، وقد ذكر عارف �لعارف �أنها حمفوظة يف �صناديق 

.
مقفلة حتى �صنة 1947، وقد �صمت �إىل مكتبة �مل�صجد �الأق�صى �صنة 1611978

وهناك عدد كبري من �ملكتبات �خلا�صة �الأخرى منها: مكتبة ح�صن �صدقي �لدجاين 

 
�للطف �أبي  �آل  وخز�نة  1373هـ/1953م،  ت  �ل�صكاكيني  وخليل  1357هـ/1938م،  ت 

و�للغة  �لنحو  على  �ن�صبت  �أنها  �ملكتبات  هذه  مقتنيات  على  �ملالحظ  ومن   .
162

وغريها

و�لت�صوف و�لفقه، وقليل منها تطرق للخالف �أو كتب �لفرق �الإ�صالمية، ولعل هذ� يف�رش 

حر�ض �ملجاورين على وحدة �ملدينة �ملقد�صة، وعدم �إ�صغال �أهلها مبا يف�صد روح �لت�صامح 

.
163

�لتي كانت �صائدة فيها

رابعًا: املكتبات غري االإ�شالمية:

1. مكتبات الأديرة والكنائ�س يف بيت املقد�س:

لقد قدم تاريخ مدينة �لقد�ض يف ظّل �حلكم �الإ�صالمي �لنموذج �الأمثل لروح �لت�صامح 

�ل�صامية مع جميع �لطو�ئف �لتي كانت ت�صارك �مل�صلمني �حلياة و�لعي�ض يف ربوع �ملدينة 
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مكتبات  مبعظمها  ملحق  وكني�صة،  دير�ً  ع�رشين  من  �أكرث  �لقد�ض  يف  كان  فقد  �ملقد�صة، 

مدينة  يف  �مل�صيحية  �لطو�ئف  ب�صوؤون  �ملت�صلة  و�لوثائق   
164

�لكتب نفائ�ض  على  ت�صتمل 

�لقد�ض منذ �لع�رش �لبيزنطي وحتى �الآن.

 وكما ت�صابق �مل�صلمون من حكام وحمكومني يف بذل �الأمو�ل ووقف �الأوقاف لتعزيز 

�لهوية �الإ�صالمية للمدينة �ملقد�صة، كذلك تبارت �جلماعات و�لدول غري �مل�صلمة يف تعزيز 

وجودها يف هذه �ملدينة �ملقد�صة، م�صتفيدة من روح �لت�صامح لدى �مل�صلمني و�حرت�مهم 

الأهايل �ل�رش�ئع �ل�صماوية. وقد عك�صت مقتنيات و�أوقاف �لكنائ�ض و�الأديرة و�لكن�ض يف 

بيت �ملقد�ض عاملية هذه �الأوقاف، وقدمت خري �صاهد على �صمو �حل�صارة �الإ�صالمية �لتي 

كانت طو�ل تاريخها تقابل �الإ�صاءة باالإح�صان، و�لغدر و�خليانة بال�صفح و�لعفو.

�إثر�ء  يف  و�ل�رشقية  �لغربية  �أوروبا  �أنحاء  خمتلف  من  و�الأفر�د  �لدول  �صاركت  لقد 

�الإ�صالمي، مما يف�رش هذ�  �لعامل  �لقد�ض، ف�صالً عن ن�صارى ويهود  �ملكتبية يف  �حلركة 

�لتنوع و�لتعدد يف �للغات �لتي كتبت بها مقتنيات تلك �ملكتبات، و�لتي ز�دت عن 11 لغة 

منها �لالتينية، و�ل�رشيانية، و�حلب�صية، و�لرو�صية، و�لعبية، و�الإجنليزية، و�لفرن�صية، 

و�الإيطالية، و�الأملانية، و�لرتكية، و�لعربية... وغريها، ومن �أبرز تلك �ملكتبات �لتي تعك�ض 

من خالل م�صمياتها هذ� �لتنوع و�لتعاي�ض و�لت�صامح يف مدينة �لقد�ض ما يلي:

اأ. مكتبة الفران�شي�شكان:

�لقد�ض  �أ�صو�ر  د�خل  �لقدية  �لبلدة  يف  �لن�صارى  حارة  من  �لغربي  �ل�صمال  يف  تقع 

�ل�رشقية. تاأ�ص�صت منذ تاأ�صي�ض دير �لالتني �صنة 1561، وكانت �ملكتبة يف �لبد�ية مكونة 

من كتب �لرهبان �لتي جلبوها معهم عند �لتحاقهم بالدير، ثم تطورت و�أ�صبحت مكتبة 

عامة يكن للباحثني من خارج �لدير �ال�صتفادة منها، مع �أنها لي�صت معروفة للعامة.

�الإيطالية،  مثل  خمتلفة  بلغات  مكتوبة  وهي  كتاب  �ألف   42 �ليوم  كتبها  عدد  يبلغ 

وتتناول  و�لعربية،  و�لالتينية،  و�الأملانية،  و�الإ�صبانية،  و�الإجنليزية،  و�لفرن�صية، 

مو�صوعات تتعلق بتاريخ �لكني�صة و�لالهوت و�لفل�صفة، وكتابات �ل�صياح عن �الأر��صي 

ي�صمح  ال  و�لثمينة  �لنادرة  و�لوثائق  �ملخطوطات  من  مبجموعة  حتتفظ  كما  �ملقد�صة. 

بع�ض  نظر  وجهة  من  تعّد  فهي  خا�ض،  باإذن  �إال  �لق�صوى  الأهميتها  �إليها  بالو�صول 

�ملقد�صة،  باالأر��صي  �ملتعلقة  �لوثائق  من  حتويه  مبا  �لعامل  مكتبات  �أغنى  من  �لباحثني 

.
165

و�لتي حافظ عليها �لرهبان منذ �أكرث من �صبعة قرون
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بالفرتة  �ملتعلقة  �لوثائق  �لدير  هذ�  مكتبة  عليها  ��صتملت  �لتي  �لوثائق  �أهم  من  ولعل 

�ملماليك  حكام  عن  �ل�صادرة  �لفرمانات  عن  عبارة  وهي  �لعثمانية،  و�لفرتة  �ململوكية 

و�لعثمانيني و�خلا�صة بالعالقات بني هوؤالء �حلكام و�لرهبان �لفر�ن�صي�صكان، وتتكون 

هذه �لفرمانات من جمموعتني؛ جمموعة عربية تتعلق بالرهبان وعالقاتهم مع �ل�صلطة 

�ململوكية منذ عهد بيب�ض �لبندقد�ري حتى عهد قان�صوه �لغوري. و�ملجموعة �لثانية هي 

جمموعة تركية ت�صم �لوثائق �ملتعلقة بالرهبان �لفر�ن�صي�صكان يف ظّل �حلكم �لعثماين. 

و�الأديرة  �لقيامة  بكني�صة  يتعلق  ما  منها  فرماناً،   454 �لرتكية  �لفرمانات  عدد  ويبلغ 

�الأخرى. 

، يرتقي 
166

وت�صم هذه �ملكتبة من �لوثائق �لتاريخية ما جمموعه 2,644 وثيقة خمتلفة

764هـ/1363م، يف عهد �مللك �الأ�رشف �صعبان بن ح�صني �صلطان  تاريخ �أقدمها �إىل �صنة 

ما  �صمن  ت�صتمل  و�ملخطوطات  �لوثائق  وهذه   .
167

764-778هـ/1363-1377م م�رش 

ت�صتمل عليه: مر��صيم �صلطانية عامة، وحجج �رشعية �صادرة من ق�صاة �لقد�ض تتعلق 

ب�صوؤون �لن�صارى �ملدنية �أو توثيق �لعقار�ت. 

�لوثائق  الأهمية  نبه  من  �أول   Eutimio Castellani كا�صتالين  �يوتيمو  �الأب  ويعّد 

�لعربية  للمجموعة  فهر�ض  و�صع  من   1822 �صنة  يف  �نتهى  فقد  �لدير،  هذ�  يف  �لعربية 

�أعقبه �الأب جريوالمو جولوبوفت�ض  و�لرتكية م�صحوباً بتعريف موجز لكل وثيقة، ثّم 

Girolamo Golubovich فن�رش مر�صومني �صادرين من �ل�صلطان قايتباي يف كتابه �لذي 

طبع يف �صنة 1316هـ/1898م عن تاريخ روؤ�صاء دير �صهيون. ويف �صنة 1341هـ/1922م 

تفرغ بع�ض علماء �لفر�ن�صي�صكان لن�رش فهر�ض م�صتوٍف لتلك �لوثائق بلغتها �لعربية مع 

Norberto Risani يف  قام �الأب نوربرتو ري�صاين  �الإيطالية، و�أخري�ً  �للغة  �إىل  ترجمتها 

1350هـ/1931م بن�رش كل ما وقع حتت يده من جمموعات �لوثائق �لعربية خالل  �صنة 

�لفرتة �ملمتدة 764-885هـ/1363-1480م. غري �أن �لتعريف بهذه �لوثائق ون�رش ما ن�رش 

�لفر�ن�صي�صكان باالأر��صي �ملقد�صة، وعالقاتهم  �إطار كتابة تاريخ �الآباء  �إمنا مّت يف  منها 

.
168

بال�صلطنتني �ململوكية و�لعثمانية

ب. مكتبة البطريركية الأرثوذك�شية )دير الروم(:

 تقع يف حارة �لن�صارى قرب كني�صة �لقيامة �إىل �ل�صمال منها، وقد �أ�ص�صت يف �لقد�ض 

وتعود   ،1846 �صنة  منذ  �الأرثوذك�صي  �لروم  بطريرك  فيها  ويقيم  للميالد   451 �صنة 

دير  ومكتبة  �صابا،  مار  دير  مكتبة  منها  �ملكتبات،  من  جمموعة  �إىل  �ملكتبة  حمفوظات 
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وهي   ،1865 �صنة  يف  بع�ض  �إىل  بع�صها  �صمت  وقد  �ملقد�ض،  �لقب  وجمموعة  �مل�صلبة، 

 2,400 �ملحفوظة فيها و�لتي يبلغ عددها  �ملكتبات من حيث قيمة �ملخطوطات  �أغنى  من 

�أرباع  وثالث  و�ل�رشيانية،  و�لعربية  �ليونانية  منها:  لغة   11 يف  حمفوظة  خمطوطة 

�ملخطوطات باللغة �ليونانية �إذ يبلغ عدد خمطوطاتها 1,800 خمطوط، وقد كتبت معظم 

�ملخطوطات بني �لقرن 5-18 ميالدي، ومن �أهم هذه �ملحفوظات: عهد �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�صلم �إىل �لرهبان و�مل�صيحيني كافة، و�لعهدة �لعمرية، وعهد من�صوب �إىل معاوية بن �أبي 

�صفيان ر�صي �هلل عنه، وتاأكيد�ً للعهدة �لعمرية من قبل �ل�صلطان �صليم �لعثماين، وغريها 

هذه  ولقيمة   .
169

�ملقد�صة �ملدينة  يف  �الأرثوذك�ض  �لروم  �متياز�ت  توؤكد  �لتي  �لوثائق  من 

 ،
170

�ملخطوطات ال ي�صمح الأحد بالو�صول �إليها �إال باإذن خا�ض من �لبطريرك �أو م�صاعده

، ويف �صنة 1897 ن�رش �لوثائقي �ليوناين 
171

وقد و�صع لها يف �صنة 1883 فهر�ض مطبوع

�أربعة جملد�ت  يف  A. Papadopoulos-Kerameus، كتاباً  بابادوبولو�ض كري�ميو�ض  �أ. 

�صّماه منتخبات من �لوثائق �ملقد�صية، وتغطي �لوثائق فرتة طويلة من �لع�رش �لبيزنطي 

 .
172

وحتى �لع�رش �لعثماين، وفيه فهر�ض ملئات �لوثائق �لعربية و�لرتكية

ج. مكتبة دير الأرمن )دير مار يعقوب(:

 بني هذ� �لدير �صنة 1165، وفيه �أكب جمموعة من �لوثائق �الأرمنية �لقدية يف �لعامل، 

ويرجع بع�صها �إىل �لقرون �مل�صيحية �الأوىل، وهي حافلة باملعلومات و�مل�صور�ت �لبديعة 

�لتي ال يباح �الطالع عليها �إال باإذن خا�ض من �لبطريرك �أو نائبه. 

وقد �أ�ص�صت يف �لدير �صنة 1929 مكتبة �أرمنية �صخمة، فيها �أكرث من 60 �ألف جملد، 

3,700 خمطوط فهي حمفوظة يف كني�صة مارثيودور �لتي  �أما �لوثائق �لتي يبلغ عددها 

بنيت يف �لقرن 13 ميالدي يف د�خل �لدير.

تتعلق  و�لتي  و�لعثمانية،  �ململوكية  �لوثائق  من  مبجموعة  �لدير  مكتبة  وحتتفظ 

�حلج  وق�صايا  �لدينية،  و�ملمتلكات  �ملقد�صة،  �الأماكن  يف  �الأرمن  بحقوق  عامة  ب�صورة 

.
173

و�ل�رش�ئب، ف�صالً عن �ملر��صيم �لتي �أ�صدرها �حلكام �مل�صلمون للجالية �الأرمنية

د. مكتبة دير ال�رصيان )دير مار مرق�س(:

�أقدم  �الأرمن و�ليهود، وتعّد مكتبته من  �ل�رشف بني حارتي  �لدير يف حارة  يقع هذ� 

�صمن  ومن  و�لوثائق،  و�لرقوق  باملخطوطات  حافلة  تز�ل  ما  وهي  �لقد�ض،  يف  �ملكتبات 

مقتنياتها وثائق وفرمانات و�أو�مر �صلطانية عديدة، جمعها وفهر�صها يو�صف ��صطفان 
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�ل�رشياين باأمر من غببيل �أنطون مطر�ن �ل�رشيان بالقد�ض �صنة 1925. وقد �أ�صار �إىل �أن 

�أقدم �لوثائق �الإ�صالمية يرجع تاريخها �إىل �صنة 825هـ/1421م، و�أحدثها موؤرخ يف �صنة 

�لرتكية.  باللغة  مكتوب  �الآخر  وبع�صها  �لعربية  باللغة  مكتوبة  وهي  1306هـ/1888م، 

ويقول �لكونت فيليب دي طر�زي �إنه �طلع على فهر�ض �ملخطوطات �ملحفوظة بهذ� �لدير 

مزين  هو  ما  ومنها  �لغز�ل،  رق  على  مكتوب  و�فر  عدد  بينها  خمطوطاً،   362 فوجدها 

بال�صور �لر�ئعة، منها �صكوك وحجج قدية وفر�مني �صلطانية ور�صائل خطرية، ��صتند 

.
174

�إليها بع�ض �لباحثني يف تو�ريخ �مل�رشق وال �صيّما بيت �ملقد�ض

هـ. مكتبة بطريركية الالتني:

خلدمة   ،1848 �صنة  تاأ�ص�صت  �جلديد،  �لباب  قرب  �لقدية  �لبلدة  �أ�صو�ر  د�خل  تقع 

�لكهنة د�خل �لدير فقط، ت�صّم 43 �ألف جملد منها ما هو نادر وقدمي ومنها ما هو حديث 

و�خلر�ئط  �ملخطوطات  �أي�صاً  وهناك  �لفرن�صية،  باللغة  خا�صة  خمتلفة،  �أجنبية  وبلغات 

.
175

�لقدية و�أهمها �خلر�ئط �لفل�صطينية

و. مكتبة القدي�شة اآن:

تقع د�خل �أ�صو�ر �لقد�ض يف �لبلدة �لقدية، قرب باب �الأ�صباط، تاأ�ص�صت �صنة 1883، 

وت�صتمل  �ل�رشقية،  �لكني�صة  تاريخ  يف  �لباحثني  خلدمة  خا�صة  مكتبة  وهي 

كاالإجنليزية  �أخرى  لغات  �إىل  باالإ�صافة  �لفرن�صية  باللغة  معظمها  جملد،  �ألف   40 على 

�أن  �إال  �ملعرفة  �أ�صناف  �صتى  �ملكتبة  وت�صّم  و�لعربية.  و�الأملانية  و�ليونانية  و�الإيطالية 

�ل�صبغة �لغالبة عليها هي �ل�صبغة �لدينية، وهناك خمطوطات عربية عن �لطقو�ض �لدينية 

 .
176

تعود �إىل �لقرن 17 ميالدي، وهي حمفوظة مبكان خا�ض ال ي�صمح با�صتعمالها

ز. مكتبة بطريركية الروم الكاثوليك:

 1890 �صنة  تاأ�ص�صت  وقد  �خلليل،  باب  قرب  �ل�رشقية  �لقد�ض  يف  �ملكتبة  هذه  تقع 

خلدمة �لرهبان د�خل �لدير. يوجد فيها حو�يل ثالثة �آالف كتاب بلغات خمتلفة، تت�صمن 

.
177

مو�صوعات متنوعة فمنها �لكتب �لدينية و�لفل�صفية و�لتاريخية و�لالهوتية

ح. مكتبة كني�شة القدي�شة مرمي:

ذكر بع�ض �حلجاج �مل�صيحيني �لذين ز�رو� بيت �ملقد�ض يف �لع�رش �ململوكي باأنه كان 

 .
178

يوجد مكتبة ر�ئعة بجو�ر كني�صة �لقب �ملقد�ض 
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ملحقة  كانت  �لتي  �الأخرى  �ملكتبات  ع�رش�ت  عن  ف�صالً  �ل�صابقة  �ملكتبات  وتاأتي 

دير  ومكتبة  �ملقد�ض،  �لقب  مكتبة  �ملثال:  �صبيل  على  منها  و�لتي  و�الأديرة،  بالكنائ�ض 

�أنه كان يف دير �ل�صلطان  �أ�صارت �حلجج �ل�رشعية  . وقد 
179

�لدومينيكان، و�الآباء �لبي�ض

.
180

كتب بلغة �حلب�ض

2. مكتبات النوادي واجلمعيات:

اأ. مكتبة املركز الثقايف الفرن�شي يف القد�س:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1937، وكانت ت�صتمل على �أربعة �آالف كتاب. 

ب. مكتبة جمعية ال�شبان امل�شيحية:

1873، ويف �صنة  وكانت هذه �جلمعية قد �أن�صئت يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صنة 

1933 �فتتحت لها فرعا يف �لقد�ض يف مبنى فخم �أقيم لهذ� �لغر�ض، وقد بلغ عدد كتبها يف 

�صنة 1945 حو�يل 22 �ألف كتاب باللغتني �لعربية و�الإجنليزية. 

ج. مكتبة املجل�س الثقايف الربيطاين:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1944 وكان بها �صتة �آالف كتاب. 

د. خزانة الآثار الأمريكية.

هـ. مكتبة املجمع العلمي الأثريي الربوت�شتانتي.

و. مكتبة دار الآثار الربيطانية:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1920.

�لر�صمية،  بدو�ئرها  و�أحلقتها  �النتد�ب،  حكومة  �أن�صاأتها  �لتي  �ملكتبات  جانب  �إىل 

�صنة  يف  �ملعارف  د�ئرة  مكتبة  وكذلك  نو�تها،  و�صعت  �لتي  �لزر�عة  د�ئرة  مكتبة  ومنها 

1920، ومكتبة �لعدل �لعليا �صنة 1925، ومكتبة د�ئرة �الإح�صاء�ت، ود�ر �الإذ�عة، ود�ئرة 

.
�ملطبوعات �صنة 1811944

خري  تقدم  و�لتي  �ملختلفة،  �الأجنبية  للبعثات  �الأخرى  �ملكتبات  ع�رش�ت  عن  ف�صالً 

دليل على �صماحة �الإ�صالم و�مل�صلمني �لذين حفظو� حرية ممار�صة �لعبادة وقامو� بن�رش 

�ملعرفة.
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خام�شًا: نظام املكتبات يف القد�س:

�لعامل  يف  �ملكتبات  من  غريه  عن  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �ملكتبات  نظام  يختلف  يكاد  ال 

�الإ�صالمي، فكان يطلق على مكتبات �لقد�ض �لقدية كما على �صائر �ملكتبات �الأخرى يف 

. وكانت �خلز�ئن ت�صنع عادة من �خل�صب، ويف بع�ض 
182

��صم �خلز�ئن �الإ�صالمية  �ملدن 

�الأحيان من خ�صب �لبلوط �لذي يتميز بال�صالبة و�جلمال، وكانت لها �أقفال حتفظ عند 

خز�ئن  بها  حتف  مفرو�صة  قاعة  عن  عبارة  �أنو�عها  مبختلف  �ملكتبات   .
183

�ملكتبة خازن 

�لكتب، وال توجد فيها �أماكن حمددة للمطالعة مزودة بالطاوالت و�ملقاعد، بل تتم �لقر�ءة 

يف �أي مكان يف �مل�صجد �أو �لز�وية �أو �ملدر�صة �أو �ل�صكن �مللحق بتلك �ملباين.

و�ت�صفت �ملكتبات �الإ�صالمية ب�صكل عام بالرتتيب و�لنظام ح�صب �الإمكانات �ملتوفرة 

يف ذلك �لوقت، فكانت �لكتب ترتب على رفوف �خلز�ئن بع�صها فوق بع�ض �ل�صغري فوق 

، وذلك لتنوع �ملو�د �لتي 
184ً

�لكبري �أي �أنها مل تكن ت�صف عمودياً و�إمنا كانت تب�صط �أفقيا

كانت تكتب عليها هذه �لكتب، فبع�صها كان مكتوباً على رق �لغز�ل و�الآخر على �أور�ق 

�لبدي، ف�صّعب �ختالف �أنو�ع �لورق و�أ�صكاله و�أحجامه �صفها عمودياً، وقد خ�ص�ض 

�لزخرفة  من  عالية  درجة  على  �ل�صكل  مربعة  �صناديق  �ل�رشيفة  و�لربعات  للم�صاحف 

، ف�صالً عن �أن معظم هذه 
185

و�لبهاء لتو�صع فيها �حرت�ماً وتعظيماً ل�صاأن �لقر�آن �لكرمي

�مل�صاحف، خا�صة �ملحفوظة يف �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صخرة �مل�رشفة، كانت هد�يا ملوكية 

 .
186

من حكام ووالة و�أثرياء �لعامل �الإ�صالمي

وكان ترتيب �لكتب د�خل خز�ئن �لكتب يختلف من مكتبة �إىل مكتبة، �إال �أن �لتق�صيم 

�ملو�صوعات  هذه  ر�أ�ض  على  تو�صع  �مل�صاحف  فكانت  �الأ�صا�ض،  هو  كان  �ملو�صوعي 

و�لتوحيد  فاالأ�صول  �لفقه  كتب  ثم  و�ل�صرية  �ل�رشيف  �حلديث  ثم  �لتف�صري  كتب  تليها 

و�ملنطق  و�حل�صاب  فالعلوم  و�الأدب  �للغة  كتب  ثم  و�لفر�ئ�ض  و�لقر�ء�ت  و�لت�صوف 

. وكانت فهار�ض �ملكتبات ترتب يف جملد �أو �أكرث، وكانت هذه �لطريقة متبعة يف 
187

و�لطب

�ملكتبات �الإ�صالمية عامة، وكانت بع�ض هذه �ملكتبات تثبت على باب غرفة �لكتب نف�صها 

 .
188

قو�ئم تبني ما بد�خلها من كتب

1. اجلهاز الإداري والفني للمكتبة:

و�لربعات  �لكتب  خازن  �أو   
189

�لكتب خز�نة  �صاهد  �أي�صاً  وي�صمى  الكتب:  خازن  اأ. 

ب�صفات  �لتمتع  �ملن�صب  هذ�  يتوىل  فيمن  ي�صرتط  وكان   .
191

�ملكتبة �أمني  �أو   
190

�ل�رشيفة
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لهذه  �لو�قفون  حر�ض  فقد  �لعالية،  و�لعلمية  �لفنية  �خلبة  عن  ف�صالً  رفيعة،  �أخالقية 

و�الأمانة  بالثقة  عرف  ممن  �الأدباء  �أو  �لعلماء  �أحد  �لوظيفة  هذه  يتوىل  �أن  على  �ملكتبات 

و�ليقظة و�لذكاء و�لقدرة على �لقيام بخدمة �لكتب مع معرفة ودر�ية بتنظيمها، وحر�ض 

. وقد حددت وثائق �لوقف 
192

على خدمة طلبة �لعلم و�إر�صادهم �إىل ما يحتاجونه من �لكتب

�ملهام �لو�جب �أن يقوم بها خازن �لكتب ب�صكل مف�صل، خا�صة يف �لع�رش �ململوكي، و�لتي 

يكن تق�صيمها على �لنحو �لتايل:

ومر�قبة  �ملوؤهلني  �ملوظفني  وتعيني  �ملكتبة،  �صوؤون  على  �الإ�رش�ف  �لعامة:  �ملهام  	•
عملهم، و�إد�رة �صوؤون �ملكتبة �ملالية، و�الهتمام بالبناء و�صيانته وترميمه، وتزويد 

�ملكتبة بال�صجاد و�الأثاث �لالزم.

�ملهام �لفنية: وتبد�أ هذه �ملهمة بت�صلم �لكتب وفق حم�رش خا�ض وح�صور �صهود  	•
على ذلك، و�إحر�ز �لكتب باخلز�ئن �ملحددة لها يف �ملكتبة، ومن ثم تعهد هذه �لكتب 

بالرعاية عن طريق �حلر�ض عليها وحفظها من �ل�صياع و�الأر�صة و�لتلف و�لعث، 

وحبكها عند �حتياجها للحبك، وترميم وجتليد ما يحتاج منها لذلك، و�إ�صالح ما 

متزق منها، و�إحالل �جلديد مكان �لقدمي، ونف�صها من �لغبار وتعهدها على �لعادة، 

 .
193

هذ� باالإ�صافة �إىل فهر�صتها وتنظيم �إعارتها

�لتي  و�ملعلومات  �لكتب  �إىل  �لو�صول  يف  و�لقر�ء  �لباحثني  م�صاعدة  �لثقافية:  �ملهام  	•
يبحثون عنها، لذ� كان يجري كما تقدم �ختيار خازن �لكتب من �الأ�صخا�ض ذوي 

�أعالم  �أد�رها  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  بع�ض  �أن  جند  حيث  �لكتب،  ومعرفة  �الطالع 

�لعلماء نذكر منهم على �صبيل �ملثال: �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد بن حبيب �لغامني 

 .
194

�ملقد�صي، �لذي كان يتوىل خز�نة كتب �مل�صجد �الأق�صى يف �أو��صط �لقرن �لتا�صع

ومنهم �ل�صيخ �صم�ض �لدين حممد بن حممد �خلليلي �أمني مكتبة �ل�صخرة يف �صنة 

11 هجري �ل�صيخ ب�صري  �أمانة كتب �ل�صخرة يف �لقرن  1010هـ/1601م، كما توىل 

�إبر�هيم و�ل�صيخ عبد �لرحمن، وكان ذلك  �خلليلي، وبعد وفاته توىل ولد�ه �ل�صيخ 

من  وذلك  �صهري،  ر�تب  للخازن  ي�رشف  وكان   .
195

1060هـ/1651م �صفر   5 يف 

ريع �لوقف �ملخ�ص�ض للمكتبة �لتي ي�رشف عليها. وزيادة يف �حلر�ض على �لكتب 

�ملوقوفة، جند بع�ض �لو�قفني ين�ض على �رشورة عزل �خلازن و��صتبد�ل غريه �إذ� 

.
196

ما بدت منه خيانة �أو تق�صري



323

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

ب. الن�شاخ: كان يعمل يف مكتبات �لقد�ض �لعامة �إىل جانب خازن �لكتب جمموعة من 

�لكتب  ��صتن�صاخ  �أبرزها:  من  مهام  بعدة  يقومون  كانو�  �لذين  �لن�صاخ  منهم  �ملوظفني، 

�ملهددة بالتلف، ب�صكل جزئي �أو كلي �أو �القت�صار على �ل�صفحات �لتالفة �أو �لتي مزقت 

�لنادرة و�ملهمة. وقد  �لكتب  ��صتن�صاخ  �أو  �لتد�ول و�ال�صتعمال،  �أثناء  �أو الآخر يف  ل�صبب 

تخ�ص�ض عدد من �لعلماء �مل�صهورين يف ن�صخ �مل�صاحف �ل�رشيفة طلباً لالأجر و�لثو�ب، 

�ل�رشيف  �مل�صحف  ن�صخ  من  عدد  بن�صخ  قامو�  �مل�صلمني  �صالطني  بع�ض  �إن  بل  ال 

و�أوقفوها على كل من �مل�صجد �حلر�م و�لنبوي و�مل�صجد �الأق�صى. وقد حفظ لنا موؤرخ 

ومد�ر�صها،  �لقد�ض  م�صاجد  يف  ن�صاخ  عدة  �أ�صماء  �حلنلبي  �لدين  جمري  و�خلليل  �لقد�ض 

�حلنفية  �صيخ  �لغزي  عمر�ن  بن  حممد  بن  حممد  �خلري  �أبو  �لق�صاة  قا�صي  منهم: 

�لوهاب  عبد  �لدين  وتاج  �مل�صاحف،  من  �لعديد  ن�صخ  �لذي  /1488م  894هـ ت 

حممد  بن  �أحمد  �لدين  و�صهاب  خطه،  بح�صن  ��صتهر  �لذي  873هـ/1468م  ت  �ملوؤدب 

، ومنهم �أبو �لعبا�ض زين �لدين �أحمد بن عبد �لد�ئم 
197

�لكردي �حللبي ت 881هـ/1476م

بن نعمة �ملقد�صي 668هـ �لكاتب �ملمُجيد �لذي كان متفنناً و�رشيعاً بالكتابة، حتى �أنه كان 

، وحممد بن �أحمد بن قد�مة �جلماعيلي �ل�صهري 
198

يكتب يف �ليوم �إذ� فرغ ت�صعة كر�ري�ض

كر��صتني  �ليوم  يف  كتب  ورمبا  �لكتابة  �رشيع  كان  607هـ/1210م،  ت  عمر  �أبي  بال�صيخ 

�ملقد�صي )668هـ/1269م( كتاب  �لد�ئم بن نعمة  �أحمد بن عبد  . ون�صخ 
199

�لكبري بالقطع 

 .
200

“تاريخ �ل�صام” البن ع�صاكر مرتني وكتب  مر�ت،  عدة  قد�مة  “�ملغني” البن 

�أنو�عها على موؤلفات كتبت يف  �لقد�ض مبختلف  ��صملت مكتبات  لقد  ج. املرتجمون: 

11 لغة، منها: �لعربية و�لفار�صية و�حلب�صية و�لالتينية و�الإجنليزية و�الأملانية  �أكرث من 

و�لتعريف  فهر�صتها  �أجل  ومن  و�لرتكية،  و�ل�رشيانية  و�الأرمنية  و�لرو�صية  و�الإيطالية 

بها جند �أن هناك نخبة من �ملرتجمني قد ظهرو� يف بيت �ملقد�ض، خا�صة يف مكتبات �الأديرة 

، ويو�صف 
201

و�لكنائ�ض منهم: �الأب �يوتيمو كا�صتالين، و�الأب جريوالمو جولوبوفت�ض

�لقد�ض  يف  �ملقيمة  و�جلاليات  �لطو�ئف  تنوع  باأن  علماً  وغريهم.   
202

�ل�رشياين ��صطفان 

من خمتلف �الأجنا�ض و�الأديان و�ملذ�هب قد �صاعد على �زدهار حركة �لرتجمة يف �ملدينة 

�ملقد�صة وتبادل �ملوؤلفات و�لكتب. 

“مفرقي  �لكتب للقارئ، وكان يطلق عليهم  �إح�صار  �ملناولني  ومهمة  د. املناولون: 

�ل�رشيفة  �مل�صاحف  تفريق  �ملدر�صية، وكانت من مهامهم  �ملكتبات  �ل�رشيفة” يف  �لرقعة 

.
203

على �لطلبة للقر�ءة فيها ثّم جمعها، وكذلك من مهامهم �ملحافظة على مكتبة �ملدر�صة
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ــ. املجلدون: ومهمتهم جتليد �لكتب وحبك ما يحتاج منها �إىل حبك، ومل تكن مهمة 
�أثناء  يف  �لفنية  مل�صاته  بو�صع  ي�صهم  كان  بل  و�الإبد�ع،  �لذوق  من  خالية  مهمة  �ملجلد 

�لكتب، فيكتمل عمله مع  �لتي يزين بها هذه  �لزخارف و�لر�صومات  �لتجليد، من خالل 

.
204

عمل �لن�صاخ الإعطاء �لبهاء و�لرونق �لذي متتعت به �ملخطوطات �الإ�صالمية

2. مواعيد فتح املكتبة: 

مل حتدثنا �مل�صادر �لتي بني �أيدينا عن مو�عيد موحدة للدو�م يف مكتبات �لقد�ض، بل 

�لعادة  �لوقف �خلا�صة بها، و�لتي يف  �لتي حتددها وثيقة  كان لكل مكتبة خ�صو�صيتها 

حتدد مو�عيد فتح �ملكتبة و�رشوط �النتفاع بها، فعلى �صبيل �ملثال كانت �ملكتبة �خلالدية 

�لعمومية تفتح �أبو�بها من �ل�صباح �إىل �مل�صاء طول �أيام �الأ�صبوع جلميع طلبة �لعلم، كما 

يف  يومني  �خلز�نة  فتح  ي�صرتط  كان  وبع�صهم   ،
2051900 �صنة  �ملعلن  برناجمها  يف  ورد 

�الأ�صبوع لطلبة �لعلم، وهناك من يربط مو�عيد فتحها مبو�عيد �لدرو�ض �لتي تلقى باملكان 

. وكذلك �حلال 
206ً

حلقت �ملكتبة به �صو�ء �أكان م�صجد�ً �أم ز�وية، �أم مدر�صة �أم رباطا
مُ
�لذي �أ

بالن�صبة لالأديرة و�لكنائ�ض، �لتي كانت يف �لغالب حكر�ً على �لرهبان و�لق�صاو�صة د�خلها، 

�إال �أن بع�ض �ملكتبات �مللحقة بهذه �الأديرة �أخذت نظاماً ع�رشياً منذ مطلع �لقرن �لع�رشين 

فاأ�صبحت لها �أوقات حمددة تفتح �أبو�بها فيها خالل �أيام �الأ�صبوع.

3. نظام الطالع وال�شتعارة:

مبا �أن معظم �ملكتبات يف �لقد�ض تقع حتت مظلة �الأوقاف فكان �لذي يتحكم يف نظام 

�الطالع و�ال�صتعارة هو ما تن�ض عليه وثيقة �لوقف، و�لتي كانت حتدد بدقة �لنظام �لذي 

�لد�خلية  باال�صتعارة  ي�صمح  كان  �الأحيان  �أغلب  ويف  �ملوقوفة.  �لكتب  مع  �لتعامل  يحكم 

بذلك  ن�ّض  كما  �لعامة،  �مل�صلحة  على  حر�صاً  �خلارجية،  باال�صتعارة  ي�صمح  وال  للكتب 

، بل �إنه منع حتى �الطالع �لد�خلي على من 
207

برنامج �ملكتبة �خلالدية على �صبيل �ملثال

يف  ��صرتط  �لذي  �خلليلي  حممد  �ل�صيخ  وقفية  عليه  �أكدت  ما  وهذ�  �لتفريط،  عنه  يعرف 

بيت  يف  مقيم  هو  ممن  بال�صالح  �مل�صهورين  �لعلم  لطلبة  “�إال  �لكتب  تمُعار  ال  �أن  وقفيته 

“و�ل�صن بها على من   ،
�أو متزيقها”208 �لكتب  �إعارة من ��صتهر بت�صييع  �ملقد�ض، وعدم 

.
لي�ض من �أهلها، وبذلها للمحتاج �إليها كما قال �ل�صبكي”209

ويبدو �أن �ملكتبات �مللحقة بالزو�يا و�خلانقاه، و�لتي كان يقيم فيها طلبة �لعلم ب�صكل 

م�صتمر، كان فيها مرونة �أكرث يف نظام �الإعارة، ويرجح �أن نظام �الإعارة فيها مل ي�صذ عن 
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نظام �الإعارة يف �ملدن �الإ�صالمية �الأخرى �لتي كانت ت�صمح لطلبتها با�صتعارة �لكتب ملدة 

�صهر على �الأكرث لالنتفاع بها، و�صمح لهم باأخذ �لكتب �إىل م�صاكنهم يف تلك �ملد�ر�ض �أو 

�لزو�يا �أو �خلانقاه. فقد جاء يف �إحدى �لوقفيات:

 ومن ح�رش )�أي �خلازن( من طلبة �لعلم �ل�رشيف من �أهل �خلانقاه �ملذكورة 

ال�صتعارة �صيء من �لكتب �ملذكورة، �صلم �إليه �إن كان ثقة، و�إن كان يخ�صى منه 

منعه �إال �أن ي�صمنه نفر من �أهل �خلانقاه �ملذكورة وال يعري �صيئاً من �لكتب.... 

�أكرث من �صهر و�حد.... و�إذ� كان �مل�صتعري من غري �أهل �خلانقاه �ملذكورة، �صلم 

يبيتها عند  ثّم  فيه،  �ملذكورة  باخلانقاه  نهار�ً  فيه  يطالع  ��صتعارته  يريد  ما  �إليه 

 .
210ً

�خلازن، ثّم ي�صتعريها منه نهار�

ويف بع�ض مكتبات �الأديرة ال ي�صمح �الطالع على بع�ض �ملحفوظات �إال باإذن خا�ض 

و�لزو�يا  �ملد�ر�ض  يف  �ملقيمني  �لعلم  طلبة  معظم  �أن  ومبا   .
211

نائبه �أو  �لدير  م�صوؤول  من 

�ال�صتعارة  يف  �الأولوية  لهم  تعطى  كانت  فقد  و�لفقر�ء،  �لغرباء  من  �لقد�ض  يف  و�خلانقاه 

�لنقم”  �لنعم ومبيد  “معيد  �لقد�ض، فقد جاء يف كتاب  يف معظم �ملدن �الإ�صالمية مبا فيها 

حت�صيل  عليهم  ي�صعب  �لذين  �لفقر�ء،  �لعارية  يف  يقدم  “و�أن  ن�صه:  ما  �ل�صبكي  لالإمام 

.
�لكتب، على �الأغنياء”212

�أن  �لو�قفني  بع�ض  �رشط  �ل�صياع  من  عليها  وخوفاً  �لكتب  على  �حلر�ض  يف  وزيادة 

وهناك   ،
213

��صمه م�صح  �أعاده  �إذ�  ثم  كر��صاً،  منه  يطلب  من  �أ�صماء  بكتابة  �خلازن  يقوم 

. وقد غد� مبثابة �لعرف �أن يطلب 
214

من ��صرتط �أال يخرج �لكتاب �إال برهن يحرز قيمته

�أو دعاء  �لقر�آن،  قر�ءة  �لغالب  �لكتب هو يف  ي�صتفيد من  رمزياً ممن  ثمناً  للكتب  �لو�قف 

�أو  �لكتاب  �الأوىل من  �ل�صفحة  �ل�رشط على  �لو�قف، وعادة ما يو�صع هذ�  يوهب لروح 

على جلد �لكتاب �أو يف نهاية �ملقدمة �أو نهاية �لكتاب، وهي عادة جارية يف كثري من �لبلد�ن 

.
215

�الإ�صالمية حتى �ليوم

4. نظام التزويد:

نظام  هو  تاريخنا  فرت�ت  مّر  على  �الإ�صالمية  �ملكتبات  لتزويد  �ملهم  �ملورد  كان  لقد 

، وقد �أوردت لنا 
216

�لوقف للكتب، باعتبار وقفها من �الأعمال �خلريية �لتي تكفر �لذنوب

�أوقفو� كتباً  �لذين  �لعلماء و�لف�صالء و�ل�صالطني و�الأمر�ء  �أ�صماء ع�رش�ت  كتب �لرت�جم 

يف �مل�صاجد و�لزو�يا و�خلانقاه يف بيت �ملقد�ض، و�لتي و�صعت حتت ت�رشف طلبة �لعلم. 
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16 �صندوقاً كبري�ً من �مل�صاحف  �لثالث �لهجري  فقد كان يف �مل�صجد �الأق�صى يف �لقرن 

�مل�صجد  حمر�ب  و�إىل  �إليها  حمل  �لقد�ض  �الأيوبي  �لدين  �صالح  فتح  وعندما   ،
217

�مل�صبلة

مات، ما تز�ل بني �أيدي �لز�ئرين “على كر��صيها  عظَّ �الأق�صى م�صاحف وختمات وربعات ممُ

. وجاء يف �لعقد 
218

مرفوعة وعلى �أ�رشتها مو�صوعة” على حد تعبري �لعماد �الأ�صفهاين

�لفريد البن عبد ربه ت 328هـ/940م قوله “ويف �مل�صجد �الأق�صى �صبعون م�صحفاً، وفيه 

.
من �لكبار �لتي يف �لورقة منها جلد، �صتة م�صاحف على كر��صي جتعل فيها”219

وعلى مّر �لزمان كان �ل�صالطني و�الأمر�ء و�حلكام و�الأتقياء عامة يتبَّكون بوقف 

�ملعظم  �مللك  �ملثال:  �صبيل  على  هوؤالء  ومن  �ملقد�ض،  بيت  يف  و�لكتب  �مل�صاحف 

ت 656هـ/1258م �لذي �أوقف كتباً من جملتها “�إ�صالح �ملنطق” الأبي يو�صف يعقوب بن 

927هـ/1520م على كر��صة منه  �لدين �حلنبلي ت  �ل�صكيت، وقد �طلع جمري  �إ�صحق بن 

�لتا�صع من ذي �حلجة  �لوقف، وهو موؤرخ يف  �لكر��صة  �بن �خل�صاب، وعلى ظهر  بخط 

 .
220

610هـ/1213م

�مل�صجد  �إىل  م�صحفاً  836هـ/1432م  �صنة  بر�صباي  �الأ�رشف  �مللك  �ل�صلطان  و�أهدى 

�الأق�صى يعّد من �أثمن �مل�صاحف �لتي و�صلت �إىل �لقد�ض، وهو مكتوب على ورق �صقيل 

�َصّكل �الأحرف، ومتو�صط عر�ض �حلرف )حو�يل  باحلب �الأ�صود، وبخط �لثلث �ملتقن، وممُ

�أما حركات وعالمات �لوقف فعبارة عن دو�ئر ذهبية د�خلها نقو�ض،  �أربعة ملمرت�ت(، 

طريف  وعلى  ذهبية،  خلفية  له  م�صتطيل  د�خل  �الأبي�ض  باحلب  مكتوبة  �ل�صور  و�أ�صماء 

�جلاللة  �ألفاظ  وجميع  وبي�صاء،  وحمر�ء  زرقاء  باألو�ن  هند�صية  زخارف  �مل�صتطيل 

�لو�ردة يف �مل�صحف مكتوبة مباء �لذهب، ويبلغ طول �مل�صحف 110 �صم وعر�صه 190 

مروره  �أثناء  يف  836هـ  �صنة  بر�صباي  �ل�صلطان  �إىل  �أهدي  قد  �مل�صحف  هذ�  وكان  �صم، 

قارئاً  له  وخ�ص�ض  �ل�رشيف،  �لقد�ض  �إىل  بدوره  فاأهد�ه  �آمد،  �إىل  طريقه  يف  وهو  بدم�صق 

. ومن �ل�صالطني �لذين وقفو� �مل�صاحف و�لكتب يف بيت �لقد�ض 
221

وخادماً، ووقفاً لذلك

جقمق  و�لظاهر   ،
222

857هـ/1453م �صنة  �ل�صلطنة  توىل  �لذي  �إينال،  �الأ�رشف  �ل�صلطان 

، و�ل�صلطان �صليمان �لقانوين، و�لوزير �صنان 
223

�لذي �عتلى �لعر�ض �صنة 842هـ/1438م

.
224

با�صا، و�أنو�ر با�صا �لعثماين وغريهم

752هـ/1351م،  ت  يعقوب  بن  عثمان  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �ملريني  �ل�صلطان  وكتب 

جزء�ً  ثالثني  يف  ويقع  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �أهد�ه  م�صحفاً  يده  بخط  �ملغرب،  �صلطان 
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خميط  �لغز�ل  رق  من  �مللم�ض  ناعم  جلد  يحويه  جزء  وكل  �لغز�ل،  رق  على  مكتوب 

بخيوط دقيقه من �لذهب و�لف�صة، وعلى كل �لوجهني زخارف هند�صية وكتابية، وكل 

وجه حماط ب�رشيط زخريف عبارة عن خيوط ذهبية وف�صية متد�خلة حمددة من �لد�خل 

�لف�صية، وقد كتب بخط مغربي جميل. كان مد�ده من  و�خلارج بزوجني من �خلطوط 

�ل�صعري،  �لزعفر�ن  �الأحايني  بع�ض  يف  �إليها  �أ�صيف  ورمبا  �لورد،  وعطر  �مل�صك  فتيت 

وكل  �الآخر،  �لبع�ض  يف  وي�صفر  �ل�صفحات  بع�ض  يف  و�إ�رش�قه  �صو�ده  ي�صتد  �خلط  الأن 

�صفحة تت�صمن خم�صة �صطور، ومما يوؤ�صف له �أن خم�صة �أجز�ء قد فقدت فقام بكتابتها 

�لربعة �ل�رشيفة يف ذي �حلجة �حلر�م  �أبي�ض جيد، و�أكملت به  بع�ض �ملغاربة على ورق 

�ملغرب”، وقد عني  بـ“ربعة �صلطان  �ملقد�ض  1221هـ/1806م و�لتي ت�صمى يف بيت  �صنة 

لقر�ءتها عندما �أوقفها يف �أو�خر ذي �حلجة �صنة 745هـ �صباح كل يوم 18 نف�صاً، منهم 

15 من حفاظ �لقر�آن �لعظيم، على �أن يكونو� من �ملغاربة �ملالكيني وخادمني من �مل�صلمني، 

. وقد �صاهد هذه �لن�صخة عبد 
225

و�أوقف على ذلك عدة مر�فق يف مدينة �لرملة �لفل�صطينية

من  وتعّد   ،
226

تاريخه يف  خلدون  �بن  �إليها  �أ�صار  كما  1341هـ/1825م،  �صنة  خمل�ض  �هلل 

�أروع �مل�صاحف �لتي وردت �إىل �مل�صجد �الأق�صى وما ز�لت حمفوظة يف �ملتحف �الإ�صالمي 

يف �لقد�ض. وحتتفظ �لقد�ض بحو�يل 650 م�صحفاً تعود �إىل �لفرت�ت �الإ�صالمية، ومكتوبة 

بخطوط خمتلفة؛ كالكويف و�ملغربي و�لن�صخي و�لثلث، ومعظمها كان وقفاً على �مل�صجد 

�ملدن  يف  �لقدية  �مل�صاجد  بع�ض  على  وقفاً  كان  منها  وجزء�ً  �ل�صخرة،  وقبة  �الأق�صى 

�لفل�صطينية �الأخرى، حيث تعّود حكام �مل�صلمني و�لوالة و�الأمر�ء تخليد ذكرهم بوقف 

�أو زيارة �لقد�ض يف �مل�صجد �الأق�صى وقبة  �مل�صاحف وكتب �لتف�صري عند توليهم �حلكم 

 .
227

�ل�صخرة وتعيني �لقر�ء لتالوتها ووقف �الأوقاف خلدمتها

ومن �لعلماء �لذين �أوقفو� كتبهم على بيت �ملقد�ض �لفقيه �أبو �لفتح ن�رش بن �إبر�هيم 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إمام  و�الأ�صوليني  �لنحاة  �إمام  ومنهم   ،
228

490هـ/1096م ت  �ملقد�صي 

�ملبارك �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين حممد بن قا�صي �ل�صلت ت 1040هـ/1630م، و�لذي 

ل�صاحة �حلرم،  �ل�صمايل  �لرو�ق  �لكائنة يف  �الأرمينية  �ملدر�صة  كان ي�صكن هو وعائلته يف 

ويف �لطابق �لثاين من مبنى �ملدر�صة كانت مكتبة �ل�صيخ يف �إحدى �لغرف �لتي �أوقفها على 

طلبة �لعلم يف 15 رجب 1007هـ. وتعّد وقفية �ل�صيخ �ل�صلت وثيقة يف غاية �الأهمية للتاأريخ 

�لتي  بالكتب  10 و11 هجري، فهي تعرفنا  �لقرنني  �ملقد�صة يف  للمدينة  �لفكري و�لثقايف 

كان يتد�ولها �ملثقفون من �أهل �لقد�ض، ف�صالً عن ر�صمها للجو �لثقايف �لذي كان �صائد�ً يف 
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تلك �لفرتة، و�إىل جانب ذلك فهي تعك�ض لنا �الهتمامات �لثقافية �خلا�صة ل�صاحبها، �لذي 

يعّد علماً من �أعالم �لدر��صات �الإ�صالمية و�لعربية يف مدينة �لقد�ض. فقد �أوردت �لوقفية 

عناوين �أكرث من مئة كتاب يف فروع �لثقافة �الإ�صالمية �ملختلفة من حديث و�صري وتف�صري 

ولغة ونحو وفقه وقر�ء�ت وعلم كالم وفر�ئ�ض، وتاريخ ومنطق وجغر�فيا وت�صوف 

و�أخالق وح�صاب... �إلخ. ومن �ملالحظ �أنه قد �أ�صهم يف تاأليف هذه �لكتب �ملوجودة يف مكتبة 

و�ملغرب،  و�لعر�ق،  )م�رش،  �ليوم  �الأقطار  مبفهوم  �إ�صالمياً  قطر�ً   15 من  علماء  �ل�صيخ 

و�ليمن، و�الأندل�ض، وفار�ض، وترك�صتان، و�أفغان�صتان، وتركيا، و�أوزبك�صتان، و�ل�صام، 

�لعامل  حو��رش  �صتى  يف  متد�والً  كان  ما  �ملوؤلفات  هذه  بني  من  �أن  عن  ف�صالً  وغريها(، 

�لبخاري  و�صحيحي  �لزخم�رشي،  وتف�صري  �لبي�صاوي،  تف�صري  مثل  �آنذ�ك،  �الإ�صالمي 

وم�صلم و�رشوحهما، وكتب �لنووي و�ل�صيوطي و�الأ�صنوي و�بن حجر �لع�صقالين. و�إن 

دّل هذ� على �صيء فاإمنا يدل على حركة تبادل �لكتب و�نتقالها بني طلبة �لعلم، و�حلر�ض 

على ��صتن�صاخها وتوفريها للطلبة. وقد قام �ملرحوم �لدكتور كامل �لع�صلي بتحليل هذه 

.
229

�لوثيقة بدر��صة �إ�صافية

ومن مو�رد مكتبات �لقد�ض، وخ�صو�صاً مكتبة �مل�صجد �الأق�صى، �أن كثري�ً من �لعلماء 

يف  لتحفظ  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  موؤلفاتهم  من  ن�صخة  ير�صلو�  �أن  على  يحر�صون  كانو� 

�ملف�رش  �لكو��صي  �ملو�صلي  يو�صف  بن  �أحمد  �لدين  موفق  �الإمام  هوؤالء؛  ومن  خز�ئنه، 

.
230

ت 680هـ/1281م �لذي �أر�صل ن�صخة من كال م�صنفيه؛ �لكبري و�ل�صغري �إىل �لقد�ض

وهكذ� تقدم لنا م�صرية �ملكتبات يف �لقد�ض �ملثال �حلي على ما بذله �الأجد�د يف خمتلف 

�لع�صور من جهد يف دعم مكانة �ملدينة �ملقد�صة وتعزيزها لتقف منيعة �صامدة يف وجه كل 

طامع، فقد كان �لوقفمُ �لد�عَم �الأهم للثقافة و�لعلم، عندما كان �لكتاب غايل �لثمن يف وقت 

�الأعظم من  �ل�صو�د  �أو �رش�وؤه ال يقوى عليه  �لكتاب  �لطباعة، وكان ن�صخ  مل تعرف فيه 

طلبة �لعلم، فكانت �الأوقاف �لو�صيلة �لناجعة لتوفري �ملال و�لكتب لن�رش �ملعرفة و�لكتب 

بني طلبة �لعلم، وتوفري �لعلم للجميع بطريقة جمانية، وفق نظام حمكم نلم�صه من خالل 

.
231

ن�صو�ض وقفيات �لكتب و�ملد�ر�ض و�لزو�يا
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خامتة:

من خالل معاجلة هذ� �ملو�صوع خرجت �لدر��صة باملالحظات �الآتية:

يعّد حترير �ملدينة �ملقد�صة من �الحتالل �ل�صليبي �صنة 583هـ/1187م، على يد �لقائد   .1

�صالح �لدين �الأيوبي بد�ية �النطالقة �لكبى للموؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف 

مدينة �لقد�ض، الأن �صالح �لدين �الأيوبي �أدرك بثاقب ب�رشه وب�صريته �أن حت�صني 

و�حل�صون  بالقالع  حت�صينها  عن  �أهمية  يقل  ال  و�لعلم  بالثقافة  �ملقد�صة  �ملدينة 

تعزيز هويتها  لذ� غد�  له ولالأمة �رش�ع ح�صاري،  بد�  فال�رش�ع كما  و�الأ�صو�ر، 

و�لرباطات  و�لزو�يا  �مل�صاجد  وبناء  فيها،  �لعلم  وطلبة  �لعلماء  ومر�بطة  �لثقافية 

و�ملكتبات؛ ي�صكل يف نظر �الأمة لوناً من �ألو�ن �جلهاد يف �صبيل �هلل.

و�صاهد�ً  و��صحاً  دليالً  �ملقد�ض  بيت  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  لنا  تقدم   .2

ومغاربها،  �الأر�ض  م�صارق  يف  �مل�صلمني  قلوب  يف  �ملقد�صة  �ملدينة  مكانة  على  حياً 

وذلك من مالحظة هذ� �لكم �لهائل من �الأوقاف على �ملكتبات ودور �لعلم مبختلف 

�أ�صهم فيها �مل�صلمون حكاماً وحمكومني من خمتلف  �أ�صكالها، هذه �الأوقاف �لتي 

�لقد�ض.  مدينة  على  وقفاً  فل�صطني  مدن  معظم  تكون  تكاد  بل  ال  �ملعمورة،  �أرجاء 

و�ملحبة  �حلفاوة  هذه  يقدر  �لقد�ض  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �لناظر  ولعل 

�لتي  �ملحبة  تلك  �لقبلتني وثالث �حلرمني،  �الإ�صالمية الأوىل  �الأمة  �أبناء  �لتي يكنها 

جعلت حكام �مل�صلمني يخّطون باأناملهم �مل�صاحف الإهد�ئها �إىل �لقد�ض، ال بل يندر 

�أن جند عاملاً ي�صار �إليه بالبنان مل يمُهِد بع�ض كتبه للمدينة �ملقد�صة.

حية  �صورة  لنا  تقدم  �ملقد�ض  بيت  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  در��صة  �إن   .3

عن �حلركة �لعلمية و�لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة عب تاريخها، وتو�صح لنا ت�صابك 

�لعالقات �لثقافية لهذه �ملدينة مع بقية �حلو��رش �الإ�صالمية. ولعل �لناظر يف تر�جم 

كانت  فقد  �الإ�صالمي،  �لعامل  حو��رش  معظم  �إىل  ينتمون  �أنهم  يجد  �لقد�ض  علماء 

�لقد�ض قبلة للعلماء وطلبة �لعلم، خا�صة بعدما بد�أت �حلو��رش �الإ�صالمية �لكبى 

تتهادى باأيدي �الإ�صبان و�لتتار.

�إن تاريخ �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف بيت �ملقد�ض يو�صح ب�صكل جلي روح   .4

على  حمافظتها  خالل  من  وذلك  �الإ�صالمية،  �حل�صارة  به  متيزت  �لتي  �لت�صامح 
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و�ل�صون  �حلفظ  يف  فكانت  و�الأديرة،  للكنائ�ض  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات 

�صاهدة على �صمو �لروح �حل�صارية �الإ�صالمية.

عامة  مكتبة  �أول  1138هـ/1725م  �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي  �خلليلي  �ل�صيخ  مكتبة  تعّد   .5

يوقفها �أحد �صكان �لقد�ض.

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض تعر�صت منذ فرتة مبكرة للعديد من   .6

عمليات �لنهب و�لتخريب على يد �ل�صهاينة، بق�صد طم�ض �لوجه �لعربي �الإ�صالمي 

�لفو�صى  فرت�ت  يف  �لرعاع  بها  قام  �لتي  �لنهب  عمليات  عن  ف�صالً  �ملدينة،  لهذه 

و�ال�صطر�بات �أعقاب �الأحد�ث �لكبى، �لتي تعر�صت لها �ملدينة منذ مطلع �لقرن 

�لع�رشين وحتى �ليوم.

�لقد�ض،  �ألف �صفحة يف  �ل�رشعية، و�لتي تقع يف حو�يل مئة  �ملحكمة  تعّد �صجالت   .7

يف  خا�صة  �ل�صام،  بالد  لتاريخ  باحث  �أي  عنها  ي�صتغني  ال  �صخمة  علمية  ثروة 

فل�صطني يف �لع�رش �لعثماين.

�لعائالت  �أ�صهر  عن  �صورة  لنا  تقدم  �خلا�صة  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �إن   .8

عن  ف�صالً  و�لثقافة،  �لعلم  جمال  يف  �لريادة  لها  كانت  �لتي  و�الإ�صالمية  �ملقد�صية 

�الهتمامات �لعلمية للنخب.

�أغنى  من  �لباحثني،  بع�ض  نظر  وجهة  من  �لقد�ض،  يف  �لفر�ن�صي�صكان  مكتبة  تعّد   .9

�ملكتبات يف �لعامل مبا حتويه من وثائق تتعلق باالأر��صي �ملقد�صية، و�لتي حافظ 

عليها �لرهبان منذ �أكرث من �صبعة قرون. كما �أن مكتبة دير �الأرمن، و�لتي ت�صمل 

على �أكب جمموعة من �لوثائق �الأرمنية �لقدية يف �لعامل و�لتي يرجع بع�صها �إىل 

�لقرون �مل�صيحية �الأوىل، من �ملكتبات �لفريدة يف �لعامل.

�لقطاعات؛  �أو�صع  من  يعّد  �حلا�رش  �لوقت  يف  �لعربية  �لقد�ض  يف  �لتعليم  قطاع  �إن   .10

�لطلبة  باأعد�د  و�ملتمثل  حتته  ين�صوي  �لذي  �ل�صكاين  �حلجم  حيث  من  �صو�ء 

و�جلهاز �لتعليمي �أم من حيث �لعدد �لكبري من �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية �لتي ي�صملها.

11.  تعّد موؤ�ص�صات �لرتبية و�لتعليم �ليوم �أحد �أبرز قالع �ل�صمود و�لت�صدي لعمليات 

تهويد �لقد�ض.



331

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

جتربة  متثل  �الإ�صالمي  �حلكم  فرتة  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  تاريخ  �إن   .12

�ملحلي  �مل�صتويني  على  �الأديان  بني  و�لتعاي�ض  �الأجنا�ض  بني  للتثاقف  فريدة 

و�مل�رشي  و�لكردي  للمغربي  مفتوحة  �ملوؤ�ص�صات  تلك  كانت  حيث  و�لعاملي، 

من  لوحة  يف  �مل�صلم...  وغري  و�لفار�صي  و�لهندي  و�الأندل�صي  و�ل�صامي  و�ليمني 

�لتجاور و�لتعاي�ض عّز نظريها.

تعّد مدينة �لقد�ض من �أكرث مدن �لعامل �أوقافاً على �ملوؤ�ص�صات �لثقافية و�ملكتبات،   .13

�إذ يوجد يف كيلومرت مربع و�حد، وهي م�صاحة �ملدينة �لقدية د�خل �ل�صور، �أكرث 

�ل�صور  �ملدينة د�خل  �أما يف  للم�صلمني و�ليهود و�لن�صارى.  وقفياً  َمْعلَماً   274 من 

وخارجه فقد كان هناك 240 حمر�باً، و28 �صبيالً، و16 خاناً، و�أكرث من 170 مكتبة 

ملحقة مبدر�صة وم�صجد وكتّاب، و70 ز�وية �صوفية، ف�صالً عن 59 دير�ً وكني�صة 

ن�رش�نية، و14 كني�صاً لليهود، ناهيك عن �مل�صت�صفيات.

و�لتعليمية  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �إ�صالمياً  وقفاً  كلها  تكون  تكاد  فل�صطني  �إن   .14

و�لثقافية يف بيت �ملقد�ض، فال تكاد توجد مدينة �أو قرية ال يكون فيها وقف للقد�ض، 

ال بل �إن �أوقاف �لقد�ض �نت�رشت يف قار�ت �لعامل �صو�ء للم�صلمني �أم الأهل �لذمة.

يندر �أن جند حاكماً م�صلماً منذ �لع�رش �الأيوبي، مرور�ً بالع�رش �ململوكي، و�نتهاًء   .15

�أو  م�صجد�ً  فيه  يخدم  �لقد�ض،  يف  خريياً  وقفياً  �أثر�ً  يرتك  مل  �لعثماين؛  بالع�رش 

مدر�صة �أو كتّاباً لالأيتام. 

عاملية  جامعة  �إىل  حولتها  منها،  �الإ�صالمية  خا�صة  �لثقافية،  �لقد�ض  �أوقاف  �إن   .16

مفتوحة يق�صدها طلبة �لعلم و�لعلماء من خمتلف �أرجاء �ملعمورة، خ�صو�صاً بعد 

حتريرها على يد �صالح �لدين �الأيوبي.

كان لالإنفاق �ل�صخي على �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �أثر كبري يف �نت�صار �لتعليم   .17

يف �لقد�ض.

�أف�صل �لكفاء�ت �لعلمية كانت تدر�ض يف مد�ر�ض �الأطفال )�لكتاتيب( يف �حلقبة  �إن   .18

�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  لها  تلتفت  مل  متقدمة،  تربوية  نظرة  وهذه  �الإ�صالمية، 

�ملعا�رشة �إال يف فرتة متاأخرة.
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�إن من �أخطر �الأ�صاليب �لتي �تبعها �ل�صهاينة من �أجل تهويد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية   .19

�لهدم  �أو  �مل�صادرة  طريق  عن  و�لن�رش�نية  �الإ�صالمية  �الأوقاف  تدمري  �لقد�ض  يف 

ٍليلية، الأنها ترى يف تلك �الأوقاف �صهادة  �أو ماله  �إىل ثكنات ع�صكرية  �أو حتويلها 

على عروبة فل�صطني، وتذكرهم دوماً باأنهم ل�صو�ض وغرباء عن �الأر�ض �ملقد�صة، 

ناهيك عن كونها �ل�رشيان �لذي يد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية باحلياة.

�إن 43% من جموع �لطلبة �ملت�رشبني من �ملد�ر�ض يعود �صبب ت�رشبهم �إىل �لعامل   .20

وهذ�  �لفقر،  خط  حتت  يقعون  �لقد�ض  �صكان  من   %69 عن  ناهيك  �القت�صادي، 

يتطلب دعماً عاجالً من �الأمة الأهايل �لقد�ض لتعزيز �صمودهم.

تو�شيات:

تخ�صي�ض  يف  و�لعربية  �الإ�صالمية  �جلامعات  �حتاد  تو�صيات  تنفيذ  يف  �الإ�رش�ع   .1

�الإ�صالمية  �جلامعات  يف  عاماً  متطلباً  ليكون  �لقد�ض”،  “تاريخ  ��صم  يحمل  مقرر 

و�لت�صامح  �لتعاي�ض  يف  �لفريدة  �ملدينة  هذه  بتجربة  �الأمة  �أبناء  لتعريف  و�لعربية 

بني �الأديان، وما ترتب عليها من �أمن و�صالم ورخاء �إبان �حلكم �الإ�صالمي، ف�صالً 

عن �لتاأكيد على عروبة �لقد�ض و�إ�صالميتها.

بالدور  و�لتعريف  �ملقد�ض،  بيت  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  عن  ت�صجيلي  فيلم  �إنتاج   .2

�الإن�صاين �لذي قامت به عب حقب �لتاريخ �الإ�صالمي.

�لعربية  و�جلمعيات  �لهيئات  فيها  ت�صارك  دولية  جمعية  تاأ�صي�ض  على  �لعمل   .3

و�الإ�صالمية وغري �الإ�صالمية حلماية �الإرث �لثقايف لهذه �ملدينة، الأنه �إرث �إن�صاين، 

جتب �ملحافظة عليه، ف�صالً عن تفعيل تو�صيات �ملنظمات �لدولية �لتي ن�صت على 

�عتبار �الإرث �لثقايف يف �لقد�ض �إرثاً �إن�صانياً مهدد�ً باخلطر وجتب �ملحافظة عليه.

�إبر�ز ما تتعر�ض له �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �ملدينة �ملقد�صة من تهديد و�أخطار من   .4

قبل �ل�صهاينة يف �ملحافل �لدولية وو�صائل �الإعالم �ملختلفة.

�لعمل على تو�أمة مد�ر�ض �لقد�ض مع �ملد�ر�ض �لعربية و�الإ�صالمية لدعمها معنوياً   .5

ومادياً، لتعزيز �صمودها �أمام خمططات �ل�صهاينة.
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نّة �لوقف يف �لعامل �الإ�صالمي لدعم �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �ملدينة �ملقد�صة،  �إحياء �صمُ  .6

�إىل جانب �إحياء �أوقافها �لتي تعطلت عن تاأدية دورها ب�صبب �الإهمال �أو قلة �ملو�رد. 

�أبناء  �صمود  لتعزيز  دورهم  ملمار�صة  �الأمة  �أثرياء  بني  �لوعي  بّث  يتطلب  وهذ� 

�لقد�ض، و�ملحافظة على هوية �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني.

توجيه طلبة �لدر��صات �لعليا و�لباحثني ملزيد من �لدر��صات حول جتربة �ملوؤ�ص�صات   .7

يف  دور  من  �ملوؤ�ص�صات  تلك  به  قامت  وما  �ملقد�صة،  �ملدينة  لهذه  �لوقفية  �لتعليمية 

و�أديانهم  �أجنا�صهم  �ختالف  على  �لب�رش  بني  و�ملحبة  و�ل�صلم  �لتعاي�ض  ثقافة  بث 

ومعتقد�تهم.

�إنقاذ عاجلة، لرتميم مد�ر�صها وبناء مد�ر�ض  لعمليات  �لقد�ض بحاجة  �إن مد�ر�ض   .8

جديدة ال�صتيعاب �لطلبة �جلدد، �إىل جانب دعم كادرها �لتعليمي، وتعزيز �صمود 

�ملد�ر�ض �لعربية �أمام خمططات �لتهويد �ل�صهيونية.

�لتي  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات  من  �صخ�صية  ذكرى  باإحياء  عام  كل  يف  �الحتفال   .9

�أ�صهمت يف خدمة �حلركة �لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة.

خالل  من  �ملقد�صية،  و�ملكتبات  و�لثقافية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  م�صميات  �إحياء   .10

�إطالق م�صمياتها على �أجنحة �ملكتبات �جلامعية يف �لوطن �لعربي.

�ملوؤ�ص�صات  بتاريخ  يتعلق  فيما  خا�صة  �ملقد�صة،  للمدينة  �ل�صفوي  �لتاريخ  جمع   .11

�لتعليمية يف ن�صف �لقرن �ملا�صي.

دعم وتطوير �لتعليم �ملهني يف �لقد�ض.  .12

�لعناية بريا�ض �الأطفال.  .13

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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املالحق

1. عدد �شكان القد�س ح�شب اجلن�س ل�شنة 2322007:

كال اجلن�شنياإناثذكور عدد الأ�رصنوع التجمع

59,927155,440149,951305,391ح�رص

6,51118,49818,20036,698ريف

1,4654,1243,8387,962خميمات

67,903178,062171,989350,051املجموع

2. عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم الأ�شا�شي يف حمافظة القد�س ح�شب اجلن�س �شنة 2332007:

كال اجلن�شنياإناثذكوراجلن�س

املرحلة الأ�شا�شية 

)6-15( عاماً
14,29313,71828,011

املرحلة الثانوية 

)16-17( عاماً
2,5502,5235,073

16,84316,24133,084املجموع

3. تطور عدد الطلبة يف مدار�س القد�س ح�شب اجلهة امل�رصفة خالل الأعوام الدرا�شية 

:2009/2008-1995/1994

مدار�س الوكالةاملدار�س اخلا�شةمدار�س املعارف والبلديةمدار�س الأوقافال�شنة

1995/19944,92118,79610,1812,424

1997/19967,03721,91211,9942,445

1999/19988,38625,09713,3272,978

2001/20009,89227,61711,7062,787

2003/200211,14235,27311,9263,135

2005/200411,79637,88113,4893,548

2007/200612,13249,98315,6493,647

2008/200712,431*52,58017,8393,572

19,7483,444غري متوفر2009/200812,136

 ي�صمل هذ� �لرقم طالب مد�ر�ض �صخنني �لذين يمُقدر عددهم بحو�يل 3,818. 
*
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4. اأ�شماء بع�س مدار�س القد�س املعا�رصة:

�لنه�صة �الإ�صالمية.  مدر�صة   •

)ب(.  �لثانوية  �لالجئة  �لفتاة  مدر�صة  	•

مدر�صة �رشفات.  	•

)د(.  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  	•

�الأ�صا�صية.  �لدوحة  مدر�صة  	•

�حلديثة. �لرو�صة  مدر�صة  	•

 .) �أ �لالجئة �الأ�صا�صية ) �لفتاة  د�ر  مدر�صة  	•

�لثوري. مدر�صة  	•

يف �لر�م. �الأ�صهب  ح�صني  مدر�صة  	•

•	 مدر�صة ريا�ض �الأق�صى، �صور باهر. 

مدر�صة �الأمة، �صاحية �لبيد. 	•

باهر. �صور  مدر�صة  	•

د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، باب �ل�صل�صلة. مدر�صة  	•

)ج(.  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

)د(.  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

)�لثوري(.  �لثانوية  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

(، �لبلدة �لقدية. �أ ( �الإ�صالمية  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  	•

خا�صة.  مدر�صة  وهي  �جلوز  و�دي  �لقد�ض  �الأوالد،  د�ر  مدر�صة  	•

�ملكب.  جبل  جمعية  مدر�صة  	•

�لقدية.  �لبلدة  �الأ�صا�صية،  �لنه�صة  مدر�صة  	•

�لن�صارى.  حارة  �الأ�صا�صية،  �لنه�صة  مدر�صة  	•
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�لنظامية �لقد�ض، بيت حنينا. مدر�صة  	•

�جلوز. و�دي  �مل�صلمات،  �ل�صابات  مدر�صة  	•

(، و�دي �جلوز.  �أ ( �لالجئة  �لفتاة  مدر�صة  	•

�لفتاة �لالجئة )ج(. مدر�صة  	•

جر�ح. �ل�صيخ  �حلديثة،  �لرو�صة  مدر�صة  	•

مدر�صة مار مرتي، �لبلدة �لقدية وهي مدر�صة خا�صة.  	•
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هوام�س الف�شل ال�شاد�س

 �نظر: �أبو �ليمُمن جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل )عّمان: 1973(، ج 1، �ض 232.
1

 هناك من يذهب �أنه تت�صاعف يف �لقد�ض �حل�صنات و�ل�صيئات، املرجع نف�شه، �ض 230.
2

 هيثم �لكيالين و�آخرون، القد�س واحلال الفل�شطيني وقراءات يف الأمن القومي العربي )عّمان: موؤ�ص�صة عبد 
3

�حلميد �صومان، 1999(، �ض 122-121.

�أي�صاً يف �لرتمذي  52-53؛ وورد �حلديث  2، �ض  1296هـ/1879م(، ج  �شحيح البخاري )بوالق:  �لبخاري،   
4

�شحيح  ب�رصح  الباري  فتح  �لع�صقالين،  حجر  و�بن  �حلديث؛  لهذ�  طريقاً   18 من  �أكرث  وهناك  د�ود  و�أبو 

البخاري، ج 3، كتاب ف�صل �ل�صالة )20( باب م�صجد بيت �ملقد�ض حديث رقم 1197.

 الأنها �أر�ض رباط وموطن �لطائفة �ملن�صورة �إىل يوم �لدين، ح�صبما ورد يف �حلديث �ل�صحيح؛ و�نظر: �صعيد بن 
5

عبد �لرحمن بن مو�صى �لقزقي، بيت املقد�س يف احلديث ال�رصيف )دبي: مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث، 

2003(، �ض 179-192؛ وملزيد من �لتفا�صيل عن �الأعالم �لذين ز�رو� �لقد�ض �نظر: جمري �لدين �لعليمي، الأن�س 

اجلليل، ج 2، �ض 101، 269، 285-300؛ و�بن كثري، البداية والنهاية، ج 14، �ض 4؛ و�بن حجر �لع�صقالين، 

الإ�شابة يف متييز ال�شحابة، ج 2، �ض 140-137، 157-156، 211-210.

و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  )عّمان:  والإ�شالم  العرب  تاريخ  يف  ال�رصيف  القد�س  �لطيباوي،  �للطيف  عبد   
6

Hayter Lewis, The holy places Of Jerusalem, p. 26. :و�ملقد�صات �الإ�صالمية، 1981(، �ض 13؛ و�نظر

 هيثم �لكيالين و�آخرون، القد�س واحلال الفل�شطيني، �ض 122-121.
7

 �نظر �ملقدمة يف: �صياء �لدين حممد بن عبد �لو�حد �ملقد�صي �حلنبلي، ف�شائل بيت املقد�س )دم�صق: د�ر �لفكر، 
8

د.ت(، �ض 24-22.

تاريخ احلرم  اأموا القد�س؛ وعارف �لعارف،  الطابع الإ�شالمي الدويل للعلماء الذين   كامل جميل �لع�صلي، 
9

القد�شي، �ض 109.

 نقوال زيادة، رواد ال�رصق العربي يف الع�شور الو�شطى )�لقاهرة: 1943(، �ض 54-42.
10

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 50-36.
11

 يو�صف غو�منة، تاريخ نيابة بيت املقد�س يف الع�رص اململوكي )عّمان: د�ر �حلياة، 1982(، �ض 107.
12

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 50؛ وكامل جميل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت 
13

ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف يف العامل العربي الإ�شالمي )بغد�د: �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة  �ملقد�ض،” من 

و�لفنون بالتعاون مع معهد �لبحوث و�لدر��صات �لعربية، 1983(، �ض 97.

 كامل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض،” �ض 98.
14

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 50؛ وكامل �لع�صلي: “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض”.
15

16 املو�شوعة الفل�شطينية )بريوت: 1990(، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302؛ وكامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت 

املقد�س، �ض 376؛ و�بن �أبي زرع، رو�س القرطا�س، �ض 302.

 عارف �لعارف، تاريخ القد�س، �ض 269-267.
17

 كامل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض،” �ض 98.
18

19 املرجع نف�شه، �ض 102.

 كارين �أرم�صرتوجن، القد�س مدينة واحدة عقائد ثالث، ترجمة فاطمة ن�رش وحممد عناين )بريوت: 1998(، 
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