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  منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب

٢٠١١ دمشق –وزارة الثقافة   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

  

  

  

  

  

  اإلھداء
  

 إلى درة الشرق، ومھوى األفئدة ومقصد األحرار
  ..األخیار، إلى المدینة المقدسة،

إلى المدینة السجینة التي واجب على كل حر نجدتھا 
  .وتخلیصھا من الصھاینة األشرار

  القدس



 

 

  

  مدخل الكتاب

م، وخفَّ إلیھا أمیر ٦٣٨/ ھـ١٧فتح العرب المسلمون بیت المقدس سنة 
 هللا أن یصون المؤمنین عمر بن الخطاب لیتسلمھا من أھلھا، قاطعًا على نفسھ عھدًا

أموالھم وكنائسھم ویمنع عنھا الیھود، ویرعى حقوقھم، ویحقق لھم األمن 
  .والسالمة

ن المدینة المقدسة احتضان ومنذ الفتح العمري وإلى الیوم یحتضن المسلمو
األم ولیدھا، وَیْحنوَن علیھا حنوَّ المرضعة على َفطیمھا، وال یعرف في تاریخ 

ت بما ظفرت بھ ھذه المدینة من تقدیس وتكریم األدیان السماویة مدینة ظفر
وحراسة، وقد أوالھا الخلفاء واألمراء واألعیان والعلماء كامل رعایتھم، وأوقفوا 
علیھا معظم األراضي المجاورة، وجدَّدوا قدیمھا وزینوه وزخرفوه، كما أسسوا 

الوحي، جدیدًا، حتى أضحت تحفة منقطعة النظیر، وذلك ألنھا مقر األنبیاء ومھبط 
ومبعث عیسى، وألنھا أولى القبلتین وثالث الحرمین، وألنھا مسرى رسول اهللا 

  .محمد بنص القرآن الكریم

لیست المدینة التاریخیة فحسب، إنھا من أقدم المدن التي عرفھا .. إنھا القدس
التاریخ، إنھا القدس المدینة التي صمدت لنوائب الزمان بجمیع أنواعھا، وطوارئ 

جمیع ألوانھا، حتى أنھ لم یبَق فاتح من الفاتحین أو غاٍز من الغزاة الحدثان ب
المتقدمین والمتأخرین، الذین صالوا في ھذا الجزء من الشرق إالَّ ونازلتھ، فإما أن 

  .یكون قد صرعھا أو تكون ھي قد صرعتھ

  .إنھا القدس المدینة المقدسة المطھرة المباركة

ة فلسطین ومتحف آثارھا الدینیة، إنھا إنھا القدس زھرة بالد الشام وعاصم
المنارة التي یشع منھا نور الھدایة والخیر، إنھا القدس التي لم تمر مرحلة من 
مراحل التاریخ اإلسالمي على اختالف دولھ إال أقام المسلمون فیھا بناًء جدیدًا، أو 

  .أصلحوا بناء قدیمًا



 

 

دًا بعدما أزال بیدیھ ما ففي عھد الخلفاء الراشدین أقام عمر بن الخطاب مسج
تراكم على الصخرة من تراب وأوساخ، وفي العھد األموي بنى عبد الملك بن 
مروان مسجد الصخرة، وفي عھد الولید بن عبد الملك بني المسجد األقصى وأتم 
ما بدأ بھ عبد الملك، ثم توالى على تجدیده وتزیینھ بالنقوش والقنادیل والسجاجید 

ء واألمراء، وفي العھد العباسي بقي االھتمام بالقدس قائمًا، فقد عدد كبیر من الخلفا
أمر الخلیفة أبو جعفر المنصور بإعادة بناء المسجد األقصى بعد سقوط األجزاء 

م، ٧٤٨/ ھـ١٣٠الشرقیة والغربیة منھ بفعل الزلزال الذي أصاب المدینة سنة 
د األقصى من جدید وعندما زار الخلیفة المھدي القدس أمر بإعادة بناء المسج

بعدما تعرضت القدس لزلزال أدى إلى تھدم بعض أجزاء المسجد، كذلك فعل 
الخلیفة المأمون فقد أمر بترمیم قبة الصخرة، وأما أم الخلیفة المقتدر فقد أمرت 

  .م بصنع أبواب قبة الصخرة األربعة من خشب التنوب٩١٣/ ھـ٣١٠سنة 

بیرًا خاصة المسجد األقصى ومنھ وكذلك أولى الفاطمیون القدس اھتمامًا ك
م، بإعادة بناء قبة ١٠١٦/ ھـ٤٠٧قبة الصخرة، فقد أمر الظاھر إلعزاز اهللا سنة 
م، وجدد المنتصر ١٠٣٠/ ھـ٤٢٦الصخرة كما أعاد بناء المسجد األقصى سنة 

، الواجھة الشمالیة للمسجد األقصى، كما أنبأنا التاریخ أن ١٠٦٦/ ھـ٤٥٨باهللا سنة 
بنو المدارس والمشافي في القدس وأھمھا البیمارستان الفاطمي ودار الفاطمیین 

  .العلم الفاطمیة

 ٥٨٣سنة ) الصلیبیین(وفي العھد األیوبي حررت القدس من الفرنجة 
م، فعاد الطابع اإلسالمي العربي للمدینة، ومما فعلھ األیوبیون في القدس ١١٨٧/ھـ

صى إلى حالھما القدیم بعدما أزالوا بعد تحریرھا، إعادة قبة الصخرة والمسجد األق
ما وضعھ الفرنجة فیھما، ووقف صالح الدین األوقاف الكثیرة على المسجد، كما 

  .أمر بترمیم حجرات األقصى ووضع فیھ المنبر الذي صنعھ نور الدین في حلب

وبنى األیوبیون أبنیة كثیرة في القدس من مدارس وزوایا ــ وبیمارستانًا 
ن الصالحي، وتم ترمیم ما تھدم منھا وأعادوا بناء السور عرف بالبیمارستا

  .وحفروا الخندق حول المدینة



 

 

ثم تطورت القدس تطورًا مالحظًا في العھد المملوكي، فأقیمت فیھا 
المؤسسات الدینیة والتعلیمیة، ونالت في عھدھم اھتمامًا كبیرًا ال یقل عما نالتھ 

یوم في القدس ھي آثار مملوكیة، كما المدینة ومكة، فمعظم اآلثار الموجودة ال
زودوا المدینة بالماء فعمروا قناة السبیل من عین العروب، باإلضافة إلى الُسبل 
والخانات والربط والزوایا والخوانق التي بنوھا، فقد بنوا أكثر من عشرین خانًا، 
واثني عشر رباطًا، وأربعین زاویة وست خوانق، أما مدارسھم فقد بلغت حوالي 

بعًا وأربعین مدرسة، لذلك صارت القدس في عھدھم مزارًا للعلماء من مختلف س
أنحاء العالم اإلسالمي، فعدت من أھم المراكز الثقافیة والعلمیة في البالد 

  .اإلسالمیة

ثم جاء العثمانیون فتعھدوھا واعتنوا بھا وبمقدساتھا، فقد جدد السلطان 
المدینة، ورمم القلعة، وبنت زوجتھ تكیة سلیمان القانوني بناء قبة الصخرة، وسور 

خاصكي سلطان، وعرفت في عھدھم الزوایا والتكایا والخانات، وفي أواخر 
  !عھدھم عرفت القدس المدارس الغربیة التي كانت سالحًا بحدین

وجاء من بعدھم اإلنكلیز الذین وطدوا أقدام الیھود ومكنوھم من قیام دولتھم 
لطاھرة، وبعد رحیلھم عن فلسطین كان الیھود قد المزعومة على أرض فلسطین ا

صاروا أقویاء وترعاھم الدول الكبیرة، فھجرت أھالي القدس وھدمت كثیرًا من 
أمكنة العبادة والمدارس األثریة، وھم مثابرون بتھوید كامل المدینة، كما یخططون 

  .لھدم األقصى وغیره من المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة

إن من یرغب في ).. غوستاف لوبون(قدس التي یقول عنھا ھذه ھي مدینة ال
اجتالء عظمة القدس وجاللھا فلیصعد في جبل الزیتون على الخصوص، ثم لیرجع 

لیرى القدس الزاخرة بالقباب والمآذن واألسوار والبروج ذات الشرفات .. البصر
  ..والبیوت ذات الباحات

میة والمسیحیة، فقد وجدت فیھا مدینة القدس الملیئة باألبنیة األثریة اإلسال
األدیرة والكنائس إلى جانب المدارس والمساجد، بل إننا نرى في القدس الكنیسة 
تعانق المسجد والمدرسة الدینیة تعانق الدیر، والمكتبة المسیحیة إلى جانب المكتبة 
اإلسالمیة وترى في مدارس األدیرة الطالب المسلم یجلس إلى جانب الطالب 



 

 

 إنھا القدس التي لم تعرف الفرقة أو التفرقة یومًا، إال عندما دخلھا ..المسیحي
  .الیھود وأقاموا دولتھم فیھا على أنقاض ما بني وعلى أشالء أھلھا

وبمناسبة احتفالیة القدس عاصمة للثقافة العربیة، القدس التي لھا حق في 
  .. ا الحق، فمن حقھا علینا أن نوفیھا بعض ھذ..رقبة كل عربي ومسلم ومسیحي

لذلك رغبت في أن أكتب عن مدارسھا ومكتباتھا، فالمدرسة والمكتبة كٌل 
منھما مرتبط باآلخر ومتالزم، فبدأت بذكر شيء عن فضلھا وما كتب بذلك، ثم 
أتبعت ذلك بذكر المدارس اإلسالمیة وباقي معاھد العلم من زوایا وخوانق وربط، 

 ھذا القسم ذكرت بعضًا من مدارس وبعد ذلك ذكرت المدارس المسیحیة، وفي آخر
الیھود، فھي موجودة ولن نستطع إنكارھا، وفي القسم الثاني ذكرت المكتبات في 
القدس وكیف نشأت، ثم ذكرت بعض المكتبات العامة والمكتبات العائلیة، وبعض 
المكتبات الخاصة، كما ذكرت المكتبات المسیحیة الموغلة في القدم والحدیثة، 

إنھا القدس التي . تبات الیھود وما یفعلونھ بتراثنا المخطوط والمطبوعوشیئًا عن مك
إن كتبنا عنھا الكثیر لم نوفھا حقھا، وكیف نوفھا حقھا وھي وجع كل عربي ومسلم 

  !ومسیحي، وكیف نرد حقھا وھي مرجع كل حر

ومما ینبغي ذكره أنھ تم نشر ضمن مادة المكتبات عبر صفحات شرفات ... 
عن مكتبات فلسطین، خاصة مكتبات القدس، لذلك شجعت أسرة الشام الكثیر 

  .تحریر الجریدة على نشر ھذا الكتاب

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  مقدمة

  في فضائل بیت المقدس

إن أدب الفضائل أقل أنواع األدب حظًا من اقبال الدارسین في البالد العربیة، 
دب الذي یتناول محاسن األفراد أو حتى أن كثیرًا من المثقفین ال یعرفھ، ھذا األ

الجماعات أو األشیاء ویعدد مناقبھا، أدب یحتل مكانًا واسعًا وأثیرًا في األدب 
العربي القدیم، فقد ُصنف كثیرًا بفضائل القرآن والصحابة واألفراد والمتمیزین 

  .وفضائل الشعوب والقبائل والمدن واألقالیم

 الفضائل، وھو نوع من التاریخ وأدب فضائل المدن من أشھر أصناف أدب
المحلي لمدینة معینة یتحدث عنھا ویصف محاسنھا، وقد تضمنت كثیرًا من 
األساطیر واألحادیث الموضوعة، ھذا باإلضافة إلى روایات جغرافیة متوارثة 
غیر علمیة، لكنھ یجمع عناصر من التاریخ والجغرافیا والقصص الدینیة واألدب 

  ..وغیر ذلك

ثون أدب الفضائل إلى التفاخر باإلنسان وبالقبائل في زمن ویرجع الباح
الجاھلیة، ثم حلت المدینة محل القبیلة، وقد بدأ أدب الفضائل في وصف ما یصح أن 

، ثم انتقل ..یسمى بالفضائل الدنیویة للمدن، أي طبیعتھا الجغرافیة ومحاسن سكانھا
ستند إلى األحادیث النبویة منذ القرن الھجري األول إلى الفضائل الدینیة، وأخذ ی

والقصص الدینیة التي انتشرت منذ ذلك الوقت، وأخذت روایات الفضائل تتركز في 
  .مدن معینة مثل مكة والمدینة والقدس والكوفة ودمشق

) فون جروبناوم(والعناصر التي تقاس بھا المدن من حیث قداستھا كما ذكر 
  :ثالثة عناصر أساسیة وھي



 

 

متع فیھ المدینة بسبب تبركھا بقبور األنبیاء أو الصحابة،  ــ الفضل الذي تت١
  .أو بعالقتھا باألنبیاء والرسل والصالحین

  . ــ الدور الذي خصص للمدینة في َخْلق الكون٢

  . ــ الدور الذي ستلعبھ المدینة یوم القیامة٣

وبمقتضى ھذه المقاییس نالت مكة والمدینة والقدس المكانة األولى بین المدن 
  . فضلھافي

  :بدایة تصنیف كتب فضائل المدن

لم یصلنا أي كتاب مستقل في فضائل المدن خالل القرنین الھجریین األولیین 
إنما وصلنا أحادیث نبویة وقصص وروایات، كما تضمنت كتب الحدیث األولى 

 ١٦١توفي سنة (لسفیان الثوري ) الفرائض(أبوابًا في فضائل المدن، مثل كتاب 
  . بابًا في فضائل المدینة المنورةفقد احتوى) ھـ

ألبي الولید األزرقي ) أخبار مكة المشرفة(وأقدم كتاب مستقل وصلنا كتاب 
توفي سنة (البن شاذان الواسطي ) أخبار المدینة(، وكتاب ) ھـ٢٢٢توفي سنة (

، وكتاب )ھـ٢٦٢توفي سنة (لعمر بن شبَّة ) فضائل البصرة(، وكتاب ) ھـ٢٤٦
توفي سنة (لموسى بن سھل بن القادم الرملي )  الصحابةمن نزل فلسطین من(

) فضائل البصرة(وقد ذكره ابن حجر العسقالني في اإلصابة، وكتاب )  ھـ٢٦١
وغیر ذلك في فضائل بلخ ومصر )  ھـ٢٨٦توفي سنة (ألحمد موسى السرخسي 

  .والشام

  سكتب فضائل بیت المقد

 فضائل المدن، ومع احتلت كتب فضائل بیت المقدس مكانة ھامة بین كتب
ذلك فإن ھذه الكتب لم تحظ باھتمام كبیر من قبل العرب والمسلمین في ھذا العصر 
مثلما أوالھما الباحثون الغربیون الذین حققوا ونشروا بعضًا منھا، وفي دراسة قام 
بھا الباحث المرحوم كامل جمیل العسلي حول مخطوطات فضائل بیت المقدس، 



 

 

ن كتابًا ورسالة صنفت في فضائل بیت المقدس صنفت ما أثبت فیھا تسعة وأربعی
بین القرن الثالث والقرن الرابع عشر الھجریین، ومن كل ھذه الكتب لم ینشر إال 
ثمانیة كتب بنصھا الكامل، وكتاب واحد نشر منھ جزء فقط، ومن ھذه الكتب ما 

  .فقد بنكبة من نكبات ومصائب المكتبات الكثیرة

ه الكتب عشرة منھا ألفھا مقدسیون أو من باقي فلسطین، والملفت للنظر أن ھذ
أما المؤلفون الباقون فھم دمشقیون وبلغوا أحد عشر، ومصریون وكانوا ستة، 
واثنان من تركیا، وواحد من فارس واثنان من المغرب، ومن العراق كذلك اثنان، 

على وواحد من الحجاز، واثنان من بالد ما وراء النھر، فالمؤلفون موزعون 
مختلف أقطار العالم اإلسالمي، كما یالحظ الباحث أن نصف ھذه الكتب صنفت 

 ھـ، حیث انعكست نشوة التحریر والحرص ٥٨٣بعد تحریر بیت المقدس سنة 
  .على الحفاظ على المدینة المقدسة

  فضل بیت المقدس

دس إن المصادر األولیة التي استند إلیھا ُكتَّاب الفضائل لتأكید قداسة بیت المق
كثیرة متنوعة، لكن سندھا األساسي القرآن الكریم وتفاسیره، واآلیة الرئیسیة التي 

سبحان الذي أسرى }یشھد بھا في ھذا الصدد، ھي اآلیة األولى من سورة اإلسراء 
اإلسراء،  ({بعبده لیًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولھ

سجد األقصى مبارك وكذلك األرض التي ، وھذا نص إلھي صریح بأن الم)١
  .حولھ

كما أن ھناك عدة آیات فسرھا الطبري وغیره من المفسرین السابقین على 
  :أنھا تشیر إلى بیت المقدس، أو إلى موضع من المواضع فیھ، ومنھا

الزیتون ھو جبل : ، فقالوا)١سورة التین،  ({والتین والزیتون وطور سینین}
قال ) ٧١األنبیاء،  ({ إلى األرض التي باركنا فیھا للعالمینونجیناه ولوطًا}الطور، 

ھي األرض المقدسة، بارك اهللا فیھا  للعالمین، وھي أرض الشام : المفسرون فیھا
بأجمعھا، وخاصة فلسطین، وقد اختارھا اهللا لھجرة خلیلھ إبراھیم لما لھا من بركة 

) ٢١(ورة المائدة اآلیة وفضل وقدسیة على سائر البقاع، وقال اهللا تعالى في س



 

 

یا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي }على لسان موسى علیھ السالم مخاطبًا قومھ 
:  قال فیھا المفسرون{كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین

األرض المقدسة ھنا ھي فلسطین وبیت المقدس، وقد سماھا القرآن باألرض 
التعظیم والبركة واالھتمام العظیم، وقد أشار القرآن المقدسة، والقداسة تشمل 

قد نرى تقلب وجھك في السماء }: الكریم إلى تحویل القبلة عن بیت المقدس فقال
فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا 

ولت ، فالمسجد األقصى كان قبلة المسلمین، ثم تح)١٤٤البقرة،  ({وجوھكم شطره
القبلة بعد ذلك، وقد جاء في ھذا المعنى أحادیث كثیرة، وقال اهللا تعالى في سورة 

ھي :  قال ابن عباس{وآویناھما إلى ربوة ذات قرار ومعین}) ٥٠(المؤمنون اآلیة 
بیت المقدس، وكذلك قال قتادة وغیرھما كثیر، وھناك آیات كثیرة في ھذا 

  .المضمار

األحادیث النبویة، وھو أغزر المصادر، فقد والمصدر الثاني لكتب الفضائل 
حفلت كتب الفضائل باألحادیث النبویة التي تتصل ببیت المقدس، وھذه األحادیث 
من الكثرة بحیث تلفت النظر، فقد ورد في كتاب فضائل بیت المقدس للخطیب أبي 

 حدیثًا، وفي كتابي إتحاف اإلخصا وباعث النفوس ما ال یقل ١٦٥بكر الواسطي 
مئتي حدیث مشتركة بینھما، والملفت للنظر أن ھذه األحادیث أكثرھا غیر عن 

صحیح، بل ھي منحولة وموضوعة وقد بینھا علماء الحدیث في مواضعھا، ولكن 
  .نثبت بعض األحادیث الصحیحة لنبین فضل وقدسیة القدس

  :یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

المسجد الحرام ومسجدي ھذا، : دال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساج( ــ ١
  .حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وبعدة طرق) والمسجد األقصى

 ــ وفي مسألة شد الرحال إلى المساجد أجمعت األمة اإلسالمیة على ٢
استحباب زیارة المسجد األقصى ألجل العبادة المشروعة كالصالة والدعاء والذكر 

 فقد ورد في عدة أحادیث أن العبادة في وقراءة القرآن واالعتكاف والصوم فیھ،
المساجد الثالثة تتضاعف بحسب قدر كل مسجد، فالصالة في المسجد الحرام بمئة 
ألف صالة، والصالة في المسجد النبوي بألف صالة، والصالة في المسجد 



 

 

األقصى بخمسمئة صالة، وھكذا جعلھ اهللا في المنزلة الثالثة بعد المسجد الحرام 
  .نبوي، وضاعف فیھ األجر والثوابوالمسجد ال

 ــ المسجد األقصى ھو ثاني المساجد التي وضعت في األرض بعد المسجد ٣
سألت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن أول مسجد : فعن أبي ذر قال(الحرام، 

المسجد األقصى، : ثم أي؟ قال: المسجد الحرام، قلت: وضع في ھذه األرض؟ قال
أربعون عامًا، ثم األرض لك مسجد فأینما أدركتك الصالة : كم بینھما؟ قال: قلت

، وزاد في روایة البخاري فإن الفضل فیھ، حدیث صحیح رواه البخاري )فصِل
  .ومسلم والنسائي

 ــ كذلك ھو قبلة المسلمین األولى في صالتھم قبل تحویلھا إلى بیت اهللا ٤
 صلى اهللا علیھ وسلم نحو صلینا مع رسول اهللا: فعن البراء بن عازب قال(الحرام، 

رواه ). بیت المقدس ستة عشر شھرًا أو سبعة عشر شھرًا، ثم صرفنا نحو الكعبة
  .البخاري ومسلم

 ــ جاءت أحادیث كثیرة وبروایات مختلفة تدعو للشام بالبركة، منھا ما ٥
اللھم : (رواه ابن عمر رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .، حدیث صحیح رواه البخاري)نا في شامنا وفي یمننابارك ل

ولكن لنحذر من بعض ما جاء في كتب فضائل القدس، مثل الحكایات 
والقصص الدینیة والمتوارثة، ومن بینھا حكایات تناقلھا أھل الشام والعرب القدماء 
 عن أھل الكتاب، وھذه الحكایات ھي من نوع األساطیر الشعبیة والروایات التي لم

  .وإنما وردت في أساطیرھم.. یرد أكثرھا في الكتب المقدسة من توراة وإنجیل

ھذه القصص واألساطیر التي ملكت مالمح رائعة من الجمال الفني، الذي 
وّلدتھ المخیلة الشعبیة، وكان بدوره غذاء لھا، وكثیر من ھذه القصص بالطبع 

دیق، ومن الممكن أن أسطوري وال أصل لھ، وھي بمقیاس العقل غیر قابلة للتص
  .نسمیھا التاریخ الشعبي لصورة القدس في قلوب محبیھا

لكن وفي آخر ھذه المقدمة في فضائل بیت المقدس أنبھ القارئ الكریم وأذكره 
إلى أنھ ممن ساعد في نقل ھذه الروایات الكاذبة إلى البیئة اإلسالمیة وساھم في 



 

 

 وكالھما اعتنقا اإلسالم بعد أن وضع األحادیث ھما كعب األحبار ووھب بن منبھ،
كانا یدینان بالیھودیة، ولم یستطیعا أن یتخلصا مما كانا فیھ، وبعد انتشارھا بین 

  .المسلمین في القرن الھجري األول خشي المحدثون أمرھا

ورأوا فیھا خروجًا على المألوف اإلسالمي، بل رأوا فیھا عناصر غریبة عن 
ان األخرى، ولذلك نشأ صراع بین المحدثین الدین اإلسالمي أدخلت من األدی

فالیوم صراع إن صح سمیناه .. والقصاص، ومازال حتى الیوم ولكن بثوب آخر
فكري بین العلماء الواعین والقصاص الذین لبسوا ثوب التصوف فھؤالء ال 
یمیزون بین الصحیح والكذب، یتبعون قلوبھم ورؤاھم یقول أحدھم حدثني قلبي 

عجب یتركون الصحیح من الدین ویتبعون مناماتھم وما أوحت بھ ویا لل.. عن ربي
  .إلیھم شیاطینھم ورؤاھم الكاذبة

كذلك وضعت أحادیث مكذوبة ألسباب سیاسیة وقد ساھم األمویون كثیرًا 
بذلك، ترسیخًا لملكھم خاصة أثناء حروبھم مع ابن الزبیر، وربما استعانوا في ذلك 

  .تاب ما یسمى باإلسرائیلیاتبما ورد من قبل في تراث أھل الك

وأخیرًا ھذه لمحة سریعة حول فضل بیت المقدس والمسجد األقصى، وھذا 
الباب لیس ھو غایتي من ھذا الكتاب، إنما غایتي أن أوثق مدارس القدس 

  .فإلى القسم األول وھو مدارس القدس.. ومكتباتھا

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  القسم األول 

  المدارس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشأة المدارس في القدس 

لم یعثر الباحثون في تاریخ القدس على مدارس عرفت قبل العصر األیوبي، 
إال مدرسة واحدة، أنشأھا الفاطمیون، خاصة أن مجالس العلم كانت تقام في 
المساجد وبیوت العلماء والُكتَّاب، لكن عصر المدارس الحقیقي بدأ في القدس بعد 

م، فقد كان التحریر حادثًا خطیرًا من الوجھتین ١١٨٤/  ھـ٥٨٣ھا سنة تحریر
  ...السیاسیة والعلمیة

فقد كان من أول أعمال صالح الدین بعد الفتح تأسیس المدارس والمعاھد 
العلمیة وزاد في خزانة كتب المسجد األقصى، ویؤكد مجیر الدین وأبو شامھ أن 

ى مدرسة سماھا المدرسة الصالحیة، صالح الدین حول كنیسة حنة أم مریم إل
 ھـ، وأن وظیفة مشیخة ھذه المدرسة ٥٨٨ رجب سنة ١٣وجعل فیھا وقفا بتاریخ 



 

 

كانت من الوظائف السنیة في مملكة اإلسالم، وذكر مجیر الدین أن صالح الدین 
ھو الذي بنى المدرسة الحنفیة بجدار المسجد األقصى خلف المنبر، بناھا للشیخ 

 ربیع األول سنة ١٨حمد بن أحمد بن محمد الشاشي، وكان وقفھا في جالل الدین م
  . ھـ، وزود ھذه المدارس بخزائن الكتب لیتم النفع٥٨٧

ومن بعده سار األیوبیون سیرتھ، فأسسوا المدارس وأكثروا من ذلك، وكانوا 
ینتقون لمدارسھم أنفس المخطوطات وأصحھا، كما كانوا یختارون مدرسیھا من 

  . العلماءخیرة أفاضل

ومن بعد األیوبیین جاء الممالیك الذین امتاز عصرھم بالعمران وبحركة بناء 
واسعة النطاق، وكان نصیب القدس من ھذا البناء عظیمًا، وتدل المدارس الكثیرة 
التي أنشئت في القدس أیام الممالیك، على أن القدس كانت على عھدھم مزدھرة، 

سعة النطاق، وإن رواد العلم والحكمة كانوا وأنھا كانت مركز ثقافة إسالمیة وا
یفدون إلیھا من جمیع األنحاء من أجل التعبد في مسجدھا، ومن أجل انتجاع موارد 

) ولیس الملوك والوزراء ھم وحدھم(العلم في مدارسھا، فكم من أھل بّر وإحسان 
أنفقوا أكیاس الذھب على مساجد القدس ومدارسھا وباحاتھا ومعاھدھا وربطوا 
أراضیھم وأمالكھم وقفًا ینفق من ریعھ على إدارتھا، وعندما نتحدث عن مدارس 

  .القدس القیمة سوف نجد أن أكثرھا ُبني في العھد المملوكي

: م القدس قال١٦٧٠سنة ) أولیا جلبي بن درویش(ولما زار السائح التركي 
وسبع دور للحدیث وعشر دور ) مصلى(وفي القدس مئتان وأربعون محرابًا 

ھذا العدد .. للقرآن، وأربعون مدرسة للبنین، وتكایا لسبعین طریقة صوفیة، طبعًا
فقد تھدم بعضھا مع بدایة العھد العثماني .. الذي بقي من مدارس العھد المملوكي

الذي خاللھ خفتت أسھم المدارس وارتفعت أسھم الزوایا والتكایا، حتى كادت أن 
 ١٩٠١یة نظارة المعارف العثمانیة سنة تعدم في أواخر عھدھم، فقد جاء في حول

  :حول التعلیم في متصرفیة القدس وقصبتھا في بیت المقدس ما یأتي

تتألف إدارة معارف لواء القدس من أربعة عشر موظفًا على رأسھم المدیر (
، ..موظف التفتیش إسماعیل علي حقي بك الحسیني، بینھم محاسب ورئیس للكتبة

 طالب فقط یدرسھم ثمانیة ١٠٣/ ھـ١٣١٦ي سنة وضمت المدرسة اإلعدادیة ف



 

 

، حیث كتب ١٩١٣مدرسین بمن فیھم المدیر، وأكد على ذلك جرجي زیدان سنة 
التعلیم اإلجمالي ضعیف في .. فقال.. عن صفة التعلیم في القدس، خالل زیارتھ لھا

فلسطین، مثلھ في معظم الممالك العثمانیة، بل ھو في فلسطین أضعف مما في 
 ویصدق ذلك على المدارس الوطنیة األمیریة، ونخص الكالم بالقدس ألنھا سواھا،

أرقى سائر مدن فلسطین في التعلیم، ولیس فیھا من المدارس الكبرى الوطنیة 
واألمیریة إال المدرسة الدستوریة لخلیل السكاكیني، ومدرسة روضة المعارف 

كلھا تشبھ المدارس للشیخ محمد الصالح الحسیني، ومدرسة إعدادیة للحكومة، و
ولیس في ، االبتدائیة المصریة، وقس على ذلك سائر مدارس فلسطین الوطنیة

فلسطین مدرسة كلیة وطنیة، أما األجانب فلھم في فلسطین مدارس كبرى لتعلیم 
  ...أھل تلك البالد والتابعین لسفاراتھم

  : ــ المدرسة األشرفیة١
مجاور لباب السلسلة من جھة تقع داخل المسجد على ظھر الرواق الغربي ال

الشمال، وتمتد من باب السكینة أو باب السالم من القبلة حتى المدرسة العثمانیة 
من الشمال، وتسمى السلطانیة، یدخل إلیھا من مدخلھا الرئیسي الواقع في الطرف 
الجنوبي لھا والذي تتقدمھ قوصرة أو سقیفة مازالت تبھر الزائرین بعناصرھا 

  .عماریةوزخارفھا الم

وقد فصل مجیر الدین في األنس الجلیل قصة بنائھا وتوسع في وصفھا، 
وإجماًال تعد من أھم المنشآت التي قامت في القدس في أواخر العھد المملوكي، وقد 

  :بنیت مرتان، وملخص ذلك

أن مشروع بنائھا بدأ في أیام السلطان الملك الظاھر خشقدم، وتولى أعمال 
لظاھري ناظر الحرمین الشریفین بالقدس، كما كانت نفقات البناء حسن بن ططر ا

البناء من مال الناظر أیضًا، وتوفي السلطان خشقدم والمدرسة لم تكتمل بعد، وفي 
م ُعزل حسن بن ططر الظاھري من أعمالھ فتوجھ إلى ١٤٦٨/ ھـ٨٧٢سنة 

ھتمامھ القاھرة، وحاول التقرب إلى السلطان الجدید األشرف قایتباي الذي ُعرف با
بشؤون العلم والعلماء وبحبھ لبناء المدارس، ونجح في ذلك فأخبره بأمر المدرسة 
وأنھ بناھا من مالھ، وسألھ قبولھا وأن تكون باسمھ، فقبل السلطان عرضھ وأمره 



 

 

م، وُعین الشیخ شھاب ١٤٧٠/ ھـ٨٧٥بإتمام بنائھا، وتم بناء المشروع في سنة 
  .الدین العمیري شیخًا لھا

م زار السلطان قایتباي القدس ونزل بمدرستھ فلم ١٤٧٥/ ھـ٨٨٠ وفي سنة
م، فھدم البناء ١٤٧٩/  ھـ٨٨٤تعجبھ، فأمر بھدمھا، ولم ینفذ أمره إالَّ في سنة 

القدیم الذي على رواق المسجد، وشرع المھندسون في عملھم، فبني المجمع 
یخ المدرسة السفلي المالصق لرواق المسجد من جھة الشرق، وأثناء ذلك توجھ ش

شھاب الدین العمیري إلى مصر لیحرض السلطان على االجتھاد في أمرھا 
واإلسراع في بنائھا، فسیر السلطان في السنة التالیة جماعة من المھندسین 
والبنائین والحجارین لبناء المدرسة، وكان من بینھم مھندس لھ خبرة جیدة في 

مسجد ملصقًا بالرواق لم یعجبھ ذلك الھندسة، فلما رأى المجمع السفلي المبني بال
فأمر بھدمھ كلھ، وھدَّم ثالث قناطر من الرواق مما ھو مالصق للباب المتوصل 
منھ إلى المنارة، وبعد عمل دام أكثر من سنة تم البناء وأسس بجھاز كامل من 

  .م١٤٨٢/ ھـ٨٨٧الفرش وما تحتاجھ المدرسة، وتم ذلك في سنة 

إن الناس (لعلیمي بھذه المدرسة قال عنھا ومن شدة إعجاب مجیر الدین ا
كانوا یقولون قدیمًا مسجد بیت المقدس بھ جوھرتان ھما قبة الجامع األقصى وقبة 

وھذه المدرسة صارت جوھرة ثالثة فإنھا من العجائب .. الصخرة الشریفة، قلت
  ).في حسن المنظر ولطف الھیئة

یتباي عنایة خاصة، وزودت المدرسة بمكتبة كبیرة، وأوالھا السلطان قا
فصار یعین شیخھا بمرسوم سلطاني، لذلك حظي شیوخھا بمكانة سامیة مكنتھم من 

  .قیامھم بدور اجتماعي وسیاسي متمیز

واألرضي یتألف من مدخل ) األرضي واألول(ویتألف البناء من طابقین 
رئیسي وسقیفة تتقدمھ، ودركاء مؤدیة إلى سلم حجري یتوصل بواسطتھ إلى 

األول، وقاعة رئیسیة في جھتیھا الشمالیة والشرقیة باب یؤدي إلى ساحة الطابق 
الحرم الشریف، ویقوم إلى الغرب من ھذه القاعة وعلى صف واحد أربع غرف 
صغیرة، أما الطابق األول ففیھ ساحة مستطیلة الشكل وفیھ أربعة أواوین متقابلة، 

قصى المبارك، ونافذتان یتصدر أكبرھا محراب ونافذتان مطلتان على المسجد األ



 

 

وتعد المدرسة متحفًا في تاریخ . من جھة الغرب تطالن على جھة صحن الصخرة
  .العمارة المملوكیة في القدس لغناھا بالعناصر المعماریة والزخرفیة

ویستخدم الطابق األرضي الیوم مقرًا لمكتبة المسجد األقصى، وذكر عارف 
  .ة ألیتام المسلمین مدرس١٩٥٠العارف أنھا كانت حوالي عام 

وممن تولى مشیخة المدرسة األشرفیة خالل العھد المملوكي الشیخ شھاب 
م وكمال الدین ابن أبي شریف ١٤٨٥/ ھـ٨٩٠الدین العمیري المتوفى سنة 

م، وأقام فیھا محمد بن محمد بن شرف الدین الخلیلي ١٥٠٠/ ھـ٩٠٦المتوفى سنة 
، بعدما كان مقیمًا في المدرسة البلدیة،  ھـ١١٠٤المقدسي بعدما قدم القدس في سنة 

  )١( ھـ ١١٤٧توفي سنة 

  : ــ المدرسة األفضلیة٢

تقع بحارة المغاربة التي كانت تعرف قدیمًا بالقبة، غرب المسجد األقصى، 
  .أنشأھا الملك األفضل علي بن صالح الدین، وأوقفھا على المالكیة

ین یشدون الرحال لزیارة كانت حارة المغاربة مقرًا إلقامة المغاربة الذ
المسجد األقصى منذ القرون الھجریة األولى، وبعد أن كثر عددھم بعد تحریر بیت 
المقدس على ید صالح الدین عمد الملك األفضل نور الدین علي بن صالح الدین 
إلى وقف األراضي والمساكن المحیطة بحائط البراق على طائفة المغاربة وذلك 

م، وكانت القدس تابعة لھ، ١١٩٣/ ھـ٥٨٩ى دمشق سنة عندما صار سلطانًا عل
  .فصار یطلق على ذلك الحي اسم حارة المغاربة أو حي المغاربة

وأنشأ الملك األفضل المدرسة األفضلیة، وأوقفھا على فقھاء المذھب المالكي 
كما بنى المسجد العمري الواقع جنوب ساحة كنیسة القیامة، أما منارتھا فقد بنیت 

  .م١٤٦٥/ ھـ٨٧٠سنة 

 دارًا یسكنھا جماعة من فقراء المغاربة، ١٩٦٠صارت المدرسة حوالي عام 
ودفن فیھا رجل یسمى الشیخ عید، وعندما ھدمت جرافات الصھاینة حارة 

  )٢(المغاربة لكشف حائط البراق ھدمت المدرسة مع الزوایا واألبنیة 



 

 

   ــ المدرسة األرغونیة٣

ي الطریق المؤدیة إلى باب الحدید من أبواب تقع تجاه المدرسة الجوھریة، قبل
الحرم من الناحیة الغربیة، وھي متصلة بالمدرسة الخاتونیة، من الجھة الغربیة 

  .للمسجد

ومعنى أرغون ( ھــ ٧٥٨شرع في إنشائھا األمیر أرغون الكاملي سنة 
، وكان من رجال الملك كامل شعبان، وصار في عھده الحاكم المطلق في )الحدید

ام وحلب، أوقف في القاھرة وسجن في اإلسكندریة، ثم نقل إلى القدس في الش
م حیث عاش بال عمل، وبقي فیھا إلى أن مات سنة ١٣٥٤/ ھـ٧٥٥أواخر سنة 

م، وأتم ١٣٥٧/ ھـ٧٥٨ ھـ، ودفن في مدرستھ، وكان مشروعھ فیھا في سنة ٧٥٨
 ذلك ما نقش م، والدلیل على١٣٥٨/ ھـ٧٥٩بنائھا األمیر ركن الدین بیبرس سنة 

  .فوق بابھا بالخط النسخي المملوكي الجمیل

كانت المدرسة أیام العھد التركي قائمة، ویقول العارف وال ندري متى 
) وھو الحدید بالتركیة(وقد عرف الباب فیما مضى بباب أرغون .. ؟ وقال..أغلقت

عرف نسبة إلى مجدده األمیر أرغون، لذلك استبدل اسم الباب مع األیام فأصبح ی
، والمدرسة وإن كانت ألغیت، إال أن بناءھا ما زال قائمًا، یسكنھ )باب الحدید(بــ 

جماعة من عائلة العفیفي، كما یسكنون المدرسة الزمنیة، وقد دفن في جانب من 
 ١٣٣٤البناء الملك حسین بن علي موقد نار الثورة العربیة ضد األتراك سنة 

  .م١٩٣١/ ھـ١٣٥٠م، وكانت وفاتھ سنة ١٩١٥/ھـ

درست المدرسة الفقھ الحنفي، وبقیت تقوم بدورھا حتى الربع األخیر من 
القرن التاسع الھجري، ألنھا صارت سكنا للقاضي غرس الدین خلیل الكناني شیخ 

 ٨٩٧المدرسة الصالحیة، وورد أن األمیر جان بالط كان یسكن فیھا سنة 
ر الحرمین خزنت م، وبعد وفاة أخیھ خضر بك نائب السلطنة وناظ١٤٩٢/ھـ

  .أموالھ وَتِرَكُتھ عند أخیھ بالمدرسة األرغونیة

وممن درس فیھا الشیخ عالء الدین أبو الحسن ابن النقیب المقدسي الحنفي، 
، وكمال الدین محمد بن أحمد بن ) ھـ٨١٦/ ھـ٧٥١(كان یقرئ فیھا كتاب الھدایة 



 

 

ة أیضًا، وزین الدین النقیب المقدسي الحسني، كما كان مدرسًا بالمدرسة التنكزی
  )٣(عبد الرحیم بن النقیب 

  : ــ المدرسة اإلبراھیمیة ٤

م بإدارة الشیخ راشد القاسمي وعز الدین الشرف، ١٩٣١تأسست سنة 
وإبراھیم عبد المعطي بدر، وھم من أھل الخلیل، ودعوھا اإلبراھیمیة باسم خلیل 

  .اهللا إبراھیم علیھ السالم

بحت ثانویة، وحملت اسم الكلیة بدأت المدرسة وتدرجت حتى أص
  )٤ (م١٩٦٧اإلبراھیمیة، وتابعت مسیرتھا بعد احتالل الصھاینة الیھود سنة 

  : ــ المدرسة األباصیریة ٥

تقع بجوار باب الناظر، كانت المدرسة عبارة عن رباطین، األول الرباط 
 ٦٨١المنصوري الذي أوقفھ السلطان الملك المنصور قالوون الصالحي سنة 

م، واآلخر الرباط األباصیري الذي أوقفھ األمیر عالء الدین األباصیري ١٢٨٢/ھـ
من ) القدسي والخلیلي(م، والذي كان ناظرًا للحرمین ١٢٩٣/ ھـ٦٩٣المتوفى سنة 

م، ١٢٦١/ ھـ٦٦١أیام الظاھر بیبرس إلى أیام المنصور قالوون، وقد أوقفھ سنة 
لدى . أنھ كتب محضرًا لوقفھ.. في زمن الملك الظاھر بیبرس، ویذكر العارف

م، وبعد وفاة الواقف ١٣٤١/ ھـ٧٤٢ ربیع اآلخر سنة ١٨الحاكم الشرعي بتاریخ 
  .دفن في رباطھ

في أوائل العھد العثماني مسكنًا ) األباصیري والمنصوري(اتخذ الرباطان 
للتكارنة، وھم من عرق إفریقي جاؤوا من دارفور وملحقاتھا، كانت الحكومة 

خدمھم في شؤون الشرطة، كما عمدت إلیھم بحراسة المدارس التي التركیة تست
كانت تقوم في الدور والمنازل واألروقة الكائنة حول الحرم من الغرب والشمال، 
ویذكر أنھم قاموا بواجبھم حق القیام، وكانوا مخلصین للدولة، كما عھد إلیھم 

أقویاء البنیة، منعوا من بحراسة أبواب الحرم، فقد كانوا سود اللون، طوال القامة، 
لیس مسلمًا من الدخول إلى الحرم القدسي الشریف، ولو كان ملكًا أو أمیرًا لدولة 



 

 

م اضطر متصرف القدس سجن التكارنة ١٨٥٥أجنبیة، وقد ورد أنھ في سنة 
  .لیمكن أحد الملوك من زیارة الحرم القدسي

جن، فكان في حوَّل الحكم التركي ھذان الرباطان في أواخر حكمھم إلى س
أحدھما وھو القبلي الموقوفون الذین ینتظرون محاكمتھم، وفي الثاني المحكومون، 
وكان ھذا یدعى سجن الدم، وبقي كذلك حتى االحتالل البریطاني یومھا نقل 

 سكن فیھما ١٩٦٠اإلنكلیز السجن إلى المكان المعروف بالمسكوبیة، وفي سنة 
رف العارف أن الدار التي یقطنھا جماعة من جماعة من فقراء التكارنة، ویعتقد عا

آل الخالدي غربي الحرم إلى الشمال، كانت فیما مضى جزءًا من المدرسة 
  )٥ (األباصیریة

  : ــ المدرسة األسعردیة ٦
تقع بالغرب من المدرسة الجاولیة شمالي الحرم الشریف، على یمین الداخل 

  .النساءمن باب العتم بجوار المدرسة الملكیة فوق رواق 

أنشأھا التاجر مجد الدین عبد الغني بن سیف الدین أبي بكر بن یوسف 
 ربیع األول ٢٠م، وتم الوقف في ١٣٥٨/ ھـ٧٦٠األسعردي، بنیت حوالي سنة 

م یقول عارف العارف أنھا كانت في األزمنة األخیرة عامرة، ١٣٦٨/ ھـ٧٧٠سنة 
ب المسماة باسم المسجد رممھا المجلس اإلسالمي األعلى، ونقل إلیھا دار الكت

األقصى، كما سكن في جانب منھا قاضي القدس الشیخ نسیب البیطار في سنة 
  .م، ثم سكن فیھا أیضًا الشیخ إبراھیم العدوي١٩٤٦

واألسعردي نسبة إلى بلدة سعرد التركیة الواقعة في الجنوب من بحیرة واو 
  )٦. (في شرقي األناضول

  : ــ المدرسة األمینیة ٧
ب باب العتم بالنسبة للطابقین األرضي واألول منھا، وفوق الرواق تقع بقر

الشمالي للحرم الشریف إلى الشرق من المدرسة الفارسیة بالنسبة إلى الطابقین 
الثاني والثالث منھا، ویجاورھا غربًا المدرسة العمریة، وجنوبًا ساحة المسجد 



 

 

ساحات األقصى ومن األقصى المبارك، وتعتبر من أجمل المدارس المطلة على 
  .أھمھا

وطابقھا األرضي عبارة عن مدخل رئیسي وموزع یؤدي إلى غرفة الضریح 
وإیوان وصحن مكشوف یتوسطھ حوض ماء مربع الشكل، وكان ھذا الطابق 
یستخدم للتدریس، والطابق األول عبارة عن أربعة غرف مربعة الشكل تقریبًا، 

محیطة بالمنور وقد غطي في العھد تقوم في الجھة الجنوبیة منھ ممرات مقببة 
العثماني، ومجموعات من الغرف الصغیرة تقوم في الجھة الشمالیة، ویصعد إلى 
الطابق الثاني من خالل السلم الحجري الذي یؤدي إلى ساحة مكشوفة تتقدم الغرف 
والقاعة الرئیسیة المطلة على ساحة الحرم، ویتألف الطابق الثالث من غرف 

أنشأھا الصاحب الوزیر أمین . مال وجنوب الساحة المكشوفةصغیرة وكبیرة ش
م أیام السلطنة الثالثة ١٣٢٩/ ھـ٧٣٠الدین عبد اهللا بن تاج الریاسة بن الغنام سنة 

 ٧٤١للناصر محمد بن قالوون، وكان یعرف عنده بأمین الملك، توفي سنة 
  .م١٣٤٠/ھـ

ة المملوكیة وفترة وقد مر البناء بمرحلتین تاریخیتین متعاقبتین في الفتر
التأسیس، والفترة العثمانیة وھي فترة الترمیمات واإلضافات، حیث أصیب المبنى 

  .م ورمم١٥٤٦/ ھـ٩٥٢المملوكي بزلزال سنة 

وقد لعبت المدرسة األمینیة دورًا ھامًا في تنشیط الحركة العلمیة والحضاریة 
إبراھیم بن أبي بكر في القدس، حیث اشتھر من شیوخھا في العھد المملوكي الشیخ 

الموصلي، وقد ُعین وفق مرسوم سلطاني موقع من نائب السلطنة بدمشق، كما 
م، ومن بعده أخوه ١٣٩٥/ ھـ٧٩٧استلم مشیختھا بعده ابنھ برھان الدین في سنة 

  .عبد الملك

وفي العھد العثماني كان حاكم القدس الشرعي ھو من یقوم بالتعیینات 
 والتدریس فیھا، كما ھو الحال في المدارس األخرى السلطانیة لوظیفتي المشیخة

بالقدس، وعرف من شیوخھا خالل العھد العثماني الشیخ عبد اهللا بن الشیخ یوسف 
 ھـ، والشیخ محمد أسعد اإلمام الحسیني وعدد من ١٠٨٠الذي عین فیھا سنة 

 ھـ، ومدفون فیھا بالطابق األرضي عدد من آل ١٢٨١أقربائھ الشیوخ في سنة 



 

 

مام وعلمائھم الغابرین مثل الشیخ أسعد اإلمام ویوسف ومحمد صالح وإبراھیم اإل
  .وغیرھم، فھي تعتبر وقفًا ذریا آلل اإلمام حیث مازالوا مقیمین فیھا حتى الیوم

أما أوقافھا الكثیرة فقد اختلست كما ھي العادة من قبل مؤتمینھا، وقطعت 
اض األقصى، باإلضافة لما جرى أقواسھا المرتفعة واستخدمت في بناء مدرسة ری

علیھا من بناء فطمس معالمھا األثریة، وتم أخیرًا شراؤھا من ورثة آل اإلمام 
لجعلھا مقرًا للدعوة والتبلیغ مع أنھا وقف، وقامت الشرطة الصھیونیة في اآلونة 
األخیرة بإغالق بابھا في الفترة التي تغلق بھا أبواب الحرم القدسي الشریف، وھي 

  )٧( إلى ترمیم في كل طوابقھا بحاجة

  : ــ المدرسة األوحدیة ٨

تقع في الناحیة الغربیة عند باب حطة على بوابة الحرم القدسي، ومالصقة 
لسور األقصى الشمالي، وإلى الشرق من المدرسة الدواداریة والباسطیة، في 

  .الرواق الشمالي

الح الدین داود بن أنشأھا الملك األوحد نجم الدین یوسف بن الملك الناصر ص
م، وھو أمیر أیوبي من أبناء عمومة ١٢٩٨/ ھـ٦٩٧الملك المعظم عیسى، في سنة 

م، عمل في النظام المملوكي كناظر للحرمین ١٢٣٠/ ھـ٦٢٨صالح الدین، ولد سنة 
ودفن /  ھـ٦٩٨وكان عالمًا بالحدیث، توفي سنة ) األقصى واإلبراھیمي(الشریفین 

  .في مدرستھ

قافًا جیدة، لكنھا فقدت من قبل متولیھا، حیث صار الوقف في أوقف علیھا أو
  .العھد العثماني إما ملكًا للدولة أو ملكًا لمن یضع یده علیھ

ومبنى المدرسة ضخم لھ بوابة جمیلة باتجاه الشمال على الطریق المؤدي إلى 
باب حطة، وھي عبارة عن طابقین، األول فیھ ساحة وغرفة تضم قبر المؤسس 

أمامیة، أما الطابق الثاني ففیھ عدة غرف، وھي الیوم محتلة من قبل عائلة وغرفة 
الشرباتي بعدما وضعوا أیدیھم علیھا وسكنوھا، ففقدت وظیفتھا ودورھا التعلیمي، 

  ...وحل بھا ما حل بمعظم مدارس المسلمین بالقدس ودمشق وبغداد والقاھرة



 

 

ي الوفا الدجاني، وممن درس فیھا محمد بن محمد اللطفي، وخلیل بن أب
  )٨(ومحمد بن علي جار اهللا

  : ــ المدرسة الباسطیة ٩
تقع شمالي الحرم، قریبة من باب العتم، تطل على المدرسة الدواداریة، فوق 

  .الرواق الشمالي للمسجد األقصى

بدأ بإنشائھا واختط أساسھا شیخ اإلسالم شمس الدین الھروي شیخ المدرسة 
الشریفین، لكن أدركتھ منیتھ قبل عمارتھا، فقام الصالحیة، وناظر الحرمین 

 ٨٣٤القاضي زین الدین عبد الباسط بن خلیل الدمشقي بإكمال بنائھا وذلك في سنة 
  .م١٤٣١/ھـ

م من أعظم شخصیات السلطنة ١٤٥٠/ ھـ٨٥٤كان عبد الباسط المتوفى سنة 
وة، الخامس عشر المیالدي، وأكثرھم ثر/المملوكیة في القرن التاسع الھجري

ووصف بحبھ للعلم والعلماء، تولى إنشاء عدة مدارس، ومنشآت خدمیة في دمشق 
.. وغزة والقاھرة، كما خصص لھا األوقاف الكثیرة، ومن أعمالھ التي عمل بھا

  .ناظر الجیوش المنصورة

والمدرسة مازالت موجودة، لكنھا لیست عامرة بحلقات العلم، وإنما عامرة 
 ومنھم عائلة من آل جار اهللا، وأخذ من ساكنیھا قسمًا بالعائالت التي اغتصبتھا،
  .واستعمل كمدرسة للبنین

َدَرس فیھا مجیر الدین الحنبلي، وفیھا أخذ إجازة من تقي الدین القلقشندي 
  ).ُملحة اإلعراب للحریري(بكتاب 

وممن درس فیھا اإلمام المحدث شمس الدین محمد بن بھاء الدین الشھیر 
، وھو أول ) ھـ٨٤١ ــ ٧٦٨(ي األصلي، نزیل القدس بابن المصري الحلب

شیوخھا، ومن بعده الشیخ شرف الدین یحیى بن أحمد التنوخي الشھیر بابن 
م، في نفس العام الذي تولى فیھ المدرسة، كما ١٤٣٧/ ھـ٨٤١العطار، توفي سنة 

كان من شیوخ المدرسة الصالحیة، ومنھم عبد اهللا بن محمد بن إسماعیل 
م، درس في المدرسة الصالحیة، وتولى ١٤٦٢/ ھـ٨٦٧ المتوفى سنة القلقشندي



 

 

مشیخة المدرسة الباسطیة، وھو شیخ مجیر الدین الحنبلي والسخاوي، وصار مفتي 
  )٩(القدس وشیخھا 

  : ــ المدرسة البدریة ١٠

تقع بخط مزربان بالقرب من المدرسة اللؤلؤیة ومن زاویة الشیخ محمد 
أنشأھا بدر الدین محمد بن أبي القاسم الھكاري، أحد . القرمي، في حارة الواد

م على فقھاء الشافعیة وكان یتمنى ١٢١٣/ ھـ٦١٠أمراء الملك المعظم، في سنة 
 ھـ، وحمل إلى ٦١٤الشھادة فرزقھ اهللا إیاھا في الغور بالقرب من نابلس في سنة 

ئلة علي قریتھ بالقدس ودفن في مدرستھ، وھي الیوم دار معد للسكن، تسكنھا عا
  )١٠(نصرة التوتونجي وأخوتھ 

  : ــ المدرسة البلدیة ١١

، تقع في الجھة الغربیة من الحرم إلى )منكلي بغا(المعروفة باسم مدرسة 
، بجوار باب السلسلة، وبجوار المدرسة الشریفیة )السالم(الشمال من باب السكینة 

منكلي بغا (الدین داخل المسجد األقصى سیف الدین أنشأھا وأوقفھا األمیر سیف 
 ٧٨٢األحمدي، الذي كان یعرف باسم البلدي، كان نائب حلب، توفي سنة 

م،ویذكر ١٣٨٠/ ھـ٧٩٢م ودفن في مدرستھ وكان الوقف علیھا سنة ١٣٨٠/ھـ
البھنسي أنھا تعود للعصر المملوكي واستعملت كخزان للمیاه، وتحتھا صالة كبیرة 

ت متحفًا، ویذكر العارف أنھا كانت مغمورة باألنقاض، فرغت ورممت وأصبح
أنھ .. سمیت البلدیة ألنھا صارت مدرسة ألبناء البلد، ویذكر أحمد سامح الخالدي

 م، وقد ١٧٣٦/ ھـ١١٤٩دفن فیھا مفتي الشافعیة محمد الخلیلي الذي توفي سنة 
  )١١(ترك خزانة كتب، ثم باعھا حسن بك الترجمان للوقف 

  : ــ المدرسة البارودیة ١٢

  .ب الناظر بالقرب من المدرسة التشتمریة غرب المسجدتقع ببا



 

 

أنشأتھا الست الحاجة سفري خاتون بنت شرف الدین أبي بكر بن محمود 
  .م١٣٦٦/ ھـ٧٦٨المعروف بالبارودي، وذلك في رجب سنة 

 إلى دار للسكن، فقد اعتدي علیھا كما اعتدي ١٩٤٠لكنھا تحولت بعد سنة 
  )١٢(اضر العربیة واإلسالمیة على كثیر من المدارس في كل الحو

  : ــ المدرسة التشتمریة ١٣

تقع بالقرب من المدرسة الحسنیة، خارج الحرم بجواره من الجھة الغربیة 
  .بخط باب الناظر

أنشأھا األمیر تشتمر السیفي من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد بن 
ي غیر المدرسة م، وھ١٣٥٧/  ھـ٧٥٩ ذي القعدة سنة ١٢قالوون، أوقفھا بتاریخ 

م، والواقعة في ١٣٨٢/ ھـ٧٨٤الطشتمریة التي بناھا األمیر طشتمر العالئي سنة 
طریق باب السلسلة، وھذه بباب الناظر، كما أن تاریخ وقف كل واحدة منھما 

  .یختلف عن اآلخر

وممن درس فیھا الشیخ زین الدین عبد الرحمن بن محمد القرقشندي، مدرس 
  )١٣(كریمیة والملكیة، كما كان معیدًا بالصالحیةالمدرسة المیمونیة وال

  : ــ المدرسة التنكزیة ١٤

من أشھر مدارس القدس وأجملھن بناءًا، تقع على یمین الداخل إلى الحرم 
الشریف من باب السلسلة، وكان لھا بابان واحد یطل على ساحة الحرم والثاني 

مة لیس في المدارس وھي مدرسة عظی(شمالي خارج الحرم، قال عنھا العلیمي 
، وھي أشبھ ما تكون بمجمع علمي، فقد كان فیھا خانقاه ودار )أتقن من بنائھا

  .لألیتام ودار للقرآن ودار للحدیث

أوقفھا األمیر سیف الدین تنكز بن عبد اهللا الملكي الناصري المتوفى سنة 
 م، وقد كتب على١٣٢٩/ ھـ٧٣٠م، وتم افتتاحھا رسمیًا في سنة ١٣٤٠/ ھـ٧٤١

واجھتھا الخارجیة فوق بابھا الشمالي اسم واقفھا وتاریخ الوقف بالخط النسخي 



 

 

المملوكي الجمیل، وممن أقام فیھا السلطان فرج، وفي عھد قایتباي صارت مركزًا 
للحكام والقضاة والنواب والمسؤولین عن إدارة القدس، كما جعلوھا دارًا لسكناھم 

الصھیونیة ھي وسبعة عشر عقارًا  صادرتھا القوات ١٩٦٩أیضًا، وفي عام 
.. یقول عارف العارف. إسالمیًا وجعلتھا موقعًا عسكریًا ألفراد حرس الحدود

فقال أنھا كانت دیوانًا للقضاء ودارًا لسكن ) فابري(ذكرھا السائح المشھور 
القضاة، وكان في داخلھا مسجد، تحولت أیام العثمانیین إلى محكمة شرعیة، وبقیت 

ئل االنتداب البریطاني، ثم اتخذت دارًا لسكن رئیس المجلس كذلك في أوا
  .اإلسالمي األعلى الحاج أمین الحسیني

ولواقفھا األمیر تنكز مآثر كثیرة في القدس وغیرھا، فقد وضع الرخام في 
قبلة المسجد عند المحراب، وجانب المسجد األقصى الغربي، وقناة الماء الواصلة 

الرخامیة بین الصخرة واألقصى، والحمام الكائن بباب إلى مدینة القدس، والبركة 
توفي األمیر تنكز باإلسكندریة مسمومًا ثم .. القطانین المعروف بالجدید وغیر ذلك

  . ھـ٧٤٤ رجب ٥نقل إلى ترتبھ بدمشق في 

وكانت المدرسة عبارة عن أربعة أواوین معقودة بالكلس والحجر، في أحدھا 
، وكل باب من أبواب األواوین عبارة عن نافذة تطل على حارة المغاربة

مصراعین مطعم بالعاج واألبنوس، وجعل فیھا الرخام الكثیر حتى أرضھا فرشت 
  .بالرخام الملون، وفي وسطھا بركة مثمنة

وكان ال یدرس فیھا إال العلماء القدیرون، وقد ضمت عددًا كبیرًا منھم، 
 بوصفھا مدرسة ودار بعضھم فقھاء وبعضھم محدثون وبعضھم اآلخر صوفیون

حدیث وخانقاه، وقد عرف منھم الحافظ المحدث جمال الدین أحمد بن محمد بن 
مثیر الغرام إلى زیارة (مؤلف كتاب )  ھـ٧٦٥ ــ ٧١٤(إبراھیم القدسي الخواصي 

/  ھـ٧٨٠(، والشیخ زین الدین عبد الرحمن بن محمد األنصاري )القدس والشام
ف المدرسة التنكزیة، وزین الدین عبد الرحیم بن وكان مسؤوًال عن أوقا)  ھـ٨٤٦

 ھــ وقد ذكر في وقفیتھا أن من شروط ٨٨٧محمد المشھور بالعجمي توفي سنة 
المدرس فیھا أن یكون حافظًا لكتاب اهللا، وعالمًا بمذھب اإلمام أبي حنیفة، وأن 

ومن شروط شیخ الحدیث فیھا أن یكون عالي . یكون إمامًا في الصلوات الخمس



 

 

الروایة مقصودًا بالسماع علیھ حسن الضبط، أما الطالب فاشترطت الوقفیة أن 
مبتدئون، متوسطون، (یكونوا من أھل الخیر، كما قسمتھم إلى ثالثة طبقات 

وأن یواظبوا على دروسھم، كما اشترط على الطالب في دار الحدیث، ) منتھون
لم وأن یحفظ كل وھو أحد أقسام المدرسة أن یقرأ صحیح البخاري وصحیح مس

كما فرض الوقف الرواتب على كل المدرسین والطالب، وقد .. یوم حدیثًا واحدًا،
  .خرج من ھذه المدرسة عدد كبیر من العلماء في بیت المقدس

).. اغتصاب تاریخ فلسطین وآثارھا(وجاء في دراسة فرج اهللا أحمد یوسف 
 ــ ١٩٧٠لثالثة سنة بدأت الدولة الصھیونیة الحفریات في القدس بالمرحلة ا

) المحكمة الشرعیة(، حیث تم الحفر أسفل مبنى المدرسة التنكزیة ١٩٧٤
باب السلسلة والمطھرة (إلى أن حفروا تحت خمسة أبواب .. واستمروا بالحفر

 مترًا، ویراوح عمق ١٨٠لمسافة ) والقطانین والحدید وعالء الدین البصیري
 یھودي أسفل مبنى المدرسة التنكزیة،  مترًا، وتم بناء كنیس١٤ و١٠الحفر بین 

  )١٤ (وأدخلوا إلیھ أسفارًا من التوراة

  : ــ المدرسة الخاتونیة ١٥

تقع بباب الحدید غربي الحرم الشریف وإلى الشمال من باب القطانین، 
  .وجنوب المدرسة األرغونیة

أنشأتھا أوغل خاتون ابنة شمس الدین محمد بن سیف الدین المعروفة 
م، لكنھا لم تكملھا إنما ١٣٥٤/ ھـ٧٥٥ة، وھي من بغداد، وذلك في سنة بالقازانی

م، ١٣٨٠/  ھـ٧٨٢أتمت البناء األمیرة أصفھان شاه بنت األمیر قازان شاه سنة 
وقیل إن أصلھما أتراك أو مغول، ولقب القازانیة یعني أنھا كانت متزوجة من 

  .قازان شاه، وقد تكون أصفھان شاه ابنتھا

من القرآن الكریم موجود في المتحف اإلسالمي بالقدس ُمھدى ویوجد ُرْبع 
 ھــ الستعمالھ في زاویة الخاتونیة التي بنتھا في ٧٦٠من أوغل خاتون في سنة 

القدس، وتشیر مذكرة الوقف إلى أن التي أھدت الربع ھي بانیة لمؤسسات خیریة 



 

 

ھذا یدل على أن ودینیة ومربیة لألمراء والسالطین وحاجة وابنة األمیر محمد، و
  .أوغل خاتون عاشت في القدس لعدة سنوات

والمدرسة عبارة عن مدخل یؤدي إلى غرفة معقودة، ثم إلى ساحة سماویة 
تحیط بھا الغرف من الناحیة الجنوبیة والغربیة والشمالیة، وفیھا إیوانان متقابالن 

وقد خضع في الطرف الشرقي للساحة، وفیھا غرفة قبر مع غرفة أمامیة مالصقة، 
  .مبنى المدرسة لعدة تعدیالت

أوقفت علیھا أوغل خاتون مزرعة بظھر الجمل، كما أوقفت علیھا أصفھان 
شاه عدة أراضي في قصر البكجوري في الشام، وبیتًا في حي صھیون، وبیتًا إلى 

  .یمین باب الحدید، ودكانًا في سوق القطانین وغیر ذلك

قرن العاشر الھجري، ثم أصبح التعلیم استمر التدریس بالمدرسة حتى نھایة ال
فیھا متقطعًا، لكنھا توقفت نھائیًا عن أداء رسالتھا مع بدایة االحتالل البریطاني 
لفلسطین فصارت دارًا للسكن، حیث یسكنھا جماعة من آل الخطیب، ودفن فیھا 
األمیر خیر بك الظاھري الخشقدي الذي تسلطن لیلة واحدة من غیر عھد وال بیعة، 

 ھــ توفي فیھا األمیر جاني بك الفقیھ أمیر ٨٨٣ ھـ، وفي سنة ٨٧٩لك في سنة وذ
 ھــ األمیر قانصوه الیحیاوي نائب الشام بعد أن عاد ٨٨٦سالح، وأقام بھا في سنة 

من األسر ببالد العجم، حیث كانت تستعمل ولو جزئیًا كسكن لألمراء المرسلین 
رة المدرسة وأوقافھا في أیدي عائلة ابن إلى القدس، وفي العھد العثماني كانت إدا

  .جماعة، ویسكنھا الیوم جماعة من آل الخطیب

وممن دفنوا بداخلھا الزعیم الھندي المسلم األمیر محمد علي بعدما توفي 
م، وإلى جانبھ یرقد الزعیم الفلسطیني موسى كاظم ١٩٣٠/ ھـ١٣٤٩بلندن سنة 

ید معركة القسطل عبد القادر م، وابنھ شھ١٩٣٣باشا الحسیني الذي توفي سنة 
  .م، وابنھ فیصل عبد القادر الحسیني١٩١٨الحسیني في سنة 

وممن درس فیھا الشیخ زین الدین محمود بن الشیخ شھاب الدین أحمد 
  )١٥(ً الدیري، كما كان مدرسًا بالمدرسة اللؤلؤیة أیضا



 

 

  : ـ ١ ــ المدرسة الحسینیة ــ ١٦

  .د األقصى، غرب المدرسة المنجكیةتقع عند باب األسباط، شمال المسج

 ٨١٥م، توفي سنة ١٣٦١/  ھـ٧٦٢أوقفھا شاھین الحسني الطواشي قبل سنة 
م، قال عارف ١٣٦٠/ ھـ٧٦٢ م، أیام دولة الناصر حسن المتوفى سنة ١٤١٢/ھـ

  :العارف

لم یكن لھذه المدرسة دور بارز ولم تكن في حكم المدارس في النظام 
نزل اتخذ للسكن، واتخذت حدیثًا مقرًا للمجلس اإلسالمي والشعائر، إنما تحولت لم

  .األعلى، ثم غدت مقرًا إلدارة األوقاف بمدینة القدس

كان لھا باب عند باب األسباط لكنھ ُسدَّ، ویظھر أن ھذا الوقف قد درس مع 
الزمن، فانتقلت الدار، وال یدري أحد كیف تم ذلك، إلى جماعة من غیر المسلمین 

)١٦(  

  : ـ ٢لمدرسة الحسینیة ــ  ــ ا١٧

تقع بباب الناظر، من الناحیة الغربیة من الحرم فوق أروقة رباط عالء الدین 
البصیر، بجوار المدرسة المنجكیة، مقابل التربة التي یقال أن فیھا قبر فاطمة بنت 

  .معاویة بن أبي سفیان

 ٨٣٧أنشأھا األمیر حسام الدین الحسن بن محمد الكشكیلي الحنفي، سنة 
 ھـ، وكان وقتھا نائبًا للسلطنة في القدس ٨٣٨م، وأوقفھا في السنة التالیة ١٤٣٤/ھـ

وناظرًا للحرمین، وكان من األمراء المعتبرین، أوقف علیھا أوقافًا كثیرة، توفي 
  . ھـ٨٤٢بالقدس بعد تركھ للنیابة في سنة 

مشق وعرف من شیوخھا تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني، طلب العلم بد
وحلب وبعلبك والقاھرة، وعرف في وقتھ كأعظم عالم في فلسطین والشام توفي 

م، وحظي بمكانة عالیة عند أولي األمر، واستلم المدرسة من ١٤٦٥/ ھـ٨٦٩سنة 
  )١٧(م١٤٨٦/  ھـ٨٩١بعده ابنھ تاج الدین محمد المتوفى سنة 



 

 

  : ــ المدرسة الحنبلیة ١٨

  .تقع بباب الحدید غرب المسجد

م، وكان تولى نیابة ١٣٧٩/  ھـ٧٨١ األمیر بیدمر نائب الشام في سنة أوقفھا
 ھـ، وممن تولى التدریس فیھا ٧٧٧دمشق أیام األشرف شعبان بن حسین في سنة 

 ٨٥٧الشیخ برھان الدین أبو الصفا إبراھیم بن علي األسعردي المتوفى سنة 
  .م بدمشق، والذي قرره مدرسًا فیھا الملك الظاھر جقمق١٤٥٣/ھـ

  )١٨(أما وضع المدرسة الیوم فھي مسكونة من قبل عائلة آل القطب

  : ــ المدرسة الحمراء ١٩

تقع في حارة النصارى فوق المسجد العمري المطل على ساحة كنیسة القیامة 
  .من جھة القبلة

 أنھ كان ٦١ الصفحة ٢٤١جاء في السجل رقم : (... یقول عارف العارف
  ).م١٧٥٦/ ھـ١١٧٠لھا إمام في سنة 

 أن ھذه ١٩٥٦حدثني مفتي القدس الشیخ سعد الدین العلمي سنة .. وقال
المدرسة كانت في حارة النصارى، في نفس الموقع الذي كانت تقوم علیھ مدرسة 
في العھد التركي، وقد تلقى فیھا علومھم األولیة كثیرون من أبناء القدس، وھي 

القیامة من جھة القبلة، واقعة فوق المسجد العمري المطل على ساحة كنیسة 
وقد اتخذت مع الزمن مسكنًا یسكنھ جماعة من آل العلمي، أعرف منھم ... وقال

وقد رأیت آثار محراب قدیم ... الحاج عبد القادر العلمي و) ١٩٥٦(في یومنا ھذا 
في الغرفة التي یقیم فیھا، وھي مطلة على الطریق العام المعروفة بطریق حارة 

  )١٩(رج المؤدي إلى خان األقباطالنصارى، تجاه الد

  : ــ المدرسة الحكمیة ٢٠



 

 

ال نعلم عنھا سوى أن القاضي حسام الدین ... ذكرھا عارف العارف فقال
م الشیخ زین الدین محمود بن الدیري ١٥٦٣/ ھـ٩٧١الحنفي عیَّن في صفر 

  ... الحنفي قارئًا فیھا بأجر یومي قدره عثماني واحد

 من سجالت المحكمة ٤٤ا وجده في السجل وقد ذكر ذلك بناًء على م
  )٢٠( ٥٠٠الشرعیة بالقدس، الصفحة 

  : ــ المدرسة الجراحیة ٢١
 كم من سور المدینة ٢تقع في الحي المعروف بحي الشیخ جّراح، على بعد 

  .نحو الشمال، وعلى الطریق المؤدیة إلى نابلس

حي، أحد أنشأھا األمیر حسام الدین الحسین بن شرف الدین عیسى الجرا
م ودفن في ١٢١٠/  ھـ٥٩٨أمراء السلطان صالح الدین األیوبي، توفي سنة 

  .مدرستھ المذكورة

وقد ذكرھا عبد الغني النابلسي في رحلتھ فقال عنھا ما تقدم ناقًال عن 
  .موسوعة مجیر الدین، وذكر أن لھا وقفًا ووظائف مرتبة

لى في معركة القدس بالًء وقیل إن ھذا األمیر كان طبیبًا لصالح الدین، وقد أب
  )٢١ (حسنًا

  : ــ المدرسة الجاولیة ٢٢

تقع في الرواق الشمالي للمسجد األقصى، وبالتحدید في الزاویة الشمالیة 
الغربیة بجانب المدرسة العمریة على الجزء الصخري من الحائط، وقریبة من 

  .درج الغوانمة

لجاولي اآلمدي المتوفى م األمیر علم الدین سنجر ا١٣١٥/ ھـ٧١٥أوقفھا سنة 
م، وھو من موالید آمد في دیار بكر، كان أیام الناصر محمد ١٣٤٥/ ھـ٧٤٥سنة 

حاكمًا لغزة، ثم اعتقل وبعد اإلفراج عنھ عادت إلیھ إمارتھ، فعمل مفتشًا لمدرسة 
ومشفى قالوون بالقاھرة، وبعد وفاة الناصر محمد ولَي حماة، ثم غزة ثانیة ثم عاد 

  .لیترأس القوات المحاصرة ألحمد بن الناصر في الكركإلى القاھرة 



 

 

بنى األمیر علم الدین مدرسة وتربة في القاھرة، ومسجدًا وأروقة وساحة 
عامة وحمامًا وخانًا ومشفى في غزة، وخانًا ومسجدًا في اللد، وقناة میاه في 

كثر من أرسوق، ومسجدًا في الخلیل، وكان عالمًا فقیھًا شافعیًا ذكره السبكي في أ
مكان في طبقاتھ لفقھاء الشافعیة، وعرف عنھ أنھ روى مسند اإلمام الشافعي 

  .وحدث بھ ورتبھ وشرحھ بمجلدات

أعید ترمیم المدرسة في بدابة القرن الخامس عشر المیالدي، واستعملت مقرًا 
م، ١٨٧٠لحاكمیة القدس، ثم استخدمھا العثمانیون مقرًا لحكمھم حتى سنة 

م، كما صار فیھا كلیة روضة المعارف، ١٩٢٢ابتدائیة سنة استخدمت كمدرسة 
م ١٩٣٨وفي أیام حكومة االنتداب البریطاني اتخذت مقرًا للشرطة، وفي سنة 

  .اتخذھا المجاھدون مقرًا للجھاد المقدس، ثم صارت جزءًا من المدرسة العمریة

 وھي عبارة عن إیوان كبیر على جھة القبلة، وعلى جانبیھ غرفتان تطالن
على الحرم عبر خمس نوافذ، ولھا واجھات من الحجر األبلق، وأقیمت مباني 
جدیدة في شرقیھا تخص المدرسة العمریة، وفیھا ساحة مستطیلة، وعدة غرف من 
النواحي الشرقیة والشمالیة والغربیة للساحة، وقد أضیفت غرفة زمن االحتالل 

ھذه الغرفة بعد التحریر الصلیبي الستعمالھا كنیسة لفرسان الھیكل، استعملت 
  .الصالحي كتربة ففیھا قبر أمیر أیوبي یدعى درباس الھكاري

ویذكر العارف في موسوعتھ عن القدس أن أول من اتخذھا دارًا للنیابة ھو 
م، وقرأ على مدخلھا بالطة نقشت ١٤٠٠/ ھـ٨٠٠شاھین الذباح حوالي سنة 

من مجیر الدین كانت سكنًا رسم بتجدیدھا المقر الشجاعي شاھین، وفي ز.. علیھا
  .لنواب القدس

یعتقد علماء اآلثار أن ھذا البناء مشید على عھد المكابیین، .. ویقول العارف
؟ وقد أسماھا ..م، وجعلھ قلعة یحمي بھا الھیكل. ق١٣٤شیده جون ھركانوس 

برج (ثم جاء ھیرودوس الملك ووسعھا وأضاف إلھیا برجا أسماه ) بارس(یومئذ 
وقد حصنھا تحصینًا متینًا، واتخذھا الرومان، مقرًا لوالتھم، وفیھا أقام ، )أنطونیا

الذي حاكم السید المسیح، وفي عھد الممالیك صارت ) بیالطس(الوالي الروماني 
مدرسة، ثم صارت دارًا للنیابة، ثم اتخذھا األتراك قشالقًا ودارًا للحكم، وكان ذلك 



 

 

وبقیت كذلك ) السرایا القدیمة(نھم حوالي القرن السادس عشر، ودعیت على زما
  ..م١٩١٤حتى بدایة الحرب العالمیة األولى سنة 

ولم یبق منھا إال غرفتان فقط، وقد تم افتتاح نفق من .. والمدرسة الیوم خربة
تحتھا على ید الصھاینة المغتصبین، وصاروا یستخدمونھا كبرج من قبل شرطتھم 

  .لمراقبة ما یجري داخل المسجد

  )٢٢(؟ ..و المدرسة ومتولوا أمرھا، فلم تذكر المصادر شیئًا عنھمأما مدرس

  : ــ المدرسة الجالقیة ٢٣

تقع في الزاویة الشمالیة الغربیة عند ملتقى طریق باب السلسلة بطریق الواد 
  .تجاه المدرسة الطازیة

 جمادى األولى سنة ١٠أنشأھا ركن الدین بیبرس الجالق الصالحي بتاریخ 
  .م١٣٠٧/ ھـ٧٠٧

حوالي سنة (إنھا الیوم .. ذكرھا مجیر الدین، لكن عارف العارف یقول
في حوزة آل الخالدي، باعوا جانبًا منھا إلى جماعة من أھل الخلیل، ) م١٩٥٠

واحتفظوا بالجانب اآلخر ألنفسھم، والسؤال كیف باعوھا وھي وقف ال 
  )٢٣ (.!.؟ والحكم الشرعي من باع شیئًا ال یملكھ فبیعھ باطل..یملكونھا

  : ــ المدرسة الجھاركسیة ٢٤

تقع بجوار الزاویة الیونسیة من الشمال وفي الجھة الشمالیة من ساحة الحرم 
قرب المدرسة األسعردیة المتخذة الیوم مكانًا لمحكمة االستئناف الشرعیة 

األول جعل : اإلسالمیة، وھي والیونسیة بقایا كنیسة من بناء الروم قسمت قسمین
  .جھاركسیة، والثاني جعل الزاویة الیونسیةالمدرسة ال



 

 

م األمیر جھاركس الخلیلي، أحد أمراء الملك ١٣٩٨/  ھـ٧٩٠أوقفھا قبل سنة 
 م، ١٣٨٨/ ھـ٧٩٠الظاھر برقوق، وقد توفي مقتوًال بدمشق في ربیع االخر سنة 

  .والمدرسة ما تزال إلى یومنا ھذا

شیخ تاج الدین الدیري وممن درس فیھا الشیخ سعد الدین الدیري، وولده ال
)٢٤(  

  : ــ المدرسة الجوھریة ٢٥

تقع بباب الحدید، تجاه المدرسة األرغونیة، على بعد بضعة أمتار من باب 
  .الحدید نحو الغرب

أنشأھا وأوقفھا صفي الدین جوھر القنقبائي الخازندار زمام األدر في عھد 
م، وقد وقفھا على ١٤٥٣/ ھـ٨٥٧السلطان الظاھر سیف الدین جقمق المتوفى سنة 

  .م١٤٤٠/ ھـ٨٤٤رباط كرد في سنة 

تعد المدرسة من مدارس القدس الرئیسیة، فقد قامت بدور فعال في الحركة 
الثقافیة، وكان لھا شأن كبیر، لذلك استلم أمورھا ودرس فیھا خیرة العلماء، وكان 

/ ھـ ٨٤٩منھم اإلمام شمس الدین محمد بن خلیل القباقي الحلبي المتوفى سنة 
م، ترك عدة مؤلفات نظمًا ونثرًا، خلفھ من بعده ابنھ العالمة برھان الدین ١٤٤٥

أبو اسحق إبراھیم، ترك كأبیھ مؤلفات عدیدة أھمھا شرح ألفیة ابن مالك في النحو 
والصرف، والشیخ شمس الدین محمد بن محسن الیمني، وشمس الدین محمد بن 

لذي كان من شیوخ المدرسة وكمال الدین بن أبي شریف ا. حسن الناصري
  .الصالحیة أیضًا، وكان بالمدرسة قسم خاص لتعلیم األطفال وتأدیبھم

 كان مقیمًا فیھا جماعة من عائلة الخطیب، بعد أن تحولت ١٩٤٦في سنة 
  )٢٥(دارًا للسكن 

  : ــ المدرسة الدواداریة ٢٦



 

 

لمعروف تقع شمالي الحرم وإلى الشرق من الطریق المؤدیة إلیھ عند الباب ا
وعرف بباب شرف األنبیاء وباب الملك فیصل وباب الدواداریة نسبة (بباب العتم 

  .، وھي مالصقة لسور الحرم وتعرف باسم المدرسة البكریة)للمدرسة

أوقفھا في عھد الممالیك البحریین األمیر علم الدین أبو موسى سنجر بن عبد 
م، وذلك أیام الملك الصالح ١٢٩٥/ ھـ٦٩٥اهللا الدوادار الصالحي النجمي في سنة 

 ٦٤٠ ھــ ووصل إلى دولة الممالیك بعد سنة ٦٢٠نجم الدین أیوب، ولد بعد سنة 
ھـ، صار أمیرًا لحلب تحت بیبرس، ثم بدمشق، وبعد وفاة بیبرس، استلم قلعة 

 ھــ توسعت صالحیاتھ تحت سلطة السلطان قالوون، ثم ٦٨٠دمشق، وفي سنة 
ث سنوات، ثم استلم دواوین دمشق، ثم والیًا لبھسنة عزل عن منصبھ بعد ذلك بثال

 أیام السلطان خلیل، ثم ٦٩٠بمصر، وكان مسؤوًال عن تنظیم حصار عكا في سنة 
 ھــ أصبح أمیرًا، وعرف عنھ أنھ كان ٦٩١سن في قلعة القاھرة، وفي أواخر سنة 

 مسؤوًال عن إعادة إداریًا جیدًا وتقیًا ومحبًا للعلم، أنشأ أوقافًا بدمشق والقدس، وكان
 ھـ، ودفن في حصن األكراد ٦٩٩بناء مسجد ابن طولون بالقاھرة، توفي سنة 

  .بحمص

والمدرسة عبارة عن مبنى لھا مدخل من جھة الغرب یؤدي إلى ساحة یحیط 
بھا من جمیع نواحیھا الغربیة والشمالیة والشرقیة غرف في الطابق األول، أما 

طل على المسجد األقصى وقاعة فیھا درج یؤدي الطابق الثاني ففیھ ثالث غرف ت
إلى السطح وساحة سماویة صغیرة، ذكرھا العمري ووصفھا العلیمي، وھي من 

  .ضمن ما ذكره الرحالة فان برشام في رحلتھ

لھا نقش على بابھا الخارجي من جھاتھ الثالث بخط نسخي مملوكي قدیم، 
س من قاقون وحمام الملكة من فیھا الوقف وتاریخھ وأوقافھ التي منھا قریة طبر

وذكر ... نابلس، وقریة بیرنباال من القدس، وقریة حجال من أریحا، وغیر ذلك
  .فیھا أیضًا أن المدرسة موقوفة لتدریس الفقھ الشافعي والحدیث النبوي والقرآن

 عامرة، وقد اتخذتھا مصلحة الوقف مدرسة ١٩٤٦كانت المدرسة في سنة 
خول الصھاینة للقدس، تحولت من مدرسة ابتدائیة إلى لتعلیم البنات أما بعد د

مدرسة لتدریب الصم والبكم والمعاقین حركیًا، واستولت بلدیة القدس على ھذا 



 

 

المبنى الرائع وتعاونت مع جمعیة ألوین لتنفیذ ھذا البرنامج، ومؤخرًا قامت 
األوقاف بمنح ھذه الجمعیة حق البناء على قطعة أرض للوقف اإلسالمي في 
الصوانة لمدة خمسة وعشرین سنة، مقابل أن تقوم البلدیة وألوین بإخالء المدرسة، 

ھل ستخلي البلدیة وألوین المدرسة .. وقد نفذت المدرسة على أرض الصوانة ولكن
  ؟..األثریة أم سنتحسر علیھا مثلما تحسرنا على القدس وغزة وسائر فلسطین

ان الدین أبو إسحاق إبراھیم وممن درس في المدرسة الدواداریة القاضي برھ
 ٨٥٠بن جماعة الكناني، ولد بالقدس سنة .. بن قاضي القضاة جمال الدین عبد اهللا

ھـ، درس بالمدرسة وخطب بالمسجد األقصى نیابة عن والده، كما ناب عنھ في 
 ھـ، ٨٥٧قضایا القدس، وفي أیام الملك األشرف إینال تولى قضاء القدس في سنة 

، كذلك تولى أمر المدرسة ودرس فیھا شرف الدین قاسم بن  ھـ٨٧٢توفي سنة 
  )٢٦(علم الدین سلیمان بن قاسم الحوراني نزیل القدس 

  : ــ المدرسة الرشیدیة ٢٧
تقع قرب باب الساھرة، كانت تعد أحسن مدارس الحكومة في فلسطین، وھي 

  ..م قسم للدروس الثانویة١٩٤٧أولیة، وكان فیھا سنة 

 أحدھما ألنھا بنیت على ید متصرف القدس رشید بك سنة وفي اسمھا قوالن،
م، زمن السلطان عبد الحمید الثاني العثماني، واآلخر أنھا بنیت في زمن ١٩٠٦

م، ولكنھم حرفوھا ونسبوھا إلى ھارون ١٩٠٨السلطان محمد رشاد العثماني سنة 
  )٢٧(الرشید، واألول أرجح 

  : ــ المدرسة الرصاصیة ٢٨
باب الناظر وعقبة التكیة، أنشئت في . ریق الواد بطریقتقع عند ملتقى ط

عھد السلطان العثماني سلیمان األول، أنشأھا األمیر بایرام جاویش بن مصطفى 
م، الذي كان مناظرًا لعمارة السور، توفي بالقدس ودفن فیھا، ١٥٤٠/ ھـ٩٤٧سنة 

  .ومازالت المدرسة قائمة



 

 

نھ رباط بایرام، ثم صارت مدرسة، كانت في بدایة األمر رباطًا، وكانوا یسمو
وقد اتخذھا األتراك طوال وجودھم في القدس مدرسة لتعلیم أبناء القدس التعلیم 

  )٢٨(االبتدائي،ممن درس فیھا المؤرخ الباحث عارف العارف

  : ــ المدرسة الزمینّیة ٢٩

تقع غربي الحرم، فوق اإلیوان الذي بباب القطانین، وبابھا من داخل الحرم 
  .یفالشر

م، ١٤٨١/ ھـ٨٨٦أنشأھا الخودجكي الشمسي محمد بن الزمردخان في سنة 
ومنقوش على بابھا اسم منشئھا وتاریخ إنشائھا، لكنھا تحولت كمعظم المدارس إلى 

  )٢٩ ( جماعة من آل العفیفي١٩٤٦دور للسكن، حیث كان یسكنھا في سنة 

  : ــ المدرسة الزمنیة ٣٠

ل الحرم تجاه المدرسة العثمانیة فوق تقع غربي الحرم، وبابھا من داخ
  .اإلیوان الكائن بباب القطانین، وعدَّھا البعض رباطًا

م التاجر شمس الدین محمد بن عمر بن ١٤٧٦/  ھـ٨٨١أنشأھا في سنة 
م، فقد كان مھتمًا بالعلم محبًا ١٤٩٢/ ھـ٨٩٧الزمن الدمشقي المتوفى سنة 

دارس في القاھرة ومكة والمدینة للعلماء، تعلم على علماء دمشق، فأنشأ عدة م
  .والقدس

وقد جمعت المدرسة طابعًا مزیجًا من صفات المدرسة وصفات الرباط، 
  )٣٠(فكانت مقرًا إلقامة المتصوفة، كما كانت مدرسة لتعلیم الفقھ والتصوف

  : ــ المدرسة السُّالمیة ٣١

لدواداریة تقع بباب شرف األنبیاء تجاه المدرسة المعظمیة، وبجوار المدرسة ا
  .من جھة الشمال



 

 

 ٧٠٠أنشأھا الخواجا مجد الدین أبو الفداء إسماعیل السالمي، وذلك في سنة 
 ھـ، وآلت كغیرھا من ٧٣٨م، ویرجح بكیرات أنھا أنشئت بعد سنة ١٣٠٠/ھـ

مدارس العرب والمسلمین، فقد تحولت إلى دار من بعده سكنھا كمال الدین أبو 
  )٣١(البركات 

  :الصامطیة  ــ المدرسة ٣٢

 ٢٤١جاء في السجل رقم .. تقع بوادي الطواحین، قال عنھا عارف العارف
 أنھا كانت تقع بوادي الطواحین بالقدس الشریف، وذلك في سنة ٥٣الصفحة 
  )٣٢ (م١٧٥٦/ ھـ١١٧٠

  : ــ المدرسة الصالحیَّة ٣٣

تقع على ُبعد بضعة أمتار من السور الشرقي عند باب األسباط في أول درب 
الم قبالة الحرم القدسي، كانت كنیسة إما للروم أو للصلیبین، ویظنون أن اآل

الكنیسة بنیت في مكان بیت حنة والدة السیدة مریم، ثم تحولت ھذه المدرسة أیام 
األتراك إلى كنیسة عرفت باسم القدیسة حنة، ومع ذلك فإن مسیحیي القدس 

  .یطلقون علیھا اسم كنیسة الصالحیة

ر في محیطھا إلى قدم تاریخھا وتنوع األدوار الذي لعبتھ منذ وقد كشفت اآلثا
عھود سحیقة، لذلك فمن الصعب تتبع تاریخھا، فقد كشفت اآلثار أن أصل البناء 
معبد وثني آللھة الشفاء، وفي القرن الخامس المیالدي بنى البیزنطیون كنیسة فوق 

م، ٦١٤نیسة ستة المعبد، وخالل الغزو الفارسي لفلسطین والمنطقة دمرت الك
م، ودیرًا للراھبات، وعندما ١٠٩٩وبنى الصلیبیون في المكان نفسھ كنیسة سنة 

م، أنشأ ١١٨٧/ ھـ٥٨٣حرر صالح الدین األیوبي القدس من الصلیبیین سنة 
مدرسة في نفس المكان لتدریس الفقھ الشافعي، وجعلھا وقفا لفقھاء ھذا المذھب 

ة، وما یزال النقش الموثق لتأسیس المدرسة ورباطا، واكتسبت المدرسة شھرة كبیر
  .م١١٩٢/ ھـ٥٨٨مثبتًا على بابھا، وھو بتاریخ 



 

 

وقد درست باإلضافة للفقھ الشافعي المذاھب األخرى، واستمرت فترة طویلة 
من الزمن تقوم برسالتھا، وذلك خالل العھود األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة، 

شتى، ودرسوا على شیوخھا الذین تمتعوا وقصدھا طالب العلم من أقالیم ومدن 
  .بمكانة علمیة مرموقة، فنھلوا من علمھم الذي اشتھروا بھ في اآلفاق

لكن الباحث المؤرخ محمد حسن شراب یؤكد أن الكنیسة محدثة في اإلسالم 
أیام الصلیبیین، فلو كانت ھذه الكنیسة موجودة قبل اإلسالم ما جاز ألحد من 

لیھا، ألن العھد الذي كتبھ عمر ألھل القدس، ضمنت المسلمین االستیالء ع
  .للنصارى كنائسھم، فال عبرة لما ذكره أبو الفداء

م، ١٨١٢تعرضت المدرسة للخراب بسبب زلزال ضرب القدس سنة 
وحاولت الحكومة الیونانیة إقناع العثمانیین بمنحھا لھا إلعادتھا كنیسة، ولكن 

م ١٨٥٥نانیة قدموھا طائعین للفرنسیین سنة العثمانیین الذین رفضوا المطالب الیو
كنوع من المكافأة لھم، لخوض فرنسا الحرب بجانب العثمانیین ضد الروس في 
حرب القرم، ومنح نابلیون الثالث الذي تسلم المدرسة الصالحیة من السلطان 
العثماني عبد الحمید لآلباء البیض الذین حولوھا من مدرسة إسالمیة إلى مدرسة 

م سیطر جمال باشا على المدرسة وأعادھا مدرسة باسم ١٩١٤یة، وفي سنة إكلیرك
كلیة صالح الدین األیوبي، لكنھا لم تبق كذلك إال عامین، فبعد ھزیمة العثمانیین 
في الحرب العالمیة األولى، وقعت فلسطین تحت االحتالل البریطاني سنة 

 فأعادوھا كما كانت في م، فأرجع البریطانیون الصالحیة إلى اآلباء البیض،١٩١٧
عھدھم مدرسة إكلیركیة، وأضافوا إلیھا كنیسة ومتحفًا ومكتبة، في حزیران سنة 

 اختار الجیش األردني المدرسة مقرًا لقیادتھ، وتعرضت منطقة باب ١٩٦٧
األسباط التي یوجد فیھا المدرسة للقصف، كما أصیب الباب األوسط الرئیسي 

 مئذنة باب األسباط، وتھدمت أجزاء مھمة من للمسجد األقصى بالقذائف، وكذلك
  .المدرسة الصالحیة أو كنیسة القدیسة حنة

تعد المدرسة الصالحیة أعظم معھد علمي في القدس، واستمرت تؤدي 
رسالتھا قرونًا طویلة، وكان مشایخھا یحتلون درجة في سلم رجاالت السلطة في 

  :القدس، وقد عرف ممن تولى مشیختھا ودرس فیھا



 

 

 ٦٥٧اضي محیي الدین عمر بن موسى الغزي، تولى أمرھا سنة الق
م، بعد أن كان قاضیًا لمدینة غزة واألعمال الساحلیة، ثم عزلھ قاضي ١٢٥٩/ھـ

الممالك الشامیة والحلبیة شمس الدین ابن خلكان وعین مكانھ الشیخ جمال الدین 
ردي وبقي في م، ثم استلمھا بعده نجم داود الك١٢٨٠/ ھـ٦٧٩الباجریقي في سنة 

م، ثم جاء بعده أحمد بن یحیى بن جھبل ١٣١٢/ ھـ٧١٢عملھ ھذا حتى وفاتھ سنة 
الحلبي، ثم عالء الدین علي بن أیوب المقدسي، ومن بعده صالح الدین خلیل بن 
كیكدي، ثم برھان الدین إبراھیم بن عبد الرحیم بن جماعة خطیب المسجد 

  ...ثیروغیرھم ك.. األقصى، ثم شمس الدین الجزري

وھكذا نرى أن مشیخة المدرسة الصالحیة كان ال یستلمھا إال كبار العلماء 
المشھورین والمشھود لھم بتفوقھم في العلوم، كما أن بعض المعیدین فیھا تمكنوا 

  .من وصولھم لمشیختھا

ومن برنامجھا الذي كانت تقوم بھ المدرسة، أنھ كان یدرس فیھا القرآن 
فقھ یدرس أربع ساعات یومیًا، والعبادات ست ساعات، صباحًا وبعد العصر، وال

واللغات اختیاریة، كما درس المنطق والریاضیات، وكان طالبھا یدربون على 
الریاضة البدنیة نصف ساعة یومیًا، وكانت تعطى لھم دروس عملیة في الھواء 
الطلق، وكانت النزھة یوم الخمیس، وكان تحت شیخ المدرسة أربع قضاة، وعرف 

  .ھ درس فیھا ثالثون شیخًا متمیزًاأن

ومما أوقفھ صالح الدین على ھذه المدرسة سوق العطارین أحد أشھر ثالثة 
  )٣٣(أسواق كانت بالقدس 

  : ــ المدرسة الصبیبیَّة ٣٤

تقع في الجھة الشمالیة من الحرم القدسي الشریف، غربي المدرسة 
  .األسعردیة، بینھا وبین المدرسة الجاولیة

ي مطلع القرن التاسع الھجري األمیر علي بن ناصر الدین محمد، أنشأھا ف
نائب قلعة الصبیبیة عندما ولي نیابة القدس بعد نیابة نابلس، وأوقف علیھا 



 

 

م نقلوه إلى القدس ودفن ١٤٠٦/ ھـ٨٠٩األوقاف، وبعدما توفي بدمشق سنة 
 من وتعد من المدارس المشھورة بالقدس، وھي تحتل الجزء الشرقي. بمدرستھ

الیوم، وتشمل القاعة واألبنیة أسفلھا، وتمتد باتجاه ) المجمع(المدرسة العمریة 
والذي جدد في ) الطابق العلوي(الحرم الشریف فیما یسمى الیوم بالجناح الملكي 

العھد البریطاني على ید المجلس اإلسالمي األعلى، ومازالت القاعة بأبنیتھا 
  .عھد المملوكيالمتواجدة أسفلھا على حالھا منذ ال

استعملت في أواخر العھد المملوكي دارًا للنیابة، وفي بدایة العھد التركي دارًا 
  .للحاكم باسم السرایا، ثم جعلت قشالقا للجیش العثماني

أیام االنتداب البریطاني استأجرھا من األوقاف الشیخ محمد الصالح، 
بقیت كذلك في سنة واستعملھا مدرسة لتعلیم األوالد باسم روضة المعارف، و

، ثم استولى علیھا البریطانیون وحولوھا إلى مركز للشرطة، وبقیت ھكذا ١٩٣٨
، ثم صارت مقرًا لجیش اإلنقاذ العربي، ثم مقرًا لقائد القدس ١٩٤٨في سنة 

م ١٩٥٢األردني، ثم مقرًا لعدة دوائر إداریة في بدایة العھد األردني، وفي سنة 
  ..!مؤرخون كتبوا عنھا ولم یعینوا موقعھاعادت مدرسة من جدید، وھناك 

وعرف من مدرسیھا الشیخ موسى بن أحمد بن عبد اهللا بن الصامت القادري 
  .)٣٤ ( ھـ٨٩٨الحنفي، وكان مقیمًا فیھا، توفي سنة 

  : ــ المدرسة الطولونیة ٣٥
تقع داخل المسجد فوق القسم الشرقي للرواق الشمالي، یصعد إلیھا في الدرج 

  . منھ إلى منارة األسباطالذي یصعد

أنشأھا شھاب الدین أحمد بن الناصري محمد الطولوني الظاھري، أیام الملك 
م، ولم یكتب ١٣٩٧/ ھـ٨٠٠الظاھر برقوق، وذلك على ید مملوكھ أقبغاقبل سنة 

  .م١٤٢٤/ ھـ٨٢٧كتاب وقفھا إال في سنة 

لمملوكي، وكان شغلت المدرسة دورًا مناسبًا بالحركة الثقافیة في أیام العھد ا
الذین تولوا مشیختھا من أتباع المذھب الشافعي ومن المتصوفة، ومنھم الشیخ تقي 

وكان من أھل العلم والعمل )  ھـ٨٤٣ ــ ٧٤٨(الدین أبو بكر بن محمد الطولوني 



 

 

 ھـ، وولي مشیخة الطولونیة، كما ٨١٤ومن أعیان المشایخ، قدم إلى القدس في سنة 
الحسن، ومنھم الشیخ شھاب الدین أبو البقاء أحمد الزبیري كان خطھ جیدًا في غایة 

 ٨٥٤م، وتوفي بالقدس سنة ١٤٢٦/ ھـ٨٣٠المصري، قدم القدس في سنة 
  .م، وقد حضر جنازتھ نائب السلطنة مبارك شاه١٤٥٠/ھـ

  )٣٥(وعندما بحث عنھا عارف العارف لیوثقھا لم یعثر علیھا، فقد اندثرت

  : ــ المدرسة الطازیة ٣٦

 في طریق باب السلسلة من الشمال، شرقي الكیالنیة، تجاه تربة بركة تقع
  .خان، وإلى الغرب من المدرسة الجالقیة، ویسمیھا البعض خطأ التغزیة

م األمیر طاز من ممالیك السلطان الملك ١٣٦٢/ ھـ٧٦٣أوقفھا في سنة 
كمھ الناصر محمد بن قالوون، وھو أحد األمراء الذین حكموا فلسطین، واستمر ح

حتى زمن الملك الصالح، وفي زمن السلطان حسن أبعد إلى حلب وھكذا تقلب في 
عدة مناصب حتى ألقي القبض علیھ فسجن وسملت عیناه، ثم نفي إلى القدس، 

م ودفن بمقبرة الصوفیین، في سنة وقفھ ٣٦٢/ ھـ٧٦٣وتوفي بدمشق سنة 
 توفیت األولى للمدرسة، وعرف عنھ أنھ كان متزوجًا من ابنتي الناصر محمد،

  . ھـ٧٥٢ ھـ، ثم تزوج بالثانیة سنة ٧٥٠سنة 

أنھا كانت مدرسة : (فقال) فان برشام(وقد ذكر المدرسة الرحالة الھولندي 
، وھي عبارة عن مبنى فیھ ثالث غرف، ولھا طابق علوي فیھ غرفتان، )وتربة

ن، لكنھ تھدم، ولھا أوقاف كثیرة منھا قریة مینا في صفد ودكان وفرن وطاحو
  .وكانت تدرس القرآن وعلومھ والفقھ الشافعي وفروعھ

لقد اطلعت في ... وذكرھا عارف العارف في موسوعتھ عن القدس فقال
سجالت المحكمة الشرعیة بالقدس على وثائق یستدل منھا على أنھ كان ینتدب 

  ...للتدریس فیھا فطاحل علماء القدس

 محمد بن الشیخ زین الدین وممن درس فیھا القاضي شمس الدین أبو عبد اهللا
، ولي التدریس فیھا، كما ناب ) ھـ٧٨٢ ــ ٧٣٢(أبي محمد حامد المقدسي الشافعي 



 

 

في الحكم بالقاھرة عن قاضي القضاة برھان الدین بن جماعة، وخطب بالمسجد 
األقصى، وزین الدین بن محمد القرقشندي، كما كان مدرسًا بالمدرسة الكریمیة 

س الدین محمد بن عیسى البسطامي الشافعي الشھیر بأبي والملكیة، والشیخ شم
زرع، كان یقرئ األطفال بالمدرسة الطازیة ثم استقر بالخانقاه الصالحیة، توفي 

  .م١٥٦٣/ ھـ٩٧١ ھـ، ومحمد بن محمد الدیري، عین مدرسًا فیھا سنة ٨٧٥سنة 

م ١٩٤٦وتحولت المدرسة ككثیر من المدارس إلى دور للسكن، ففي سنة 
  )٣٦(یسكنھا جماعة من عائلة ھدایة كان 

  : ــ المدرسة الطشتمریة ٣٧
تقع قبلي الطریق المؤدیة إلى باب السلسلة عند ملتقى الطریق المذكورة 
بطریق حارة الشرف، وعلى بعد ثالثین مترًا من تربة بركة خان إلى الغرب، 

  .تطل واجھتھا الشمالیة على طریق باب السلسلة

العالئي الذي كان ذا مكانة مرموقة في عھد الممالیك أنشأھا األمیر طشتمر 
البحریین، استلم عدة مناصف عالیة في مصر والشام، ثم نفي إلى القدس سنة 

م ودفن ١٣٨٤/ ھـ٧٨٦ ھـ، وعاش فیھا من غیر عمل إلى أن توفي في سنة ٧٨٤
  . ھـ٧٩٥بجانب مدرستھ، كما دفن إلى جانبھ ابنھ إبراھیم المتوفى سنة 

درسة بواجبھا، وكان فیھا ُكتَّاب لتعلیم األطفال األیتام، وكان عددھم قامت الم
كبیرًا، ألنھا احتوت على خمس قاعات لمبیتھم، كما كان فیھا أربع خلوات 

  .للمتصوفة

  )٣٧ ( ھـ٧٥٩وھي غیر المدرسة التشتمریة التي بناھا األمیر تشتمر الناصري سنة 

  : ــ المدرسة العثمانیة ٣٨

توضأ إلى الغرب من ساحة الحرم، تجاه سبیل قایتباي، وإلى تقع بباب الم
  .الشمال من المدرسة األشرفیة، فوق الرواق الغربي للمسجد األقصى الشریف

 ٨٤٠أنشأتھا وأوقفتھا أصفھان شاه خاتون بنت محمود العثمانیة سنة 
ي من ، وھ)تركیا العثمانیة(م، وأوقفت علیھا أوقافًا كثیرة في بالد الروم ١٤٣٧/ھـ



 

 

حظیت ھذه . أكابر الروم كانت تلقب بــ خانم، ودفنت بتربتھا المجاورة للمدرسة
المدرسة بمكانة عالیة في القدس، واستمرت لقرون تشغل دورًا علمیًا كبیرًا، فقد 
جاء في كتاب الوقف أن یتولى مشیختھا أعلم أھل زمانھ، ویذكر العارف أن كتابة 

المملوكي وبأحرف متوسطة، فیھا اسم الواقفة منقوشة فوق مدخلھا كتبت بالنسخ 
  .وتاریخ الوقف

وممن درس فیھا وتولى أمرھا الشیخ سراج الدین بن مسافر الرومي المتوفى 
م، وقد صرف نفسھ عن التدریس فیھا تنزھًا ألنھ یعتقد أنھ ١٤٥٢/  ھـ٨٥٦سنة 

دین لیس أعلم أھل زمانھ، والشیخ جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن شرف ال
  .م١٤٧٥/ ھـ٨٨٠الرومي المتوفى سنة 

ویذكر العارف أنھ عرف من خالل السجالت أنھ كان من مدرسیھا شیخ 
اإلسالم سراج الدین عمر بن أبي اللطف مفتي الدیار القدسیة، ثم تنازل عن نصف 
وظیفتھ لفخر المدرسین الشیخ إسحاق زید فضلھ، ثم تنازل عن النصف اآلخر 

 جماعة، وعرف من مدرسیھا أیضًا جار اهللا بن أبي اللطف للشیخ طھ بن أحمد بن
م، ومحمد بن عبد ١٦١٨/ ھـ١٠٢٨المقدسي ففي الحنفیة بالقدس، وقد توفي سنة 

م، ومحمد بن حافظ الدین المقدسي الذي تولى ١٦٢٣/ ھـ١٠٣٣الحق المتوفى سنة 
  .م١٦٤٧/ ھـ١٠٥٧إفتاء الحنفیة بالقدس وتدریس العثمانیة في سنة 

في الضوء الالمع أن المدرسة بنیت خصیصًا للشیخ سراج الدین بن وجاء 
ویذكر عنھ أنھ وقف معارضًا البن عربي، وكان یحذر ) الذي مر ذكره(مسافر 

من كالمھ تحذیرًا شدیدًا، واعتبر كالمھ باطًال، كما رد علیھ وعلى كتبھ، وبالمقابل 
ببھ ھذا ُصرف عن وبس.. أثنى على ابن تیمیة في رده على ابن عربي، وقیل

التدریس من العثمانیة البن السیدة الواقفة الذي كان یقف موقفًا مؤیدًا البن عربي، 
ولكنھ لم یكترث لھذا اإلعفاء فقد بقي مشتغًال بالعلم والتدریس واإلفادة ألبناء بیت 

  .المقدس حتى وفاتھ

اموا وبعد أن سكن المدرسة جماعة من عائلة الفتیاني، احتلھا الصھاینة وق
  )٣٨(.. بالحفر أسفلھا، مما أدى إلى تصدعھا



 

 

  ) : مجمع علمي(ــ المدرسة العمریة ٣٩

تقع في الرواق الشمالي للحرم القدسي الشریف، على مقربة من باب 
الغوانمة، وتمتد إلى المدرسة األسعردیة شرقًا، ویحدھا من الجنوب الحرم القدسي 

مجاھدین أو السرایا القدیم، كما یحدھا ومن الشمال الطریق العام المسمى بطریق ال
من الغرب الطریق المؤدي إلى الحرم والمعروف بطریق الغوانمة، ومن الشرق 
حاكورة تابعة للمدرسة الملكیة، وسمیت بالعمریة تیمنًا بالفتح العمري، كما تعتبر 

  . جزءًا من المسجد األقصى المبارك

المحدثیة والصبیبیة  (وھي مجمع یتألف من ثالثة مدارس مملوكیة وھي
إضافة إلى عدد من الغرف والزوایا التي كانت قائمة في عھود سابقة، ) والجاولیة

كما استعملت الصبیبیة والجاولیة سكنًا لنواب القدس، ومقرًا للحكم العثماني، ثم 
مدرسة باسم روضة المعارف، ثم مقرًا لشرطة االحتالل البریطاني، ثم اتخذھا 

  .  للجھاد المقدس، ثم مقرًا لقائد القدس األردني، ثم مدرسةالمجاھدون مقرًا

 استولوا على كامل ١٩٦٧وعندما احتل الصھاینة القدس والمسجد األقصى 
ھذا المجمع الذي تبلغ مساحتھ أكثر من أربع دونمات، ووضعوه تحت تصرف 
بلدیة القدس الصھیونیة، وخلعوا لوحة صالح الدین التي كانت على مدخل 

 دخل غولمان من باب الغوانمة الذي بجوارھا ونفذ ١٩٨٢یة، وفي عام العمر
عملیة مسلحة في قبة الصخرة، وجرت عدة محاوالت إلیذاء المسجد األقصى 

والذي » الحشمونائیم«، كما تم فتح بوابة لنفق ما یسمى ١٩٨٥والمصلین منذ عام 
ق، والذي افتتحھ یمتد بطول السور الغربي للمسجد األقصى بدءًا من حائط البرا

 من بوابتھا تمامًا، وأصبحت المدرسة بذلك مركزًا لتحویل ١٩٩٦الصھاینة عام 
ھذا النفق باتجاه الشرق حیث یوجد نفق آخر یمتد من تحتھا إلى موقف السیارات 
في باب األسباط كما یعتقد بوجود نفق ثالث تحت المدرسة العمریة یربطھا بقبة 

ویخشى من استخدامھ ) ي قلب المسجد األقصىالواقعة ف(الصخرة المشرفة 
) قدس األقداس(للسیطرة على الصخرة المشرفة خاصة وأن الیھود یزعمون أنھا 

في ھیكلھم المزعوم، كذلك تستخدم قوات االحتالل أجزاء من المدرسة العمریة 
لمراقبة ما یجري في المسجد األقصى، وأحیانًا الستھداف المصلین وإطالق النار 



 

 

، خاصة في أوقات االضطرابات، ھذا وقد تم إحراق باب الغوانمة أكثر من علیھم
مرة، وأجرت حكومة المحتل عملیات ترمیم في باب األسباط بحجة التطویر، 
فوضعوا ما یریدونھ مما یتناسب مع تصمیم الھیكل الذي یریدون بناءه مكان 

اب األسباط األقصى الشریف، كما تم خلع الرخامة التي كانت موجودة على ب
وتحمل اسم شارع المجاھدین، ووضعت مكانھا اسم غورو القائد الیھودي الذي 

  .دخل القدس 

  ) :القادریة(ــ المدرسة الغادریة ٤٠
تقع بین باب حطة من الغرب والمئذنة الشرقیة من الشرق وباب األسباط 

  . بالرواق الشمالي بداخل حرم المسجد األقصى، وتسمى القادریة

مصر خاتون زوجة األمیر ناصر الدین محمد بن دلفادر، وذلك أیام أنشأتھا 
م وقام زوجھا بكتابة محضر ١٤٣٣/ ھـ٨٣٦السلطان األشرف بارسباي في سنة 
م كان لھا إمام ١٥٦٣/ ه٩٧١ھـ، في سنة ٩٩٧وقف من ممتلكاتھ وأموالھ في سنة 

ة األوقاف وبواب وخادم، ثم صارت خربة تحفظ فیھا نعوش األموات، رممتھا دائر
  . اإلسالمیة وجعلتھا مكاتب لھا

درس فیھا ثلة من كبار علماء المقدس، مما یدل على دورھا الكبیر في 
الحركة العلمیة في القدس، وكان منھم الشیخ شمس الدین محمد بن محمد 
المقدسي، والشیخ أبو األسباط یعقوب بن یوسف الرومي، والشیخ محمد بن خلیفة 

  .درس فیھا بعد وفاة والده) ھـ٨٧٢ ــ ٨٠١(المغربي المالكي 

ویذكر عارف العارف في موسوعتھ أنھ قرأ على واجھتھا بالخط النسخي 
أنشأ ھذه المدرسة .. ومما یقرأ) بعضھ یقرأ والبعض اآلخر ال یقرأ(المملوكي 

.. المباركة الدر المصونة مصر خاتون زوجة األمیر ناصر الدین محمد بن القادر
  . ھـ٨٣٦سنة 

م إمام وبواب ١٥٦٣/ ھـ٩٧١قرأت في السجالت أنھ كان لھا في سنة : قالو
فھي خاویة ) ١٩٤٦سنة (أما الیوم ... وفراش، ولھا خان بباب القطانین ودكاكین

على عروشھا تحفظ فیھا نعوش األموات، ومما ذكره العارف أن فخر المدرسین 



 

 

یرھا، فعمرھا الكرام حسن أفندي المرعشلي حصل على إذن من القاضي بتعم
 السنة ٢١٣ قطعة مصریة، وذلك حسب السجل رقم ٢٦ قرشًا و ١٩بمبلغ قدره 

  . )٤٠(ھـ١١٣٠

  : ــ المدرسة الفخریة ٤١

تقع بجوار جامع المغاربة، على بعد مئتي متر تقریبًا من المسجد األقصى إلى 
  . ةالغرب، وبابھا من داخل المسجد عند الباب الذي یخرج منھ إلى حارة المغارب

أوقفھا القاضي فخر الدین أبو عبد اهللا محمد بن فضل ناظر الجیوش 
  .م١٣٣١/ ھـ٧٣٢اإلسالمیة، المتوفى سنة 

كانت المدرسة في القرن العاشر الھجري ما تزال مدرسة، أما بعد سنة 
 كان یسكنھا جماعة من عائلة أبي السعود، وما زال جانب منھا زاویة ١٩٦٠

 بعد احتالل الصھاینة ١٩٦٧مع المغاربة، لكن في سنة وجامعًا، طبعًا غیر جامع 
لكامل القدس دمروھا وأزالوھا مع حارة المغاربة المالصق لحائط البراق، كما تم 

 من منازلھا ومسجدین، وممن درس فیھا الشیخ شمس الدین محمد بن ١٣٥ھدم 
ین والشیخ بھاء الد) ھـ٩٧٤ ــ ٨٠٧(أحمد بن محمد بن حامد األنصاري المقدسي

م وذلك بتعیین من ١٥٣٠/ ھـ٩٣٧بن حامد وقد كان شیخًا للمدرسة في سنة 
  . )٤١(م عین شیخًا لھا الشیخ محمود الدیري١٥٦٣/ ھـ٩٧١السلطان، وفي سنة 

  : ــ المدرسة الفارسیة ٤٢
تقع بجانب القسم األول من الرواق الشمالي للمسجد األقصى، ھذا القسم الذي 

م أیام السلطان األیوبي الملك ١٣٥٨ ــ ١٢١٣/ ھـ٧٦٠ ــ ٦١٠بني ما بین سنة 
المعظم یحیى حسب ما ورد في النقش التذكاري الموجود قرب باب العتم، وبقیة 
ھذا الرواق بني على عدة مراحل خالل العھد المملوكي، وبین فیھ وفوقھ مجموعة 

عماریة، من المدارس المملوكیة، مما أكسبتھ رونقًا وجماًال من خالل واجھاتھا الم
ومنھا المدرسة الفارسیة التي تقع ما بین المدرسة األمینیة شرقًا والمدرسة الملكیة 

من المدارس الواقعة في شمال الحرم، عند المكان ... غربًا وذكرھا العلیمي فقال



 

 

الذي تجلس فیھ النساء بالقرب من بئر الورقة والحاكورة التي بلصق المسجد، 
  . یةوالتي تعرف بحاكورة الفارس

أنشأھا األمیر فارس البكي بن األمیر قطلو ملك بن عبد اهللا نائب السلطنة 
/ ھـ٧٥٥ شعبان سنة ٣باألعمال الساحلیة والجبلیة ونائب غزة، وذلك في 

م، وقد أكد ذلك عارف العارف فذكر أن السجالت التي عثر علیھا في ١٣٥٤
مي المتوفى سنة المتحف الفلسطیني بالقدس ذكرت ذلك، كان فیھا زمن العلی

  . ھــ مكتبة المسجد األقصى٩٢٧

ومبنى المدرسة یتألف من طابق واحد فوق الرواق الشمالي یتكون من ثالث 
غرف مربعة الشكل تقریبًا، وممتدة على صف واحد من الغرب إلى الشرق، 
إضافة إلى الساحة المكشوفة الصغیرة الواقعة خلف الغرف المذكورة والمحاطة 

تین من الجھة الغربیة، ولم یبق من معالم المدرسة الفارسیة بغرفتین صغیر
األصلیة شيء یؤكد عمارتھا التي كانت تتمتع بھا، فالبناء األصلي تھدم بزلزال لم 
یذكر تاریخھ، مما جعل العثمانیین یعیدون بناءھا بالشكل التي ھي علیھ الیوم، 

كمدرسة وسكن لشیوخھا وتشیر السجالت الوقفیة إلى استمراریة استخدام المبنى 
بنفس الوقت في فترة الحكم العثماني، وتعد من أھم المعاھد العلمیة التي ساھمت 
في دفع النھضة العلمیة والحضاریة في القدس كما أكد العسلي في حدیثھ عنھا، 
ویسكنھا الیوم جماعة من آل العوري بعدما استأجروھا من دائرة األوقاف 

  . كثیرة فال یعلم أحد ما حلَّ بھااإلسالمیة، أما أوقافھا ال

وعرف من العلماء الذین درسوا فیھا الشیخ زین الدین أبو زید عبد الرحمن 
والشیخ طھ بن صالح المكنى بأبي ) ھـ٨٣٨ ــ ٧٤٩(بن عمر القباني المقدسي 

م والشیخ فتح اهللا بن طھ الخالدي ١٦٦١/ ه١٠٧١الرضا بن یحیى المتوفى سنة 
والشیخ موسى بن محمود الخالدي الذي درس / ھـ١٠٧٧نة الذي عین فیھا في س

  ). ٤٢(ھـ١١٢٤فیھا سنة 

  : ــ المدرسة الفنریة ٤٣
تقع فوق القسم الشرقي من الرواق الشمالي للمسجد األقصى، مقابل المدرسة 

  . الطولونیة، یصعد إلیھا من السلم الموصل إلى منارة األسباط



 

 

ھ الطولونیة، وجعلھا للملك أنشأھا شھاب الدین الطولوني مع مدرست
الظاھر برقوق، فلما توفي برقوق وآل األمر لولده الملك الناصر فرج، رتب لھا 
قرى وأقام نظامھا وجعل لھا معالیم تصرف، فلما توفیت أختھ خوند سارة ابنة 

ھـ، ولما ٨١٥الملك الظاھر برقوق وزوجة توروز نائب الشام دفنت بھا سنة 
ن لھا كتاب وقف، فاشتراھا رجل من الروم یقال لھ توفي الناصر فرج لم یك

محمد شاه الفنري، فوقفھا ونسبت إلیھ وسمیت الفنریة، ویذكر مجیر الدین 
وبقیت المدرسة قائمة حتى ) ابن الطولوني(الحنبلي أن الذي باعھاولد منشئھا 

ھـ، ولكنھا درست مع الزمن، وحولت إلى ٩٣٦أوائل الحكم العثماني سنة 
ناس، وھكذا مال الوقف إذا لم یوجد من یحافظ علیھ یصیر ملكًا لكل مساكن لل

  . معتٍد

والفنري كان من أشھر علماء الدولة العثمانیة، تعلم في القاھرة، ثم عاد إلى 
بالده فتولى قضاء بروسیا، وجمع ثروة كبیرة لقربھ من الحكام، وذھب إلى 

لمدرسة ووقفھا، وقد تولى الحج أكثر من مرة، ولدى زیارتھ للقدس اشترى ھذه ا
  . م١٤٣١/ ھـ٨٣٤التدریس فیھا بعض الوقت، ثم عاد إلى بالده وتوفي سنة 

وممن تولى التدریس فیھا شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمود الحنفي 
كما تولى أمرھا في العھد العثماني شھاب الدین أحمد بن / ھـ٩٩٦المتوفى سنة 

 بابن كلف، ودرس فیھا الشیخ علي بن محمد أحمد الباجي األنطاكي المعروف
  . )٤٣(المشھور بقرا علي العجمي الحنفي

  : ــ المدرسة القشتمریة ٤٤

  )٤٤(ھــ ٧٥٩تقع بباب الناظر، أوقفھا األمیر قشتمر السیفي في سنة 

  : ــ المدرسة القرقشندیَّة٤٥

كانت تقع شمالي المسجد األقصى مالصقة لباب المسجد، كما ذكرھا عبد 
   )٤٥(الغني النابلسي في رحلتھ، وذكر أن فیھا قبر الشیخ القرقشندي



 

 

  : ــ المدرسة الكیالنیة ٤٦

تقع في الناحیة الشمالیة لطریق باب السلسلة غربي المدرسة الطازیة مقابل 
  . المكتبة الخالدیة، یحیط بھا أبنیة قدیمة من ثالث جھات والشارع من جھتھا الرابعة

حمد حكمت ال ھیجان ورونكة، وأصلھم من إقلیم جیالن أنشأھا شرف الدولة م
  . قرب بحر قزوین، كان أبوھما بھلوان أحد أفراد ساللة ناصر قائد اللھجیة

ھـ، ویذكر مجیر الدین العلیمي أنھ ال یوجد ٧٥٣وتم إنشاء المدرسة في سنة 
أیة نقوش على بوابة المدرسة لكن الحاج جمال الدین بھلوان ابن األمیر شمس 
الدین قرداشة بن شمس الدین محمد الكیالني الالھمي المشھور بابن الصاحب 

ھـ، ٧٥٣كیالن، قد أوصى أن یدفن في ھذه المدرسة، وتاریخ وصیتھ في سنة 
  . فعمرت التربة وبھا ضریحھ كما أوصى

والمدرسة عبارة عن مبنى یشبھ مدخلھ مدخل باب القطانین تعلوه 
  : مدخل إلى المبنى الذي ینقسم إلى ثالثة أقسامالمقرنصات المملوكیة، ویتخللھ 

ــ غرفتان مقببتان لقبور قرب الشارع تنفصالن عن بعضھما بمدخل ودھلیز، 
  . ویعلو ھذا كلھ غرفة مقببة، في الغرفة الشرقیة قبر على الغالب ھو لجمال الدین

  . ــ ساحة سماویة في الوسط

  .  وفوقھا قاعة أخرىــ قاعة معقودة في الزاویة الشمالیة الغربیة

وقد اشتھرت المدرسة بتدریس القرآن الكریم، وعرف من مدرسیھا فضل اهللا 
ھــ تركزت ١١٥٦ھـ، ومنذ عام ١١٢٩بن نضیةالذي عین مدرسًا فیھا عام 

  . التعینیات في عائلة آل الداوودي، ومن بعدھم استلمتھا عائلة األنصاري

ال معظم مدارس القدس، فقد وحال المدرسة الیوم ال یختلف كثیرًا عن ح
تحولت إلى دور للسكن، مما أدى إلى تغییر في أوصافھا، وبوابتھا بقیت كما ھي 

  . )٤٦(یشاھدھا المار والداخل إلى األقصى من باب السلسلة

  : ــ المدرسة الكریمیة ٤٧



 

 

تقع بباب حطة مالصقة للباب من الشرق، شمال المسجد األقصى، مقابل 
یحدھا الیوم كراج األوقاف من الشرق، وغربًا ممر ومدخل المدرسة األوحدیة، 

المشاة إلى باب حطة، وجنوبًا ساحات الحرم الشریف، وبعض المباني الجدیدة من 
  . الشمال، وھي من جملة مدارس رواق الحرم الشمالي

أنشأھا الصاحب كریم الدین عبد الكریم بن المعلم ھبة اهللا بن مكانس ناظر 
م، وكان یعرف بأكرم أبو ١٢٥٦/ ھـ٦٤٥لسلطانیة، ولد سنة الخواص الشریفة ا

ھـ، وبنى ھذه ٧١٧الفضائل، زار القدس مع السلطان الناصر محمد في سنة 
م، ثم زار دمشق وبنى فیھا مسجدًا، دفن بمصر ١٣١٩/ ھـ٧١٨المدرسة في سنة 

  . م١٣٢٤/ ھـ٧٢٤سنة 

 كذلك فیھ تتألف المدرسة من طابقین، السفلي فیھ خمس غرف، والعلوي
خمس غرف، لكن حصلت ترمیمات على البناء في العھد العثماني، وھي حالیًا 
عبارة عن رواق ممتد من الشرق إلى الغرب على ظھر رواق الحرم، فیھ ساحة 
مكشوفة في وسط الغرف، والبناء السفلي تحول إلى متوضأ في باب حطة، والعلوي 

  . جار اهللا وھم من سكنوهتسكنھ عائلة مقدسیة، فصار السكن یعرف بدار 

وأول من درس فیھا أبو عبد اهللا بن محمد بن مثبت الغرناطي، الذي غادر 
األندلس إلى تونس ثم توجھ إلى مكة حاجًا وقدم القدس زائرًا سنة إنشاء المدرسة 
فتولى مشیختھا، فدرس فیھا الفقھ المالكي وعدة علوم أخرى، ولما زار ابن 

م عرفھ فذكره بین فضالء القدس، وبقي شیخًا ١٣٢٥/ ھـ٧٢٥بطوطة القدس سنة 
  . م١٣٤٥/ ھـ٧٤٦للمدرسة حتى وفاتھ سنة 

ثم درس فیھا بعده صالح الدین خلیل بن كیكلدي وجمع بین مشیختھا 
ومشیخة المدرسة الصالحیة، كما درس فیھا زین الدین أبو ھریرة عبد الرحمن 

صالحیة، وعالء الدین بن عبد القرقشندي الذي جمع بین مشیختھا واإلعادة في ال
  . )٤٧(الرحیم القرقشندي، وجار اهللا المعروف بأبي اللطف الذي كان مدرسًا للحنفیة

  :  ــ المدرسة الكاملیة ٤٨



 

 

تقع بخط باب حطة بجوار المدرسة الكریمیة من جھة الشمال، أنشأھا 
ب وأوقفھا رجل یدعى الحاج كامل من أھل طرابلس الشام، ولم یكتب لھا كتا

م، في أیام السلطان الملك ١٤١٣/ ھـ٨١٦وقف، إنما كتب محضرًا بوقفھا في سنة 
  . المؤید شیخ المحمودي

/ ھـ١١٧٥ومن مشایخھا جار اهللا اللطفي، فقد كان متولیًا علیھا في سنة 
  . )٤٨(م، وھي مسكونة من قبل عائلة جار اهللا، ویشغلون أوقافھا١٧٦١

  : ــ المدرسة اللؤلؤیة ٤٩

 مرزبان بجوار حمام عالء الدین البصیر من جھة الشمال، أنشأھا تقع بخط
وأوقفھا األمیر لؤلؤ غازي عتیق الملك األشرف شعبان بن حسن، المتوفى سنة 

م، أما الیوم فھي ١٣٧٩ و ٧٨١م، وكانت المدرسة قائمة في سنة ١٣٨٥/ ھـ٧٨٧
البالد العربیة عامرة بالسكان، فقد حل بھا ما حل بغیرھا من مدارس القدس وباقي 

  . )٤٩(واإلسالمیة

  : ــ المدرسة المیمونیة ٥٠

تقع عند باب الساھرة، على بعد مئتي متر من السور في داخل المدینة، 
وباب الساھرة من أبواب سور مدینة القدس القدیمة، ویقع إلى الجانب الشمالي (

ویسمى عند من سور القدس، ویرقى إلى عھد السلطان العثماني سلیمان القانوني، 
الغربیین باب ھیرودوس، وباب مدلین، وباب جب أرمیا ذكره المقدسي في أواخر 
القرن العاشر المیالدي بالساھرة، أما جب أرمیا فھو من اإلسرائیلیات، فإرمیا نبي 

  ). عند الیھود، ال نعترف بوجوده كما ذكر الباحث ُشّراب

ریان، وكانوا یسمونھا وبناء المدرسة قدیم، عرف ككنیسة للروم، وقیل للس
وقد اتخذھا أسقف السریان خورلس الثالث مقرًا لھ، وأثبت ذلك ) دیر المجدلیة(

، وتاریخھا یعود إلى ١٢٣العارف في وقفیة عثر علیھا في دیر السریان ورقمھا 
  . م٧٥٠سنة 



 

 

وبقیت الكنیسة عند الفتح العمري للقدس، وال یعلم كیف ومتى انتقلت إلى ید 
لكن علم الیقین أن األمیر فارس الدین أبا سعید میمون ابن عبد اهللا المسلمین، و

/ ھـ٥٩٣القصري خازندار السلطان صالح الدین األیوبي ھو من أوقفھا في سنة 
  . م١١٩٦

جعلت في بدایة األمر زاویة، ثم صارت مدرسة للشافعیة، وفي أیام مجیر 
بعض السجالت أنھ الدین كانت المدرسة مھملة، لكن عارف العارف عثر على 

كان فیھا بالقرن الثاني عشر الھجري ناظر ووقف، وأن الحاكم الشرعي أمر ُكًال 
من حسن بك ومحمد آغا وقاسم آغا أوالد طوقان زاده في ثلث وظیفة التولیة على 

العملة الرائجة في (المدرسة المیمونة بالقدس، وذلك براتب قدره خمسة عثامنة 
وضًا عن تاج الدین بن حسن أفندي الجاعوني وبدر في كل یوم، ع) ذلك العصر

الدین الجاعوني بحكم فراغھما لھم، وعوض للفارغین نظیر فراغھما لھم عن ذلك 
  . م١٧٦١/ ھـ١١٧٥ زولطة مقبوضة، وكان ذلك بتاریخ ٣٦٠

ویفھم من ھذا الكالم أنھا تعطلت فترة ثم عادت لنشاطھا التعلیمي، ثم تعطلت 
/ ھـ١٣١٠ة، كما اعتدي على بعض أجزائھا، وفي سنة وصار جانب منھا مزبل

، وسمیت )قدس شریف مكتب إعداد یسي(م اتخذھا األتراك مدرسة باسم ١٨٩٢
بالمأمونیة، وینسبھا البعض إلى المأمون خطأ وجھال، وبعد دخول اإلنكلیز القدس 

  . )٥٠(جعلت مدرسة للبنات تتبع لمصلحة المعارف العامة

  : ة ــ المدرسة المنجكی٥١َّ
تقع في طرف الحرم من الناحیة الغربیة إلى الشمال من باب الناظر، فوق 

/ ھـ٧٦٢الرواق الغربي للمسجد األقصى، أنشأھا األمیر سیف الدین منجك سنة 
م وسمیت باسمھ، بعد ما كان البناء باسم السلطان الملك الناصر حسن، فلما ١٣٦٠

ر الدین الحنبلي وغیره، وأوقف ھـ، بناھا لنفسھ كما ذكر مجی٧٦٢قتل في سنة 
إلى أن تالشت أحوالھا في أیام مجیر .. علیھا ورتب لھا الفقھاء، وأرباب الوظائف

كان لھا بھو كبیر، وللبھو .. (فقال) فان برشام(وقد وصفھا الرحالة . الدین الحنبلي
قوسان مفتوحان ومطالن على الحرم، وواجھة القوسین من حجارة حمراء 

  ). وفوق القوسین قبة) أبلق(وبیضاء 



 

 

كان للمدرسة أمالك كثیرة موقوفة، وكان لھا ناظر یدیر أمورھا، وجاب 
یجبي أوقافھا، وقراء یقرؤون القرآن فیھا ویعلمون بأجر معلوم، وكثیرًا ما كان 
قاضي القدس یتولى التدریس فیھا بنفسھ، وال غرابة في ذلك فإنھ كان المرجع 

  .  شؤون المدرسةالذي كان یرجع إلیھ في جمیع

ساھمت المدرسة كغیرھا بالحركة العلمیة في موضوعات الفقھ الحنفي 
  . والحدیث والقرآن، لكنھا تالشت أحوالھا قبل نھایة العھد المملوكي

وممن درس فیھا قاضي القضاة شیخ اإلسالم شمس الدین أبو عبد اهللا محمد 
كان یدرس بالمعظمیة ) ھـ٨٢٧/ ھـ٧٥٠(بن جمال الدین الدیري الخالدي الحنفي 

أیضًا، ودرس فیھا قاضي القضاة وشیخ اإلسالم سعد الدین أبو السعادات الخالدي 
م عین ١٥٦٣/ ھـ٩٧١كما تولى المعظمیة أیضًا، وفي سنة ) ھـ٨٦٧ ــ ٧٦٨(

القاضي حسام الدین الحنفي الشیخ محمود قارئًا فیھا بأجر یومي قدره عثماني 
  . واحد

درسة مع الزمن، عمرت من جدید واستعملت في أوائل بعدما تالشى أمر الم
م، مدرسة ابتدائیة، ثم صارت دارًا للسكن، ولما ١٩١٧االحتالل البریطاني سنة 

تأسس المجلس اإلسالمي األعلى ضبطھا واتخذھا مقرًا لھ، وضم إلیھا الدار 
  . )٥١(المجاورة لھا، والتي كانت تعرف فیما مضى بالمدرسة الحسنیة

  : درسة المزھریة ــ الم٥٢

تقع في الجھة الغربیة من ساحة الحرم بباب الحدید تجاه المدرسة الجوھریة، 
. وبعضھا راكب على ظھر المدرسة األرغونیة، ولھا مجمع على أروقة المسجد

م المقر الزیني أبو بكر بن محمد بن مزھر ١٤٨٠/ ھـ٨٨٥أنشأھا في سنة 
الدیار المصریة، أیام السلطان األنصاري الشافعي، صاحب دیوان اإلنشاء ب

األشرف قایتباي، طلب ابن مزھر العلم في مصر، ثم تولى دیوان اإلنشاء، وساھم 
في بناء المدارس وغیر ذلك من المنشآت، زار القدس أكثر من مرة، كما أقام فیھا 
بعض الوقت، ویذكر المؤرخون أنھ حضر إلى جھة نابلس في سنة وفاتھ لتجھیز 

 ابن عثمان، فقصد الحضور إلى بیت المقدس للزیارة ولرؤیة الرجال لتجرید



 

 

مدرستھ، فحصل لھ توعك في شھر رجب، فتوجھ إلى القاھرة، ولم یقدر على 
ھـ، كما ٨٩٣ رمضان سنة ٦الرجوع إلى القدس حیث توفي في یوم الخمیس 

ا یرجح البعض أنھ تولى التدریس في مدرستھ لمكانتھ العلمیة العالیة، ثم اختار لھ
  . خیرة العلماء

 كان ١٩٤٦في سنة .. یحدثنا عنھا عارف العارف فیقول.. أما حال المدرسة
جانب منھا خرابًا، وأما الجانب اآلخر فقد كان عامرًا حیث حول إلى سكن، فأقام 

  . )٥٢(فیھ جماعة من آل الشعباني، مع أنھا تحت إشراف مصلحة الوقف

  :ــ المدرسة الموصلیة ٥٣

  . األنبیاء بجوار المسجد األقصىتقع بباب شرف 

/ ھـ٧٣٤أنشأھا عبد اهللا أبي بكر تقي الدین، ولد بالموصل في العراق سنة 
م، وتعلم فیھا صغیرًا، ثم قدم دمشق وسلك طرق الصوفیة، وعال ذكره ١٣٣١

فصار یدرس بالجامع األموي ویفتي على المذاھب األربعة، ثم رحل إلى القدس 
 وبنى فیھا خلوة أضحت فیما بعد مدرسة تعرف ھــ واشترى كرمًا٧٩٦سنة 

توفي ) أبو بكر بن علي الشیباني(بالمدرسة الموصلیة، وكان قد أوقفھا على الشیخ 
م، بعد أن ترك حوالي خمسین مؤلفًا، وممن درس ١٣٩٥/ ھـ٧٩٧بالقدس سنة 

  . فیھا الشیباني وابنھ عبد الملك

أن  (٢٤٤لشرعیة رقم جاء في سجالت المحكمة ا.. ویقول عارف العارف
م، ١٧٦١/ ھـ١١٧٥السید جار اهللا اللطفي كان مدرسھا ومتولي أوقافھا في سنة 

كما ذكرت الوثائق والسجالت أنھ كان یتقاضى على ذلك راتبًا قدره عشر 
  . )٥٣()عثمانیات

  : ــ المدرسة الملكیة ٥٤

تقع شمالي الحرم القدسي بین المدرسة ) الجوكندار(وتعرف بمدرسة 
فارسیة من الشرق والمدرسة األسعردیة من الغرب، كما تعرف بالمدرسة ال

  .األملكیة 



 

 

م، ١٣٤٠/ ھـ٧٤١أنشأھا األمیر سیف الدین الحاج أل ملك الجوكندار سنة 
أیام السلطان الناصر محمد بن قالوون، وذلك خالل سلطنتھ الثالثة، وكان واقف 

  . المدرسة من رجاالت الدولة حیث شغل مناصب متعددة

ویتألف مبناھا من طابقین، األول عبارة عن قاعة رئیسیة تقع في الجھة 
الجنوبیة من المبنى، وغرفة الضریح المدفون فیھ جثمان زوجة األمیر آل ملك 
الجوكندار، والغرف الصغیرة المحیطة بالساحة المكشوفة، والطابق الثاني یتكون 

في العھد العثماني المتأخر من عدد من الغرف الصغیرة والكبیرة والتي أضیفت 
على یدي ساكني المدرسة من أل الخطیب، وذلك لتوسعة المبنى لیتناسب 

  . واحتیاجات قاطنیة

وتمثل عمارة المدرسة متحفًا للعمارة المملوكیة في القدس، حیث اشتملت 
على معظم العناصر المعماریة المملوكیة، من األبلق والمقرنصات المزخرفة 

  . والرنوك

أوقفت ملك بنت السیفي قلطقتم الناصریة زوجة باني المدرسة أموال وقد 
الزمة تصرف على المدرسة من أموالھا الخاصة، وذلك حسب ما جاء في وقفیتھا 

م، وقد أثبتھا مجیر الدین في األنس الجلیل، كما ١٣٤٤/ ھـ٧٤٥المؤرخة في سنة 
خان الحبالین م، ومما أوقفتھ ١٣٥٦/ ھـ٧٥٧قامت بعمل وقفیة أخرى في سنة 

  . بمدینة غزة وجمیع الحوانیت السبع المالصقة للخان

وبقیت المدرسة الملكیة تقوم بدورھا الحضاري كمعھد من معاھد العلم في 
  . الحرم الشریف بالقدس حتى نھایة القرن الثاني عشر الھجري

وشرف الدین / ھـ٧٥٥وممن درس فیھا اإلمام سراج الدین الحنبلي المتوفى 
ھـ، وقاضي القضاة جمال الدین األنصاري ٨٣٦ندي المقدسي المتوفى سنة القرقش

  ). ٥٤(ھـ١١٤٤ھـ، وعلي بن حبیب اهللا المتوفى سنة ٨٥٠المالكي المتوفى سنة 

  : ــ المدرسة المنصوریة ٥٥



 

 

،وھي وقف إسالمي تنسب إلى الملك )الزیتون(تقع في سفح جبل الطور 
من سالطین دولة الممالیك، وھي الیوم المنصور قالوون األلفي الملك السابع 

  . )٥٥(خربة فیھا بئر ماء وجامع وساحة سماویة مربعة

  ) : الحنفیة(ــ المدرسة المعظمیة ٥٦

تقع عند باب المسجد األقصى المعروف بباب الدواداریة أو باب العتم أو باب 
أكبر شرف األنبیاء، تعد ثاني أھم مدرسة بعد المدرسة الصالحیة، كما أنھا من 

  . المدارس حجمًا ودورا

م، وأوقفھا على ١٢١٧/ ھـ٦١٤أنشأھا الملك المعظم عیسى األیوبي سنة 
.. الفقھاء والمتفقھة من أصحاب أبي حنیفة، یذكر عارف العارف المدرسة فیقول

 فرأیت الخراب مھیمنًا على الجانب األكبر ١٩٤٧ شباط سنة ٢٠دخلتھا في یوم 
ھا رجل من الخلیل یدعى محمد دعسان، وقرأت على منھا، وقد احتكر جانبًا من

رخامة كانت ما تزال مثبتة في جدارھا القبلي من الداخل كلمات بالنسخ األیوبي 
أمر بعملھ موالنا السلطان الملك المعظم شرف الدنیا والدین أبو (الجمیل وھي 

لمتفقھین العزائم عیسى ابن أبي بكر بن أیوب الواقف لھذه المدرسة على الفقھاء وا
وعلى . م١٢١٧/ ھـ٦١٤من أصحاب اإلمام األعظم أبي حنیفة وتاریخ الوقف 

الوجھ القبلي من حائط المنارة رخامة نقش علیھا بالنسخ األیوبي والمملوكي القدیم 
أمر بعمارة ھذه المئذنة المباركة الملك القاھر الناظر بھذه (وبأحرف صغیرة 

في شھور .. ملك المعظم شرف الدین عیسىوالده الواقف السلطان ال... المدرسة
  ). م١٢٧٤/ ھـ٦٧٣سنة 

وقد أوقف علیھا أوقافًا عظیمة، منھا عدة قرى، لكنھا اغتصبت وصارت 
بأیدي الناس إقطاعًا وملكا وقد دفن فیھا القاضي شمس الدین محمد بن الصالح 

  ). ھـ٨٥٣ ــ ٨٠٨(محمد الحموي الشافعي األدیب النحوي 

بار الشیخ كمال الدین إسماعیل الشربجي، درس فیھا الفقھ ومن مدرسیھا الك
م، والشیخ ١٣٩٣/ ھـ٧٨٥الحنفي والقراءات والتفسیر وعلوم العربیة، توفي سنة 



 

 

كریم الدین عبد الكریم القرماني، وقاضي القضاة اإلمام خیر الدین أبو المواھب 
ده قاضي م، وتوالھا بع١٣٩٩ھـ، ٨٠١خلیل بن عیسى البابرني المتوفى سنة 

القضاة عالء الدین أبو الحسن علي بن عیسى بن الرصاص، المتوفى سنة 
م، ثم توالھا قاضي القضاة محمد بن عبد اهللا الدیري الذي طلب ١٤٠١/ ھـ٨٠٣

العلم في دمشق والقاھرة، كما كان شیخ المدرسة المنجكیة في نفس الوقت، 
 الحیاة االجتماعیة وعرف من تالمذتھ ابن حجر العسقالني، وكان لھ دور في

والسیاسیة، حیث كان یقف في وجھ أمراء الممالیك الظالمین، وشیخ اإلسالم شمس 
الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا الدیري العبسي المتوفى بالقدس سنة 

ھـ، ٨٥٥ھـ، وقاضي القضاة محمد بن خیر الدین البایرني المتوفى سنة ٨٤٩
ھـ، ٨٥٦محمد الدیري الحنفي المتوفى بالقدس سنة والقاضي عبد الرحمن بن 

  . )٥٦(وغیرھم كثیر من أئمة الفقھ الحنفي

  : ــ المدرسة المحدثیة ٥٧

تقع عند قبو باب الغوانمة، بالقرب من المدرسة الوجیھیة، وتبدأ من الزاویة 
  ). باب الغوانمة(الغربیة بجانب المئذنة 

حدثًا واسمھ عز الدین أبو محمد أنشأھا وأوقفھا رجل من أھل العلم كان م
  . م١٣٦٠/ ھـ٧٦٢عبد العزیز العجمي األردبیلي سنة 

والمدرسة عبارة عن طابقین في كل طابق خمسة غرف، وفي الطابق السفلي 
م، وھي تشرف على الحرم الشریف، ولھا درج یؤدي ٥× م ١٠مسجد بمساحة 

ة سابقة إلى ثكنة إلى الحرم، لكنھ أغلق مؤخرًا، حیث حولت المدرسة في فتر
 قسمًا ١٩٥١عسكریة، وفي موسوعة المفصل للعارف أنھا صارت حوالي سنة 

من كلیة روضة المعارف الوطنیة، كما بقي قسم منھا یقطنھ جماعة من آل 
الشھابي، أما شرَّاب فیذكر في موسوعتھ بیت المقدس أن ساكني المدرسة قد 

فون بأنھا ملك األوقاف وال یحق استأجروھا ویؤكد أن معنى ذلك أن سكانھا یعتر
  . )٥٧(لھم بیعھا، بخالف من یسكنون الوقف وال یعترفون بوقفیتھ



 

 

  : ــ المدرسة المھماریة ٥٨

  . كانت تقع بباب حطة

كل ما نعرفھ عنھا أنھا كانت بباب .. قال عنھا عارف العارف مؤرخ القدس
صرف الشیخ ھـ، وأنھا كانت بت١١٣٠ السنة ٢١٣حطة، وذلك حسب السجل رقم 

ولعلھا تكون من المدارس التي ... زین بن المرحوم عالء الدین إمام قلعة البرك
  . )٥٨(ُدرست فلم یبق لھا أثر

  : ــ المدرسة المالكیة ٥٩
لم أعثر على معلومات عنھا، إنما عثرت في كتاب أعالم فلسطین لحمادة ما 

ن مسعود الجابري وممن درس بالمدرسة المالكیة بالقدس الشیخ خلیفة ب: (یلي
ھــ ولي مشیخة المغاربة بالقدس وإمامة المالكیة بالمسجد ٧٤٩المالكي، ولد سنة 

ھـ، ودرس فیھا أیضًا قاضي القضاة جمال الدین عبد اهللا ٨٣٣األقصى، توفي سنة 
الھاللي األنصاري المالكي، المشھور بابن الشحاذة، وھو أول من ولي قضاء 

لشریف، كان من أھل العلم مدرسًا بالمدرسة المالكیة المالكیة استقالال بالقدس ا
ھـ، والشیخ عیسى بن عمر الحسیني المغربي الشیخي، ٨٥٠بالقدس، توفي سنة 

  . )٥٩(ھــ ٨٩٧ولي مشیخة المغاربة بالقدس، توفي سنة 

  : ــ المدرسة النحویة ٦٠
وتعرف بالقبة النحویة، وھي جامعة متخصصة في علوم اللغة العربیة، تقع 

  . في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من صحن الصخرة، باتجاه القبلة إلى الغرب

ھـ، وتولى ٦٠٤في سنة ) ھـ٦٢٤ھــ ــ ٥٧٦(أنشأھا الملك المعظم عیسى 
بناءھا بأمره األمیر حسام الدین أبو سعید عثمان بن عبد اهللا المعظمي متولي 

 ونحو وصرف وبالغة القدس، كانت المدرسة خاصة بتعلیم علوم العربیة من أدب
وعروض وغیر ذلك، وكانت تدرس كتبًا معروفة مثل كتاب سیبویھ وكتاب 
اإلیضاح ألبي علي الفارسي، وكتاب إصالح المنطق البن السكیت، وكتاب ملحة 

  . اإلعراب للحریري



 

 

أوقفھا الملك المعظم على علوم العربیة لشغفھ بذلك، فقد درس اللغة والنحو 
كان یحفظ كتاب المفصل للزمخشري، كما كان یجیز من على التاج الكندي، و

یحفظھ ثالثین دینارا، وأمر أن یجمع لھ كتاب في اللغة یشمل صحاح الجوھري 
  ... والجمھرة البن درید والتھذیب لألزھري وغیر ذلك

وممن درس في النحویة الشیخ شمس الدین بن رزین البعلبكي، وكان أولھم، 
عیسى األنصاري الحنفي المعروف بابن الرصاص، كذلك درس فیھا أبو بكر بن 

ھـ، وعلي بن ٨٣٢الذي ولي قضاء القدس مرتان وقضاء غزة، توفي بدمشق سنة 
الذي كتب بخطھ كتبًا في الفقھ ) ھـ٩٩٢ ــ ٩٢٢(أبي بكر بن عیسى األنصاري، 

 ھــ ١٠٨٣والتفسیر، كذلك درس فیھا یحیى المعصراني الفقیھ النحوي، توفي سنة 
 أوصى بجمیع كتبھ إلى طالبھ، والشیخ عبد المعطي الشافعي الذي كان ینسخ بعدما

  . ھـ١١٥٤كتب الحدیث واآلثار توفي سنة 

ھذا وقد استعملت المدرسة في العھد األخیر مكتبة للمسجد األقصى، سمیت 
ھــ ثم اتخذھا المكتب ١٣٤١دار كتب المسجد األقصى وافتتحت رسمیًا في سنة 

 إلصالح وإعمار مسجد الصخرة مكتبًا تنفیذیًا في سنة المعماري الھندسي
  . م١٩٥٦

  : ویعرف عن الملك المعظم عیسى أنھ أقام بالقدس الشریف أعماًال عدیدة منھا

تجدیده لعمارة القناطر التي على درج الصخرة القبلي عند قبة الطومار، كما 
علیھ قریتي جدد أبواب المسجد وكتب اسمھ علیھا، وبنى مسجد الخلیل، ووقف 

  . )٦٠(دوار وكفر بریك

  :  ــ المدرسة النصریة ٦١

وتعرف بالناصریة والغزالیة تقع على برج باب الرحمة من أبراج السور 
  . الشرقي

أنشأھا في أول أمرھا الشیخ نصر المقدسي، وأكد ذلك محمد كرد علي وأیده 
  . عارف العارف وذكرھا مجیر الدین في األنس الجلیل



 

 

 ــ ٤٥٠(غزالیة نسبة لحجة اإلسالم اإلمام أبي حامد الغزالي ثم عرفت بال
  . الذي اعتكف فیھا مدة أتم خاللھا تألیف كتابھ إحیاء علوم الدین) ھـ٥٠٥

ثم جددھا الملك المعظم عیسى وجعلھا زاویة لقراءة القرآن ولالشتغال 
زمن م، وفي ١٢١٣ھـ، ٦١٠بالنحو، ووقف علیھا كتبًا كثیرة، وكان ذلك بتاریخ 

  . مجیر الدین كانت قائمة بالتعلیم

ألبي یوسف ) إصالح المنطق(وكان من جملة الكتب الموقوفة علیھا كتاب 
یعقوب بن اسحاق ابن السكیت، ویذكر مجیر الدین الحنبلي أنھ وقف على كراسة 

 ذي الحجة ٩منھ بخط ابن الخشاب، وعلى ظھر الكراسة الوقف، وھو مؤرخ في 
مبنى اندثر ولم یبق منھ شيء في بدایة القرن العاشر ھـ، وھذا ال٦١٠سنة 

ھـ، وقال إنھا كانت على ٩٠٠الھجري، كما ذكر مجیر الدین الحنبلي حوالي سنة 
  . )٦١(عھده داثرة

  : ــ المدرسة الوجیھیة ٦٢

تقع عند باب الغوانمة بالقرب من المدرسة المحدثیة، بخط درج المولى، 
ي إلى حارة بن غانم، كما عرف قدیمًا باسم باب وسمي الباب الغوانمة ألنھ ینتھ

  . الخلیل، وذكره المقدسي باسم باب الولید

أوقفھا الشیخ وجیھ الدین محمد بن عثمان بن أسعد بن النجا الحنبلي، المتوفى 
  . م كان شیخ الحنابلة في دمشق، ومن األثریاء١٣٠١/ ھـ٧٠١سنة 

فقد كان شیوخ المدرسة شاركت المدرسة في الحركة العلمیة في القدس، 
  . یدرسون فیھا كل العلوم اإلسالمیة، وبشكل خاص ما یتعلق بفقھ المذھب الحنبلي

ویذكر عارف العارف أنھا تحولت إلى دار للسكن، كما حصل لكثیر من 
  . )٦٢(المدارس الوقفیة

  : ــ دار القرآن السالمیة ٦٣



 

 

ء القرآن وكل ما عرفت القدس عدة دور للقرآن الكریم، وكانت تتولى إقرا
یتعلق بھ من تفسیر وتجوید وقراءات وأحكام، وكان لكل منھا شیخ، ولھا نظام 
أوقاف خاص بھا، وقد ذكر أولیا جلبي في رحلتھ أن في القدس عشر دور للقرآن، 

، والتي تقع تجاه دار الحدیث في طریق باب )السالمیة(ومن أشھر ھذه الدور، 
م، ١٣٦٠/ ھـ٧٦١ر ابن أبي بكر السالمي سنة السلسلة، أوقفھا سراج الدین عم

كان لھا دور مھم في الحركة الثقافیة السائدة في ذلك العصر، وھي غیر المدرسة 
السالمیة، وإن كان بعض من كتب عنھما جعلھما واحدة، وعرف من مشایخھا 
 الشیخ المقرئ عبد اهللا بن إبراھیم البسكري المغربي المالكي، كان عالمًا بالقراءات

م، والشیخ ١٤٢٦/ ھـ٨٢٩وفي فقھ المذھب المالكي، بقي یعلم فیھا حتى وفاتھ سنة 
شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الجابري، الذي كان شیخًا للمدرسة السالمیة 

م، كذلك توالھا ابنھ كمال الدین أبو البركات ١٤٨٤/ ھـ٨٨٩أیضًا، توفي سنة 
          محمد، وبقي فیھا حتى نھایة العصر المملوكي  

  : دور الحدیث في القدس 

كما عنیت دور القرآن بالقرآن الكریم وعلومھ، عنیت دور الحدیث بالحدیث 
روایة ودرایة، مع معرفة أحكامھ وقواعده وأصولھ ورجالھ وأنواعھ وأسانیده 
وطرقھ، وما یتعلق بالحدیث من فقھ ولغة وعلوم، ولشدة اعتناء المسلمین 

 بنوا دورًا خاصة عرفت بدور الحدیث، وكان یكفي واھتمامھم بعلوم الحدیث
وجود محدث حافظ لیبنى لھ دار للحدیث، كما فعل نور الدین محمود بن زنكي مع 
الحافظ المؤرخ ابن عساكر، فقد بنى لھ أول جامعة للحدیث في دمشق، ثم انتشرت 

لتھ سبع ھذه الدور في كل البالد الشامیة، ومنھا القدس وقد ذكر أولیا جلبي في رح
  :دور للحدیث، ومن أشھر دور الحدیث في القدس

  : ــ دار الحدیث الھكاریة ٦٤

  . تقع بجوار التربة الجالقیة من جھة الغرب، برأس درج العین بباب السلسلة

أوقفھا األمیر شرف الدین عیسى بن بدر الدین أبي القاسم الھكاري، وذلك في 
م، فقد كان ھذا األمیر مھتمًا ١٢٧١/ ھـ٦٦٩م، والمتوفى سنة ١٢٦٨/ ھـ٦٦٦سنة 



 

 

لكنھا صارت مثل غیرھا، فقد سكنھا .. بالحدیث الشریف وعلومھ، یقول العارف
وعرف من مشایخھا عالء الدین علي بن عثمان . جماعة من عائلة الخالدي

م، كان من كبار العلماء، قدم القدس من ١٤٣٠/ ھـ٨٣٣الحواري المتوفى سنة 
الحیة والبدریة واللؤلؤیة، وبقي متولیًا دار الحدیث مصر فتولى التدریس بالص

الھكاریة حتى وفاتھ، وجاء بعده ابنھ زین الدین عمر بن علي بن عثمان الحواري، 
ھـ، ٨٧٤فدرس في الھكاریة والبدریة واللؤلؤیة والصالحیة، حتى وفاتھ سنة 

  . )٦٤(م ١٤٦٩

  ) : السیفیة(ــ دار الحدیث التنكزیة ٦٥

لحرم المعروف بباب السلسلة، ولھا بابان، باب شرقي یطل تقع عند باب ا
أنشأھا ووقفھا نائب . على الحرم، وآخر شمالي یطل على طریق باب السلسلة

الشام األمیر تنكز، الذي ترك عدة منشآت في القدس وغیرھا، وقد أوقفھا في سنة 
 ودارًا مدرسة وخانقاه(، وقد تكون قسمًا من المجمع الذي بناه .م١٣٢٩/ ھـ٧٢٩

  ). لألیتام ودارًا للحدیث

وممن درس فیھا صالح الدین العالئي، الذي سبق لھ أن درس الحدیث 
بدمشق، ودرس في القدس بالمدرسة الصالحیة، واستمر في التنكزیة حتى وفاتھ 

م، ویرجح زكار أن الذین تولوا التدریس في المدرسة ١٣٦٠/ ھـ٧٦١سنة 
 ھذه، مع أن الحدیث كان علمًا من العلوم التي التنكزیة قد درسوا في دار الحدیث
  . )٦٥(كانت تدرس في المدرسة التنكزیة

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھوامش ومصادر قسم المدارس اإلسالمیة  

 ٦٤/ ٩ و ٥٢/ ٢، الضوء الالمع ٣٨٢ ــ ٣٣٥ ــ ٣٢٤ ــ ٢٠٤ ــ ٣٥/ ٢ــ األنس الجلیل ١
، المدارس في بیت ١٣ ــ ١١/ ١ ، الكواكب السائرة١٤٥/ ٦، القدس في التاریخ ٦٧ــ 

 ــ ٤٠٠، المفصل ١٧٢ ــ ١٥٩، معاھد العلم في بیت المقدس ١٦٣ ــ ١٥٦/ ٢المقدس 
  . ١١٨، مخطوطات فضائل بیت المقدس ٩٩٨/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٤٠٤

، موسوعة بیت ٣٧٢ــ ٢٧٠، المفصل ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٤٦/ ٢ــ األنس الجلیل، ٢
  . ٨٩٧/ ٢المقدس 

  ، الضوء الالمع ١١٨/ ٦، خطط الشام ٣٦١ ــ ٢٢١ ــ ٣٦/ ٢ األنس الجلیل، ــ٣

  ، موسوعة بیت المقدس ٣٨٦ ــ ٣٨٥، المفصل ٢٨٣/ ٥ و ١٩١/ ٤ و ١٧/ ٧

  . ٨٩٨ ــ ٦٥٢/ ٢

  . ٨٩٧/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٤



 

 

  . ٨٩٧/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٧ ــ ٣٧٦ــ المفصل ٥

، القدس في التاریخ ١٥١/ ١، الدارس ١٩/ ٦، خطط الشام ٤٠ ــ ٣٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٦
، موسوعة بیت ٦٩/ ٢، المدارس في بیت المقدس ٣٨٨ ــ ٣٨٧، المفصل ١٢٤/ ٦

  . ٨٩٨/ ٢المقدس 

، الضوء ٤٨٠/ ١، الدرر الكامنة ١١٧/ ٦، خطط الشام ١٧٦ ــ ٣٩/ ٢األنس الجلیل ــ ٧
، ١٨٣ ــ ٢٤٦، المفصل ٨٩٩/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٤٨/ ٥ و ٣٦/ ١الالمع 

  . ، موقع فلسطین للثقافة دراسة بكیرات٢٣٦معاھد العلم في بیت المقدس 

  . ــ موقع مؤسسة فلسطین للثقافة ــ مادة المدرسة األوحدیة لبكیرات٨

، ١٢٠ ــ ١١٩/ ٦، خطط الشام ١٩٠ ــ ١٧٩ ــ ١٧٢ ــ ٣٩ ــ ٢٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٩
، القدس في ٢٢١ ــ ٢١٧/ ١٠ و ١٨٠ ــ ١٧٩/ ٢ و ٢٧ ــ ٢٤/ ٤الضوء الالمع 

 ــ ٦٢٨ ــ ٦١٩/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٦ ــ ٣٩٥، المفصل ١٣٤/ ٦التاریخ 
  . ، موقع فلسطین للثقافة دموع على أعمدة األقصى لبكیرات٨٩٩

، ٩٠٠/ ٢، موسوعة بیت المقدس ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٤٧ ــ ٣٤/ ٢ــ األنس الجلیل ١٠
  . ٣٧٤المفصل 

، الدرر ١١٧/ ٦، خطط الشام ٣٥، أھل العلم بین مصر وفلسطین ٣٥/ ٢ــ األنس الجلیل ١١
، موسوعة بیت المقدس ٣٩٢، المفصل ١٢٩/ ٦، القدس في التاریخ ١٣٧/ ٥الكامنة 

  . ٢٠٥/ ١١، النجوم الزاھرة ٩٢/ ٢، المدارس في بیت المقدس ٩٠٠/ ٢

، ١٢٨/ ٦، القدس في التاریخ ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٤٤ ــ ٤٣/ ٢ــ األنس الجلیل ١٢
  . ٩٠٠/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩١المفصل 

، موسوعة بیت ١٢٣/ ٤، الضوء الالمع ١٢١/ ٦، خطط الشام، ٤٣/ ٢ــ األنس الجلیل ١٣
  . ٣٨٧، المفصل ٩٠٩/ ٢المقدس 

، ٣١/ ١٤، البدایة والنھایة ٢٣٢ ــ ١٧٨ ــ ١٥٧ ــ ١٠٦ــ ٣٥ ــ ٢٤/ ٢ــ األنس الجلیل ١٤
/ ٢، الضوء الالمع ٣٦٦/ ١، الدارس ٢٥٧/ ١، الدرر الكامنة ١١٧/ ٦خطط الشام 

، القدس في ٣٥/ ١٠، طبقات الشافعیة للسبكي ١٧/ ٧ و ١٩١/ ٤ و ٢٣١ ــ ٣٥



 

 

، موسوعة ٣١/ ١، المدارس في بیت المقدس ٣٨٣ ــ ٣٨١، المفصل ١٥١/ ٦التاریخ 
  . ٩٠١ ــ ٩٠٠/ ٢بیت المقدس 

، القدس في ١١٨/ ٦، خطط الشام ٣٨٨ ــ ٣٢١ ــ ٣٠٥ ــ ٣٦ /٢ــ األنس الجلیل ١٥
، موقع ٩٠٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٢ ــ ٣٩١، المفصل ١٢١/ ٦التاریخ 

  . فلسطین للثقافة بكیرات

، ١٢٥/ ٦، القدس في التاریخ ١٢١/ ٦، خطط الشام ٤١ ــ ٤٠/ ٢ــ األنس الجلیل ١٦
/ ١، موسوعة بیت المقدس ٣٩٠ ــ ٣٨٩، المفصل ٧٢/ ٢المدارس في بیت المقدس 

٥٢٤ .  

، المفصل ١٩٦/ ٧ و ٨٥ ــ ٨٤/ ١١، الضوء الالمع ٢٧٥ ــ ٤٣/ ٢ــ األنس الجلیل ١٧
  . ٩٠٣/ ٢ و ١٥٦/ ١، موسوعة بیت المقدس ٣٩٧

، المفصل ١٢٨/ ٦، القدس في التاریخ ٢٠٢ ــ ٩٦ ــ ٤٤ ــ ٤٢/ ٢ــ األنس الجلیل ١٨
  . ٩٠٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩١

  . ٤٠٥ــ المفصل ١٩

  . ٩٠٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٨٧ــ المفصل ٢٠

  . ٩٠٢/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٣ــ المفصل ٢١

، موسوعة بیت المقدس ٣٨٠ ــ ٣٧٩، المفصل ٢٧٢ ــ ٢٧١ ــ ٢٢/ ٢ــ األنس الجلیل، ٢٢
  . ٩٠١ ــ ٨٢٠/ ٢ و ٥٠٧/ ١

  . ٩٠١، موسوعة بیت المقدس ٣٧٩ــ المفصل ٢٣

، القدس في ٢٥٠/ ٣، الضوء الالمع ٧٠/ ٢ الدرر الكامنة ٢٤٤/ ٢ـ األنس الجلیل ـ٢٤
  . ٩٠٢/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٣، المفصل ١٣٠/ ٦التاریخ 

، المدارس ١١٨/ ٦، خطط الشام ٢٣٣ ــ ٢٢٥ ــ ١٩٥ ــ ١٧٩ ــ ٣٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٥
، القدس في التاریخ ١٣٨ــ  ١٣٧/ ١، الضوء الالمع ١٤١ ــ ١٠٤/ ٢في بیت المقدس 

، ٣٩٩ ــ ٣٩٨، المفصل ٣٠/ ٨، شذرات الذھب ١١/ ١، الكواكب السائرة ١٤٠/ ٦
  . ٩٠٢/ ٢ و ٢٧٠/ ١موسوعة بیت المقدس 



 

 

 ــ ١١٩/ ٦، خطط الشام ١٥٢ ــ ١٣٤ ــ ١٣٣ ــ ٣٩ ــ ٣٠ ــ ٢٢/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٦
، ٧٢/ ١، الضوء الالمع ٣٢/ ٣، الدرر الكامنة ١٠٩/ ٦، القدس في التاریخ ١٢٠

، موقع مؤسسة فلسطین ٩٠٨ ــ ٩٠٧/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٨ ــ ٣٧٧المفصل 
  . للثقافة

  . ٩٠٦/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٢٧

  . ٤٦٩ ــ ٤١٣، المفصل ٩٠٦/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٢٨

  . ٩٠٧/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٤٠٠ ــ ٣٩٩ــ المفصل ٢٩

/ ٦، القدس في التاریخ ٢٦٠/ ٨ و ١١٨/ ١١، الضوء الالمع ٣٦/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٠
  . ١٥٥ ــ ١٥٣/ ٢، المدارس في بیت المقدس ١٤٤

، القدس في ١٠٥/ ٩، الضوء الالمع ١٢١/ ٦، خطط الشام ٤٢/ ٢ــ األنس الجلیل ٣١
، موقع ٩٠٧/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٩ ــ ٣٧٨، المفصل ١١١/ ٦التاریخ 

  . یراتفلسطین للثقافة بك

  . ٤٠٥ــ المفصل ٣٢

، أھل العلم ٧٧/ ٥، أعالم فلسطین ١٠٢ ــ ١٠١ ــ ٥٠/ ٢ و ٣٤٠/ ١ــ األنس الجلیل ٣٣
، شذرات الذھب ٩٩/ ٣، الدرر الكامنة ١٢٢/ ٦، خطط الشام ١٣بین مصر وفلسطین 

/ ٦، القدس في التاریخ ١٩٠/ ٨، طبقات الشافعیة ٢٥٥/ ٩، الضوء الالمع ٤٤٩/ ٥
، ٣٧١ ــ ٣٦٨ ــ ٢٩٠ ــ ٢٨٩، المفصل ٩٠٨ ــ ٩٠٧/ ٢ بیت المقدس ، موسوعة٩٨

  . ٢٤٤/ ١المدارس في بیت المقدس 

/ ٦، القدس في التاریخ ١١٩/ ٦، خطط الشام ٢٧٤ ــ ٢٤٣ ــ ٣٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٤
  . ٩١٦ ــ ٩٠٧/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٤، المفصل ١٣٢

، ١٩٠ ــ ٨٠/ ١١، الضوء الالمع ١٢٠/ ٦لشام ، خطط ا١٨٣ ــ ٤٠/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٥
  . ٩٠٩/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٤ ــ ٣٩٣، المفصل ١٣١/ ٦القدس في التاریخ 



 

 

، ٣٧/ ٤ و ٣١٥/ ٢، الدرر الكامنة ٢١٤ ــ ١٩٤ ــ ١٢٦ ــ ٤٥/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٦
ت ، المدارس في بی١٢٦/ ٦، القدس في التاریخ ٨٤/ ١٠ و ٣٠١/ ٧الضوء الالمع 

  . ٩٠٩ ــ ٥٩٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٠، المفصل ٨٣/ ٢المقدس 

، المدارس في ١٢٩/ ٦، القدس في التاریخ ٣٢١/ ٢، الدرر الكامنة ٤٥/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٧
  . ٩٠٩/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٣، المفصل ٩٤ ــ ٩٣/ ٢بیت المقدس 

، أھل ١٧/ ٤، أعالم فلسطین ٣٤١  ــ٣٤٠ ــ ٢٣٣ ــ ٢٢٨ ــ ٣٦/ ٢ــ األنس الجلیل، ٣٨
، القدس ٢٤٤/ ٢، الضوء الالمع ١١٨/ ٦، خطط الشام، ٣٠العلم بین مصر وفلسطین 

، ٣٩٨ ــ ٣٩٧، المفصل ١٣٠/ ٢، المدارس في بیت المقدس ١٣٨/ ٦في التاریخ 
  . ٩١٠/ ٢موسوعة بیت المقدس 

  . ٩١٠/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٣٩

/ ٦، الضوء الالمع ١٢٠/ ٦، خطط الشام ٢٥٣ ــ ٢٥٢ ــ ٢٢٩ ــ ٤٠/ ٢ــ األنس الجلیل ٤٠
، موسوعة بیت ١١٩/ ٢، المدارس في بیت المقدس ١٣٥/ ٦، القدس في التاریخ ٣٠٨

  . ٤٠٥ ــ ٣٩٧ ــ ٣٩٦، المفصل ٩١٠/ ٢المقدس 

  . ٣٨٤، المفصل ١٥٣/ ٦، القدس في التاریخ ١٩٣ ــ ٢٦/ ٢ــ األنس الجلیل ٤١

، خالصة ٢٠٣/ ٤، أعالم فلسطین ٢٦١ ــ ٢٦٠ ــ ٤٢ ــ ٣٨ ــ ٣٣ /٢ــ األنس الجلیل ٤٢
/ ٤، الضوء الالمع ١٨٠/ ٦، شذرات الذھب ٤١٥/ ٢، الدرر الكامنة ٢٦٠/ ٢األثر 
، ٩١١/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣١٥، المفصل ١٢٠/ ٦، القدس في التاریخ ١١٣

  . ٢٣٤ ــ ٢٣٢معاھد العلم في بیت المقدس 

/ ٩، القدس في التاریخ ٢٣٧/ ٨، شذرات الذھب ٢٤١ ــ ٢٢٤ ــ ٤٠/ ٢ــ األنس الجلیل ٤٣
  . ٩١١/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٥، المفصل ١٠٢/ ٢، الكواكب السائرة ١٣١

  . ٨١٥/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٤٤

  . ٩١١/ ٢ــ موسوعة بیت المقدس ٤٥

  . ــ أعمدة األقصى ــ ناجح بكیرات ــ المدرسة الكیالنیة٤٦



 

 

، رحلة ١٥/ ٣ الدرر الكامنة ١٢٠/ ٦، خطط الشام ٢١٤ ــ ٤٠ ــ ٣٩/ ٢نس الجلیل ــ األ٤٧
، القدس في التاریخ ٣٠١/ ٧ و ١٩٤/ ٢ و ٤٨/ ١، الضوء الالمع ٣٤/ ١ابن بطوطة 

، المدارس في بیت ٩١٢/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٨١ ــ ٣٨٠، المفصل ١١٢/ ٦
  . ٢٤/ ٢المقدس 

، المفصل ١٣٣/ ٦، القدس في التاریخ ١٢١/ ٦ط الشام ، خط٤٢/ ٢ــ األنس الجلیل، ٤٨
  . ٩١٢/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩٥

، ١٢٨/ ٦، القدس في التاریخ ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٤٧ ــ ٤٦/ ٢ــ األنس الجلیل ٤٩
  . ٩١٢/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٩١المفصل 

وسوعة بیت ، م٣٧٣ ــ ٣٧٢، المفصل ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٤٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٥٠
  . ٩١٦/ ٢المقدس 

، الدارس في تاریخ ١٤٠/ ٥، الدرر الكامنة ٢٢٨ ــ ٢٢١ ــ ٣٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٥١
 ٣٨٨، المفصل ١٢٥/ ٦، القدس في التاریخ ١١٨/ ٦، خطط الشام ٦٠٠/ ١المدارس 

  . ٩١٤/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٨٩ــ 

، القدس في ١١٨/ ١١ الالمع ، الضوء١١٨/ ٦، خطط الشام ٣٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٥٢
، موسوعة بیت ٣٩٩، المفصل ١٥٠/ ٢، المدارس في بیت المقدس ١٤٣/ ٦التاریخ 
  . ٩١٣/ ٢المقدس 

، الدرر ١٢٣/ ٦، خطط الشام ٤٣ ــ ٤١/ ٥، أعالم فلسطین ١٦٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٥٣
/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٩، المفصل ٨٤/ ٥، الضوء الالمع ٤٤٩/ ١الكامنة 
٩١٥ .  

، شذرات الذھب ٢٤٤/ ٣، الدرر الكامنة ١١٦/ ٦، خطط الشام ٣٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٥٤
/ ٦، القدس في التاریخ ٢٣٩/ ٥ و ٣٠١/ ٢ و ٢٠٧/ ١، الضوء الالمع ١٧٨/ ٦

، معاھد العلم في بیت ٩١٤/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٨٥ ــ ٣٨٤، المفصل ١١٨
  . ٢٣٢ ــ ٢٣١المقدس 

  . ٩١٥/ ٢لمقدس ــ موسوعة بیت ا٥٥



 

 

 ــ ٢١٨/ ٢، أعالم فلسطین ٢٧٨ ــ ٢٧٧ ــ ٢٢١ ــ ٤٢/ ٢ و ٤٠٣/ ١ــ األنس الجلیل ٥٦
/ ٨ و ٢٠١/ ٣، الضوء الالمع ١٨٢/ ٧، شذرات الذھب ١٢١/ ٦، خطط الشام ٢٤٢
، المفصل ٩١٣ ــ ٩٠٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ١٠٦/ ٦، القدس في التاریخ ٨٩

  . ٤٠٥ ــ ٣٨٧ ــ ٣٧٥

، الدرر ١٢١/ ٦، خطط الشام ١٨٥/ ١، أنباء الغمر البن حجر ٤٣/ ٢ألنس الجلیل اــ ٥٧
، ٣٨٩، المفصل ١٢٤/ ٦، القدس في التاریخ ٦٧/ ٦، شذرات الذھب ٤٧٥/ ٢الكامنة 

  . ٩١٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٧١/ ٢المدارس في بیت المقدس 

  .٤٠٤ــ المفصل ٥٨

  . ٢٤٧ ــ ٢٤٥/ ٢ــ أعالم فلسطین ٥٩

، المدرسة ٣٧٣، المفصل ١١٥/ ٦، خطط الشام ٣٤/ ٢ و ٤٠٣/ ١األنس الجلیل ــ ٦٠
  . ٩١٦/ ٢النحویة لبكیرات، موسوعة بیت المقدس 

/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٣٧٤، المفصل ٧٧/ ٦، خطط الشام ٣٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٦١
٩١٥ .  

، الدرر ١٢١/ ٦، خطط الشام ١٧/ ١، الدارس للنعیمي ١٣٤ ــ ٤٢/ ٢ــ األنس الجلیل ٦٢
، ٣٧٩، المفصل ١١١/ ٦، القدس في التاریخ ٣/ ٦، شذرات الذھب ١٥٧/ ٤الكامنة 

  . ٩١٦/ ٢موسوعة بیت المقدس 

/ ٦، القدس في التاریخ ١٢٢/ ٦، خطط الشام ٢٤٦ ــ ٥٤ ــ ٤٥/ ٢ــ األنس الجلیل ٦٣
، موسوعة ٤١٦ ــ ٣٨٨، المفصل ١٠٥/ ٩ و ٤٤/ ٨ و ٤/ ٥، الضوء الالمع ١٥٠

  . ٩٠٤/ ٢یت المقدس ب

، القدس في ١٠٧/ ٦ و ٢٦١ ــ ١٩٢/ ٢، الضوء الالمع ١٩٢ ــ ٤٥ ــ ٤٤/ ٢األنس الجلیل ــ ٦٤
  . ٩٠٤/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٤١٦ ــ ٣٧٥، المفصل ١٥١/ ٦التاریخ 

، شذرات ٥٩/ ١، الدارس ١٨١/ ٢، الدرر الكامنة ١٢٩ ــ ١٠٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٦٥
، ١٥٢ ــ ١٥١/ ٦، القدس في التاریخ ٣٦/ ١٠قات الشافعیة ، طب١٩١/ ٦الذھب 

  . ٩٠١ ــ ٩٠٠/ ٢ و ٢١٢/ ١، موسوعة بیت المقدس ٣٨٢ ــ ٧٨١المفصل 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزوایا
  



 

 

عندما تذكر الزاویة عند َمْن عاش أواخر العصر التركي، والنصف األول 
لكن الزوایا كانت من القرن العشرین، یربطھا بالصوفیة، أو بإحدى طرقھم، و

أكثر مدلوًال وعمًال، فاألصل في وجود الزاویة، أن تجمع بین االعتكاف للعبادة، 
، ومما یدل على )مثل الزاویة الوفائیة في القدس(واإللتقاء بالتالمیذ للدراسة 

األھمیة التعلیمیة للزوایا، أن كثیرًا من المدارس في مدن فلسطین كانت تدعى 
لزوایا األمینیة والنصریة والختنیة في القدس كانت تدعى زوایا، وبالعكس، فا

مدارس والزاویة كالرباط والخانقاه والمحاضر، إال أنھا أصغر في الغالب، وجدت 
في بعض البالد في الصحارى واألمكنة الخالیة من السكان، لكن وجدت في بعض 

المسجد المدن في نواحي المساجد الكبرى، مثل مسجد عمرو بن العاص بمصر، و
األقصى في القدس، وكانوا یقفون ھذه الزوایا على الفقراء المتصوفة، ویجعلون 
لھا شیخًا واحدًا أو أكثر، كما كانوا یحددون عدد من یباح لھم اإلقامة الدائمة فیھا، 
ومن یحق لھم البقاء مؤقتًا، وقد بنیت بعض الزوایا لشیخ مشھور یقوم بنشر العلوم 

  . ھا للعبادةمن خاللھا، وینقطع فی

وقد عرفت الزوایا في جمیع أنحاء البالد العربیة واإلسالمیة، ففي كل مدینة 
الزاویة بمثابة (وقریة عدة زوایا، ما زال بعضھا قائمًا حتى الیوم، ویقول الشھابي 

مدرسة دینیة ودار ضیافة للفقراء وللمتصوفین المتنقلین عبر البالد من زاویة إلى 
ولعلھا تشبھ األدیرة في القرون الوسطى، وفي األصل كلمة أخرى طلبًا للعلم، 

  ). زاویة كانت تسمیة تطلق على صومعة الراھب

وكانت بعض الزوایا تضم مكتبات ھامة، مثل الزاویة النصریة في القدس، 
  . والتي أقیمت في القرن الخامس للھجرة

  : الزوایا في القدس 

ي واإلسالمي الكثیر من الزوایا، عرفت القدس كغیرھا من بلدان العالم العرب
منھا ما اندثر فلم یعد لھا ذكر أو وجود، أو أي عالمة تدل علیھا، فال یعرف إال 
اسمھا أو اسم من وقفھا، ومنھا ما زال قائمًا، ومعظم زوایا القدس التي ما زالت 
قائمة، تعود إلى عصر الممالیك، الذین أكثروا منھا، وقد عرفت القدس أكثر من 



 

 

عین زاویة منھا ما ھو مرتبط بالمتصوفة، ومنھا ما ھي مقر لرجل من األتقیاء أرب
أو  بیتھ وفیھا مصلى، لذلك كانت الزوایا أصغر من الخوانق والربط، وأكثر منھا 

  . )١(عددا

  : ــ الزاویة األدھمیة ١

تقع خارج السور على بعد مئتي متر منھ، بین باب العمود وباب الساھرة من 
  ). الھیدمیة(دیمة، وتعرف بالزاویة القدس الق

م وأوقف ١٣٦٠/ ھـ٧٦٢أوقفھا األمیر منجك نائب الشام، وذلك في سنة 
  . علیھا ھو وغیره األوقاف

ھـ، وھو مدفون ١٦١وسمیت باألدھمیة نسبة إلى إبراھیم بن أدھم المتوفى سنة 
  . صوفیةفي مدینة جبلة على الساحل السوري، ونسبة الزاویة إلیھ معنویة طرقیة 

وممن دفن في ھذه الزاویة دادا بدر األدھمي أحد شیوخھا، توفي حوالي سنة 
ھـ، وكان مقیمًا ٨٠٧ھـ، كذلك دفن فیھا شیخھا صامت الھدمي المتوفى سنة ٧٧٧

  . )٢( جماعة من عائلة البدیري١٩٥٦فیھا سنة 

  ) : السرائي(ــ زاویة األزرق ٢
  .لة، شرقي زاویة البالسيتقع بحارة الشرف ظاھر القدس من جھة القب

ھـ، تنسب إلى الشیخ إبراھیم األزرق، وفیھا قبور جماعة ٧٥٠أنشئت سنة 
ھـ، وتعرف بزاویة ٧٨٠منھم الشیخ اسحاق ابن الشیخ إبراھیم المتوفى سنة 

  . )٣(السرائي

  : ــ زاویة أبي َمْدَین ٣
  . نتقع في حارة المغاربة، بنیت أیام السلطنة الثالثة لمحمد بن قالوو

م حفید من أحفاد أبي مدین األندلسي، المولود في ١٣٢٠/ ھـ٧٢٠أنشأھا سنة 
إشبیلیة، وكان عالمًا اتجھ إلى التصوف، قیل إنھ لقي عبد القادر الجیالني في مكة، 



 

 

ودفن بقریة الُعباد قرب تلمسان على الحدود بین المغرب / ھـ٥٩٤توفي سنة 
  . والجزائر

س، صار الوقف یعرف بأوقاف أبي مدین بعد إنشاء زاویة باسمھ بالقد
ھــ وبعده، بحیث أحاط ٧٢٠الغوث، وبنیت منازل للوقف متراصة قبل سنة 

المسلمون سكانھا بمكان البراق من الخارج إحاطة مؤدیة إلى حراستھ، وقد بلغ من 
تراص ھذه المنازل حول ھذا المكان الذي ھو جدار الحرم القدسي الغربي، أن 

ة أبنیة ھذا الوقف استعمل ممرًا لیسلك منھ المسلمون إلى جدار الحرم وبقی
  . )٤(منازلھم

  : ــ الزاویة اإلبراھیمیة ٤

  تقع على جبل صھیون إلى الشمال من ضریح النبي داود 

بناھا إبراھیم باشا بن محمد علي باشا الكبیر، بعدما دخل فلسطین واستولى 
  . )٥(ھ كلما حل بالقدسم، فقد كان ینزل فی١٨٣١/ ھـ١٢٤٧على القدس سنة 

  : ــ الزاویة البسطامیة ٥

  : عرف بالقدس زاویتان حملتا ھذا االسم

في سفل صحن الصخرة من جھة الشرق عند الزیتون، وكانت مغلقة أیام : األولى
  . مجیر الدین الحنبلي

  ). المشارقة(كانت بحارة السعدیة : الثانیة

 البسطامي، واألرجح أن م الشیخ عبد اهللا١٣٨٧/ ھـ٧٧٠أوقفھا قبل سنة 
تاریخ تأسیسھا یعود إلى قبل ذلك بعشر سنوات، وقد أسست للشیخ علي الصفي 
البسطامي الذي قدم من خراسان، فالزمھ عبد اهللا بن خلیل بن علي األسد أباذي 

م بأعباء الزاویة من ١٣٦١/ ھـ٧٦١الذي أوقف الزاویة، وقام بعد وفاة الشیخ سنة 
  . م١٣٩٢/ ھـ٧٩٤ وبقي كذلك حتى وفاتھ سنة تدریس وتوجیھ وتربیة



 

 

ومن بین الذین استلموا مشیخة الزاویة شھاب الدین أحمد بن محمد 
الكردي الحلبي، كان مشھورًا بنسخ الكتب وخطھ الجمیل، كما كان من جملة 

م، ویذكر ١٤٧٦ھـ، ٨٨١مدرسي المدرسة الصالحیة والخانقاه، توفي سنة 
خ شمس الدین محمد بن عیسى البسطامي الشھیر مجیر الدین العلیمي أن الشی

بأبي زرع، كان مقیمًا بالزاویة البسطامیة، وكان یحفظ القرآن لألطفال 
م، والزاویة الیوم اندثرت وال أثر ١٤٧٠/ ھـ٨٧٥بالمدرسة الطازیة، توفي سنة 

  . )٦(لھا

  : ــ زاویة بدر الدین ٦

بیة تنسب إلى بدر الدین تقع في وادي النسور بظاھر القدس من الناحیة الغر
بن محمد بن بدران، الذي ینتھي نسبھ إلى الحسین بن علي بن أبي طالب، توفي 

م ودفن فیھا، خلف علیھا بعده ابنھ محمد ثم عبد الحافظ بن ١٢٥٢/ ھـ٦٥٠سنة 
محمد، ثم داود بن عبد الحافظ، ثم من بعده ابنھ أحمد، وإلیھم تنتسب عائلة 

  . )٧(الحسیني بالقدس

  :  زاویة البالسي ــ٧

تقع جنوبي القدس من جھة القبلة، غربي زاویة األزرق تنسب إلى الشیخ 
  )٨(أحمد البالسي، وجره فیھا وھو مشھور

  : ــ زاویة الشیخ خضر ٨

تقع بظاھر القدس غربا، بناھا الظاھر بیبرس للشیخ خضر العدوي المھراني 
  )٩(١٢٦١/ ھـ٦٦٠سنة 

  : ــ الزاویة الختنیة ٩

، تقع بجوار المسجد األقصى من القبلة، خلف المنبر، )الخنثنیة( لھا ویقال
أوقفھا صالح الدین األیوبي على رجل من المجاھدین األتقیاء، یدعى جالل الدین 
محمد بن أحمد بن محمد الشاشي، الذي كان مجاورًا في بیت المقدس وجعل 



 

 

م، وكانت ١١٩١ /ھـ٥٨٧الوقف من بعده على من یحذو حذوه، وكان ذلك في سنة 
  . تسمى مدرسة فالزوایا كانت مدارس

وسمیت بالختنیة نسبة إلى الشیخ المعروف بالختني، وقد ذكر عدد من 
المؤرخین الزاویة الختنیة، فابن فضل اهللا العمري یذكر أنھ دخل إلى بعض 
األماكن داخل سور الحرم القدسي، وكان دخولھ من الزاویة المعروفة بسكن 

وأما المحراب الصغیر الذي إلى ...  في وصف المسجد األقصىالختني، وجاء
جانب المنبر من جھة الغرب، بدخل المقصورة الحدید، بجوار الباب المتوصل منھ 

أن الزاویة الخنثنیة .. إلى الزاویة الخنثنیة، فإنھ یقال أنھ محراب معاویة، وجاء
  . وغیر ذلك.... بداخل المقصورة الحدید المالصقة للمنبر

أن بناءھا قدیم من زمن الروم، لكن بناء الدار التي بداخل .. ویذكر العلیمي
  ... الزاویة مستجد

والزاویة تعد من المباني األثریة  في القدس أیام األیوبیین، وانتھى بھا األمر 
أن صارت مكان إقامة لبعض خدم المسجد، كما جعلت بعض غرفھا مستودعات 

  . یقول عارف العارفلحفظ القنادیل وتنظیفھا، كما 

وقد استلم مشیخة الزاویة الختنیة عدد من كبار العلماء، كان على رأسھم 
الشاشي، ومنھم الشیخ شھاب الدین أحمد بن أمین الرملي المقدسي الشافعي، الذي 

ھـ، وشیخ اإلسالم ٨٤٤ترك كثیرًا من المؤلفات، توفي بالزاویة الختنیة سنة 
والشیخ ابن أرسالن، والقاضي ) ھـ٨٨٨ ــ ٨١٩(ي برھان الدین إبراھیم األنصار

ھـ، والشیخ شمس الدین ٨٤٦أحمد بن برھان الدین األنصاري المولود سنة 
كما باشر نیابة الحكم ) ھـ٩٠١ ــ ٨٤٦(القباقبي، وأحمد بن إبراھیم الحاملي 

  . )١٠(بالقدس

  : ــ زاویة الخانقي ١٠
  . یةتقع في حارة النصارى وتسمى الخانقاه الصالح



 

 

م، كانت قبل ذلك منزًال ١١٨٩/ ھـ٥٨٥أسسھا صالح الدین األیوبي سنة 
لبطاركة الروم األرثوذكس ودارًا للقسس، وقد أخذھا منھم الصلیبیون، ولما استرد 
صالح الدین القدس منھم أرجع الدار على أصحابھا األولین، كما أرجع إلیھم 

ومنھا دار البطركیة، ورضي ممتلكاتھم األخرى التي أخذھا منھم الصلیبیون، 
الروم أن یقتطع صالح الدین من منزل القسس والبطاركة جانبًا، حیث نزل فیھ 
صالح الدین مدة إقامتھ بالقدس، ثم جعلھ مسجدًا ورباطًا للعلماء المتصوفة، 

  . وصارت دارا للجھاد

ي ما زال البناء قائمًا إلى الیوم حیث یسكن الزاویة جماعة من آل العلمي، وھ
تحیط بكنیسة القیامة من الشمال والغرب، وفي داخلھا جامع یعود تاریخ عمارتھ 

  . م١٣٤٠/ ھـ٧٤١إلى أیام الملك محمد بن قالوون سنة 

 فوجدت ساكنیھا من ١٩٥٦دخلتھا سنة ... وذكر العارف في المفصل
ب، القائمین علیھا من آل العلمي، كما رأیتھا تحیط بكنیسة القیامة من الشمال والغر

والمسافة بین غرفتھا العلویة وبین قبة الكنیسة من الشرق ال تزید خمسة أمتار، بل 
إن سطح الكنیسة وھواءھا یتصرف بھ المسلمون القائمون على أوقاف الخانقاه كما 

أن عیسى بن أحمد ... وقرأ العارف في محراب الجامع الذي في الداخل.. یشاؤون
 أیام السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون العلم أشار بإنشاء ھذا المحراب في

  . )١١(م١٣٤٠/ ھـ٧٤١في شعبان سنة 

  : ــ زاویة الشیخ حیدر ١١
تقع في حارة الحیادرة في محلة الشرق بالقدس، أخذت الحارة اسمھا من اسم 

م، ووقفت على المتصوفة التابعین ١٢٧٥/ ھـ٦٧٤زاویة الشیخ حیدر، بنیت سنة 
  . )١٢(للطریقة األحمدیة

  : ــ الزاویة الجراحیة ١٢
تقع بحي الشیخ جراح بظاھر القدس، من جھة شمال القدس القدیمة، ولھا 
أوقاف معلومة أوقفھا األمیر حسام الدین الحسین بن شرف الدین عیسى الجراحي، 

م ودفن بزاویتھ، وفي ١٢٠١/ ھـ٥٩٨أحد أمراء صالح الدین األیوبي، توفي سنة 



 

 

بور جماعة من المجاھدین، وقد أوقفھا أیام الملك العادل زاویتھ من جھة القبلة ق
، وقد عرف الحي باسم حي الشیخ جراح نسبة إلى ١٢١٨/ ھـ٦١٥المتوفى سنة 

  .)١٣(الزاویة وواقفھا

  : ــ زاویة الدركاء ١٣

تقع بجوار البیمارستان الصالحي، في حي الدباغة، أوقفھا الملك غازي بن 
م، ١٢١٦/ ھـ٦١٣میافارقین وما معھا، في سنة الملك العادل األیوبي، صاحب 
أنھا كانت في زمن الصلیبیین دار االسبیتار، ... وذكر الحنبلي في األنس الجلیل

وھي من بناء ھیالنة أم قسطنطین، التي بنت كنیسة القیامة، وعلیھا منارة تھدم 
، كما كان ینزل فیھا نواب القدس) زمن الحنبلي(ھــ ٨٦٣بعضھا في زلزال سنة 

  . )١٤(أما الیوم فھي مندثرة فال أثر لھا

  : ــ الزاویة الرفاعیة ١٤

تقع داخل سور المسجد األقصى، تحت مئذنة ) أبو السعود(وتعرفھ بزاویة 
باب الغوانمة، وعرفت بزاویة أبي السعود، ألن أكثر المنتمین إلیھا من عائلة أبي 

 الوقف، كان متولیًا السعود، وقد خصصت الحكومة التركیة لھا قسمًا من مال
  .)١٥(م مفتي الشافعیة بالقدس الشیخ حسن أبو السعود١٩٥٦علیھا حوالي سنة 

  : ــ الزاویة الشیخونیة ١٥

، بالقرب من المدرسة )من أبواب المسجد األقصى(تقع عند باب حطة 
  . الصالحیة عند سویقة باب حطة

ھـ، جعل ٧٦١أوقفھا األمیر سیف الدین قطیشا بن علي بن محمد في سنة 
  . )١٦(فسمیت الشیخونیة) شیخون(نظرھا لنفسھ، ثم من بعده لولده 

  : ــ زاویة شوفان ١٦

  . )١٧(ھـ٧٠١تقع في قریة شوفان، بناھا داود بن عبد الحافظ المتوفى سنة 



 

 

  : ــ الزاویة الطواشیة ١٧

تقع غرب المسجد األقصى بحارة الشرف، وتعرف قدیمًا بحارة األكراد، 
شیخ شمس الدین محمد بن جالل الدین عرب بن فخر الدین أحمد، أوقفھا ال

  . )١٨(ھـ٧٥٣المجاور بالقدس، في رمضان سنة 

  ) : الشیخ یعقوب العجمي(ــ زاویة العجم ١٨

كانت كنیسة القدیس جمیس الصلیبیة حولت إلى زاویة في القرن التاسع 
شیخ شمس الدین ابن الھجري، تقع بالقرب من القلعة، واشتھرت بعد ذلك بزاویة ال

الشیخ عبد اهللا البغدادي، أحد العدول بالقدس، كان یسكن فیھا، وبعد وفاتھ تالشت 
  . )١٩(م١٤٨٠/ ھـ٨٨٥أحوالھا، وقیل أنھا تحولت إلى زاویة قبل سنة 

  : ــ الزاویة القادریة األفغانیة ١٩

 تقع قرب باب الغوانمة في حارة الواد، على بعد بضعة أمتار من الزاویة
النقشبندیة إلى الجنوب الغربي، وعرفت بزاویة األفغان، أنشئت لألفغان من أتباع 

أنھ كان في .. م، ویذكر العارف١٦٣٣/ ھـ١٠٣٤الطریقة القادریة وذلك سنة 
، عشرون أفغانیًا یتولى شؤونھم رئیسھم الحاج عبد اهللا ١٩٥٦القدس سنة 

ش فیھ تاریخ الوقف، یقال إن األفغاني، وھو متولي شؤون الزاویة، وعلى بابھا نق
  . )٢٠(ھــ ١١١٥الذي أنشأھا محمد باشا محافظ القدس 

  : ــ الزاویة القرشیة ٢٠
ھـ، وقع مطر ٨٧٧تقع بخط مرزبان، جاء في كتب التاریخ، أنھ في سنة 

 مكانًا ٣٦٠وبرد كثیر ببیت المقدس، فتھدمت أماكن كثیرة بسبب ذلك، ویقال أن 
  . )٢١(یة الشیخ محمد القرشي بخط مرزبانتھدم، ومن جملة ذلك زاو

  : ــ الزاویة القیمریة ٢١
تقع بظاھر القدس من جھة الشمال مما یلي الغرب، وھي قبة محكمة البناء، 

  : تنسب لجماعة من األمراء الشھداء المجاھدین، وقبورھم فیھا، وھم



 

 

تشھد ــ األمیر الشھید حسام الدین أبو الحسن بن أبي الفوارس القیمري، اس
  . ھـ٦٤٨في سنة 

  . ھـ٦٤٨ــ األمیر ضیاء الدین موسى ابن أبي الفوارس، استشھد في سنة 

  . ھـ٦٦١ــ األمیر حسام الدین خضر القیمري، استشھد في سنة 

  . ھـ٦٦١ــ األمیر ناصر الدین أبي الحسن القیمري، استشھد في سنة 

راء الطبلخانة كما دفن بالقبة األمیر ناصر الدین محمد جابر بك، أحد أم
  . )٢٢(/ ھـ٧٧٦بالشام، وناظر الحرمین بالقدس والخلیل توفي سنة 

  : ــ زاویة القصبة ٢٢
  .)٢٣(تقع في محلة الشرف 

  : ــ الزاویة القلندریة ٢٣

تقع بجوار مقبرة مامال أو بوسطھا، كانت الزاویة كنیسة من بناء الروم، 
 القلندري إلى القدس، أقام بھا وعرف بالدیر األحمر، وعندما جاء الشیخ إبراھیم

بجماعة من المتصوفة فنسبت إلیھ، وسمیت بالقلندریة، وذلك في نھایة القرن 
ھــ خربت الزاویة واستمرت خرابًا، والقلندریة ٨٩٣التاسع الھجري، وفي سنة 

فرقة صوفیة تنسب إلى مؤسسھا قلندر یوسف العربي األصل، اإلسباني المولد وقد 
یة الشیخ اإلمام المحقق محمد بن أبي بكر بن أبي الوفا الحسیني دفن بجوار الزاو

  . )٢٤(ھـ٨٩١الشافعي، صاحب المصنفات، والمتوفى سنة 

  : ــ زاویة القرمي ٢٤

تقع في حارة الواد، بخط مرزبان، بالقرب من حمام عالء الدین البصیر، 
ي، كان من أنشأھا وأوقفھا األمیر ناصر الدین محمد بن عالء الدین شاه الجیل

أمراء العشرات بغزة، مقیمًا بالقدس، تأثر كثیرًا بالشیخ محمد بن أحمد القرمي إلى 
أن أوقف علیھ وعلى ذریتھ ثلث ممتلكاتھ، وبنى لھ زاویة نالت اسمھ، وكان 

م، وبعد ما تعلم قدم إلى ١٣٢٠/ ھـ٧٢٠القرمي من أصل تركستاني ولد سنة 



 

 

مقدس، فأقام بھا مستوطنًا، وكان وجیھًا عند دمشق وأقام بھا، ثم تحول إلى بیت ال
الخاصة والعامة، مقبوًال عند الملوك ال ترد شفاعتھ، كان متصوفًا عالمًا خاصة 

م، ١٣٨٦/ ھـ٧٨٨بعلوم الحدیث، كما نظم الشعر، وبقي بالقدس حتى وفاتھ سنة 
  . )٢٥(ودفن بزاویتھ

  : ــ الزاویة الكبكبیة ٢٥

األمیر عالء الدین ایدغدي بن عبد اهللا الكبكبي، تقع في مقبرة مامال، أنشأھا 
  . )٢٦(ھــ ودفن فیھا ٦٨٨توفي سنة 

  : ــ الزاویة اللؤلؤیة ٢٦
داخل السور، أوقفھا بدر ) أحد أبواب المدینة(تقع جنوب شرق باب العمود 

  . )٢٧(م١٣٧٩/ ھـ٧٨١ھـ، أو سنة ٧٥٥الدین لؤلؤ غازي، وذلك في سنة 

  : ــ الزاویة المھمازیة ٢٧
تقع شمال المسجد بالقرب من المعظمیة من جھة الغرب، وتعرف بدار 

  . الدویك، وتنسب للشیخ كمال الدین المھمازي

وقف علیھا الملك الصالح إسماعیل ابن الناصر محمد بن قالوون، على 
ھـ، ٧٤٥من عمل القدس الشریف، في سنة ) بیت لقیا(المشایخ المقیمین بھا قریة 

ل من ذریة المھمازي اسمھ الشیخ خیر الدین خضر ویوجد فیھا قبر رج
  . )٢٨(م١٣٤٤/ ھـ٧٤٥المھمازي، المتوفى سنة 

  : ــ الزاویة المحمدیة ٢٨
  تقع بجوار المدرسة البارودیة من جھة الغرب،

  . )٢٩(ھـ٧٥١ رجب سنة ١٠أوقفھا محمد بك زكریا الناصري في 

  : ــ الزاویة المولویة ٢٩



 

 

، یقیم فیھا منتسبوا الطریقة )القدس(بزاویة تقع بحارة السعدیة وتعرف 
م، ١٥١٩/ ھـ٩٢٥المولویة، والتي دخلت بیت المقدس  في أوائل الحكم العثماني 

ثم اتسعت فأنشأ لھا أتباعھا مكانًا إلقامة أذكارھم فیھ، ولیتدارسوا كتب القوم فیما 
  . بینھم

ثم حولھ والطابق األرضي لھذه الزاویة كان دیرا فیھ كنیسة لالتین، 
المسلمون إلى مسجد بعد الفتح الصالحي للقدس، والطابق العلوي والمئذنة التي 

یوجد لوحة ) خداوندكاربك(بجانبھ من عمل األتراك العثمانیین أوقف ھذه الزاویة 
أمر بإنشاء ھذا المكان للمولویة (على إحدى غرف الزاویة العلویة منقوش علیھا 

كانت ھذه ..) م١٥٨٦/ ھـ٩٩٥قدس الشریف سنة خدا وندكاربك قومندان لواء الم
الزاویة في أیام العھد العثماني تابعة إلى المقر العام في قونیة، حیث یقوم ضریح 

جلبي أفندي شیخ الطریقة المولویة، كما كانت فیما مضى ذات نفوذ واسع، فلھا (
 الذین مریدون وأتباع كثیرون، ألنھا كانت تتمتع بتأیید السالطین من بني عثمان

ساھموا كثیرًا في نشر الطرق الصوفیة فأغرقوا الناس فیھا وفي خوارق العادات، 
وأبعدوھم عن العلم، وكان للزاویة المولویة أمالك وأوقاف واسعة، لكنھا في بدایة 
النصف الثاني من القرن العشرین، تقلصت أمالكھا، واندثرت أوقافھا، ولم یبقى 

  . )٣٠(لھا مریدون وأتباع في القدس

  : ــ زاویة المصمودي ٣٠

تقع بأعلى حارة المغاربة، بجوار الزاویة البسطامیة من جھة الشمال، 
  . مالصقة لدرج البراق

ھــ أیام سلطنة محمد بن ٧٠٣أوقفھا الشیخ عمر بن عبد اهللا المصمودي سنة 
كما وضح ذلك في األنس .. قالوون الثانیة، وقد سد بابھا في زمن مجیر الدین

  . )٣١(لالجلی

  : ــ زوایا مقام النبي داود ٣١



 

 

یقع مقام داود على ربوة مرتفعة من الربى التي تتألف منھا مدینة القدس، 
/ ھـ٨٥٧ویسمونھا جبل صھیون أیام ُمْلِك جقمق العالئي الظاھري المتوفى سنة 

منھا م، أحد ملوك دولة الشراكسة مصَر والشام والحجاز، قام بعدة أعمال، ١٤٥٣
الشریف الذي وضعھ عند الصخرة الشریفة تجاه المحراب، ورتب لھ المصحف 

قارئًا، وأمر بإبطال جمیع المظالم التي جرت في المدینة، ونقش ذلك على بالطة 
/ ھـ٨٥٦ثببت بحائط المسجد الغربي عند باب السلسلة، وأخذ قبر النبي داود سنة 

حیین والمسلمین، م وحولھ إلى زاویة، وكان یحصل حولھ خالف بین المسی١٤٥١
فمرة یكون بید المسلمین، ومرة یكون بید المسیحیین، فاستقر بید المسلمین من سنة 

ھـ، وفي أیام السلطان العثماني سلیمان القانوني بنى فیھ مسجدًا ورمم الزوایا ٨٥٦
م ومقام النبي داود ھذا یعد من األمكنة ١٩٦٧ثم تحول إلى كنیس للیھود بعد سنة 

) لم یصح ذلك(ھمة في مدینة القدس، یقال أنھ یضم ضریح النبي داود اإلسالمیة الم
ومسجدین مالصقین لھ وتحیط بھ أبنیة كثیرة یقیم فیھا أفراد من عائلة الدجاني، 

  : وھم سدنة ھذا المقام، وفي المقام أربع زوایا وھي

الزاویة المجیدیة وتنسب إلى السلطان عبد المجید الثاني العثماني وھي إلى (
  الشمال من الضریح ،

  زاویة عیال طھ، 

  زاویة عیال شكر 

  زاویة عیال خلیل 

م أیام السلطان محمود ١٨١٧/ ھـ١٢٢٣بعض ھذه الزوایا جددت في سنة 
ھكذا كان حال ھذه الزوایا وھذا المكان المقدس .. العثماني، ویقول اسحق الحسیني

، حیث ١٩٦٧دس سنة ، لكن األمر تبدل بعد احتالل الصھاینة للق١٩٦٧قبل سنة 
وضعت وزارة األدیان الصھیونیة یدھا على ھذا المكان، ومنعت المسلمین من 
أداء شعائرھم الدینیة فیھ، وأزیلت عن المقام الستائر التي كانت مطرزة باآلیات 

  . )٣٢(القرآنیة، ووضع بدًال منھا نجمة داود، وكتابات أخرى بالعبریة

  : ــ زاویة المغاربة ٣٢



 

 

المسجد األقصى، في آخر حارة المغاربة، وعرفت بزاویة عمر تقع غرب 
م الشیخ عمر بن عبد اهللا بن النبي المغربي ١٣٠٤/ ھـ٧٠٣المجرد أنشأھا سنة 

المصمودي المجرد من مالھ الخاص، بعد أن وجد في القدس جالیة كبیرة من أھل 
قد تولى الغرب اإلسالمي، من أتباع المذھب المالكي، توفي الواقف بالخلیل و

مشیخة الزاویة عدد من المغاربة المقیمین في القدس، منھم الشیخ خلیفة بن مسعود 
م ومن بعده ابنھ ١٤٣٠/ ھـ٨٣٣الذي كان أحد أئمة المسجد األقصى، توفي سنة 

الشیخ شمس الدین محمد بن خلیفة، كما كان أحد شیوخ المدرسة الغادریة، ثم 
 ثم ١٤٩٢/ ھـ٩٩٧ي، المتوفى سنة شرف الدین عیسى بن عمر الحسین المغرب

  . م١٤٩٣/ ھـ٨٩٨توالھا قاسم المغربي المتوفى سنة 

وكان شیخ الزاویة یعین بمرسوم سلطاني، وھذا دلیل على مكانتھا ودورھا 
الكبیر الذي شغلتھ وقامت بھ، وبعد كل ذلك قام الصھاینة الیھود بھدمھا سنة 

  . )٣٣(م ١٩٦٧

  ) : ةالغزالی(ــ الزاویة النصریة ٣٣
تقع على باب برج الرحمة، عند سور المسجد األقصى الشرقي أسسھا الشیخ 

ھـ، وكان یعلم فیھا فنسبت إلیھ، وقیل لھا ٤٥٠نصر المقدسي حوالي سنة 
أقام فیھا وأتم كتابھ ) أبو حامد الغزالي(الناصریة، وسمیت بالغزالیة، ألن اإلمام 

لك المعظم بعد ذلك، ثم خربت أیضًا إحیاء علوم الدین، ثم خربت فأعاد بناءھا الم
ولم یبق من آثارھا إلى أیام مجیر الدین الحنبلي إال أثر البناء المھدوم وذلك في 

  . )٣٤(بدایة القرن العاشر الھجري

  ) : األزبكیة والبخاریة(ــ الزاویة النقشبندیة وتسمى ٣٤

على بضعة تقع في حارة الواد، بالقرب من زوایا الحرم الشمالیة الغربیة، و
  . أمتار من باب الغوانمة غربًا

ھـ، ویقول شراب أنھا أنشئت في القرن الثامن الھجري، ١٠٤٠أنشئت سنة 
بناھا مؤسس الطریق النقشبندیة الشیخ محمد بھاء الدین النقشبندي البخاري، إلیواء 
الغرباء وإطعام الفقراء من مسلمي بخارى وجاوى وتركستان وأندونیسیا والذي 



 

 

/ ھـ١٠٢٥األرض یدعى عثمان بك البخاري، المعروف بالصوفي سنة اشترى 
م أضیف إلیھا فیما بعد بعض الغرف عندما توالھا الشیخ حسن بن الشیخ ١٦١٦

م كان المتولي ١٩٥٦م، وفي سنة ١٧٣١/ ھـ١١٤٤محمد الصالح األزبكي سنة 
یة قد على إدارتھا الشیخ یعقوب بن الشیخ رشید البخاري، وكانت الحكومة الترك

خصصت لھا قسطًا من مال الوقف، وأیام حكم االنتداب البریطاني لفلسطین ضم 
  . )٣٥(أحد أجنحتھا المحكمة الشرعیة

  :  ــ زاویة الھنود ٣٥

بابا فرید شكر (تقع في شمال المدینة داخل السور عند باب الساھرة أسسھا، 
القرن الخامس من مسلمي الھند، جاء إلى القدس وأقام فیھا منذ حوالي ) كنج

الھجري، وخصص لھا قسمًا من دخل وقف القدس أسوة بغیرھا، وفیھا مسجد، 
ولھا وقف بباب حطة، ویذكر العارف أن الشیخ حسن األنصاري كان ناظرھا 

أنھا قدیمة، وكانت للصوفیة الرفاعیة، ثم (م، ویؤكد مجیر الدین ١٩٥٦حوالي سنة 
   .)٣٦(نزلت بھا طائفة من الھنود فعرفت بھم

  : ــ الزاویة الوفائیة ٣٦

تقع بباب الناظر من الجھة الغربیة، تجاه المدرسة المنجكیة، وعلوھا دار من 
ھــ ثم عرفت ٨١٥معالیمھا تعرف بدار الشیخ شھاب الدین ابن الھائم المتوفى سنة 

  . ببني أبي الوفا لسكنھم بھا، كما عرفت قدیمًا بدار معاویة

 الدین أبو الوفاء محمد، ویقول شراب إن م تاج١٣٨٠/ ھـ٧٨٢أنشأھا سنة 
مؤسسیھا آل أبي الوفا المنسوبون إلى الشیخ بدر الدین بن بدران الحسیني، 
وینسب لھم الزاویة الحمراء أیضًا، القریبة من الخانقاه الصالحیة، ومن كنیسة 

  . القیامة

فقد أسست أسرة أبي الوفاء طائفة صوفیة أخذت اسمھا منھا، ولھذا تعاقب 
على مشیخة الزاویة الوفائیة علماء من ھذه األسرة، أولھم تاج الدین المتوفى سنة 

م ثم ابنھ تقي الدین أبو بكر الذي كان من شیوخ المدرسة الحسنیة ١٤٥٥/ ھـ٨٥٩



 

 

م وكان عالمًا تخرج علیھ كثیر من أھل العلم، ومنھم ١٤٦٩/ ھـ٨٧٤توفي سنة 
تعرف إلى أركان الدولة في شھاب الدین أحمد المعروف بذكائھ المفرط، 

م، قام ١٤٧٧/ ھـ٨٨٢استانبول، ثم توصل إلى السلطان واجتمع بھ توفي سنة 
  . )٣٧(الصھاینة بحفر أنفاق تحتھا، مما عرضھا للتصدع واالنھیار

  : ــ الزاویة الیونسیة ٣٧

تقع بباب الناظر بجوار المدرسة الجھاركسیة مقابل البارودیة غرب المسجد، 
صوفة أتباع الطریقة الیونسیة، وقیل أنھا كانت كنیسة ثم حولت إلى وتنسب للمت
  ).٣٨(ھـ٧٩١زاویة سنة 

  

  

  

  

  

  

  : ھوامش ومصادر زوایا بیت المقدس 

، ٤٦٣/ ١، موسوعة بیت المقدس لشراب ١٦٢ ــ ١٦١ــ التربیة عبر التاریخ لعبد الدائم ١
  ٥٠للخربوطلي ، مدارس أنشأتھا نساء ٣٣١/ ٢معجم دمشق التاریخي للشھابي 

  ٤٦٤ ــ ٥٣٩/ ٢ و ٤٠٥/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢١ــ األنس الجلیل، المفصل ٢

  . ٤٦٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٤٦/ ٢ــ األنس الجلیل ٣

  . ٩١٩ ــ ٩١٨/ ٢ و ٤٦٦ ــ ٨٩/ ١ــ موسوعة بیت المقدس ٤



 

 

، المفصل ١١٢، تاریخ القدس لطھ ماردیني ٤٦٨ ــ ٨٦ ــ ٨٣/ ١ــ موسوعة بیت المقدس ٥
٤٤٢ .  

، شذرات الذھب ٣٦٤/ ٢، الدرر الكامنة ١٩٤ ــ ١٦٢ ــ ٤٨ ــ ٢٣/ ٢ــ األنس الجلیل، ٦
، ٧٢٢ ــ ٧٢١، المفصل ١٥٩ ــ ١٥٧/ ٦، القدس في التاریخ لزكار ٣٣٣/ ٦

  . ٦١٩/ ٢ و ٤٦٤/ ١موسوعة بیت المقدس 

  . ٤٦٧/ ١ــ األنس الجلیل، المفصل، موسوعة بیت المقدس ٧

  . ٤٦/ ٢نس الجلیل ــ األ٨

  . ٤٦٧/ ١ــ موسوعة بیت المقدس ٩

، موسوعة ٣٦٨، المفصل ٢٠٨ ــ ٢٠٧ ــ ١٧٥ ــ ١٤٤ ــ ٣٤ ــ ١٣/ ٢ــ األنس الجلیل ١٠
  . ٩٠٤/ ٢ و ٤٦٥ ــ ١٤٣ ــ ٩٧/ ١بیت المقدس 

  . ٤٦٥/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢٤ ــ ٧٢٣ــ المفصل ١١

  . ٩٩/ ١ــ موسوعة بیت المقدس ١٢

  . ٥٣٦ ــ ٣٨٣ ــ ١٤١/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢١، المفصل ٤٨/ ٢األنس الجلیل ــ ١٣

  . ٤٦٦/ ١، موسوعة بیت المقدس ٤٩ ــ ٤٧/ ٢ــ األنس الجلیل ١٤

  . ٤٦٥/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢١ــ المفصل ١٥

  . ٥١٧ ــ ٤٦٦/ ١، موسوعة بیت المقدس ٤٢ ــ ٤١/ ٢ــ األنس الجلیل، ١٦

  . ٤٦٦/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٤٥/ ٢س الجلیل ــ األن١٨ ــ ١٧

  . ٤٧/ ٢ــ األنس الجلیل ١٩

  . ٤٦٨، موسوعة بیت المقدس ٧٢٢ــ المفصل ٢٠

  . ٤٩/ ٢ــ األنس الجلیل ٢١

  . ٨٢٢ ــ ٨٢١/ ٢ و ٤٦٦/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٠٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٢



 

 

، موسوعة بیت المقدس ٣٣٧ ــ ٣٣٦/ ٣، الدرر الكامنة ١٦١ ــ ١٦٠/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٣
  . ٨٨٢/ ٢ و ٤٦٨/ ١

  . ٤٦٩/ ١ــ موسوعة بیت المقدس ٢٤

  . ٤٦٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢١، المفصل ٤٨ ــ ٤٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٥

  . ٤٦٧/ ١، موسوعة بیت المقدس ٤٢/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٦

  . ٢٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٢٧

  . ٧٢٣ ــ ٧٢٢ــ المفصل ٢٨

  . ٨٢٠/ ٢ و ٤٦٧/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٣/ ٢ األنس الجلیل ــ٢٩

، لواء القدس في أواسط ٤٦٨ ــ ٢٧٠/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢٦ ــ ٧٢٤ــ المفصل ٣٠
  . ٣٢العھد العثماني لعادل مناع 

، القدس في ١٨٧/ ٣، الضوء الالمع ١٤٩/ ٦، خطط الشام ٤٦/ ٢ــ األنس الجلیل ٣١
  . ٤٦٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ١٥٧ ــ ١٥٥/ ٦التاریخ 

  . ٤٦٧/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٢

  . ٤٦٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢٠ــ المفصل ٣٣

  . ٤٦٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٧٢١، المفصل ٤٨/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٤

ــ ٢١٢ــ  ٢١١ ــ ١٩٤ ــ ١٩٣ ــ ١٨٦ ــ ١٨٥ ــ ٤٧ــ ٣٧/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٥
 و ١٩٦/ ٧ و ٢٦٠ ــ ٢٥٩/ ١، الضوء الالمع ١٤٨/ ٦، خطط الشام ٤٣٤
  . ٤٦٧/ ١، موسوعة بیت المقدس ١٥٥ ــ ١٥٤/ ٦، القدس في التاریخ ٨٤/ ١١

  . ٤٤/ ٢ــ األنس الجلیل ٣٦

، خطط ٤٣٤ ــ ٢١٢ ــ ٢١١ ــ ١٩٤ ــ ١٩٣ ــ ١٨٦ ــ ٤٧ ــ ٢/٣٧ ــ األنس الجلیل ٣٧
 ــ ٦/١٥٤، القدس في التاریخ ١١/٨٤ و٢٦٠ ــ ١/٢٥٩وء الالمع ، الض٦/١٤٨الشام 
  .١/٤٦٧، موسوعة بیت المقدس ١٥٥



 

 

  . ٢/٤٤ ــ األنس الجلیل ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الخوانق

  خوانق بیت المقدس
  

لم یقتصر التعلیم عند العرب والمسلمین على المساجد والمدارس، بل وجدت 
لقون فیھا العلم إلى جانب أغراض أخرى أنشئت عندھم مؤسسات أخرى كانوا یت

  .. من أجلھا، ومنھا الخوانق

والخوانق جمع خانقاه، ویقال لھا الخانكاه، وھي كلمة فارسیة األصل، معناه 
البیت، ثم أطلقت على دار الصوفیة، أو المكان الذي ینقطع فیھ بعض الناس للعزلة 

ساجد الصالة، إال أن فیھا غرفًا عدیدة أو للعبادة، وغالبًا ما كانت تبنى على شكل م
لمبیت الفقراء والصوفیة، وبیتًا كبیرًا لصالتھم مجتمعین، وللقیام بأدوارھم 
وأذكارھم، وال تقام فیھا الجمعة، وال تضم مئذنة أو منبرًا للخطابة، ویؤكد 
المقریزي في خططھ إلى أن بعض الخوانق تقیم دروسًا في الفقھ والدین والعربیة 

تصوف والحدیث، كما كانوا یجعلون فیھا خزائن للكتب والمصاحف، وربما وال
وضعوا فیھا بعض الكتب الفلكیة وآالتھا، وذكر أن بعض الخوانق رتبت فیھ 
دروس فقھ للمذاھب األربعة، ودروس الحدیث، ودروس تعلم القرآن وقراءتھ 



 

 

مدرسین بالروایات السبع، وكان یصرف من أوقافھا على العاملین فیھا وال
والطالب والمنقطعین، وقد عرفت الخوانق في كل البالد العربیة واإلسالمیة، 
خاصة أیام األیوبیین والممالیك والعثمانیین، وسمیت بالخوانق في القرن السادس 
للھجرة الثاني عشر للمیالد، وأول من بناھا وأعدھا للصوفیة صالح الدین 

  . عرف باسمھكان بالقدس، وقد : األیوبي، وأول خانقاه

ویتمیز الخانقاه عن الزاویة أن الخوانق لیست شخصیة، فغالبًا لھا مقام 
رسمي في الدولة، فھي التي تنفق علیھا، وتعین شیوخھا بمراسیم سلطانیة، وتعد 
خوانق الفرقة الكرامیة من أول الخوانق التي أسست في القدس، وھم أتباع محمد 

ار إلیھا المقدسي في أحسن التقاسیم، وقد ھـ، وقد أش٢٥٥بن كرام المتوفى سنة 
انتھى أمره منذ زمن بعید، أما أول خانقاه بنیت في القدس وما تزال قائمة حتى 

  : ، ومن خوانق بیت المقدس)١(یومنا ھذا، كما أشرنا إلیھا فھي الخانقاه الصالحیة

  :ــ الخانقاه الصالحیة ١
ال والغرب، أنشأھا صالح تقع مالصقة لكنیسة القیامة، وتحیط بھا من الشم

الدین األیوبي بعد تحریر بیت المقدس، ووقف علیھا أوقافًا كثیرة، وجعلھا وقفًا 
م، ١١٨٧/ ھـ٥٨٣للمتصوفة وللوافدین من أھل الطریقة والمعرفة، أسسھا سنة 

/ ھـ٥٨٥وھي باألصل دار البطرك القریبة من كنیسة القیامة، وتم وقفھا سنة 
المسجلة في المحكمة الشرعیة، أن السلطان تصدق بدار م، وتفید الوقفیة ١١٨٩

البطرك وعدة عقارات مجاورة، للخانقاه، كما وقف علیھا عقارات كثیرة، منھا 
حمام البطرك، وبركة مامال، وأرض البقعة بظاھر القدس، ھذا وقد ُعمر المبنى 

 على م أیام الممالیك ویقوم١٤١٧/ ھـ٨٢٠عدة مرات، وعلیھ منارة بنیت في سنة 
  . أمرھا في ھذه األیام جماعة من عائلة العلمي في القدس

وممن استلم مشیختھا الشیخ غانم بن عیسى بن غانم المقدسي، توفي سنة 
ھـ، الذي ٧٩٧ھـ، والقاضي شرف الدین أبو الروح األنصاري المتوفى سنة ٧٧٠

ھـ، ٨٣٩نمَّا أوقاف الخانقاه، وبرھان الدین إبراھیم األنصاري المتوفى سنة 
ھـ، وأبو البركات محمد بن نجم الدین ٨٤٤ومحمد فوالد بن عبد اهللا المتوفى سنة 

ھـ، ٨٨١ھـ، وأحمد بن محمد الكردي المتوفى سنة ٨٧٨األنصاري المتوفى سنة 



 

 

ھـ، وجمال الدین عبد اهللا بن محمد ٨٥٥ومحمد بن عبد اهللا البغدادي المتوفى سنة 
ومحمد بن أحمد القالنسي المتوفى سنة ھـ، ٨٩٠غانم األنصاري، المتوفى سنة 

  . )٢(ھــ ٨٩٧ھـ، ومحمد بن أحمد أحمد بن مكي المتوفى سنة ٨٩٣

  : ــ الخانقاه الفخریة ٢

تقع في الجنوب الغربي من باب الحرم، بجوار جامع المغاربة، وبابھا من 
  . داخل المسجد

فى سنة أوقفھا القاضي محمد بن فضل اهللا، ناظر الجیوش اإلسالمیة المتو
ھـ، وكان یلقب بفخر الدین، كانت ھذه الخانقاه في القرن العاشر الھجري ٧٣٢

م جماعة من عائلة أبي السعود، لكن الصھاینة ١٩٦٧مدرسة، وسكنھا في سنة 
م، بعدما كانت تضم مسجدًا وغرفًا تسمى ١٩٦٧الیھود ھدموھا بعد حزیران سنة 

  ).أبو مدین(ة خالوي، كما ھدموا معھا زاویة المغاربة وزاوی

وعرف من مشایخھا شھاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن حامد 
م، وقد درس فیھا ١٤٦٩/ ھـ٨٧٤م، وابن محمد المتوفى سنة ١٤٥٠المتوفى سنة 

  .)٣(الشیخ عبد القادر أبو السعود علم الفلك

  : ــ خانقاه سنجر ٣

  .تقع عند باب شرف األنبیاء الواقع شمال الحرم القدسي

 بإنشائھا عبد اهللا بن عبد ربھ بن عبد الباري سنجر، ووقف علیھا قریة أمر
من أریحا، وفرنا وطاحونا وعلوھما بالقدس، ) مجال(من القدس، وقریة ) بیرنباال(

ودارًا ومصبنة وستة حوانیت، ووراقة بنابلس، وثالث حوانیت وأربع طواحین 
  .)٤(بسلواد

  : ــ الخانقاه التنكزیة ٤
ھـ، وكانت ٧٢٩السلسلة، أنشأھا األمیر تنكز الناصري سنة تقع عند باب 

  .)٥(مدرسة وخانقاه ودار حدیث ومكتب أیتام



 

 

  : ــ الخانقاه األسعردیة ٥
تقع شمالي رواق المسجد األقصى الشمالي، وقفھا تاجر یدعى مجد  الدین 

  .)٦(م، وكانت مدرسة وخانقاه١٣٦٨/ ھـ٧٧١األسعردي سنة 

  :ة  ــ الخانقاه الكریمی٦
تقع عند باب حطة، وقفھا الصاحب كریم الدین بن عبد الكریم بن المعلم ھبة 

ھـ، كما كانت مدرسة ٧٢٦زارھا الرحالة ابن بطوطة سنة / ھـ٧١٨اهللا، سنة 
  .)٧(أیضًا

  : ــ الخانقاه المنجكیة ٧
م، ١٣٦٠/ ھـ٧٦٢تقع عند باب الناظر، وقفھا األمیر منجك، نائب الشام سنة 

  .)٨(ومدرسةوكانت خانقاه 

  : ــ الخانقاه الدواداریة ٨
تقع عند باب العتم، وقفھا األمیر علم الدین موسى سنجر بن عبد اهللا الدوادار 

م، وقفھا على ثالثین نفرًا من المتصوفة ١٢٩٥/ ھـ٦٩٥الصالحي النجمي، سنة 
  .)٩(من العرب والعجم، كما كانت مدرسة أیضًا

  : ــ الخانقاه المولویة ٩

رة السعدیة، أنشأتھا الدولة التركیة ألتباع الطریقة المولویة سنة تقع في حا
  .)١٠(م، وتعرف بالتكیة وبالزاویة المولویة١٥٩٦/ ھـ٩٩٥

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ھوامش ومصادر الخوانق 

، خطط دمشق ٤٢٢/ ٢، خطط المقریزي، ١٦١ ــ ١٦٠ ــ التربیة عبر التاریخ ١
، ١٣٩/ ٢، الدارس للنعیمي ١٣٩/ ٢، خطط الشام لكرد علي، ٣٩٩للعلبي 

  .٣٩١/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٤٥/ ١معجم دمشق التاریخي للشھابي 

 ــ ١٤٦ ــ ١٤٣ ــ ١٤٢ ــ ١٢٧ ــ ١١٩ ــ ٤٧/ ٢ و ٣٠٢/ ١ ــ األنس الجلیل ٢
، موسوعة ٢٨٩، المفصل ٢١٠ ــ ٢٠٤ ــ ١٩٨ ــ ١٩٥ ــ ١٧١ ــ ١٥٨

  .٣٩٠/ ١بیت المقدس 

، الدارس ٢٥٥/ ٤، الدرر الكامنة ١٤٨/ ٦ خطط الشام ٣٤ /٢ ــ األنس الجلیل ٣
 القدس في ٨٤/ ٧ و ١٧٣/ ٢، الضوء الالمع ٤٣١ ــ ١٩٣ ــ ١٨٣/ ١

  .١٥٣/ ٦التاریخ 

  .٧٢٤ ــ المفصل ٤



 

 

  .٣٩١/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٥

  .٣٩٢/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٦

  . ــ األنس الجلیل٧

  .٣٩٢/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٨

  .٣٩١/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٩

  .٣٩٢/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ١٠

  

  

  الرباط والرُّبط في القدس

  :الرباط والرَّبط في القدس 

الرباط والمرابطة مالزمة القرى والمدن والمواقع التي تكون حدودًا، أو 
قریبة من الحدود التي تحاذي بالد األعداء، وھو ما یسمى الثغور اإلسالمیة، 

صلھ أن یربط كل واحد من الفریقین خیلھ، ثم صار لزوم الثغر رباطًا، وربما وأ
سمیت الخیل أنفسھا رباطًا، وكان كثیر من الناس یحبسون السكن في المدن 
الساحلیة في بالد الشام ومصر، ألنھا ثغور قد تأتي األعداء منھا، وبالد الشام 

قصودة من األعداء، والذین بعامة، وبالد فلسطین بخاصة، بالد رباط، ألنھا م
  .یثبتون في بالد اإلسالم إذا احتلھا األعداء بعسكرھم، ھم مرابطون أیضًا

وفیم بعد اتخذ اسم الرباط معنى اجتماعیًا مدنیًا، فقد یكون الرباط مأوى 
للفقراء والعجزة واألرامل، وقد یكون الرباط مكانًا لتوفیر الطعام المجاني 

كزًا للمتصوفة إذا تفرغوا للعبادة وطلب العلم، فقد كانت للمسافرین، وقد یكون مر
توجد  المكتبات في بعض الرُّبط، وأشھر الربط في القدس تعود إلى العصرین 



 

 

األیوبي والمملوكي، وكان ینزل فیھا الحجاج مجانًا ألنھا كانت تستفید من األوقاف 
  )١(.الكثیرة الموقوفة علیھا

  :ومن أشھر ربط بیت المقدس

الذي أنشأه صالح الدین األیوبي، بقرب كنیسة القیامة، :  الرباط الصالحي ــ١
وبعضھ راكب على ظھر الكنیسة، أوقفھ للمتصوفة، وقد ذكرتھ في باب الخوانق 

  .)٢()الخانقاه الصالحیة(

یقع عند باب القطاعین، وكان مؤلفًا من رباطین طابقین :  ــ الرباط الحموي٢
ل، واآلخر لألرامل من النساء، ولم یعرف مؤسسھ أو فوق بعضھما، أحدھما للرجا

  .)٣(واقفھ

یقع بباب حطة، أنشأه الملك األوحد نجم : ــ رباط الملك األوحد نجم الدین ٣
الدین یوسف بن الملك الناصر داود بن الملك المعظم عیسى، ولي نظر القدس 

ي سنة ھـ، سمع من عدة علماء، وروى عنھ عدة علماء، توف٦٩٤والخلیل سنة 
  .)٤(ھـ، ودفن برباطھ المعروف بالمدرسة األوحدیة٦٩٨

یقع بباب حطة مقابل المدرسة الكاملیة، بجوار التربة :  ــ رباط الماردیني٤
ینسب وقفھ المرأتین من عتقاء الملك الصالح صاحب ماردین، وشرط .األوحدیة

  .)٥(ھـ٧٦٣نة الوقف فیھ أن ال یقیم فیھ إال من یرد القدس من ماردین، وذلك في س

 یقع غربي المسجد األقصى، بباب المتوضأ، تجاه المدرسة : ــ رباط الزمني٥
  .العثمانیة

أوقفھ الخواجا شمس الدین محمد بن الزمن، أحد خواص الملك السلطان 
م، وكانت وفاة الواقف في ١٤٧٦/ ھـ٨٨١األشرف قایتباي، وكان بناؤه في سنة 

  ).٦(ھـ٨٩٧سنة 



 

 

یقع في حارة الواد، أنشأه بایرام جاویش، سنة : اویش ــ رباط بایرام ج٦
م في العھد العثماني، وفیھ ضریح الواقف وفیھ المدرسة ١٥٤٠/ ھـ٩٤٧

  .)٧(الرصاصیة

یقع بباب الناظر، تجاه الرباط المنصوري : ــ رباط عالء الدین البصیر ٧
لحي بالقرب من جھة الغرب، أوقفھ األمیر عالء الدین أیدغدي عبد اهللا الصا

النجمي، كان من كبار أمراء دولة الظاھر بیبرس، وبعدما فقد عملھ اتخذ القدس 
مقامًا لھ، فولي نظر الحرمین الشریفین أیام بیبرس، ثم أیام المنصور قالوون، 

م ودفن برباطھ بعد ١٢٩٤/ ھـ٦٩٣م، توفي سنة ١٢٦٣/ ھـ٦٦٦وأوقفھ في سنة 
  .)٨(جميأن ترك عدة منشآت بالقدس ویعرف بالرباط الن

یقع بباب الحدید، بجوار السور من الجھة الغربیة تجاه : ــ رباط الكرد ٨
  .المدرسة األرغونیة

م، ١٢٩٣/ ھـ٦٩٣أنشأه المقر السیفي كرد صاحب الدیار المصریة في سنة 
  .أیام السلطنة األولى للسلطان محمد بن قالوون

 البناء كثیرًا تحول الرباط إلى دار للسكن من قبل عائلة الشھابي، وتصدع
وصار معرضًا لالنھیار إثر عملیات الحفر التي قام بھا الصھاینة الیھود أسفلھا 

  .)٩(١٩٧١ألجل  األنفاق، وشھد انھیارًا جزئیًا سنة 

یقع بباب الناظر، بالقرب من المسجد من جھة :  ــ الرباط المنصوري ٩
د األقصى عن باب الغرب، تجاه رباط البصیر، قبلي الطریق الموصلة إلى المسج

  .الناظر

م، ووقفھ على ١٢٨٢/ ھـ٦٨١أنشأه الملك المنصور قالوون الصالحي سنة 
الفقراء من زوار القدس، تحول أیام األتراك إلى سجن، فعرف بسجن الرباط حیث 
تحولت المبرَّة إلى مظلمة، وھو مؤلف من قاعات وغرف وخلوات، كما كانت تقام 

  .)١٠(فیھ مجالس العلم

  



 

 

  : ومصادر الربط في بیت المقدس ھوامش

، التربیة عند العرب ٢٩٦/ ٤، خطط المقریزي ١٥٦ ــ التربیة عبر التاریخ ١
، المدارس ٥٥ ــ ٥٣، مدارس أنشأتھا نساء للخربوطلي ١٦١لخلیل طوطح 

  .٤٣٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٧٠/ ٢في بیت المقدس 

  .٤٣٩/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٢

  .٤٤٠/ ١ المقدس  ــ موسوعة بیت٣

  .١٦١/ ٦، القدس في التاریخ ٢٧١/ ٢ ــ األنس الجلیل ٤

  .١٦١/ ٦، القدس في التاریخ ٤٢ ــ ٣٧/ ٢ ــ األنس الجلیل ٥

  .٤٣٩/ ١، موسوعة بیت المقدس ٣٦/ ٢ ــ األنس الجلیل ٦

  .١٠٨، تاریخ القدس لماردیني ٤٤٠/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٧

، المدارس ١٦٠/ ٦، القدس في التاریخ ١٧١ ــ ٢٧٠ـ  ـ٤٣/ ٢ ــ األنس الجلیل ٨
  .٤٣٩/ ١، موسوعة بیت المقدس ٢٢١/ ٢في بیت المقدس 

، موسوعة ٣٧٦، المفصل ١٦١/ ٦، القدس في التاریخ ٣٧/ ٢ ــ األنس الجلیل ٩
  .٨٢٠/ ٢ و ٤٣٩/ ١بیت المقدس 

 ، القدس في١٤٩/ ٦، خطط الشام ٨٩ ــ ٨٨ ــ ٤٣/ ٢ ــ األنس الجلیل ١٠
، ٣٧٦، المفصل ٢٢٢/ ٢، مدارس بیت المقدس، ١٦١ ــ ١٦٠/ ٦التاریخ 

 المعاھد المصریة في بیت ٨١٩/ ٢ و ٤٣٩/ ١موسوعة بیت المقدس 
  .١٨المقدس ألحمد سامح الخالدي 

  

  

  تكایا بیت المقدس



 

 

  

وتوجد في : عدَّ أولیا جلبي الرحالة التركي، تكایا القدس سنة زیارتھ فقال
ن طریقة صوفیة، منھا الكیالنیة والبدویة والسعدیة والرفاعیة القدس تكایا لسبعی

طبعا خلط بیت (والمولویة، أكثرھم أھل ذوق وأھل طرق ودراویش متصوفون 
  ).الزوایا والتكایا

التكیة كلمة تركیة، : وكلمة تكیة غامضة وفي تفسیرھا اجتھادات، فبعضھم قال
لرباط، والمعنى العام للتكیة أنھا شبیھة في مدلولھا بمدلول الخانقاه والزاویة وا

منشأة لتقدیم الطعام المجاني للفقراء، وربما كانت تحتوي غرفًا لسكناھم، وقد 
  .یوضع اسم التكیة في العصر التركي على زاویة أو رباط كان مبنیًا من قبل

بمعنى استند أو اعتمد، ) وكأ واتكا(ویقال إن التكیة مأخوذ من الفعل العربي 
 كلمة تكیة بالتركیة، االتكاء والتوكؤ واالستناد إلى الشيء للراحة ومن معاني

  .واالسترخاء، ومن ھنا تكون التكیة، بمعنى مكان الراحة واالعتكاف

وقیل إن كلمة تكیة فارسیة بمعنى جْلد ألن شیوخ الزوایا الصوفیة كانوا 
  .یجعلون جلد الخروف شعارًا لھم

 على ثالثة أشیاء، مقام أو مزار أحد وكانت تطلق عند األتراك العثمانیین
األولیاء، وزاویة أو خانقاه یقیم فیھ الصوفیة، وخان أو ُنُزل لراحة الحجاج 
والمسافرین، ثم استقرت على ما ذكرناه، وقد اھتم العثمانیون بالتكایا على حساب 

  .)١(المدارس

  : ــ التكیة المولوّیة ١

سنة ) خداوند كاربك(ندان القدس تقع بحارة السعدیة في القدس، أنشأھا قوم
م، تقدمت تكایا الدولة العثمانیة التي أنشأتھا ألتباع الطریقة ١٥٨٦/ ھـ٩٩٥

المولویة، التي كان بنو عثمان یؤیدونھا ویشجعونھا، لذلك كان تعیین شیخ ھذه 
التكیة یأتي من أعلى شیخ للمولویة في قونیة باألناضول التركیة، وكانت مؤلفة من 

 وبناؤھا جمیل متواضع، ولھا أمالك وأوقاف لإلنفاق علیھا، لكنھا كلھا طابقین،



 

 

ھــ عبد الغني النابلسي وذكرھا في رحلتھ، ویذكر ١١٠١اندثرت، وقد زارھا سنة 
شراب أنھا كانت في األصل كنیسة صلیبیة حولھا األتراك إلى مسجد، ثم بنوا 

  .)٢(فوقھا طبقة ثانیة

  : ــ تكیة النبي موسى ٢

م بنى الظاھر بیبرس مقام النبي موسى، بین ١٣/ ھـ٧اسط القرن في أو
القدس وأریحا، وقد أوجد مع المقام تكیة على ظھرھا غرف تشبھ الخانات للنوم 
واإلقامة خدمة لزوار مقام النبي موسى، وكان ھؤالء الزوار یفدون في شھر 

على نیسان من كل عام على وجھ الخصوص، ووقف بیبرس األوقاف التي تدر 
  .)٣(التكیة مبالغ كافیة إلطعام حشد كبیر من الزوار طوال وجودھم ھناك

  : ــ تكیة خاصكي سلطان ٣

تقع في عقبة المفتي، شرقي دار األیتام اإلسالمیة، التي أنشأتھا خاصكي 
م واسمھا روكسیالنة ١٥٥٢ھـ، ٩٥٩سلطان زوجة السلطان سلیمان األول سنة 

 تربة أو دار الست المنشأة من عصر وأصلھا من یھود روسیا، وھي غیر
الممالیك، وقفت علیھا أوقافًا كانت منتشرة في سناجق القدس وغزة وصفد وصیدا، 
أشرف على بنائھا األمیر بایرام جاویش بن مصطفى الذي أشرف على عمارة 
سور القدس، وبقیت تقدم الطعام للفقراء في ستینیات القرن العشرین، تعد من أھم 

  .ثمانیة في القدس، فھي مجمع دیني كبیرالمنشآت الع

فیھ رباط للمتصوفة والفقراء ومطبخ ومدرسة وجامع، وقد تركت روكسیالنة 
عدة منشآت خیریة من مساجد وتكایا وحمامات في استانبول ومكة وأدرئة وغیرھا 

  .)٤(من البالد

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھوامش ومصادر تكایا بیت المقدس 

  .١٠٠/ ١، معجم الشھابي ٢٠٨ ــ ٢٠٧/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ١

  .٢٠٨ ــ ٢٠٧/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٢

  .٢١٨/ ١ ــ موسوعة بیت المقدس ٣

 ــ ٤١٣، المفصل للعارف ٢٠٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ١٦٧/ ٦ ــ القدس في التاریخ ٤
  .١٦ ــ ٤، لواء القدس في أواسط العمد العثماني لعادل مناع ٤٦٩

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  لقدسمدارس ا

  العربیة اإلسالمیة الحدیثة
  

  :م ١٩٤٥مدارس القدس العربیة واإلسالمیة لغایة سنة 

 كانون األول ٣١حسب سجالت مصلحة التربیة والتعلیم الحكومیة بتاریخ 
  :م، نرى أن القدس فیھا سبع مدارس إسالمیة خصوصیة وھي١٩٤٥سنة 

ھا المجلس اإلسالمي  مدرسة صناعیة وعلمیة، أسس: ــ دار األیتام اإلسالمیة١
م، وتعلم أیتام المسلمین ١٩٢١األعلى برئاسة المفتي أمین الحسیني، وذلك في سنة 

وعدة مھن أخرى، كل .. التجارة والطباعة والحدادة وتجلید الكتب وصنع األحذیة
ذلك مع القراءة والكتابة والحساب، وینفق علیھا المجلس اإلسالمي من مال 

  )١(الوقف

  )٢(بنات اإلسالمیة ــ مدرسة ال٢

  :  ــ كلیة روضة المعارف الوطنیة ٣



 

 

م، أما مؤسسوھا فھم الشیخ محمد الصالح، ١٩٠٦/ ھـ١٣٢٤تأسست في سنة 
وحسن أبو السعود، واسحاق درویش، وعبد اللطیف الحسیني وكان للنادي العربي 

فیھا قسم ابتدائي وآخر استعدادي وثالث علمي، ولھا مكتبة . دور في تأسیسھا
مجلة وجمعیة للطالب، وخریجوھا یقبلون في المعاھد العلمیة بسوریا ومصر و

وتركیا، ویؤازرھا المجلس اإلسالمي األعلى، وفیھا قسم داخلي وكانت تعلم 
بالفصحى، وتعتني بإذكاء الروح الوطنیة من ناحیة قومیة ومكانھا المدرسة 

 الطالب منھا، فانتقلوا الجاولیة، وبعد أن استولت القوات البریطانیة علیھا طردت
إلى دار موسى كاظم الحسیني في حي باب الساھرة، وتابعت رسالتھا حتى عام 

  )٣(.١٩٤٨النكبة سنة 

 تقع في حي المصرارة، یقول العارف وھي الیوم في : ــ الكلیة اإلبراھیمیة٤
، ومؤسسوھا الشیخ راشد ١٩٣١حي باب الساھرة، أسست في القدس سنة 

 ١٩٣٧یم عبد المعطي بدر، ونھاد أبو غربیة، أضیف إلیھا سنة القاسمي، وإبراھ
 ثانویة، وطالبھا یقبلون في ١٩٤١قسم داخلي، كانت ابتدائیة وصارت في سنة 

م خمسون طالب، صار ١٩٣١كان فیھا في سنة ) المترك(الفحوص المعروفة بــ 
  .)٤( خمسمئة طالب، منھم خمسة وستون طالبًا داخلیًا١٩٤٤فیھا سنة 

  )٥(ــ المدرسة المحمدیة  ٥

  )٦( ــ مدرسة الفالح ٦

  )٧( ــ مدرسة الحكمة ٧

  :، وھي)إسالمیة ومسیحیة(مدرسة حكومیة عربیة ) ١١(وفي القدس 

م، وكانت تسمى دار المعلمین، ثم ١٩١٨ تأسست سنة : ــ الكلیة العربیة٨
لمدارس عرفت باسم الكلیة العربیة، وكانت غایتھا إعداد المعلمین للعمل في ا

االبتدائیة، وبعض الصفوف الثانویة، وكان ُطالبھا ُیختارون على أساس أفضل 
طالبین أو ثالثة ممن أنھوا الصف الثاني الثانوي في كل مدرسة حكومیة بفلسطین، 

الفلسطیني، كان ) المترك(فكان الطالب یكمل دراستھ الثانویة ثم یتقدم المتحان 



 

 

تمَّ نقلھا إلى مقرھا الجدید في جبل المكبر، وممن بناؤھا مستأجرًا لمدة سنوات، ثم 
نقوال زیادة، إحسان عباس، توفیق الصایغ، جبرا إبراھیم جبرا، عبد .. تخرج منھا

  .)٨(اهللا الریماوي

م، وبقیت في نھایة عھد االنتداب ١٩١٩تأسست سنة  ــ دار المعلمات، ٩
ھكذا في سنة م لم یعلم مصیرھا أو مآلھا، و١٩٤٨البریطاني، وبعد سنة 

٩(١٩٦٧.(  

  )١٠(. ــ المدرسة البكریة١٠

  )١١(. ــ مدرسة المصرارة١١

  )١٢(. ــ المدرسة العمریة١٢

 تقع تجاه السورببات الساھرة، أنشئت في زمن السلطان : ــ الكلیة الرشیدیة١٣
م، وقیل سمیت بالرشیدیة نسبة إلى أحمد رشید بك ١٩٠٦عبد الحمید الثاني سنة 

 كما قیل ألنھا بنیت في زمن السلطان محمد رشاد سنة متصرف القدس،
  )١٣(.م١٩٠٨

  )١٤(. ــ مدرسة الشیخ جراح١٤

  )١٥(. ــ مدرسة العلویة١٥

  )١٦(. ــ مدرسة البقعة١٦

 نسبة إلى األمیر فارس الدین أبي سعید : ــ المدرسة المأمونیة القدیمة١٧
/ ھـ٥٩٣ي وقفھا سنة میمون بن عبد اهللا القصري، خازن صالح الدین، وھو الذ

م مدرسة، وبعد ١٨٩٢م، تقع عند باب الساھرة، اتخذھا األتراك في سنة ١١٩٦
  )١٧(.االحتالل اإلنكلیزي صارت مدرسة للبنات تابعة لمصلحة المعارف العامة



 

 

  )١٨(. ــ المدرسة المأمونیة الجدیدة١٨

قدس سنة مدرسة عربیة ثانویة خاصة للبنین، أسسھا في ال:  ــ كلیة النھضة١٩
 خلیل السكاكیني وشكري الحرامي ولبیب غلیمة، استمرت في أداء رسالتھا ١٩٣٨

  )١٩(.م١٩٤٨حتى سنة 

، كان موجودًا في القدس وتخرج فیھ  ــ معھد الحقوق الفلسطیني بالقدس٢٠
  )٢٠(.عدد من المحامین العرب، وبعد النكبة لم یعد یذكر أبدًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  لعربیة ھوامش ومصادر مدارس القدس ا

  :م١٩٤٥اإلسالمیة لغایة سنة 

/ ٢ و ٤٥٩ ــ ٤٥٨/ ١، موسوعة بیت المقدس ٦٥١ ــ المفصل في تاریخ القدس ٣ ــ ٢ ــ ١
١٠٤٣.  

  .٨٣٣/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٦٥١ ــ المفصل ٤



 

 

  .٦٥٢ ــ المفصل ٧ ــ ٦ ــ ٥

  .٨٣٥/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٦٥٢ ــ المفصل ٨

  .٤٠٦/ ١ بیت المقدس ، موسوعة٦٥٢ ــ المفصل ٩

  .٦٥٢ ــ المفصل ١٢ ــ ١١ ــ ١٠

  .٨٣٦/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٦٥٢ ــ ٤٧٠ ــ المفصل ١٣

  .٦٥٢ ــ المفصل ١٦ ــ ١٥ ــ ١٤

  .٩١٦/ ٢، موسوعة بیت المقدس ٦٥٢ ــ المفصل ١٧

  .٦٥٢ ــ المفصل ١٨

  .٦٥٣، المفصل ٨٣٥/ ٢ ــ موسوعة بیت المقدس ١٩

  .٩٧٥/ ٢مقدس  ــ موسوعة بیت ال٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدارس المسیحیة في القدس الشریف
  

كانت الطوائف المسیحیة تعیش كلھا في القدس، وكان لكل طائفة عدة مدارس 
  .في المدینة والقرى وإن كان عدد سكان القریة لم یتجاوز المئة إال قلیًال

، أو دخلت في فقد عاشت الطوائف كلھا في القدس، التي كانت موجودة قدیمًا
أواخر الحكم العثماني عبر اإلرسالیات واندمجت في جسم الدولة العثمانیة مع 
احتفاظھم بكیاناتھم الدینیة، وقوانینھم الخاصة، حیث منح نظام الملل لھم حقوقًا 

م في عھد السلطان محمد الفاتح ١٤٥٤نظام الملل صدر في سنة (مدنیة ودینیة 
ستنبطة من المذھب الحنفي الرسمي للدولة فأعطى الذي بني على أسس إسالمیة م

الحریة الدینیة لكافة الطوائف بما یتفق مع الشریعة اإلسالمیة، وانتخاب الرؤساء 
الدینیین من قبل أفراد الملة، على أن یقترن تعیین البطریرك أو األسقف المنتخب 

لعامة بصدور البراءة السلطانیة، ومنح رؤساء الطوائف حق رعایة الشؤون ا



 

 

والشخصیة لطوائفھم، وجعل لھم سلطة سیاسیة لم یكونوا یتمتعون بھا قبل الفتح 
  ).العثماني للقسطنطینیة، في ظل الدولة البیزنطیة نفسھا

وطالما سأتكلم عن مدارس الطوائف المسیحیة في ھذا الفصل، لذلك ارتأیت 
  .أن أتكلم عن ھذه الطوائف ولو قلیًال

  ذكس ــ طائفة الروم األرثو١

مثَّلت طائفة الروم األرثوذكس أغلبیة مسیحیي القدس في القرن التاسع عشر 
وكانت األكثر نفوذًا، وأسمى الكنائس رتبة بوصفھا ممثلة لعشرة مالیین من رعایا 

ولحمایة روسیا لھا، ولكونھا وجدت قبل ) م١٩في القرن (السلطان األرثوذكس 
ن الخطاب، وتألفت ھذه الطائفة إلى حد فتح المسلمین للقدس من قبل الخلیفة عمر ب

كبیر من العرب ومن الرھبان الیونانیین الذین سیطروا علیھا، ومن أتباع الكنیسة 
  .األرثوذكسیة الذین جاؤوا من مختلف المناطق كاستانبول وبروسیا وقبرص

سیطرت الطائفة على أغلب األماكن المقدسة في القدس وجوارھا بدعم من 
ة، وتقدَّمت على الطوائف األخرى في إجراء المراسیم الدینیة أوقات الدولة العثمانی

الحج واألعیاد وكان أعلى سلطة دینیة للكنیسة األرثوذكسیة البطریرك الذي 
ینتخب من قبل أعضاء الطائفة، ویصادق على تعیینھ السلطان، بإصدار البراءة 

 ویحرص على إصدار السلطانیة، ویقیم البطریرك باآلستانة، ویدافع عن حقوقھم،
الفرمانات لصالحھم من قبل السلطان، ویدیر شؤون الكنیسة في القدس من خالل 

  .وكالء عنھ من الرھبان

 صار البطریرك یقیم في القدس، وكان سوء األوضاع ١٨٤٥وبعد سنة 
االقتصادیة سببًا رئیسیًا في انتقالھ كما أدى التدخل الروسي دورًا في نقل مقر 

  .قدسإقامتھ إلى ال

حدث صراع عنیف بین الرھبان العرب والیونانیین بسبب سیطرة الیونانیین 
، في حین حرم العرب من )البطاركة وأرشمندریت(على المناصب الدینیة العلیا 

خوري، قس، (االنضمام إلى رتبھم، وانحصرت وظائفھم من الناحیة الدینیة على 



 

 

اریة والمالیة داخل األدیرة، ولم یكن لھم أيُّ سیطرة على الناحیة اإلد) شماس
واقتصر دورھم على القیام بالقداس الدیني الیومي في الدیر الرئیسي وملحقاتھ 
وفروعھ، كما أخذوا علیھم سیطرتھم على األوقاف، وتصرفھم بھا في غیر ما 

 بینھم ونظم المسیحیون العرب ١٩١٤ُرصدت لھ، لذلك اشتد النزاع في سنة 
یاسة الكھنة الیونان، فأرسلت الحكومة المركزیة والي المظاھرات احتجاجًا ضد س

سوریا ناظم باشا للتحقیق في أسباب النزاع، وطالب المسیحیون العرب بالمشاركة 
في انتخاب البطریرك، وأن ُیسمح لھم في الدخول في سلك الرھبنة والترقي في 

بقیت الغلبة الدرجات الكھنوتیة كلھا بحسب األھلیة، ولكن ھذه المطالب لم تنفذ و
للعنصر الیوناني نظرًا لما یتمتعون بھ من نفوذ كبیر في دوائر الحكم المحلي، وبما 

  .بذلوه عن أموال لكبار الموظفین

  : ــ طائفة الروم الكاثولیك٢

م، واضطھدھم األرثوذكس ١٧٢٤انشقت عن طائفة الروم األرثوذكس 
دولة العثمانیة إلى جانب بمساعدة الدولة العثمانیة في البدایة، ویرجع وقوف ال
  :الروم األرثوذكس في صراعھم مع الروم الكاثولیك إلى

ــ أن الدولة العثمانیة لم تكن في ذلك الوقت تعترف بالطوائف التي انشقت 
  .عن أصولھا

ــ ألن الدولة العثمانیة نظرت إلى األرثوذكس على أنھم وطنیون  فوصفتھم 
ا الكاثولیك فھم من أتباع أوربا أعداء الدولة السجالت برعایا موالنا السلطان، وأم

  .العثمانیة

ولم یكن لكنیسة الروم الكاثولیك ثقًال دینیًا ومدنیًا في القدس، لقلة أتباعھا 
مقارنة بالكنائس األخرى، ولتأخر اعتراف الدولة العثمانیة بھا، وألنھا سوریة 

یا، لذا مّثل ھذه الكنیسة المنشأ، ثم امتدت إلى القدس ولكن بقي مركز ثقلھا في سور
نواب بطریركیون، وأتباعھا في القدس من أصول أوروبیة، أغلبھا أسباني 

  .وإیطالي وألماني، ومنھم عرب مھاجرون من بالد الشام



 

 

وفي ظل عدم االعتراف بالروم الكاثولیك كطائفة مستقلة تدخلت الحكومات 
على االعتراف بھذه الطائفة الفرنسیة والنمساویة، وأجبرتا السلطان محمود الثاني 

  .م، وصار البطریرك یعین بموجب البراءة السلطانیة١٨٣٣ آذار سنة ٢٤في 

   ــ طائفة األرمن٣

م، واألرمن الذین یعیشون في ١٤٦١اعترفت الدولة العثمانیة باألرمن سنة 
القدس قدموا من كردستان ومن والیة حلب، وطائفة األرمن من أكثر طوائف 

داًال وغنى، اعتمدوا في مصادرھم على عملھم بالتجارة وقدوم المسیحیین اعت
  .الحجاج، فضًال عن التبرعات التي كانت تحصل علیھا من الخارج

وكانت طائفة األرمن في القدس تضم بین أطرافھا عالوة على األرمن 
األصلیین جمیع رعایا السلطان اآلخرین غیر المعترف بملتھم، كالسریان، 

  .باط، وقد عّلل بروكلمان ھذه التبعیة لضعفھمواألحباش، واألق

الذي شملت صالحیاتھ مدن غزة ) البطریرك(وأعلى سلطة دینیة للكنیسة 
وطرابلس ونابلس وطوائف األحباش واألقباط، ولكنھ لم یتمتع باالستقالل في إدارة 
شؤون البطریریكیة في القدس، فكان یخضع لسیطرة بطریرك األرمن في 

ما أنھ ال یعین على البطریركیة في القدس إال بعد موافقة بطریرك القسطنطینیة، ك
  .م١٩١٧األستانة، ولم یحصل على استقاللھ عنھ إال في سنة 

   ــ طائفة الالتین٤

م، بقي عدد من أتباع الكنیسة الالتینیة في ١٢٩١بعد طرد الصلیبیین سنة 
یة التي ُعھد إلیھا بالد الشام، وأشرفت على إدارة شؤونھم األخویة الفرنسیسكان

حراسة بعض األماكن المقدسة وخدمة الحجاج الفرنج، واعترف بھا سالطین 
م، وكانت الطائفة الالتینیة محرومة من رئیس كنسي ١٣٤٢الممالیك سنة 

مقیم في القدس حتى أواسط القرن التاسع عشر إلى أن نصب البابا ) بطریرك(
بطریركا لكرسي أورشلیم سنة )  یوسف فالیركا١٨٧٨ ــ ١٨٤٦بیوس التاسع (

وارتبطت إعادة إحیاء البطریركیة الالتینیة بمجموعة من الظروف . م١٨٤٧



 

 

م، ١٨٣١التاریخیة، منھا احتالل محمد علي باشا بالد الشام وفلسطین سنة 
وإطالقھ الحریات الدینیة، وأطلق الوجود البروتستانتي في فلسطین من خالل 

م، مطالبة الالتین بإیجاد توازن مع النشاط ١٨٤١سنة إنشاء األسقفیة اإلنكلیكانیة 
 كانون الثاني سنة ١٤البروتستانتي الغربي والیوناني األرثوذكسي في القدس، ففي 

وعند ظھور البطریركیة الالتینیة كان . م تم اتخاذ قرار بتعیین أسقف التیني١٨٤٢
ي القدس وبیت لحم عدد طائفة الالتین نحو أربعة آالف نسمة، ولھم ثماني كنائس ف

والناصرة ویافا وعكا وحیفا والرملة وعین كارم، وعاش الرھبان الالتینیون بدیر 
تراسانطة، وأغلبھم من أصول أوربیة كأسبانیا وإیطالیا، وعربیة كحلب ولبنان 

  .واإلسكندریة والموصل، وكان أغلب الرھبان من الفالحین الملتزمین دینیًا

   ــ طائفة األقباط٥

ول جماعة من األقباط إلى القدس في منتصف القرن الرابع وصلت أ
م، وكانوا ٣٣٥المیالدي لتحضر تدشین كنیسة القیامة التي بنتھا الملكة ھیالنة سنة 

تحت نظارة األرمن وحمایتھم بالقدس، وكانت طائفة األحباش في القدس تتبع 
 لذلك األقباط، فرئیس دیرھم كان یعیش من لدن بطریرك األقباط في مصر،

امتازت عالقاتھم في ما بینھم بالُوْد، فعاشوا معًا في دیر السلطان، وكان یتبعھم 
  .أیضًا طائفة السریان

عاش األقباط في حارة النصارى بالقدس، ومّثلوا طبقة فقیرة فیھا لكن 
أحوالھم تحسنت مع الحكم المصري لبالد الشام، فازدادت أعدادھم، وبنوا سنة 

خان القبط بمحلة النصارى، وبني فوقھ ) إبراھام(ان االبن م على ید المطر١٨٣٩
  .دیر لزائري القدس من األقباط

   ــ طائفة األحباش٦

وصلت أول طائفة من األحباش إلى القدس في منتصف القرن الرابع 
المیالدیة لمناسبة تدشین كنیسة القیامة، وھم ینتمون إلى الكنیسة األرثوذكسیة 

 البطریركیة القبطیة، وملك األحباش العدید من األماكن الشرقیة، وكانوا یتبعون



 

 

الدینیة في القدس، إال أنھم فقدوھا في القرن السابع عشر بسبب الضرائب الباھظة 
التي فرضھا العثمانیون علیھم، واعتداء األرمن علیھم، لذلك عاشوا في دیر 

 أخلوا ١٨٢٠السلطان مع األقباط، ومثلوا طبقة فقیرة، وعندما رمم الدیر سنة 
الغرف التي كان یقیم فیھا الرھبان األحباش، وفي أوائل القرن التاسع عشر ساءت 

، وازدادت تعدیات ١٨٣٧حالتھم وتناقص عددھم خاصة بسبب طاعون سنة 
الطوائف المسیحیة األخرى علیھم، ولم یتحسن حالھم إال في أواخر القرن التاسع 

جرجس أفندي ولد حنا ولد إبراھیم عشر بعد أن تولى رئاسة األحباش الخوري 
الحبشي الذي تمكن من إیصال توسالت األحباش إلى النجاشي یوحنا ملك الحبشة 
الذي أرسل األموال الالزمة لسد حاجة األحباش، عند ذلك تمكنوا من المحافظة 
على بعض أمالكھم، واشتروا قطعة أرض خارج أسوار القدس بجھة باب العامود 

  .باشلبناء كنیسة لألح

   ــ طائفة السریان٧

م إلى أرثوذكس وكاثولیك، وضعف شأن ١٦٦٢انقسم السریان سنة 
م وبقیت الكنیسة الكاثولیكیة السریانیة ١٧٨٢الكاثولیك، لكنھم ظھروا ثانیة سنة 

م، وبعدھا انفصلت عنھا، ١٨٤٥تابعة للكنیسة األرثوذكسیة األم مدنیا من أیار سنة 
 ــ ١٨٣٩( من السلطان عبد المجید األول عندما حصلت على اعتراف بذلك

  السابع المعروف بالراھب بطرس جروة ) أغناطیوس(بتعیین البطریرك ) ١٨٦١

عاش . بطریركًا على إنطاكیة   واإلسكندریة وأورشلیم) ١٨٥١ ــ ١٨٢٨(
أفراد ھذه الطائفة بمحلة خاصة بھم تعرف بمحلة السریان بین باب الخلیل وحارة 

رغم من قلة عددھا إال أنھا أشرفت على جزء من كنیسة القیامة الشرف، وعلى ال
كغیرھا من الطوائف األخرى، وكان لھا كنیسة قدیمة تعرف باسم كنیسة القدیس 

وعرفت ھذه الطائفة بعالقتھا الحسنة مع باقي الطوائف، وخضعت لطائفة . مارك
نھا لدى الباب األرمن، فكان جاثلیقھ األرمن الكاثولیك بالقسطنطینیة یدیر شؤو

العالي، ویعود ذلك ألن مصالح بطاركة الطوائف الشرقیة الكاثولیكیة غیر المعترف 
بملتھم رسمیًا لدى الباب العالي، كانت في القسطنطینیة تحت إشراف جاثلیق 
األرمن الكاثولیكي الذي كان یحسب رئیسًا مدنیًا لجمیع الكاثولیكیین العثمانیین، 



 

 

وة الكاثولیكي إلى استقالل طائفة السریان الكاثولیك وسعى البطریرك بطرس جر
  .م لكنھ فشل في ذلك١٨٤٤ آب سنة ٢٢عن األرمن في 

   ــ طائفة البروتستانت٨

 عندما بدأوا بعملیات التبشیر ١٨٢١ترجع بدایات ظھور الطائفة إلى سنة 
بالقدس، ولكن الدولة العثمانیة منعت نشاطھا التبشیري في القدس، فأصدرت 

 حرمت فیھ شراء كتب التوراة، كما عارضت ١٨٢٤ حزیران سنة ٢٤انًا في فرم
الطوائف المسیحیة وجودھم في القدس، واستمرت معاناتھم حتى بدایة الثالثینیات 

 خلق ١٨٣١من القرن التاسع عشر، فعندما حكم محمد علي باشا بالد الشام سنة 
 تمثلت الطائفة البروتستانتیة المناخ المناسب لنمو اإلرسالیات التبشیریة في القدس

من العرب في القدس، ومن أبرزھم عائلة الجمل وعائلة قعوار وعائلة عزام 
وعودة وحشمة والنصراوي، إلى جانب بعض العائالت التي جاءت من بیروت 
كعائلة زریق، ومن األلمان الذین شكلوا طائفة مستقلة تحت رعایة القنصلیة 

د عاش بعضھم في مدینة رام اهللا، ومن اإلنكلیز البروسیة، ومن األمریكان، وق
 بعد مفاوضات جرت ١٨٤١وكان الظھور الحقیقي لھذه الطائفة في القدس سنة 

بین ملك بروسیا فرید رینح فیلھلم الرابع وملكة بریطانیا، ورئیس أساقفة 
كانتربري ولیام ھاولي إلى تأسیس أسقفیة بروتستانتیة مشتركة في القدس، وتم 

 تشرین ٧في ( المبشر مایكل سولومون الكسندر أسقفًا على ھذه المطرانیة اختیار
، وكان ھم األسقف الكسندر )١٨٤٥ تشرین الثاني سنة ٢٣، ١٨٤١الثاني سنة 

ُمَنصبًا على بناء كنیسة بروتستانتیة على جبل صھیون، وبعد حصول البروتستانت 
ة والبروسیة الحصول على تأسیس كنیسة أصبح الشغل الشاغل للدول البریطانی

  .على اعتراف السلطات العثمانیة بالملة البروتستانتیة

سترا (ونتیجة للضغوط البریطانیة فقد استطاع السفیر البریطاني في األستانة 
من الحصول على مرسوم عثماني باالعتراف بالملة البروتستانتیة في ) فورد كاننغ

  .م١٨٥٠ تشرین األول سنة ٢٤



 

 

ص الطائفة البروتستانتیة على تحقیق الوحدة بین أتباعھا وعلى الرغم من حر
إال أنھ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان البروتستانت األلمان 
یشعرون بأن الكنیسة اإلنكلیكانیة تھیمن علیھا،  لذلك فقد سعت نحو تحصین 

لمطران موقعھا ومؤسساتھا كبدایة لالنفصال، وبعد وفاة المطران غوبات وتعیین ا
م كان البروتستانت منقسمین ١٨٧٩جوزیف باركلي مطرانًا على األسقفیة سنة 

إلى جماعات قومیة ولغویة متمیزة، فكانت الجماعة األولى من البروتستانت 
اإلنكلیز والیھود المتنصرین، بینما تألفت الجماعة الثانیة من البروتستانت األلمان 

م أقوى من انتمائھم ١٨٧١یة الموحدة منذ سنة الذین أصبح انتماؤھم للدولة األلمان
للكنیسة البروتستانتیة، أما الجماعة الثالثة فتألفت من البروتستانت العرب الذین 

وبعد وصول جوزیف . كانوا یحظون بدعم جمعیة التبشیر الكنائسیة اإلنكلیزیة
 أن  حاول حلَّ المشكالت المتعلقة بالمطرانیة، إال١٨٨٠باركلي إلى القدس سنة 

 تشرین األول وبریطانیا حول مطرانیة القدس، وانتھت بتعیین ٢٢وفاتھ في 
 أسقفًا إنكلیزیًا في القدس، كما حذوت بروسیا حذوھا ١٨٨٧إنكلترا في شباط سنة 

  .رغبة منھا في زیادة نفوذ األلمان في القدس

   ــ طائفة الموارنة٩

م وعاش في أفامیا ٤١٠ینسب الموارنة إلى مارمارون، وھو قدیس ولد سنة 
في سوریا، وأسس أتباعھ رھبانیة ودیرا اتخلیدا لذكراه على ضفاف نھر ) الالذقیة(

العاصي كانت نواة الكنیسة المارونیة، لم یكن للموارنة وزن طائفي في القدس، إذ 
إن موطنھم الرئیسي ھو لبنان، وال أماكن دینیة تابعة لھم، لكن بعد اندالع فتنة سنة 

بنان شھدت القدس قدوم عدد من الموارنة إلیھا بحثا عن األمن م في ل١٨٦٠
واالستقرار، وألن القدس ملتقى لألدیان ونتیجة استقرار الموارنة فیھا فقد عین 
الخوري لویس الدحداح الماروني لیشرف على شؤونھم الدینیة، وسعى البطریرك 

ریركیة للموارنة ماریو حنا بطرس الحاج في نھایة القرن التاسع عشر إلقامة بط
في القدس، وطلب من المطران إلیاس الحویك النائب البطریركي شراء قطعة 
أرض لیبني علیھا البطریركیة المارونیة، فاشترى محًال واسعًا في جبل صھیون 
بالقرب من برج داود، وبنى علیھا مقر البطریركیة المارونیة، وتولى رئاستھا 



 

 

لحویك، ھذا البطریرك ال یعین من قبل النائب البطریركي المطران إلیاس ا
السلطان العثماني ألن الدولة العثمانیة لم تعترف بھ ولم تنفذ رغبتھ في 

  .)١(االستقاللیة

  :اللوائح التنظیمیة في مدارس الطوائف المسیحیة في القدس

بعد ازدیاد التدخل األوروبي في شؤون الدولة العثمانیة الداخلیة في القرن 
صدرت الدولة العثمانیة اللوائح التنظیمیة لمنع المداخالت األجنبیة التاسع عشر، أ

من التأثیر في مدارس طوائف المسیحیین على األرض العثمانیة، أما الرھبانیة 
فدعاتھا رھبان وراھبات قدموا بالدنا، وأنشأوا فیھا مدارس للصبیان والبنات 

لھؤالء من أیادي بیضاء في وأخذوا یستدرون لھا األموال من بالدھم، وال ینكر ما 
رفع شأن اإلنسانیة، إال أننا مع كل ھذا ال نجھل أن تعلیم ھؤالء المرسلین تعلیمًا 
رھبانیًا یقصد بھ سوق المعلم في طرق خصوصیة ال یتأتى عنھا النفع الوطني 
المطلوب، ولذلك نرى الممالك الكاثولیكیة نفسھا مثل فرنسا والنمسا تنكر على 

الیبھم في التعلیم، واختطت لھم الحكومات أسالیب جدیدة، والذین اإلكلیروس أس
رفضوھا منھم أغلقت مدارسھم، واستولت على أوقافھم، وأصدر الباب العالي سنة 

م قانون إشراف الحكومة على التعلیم، بعد أن كان یشرف علیھ ١٨٤٦/ ھـ١٢٦٢
اء مجلس دائم العلماء من رجال الدین في كافة أرجاء الدولة العثمانیة بإنش

للمعارف، نّص على مجانیة التعلیم بمختلف أنواعھ، وعلى تعیین معلمین من غیر 
  .رجال الدین وقسم التعلیم إلى ثالثة درجات ابتدائي وثانوي وعالي

تحدیث التعلیم، ولكنھ ) ١٨٣٩ ــ ١٨٠٨(وحاول السلطان محمود الثاني 
ء الدین الذین احتكروا التعلیم معارضة علما(واجھ العدید من الصعوبات، من بینھا 

  ).!في المدارس الدینیة

م للحد من نشاط ١٨٥٢/ ھـ١٢٦٨وسنت الدولة العثمانیة نظامًا سنة 
یحق لكل طائفة إقامة مدارس خاصة في مجال التربیة (المدارس األجنبیة 

والحرف والصناعة، على أن تخضع المناھج الدراسیة في مثل ھذه المدارس 
  .)٢()ا وأعضائھا لمراقبة وتفتیش من قبل مجلس مشتركواختیار معلمیھ



 

 

كانت المدارس مفتوحة لرعایا الدولة من المسلمین وغیرھم، ولكن بعد أن 
م سمحت بإنشاء ١٨٦٩/ ھـ١٢٨٦أصدرت الدولة نظام المعارف العمومیة في سنة 

مدارس خاصة للمسلمین ولغیر المسلمین، فنصت المادة الثالثة بخصوص المدارس 
على أن یوجد في كل محلة وقریة، أو بحسب المقتضى في كل محلة أو (بیانیة الص

محلتین، وقریة أو قریتین ال أقل عن مكتب واحد، أما في القرى والمحالت 
  ).المختلطة فتكون مكاتب اإلسالم وحدھا، ومكاتب غیر المسلمة وحدھا

جود المسلمین أما بالنسبة للمدارس الرشدیة فقد أقر نظام المعارف في حالة و
وغیر المسلمین في القریة نفسھا تنشئ مدرسة واحدة للطرفین، مع التأكید على 
حق غیر المسلمین في دراسة المواد الدینیة الخاصة بھم بتوجیھ من قبل الرؤساء 
الروحانیین، ودراسة العلوم األخرى بلغتھم، فنصت المادة السادسة على أن 

صولھم الدینیة، وھذه األصول تتعین بمعرفة األطفال غیر المسلمین فیدرسون أ(
رؤسائھم الروحیین، تدرس لھم ویقرأون بھا علم الحال، وتعلیم الكتابة، ومختصر 
فن الحساب ومختصر التاریخ العثماني، وھذه الدروس یقرؤھا غیر المسلمین 

  ). بألسنتھم

وأجاز نظام المعارف الدراسة في المدارس اإلعدادیة للمسلمین وغیر 
مسلمین بشكل مختلط، ومع ذلك فإن قلة من الطالب المسیحیین التحقوا بالمدارس ال

م، على الرغم من كثرة عددھم ١٨٩٨/ ھـ١٣١٦اإلعدادیة بالقدس، خاصة سنة 
  .في المدارس الطائفیة

كما حرصت الدولة على إضعاف التأثیر األجنبي من خالل اإلشراف على 
  :شائھا مثلالمدارس الخاصة، ففرضت قیودًا على إن

  .ــ الحصول على رخصة رسمیة من إدارة معارف الوالیة

ــ المصادقة على شھادات الھیئة التدریبیة في المدرسة الخاصة من إدارة 
  .المعارف المحلیة

ــ عرض جداول الدروس وكتب التعلیم بھا على إدارة المعارف، كي ال 
  .تدرس في ھذه المدارس دروسًا مغایرة لآلداب والسیاسة



 

 

م وھي ١٨٧٩/ ھـ١٢٩٧ثم أصدرت الدولة الالئحة التنظیمیة للمعارف سنة 
م وألزمت الالئحة غیر ١٨٦٩/ ھـ١٢٨٦مكملة لنظام المعارف الصادر سنة 

  :المسلمین واألجانب المقیمین في إتباع شروط معینة عند إنشاء المدارس، وأھمھا

  .ــ ال تفتح مدرسة إال في حالة الضرورة والحاجة القصوى

  .ــ تقدیم تقریر مفصل عن أرض المدرسة وبنائھا والھیئة التأسیسیة

ــ التثبت من عدد غیر المسلمین في الحي أو المنطقة التي ستقام علیھا 
  )٣(.المدرسة

/ ھـ١٣٠٤وطبقت الدولة العثمانیة ھذا القانون بعد أن طلب البروتستانت سنة 
نیة، وإقامة الراھب، وتعلیم م إقامة كنیسة وعدة أبنیة ألداء الطقوس الدی١٨٨٦

الصبیة من طائفة البروتستانت في بیت جاال كما اشترط الباب العالي قبل منح 
فرمان بإنشاء مدارس طائفیة عدم قبول الطالب المسلمین فیھا، فمثًال عندما قدمت 
السفارة الفرنسیة التماسًا للحصول على رخصة إلقامة مدرسة خارج بیت لحم 

تقوتیس یوسف بن خلیل رئیس مدرسة الفریر في القدس، اشترطت یتولى بناءھا لو
الحكومة المركزیة عدم قبول األطفال المسلمین في المدرسة، وااللتزام التام 

/ ھـ١٣٠٥بقوانین الدولة العثمانیة كما لجأت الدولة العثمانیة إلى تدبیر آخر سنة 
نویة تعینھا السلطات م، یربط إصالح أبنیة المدارس الطائفیة یدفع ضریبة س١٨٨٨

المحلیة والتعھد باالستمرار في دفع الضریبة في الوقت المحدد من كل عام، كذلك 
  .فرضت ضریبة على الكنائس وعلى البیوت أیضًا

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانیة أعطت المدارس الطائفیة حریة اختیار 
 عادت فأصدرت قرارًا سنة لغة التعلیم، وتدریس المواد الدینیة الخاصة بھم، لكنھا

م یقضي بإلزامیة تعلیم اللغة التركیة فیھا، وتعیین معلمین للغة ١٨٩٥/ ھـ١٣١٢
التركیة، ولكن لم یطبق بشكل ناجح، فقد اتفق الرؤساء الروحانیون للرعایا غیر 
المسلمین، والدول األجنبیة والجماعات التبشیریة على موقف یناھض تدخل الدولة 

موضوع المدارس األجنبیة ومدارس األقلیات، عند ذلك لجأت الدولة العثمانیة في 
  .إلى تطبیق امتحان اللغة التركیة في ھذه المدارس لضمان تطبیقھ



 

 

وعلى الرغم من كل ھذه القرارات على المدارس الخاصة الطائفیة 
والتبشیریة، فإنھا لم ُتنفذ إال في أواخر الفرن التاسع عشر، فرخصت مدرسة 

م، وكذلك مدرسة القبط في ١٨٩٥/ ھـ١٣١٢التابعة للروم في القدس سنة المصلبة 
م، ألن مؤسسي المدارس الخاصة كانوا یعارضون ١٨٩٢/ ھـ١٣١٠القدس سنة 

  ...)٤(تدخل الدولة في شؤونھم

  التعلیم في األدیرة والكنائس
كان التعلیم عند أبناء طوائف المسیحیین یتمحور في بدایة القرن التاسع عشر 

ل دیانتھم، فقد قام الرھبان باإلشراف على تعلیم اإلنجیل وترتیل الصلوات في حو
الكنائس واألدیرة، ومنھا دیر ماري حنة التابع لطائفة الروم، ووجد في دیر مار 
نقوال أحد أدیرة الروم بالقدس مجموعة كتب، وبدیر السلطان التابع للقبط وجد 

الدیر الیوناني یدرس فیھا باباس  كتابًا بلسان الحبش، ووجد مدرسة في ١٥٢
عیسى، وغیر ذلك مما جعل العلم ضعیفًا، فقد اقتصر التعلیم في ھذه األدیرة على 

إن تعلم قراءة كلمة : (تعلیم األوالد قراءة الكتاب المقدس، حتى أن أحد الكھنة قال
اهللا ھو أفضل لھم من أن یبقوا في الجھل، ومبادئ الحساب والكتابة، واللغة 

ربیة، وقراءة القرآن الكریم أیضًا، وركزت كل طائفة على تعلیم مبادئھا الع
الخاصة بھا فعثر في بعض تركات المسیحیین على مجموعة من الكتب، ففي تركة 

جرجس (الرومي عشر على كتاب روم، كما عثر في تركة ) دآبات ولدمتري(
  ..)٥(األرمي على مجموعة من الكتب قیمتھا مئتا قرش) البناء

  :دارس الطوائف المسیحیة في القدسم

عرف في القدس أن لكل طائفة مؤسساتھا التعلیمیة وأسالیبھا في التعلیم، 
وعملت كل طائفة منھا على تغلیب التعلیم الدیني، وإن عملت بعضھا على بث 

  :العداء والكراھة ضد الطوائف األخرى، وأبرز ھذه المدارس

 األرمن في القدس وجوارھا خمس  كان لطائفة: ــ مدارس طائفة األرمن١
مدارس، واحدة إعدادیة، وثانیة رشدیة، وثالث مدارس ابتدائیة، وكان المسؤول 

  :عنھا البطریرك األرمني، وتبیان ھذه المدارس على الشكل التالي



 

 

م، ورخصت ١٦٠١/ ھـ١٠١٠ــ المدرسة اإلعدادیة في القدس أسست سنة 
  .طالبًام، وكان فیھا ثالثون ١٨٩٦/ ھـ١٣١٤سنة 

م، رخصت سنة ١٦٠١/ ھـ١٠١٠ــ المدرسة الرشدیة في القدس أسست سنة 
  .م، كان فیھا في نھایة القرن التاسع عشر خمسون طالبًا١٨٩٦/ ھـ١٣١٤

م، رخصت ١٦٠١/ ھـ١٠١٠ــ مدرسة ابتدائیة في القدس، أسست سنة 
  .م، وكان فیھا أربعون فتاة١٨٩٦/ ھـ١٣١٤

  . طالب فقط١٣ وكان فیھا ــ مدرسة ابتدائیة في بیت لحم

  . طالب فقط٦ــ مدرسة ابتدائیة في یافا وكان فیھا 

وكانت كلھا تحمل اسم سنمیر رھبان، وكانت مجانیة ینفق علیھا من أموال 
  .البطریركیة األرمنیة في القدس

كما افتتحت كلیة لطلبة الدراسات الدینیة العلیا في دیر مار یعقوب بقصد 
  .ھمتعلیم الرھبان وتثقیف

وھذا الدیر قریب من باب النبي داود، وكان إلى جانب ھذه الكلیة مكتبة 
ضخمة فیھا أكثر من أربعة آالف مخطوط، وأكثر من ثالثین ألف كتاب مطبوع، 

، )٦(ویقول عارف العارف أن األرمن استأجروا ھذا الدیر من الروم ثم صار لھم
  .من البروتستانتوعرفت أیضًا مدرسة األرمن الكاثولیك، ومدرسة األر

وجد للقبط مدرسة ابتدائیة واحدة للذكور، تأسست :  ــ مدارس طائفة األقباط٢
 طالبًا، وكانت تحت إشراف ٣٦م، وقدر عدد طالبھا بــ ١٨٨٩/ ھـ١٣٠٧سنة 

/ ھـ١٣١٠جماعة األقباط، وحصلت على الترخیص من قبل الدولة العثمانیة سنة 
  .)٧(م١٨٩٢

كان لھم مدرسة واحدة في القدس، وھي : لكاثولیك ــ مدارس طائفة الروم ا٣
م وبلغ عدد طالبھا عشرة فقط، ووجد ١٨٨٢/ ھـ١٣٠٠یومیة للذكور، أسست سنة 

  )٨(.فیھا معلم واحد، كما كان لھم مدرسة أخرى في قریة عین عریك



 

 

تعد مدارس الروم األرثوذكس من :  ــ مدارس طائفة الروم األرثوذكس٤
عددًا في القدس، كون أتباع ھذه الطائفة من السكان أقدم المدارس وأكثرھا 

  : المحلیین ولكثرة أتباعھا، ومن ھذه المدارس

وھي مدرسة داخلیة للطالب، ) المصلبة(ــ مدرسة دیر الصلیب الالھوتیة 
م، افتتحت في عھد البطریرك ١٨٥١/ ھـ١٢٦٨یعود تاریخ إنشائھا إلى سنة 

اللتحاق بھا، أن یكون الطالب م، ومن شروط ا١٨٥٥/ ھـ١٢٧٢كیرلس سنة 
بالدرجة األولى من أبناء الطائفة األرثوذكسیة التابعین للكرسي األورشلیمي 
المقدسي، وفي الدرجة الثانیة من فتیان الیونان الذین یتبناھم رھبان القبر المقدس، 
وفي الدرجة الثالثة من أبناء األرثوذكسیین المنتمین لسائر أبرشیات الطائفة 

وینقسم التدریس فیھا إلى . ذكسیة الذین یحظون بعطف البطریرك ورضاهاألرثو
ستة صفوف، حیث یتساوى الطالب العرب والیونان في الصفوف األربعة األول، 
وینفرد الطالب الیونان الذین انضووا إلى سلك الرھبنة ویسَمون شمامسة في 

  .الصفین األخیرین، فیتلقون فیھا الدروس الالھوتیة

 المدرسة علم الالھوت واللغات الیونانیة والالتینیة والفرنسیة تدرس ھذه
والعربیة والروسیة والحساب والھندسة والجبر والمثلثات والكیمیاء والتاریخ وعلم 
النفس والمنطق وتاریخ الفلسفة والقانون العام والقانون الكنسي والموسیقى، فیجمع 

  ..الطالب بذلك بین الدراسة الجامعیة والكنسیة

وممن درَّس في ھذه المدرسة المعلم یوسف قمر الشاي وجورج متى، كما 
تخرج منھا كبار البطاركة والرھبان مثل تیموتاوس وكیرلوس وغراسیموس 

ولكثرة الخالفات بین . وأفرامیوس ونجیب مخائیل ساعاتي وأنطوان نقوال
 افتتحت م، ثم١٨٧٦/ ھـ١٢٩٣األرثوذكس العرب والیونانیین أقفلت المدرسة سنة 

م، ثم أعید فتحھا ١٨٨٨/ ھـ١٣٠٦م، ثم أقفلت ثانیة سنة ١٨٨١/ ھـ١٢٩٩سنة 
  .م١٩٠٩/ ھـ١٣٢٧م، لكنھا أقفلت مرة ثالثة سنة ١٨٩٣/ ھـ١٣١١سنة 

ولھذه الطائفة مدارس في أغلب مدن وقرى القدس التي یسكن فیھا أبناء 
یھا من أموال الطائفة، وكانت ھذه المدارس تخضع إلشراف البطریرك، وینفق عل

البطریركیة، وكان أغلبھا مدارس ابتدائیة، انتظم فیھا الذكور إال مدرستان كانت 



 

 

لإلناث واحدة في قضاء القدس وكان فیھا مئة أنثى، والثانیة في قریة بیت ساحور 
وكان فیھا ستون أنثى، وتباینت أعداد الطالب في ھذه المدارس من قریة ألخرى 

م كان عدد ١٩٠٠/ ھـ١٣١٨فة في القرى، وفي سنة بحسب  أعداد أبناء الطائ
رشدیة، وواحدة ) ٤(ابتدائیة، و) ١٣(مدرسة، منھا ) ١٨(مدارس ھذه الطائفة 

  :إعدادیة فقط، وھي

  . طالب٣٠م، فیھا ١٧٥٦/ ھـ١١٩٠ــ مدرسة ابتدائیة في قریة طیبة أسست سنة 

 ٣٠فیھا م، ١٧٥٦/ ھـ١١٩٠ــ مدرسة ابتدائیة في قریة بیرزیت أسست سنة 
  .طالب

  . طالب٢٥م، فیھا ١٧٥٦/ ھـ١١٩٠ــ مدرسة ابتدائیة في قریة عابود أسست سنة 

  . طالب٣٥م، فیھا ١٧٥٦/ ھـ١١٩٠ــ مدرسة ابتدائیة في قریة جفنا أسست سنة 

  . طالب٣٥م، فیھا ١٧٤٧/ ھـ١١٦٠ــ مدرسة ابتدائیة في قضاء اهللا، أسست سنة 

م، كان فیھا ١٨٩٠/ ھـ١٣٠٨، أسست سنة ــ مدرسة ابتدائیة في قضاء بیت لحم
  . طالب٩٥

 ٣٥م، كان فیھا ١٧٤٧/ ھـ١١٦٠ــ مدرسة ابتدائیة في قضاء الرملة، أسست سنة 
  .طالب

م، فیھا ١٨٨١/ ھـ١٢٩٨ــ مدرسة ابتدائیة في قریة بیت ساحور، أسست سنة 
  . طالب١٦٥

 ١٢فیھا م، ١٨٠٥/ ھـ١٢٢٠ــ مدرسة ابتدائیة في قریة بیت جاال، أسست سنة 
  .طالب

  . طالب١٠٣م، فیھا ١٨٠٥/ ھـ١٢٢٠ــ مدرسة في قریة عین عریك، أسست سنة 

  . طالب٤٠م، فیھا ١٨٠٥/ ھـ١٢٢٠ــ مدرسة في قریة رام اهللا، أسست سنة 

 ١٠٠م، فیھا ١٨٦٣/ ھـ١٢٨٠ــ مدرسة لإلناث في قضاء القدس، أسست سنة 
  .طالبة



 

 

 ٦٠م، فیھا ١٨٤٤/ ھـ١٢٦٠سنة ــ مدرسة لإلناث في قریة بیت ساحور، أسست 
  .طالبة

  . طالبة٣٠م، فیھا ١٨٢٤/ ھـ١٢٤٠ــ مدرسة رشدیة في قضاء غزة، أسست سنة 

 ١٤٠م، فیھا ١٨٦٣/ ھـ١٢٨٠ــ مدرسة رشدیة في قضاء القدس، أسست سنة 
  .طالبة

 ٢٢٠، فیھا ١٧٩٨/ ھـ١١٢٠ــ مدرسة رشدیة في قضاء بیت لحم، أسست سنة 
  .طالب

 ٥٠م، فیھا ١٨٥٩/ ھـ١٢٧٦ة في قضاء القدس، أسست سنة ــ مدرسة إعدادی
  .طالب

إن أكثر ما یقال  عن الجانب (یقول صالح حنا عن التعلیم في ھذه المدارس 
وقال ) األكبر عن ھذه المدارس الخارجیة ھو أن وجودھا كان یعتبر من العدم

یة، وحفظ فإن الجزء األكبر من وقت التلمیذ كان یصرف في درس اللغة الیونان(..
الصلوات، ولم یكن إال القلیل من معلمیھا أو مدیریھا یتجاوز على القراءة والكتابة 

  ).والحساب

لكن ومع توسع اإلرسالیات التبشیریة في إنشاء المدارس سعت الكنیسة 
األرثوذكسیة إلى إصالح التعلیم في مدارسھا، وجذب المتعلمین إلدارتھا، وذلك 

لمدن والقرى الكبرى انتعشت في اآلونة األخیرة من بسبب أن مدارس الدیر في ا
غفلتھا، وسعت في ترقیة الئحة الدروس فیھا، وأتت بما استطاعت من المعلمین 
الحاذقین، وال سیما عن مدرسي العربیة، وذلك تشبھا بالمدارس األجنبیة التي 
غدت تجذب إلیھا خیرة األوالد، ألن درجة معلمیھا أرقى من درجة مدارس 

  )٩(.وم، وألنھ لم یكن لتعلم اللغة الیونانیة فائدة قطالر

  : ــ مدارس اإلرسالیات الروسیة في القدس ٥
سعت حكومة روسیا القیصریة إلى مدِّ نفوذھا على فلسطین في منتصف 

 ردًا على مذكرة ١٨٣٣القرن التاسع عشر، فقد قال القیصر نقوال األول سنة 



 

 

لقد حزرتم الرغبة التي في ..(المقدسةطالبت بأن تستولي روسیا على األرض 
وأكدت ) الصمیم، بید أنني أعرف أن تحقیقھا صعب وأنھ سیصطدم بعقبات مھمة

رغبتھا في مّد نفوذھا وخصوصًا بعد تأسیس القنصلیات األوروبیة فیھا، وإعادة 
/ ھـ١٢٧١م، حتى سنة ١٨٤٧/ ھـ١٢٤٦تأسیس البطریركیة الالتینیة سنة 

م، وبدأت اإلرسالیات التبشیریة البروتستانتیة ١٢٧٤دت سنة م، والثانیة امت١٨٥٤
  . تعمل على تحویل األرثوذكس للبروتستانتیة

فكانت المدارس األداة األھم التي من خاللھا سعت روسیا لفرض حمایتھا 
م ١٨٤٧/ ھـ١٢٤٦على األرثوذكس، فبعثت بإرسالیتین، األولى امتدت من سنة 

م حتى ١٨٥٧/ ھـ١٢٧٤نیة امتدت من سنة م، والثا١٨٥٤/ ھـ١٢٧١حتى سنة 
م، وكان لھما دور في افتتاح العدید من المدارس الروسیة ١٨٩٤/ ھـ١٣١٢سنة 
م، وتولت مسؤولیة اإلشراف على التعلیم، وقد علمت من ١٨٨٢/ ھـ١٣٠٠سنة 

  .أرسلتھم اللغة العربیة والیونانیة لینجحوا في مھمتھم

األرشمندریت بروفیوس أوسبنسكي، وقد أرسلت اإلرسالیة األولى برئاسة 
وحددت مھمتھا بتفحص الوضع القائم في فلسطین، ومساعدة ا لعرب األرثوذكس، 
وإقامة مركز لروسیا في األراضي المقدسة، كما انصب اھتمام أوسبنسكي على 
تحسین األحوال التعلیمیة للطائفة في فلسطین التي امتازت بالضعف، فظھر أنھ 

  .قریة من فلسطین وسوریةھناك أبرشیة في كل 

ولكن المدرسة األبرشیة في الغالب لم تكن أكثر من مجموعة صغیرة من 
األطفال المجتمعین من حول الكاھن، وألن الكاھن نفسھ غیر متعلم وقد یقدم تعلیمًا 
قلیًال، وھذه المدارس قد تظھر في أیة قریة بناء على طلب محلي وتختفي بتلك 

  .السرعة

سكي على فتح المدارس االبتدائیة في القرى، والمدن التابعة لذلك شجع أوسبن
للبطریركیة، كما قام بدفع رواتب المعلمین، ولدوره في إنشاء مدرسة المصلبة فقد 
عینھ البطریرك كیرلس رئیس أمناء المدرسة، ولتزوید المدارس بالكتب اتفق مع 

م باشر بنشر ١٨٥٤/ ھـ١٢٧٠البطریرك كیرلس الفتتاح مطبعة عربیة، وفي سنة 
م ١٨٥٤/ ھـ١٢٧٠لكن دوره انتھى في سنة .. كتب الدین المترجحة للغة العربیة



 

 

/ ھـ١٢٧٣م والتي استمرت حتى سنة ١٨٥٣/ ھـ١٢٧٠مع نشوب حرم القرم 
م، فأمرتھ السلطات العثمانیة بمغادرة البالد، وكان نفیھ من القدس حسرة ١٨٥٦

  ... أدخلھاعلى األرثوذكس الذي ُحرم من الوسائل التي

وبعد عودة العالقات الروسیة العثمانیة وصلت القدس إرسالیة ثانیة برئاسة 
م، وُزوِّد ١٨٦٣/ ھـ١٢٨٠كیرلس تاخو موف الذي بقي رئیسًا إلرسالیتھ حتى سنة 

بتعلیمات لیحسن العالقات مع الیونانیین واالھتمام بالتعلیم كما أكدوا علیھ االعتناء 
ي وبتربیتھ وتعلیمھ، وعلى الرغم من كل ھذه بالشعب الوطني األرثوذكس

التعلیمات رفض تأسیس مدارس بالقدس، مع أنھ وزع أمواًال كثیرة على المدارس 
القائمة في سوریا، كما رفض فكرة إرسال الشباب العرب إلى روسیا للتعلم ما لم 
یكن ذا فائدة، إلى جانب تخوفھ من معارضة اإلكلیروس الیوناني، والحكومة 

  .ثمانیةالع

وفي ظل ھذه اإلرسالیة استطاعت سیدة روسیة إنشاء مدرسة روسیة في 
م، لكن ضغط البطریركیة الیونانیة جعل المسؤولین ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥القدس سنة 

الروس یقومون بنقلھا إلى بناء مستأجر في بیت جاال، والتي صارت في ما بعد 
  .مدرسة إلعداد المعلمات في بیت جاال

و موف من إنشاء المدارس الروسیة في القدس غضب وبسبب تخوف تاخ
إن ملتنا متخلفة مقارنة باآلخرین، لیس لدینا مدرسة كنسیة، (.. أفراد الطائفة فقالوا 

وعلینا أن ... وال مكتبة علمیة، وحتى مدارس إعدادیة منتظمة بحسب األصول
  ).نرسل أطفالنا إلى مدارس غریبة

معیة اإلمبراطوریة األرثوذكسیة م أشرفت الج١٨٨٢/ ھـ١٢٩٩وبعد سنة 
الفلسطینیة الروسیة على إنشاء المدارس، ولكنھا واجھت العدید من الصعوبات في 
بدایة التأسیس، ألن قانون بطریركیة الروم األرثوذكس الصادر من قبل الدولة 

م حصر اإلشراف على المدارس بید البطریرك، ١٨٧٥/ ھـ١٨٩٢العثمانیة سنة 
لى اللغة الروسیة في وقت اعتاد األھالي أن یعلموا أوالدھم اللغة واقتصر التعلیم ع

الفرنسیة أو اإلنكلیزیة األكثر استخدامًا، وحاول أعضاء الجمعیة التغلب على ھذه 



 

 

لماذا ھذا العناد أال تعلمون أن البالد ستنتقل (.. المشكلة واستمالة األھالي بقولھم 
  ..).س ال یتكلمون فیھ إال اللغة الروسیةمن ید إلى ید بعد عشرین سنة فیصیر النا

وفتحت مدرسة في الناصرة، ومدرسة داخلیة لألوالد في رام اهللا سنة 
م، وذلك بعد إبعادھم من مدینة القدس، وعانت المدارس من ١٨٨٤/ ھـ١٣٠٢

نقص المعلمین والمعلمات وعدم أھلیتھم، فقد قال خیترفو في رسالة بعثھا إلى 
لو أمكن للجمعیة أن تمأل كل فلسطین بالمدارس : (یامجلس اإلدارة في روس

  ).لجاءت المنفعة باطلة كما لو طرحت في البحر لعدم كفاءة المعلمین

وللتغلب على ھذه المشكلة تم تأسیس مدرسة إلعداد المعلمین في الناصرة 
/ ھـ١٣٢٢م، وقد بدأت التدریس في بیت مستأجر، وفي سنة ١٨٨٦/ ھـ١٣٠٤سنة 

لى المسكوبیة، وقد بدأت بستة طالب فقط، في القسم الداخلي، وستة م نقلت إ١٩٠٤
آخرین في القسم الخارجي، وكانت مدة الدراسة فیھا أربعة أعوام، ثم صارت ستة 
أعوام، أما  الطالب المتفوقون فیرسلون إلى مدینة أودیسا الروسیة إلكمال تعلیمھم 

  .في المدارس الروسیة العلیا

للمعلمات في بیت جاال، والتي كانت في البدایة كما تم تأسیس مدرسة 
/ ھـ١٢٨٦م، وفي سنة ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥مدرسة في القدس، تأسست سنة 

م أقیم للمدرسة مبنى خاص على قطعة أرض اشترتھ القیصرة ماریا ١٨٦٩
 أربعون ١٩٠٢الكسندروفیا، وتم تحویلھا إلى مدرسة للمعلمات، وكان فیھا 

  .طالبة

م، لكن ١٨٨٥/ ھـ١٣٠٢صرة فقد أنشئت في سنة أما مدرسة بنات النا
المدرسة الروسیة سافیال فشلت في عملھا ألنھا ال تعرف العربیة، ولم تعرف كیف 

  .تعامل نساء الناصرة، فنصف الطالبات تركت المدرسة بسببھا

م لتأھیل معلمات عربیات، ١٨٩٠/ ھـ١٣٠٨ومدرسة البنات تم اقتسامھا سنة 
  .اكونوف، وقد بدأت التدریب بعشر طالبات فقطوأشرفت علیھا السیدة تر

م، على الشكل ١٩٠٢تكون مدارس اإلرسالیات الروسیة لغایة وعلى ذلك 
  :التالي



 

 

  .ــ مدرسة المعلمات في بیت جاال، كان فیھا أربعون أنثى

  .أنثى) ٢٦٧(ذكر و) ٨٥(ــ مدرسة بیت جاال الخارجیة، كان فیھا 

  .أنثى) ٨٤(ذكر و ) ٤١( فیھا ــ مدرسة بیت ساحور الخارجیة، كان

  .أنثى) ٤٦(ذكر و) ٤٦(ــ مدرسة بیت لحم الخارجیة، وكان فیھا 

  .أنثى) ٧٨(ذكر و ) ٢٥(ــ مدرسة القدس الخارجیة، وكان فیھا 

والمالحظ أن إقبال البنات على التعلیم في المدارس الروسیة كان إقباًال 
لجمعیة توزع الكتب المدرسیة وكل واسعًا، ویعود ذلك لمجانیة التعلیم، فقد كانت ا

  .ما یحتاج الطالب إلیھ، كما  كانت توفر لھم المالبس أیضًا

وقد ركزت المدارس الروسیة على التدریس باللغة الروسیة والعربیة 
والتركیة، إلى جانب تدریس المواد الدینیة، كما درست الحساب والجغرافیا 

بغة دینیة، فالتاریخ كان عن حیاة والتاریخ والموسیقى، لكنھا كانت مصبوغة بص
  .القدیسین، والجغرافیا كانت عن األماكن المقدسة فقط

ساھمت المدارس الروسیة في النھوض بالتعلیم من خالل األدب .. وعلى كل
واللغة والثقافة الروسیة، ولكن الحكومة العثمانیة لم تعترف بھذه المدارس إال بعد 

/ ھـ١٣٢٠كومة العثمانیة باألستانة سنة مفاوضات قام بھا خیتروفو  مع الح
  )١٠(.م١٩٠٢

   ــ مدارس اإلرسالیات الالتینیة٦

من أولى المدارس التي تأسست في القدس، وھي في الغالب فرنسیة التابعیة، 
  :سارت منذ بدایاتھا وفق برامج التعلیم الفرنسیة، ومنھا

س، غیر أن م في القد١٨٤٨/ ھـ١٢٦٥ــ المعھد اإلكلیریكي الذي أسس سنة 
م، وقد ١٨٥٣/ ھـ١٢٧٠البطریرك یوسف فالیركا نقلھ إلى بیت جاال سنة 

تخصص المعھد في تدریس علم الالھوت، وتخریج رجال الدین، فقد َرقَّ 
/ ھـ١٣٠٦البطریرك منصور براكو إلى درجة الكھنوت أربعة شمامسة سنة 



 

 

ت جاال، م وھم األب سلیم من الناصرة، واألب بشارة عبد ربھ من بی١٨٨٨
  .وأنطون دانیال من القدس، واألب أنطون بوسفیدي من قبرص

كما لقي المعھد اھتمامًا من قبل متصرف القدس رؤوف باشا، وكان قد زاره 
  .م١٨٧٨/ ھـ١٢٩٦مع عدد من أعیان الطائفة الالتینیة سنة 

ــ مدرسة القدیس بطرس ومتى وتعرف بمدرسة راتسبون نسبة إلى مؤسسھا 
م، ولكنھا ١٨٧٥/ ھـ١٢٩٢راتسبون، ویعود تاریخ إنشائھا إلى سنة األب الفونس 

م، وخصصت لتعلیم الطالب كافة الصنائع ١٨٧٨/ ھـ١٢٩٦افتتحت رسمیًا سنة 
مع المواد العلمیة واللغات الفرنسیة والعربیة واإلیطالیة والنمساویة والتركیة، 

  .وعلوم الدیانة واألدب

بًا، والتعلیم فیھا مجانیًا من قبل فرنسا، كانت المدرسة تتسع لمئة وخمسین طال
م كان فیھا أربعون طالبًا فقط ومن جملة الصنائع التي ١٨٨٣/ ھـ١٣٠١وفي سنة 

النجارة والخیاطة والخبازة والحراثة وتجلید الكتب وغیر (علمتھا ھذه المدرسة 
  ،..)ذلك

ألب ــ مدرسة دار األیتام السوریة وكانت في بیت لحم، وھي باألصل دار ل
أنطون بلون بن یوسف أنطون الالتیني، وتتكون من طابق علوي وسفلي ومرافق، 
وحقوق شرعیة، أوقفھا على فقراء الالتین والملل األخرى بھدف التعلیم، وقد تولى 

  .رئاستھا واقفھا

اھتمت المدرسة بتعلیم العلوم الدینیة واللغة العربیة والفرنسیة واإلیطالیة، 
على أبناء القدس وبیت لحم من األیتام والفقراء، وشجعت واقتصرت في تعلیمھا 

المدرسة المتفوقین من الطالب من خالل توزیع الجوائز علیھم بحضور البطریرك 
  .منصور براكود القنصل الفرنسي بشیرلي كنشلیار

وھي مدرسة یومیة للذكور تأسست سنة ) الفریر(ــ مدرسة أخویة المدارس 
طالبًا، وعدد معلمیھا ) ١٣٠(طالبھا وقت االفتتاح م، وبلغ عدد ١٨٧٨/ ھـ١٢٩٦

عشرة، ركزت على تدریس مختلف العلوم إلى جانب التعلیم الدیني، تولى رئاستھا 



 

 

إیفاكر ولوتقوتیس یوسف خلیل الفرنسي، وكان مؤسسوا المدرسة قد دخلوا القدس 
  )١١(.م، وھي تقع في حارة الجوالدة١٨٧٦سنة 

وتقع في جبل صھیون، ویعرف بدیر : جیةــ مدرسة دیر المخلص الخار
الالتین، وھو في الجھة الغربیة الشمالیة من حارة النصارى، درست العلوم 
الدینیة، واللغات العربیة والفرنسیة واإلیطالیة، وھي كبیرة وفیھا مكتبة ضخمة، 
ومن بین مدرسیھا دیدكوس الحلبي السریاني مدرس اللغة العربیة، كما درس فیھا 

  )١٢().الصالحیة( المتخرجون من مدرسة القدیسة حنة الكھنة

تقع شرق القدس داخل ): الصالحیة(ــ مدرسة القدیسة حنة اإلكلیركیة 
األسوار وبالقرب من باب األسباط إلى الجنوب من حرم القدس الشریف في منطقة 
تعرف سابقًا بالمدرسة الصالحیة، كان البطریرك فالیركا یسعى للحصول على 

یة لبناء مقر البطریركیة، ولم تفلح مساعیھ، فكانت من نصیب الحكومة الصالح
الفرنسیة بعد حرب القرم حیث تنازلت عنھا الدولة العثمانیة للدولة الفرنسیة، ثم 
أعطتھا فرنسا لآلباء البیض، واستلم إدارتھا الكاردینال الفیجري وحولھا من معبد 

ة إكلیركیة للطوائف الشرقیة، ولما إلى مورد للعلوم، ففتح بجوار الكنیسة مدرس
م، أبدى رغبتھ ١٨٨٠/ ھـ١٢٩٨زار البطریرك غریغوریوس یوسف القدس سنة 

بإنشاء مدرسة في نفس المكان، ووافقت فرنسا على المشروع فتبرعت بتسعین 
ألف فرنك لبناء المدرسة، كذلك وافق بابا روما على المشروع، وافتتحت سنة 

ر طالبًا، ثم زادت أعدادھم، وضمت طالبًا من الشام م، باثني عش١٨٨٢/ ھـ١٣٠٠
  .وبیروت وحلب وصور وعكا وطرابلس والعراق

وُدرست فیھا اللغات العربیة والیونانیة والفرنسیة، والعلوم الدینیة والمنطق 
والفلسفة والعلوم الالھوتیة، والطقوس الشرقیة والیونانیة، وتاریخ الشرق 

المدرسة برفاھیة الطالب فأنشأت لھم مصیفًا وجغرافیة سوریا، كذلك اھتمت 
  .خاصًا بھم في قریة عین كارم یقضون فیھ عطلتھم الصیفیة

وممن تولى رئاستھا األب فدرلن واألب أنطونیوس واألب دیكري واألب 
م أربعة طالب، أحدھما ١٨٩٠/ ھـ١٣٠٨إلیاس روجیھ، وقد تخرج منھا سنة 
  .تھا لقیت الدعم من بابا روماسمي كاھنًا والثالثة شمامسة، وإلنجازا



 

 

   ــ مدارس تابعة للبطریركیة الالتینیة٧

م إلى وجود عدد من المدارس ١٩٠٠/ ھـ١٣١٨تشیر الوثائق لغایة سنة 
االبتدائیة في قرى القدس وكلھا تتبع للبطریركیة الالتینیة، كما أنھا تخضع 

اسم المصلبة مدرسة وكلھا عرفت ب) ١٣(إلشراف الخوري أنطون الالتیني بلغت 
  :وھي

) ٥٠(م، وكان فیھا ١٧٦١/ ھـ١١٧٠ــ مدرسة بیت جاال للذكور أنشئت سنة 
  .طالبًا

) ٥٠(م، وكان فیھا ١٧٦١/ ھـ١١٧٠ــ مدرسة بیت جاال لإلناث أنشئت سنة 
  .طالبة

) ١٣(م، وكان فیھا ١٧٦١/ ھـ١١٧٠ــ مدرسة بیت ساحور للذكور، أنشئت سنة 
  .طالب

.... م، وكان فیھا ١٧٦١/ ھـ١١٧٠ناث، أنشئت سنة ــ مدرسة بیت ساحور لإل
  طالبة

) ٥(م، وكان فیھا ١٨٧٨/ ھـ١٢٩٥ــ مدرسة عین عریك للذكور، أنشئت سنة 
  .طالب

) ١٨(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة رام اهللا للذكور، أنشئت سنة 
  .طالب

  .طالبة) ٨٠(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة رام اهللا لإلناث، أنشئت سنة 

  .طالب) ٣١(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة جفنا للذكور، أنشئت سنة 

) ٢٥(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة جفنا الثانیة للذكور، أنشئت سنة 
  .طالبة

) ١٥(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة بیرزیت للذكور، أنشئت سنة 
  .طالب



 

 

) ٢٥(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ سنة ــ مدرسة بیرزیت لإلناث، أنشئت
  .طالبة

  .طالب) ١٥(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة طیبة للذكور، أنشئت سنة 

  .طالبة) ٣٠(م، وكان فیھا ١٨٥٨/ ھـ١٢٧٥ــ مدرسة طیبة لإلناث، أنشئت سنة 

  : ــ مدارس اإلرسالیات الالتینیة في القدس٨

فرنسا : ت من الدول األوروبیة مثلساھمت اإلرسالیات الالتینیة التي قدم
وإیطالیا في النشاط التعلیمي، وذلك من خالل إنشاء عدد من المدارس في القدس، 

  :ومنھا

) ٩٠(م، وكان فیھا ١٨٦٥ــ مدرسة راھبات صھیون الداخلیة للبنات، أنشئت سنة 
م، ١٨٥٦معلمات، جئن ھؤالء الراھبات إلى القدس سنة ) ٨(طالبة، و

  على درب اآلالم وُجعلن فیھ مدرسة وكنیسة ومیتمًاوأنشأن دیرًا 

  م، كان فیھا ١٨٦٥ــ مدرسة راھبات صھیون الیومیة للبنات، أنشئت سنة 

  )١٣(.معلمات) ٨(طالبة، و) ١٥٠(

م، كان فیھا ١٨٤٨ــ مدرسة راھبات مار یوسف الیومیة للبنات، أنشئت سنة 
  .معلمات) ٨(طالبة، و) ١٥٠(

م، كان فیھا ١٧٠٠كانین الداخلیة للذكور، أنشئت سنة ــ مدرسة دیر الفرنسیس
  .معلمین) ٣(طالب و ) ٢٠(

) ٥٠(م، كان فیھا ١٨٧٨ــ مدرسة دیر الفرنسیسكانین الداخلیة للبنات، أنشئت سنة 
  .معلمات) ٣(طالبة و

) ٢٠(م، كان فیھا ١٨٧٨ــ مدرسة للفرنساویة وھي یومیة للبنات، أنشئت سنة 
  .طالبة، ومعلمة واحدة



 

 

للبنات، وكانت تعرف بمدرسة الراھبات ) الوردیة(ــ مدرسة راھبات أخویة 
م وھي تقع ١٩٠٠م، لم یكن فیھا أي طالبة سنة ١٨٨٠الوردیة، أنشئت سنة 

  )١٤(.إلى الجنوب من مقبرة مامال

وكانت بعض المدارس الالتینیة تلقى دعمًا مادیًا من قبل فرنسا، مثل مدرسة 
لمقدسة للراھبات، ومدارس أخوات مسكبة الورد، الفریر، وحراسة األرض ا

ومدارس القدیس یوسف، ومدرسة األب راتسبون، والمدرسة األبرشیة، وكلیة 
  .الفریر لتدریب المعلمین

م كمدرسة، وذلك على عھد بطریرك ١٨٩٢ أنشئت سنة :  ــ كلیة الفریر٨
 طالبًا مسلمًا، )٤٠(طالبًا مسیحیًا، و) ٧٥٠(یوسف فالیرغا، وكان فیھا (الالتین 

ودرست اللغات الفرنسیة واإلنكلیزیة والعربیة، ومعروفة بمكتبتھا الغنیة، كان لھا 
فرع في بیت لحم، ثم تحولت المدرسة إلى كلیة قبیل الحرب العالمیة األولى، 

م، وممن درس فیھا اللغة الفرنسیة الحاج ١٩١٢سنة ) كلیة الفریر(وأطلق علیھا 
  )١٥(.طینأمین الحسیني مفتي فلس

  : ــ مدارس طائفة البروتستانت ٩

اھتمت اإلرسالیات البروتستانتیة اإلنكلیزیة واأللمانیة واألمریكیة بإنشاء 
  .المدارس في القدس، وخصوصًا بعد اعتراف الدولة العثمانیة بھم كطائفة مستقلة

  أوًال ــ المدارس اإلنكلیزیة
  :ــ مدارس إرسالیات جمعیة لندن 

  األعظم من مدارس اإلرسالیات اإلنكلیزیة من قبل جمعیة ــ تأسس القسم
  .لندن للتبشیر بالمسیحیة بین الیھود، أو جمعیة لندن الیھودیة

م افتتحت مدرسة للبنات في القدس من قبل سیدة ١٨٥٢/ ھـ١٢٩٢في سنة 
لتعلیم الفتیات الیھود الخیاطة والحیاكة، لذلك ازداد عددھن، ) كوبر(إنكلیزیة تدعى 

م، تستوعب ١٨٩٠/ ھـ١٣٠٨ حدا بالجمعیة إلى طلب بناء مدرسة جدیدة سنة مما



 

 

الطالبات، فوافقت الدولة العثمانیة بشرط عدم قبول طالبات مسلمات في 
  ..!المدرسة

 ــ ١٨٨٦(وبلغ عدد المدارس التي أنشئت من قبل جمعیة لندن خالل أعوام 
طالبة، وثمانیة ) ٧٣(وطالبًا، ) ٦٤(ثالثة مدارس، وبلغ عدد الطالب ) م١٨٨٧

معلمین، وكانت لغة التعلیم اإلنكلیزیة في معظم الموضوعات، وتشتمل على 
القراءة والكتابة والحساب والجغرافیا والتاریخ، وكذلك اللغات األلمانیة والفرنسیة 

  .والعبریة

وكان لھم أیضًا الكلیة اإلنكلیزیة والتي كانت مدرسة الشبان اإلعدادیة، ثم 
) م١٩٢١ ــ ١٨٦١(كلیة اإلنكلیزیة، وقد درس فیھا نخلة جریس زریق عرفت بال

  .اللغة العربیة

  :ــ مدارس إرسالیة السیدات اإلنكلیزیات

، افتتحت )ماري جاكومیس(كان مركز اإلرسالیات في لندن وتدیرھا اآلنسة 
، )٥٥(م لھا مدرسة للبنات في بیت لحم، وبلغ عدد طالباتھا ١٨٧٩ ــ ١٨٧٨سنة 

  . تتلقى المساعدات على ھیئة اشتراكات وھبات من بریطانیاوكانت

ركزت المدرسة على تعلیم الفتیات فنون الخیاطة والتطریز، وفن الطبخ 
فقد عاملت .. واألشغال البیتیة، فأحب األھالي برنامجھا، لكن البد من المنغصات
طالبة وتدعى الراھبات الطالبات كالخدم، وھذا ما أثار حفیظة الطالبات، فقد قالت 

خرجت من المدرسة ساخطة على والدي وناقمة على المدرسة، وكارھة .. فكتوریا
األشغال البیتیة، مع أني كنت في طلیعة مریدیھا، ولكن الذنب لیس ذنبي، 
فالمدرسة والمعلمات اإلنكلیزیات عوضا عن أن یظھرن لنا فوائد معرفة شغل 

ار وعاملننا كالخدم، وھذا ما أثار فینا البیت وضرورتھ لكل فتاة، أظھرن لنا االحتق
  ..روح العصیان والتمرد، فنحن لسنا بخدم

  :ــ مدارس جمعیة المرسلین 



 

 

كان لھا دور في إنشاء المدارس البروتستانتیة في فلسطین، ومن بین 
  :المدارس التي أنشأتھا في القدس

) ٥٦(م، كان فیھا ١٨٥١ــ مدرسة صھیون الداخلیة للذكور، أنشئت سنة 
  .طالب) ٢٤٠(م ١٩٠٠معلمین، تخرج منھا لغایة سنة ) ٤(طالب، و

م، كان فیھا ثالث ١٨٥٧ــ مدرسة صھیون الداخلیة للبنات، أنشئت سنة 
  .طالبة) ١٢(معلمات، وتخرج منھا 

طالبة، ) ٦٥(م، كان فیھا ١٨٧٠ــ مدرسة یومیة للبنات، أنشئت سنة 
  .طالبة) ١٠٠(ومعلمتان، تخرج منھا 

عدد المدارس التي أنشأتھا جمعیة المرسلین في فلسطین، حتى أن ثم ازداد 
مدرسة، فیھا ) ٣٣(م أشار إلى وجود ١٨٧٨/ ھـ١٢٩٦القنصل األمریكي سنة 

) ٤٥(م ١٨٨٧/ ھـ١٣٠٥طالب، وصار عدد مدارس الجمعیة في سنة ) ١٥٠٠(
  .طالبة) ٧٣٠(طالب ؟؟ و) ١٠٣٠(معلمًا و) ٧٢(مدرسة، تضم 

جمعیة بتدریس الكتاب المقدس والتاریخ والعلوم والجبر وقد اھتمت مدارس ال
والجغرافیا والھندسة والفلسفة والمنطق، واللغة اإلنكلیزیة والعربیة، كما أنشأت 

م، لتخریج ما یلزم من المعلمین ١٨٨٥/ ھـ١٣٠٣سنة ) الكلیة اإلنكلیزیة(الجمعیة 
موسیقى والعلوم لمدارس فلسطین، وركزت على تعلیم اللغة العربیة والدین وال

الطبیعیة والریاضیة واللغة اإلنكلیزیة، والخطابة والتاریخ العام والجغرافیا، 
  .وتخرج فیھا قسس الطوائف اإلنجیلیة في فلسطین، وكان التعلیم بھا مجانًا

ومع ذلك واجھت الجمعیة معارضة من جانب الكنیستین األرثوذكسیة 
سكان المحلیین وعداءھم في بعض والكاثولیكیة، كما واجھت ال مباالة من ال

األحیان، حتى أن الرعاع حاولوا تدمیر المدرسة البروتستانتیة في آذار سنة 
م في وقت دروس األطفال، وقذفوا الحجارة علیھا، وشجوا رأس مدیر ١٨٥٢

  .المدرسة



 

 

وأنشئت مدرستان إنكلیزیتان في القدس تسیران على النھج البریطاني سنة 
ا مدرسة القدیس جورج وكلیة القدس للبنات التي كانت م، وھم١٨٩٩/ ھـ١٣١٧

ابتدائي (تحت اإلشراف المباشر لألسقف األنغلیكاني، وكانتا مدرستین كاملتین 
  )١٦(.، وأصبحتا تھیئان في ما بعد المتحان المترك البریطاني)وثانوي

  ثانیًا ــ المدارس األلمانیة

م، ١٨٦٠/ ھـ١٢٧٧ي سنة أنشئت ف) شنلر(ــ مدرسة دار األیتام السوریة 
یوحنا (بدعم من حكومة بروسیا، وأخذت فیما بعد اسم أول أساتذتھا المؤسسین 

فصارت تدعى مدرسة شنلر، وكان ھدفھا تعلیم األیتام الذین لیست ) لودفیغ شنلر
  .لھم من یعولھم، ومكانھا في ظاھر مدینة القدس إلى الشمال الغربي

ولى على إعطاء دروس في الدین، وتعلیم تركز التعلیم فیھا في السنوات األ
القراءة والكتابة باللغتین األلمانیة والعربیة، ثم جرى تطویر على مناھج التدریس 
فیھا، فأدخلت مواد جدیدة كالحساب والخط واألناشید في الصفوف األولى، أما 
ًا طلبة الصفوف المتقدمة فكانوا یدرسون اإلنكلیزیة والجغرافیا والتاریخ، ونصوص

في اللغتین العربیة واأللمانیة، أما المتفوقون من التالمیذ فكانوا یتلقون تدریبًا 
  .خاصًا لیصبحوا نواة الھیئة التعلیمیة في المستقبل

ولحرص شنلر على تأمین الطالب من خالل إیجاد عمل مستقل لھم، رفع 
امنة سن التدریب لألطفال من سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة حتى سن الث

عشرة والعشرین، وذلك لتأھیلھم كمھنة تؤمن حیاتھم، وأنشأ عدة مشاغل حرفیة 
مثل الخیاطة والنجارة والحدادة، وتجلید الكتب، والطباعة، وصناعة األحذیة، 

م ١٨٩٦/ ھـ١٣١٤والخراطة، وصناعة الفخار، وبلغ عدد الطالب في سنة 
) ٦٥(ین ورھبان طالبًا، وعدد العاملین فیھا من معلمین وحرفی) ٢١٨(

  )١٧(.شخصًا

أنشأتھا جمعیة شماسات الكیرزرفرت في : ــ مدرسة طالطیا قومي للبنات
  :م، وانقسم التعلیم فیھا إلى ثالثة فروع١٨٧٨/ ھـ١٢٨٥سنة 



 

 

یعلم اللغات اإلنكلیزیة واأللمانیة والعربیة والجغرافیا والتاریخ : األول
  .والعلوم الطبیعیة

  .لیدویةیعلم األشغال ا: والثاني

  .یعلم األشغال المنزلیة: والثالث

، وبلغ عدد طالباتھا )شارلوطة بلیتس(وكانت المدرسة تحت إدارة الراھبة 
أرمنیة، وكانت تتقاضى ) ١٧(تلمیذة، فیھن ) ١١٧(م ١٨٩٨/ ھـ١٣١٦في سنة 

المدرسة من أولیاء أمور التلمیذات الفقیرات مبلغًا سنویًا یتراوح بین عشرین 
  .نكًا فرنسیًاوثالثین فر

وضمت المدرسة بنات من الطوائف األخرى، فقد كان عدد طالبات المدرسة 
) ٩٢(أرثوذكسیات، و) ٣٠٦(فتاة، منھن ) ٥٢٣(م، ١٩٠٣/ ھـ١٣٢١سنة 

حبشیات، ) ٣(قبطیات، و) ٨(أرمنیات، و) ١٣(یھودیات، و) ١٩(بروتستانت، و
  .فتاة مسلمة) ٥٥(و

ردت في إنجیل مرقص حیث ذكر أن كلمة أرمنیة و) طالطیا قومي(وكلمة 
قومي أیتھا : (المسیح قد أعاد فتاة میتة إلى الحیاة من جدید بعدما ناداھا قائًال

، وكان اختیار ھذا االسم للداللة على مھام الشماسات في مساعدة المرأة )الفتاة
  .العربیة على النھوض االجتماعي

م، وتولى إدارتھا ١٨٦٤/ ھـ١٢٨١ــ مدرسة بیت لحم للبنین تأسست سنة 
م، وبعدھا تأسست مدرسة للبنات من قبل ١٨٧١/ ھـ١٢٨٨سنة ) عما نویل میلر(

، )میلر(جمعیة بیت المقدس التي أوكلت إدارة شؤونھا في بیت لحم للمبشر 
  )١٨(.واھتمت المدرسة بتدریب الفتیات على فنون الخیاطة والتطریز

ترازیا (م ١٨٧١ي أسستھا سنة ولأللمان البروتستانت أیضًا مدرسة ترازیا الت
  .وتقع إلى الغرب من بركة مامال) َسكس األلمانیة

  :ثالثًا ــ اإلرسالیات األمریكیة 



 

 

كانت القدس المحطة األولى التي نزل فیھا المبشرون األمریكیون من مالطة 
فشھدت منشآت تعلیمیة أمریكیة ولكن ما یلفت النظر أن عدد المدارس األمریكیة 

  :قي محدودًا، ویعود ذلك لعدة أسباب أھمھافي القدس ب

ــ المنافسة الشدیدة بین الدول األجنبیة إلثبات وجودھا في القدس عن طریق 
  .مؤسساتھا التعلیمیة

  .ــ عدم وجود طائفة بروتستانتیة كبیرة في القدس

ــ تنافس الدولتین البروتستانتیتان ألمانیا وبریطانیا على تقدیم الخدمات 
  .للطائفة البروتستانتیة القلیلة العددالتعلیمیة 

ــ تركیز اإلرسالیات األمریكیة في النصف األول من القرن التاسع عشر 
  .بفتح مدرستین ابتدائیتین في القدس، وأخرى في بیت لحم

م، وكان یدرس ١٨٣٥/ ھـ١٢٥١أنشئت سنة :ــ مدرسة للذكور في القدس
ن قبل الیونان، ونتیجة ذلك أغلقت فیھا معلم واحد من بیروت، وقد واجھت عداًء م

  .المدرسة أبوابھا، وعاد معلمھا إلى بیروت

م، وكانت تحت ١٨٣٥/ ھـ١٢٥١أنشئت سنة :  مدرسة اإلناث في القدســ
وكانت أغلب طالباتھا من المسلمات، درست القراءة ) وایتنغ(إدارة السیدة 

لذا لم یرسلوا والخیاطة، لكنھا واجھت معارضة من باقي الطوائف المسیحیة، 
بناتھم للتعلم فیھا، كما واجھت عداء من قبل الرھبان الیونانیین، مما حدا بالمسلمین 

  .إلى عدم إرسال بناتھم إلیھا، ومع ذلك استمر التعلیم فیھا

 ركزت ھذه المدرسة على التعلیم الدیني، ومھن : مدرسة بیت لحم لإلناثــ
لسكان المحلیین مقابل استالم منحة الخیاطة والتطریز، وكان یدیرھا معلم من ا

مساعدة من اإلرسالیات، وحرصت اإلرسالیة األمریكیة على بیع الكتب بین 
الطوائف المسیحیة لنشر المذھب البروتستانتي، مثل كتاب العھد الجدید 

  .وإصحاحات من اإلنجیل والمزمور والكتاب المقدس



 

 

حبت اإلرسالیات وبعدما انس:  ــ مدارس إرسالیة أصدقاء السوریین١٠
م، عادت إلى بیروت عن طریق ١٨٤١/ ھـ١٢٥٧األمریكیة من القدس في سنة 

إرسالیة أصدقاء السوریین، التي عملت على إنشاء أربعة مدارس في ضواحي 
  .القدس، وھي

  .م١٨٧١ــ مدرسة للبنات في رام اهللا سنة 

  .م١٨٨٩ــ مدرسة للذكور في رام اهللا أنشئت سنة 

  .م١٨٧٢نة ــ مدرسة جفنا س

  .م١٨٧٧ــ مدرسة عین عریك سنة 

قبلت ھذه المدارس الطلبة العرب من المسلمین والمسیحیین، وبلغ عدد 
) ٣٠(تلمیذًا، و) ٨٠(م ١٨٨٧/ ھـ١٣٠٥الطالب في المدارس األربعة في سنة 

تلمیذة، أما المعلمون فكانوا خمسة فقط، كذلك أنشأت جالیة أمریكیة تعرف 
ة، مدرسة في مدینة القدس، وقد تأسست ھذه المستعمرة سنة بالمستعمرة األمریكی

وزوجتھ، كانت تضم في ) سیافورد(م من قبل محام من شیكاغو یدعى ١٨٨١
البدایة أربعة عشر عضوًا فقط، ولكنھا ازدادت إلى تسعین من جنسیات مختلفة، 

  )١٩(.وكانت أھدافھا دینیة تدعم نفسھا بنفسھا

لطائفیة قامت بدور أساسي ومھم في عملیة وعلى الرغم من أن المدارس ا
التعلیم، فإنھا استخدمت المدارس وسیلة لمساعدتھا في نشر مذھبھا بین باقي 
الطوائف، ویتضح ھذا من كون معظم المدارس قد خضعت إلشراف الرھبان 

  .والراھبات، لذلك قوبل إنشاء المدارس بالعداء من قبل الطوائف

 الدیني مع وجود بعض المدارس التي اھتمت واھتمت ھذه المدارس بالتعلیم
بتعلیم بعض المھن، ولكنھا حصرت دورھا بالتعلیم الدیني، وھذا أدى إلى انقسام 
المجتمع المسیحي في القدس إلى شیع وأحزاب مختلفة تخدم كل فئة من السكان 

ھذه إن كل التعلیم الذي أوجدتھ .. الدولة األجنبیة التي أنشأت مدارسھا، والحق یقال
  ..!المدارس، إال أنھا ساعدت في نشر الفرقة بین الطوائف



 

 

  : ــ من المدارس المسیحیة التي أنشئت في بدایة القرن العشرین ١١
م، ١٩٢٦ التي بنتھا جمعیة القدیس بولس المیالنیة سنة كلیة تراسطانةــ 

م، ووضعت تحت رعایة ١٩٢٩وتقع غربي مدینة القدس، افتتحت رسمیًا سنة 
  )٢٠(.حراس األرض المقدسة الفرنسیةجمعیة 

التابعة آلباء القلب المقدس الذین جاؤوا القدس سنة المدرسة اإلكلیركیة ــ 
، وأسسوا دیرا یخصھم قریبًا من بیت لحم، وأنشؤوا مدرسة إكلیركیة، وفي ١٨٧٩

  )٢١(.م نقلوھا إلى فرنسا١٩٤٧سنة 

 الثالثیات، جئن ویعرفن باسم الفرنسیات:  مدرسة راھبات مار فرنسیســ
م، فأنشأن كنیسة، ثم مدرسة داخل الكنیسة وعرفت باسم ١٨٨٤إلى القدس سنة 

  )٢٢(.بیت الیتامي في حارة النصارى إلى الشمال الشرقي من دیر الالتین

ویعرفون باسم الرھبان األغسطونیین، جاؤوا : مدرسة اآلباء االنتقالیونــ 
 عرف باسم نوتردام دوفرانس، وھو م، وأسسوا فیھا منزًال١٧٨٧إلى القدس سنة 

م، یبعد عدة أمتار عن الباب الجدید من أبواب السور ١٨٩٩بناء ضخم بنوه سنة 
  )٢٣(.الشمالیة، وفیھ متحف ومكتبة ومدرسة إكلیركیة

م، وبنوا في ١٩٣٥الذین جاؤوا القدس سنة : مدرسة اآلباء الكبوشیونــ 
  )٢٤(.الطالبیة دیرًا ومدرسة وكنیسة

، ویقع في حي )اآلباء الیسوعیون( بناه الجزویت معھد البابوي األثري،الــ 
  )٢٥(.م، ومھمتھ دراسة اآلثار القدیمة بفلسطین١٩٢٧النیقوفوریة، في سنة 

، وتقع قریبًا من باب العمود إلى الشمال، مدرسة كنیسة القدیس جورجــ 
دینة القدس، ، وتعد من أكبر المدارس األجنبیة الكائنة في م١٨٩٨بنیت سنة 

  )٢٦(.وتعرف بمدرسة سان جورج، تعود لإلرسالیة اإلنجیلیة لطائفة البروتستانت

، اشتركت المدرسة مع بعض المدرسة الفرنسیة للبحث عن التوراةــ 
جمعیة اآلثار : الجمعیات للبحث عن اآلثار في القدس، وكلھا أجنبیة، وأھمھا

نیة، والمعھد الشرقي لجامعة البریطانیة، وجمعیة البحث عن اآلثار الفلسطی



 

 

شیكاغو، والمعھد الشرقي األلماني، والمعھد اإلنجیلي األلماني، والمدرسة 
  )٢٧(.األمریكیة للبحث عن اآلثار الشرقیة

عرفت القدس منذ : المدرسة األمریكیة لدراسة اآلثار الشرقیة بفلسطینــ 
) ٢٠٢٣(ة بلغ عددھا بدء االحتالل البریطاني وحتى نھایتھ جمعیات ونوادي مختلف

منھا األدبي والثقافي، ومنھا الریاضي، ومنھا الخیري، ومنھا سبعون جمعیة 
  .یھودیة، كما وجدت جمعیات عدیدة للبحث عن اآلثار الفلسطینیة

إدوارد روبنسون، اھتم . م ھبط القدس عالم أمریكي یدعى د١٨٦٨في سنة 
روزویل . برئاسة د وصلت بعثة أمریكیة ١٨٩٥بدراسة آثارھا، وفي سنة 

ھتشقوق رئیس كلیة اإللھیات في الوالیات المتحدة، وقاموا بتأسیس مدرسة 
شارل .  د١٩٠٠أمریكیة لدراسة اآلثار الشرقیة بفلسطین، كان مدیر المدرسة سنة 

كتلر توري من ییل، وقد رعى المدرسة مجلس أمناء یمثل جمعیات ثالث تمد 
آلثار األمریكیة، والجمعیة الشرقیة المدرسة بالعون والمال وھي جمعیة ا

  .األمریكیة، وجمعیة التوراة األدبیة

 أضیف للبناء ١٩٣١ أنشئ بناء المدرسة الحالي، وفي سنة ١٩٢٥في سنة 
جناح جدید، والمدرسة قائمة على أرض مساحتھا أربعة دونمات، في أجمل بقعة 

درسة من قبل ستین كلیة في القدس، وتبعد عن باب الساھرة شماًال قلیًال، وتدار الم
وجامعة أمریكیة، تدفع كل واحدة منھا مبلغًا معینًا من المال في كل سنة، وفي 

مجلد، غیر الكتب التي تخص مدرسة ) ٨٥٠٠(المدرسة مكتبة فیھا أكثر من 
  )٢٨(.اآلثار البریطانیة والموجودة في نفس البناء

 ١٩٢٠نة ، أسست سمدرسة المطران غوبات وتعرف بمدرسة صھیونــ 
في زمن المطران ماكنز، عمل على تأسیسھا جمعیة التبشیر المسیحیة وجمعیة 
یھود لندن والمجمع الكنائسي الوطني الفلسطیني، وھي قریبة من مقبرة الروم 

  )٢٩(.األرثوذكس

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ھوامش ومصادر فصل المدارس المسیحیة في القدس 

  .٢٢-١٥القضاة أحمد إبراھیم .  ــ نصارى القدس ــ د١

، تاریخ الدولة ٤١٥ ــ دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني لفاضل مھدي بیات ٢
  .٢٣٦-٢٣٥، نصارى القدس ٤٨٦العلیة العثمانیة لمحمد فرید 

  .٢٣٨- ٢٣٧ ــ نصارى القدس ٣

  .٢٤٠- ٢٣٨ ــ نصارى القدس ٤



 

 

  .٢٤٢ ــ نصارى القدس ٥

  .٢٤٢، نصارى القدس ٧٧٩-٧٦٠، المفصل ١٠٥  ــ المسیحیة في القدس لعارف العارف٦

  .٢٤٣ نصارى القدس - ٨- ٧

 نقًال عن كتاب فلسطین وتجدید حیاتھا لصالح حنا، موسوعة ٢٤٦-٢٤٣ ــ نصارى القدس ٩
  .١/٤٢بیت المقدس 

  .٢٥٣-٢٤٧ ــ نصارى القدس ١٠

  .٢٥٦، نصارى القدس ٥٨٣- ٢/٥٧٩، موسوعة بیت المقدس، ٧٥٧ ــ المفصل ١١

  .٢٥٦، نصارى القدس ٧٥٥مفصل  ــ ال١٢

  .٢٥٣، نصارى القدس ٥٨٣- ٢/٥٧٩، موسوعة بیت المقدس ٧٥٧ ــ المفصل ١٣

  .٥٨٣- ٢/٥٧٩، موسوعة بیت المقدس ٧٥٧ ــ المفصل ١٤

  .٧٠٢- ٢/٧٠١، موسوعة بیت المقدس ٦٥٢ ــ المفصل ١٥

  .٢/١٠٤٩، موسوعة بیت المقدس ٢٦٢-٢٦٠ ــ نصارى القدس ١٦

  .٢٦٣، نصارى القدس ٧٦٤-٦٥٣ ــ المفصل ١٧

  .٢٦٤ ــ نصارى القدس ١٨

  .٢٦٧ ــ نصارى القدس ١٩

  .٦٥٢ ــ المفصل ٢٠

  .٤٥٦- ١/٤٥٥، موسوعة بیت المقدس ٧٥٨ ــ المفصل ٢١

  .٥٨٣- ٢/٥٧٩، موسوعة بیت المقدس ٧٥٧ ــ المفصل ٢٢

  .٤٥٦- ١/٤٥٥، موسوعة بیت المقدس ٧٥٨ ــ المفصل ٢٣



 

 

  .٧٥٩-٧٥٨ ــ المفصل ٢٤

  .٧٥٩مفصل  ــ ال٢٥

  .٧٦٧ ــ المفصل ٢٦

  .١/٢٧٢ ــ موسوعة بیت المقدس ٢٧

  .٩٠-١/٧٥، موسوعة بیت المقدس ٦٦٦-٦٦١ ــ المفصل ٢٨

  .٢/٨٣٥، موسوعة بیت المقدس ٧٦٩ ــ المفصل ٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  مدارس الیھود في القدس

م في بیت المقدس ١٩٢٠جاء في كتاب تاریخ القدس ودلیلھا المطبوع سنة 
أما المدارس الیھودیة فكثیرة العدد یقوم بنفقات بعضھا أموال روتشلد، ونفقات (

  ).البعض اآلخر األموال الیھودیة التي یقدمھا أغنیاؤھم

إنھ منذ (وعن الروح التي تبثھا ھذه المدارس في البالد یقول كاتب یھودي 
عن الواجبات أول سنوات الدراسة والطلبة في المدرسة یتلقون یومیًا خطبة مطولة 

  ).المقدسة نحو أمتنا

  :وكان یقول المعلم للطالب

یجب أن تخلص أرضنا وتنظف من الكفار العرب، ویجب أن یسخر الطالب (
  ).حیاتھ لخدمة أرض اآلباء وللقتال من أجلھا

ھذه المدارس، وھذه التربیة لم تبدأ مع االحتالل البریطاني، وإنما كانوا قد 
ي، في وقت كان العرب فیھ غافلین، تمضي اللیالي وال أسسوھا في العصر العثمان

  ...!یدرون عدتھا



 

 

ھذه المدارس وھذا التعلیم أسس في القدس منذ أن سمح السلطان سلیمان 
القانوني وابنھ سلیم الثاني للیھود الفارین من أسبانیا والبرتغال باللجوء إلى طبریة، 

ي في فلسطین، ومع مرور فكانت ھذه الھجرة الخمیرة األولى للوجود الیھود
الزمن كذبوا كذبة أن فلسطین وطنھم األصلي، وأن حائط البراق ھو حائطھم علیھ 

حتى .. مع أن التاریخ وعلم اآلثار لم یثبت ذلك أبدًا، وصدقوا كذبتھم.. أقیم معبدھم
أن بعض العرب والمسلمین ولألسف صدقوا ما ذھبوا إلیھ، وجاءت بریطانیا 

ن ما كان حتى صار حائط البراق حائط السرور للیھود وصار وكا.. وحمت الیھود
  .حائط المبكى للعرب والمسلمین

  :المدارس الیھودیة في القدس 

مدرسة ) ٢٧(مدرسة یھودیة، منھا ) ٥٩ (١٩٤٨وجد في القدس لغایة سنة 
  :یھودیة عمومیة تشرف علیھا الوكالة الیھودیة، وھي

  . ــ مدرسة عیروني االبتدائیة١

  .مدرسة تحكموني االبتدائیة ــ ٢

   ــ المدرسة العبریة للبنات،٣

  . ــ مدرسة بیت ھاكیرم االبتدائیة٤

  . ــ مدرسة تل بیوت االبتدائیة٥

  . ــ مدرسة رحافیا االبتدائیة٦

  . ــ مدرسة شقولي االبتدائیة٧

  . ــ مدرسة صوقولوف االبتدائیة٨

  . ــ مدرسة كتاب البنات المزراحیات٩

  . رحافیا للبنات ــ مدرسة١٠

  . ــ مدرسة كتاب بیت مناحیم١١



 

 

  . ــ مدرسة كتاب أبناء الیمن١٢

  . ــ مدرسة دورش صھیون١٣

  . ــ مدرسة العمال١٤

  . ــ المدرسة البلدیة االبتدائیة١٥

  . ــ مدرسة بیت ھاركام الثانویة١٦

  . ــ مدرسة بیت ھاركام الثانویة١٦

  . ــ مدرسة بغروت االستعدادیة١٧

  .مدرسة معلى الثانویة ــ ١٨

  . ــ دار التربیة١٩

  . ــ دار التعلیم العبریة٢٠

  . ــ دار المعلمین المزراحیین٢١

  . ــ دار المعلمات المزراحیات٢٢

  . ــ مدرسة الیس سالزبرغ٢٣

  . ــ مدرسة رفقة صوماخ٢٤

  . ــ مدرسة بصالیل الصناعیة٢٥

  :مدارس یھودیة خصوصیة، وھي) ١٠(وفي القدس 

  .رسة افلینادي روتشیلد ــ مد١

  . ــ مدرسة آلوما الثانویة٢

  . ــ مدرسة ھوریف٣

  . ــ مدرسة االتحاد اإلسرائیلي٤



 

 

  . ــ مدرسة الحقل الزراعي٥

  . ــ المدرسة الیھودیة٦

  . ــ المدرسة التجاریة٧

  . ــ دار المعلمات٨

  . ــ دار الفنون٩

  . ــ المدرسة الزراعیة للبنات١٠

 ابتدائیة خصوصیة تملكھا مؤسسات یھودیة مختلفة، مدرسة) ١٩(كما یوجد 
 دارًا ٣٣مدارس ثانویة، ودارین لتمرین المعلمات، وست دور لألیتام، و) ٥(كذلك 

روضة أطفال، كلھا خصوصیة إال تسعة ریاض أطفال، ) ٢٤(لتعلیم التلمود، و
  .)١(فھي عمومیة

  :الجامعة العبریة

م عن سطح البحر، وتعد ٢٠ع على ارتفا) سكوبس(تقع على جبل الزیتون 
  .من أعظم المؤسسات الثقافیة الیھودیة في الشرق

أستاذ الریاضیات في ) ھرمان شابیرا(تعود فكرة تأسیسھا إلى الدكتور 
، حیث نشر عدة مقاالت دعا فیھا الیھود إلى ١٨٨٤جامعة ھیدلبرغ بألمانیا، سنة 

ساھم في نھضتھم العلمیة إقامة جامعة تحفظ تراثھم العلمي واألدبي القدیم، وت
  .الحدیثة

شابیرا على المؤتمر الصھیوني األول، . م عرض فكرتھ د١٨٩٧في سنة 
وایزمان أن . م حاول د١٩٠١لكن بقیت آراءه عند حدود القول فقط، لكن في سنة 

یقنع المؤتمر الصھیوني الخامس، كي یقوم بدراسة دقیقة لیبت بأمر الجامعة، لكن 
م، ١٩٠٢تراحھ للتصویت، إنما وعد بدراستھ، وفي سنة ھرتسل لم یضع اق. د

استأنف وایزمان مساعیھ وأسس في جنیف مكتبًا غایتھ السعي إلیجاد مؤسسة 
 طلب ھرتسل من السلطان عبد الحمید ١٩٠١للدراسات العالمیة، وفي أیار سنة 



 

 

 أقر ١٩١٣السماح للیھود بتأسیس جامعة للیھود بالقدس، لكنھ رفض، وفي سنة 
م تم ١٩١٣ؤتمر الصھیوني الحادي عشر خطة إنشاء الجامعة، وفي تلك السنة الم

، وضع ١٩١٨ تموز سنة ٢٤شراء األرض التي سیقوم علیھا بناء الجامعة، وفي 
 تم تدشین ١٩٢٥وایزمان الحجر األساسي للبناء، وفي أول نیسان سنة . د

  .الجامعة

، وافتتحھا ١٩٢٣یقول شراب في موسوعتھ إن الدراسة بدأت فیھا سنة 
، وقد حضر الحفل بعض ١٩٢٥ نیسان ١رسمیًا بلفور صاحب الوعد المشؤوم في 

العرب ممثلین مؤسساتھم العلمیة، ومنھم أحمد لطفي السید رئیس الجامعة 
  :المصریة، وقد قال الشاعر إسكندر الخوري البتجالي في ذلك

  یا لورُد ما لومي علیك

  لومي على مصر تمدُّ

  ئتنایا سّیُد قد ج

وشھدت جامعة 
  المطامع

  نشكو لكم منك بني

 أوھمتُم األعداء أّنا

  فأنت أصل الفاجعة 

  لنا أكفًا صافعة

  وقلوب قومك ھالعة

  ال العلوم النافعة

  ِمْصر ظروف الواقعة

 أمة متقاطعة

  

لقد وضع حجر األساس للجامعة بعد أشھر قلیلة من دخول اإلنكلیز القدس، 
نوا یرون أن الوطن القومي والدولة الیھودیة قائمان ال وھذا یدل على أن الیھود كا

محالة، فالجامعة تعد أساس البنیان، وقد قام الجیل األول من المؤرخین الیھود في 
بدور بالغ األھمیة في اختالق ) قسم الدراسة العبریة(الجامعة العبریة بالقدس 

تالق ھویة التاریخ الیھودي، ضمن التصور الصھیوني، وتمكن ھؤالء من اخ
قومیة جماعیة جدیدة للشعب الیھودي، في الوقت نفسھ لم یكن أحد من المؤرخین 
العرب قد خطَّ سطرًا في تاریخ فلسطین في عصور ما قبل المیالد، وفي الجامعة 



 

 

أستاذًا، وكلھم متفرغون لألبحاث / ١٢٠/العبریة الیوم قسم للتاریخ فیھ أكثر من 
سم ــ معھد دراسات القدس ــ وھو واحد من بین والدراسات، وفیھا معھد خاص با

معاھد وجمعیات تركز أبحاثھا على مدینة القدس، ومنھا الجمعیة التاریخیة 
اإلسرائیلیة، وجمعیة اآلثاریین اإلسرائیلیین، والجمعیة االستشراقیة بالجامعة 
العبریة، وجمعیة استكشاف إسرائیل، ومركز البحث لمدة ما قبل التاریخ في 

إن عند الیھود ... والحق یقال. دس، والجمعیة اإلسرائیلیة لألبحاث التوراتیةالق
  .)٢(..!الیوم أكثر من عشرة معاھد لدراسة تاریخ القدس

  .١٩٥٧وھناك جامعة تل أبیب التي أسست سنة 

  

  

  

  

  

  

  :الھوامش والمصادر 

  

  .٦٥٤-٦٥٣ ــ المفصل ١

  .٩٢٩-٢/٩١٩، ٢٥٧-٢٥٦-١/١٧٣، موسوعة بیت المقدس ٦٥٥ ــ المفصل ٢

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الثاني

  المكتبات
  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  مكتبات القدس

  :مقدمة حول نشوء المكتبات 

ال یخفى أن الكتابة ھي دعامة الحضارات القدیمة والحدیثة على اختالف 
 ومھدت عصورھا وشعوبھا وبلدانھا، فھي التي حفظت علوم القرون السابقة،

للمتأخرین سبیل التبسط فیما اتصل إلیھم من معارف األولین، وما كاد یتعلم 
اإلنسان فن الكتابة حتى أولع بتدوین أعمالھ وآثاره ومعلوماتھ، فتولدت فیھ فكرة 
صیانتھا، وبازدیاد تلك المعلومات وازدیاد الحرص علیھا نشأت المكتبات 

فات، وقد أثبت البحث في نینوى وبابل وانتشرت الرغبة بین الناس في جمع المؤل
وتل العمارنة وجمیع األماكن األثریة القدیمة، أن المیل إلى جمع الوثائق 
والصكوك وأخبار األولین لیس حدیثًا في الدنیا، لكنھ یرتقي إلى أبعد األزمنة 

  ...السابقة

 فمن البدیھي أن نرى اإلنسان مفطور على االفتخار بأعمالھ والتباھي بآثار
أجداده، وأن یشید بمآثر أبطال وطنھ یتغنى بھا حقبة بعد حقبة، وجیًال بعد جیل، 
وألجل ذلك نراه ال یألوا جھدًا في نقشھا على األضرحة أو حفرھا في الھیاكل 
واألبنیة التاریخیة أو تدوینھا على األختام وعلى النقود وفي بطون القراطیس، كما 

  .ت إلینا بقایاھاجرى لجمیع األمم الراقیة التي وصل

اآلشوریون والبابلیون ... وكل من لھ إلمام بعلم التاریخ یشھد بما خلفھ القدماء
والمصریون والحثیون والفینیقیون والصینیون والھنود والفرس والسریان والیونان 
والرومان والعرب وغیرھم من اآلثار الباھرة التي تنطق بعبقریتھم واتساع دائرة 

  .معارفھم

ل أحد أسماء المكتبات الشھیرة التي أتى علیھا الزمن وصارت في وھل یجھ
خبر كان، فمن منا لم یسمع بمكتبة الرھا والقدس ومكتبتي المتحف والسیرابیوم في 



 

 

اإلسكندریة، والمكتبة األوكتافیة ومكتبة ابولون في روما، ومكتبتي القسطنطینیة، 
بإحراقھا سنة ) ــ  نيھي ــ ھوتك (ومكتبات الصین التي أمر اإلمبراطور 

م، ومكتبة أرسطو التي استولى علیھا ثیوفراست، ثم اشتراھا بطلیموس .ق٢١٣
  ...فیالدلفوس، وأمثلة كثیرة

قبل ) إسكندر(وعرفت القدس مكتبات مسیحیة قدیمة جدًا، مثل مكتبة األسقف 
م، ٣٠٩الذي أسس مكتبة كبیرة سنة ) آوریجین بامفیلوس(م، ومكتبة ٢١٢سنة 
  ... كان فیھا كتاب مجموعة الدھور وھو خمسون مجلدًاوالتي

  :مكتبات القدس 

یمكننا أن نقول أنھ ابتداًء من أواخر القرن السادس الھجري، بدأت تتضح 
مالمح جدیدة لحركة الكتب والمكتبات في فلسطین بشكل عام، وفي مدینة القدس 

صر العثماني بشكل خاص، ألن العصر األیوبي والعصر المملوكي وبدایات الع
كانت عصور نھضة علمیة، وبالتالي وجدت نھضة مكتبیة تمثلت في مظاھر 

  :حضاریة متعددة، أھمھا

  .ــ بناء المساجد والجوامع

  .ــ إنشاء المدارس المختلفة

  .ــ انتشار الخوانق والزوایا والربط التي كانت أشبھ ما تكون بالمدارس

  .ــ ازدھار معاھد العلم

  .ورواج الكتبــ كثرة التألیف 

  .ــ إنشاء المكتبات الخاصة والعامة

وإن كانت معظم تلك المكتبات قد ضاعت، كما تلف قسم آخر منھا، وبعض 
ما بقي إما سرق وإما بیع بثمن بخس لیستقر في مكتبات الغرب، ھذا غیر الذي 



 

 

سرقھ العثمانیون ووضعوه في اآلستانة، وباإلضافة إلى ذلك فإن الزالزل 
  ...الحروب قد ساھمت بضیاع قسم كبیر منھاوالحرائق و

والدارس ألحوال مكتبات القدس یرى أن الوضع قد اختلف عّما كانت علیھ 
) م١٩(، فقد شھدت القدس أوضاعًا متغیرة منذ منتصف القرن )م١٩(قبل القرن 

وما بعد ذلك، حیث تغلغل االستعمار بأشكال مختلفة، وتأسست في القدس مدارس 
تحل محل المدارس الدینیة القدیمة، وفي ھذه الفترة من تاریخ القدس تابعة للدول ل

أخذت اإلرسالیات األجنبیة البریطانیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة وغیرھا من 
اإلرسالیات تنشئ المدارس في مدینة القدس، كما أخذ علماء اآلثار یدرسون آثار 

مكتبات تابعة لھذه المعاھد فلسطین والقدس، وینشؤون معاھد وجمعیات أثریة و
والجمعیات، كما دخلت المطابع الحدیثة ألول مرة أراضي فلسطین، فقد أدخل 

م، وأسس الروم األرثوذكس ١٨٤٧مطبعتھم سنة ) الفرنسیسكان(اآلباء الفرنسیون 
م بدأت الصحف ١٩٠٨م، وبعد االنقالب العثماني سنة ١٨٥١مطبعتھم سنة 

  ...الخاصة تصدر في مدینة القدس

كل ھذا أدى إلى ازدھار االتصاالت الثقافیة بین فلسطین وأوروبا، وظھر 
یوسف (أوائل المقدسیین الذین تلقوا علومھم في معاھد وجامعات أوروبا، مثل 

، ھذه المتغیرات الثقافیة كان لھا في القدس )ضیا باشا الخالدي وروحي الخالدي
مكتبات جدیدة من جھة، كما تم أثر كبیر في مجال الكتب والمكتبات، فقد تم فتح 

إعادة تنظیم ما بقي من المكتبات القدیمة من جھة أخرى، كالمكتبة الخالدیة ومكتبة 
الجمعیة الروسیة األرثوذكسیة، ومكتبة المعھد اإلنجیلي األلماني لدراسة آثار 
فلسطین، ومكتبة المعھد الكتابي واآلثاري الدومینیكاني لألبحاث الشرقیة، وغیرھا 

  ... المكتباتمن

ومن المكتبات التي أعید تنظیمھا ووضعت فھارس لبعض محتویاتھا، مكتبة 
، ومكتبة دیر ١٨٦٥وكانت قد تأسست سنة ) دیر الروم(البطریركیة األرثوذكسیة 

  .١٥٥٨المخلص التي تأسست سنة 



 

 

) ١٩٤٨-١٩١٧(وإذا درسنا أحوال مكتبات القدس أیام االنتداب البریطاني 
البریطاني عمل على قیام الوطن القومي للیھود في فلسطین، لذلك نرى أن الحكم 

أعطى شؤون تعلیم الیھود إلى الوكالة الیھودیة، بینما أبقى شؤون تعلیم 
الفلسطینیین في أیدیھم، وقد قصر كثیرًا في فتح المدارس في القرى والریف، فلم 

 دار المعلمین  في كل فلسطین إال ثالث مدارس ثانویة، وھي١٩٤٨یكن قبل سنة 
  .، ودار المعلمات والمدرسة الرشیدیة، والثالث كانت في القدس)الكلیة العربیة(

 لم ١٩٢٠ولم تعط إدارة المعارف أي اھتمام للمكتبات المدرسیة، ففي سنة 
یكن یوجد في أي مدرسة مكتبة، ثم بدأت عملیة انتشار مكتبات المدارس ولكن 

لذلك، فالكتب كانت تشترى من تبرعات كانت بشكل بطيء لعدم رصد میزانیة 
الطالب، أو من الھدایا التي یقدمھا المحسنون، ولم یكن ھناك غرفًا مخصصة 
للمكتبة في المدرسة، بل كانت مجرد خزائن فقط، من غیر فھرسة أو موظف 

  .مختص بالمكتبات

 كانت المكتبات المدرسیة ١٩٤٨لغایة سنة .. لذلك یقول كامل جمیل العسلي
قدس وغیرھا من باقي المدن فقیرة، فقد كان متوسط عدد الكتب في المدرسة في ال

كتاب، وكانت ) ١٢٠٠(كتاب، وفي المدرسة الثانویة ) ٦٠٠(االبتدائیة الكاملة 
التي تأسست ) مكتبة الكلیة العربیة في القدس(أكبر المكتبات األكادیمیة الرسمیة 

اب باللغة العربیة كت) ٧٠٠٠( حوالي ١٩٤٥ كان فیھا سنة ١٩٢٠سنة 
  .واإلنكلیزیة

وفي الوقت نفسھ كانت المكتبات الحكومیة أو التابعة لجھة ما مغلقة، فلم تفتح 
أبوابھا زمن االنتداب، لحرص االستعمار المتعمد على تجھیل الشعب، لذلك 
حاولت بعض المؤسسات غیر الرسمیة أن تسدَّ جزءًا من الفراغ الحاصل، فنشطت 

جمعیات بإقامة نشاطات ثقافیة وفتحت مكتبات خاصة بھا، مثل بعض النوادي وال
المركز الثقافي الفرنسي، والمجلس الثقافي البریطاني، وجمعیة الشبان المسیحیین، 
كذلك نشطت بعض الدوائر الحكومیة بإنشاء مكتبات متخصصة، مثل مكتبة دائرة 

ر الفلسطیني، ودائرة الزراعة، دائرة المعارف، ومحكمة العدل العلیا، ومتحف اآلثا
  .اإلحصاءات، ودائرة اإلذاعة، ودائرة المطبوعات



 

 

 وحدوث النكبة، صارت مدینة القدس الشرقیة ١٩٤٨وبعد حرب سنة 
والضفة الغربیة تحت إشراف األردن، وكانت الظروف صعبة، ومع ذلك ُفتحت 
مدارس ومؤسسات عامة، وتم تطویر المكتبات ولكن في نطاق ضّیق، فاألردن 

د مكتبات المدارس وقام بدورات تدریبیة للعاملین بھا، كما أدخل نظام المكتبات زّو
أما ) ١٩٦٧ و١٩٤٨(المتنقلة، لذلك تحسن وضع المكتبات المدرسیة قلیًال ما بین 

المدارس الثانویة فقد تحسنت مكتباتھا بشكل أفضل، أما أھم تطور وتحسن 
، وتعرف الیوم ١٩٦٤ة العامة سنة للمكتبات خالل ھذه الفترة كان بتأسیس المكتب

وتشرف علیھا بلدیة القدس، وتضم أكثر من خمسین ) مكتبة القدس المركزیة(باسم 
  .ألف كتاب

   مكتبات المدارس- أوًال

  ).أول مدرسة في القدس( ــ مكتبة المسجد األقصى ١

تعد مكتبات المساجد والجوامع من أول المكتبات العربیة التي عرفتھا 
  .ل عام ومدینة القدس بشكل خاصفلسطین بشك

وقد أضیفت إلى ھذه المكتبات التي كانت تضم المصاحف وكتب الحدیث في 
القرن الثالث الھجري مجموعات من الكتب التي بدأت تنتشر في بالد الشام في 
تلك الفترة، مثل كتاب الزھري واألوزاعي والولید بن سلم، كذلك الكتب التي 

یون والمحدثون الذین أمُّوا القدس في القرنین الثالث صنفھا المحدثون الفلسطین
  .والرابع الھجریین بشكل خاص

وھناك نصوص تتعلق بخزائن المجسد األقصى یتضح منھا أن أھم ما كانت 
تضمھ ھذه الخزائن، نسخ القرآن الكریم التي كانت توضع في المسجد أو توقف 

البلدان الذي ألف سنة علیھ أو تھدى إلیھ، فقد ذكر ابن الفقیھ في كتاب 
م أنھ كان في المسجد األقصى في زمنھ ستة عشر صندوقًا ٩٠٢/ھـ٢٩١

م في العقد الفرید أن في ٩٣٩/ھـ٣٢٨للمصاحف، وقال ابن عبد ربھ المتوفى سنة 
المسجد األقصى سبعون مصحفًا، وھناك نص ثالث أورده محمد بن علي بن میسر 

فرنج حاصروا بیت المقدس في رجب سنة إن اإل(ھــ في تاریخھ إذ یقول ٦٧٧سنة 



 

 

، ویعتقد الباحث كامل )وأحرقوا المصاحف... م فھدموا المسجد١٠٩٩/ھـ٤٢٩
العسلي أن بقیة من المصاحف القدیمة ال تزال موجودة حتى الیوم في مكتبة 

 مصحفًا قدیمًا، معظمھا ٦٥٠المتحف اإلسالمي بالقدس، والتي تضم أكثر من 
الث والقرن الثاني عشر للھجرة، من بینھا نصف مصحف كتب ما بین القرن الث

كتبھ محمد بن الحسن بن الحسین بن بنت (قدیم على ورق بخط كوفي كتب علیھ 
  ).رسول اهللا

لكن المخطوطات القدیمة التي ألفت قبل القرن السابع للھجرة لم تصلنا، ألنھا 
 المسجد األقصى وكان. ھلكت أثناء الحروب والفتن األھلیة والحرائق والزالزل

كغیره من المساجد اإلسالمیة الكبیرة، وال یمكن أن یكون المسجد مركزًا علمیًا 
  .عالمیًا دون أن یوجد فیھ مكتبات ضخمة ملیئة بالكتب

بدأت خزائن كتب المسجد األقصى تضم بوجھ خاص أمھات الكتب بعد القرآن 
ن الكتب الدینیة، ثم الكریم وكتب الحدیث الشریف والتفسیر والفقھ وغیر ذلك م

تطورت ھذه الخزائن مع مرور الزمن فضمت آالف المخطوطات والكتب في العلوم 
األخرى مثل علوم العربیة وآدابھا، وعلوم الحساب والمنطق والتاریخ، باإلضافة 
إلى مؤلفات الذین درسوا في المسجد األقصى عبر العصور، وكان كل من درس 

من یؤلف كتابًا من كل أنحاء العالم اإلسالمي یرسل باألقصى یوقف مكتبتھ علیھ، و
  .نسخة إلى مكتبة األقصى ویوقفھا على طالب العلم فیھ

أوقف على مسجد قبة الصخرة ... وعندما حرر صالح الدین بیت المقدس
األوقاف، وحمل إلیھا المصاحف والختمات والكتب وجعلھا فیھا، ثم أوقف كثیر 

إن خزائن الكتب : (ویقول العسلي... ف والمكتباتمن األمراء والسالطین المصاح
وأنھ ... في الحرم القدسي كانت موزعة بین المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة

  ).كان في كل منھما خزائن خاصة للكتب

ومما یؤكد ذلك أنھ كان لكل من األقصى وقبة الصخرة خزنة للكتب أو أمناء 
س الدین محمد بن أحمد بن حبیب مختصون بذلك، فالسخاوي یذكر في ترجمة شم

الغانمي المقدسي أنھ كان خازنًا للكتب في المسجد األقصى في أواسط القرن 
التاسع الھجري، وممن تولى أمانة الكتب في مسجد الصخرة في القرن الحادي 



 

 

عشر الھجري یشیر الخلیل وخوفًا على ما تبقى من مخطوطات المسجد األقصى 
 اإلسالمي في منتصف القرن العشرین المدرسة وقبة الصخرة، رمم المجلس

م ونقل إلیھا الكتب، وتقع بالقرب ١٣٣٨/ھـ٧٦٠األسعردیة التي بنیت حوالي سنة 
من المدرسة الجاولیة شمالي الحرم الشریف، كما ذكر عارف العارف في 
المفصل، أما صالح الدین المنجد فیذكر في كتابھ المخطوطات العربیة في فلسطین 

تبة في جامع المغاربة بالمسجد األقصى، وذكر أنھا خزائن لطیفة ھي أن المك
ضمن المتحف الذي أسسھ مجلس األوقاف اإلسالمي، وذكر أن فیھا أكثر من 

م، وفیھا أكثر من ١٩٤٠عشرة آالف كتاب أكثرھا مطبوع، وھذا الرقم حوالي 
ة، ولھا ألف مخطوط، وكان یشرف علیھا یعقوب البخاري شیخ الزاویة النقشبندی

، وكان فیھا سنة ١٩٢٧فھرس مخطوط، ویقول عارف العارف أنھا تأسست سنة 
  . مخطوط١٨٠٠م حوالي ١٩٤٥

 عنوان مخطوط، ١٦٠٠وذكر إیاد الطباع أن في مكتبة المسجد األقصى نحو 
منھا المجامیع، وقد صدر لھا فھرس مطبوع بثالثة أجزاء، أعده خضر إبراھیم 

، والجزء ١٩٨٣ وأعید طبعھ سنة ١٩٨٠لقدس سنة سالمة، الجزء األول طبع با
، أما الجزء الثالث فقد طبع في ١٩٨٣الثاني طبع بعمان، مؤسسة آل البیت سنة 

  .، قامت بطبعھ مؤسسة الفرقان للتراث١٩٩٦لندن سنة 

كما قام مركز األرشیف الوطني الفلسطیني بإجراء دراسات ومسوحات 
ة الفلسطینیة، شملت تسع مكتبات فقط في خالل األعوام الماضیة بعد قیام السلط

  .القدس، منھا مكتبة المسجد األقصى

  :من مصائب المكتبة 
یقول اسحاق موسى الحسیني عاشق التراث، وأحد حاملي رایة الدفاع عن 

ویظھر أیضًا أن تجار المخطوطات (.. التراث الفلسطیني عن مأساة تراثنا السلیب 
كتب الثمینة والتي وقفھا السالطین واألمراء من الغرباء سطوا على كثیر من ال

واألعیان، وھربوھا إلى خارج البالد في غفلة من أھلھا، فھناك صنادیق ملیئة 
في ألمانیا علیھا ختم المسجد األقصى، ھذا ) ھایدلبرغ(بالمخطوطات في جامعة 

  ...).عدا ما تسرب إلى أوروبا وأمریكا وتركیا من تراثنا السلیب



 

 

ومن ).. خزائن الكتب العربیة في الخافقین(ي في موسوعتھ وقد ذكر طراز
م مصحف بدیع موشى ١٨٩٣أثمن ما وقع علیھ نظرنا في القدس الشریف سنة 

بالعسجد والُلجین، كتبھ عبد اهللا بن أمیر المسلمین أبي سعید عثمان سلطان 
الجزائر، وھذا المصحف الذي یزین خزائن المسجد األقصى مكتوب بحبر أحمر 

زرق وأخضر وقرمزي ُمزج بالمسك والزعفران، یرتقي تاریخھ إلى سنة وأ
ھـ، ولما ُسرق منذ بضعة أعوام، قامت الحكومة الفلسطینیة وقعدت لألمر، ٧٤٥

 ١٩٣٦وبثت العیون على اللصوص في جمیع األمصار، حتى عثرت علیھ سنة 
ن المسجد في حانوت أحد تجار العادیات بالقاھرة، وأعادتھ إلى مركزه في خزائ

  .األقصى

ویؤكد المؤرخون أن مكتبة المسجد األقصى تعرضت كسائر المكتبات لذوي 
المطامع، فضاع كثیر من كنوزھا التي ال تقدر بثمن، لكن تنبھ المجلس الشرعي 
اإلسالمي األعلى في القدس لھذا األمر، وتولى بنفسھ السھر والمحافظة على بقیة 

ھــ دارًا للكتب في المسجد ١٣٤١فأنشأ سنة تلك الكنوز من الضیاع والسرقة، 
  ...األقصى ضم إلیھا كل نادر ونفیس من األسفار المخطوطة والمطبوعة

  ...ومن النوادر المحفوظة في ھذه المكتبة

ــ مصحف مجزء ثالثین جزءًا كتبھا بیده أحد ملوك المغرب على رق 
ق مزخرف غزال، وھي مجلدة على الطریقة المراكشیة، وموضوعة في صندو

  .بالمیناء على الطریقة األندلسیة

ــ نسخة من القرآن مكتوب على رق صقیل بالخط الثلثي الجمیل، یعود لعھد 
الممالیك، ھوامشھ مذھبة، وأسماء السور مكتوبة یحبر أبیض براق على أرضیة 
ذات زخارف جد بدیعة، غنیة بنقوشھا الھندسیة وألوانھا الذھبیة الزاھیة الحمراء 

  .قاء، ولفظ الجاللة مكتوب بالذھبوالزر

ــ االختیار بشرح المختار في الفقھ الحنفي، تألیف مجد الدین الموصلي 
ھـ، وقفھا مصطفى آغا وكیل دار ٨٢٣ھـ، ومنسوخة سنة ٦٨٣المتوفى سنة 

  .السعادة



 

 

ھـ، ٨٥١طبقات الشافعیة ألبي بكر بن أحمد بن قاضي شھبة المتوفى سنة 
  .ھـ٩٦٩ فصل، كتبت سنة ٢٩مقّسمة إلى وھي نسخة فریدة نفیسة، 

ھـ، نسخت في القرن ٣٤٠ــ صور األقالیم لالصطخري المتوفى سنة 
  .)١(الخامس الھجري

  : ــ مكتبة المدرسة الناصریة ٢

تقع في ساحة الحرم على برج باب الرحمة من أبراج السور الشرقي، أنشأھا 
ت ھذه المدرسة بالغزالیة م، وعرف١١/ھـ٥نصر إبراھیم المقدسي في أواسط القرن 

نسبة لإلمام الغزالي الذي اعتكف فیھا مدة أتم خاللھا تألیف كتابھ إحیاء علوم 
م، وجعلھا زاویة لقراءة القرآن ١٢١٣/ ھـ٦١٠الدین، جددھا الملك المعظم عیسى 

  .واالشتغال بالنحو وعلومھ، ووقف علیھا كتبھا

ثم أنشأ الملك المعظم المدرسة ... یقول مجیر الدین الحنبلي في األنس الجلیل
ووقف علیھا كتبا من ... الناصریة، وجعلھا زاویة لقراءة القرآن واالشتغال بالنحو

وقد وقفت على كراسة منھ .. جملتھا كتاب إصالح المنطق البن السكیت، وقال
 ذي الحجة سنة ٩بخط ابن الخشاب، وعلى ظھر الكراسة الوقف، وھو مؤرخ في 

توفي مجیر الدین سنة ( وقد درست الزاویة في عصرنا ..ھـ، ثم یقول٦١٠
  .)٢()ھـ٩٢٧

  : ــ المكتبة الفخریة ٣
وتعرف بمكتبة خانقاه الفخریة، وقفھا القاضي فخر الدین أبو عبد اهللا محمد 

م، كان ناظر الجیوش اإلسالمیة، ١٣٣١/ھـ٧٣٢بن فضل اهللا المتوفى سنة 
ة لجامع المغاربة، وكانت غنیة والمكتبة قسم من الخانقاه الفخریة المجاور

بمخطوطاتھا الدینیة والفلكیة، تقدر بعشرة آالف مصنف، ثم آلت الزاویة إلى عائلة 
أبي السعود في بدایة القرن العشرین، ودخلت في أمالكھم، وھي عائلة معروفة 
سكنت القدس منذ القرن السابع الھجري، ومع أنھا عائلة علم تعرف قیمة الكتاب 



 

 

ال أنھم اقتسموا ھذه الكتب فتفرقت بین أفرادھا فبعثرت، كان األجدى المخطوط إ
  .)٣(لھم لو عملوا مثل عائلة الخالدي، ھذا نوع من أنواع مصائب المكتبات

  : ــ مكتبة المدرسة األمینیة ٤
المدرسة اآلمینیة الواقعة برواق الحرم الشمالي، كان فیھا غرفة مخصصة 

  .للكتب، وعرفت بالمكتبة

  :مكتبة المدرسة البلدیة  ــ ٥
/ عرفت فیھا مكتبة الشیخ محمد بن محمد الخلیلي مفتي الشافعیة بالقدس

  .وكانت من المكتبات الھامة، ثم باع حسن بك الترجمان المكتبة للوقف

  : ــ مكتبة المدرسة األشرفیة ٦
كانت مدرسة مشھورة وقد وضع واقفھا فیھا مكتبة، كما أوقف بعض 

  .م الخاصة علیھامدرسیھا مكتباتھ

  : ــ مكتبة المدرسة الغادریة ٧

  .كان فیھا مكتبة كبیرة، لكنھا ذھبت كما ذھبت المدرسة وأوقافھا

وإذا جزمنا أنھ كان في كل مدرسة مكتبة لم نكن بذلك مخطئین، وكذلك 
الزوایا والتكایا والخوانق والربط، ومن الزوایا المشھورة بمكتبتھا الكبیرة الزاویة 

  .ة، وھي عامرة إلى الیومالبخاری

  : ــ مكتبة الكلیة العربیة ٨

كتاب باللغة ) ٧٠٠٠( حوالي ١٩٤٨، كان فیھا سنة ١٩٢٠التي تأسست سنة 
 ونھب الیھود قسمًا مھمًا منھا، ١٩٤٨العربیة واإلنكلیزیة، لكنھا بعثرت بعد سنة 

  .)٤(وما بقي منھا نقل إلى الرشیدیة في الجزء العربي من المدینة

  :المكتبات العائلیة : یًاثان



 

 

  : ــ المكتبة الخالدیة ١

عرفت فلسطین عائلة تنسب إلى خالد بن الولید، وقد سكنت القدس بعد الفتح 
في جبل نابلس، ) دیر مردا(العمري، ثم نزحت أثناء الحروب الصلیبیة إلى قریة 

سابع وألجل ذلك أطلق على كل من انتسب إلیھا لقب الخالدي الدیري في القرن ال
  .والثامن والتاسع للھجرة، ومعظمھم كانوا أھل علم

  :مؤسس المكتبة الخالدیة والمشتركون في تعزیزھا 

اقتنى الخالدیون على مدى األجیال آالف الكتب المخطوطة، وحفظوھا في 
دیوان أسرتھم الواقع في باب السلسلة، وھو الحي المعروف بھم في القدس، وقد 

ن ینشئ مكتبة عامة تبقى وقفا ینتفع بھ طالب العلم خطر ببال راغب الخالدي أ
على مدى األیام والدھور، وكانت خدیجة بنت موسى الخالدي قد أوصت بمبلغ من 
المال ألعمال البر، فأقنعھا ابنھا راغب أن تؤسس بھذا المال معھدًا یستوعب 

كون باب المكتبة، وبعد المفاوضة في األمر اتفق أركان األسرة الخالدیة على أن ی
م ١٩٠٠السلسلة مركزًا لتلك الخزانة العلمیة التي فتحت أبوابھا رسمیًا سنة 

والبناء الذي جعل مكتبة كان في األصل تربة مملوكیة تعرف باسم . للمطالعین
تربة األمیر بركة خان، وفیھا قبره وقبر ولدیھ بدر الدین وحسام الدین، وتذكر 

ة انتھت ملكیتھا إلى خدیجة الخالدي ابنة بعض المصادر أن البناء استخدم كمدرس
القاضي موسى الخالدي قاضي عسكر بر األناضول، فأوصت ابنھا راغب الذي 

  .تولى مناصب قضائیة مثل جده أن یحولھا إلى مكتبة لتحتوي كتب العائلة

وجرى االتفاق على أنھ متى توفي أحد أفراد ھذه األسرة تنقل كتبھ إلى 
ذا ضمت إلیھا كتب یوسف ضیاء الدین باشا الخالدي نائب المكتبة العائلیة، وھك

م، وھو العالم األدیب أول من ألف ١٨٧٨القدس في مجلس المبعوثان العثماني 
معجمًا في اللغتین الكردیة والعربیة ویعد األول من نوعھ، ومكتبة روحي بك 

 ونظیف  باآلستانة،١٩٠٨الخالدي الرئیس الثاني لمجلس المبعوثان العثماني سنة 
بك الخالدي أحد مھندسي السكة الحدیدیة الحجازیة، وأحمد بدوي بك الخالدي، 

  ...وغیرھم



 

 

  :تبویب المكتبة وتنظیمھا وعدد مجلداتھا

ما كادت تظھر المكتبة للوجود حتى وصل إلى القدس العالمة طاھر 
الجزائري منفیًا من دمشق بأمر من السلطنة العثمانیة، وكان من غالة الكتب 

دیقًا حمیمًا لراغب الخالدي، وھو ممن ساعد بإنشاء ظاھریة دمشق، فكلفھ وص
بتبویبھا وترتیبھا، وسعى في إنشاء أوقاف خاصة بھا، لتضمن نجاح مستقبلھا، 

مما سھل على العلماء / م١٩٠٠/ھـ١٣١٨وأعد لھا فھرسًا خاصًا طبع سنة 
، وھذا الفھرس ال والدارسین معرفة كل محتویات ھذه المكتبة النفیسة والنادرة

یشمل إال كتب راغب ویاسین وموسى الخالدي فقط، أما باقي الخزائن فلھا فھرس 
  محفوظ؟

أحد علماء األقباط لطرازي من القدس ) جرجس فیلوثاوس عوض(وقد كتب 
أنھ زار المكتبة الخالدیة وتعھد محتویاتھا، فقیل لھ إنھا ... ١٩٣٦ نیسان ١٤في 

 ثلثھا مخطوط، وبین مخطوطاتھا سبعة وخمسون تشتمل على سبعة آالف مجلد
مجموعة یضم أعظمھا ستین رسالة مختلفة، ومن تلك المخطوطات ما یبلغ عمره 

  ...السبعة قرون، ولھذه المكتبة مدیر خاص یشرف علیھا ویحافظ على ذخائرھا

م أثناء ١٩١٤وقد زارھا عالمة الشام جمال الدین القاسمي المتوفى سنة 
  : المقدس، فعبر عن إعجابھ بھا فقالرحلتھ إلى بیت

  َمْوِردًا للفضل منھ فاحَتسي

  منھ بالي فھمِھ فضًال ُكسي
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وقد جعلھا أفراد العائلة دار علوم عمومیة لمن یرغب المطالعة من أي فرد 
كان، وشرطوا أن ال یخرج منھا كتاب حرصًا على المنفعة العامة، وضمت 
باإلضافة إلى كتب العائلة المتوارثة كتبا للمستشرفین، كما ضمت عدة مكتبات 

  .ا علیھا بعض العلماءأوقفھ

وبلغت محتویاتھا بعد ترتیبھا ونموھا عشرة آالف مجلد، منھا خمسة آالف 
مخطوط في كل نوع من األنواع العلمیة العربیة واإلسالمیة، وكان أمینھا الشیخ 

  .أمین األنصاري یستھدي نفائس المخطوطات إلیھا

 تحت ١٩٨٧كما ضمت المكتبة آالف الوثائق، وقد اكتشفت مصادفة سنة 
السقف القرمیدي للمكتبة أثناء عملیات الترمیم، بعضھا وثائق عثمانیة، ویذكر 

، وذلك حسب ما جاء في ١٩٤٥ ألف كتاب سنة ١٢عارف العارف أنھا ضمت 
  . مخطوط٤٠٠٠نشرة دائرة اآلثار بحكومة فلسطین االنتدابیة، من بینھا 

  :مصائب تعرضت لھا المكتبة 

ینة مدینة القدس، فتعرضت المكتبة كغیرھا  احتل الصھا١٩٦٧في سنة 
  .للعدوان، فقد حاول الصھاینة االستیالء علیھا عدة مرات

 مخطوط ١٥٠٠ كتاب من بینھا ٦٠٠٠ لم یبق منھا إال ١٩٧٣وفي سنة 
  .فقط

 قاد غورین كبیر حاخامي الجیش الصھیوني سابقًا حملة ١٩٨٢في سنة 
بق األعلى منھا، وأتى بعدد من تالمیذ ضاربة لالستیالء على المكتبة، واحتل الطا

مدرسة یاشیف التلمودیة التابعة لحركة یھودیة مغالیة، وذلك تحت شعار إعادة بناء 
الھیكل في ساحة الحرم القدسي، فتصدت لھ عائلة الخالدي، وجمعت ِھبات من 
العرب والمسلمین والفلسطینیین، وتحركت على محورین، اللجوء إلى المحاكم 

لمنع ضرر وأذى الحاخام، وترمیم المكتبة وما فیھا من كنوز، وبعد فشل المحلیة 
الحاخام من استیالئھ على المكتبة بدأت مضایقات أخرى، مثل ما فعلتھ بلدیة 
القدس لالستیالء علیھا، وما فعلھ الجیش الصھیوني والمستوطنون المسلحون، لكن 



 

 

أخیرًا أعطیت إذنًا المرحومة ھیفاء الخالدي تصدت لھم وصبرت على ذلك، و
، وبقي المبنى في حوزة آل الخالدي، لكن ١٩٨٧بترمیمھا، وكان ذلك في سنة 

المكتبة التي انتصرت على الصھاینة، ھزمتھا عوامل أخرى أدت إلى إغالقھا، 
وصار حالھا كحال سبیل الماء الخرب في مدخلھا، وال یعرف إلى الیوم سبب 

  .إغالقھا

  :أخبار عن المكتبة 

رشید الخالدي دراسة عن طریق جامعة كولومبیا .  أصدر د١٩٧٧ة في سن
  .في نیویورك، كشف فیھا عن محتویات المكتبة الوثائقیة وباللغة اإلنكلیزیة

 بدئ بوضع فھرس جدید لھا وستنشره مؤسسة الفرقان ١٩٨٥في سنة 
  .نظمي الجمعة. للتراث اإلسالمي بلندن، وھو من صنع د

 ترمیم المخطوطات، كما بدأت أعمال ترمیم  بدأت أعمال١٩٩٥في سنة 
مبنى كبیر من أوقاف العائلة المقابلة للمكتبة، لیصبح ملحقًا توضع فیھ الكتب 
المطبوعة ولتبقى المخطوطات محفوظة في المبنى القدیم، كما تلقت المكتبة 

  .معونات من الیونسكو والصندوق العربي لإلنماء، ومن ھولندا

  ؟..ذا العمل وأغلقت المكتبة أبوابھا ال أحد یعلمولكن لماذا توقف كل ھ

  :من نفائس مخطوطات المكتبة 

ــ الكشاف للزمخشري ــ تفسیر للقرآن ــ نسخة نفیسة جدًا كتبت سنة 
  .ھـ، وھي بقلم عبد الحمید القاھر بن علي الحموي٦٨٥

ــ شرح المنظومة الشاطبیة في علم القراءات لعلم الدین السخاوي، كتبھا 
  .ھـ، ویوجد نصف المخطوط فقط٦٧٦د الجزري بمدینة أرزنجان سنة أحم

ــ سنن النسائي في الحدیث، یوجد الجزء الثالث فقط، كتبھ ابن قاسم بقرطبة 
  .ھـ٣٨٣سنة 



 

 

ــ النھایة في غریب الحدیث البن األثیر، الجزء األول منھ یخط ابن أخي 
  .ھـ٦٩٢المؤلف سنة 

علوم لمحمد بن حمزة القاري، ومختصر ــ المدھش البن الجوزي، ونموذج ال
حیاة الحیوان للسیوطي، وقھوة اإلنشاء البن حجة الحموي، ومثیر الغرام بفضائل 
القدس والشام للمقدسي، وتفسیر أبي اللیث السمرقندي، وغیرھا من آالف 

  .)٥(المخطوطات النادرة

  : ــ مكتبة آل البدیري ٢

/ ھـ١٢٢٠ن حبیش، المتوفى سنة وتعرف بالمكتبة البدیریة وبمكتبة محمد ب
م، وآل البدیري أسرة عریقة من أعرق أسر القدس، وعند ھذه العائلة مكتبة ١٨٠٥

نفیسة، فیھا مخطوطات كثیرة، قسمھا األكبر في عھدة أحد أبناء ھذه العائلة وھو 
الشیخ محمد أفندي البدیري، أما القسم اآلخر فھو في حوزة غیره من أفراد العائلة، 

كنت عائلة البدیري القدس منذ القرن الثامن الھجري، والذي اقتسم تشتت وقد س
شملھ وضاع قسم كبیر منھ، أما ما باقي عند محمد البدیري فجعلھ في جناح من 
أجنحة المسجد األقصى، ویقول عارف العارف في المفصل أن كتبھا بعثرت، ھذا 

مسجد األقصى فقد م، أما خضر سالمة مدیر مكتبة ال١٩٦١الكالم حوالي سنة 
، ١٩٨٧اھتم بما بقي من مكتبة آل البدیري فأعد لھا فھرسًا خاصًا طبع سنة 

 مخطوط، یوجد على بعضھا تعلیقات للشیخ محمد بن جیش ٦٣٦وتحتوي على 
  .م١٧٦١/ ھـ١١٧٥تعود إلى سنة 

یبدو أن جزءًا كبیرًا من مخطوطاتھ قد جمع أثناء حیاتھ عن .. ویقول سالمة
 أو اإلھداء والوقف، وعن طریق ھذه العالمات الممیزة طریق الشراء

للمخطوطات یمكن دراسة اتجاه الكتب وحركتھا في تلك الفترة، حیث تضم المكتبة 
أربعة مخطوطات من مكتبة حسن الحسیني الخلوتي، وستة مخطوطات من مكتبة 
محمد الخلیلي، وثماني مخطوطات تعود لعبد الحي جار اهللا، وتسعة مخطوطات 
اشتراھا ابن الشیخ عبد اهللا، وخمسة اشتراھا ابنھ محمد، وفیھا خمس مخطوطات 



 

 

نسخھا محمد سعید من عبد اهللا األنصاري، ووجود مخطوطات تعود لعائلتي 
  .الحسیني والخالدي یدل على وجود تبادل ثقافي بینھم

وبعد وفاة صاحب المكتبة ابن حبیش توقفت مكتبتھ عن التطور، فقد صار 
 یتباھون فیھا، ولم یبق لھم دور إال حراستھا، ووضعھا في أماكن العتمة، أصحابھا

والمكتبة كما یقول طباع بجانب باب الناظر، . وُمنع المھتمون من االقتراب منھا
وأنشئت في أواخر القرن الثامن عشر المیالدي، ومؤسسھا محمد بن بدیر الشھیر 

 بلغت مخطوطاتھا حوالي م، وقال لقد١٨٠٥/ ھـ١٢٢١بابن حبیش، توفي سنة 
  . مخطوط٧٠٠

 صفحة في جزأین، ذكر ٦٧٧والفھرس الذي وضعھ خضر سالمة لھا بلغ 
في المقدمة ترجمة مؤسس المكتبة وعائلتھ، ثم ذكر العلوم التي تضمنھا المكتبة، 
كما ألحق بفھارس المخطوطات خمسة فھارس تشمل عناوین المخطوطات وأسماء 

  ...م الواردة أسماؤھم على المخطوطاتالمؤلفین والنساخ واألعال

 ٥٦ في التفسیر، ١٤ مخطوطًا في علوم القرآن، ١٨وتضم المكتبة المتبقیة 
 ٦٩ األخالق واآلداب الشرعیة، ٩٣ في أصول الدین، ٥٧في الحدیث وعلومھ، 

 ١٠ أدب عربي،٩٥ لغة عربیة، ٥٨ مدائح نبویة، ٢٨ فقھ، ٥٦أصول الدین، 
  . مواضیع متفرقة٢٠ طب، ٤ حساب، ٩ات،  میق٢٥ منطق، ٢٢تاریخ، 

م، ١١٦٧/ ھـ٥٦٢ومن نوادرھا مخطوط للرسالة القشیریة نسخ في سنة 
األسانید المباركة البن حجر العسقالني وھي من مؤلفات ابن حجر وتاریخھا 

  .)٦(م١٤٤٩

  : ــ مكتبة آل الموقت ٣

 من أسسھا الشیخ أحمد بن محمد بن یحیى الشھیر بالموقت، أصلھ مغربي
مراكش، ولد بالقدس وفیھا تعّلم، تضلع في علم المیقات، وعلَّمھ مع غیره من 
العلوم العقلیة بالقدس عندما درس بالمسجد األقصى، تولى إفتاء الحنفیة بالقدس 
مرتین، عھدت إلیھ المدرسة األفضلیة، وجمع بین إمامة مسجد الصخرة وإمامة 



 

 

م، وفي روایة ١٧٥٧/ ھـ١١٨١، توفي سنة المالكیة، وكان تاجرًا فوفر ماًال كثیرًا
  .م١٧٦٧/ ھـ١١٨١المفصل أن وفاتھ كانت بعد سنة 

/ ھـ١١٨١ذكر عارف العارف في المفصل أن لھ وقفیة مؤرخة سنة 
  .م، قدرت أثمان الكتب التي تركھا بتسع وخمسین ألف زلطة١٧٦٧

ئلة لكن مكتبتھ تبعثرت وأصابتھا ید اإلھمال والسرقة، أدرك بعضھا العا
الخالدیة فنقلت إلى مكتبتھم العامة، كما نقل بعضھا طاھر الجزائري إلى دار 

  .)٧(الكتب الوطنیة الظاھریة بدمشق

  )الحنبلیة( ــ مكتبة آل قطینة ٤

أنھم الحنابلة .. آل قطینة أسرة حنبلیة معروفة، یقول أحمد سامح الخالدي
العلیمي الحنبلي، صاحب الوحیدون في القدس، وأن نسبھم یرجع إلى مجیر الدین 

كتاب األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، عرفوا بمكتبتھم بباب العامود، كان 
فیھا مخطوطات نفیسة في الریاضیات والفلك والتنجیم، ویذكر عارف العارف أن 
مكتبتھم تحتوي أیضًا مخطوطات تاریخیة، وأصحابھا آل قطینة من العائالت 

 ٤٠٠٠ت القرن التاسع للھجرة، كانت مكتبتھم تضم القدیمة، ذكروا في مستندا
 مخطوط، لكنھا بعثرت، ولم یبقى منھا شيء، وعرفت بالمكتبة ٨٠٠مجلد من بینھا

  .)٨(الحنبلیة

   ــ مكتبة عائلة جار اهللا٥

مكتبة الشیخ ).. معاھد العلم في بیت المقدس(یقول كامل العسلي في كتابھ 
 ومخطوطة في العلوم اإلسالمیة، وعلوم جار اهللا، كانت تضم حوالي ألف كتاب

العربیة واألدب العربي، ومن بینھا مخطوطة قرآن نادرة مجلدة بجلد غزال، 
، وتعد من أشھر ١٩٤٨وكانت المكتبة محفوظة في خزائن بالقدس، وسرقت سنة 

  .)٩(المكتبات الخاصة في القدس زمن االنتداب البریطاني

  ثالثًا ــ مكتبات عامة



 

 

  :المتحف اإلسالمي  ــ مكتبة ١

م، في مكان الئق من األبنیة ١٩٢٣/ ھـ١٣٤١أسسھ المجلس اإلسالمي سنة 
التابعة للمسجد األقصى، ویحتوي على مجموعة قیمة من الخزف القاشاني النفیس، 
ومجموعة من النقوش العربیة بالقلم الكوفي، منھا ما یرجع إلى أوائل القرن الرابع 

  .الھجري

مي مجموعة من المصاحف الشریفة، یرجع بعضھا ویضم المتحف اإلسال
إلى أواخر القرن األول للھجرة مكتوب على رق بالقلم الكوفي، كما یضم مجموعة 

ھـ، وعدد وافر من الدراھم ١٢٥١من النقود اإلسالمیة بعضھا یعود إلى سنة 
  .ھـ١٥٢الفضیة والنحاسیة واألوزان الزجاجیة، یعود بعضھا إلى سنة 

م حوالي سبعة عشرة ألف كتاب ١٩٤٥ أنھ كان فیھ سنة ویذكر العارف
  .باللغات العربیة واإلنكلیزیة واأللمانیة والفرنسیة

مفادھا أن ) كنز الحرم القدسي(شاكر مصطفى دراسة بعنوان . وقد نشر د
موظفة تدعى آمال أبو الحاج تعمل في المتحف اإلسالمي بالحرم الشریف رأت 

ال قیمة لھا، ) قطع من الورق الدشت(أ، مكتوب علیھ صندوقًا قدیمًا افترسھ الصد
وفتحت الموظفة الصندوق، ثم استعانت بصدیقتھا األمریكیة لیندا تورثروب التي 
تدرس تاریخ الممالیك، لتساعدھا في فك رموز الخطوط، وحاولت الموظفة أن 
تستثیر اھتمام سلطات األوقاف لھذه األوراق، وبینت لھم أنھا ثروة أثریة 

تاریخیة، لكن أحدًا لم یلتفت لما تھذي بھ، فنشرت السیدتان بحثًا عن ھذا الكشف و
فتلقفت الدوائر .  في مجلة أجنبیة باللغة اإلنكلیزیة١٩٧٨األثري في أواخر سنة 

في كندا ) ماك جیل(العلمیة األجنبیة ھذا الخبر بالضجة والدھشة، فتحركت جامعة 
ا فیھا بإرسال بعثة من ثالثة علماء إلى القدس بسرعة، وتكفلت كلیة الدراسات العلی

لتصور تلك الوثائق أوًال بأول، واستطاعت البعثة أن تأخذ معونة من شركة 
تصویر ومن مؤسسة تمویل علمي ومن مؤسسات أخرى لتنجز أعمالھا في أسابیع 

وبعد تصویر الوثائق ) دونالد لیتل(محدودة، وكان وراء ھذه العملیة المستشرق 
  .الدراسات تجري علیھا وفي عدة جامعاتبدأت 



 

 

 وثیقة كلھا أصلي ومعظمھا في حالة ٣٥٤.. ومما كان في ھذا الكنز الثمین
جیدة، عرضت الباحثتان خمسین وثیقة منھا، وتبین في أول مقال نشره دونالد لیتل 

 وثیقة كاملة لم یمسسھا أي سوء أو تدمیر، كما عثر على ٨٨٣عن الوثائق أنھا 
ة متباینة الحجوم، فھي من ناحیة العدد تعد ثاني مجموعة وثائقیة  وثیق٢٠٠

إسالمیة في الدنیا، بعد مجموعات البردي المصریة تصلنا من العھود السابقة 
 وثیقة فقط، نشر ٥٠٠للعثمانیین، فقد كان یعرف عن العصر المملوكي حوالي 

تخص ھذه  وثیقة، وبھذا الكنز صارت ثالثة أضعاف مرة واحدة، و١٥٠منھا 
الوثائق المرحلة التاریخیة التي ما بین أوائل القرن السابع الھجري حتى ما بعد 

، وأحدثھا یعود إلى ١٢٠٧/ ھـ٦٠٤أواسط القرن التاسع، ویعود أقدمھا إلى سنة 
م، وكلھا تخص المجتمع اإلسالمي والنظم اإلسالمیة، ١٤٦١/ ھـ٨٦٦سنة 

ادیة، وفیھا مراسیم سلطانیة وأحكام والعالقات اإلسالمیة واالجتماعیة واالقتص
قضائیة وشھادات ومحاضر وبراءات الذمة، وعقود زواج وشكاوى ووقف وغیر 

  .ذلك

 مرسومًا سلطانیًا من الظاھر بیبرس إلى السلطان ١٨من بین تلك الوثائق 
 دفترًا ٢٨ شكوى، و٤٧ إقرارًا وإشھادًا، و٩٤ محضرًا قضائیًا، و٣٧٨جقمق، و

  ..)١٠(ذلكللحسابات، وغیر 

 ١٩٤٨، كان فیھا سنة ١٩٢١ ــ مكتبة مصلحة المعارف، أسست سنة ٢
  .كتاب باللغة العربیة واإلنكلیزیة) ٢٥٠٠(حوالي 

 ١٩٤٨م، كان فیھا سنة ١٩٢٥ ــ مكتبة محكمة العدل العلیا، تأسست سنة ٣
  .)١١(كتاب، باللغة العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة والعبریة) ٣٠٠٠(حوالي 

، ضّمت لغایة ١٩٣٦مكتبة مصلحة اإلذاعة الفلسطینیة، تأسست سنة  ــ ٤
  .)١٢(كتاب، باللغة العربیة واإلنكلیزیة والعبریة) ١٨٠٠(، حوالي ١٩٤٨سنة 

، ضّمت لغایة سنة ١٩٣٦ ــ مكتبة مصلحة اإلحصاءات، تأسست سنة ٥
  .)١٣(كتاب باللغة اإلنكلیزیة) ٨٢٠٠( حوالي ١٩٤٨



 

 

  :مكتبات حدیثة  *

م من كل الممارسات الصھیونیة ضد المكتبات في القدس، فإنھ قد تم بالرغ
في المدینة أو ضواحیھا، ومن .. إنشاء العدید منھا في مرحلة الثمانینات وما بعدھا

  :أشھر ھذه المكتبات

  .١٩٨٠ــ مكتبة جمعیة الدراسات العربیة ــ 

  .١٩٨٣ــ مكتبة قسم إحیاء التراث اإلسالمي ــ 

  .١٩٨٤ القدس ــ ــ مكتبة جامعة

  .١٩٨٥ــ مكتبة مركز مصادر الطفولة المبكرة ــ 

  .١٩٨٥ــ مكتبة المركز الفلسطیني لدراسات الالعنف ــ 

  .١٩٨٦ــ مكتبة مركز األبحاث اإلسالمیة ــ 

  .١٩٨٦ــ مكتبة مركز القدس لألبحاث ــ 

  .١٩٨٧ــ مكتبة الجمعیة الفلسطینیة األكادیمیة للشؤون الدولیة ــ 

  .١٩٨٩مكتبة مركز الدراسات النسویة ــ ــ 

  .١٩٨٩ــ ) معًا(ــ مكتبة مركز العمل التنموي 

  .١٩٩٢ــ مكتبة المركز الفلسطیني لتعمیم المعلومات البدیلة ــ بانوراما ــ 

  .)١٤(١٩٩٩ــ مكتبة مركز األرشیف الفلسطیني ــ 

  :رابعًا ــ مكتبات خاصة في القدس 

و أدیب أو قاض من مكتبة، وسأذكر بعض لم یخل بیت عالم أو فقیھ أ
المكتبات الخاصة للتنویھ فقط، وإال فھذا العمل یحتاج إلى موسوعة خاصة في 

  :عالم المكتبات، ومن ھذه المكتبات الخاصة



 

 

، وتقع في ضاحیة سلوان، وھي خزانة غنیة،  ــ مكتبة الشیخ محمود اللحام١
  .)١٥(یزید عدد كتبھا على أربعة آالف مجلد

، عرف من علماء القرن العاشر ـ مكتبة الشیخ إمَّت خلیفة بن إبراھیم ـ٢
الھجري، وقف مكتبتھ على نفسھ ثم على أوالده، فإذا انقرضوا آلت الكتب إلى 

  .مكتبة المدرسة األرغوانیة بالقدس

  .، عرفت في القرن العاشر الھجري ــ مكتبة ابن النقرزان٣

القدس الشیخ محب الدین محمد بن ، عرف عن قاضي  ــ مكتبة ابن الدویك٤
  .الدویك أنھ كان لدیھ مكتبة كبیرة

، عرف الشیخ یحیى شرف الدین بن محمد  ــ مكتبة ابن قاضي الصلت٥
الشھیر بابن قاضي الصلت بمكتبتھ التي كانت غنیة بكتب الفقھ والحدیث والتفسیر 

  .م١٦٣٠واللغة والنحو، كان إمامًا بالمسجد القصة، توفي سنة 

م، ١٧٢٧، كان عنده مكتبة كبیرة، توفي سنة ــ مكتبة صنع اهللا الخالدي ٦
  !.أوقفھا على أوالده الذكور وأحفاده

، كان فقیھ الشافعیة في القدس، ومدرسھا في  ــ مكتبة عبد الغني الخلیلي٧
  .م، كان عنده مكتبة خاصة مشھورة١٧٤١المسجد األقصى، توفي سنة 

 بالمكتبة الخلیلیة، أسسھا محمد بن محمد ، وتعرف ــ مكتبة الشیخ خلیل٨
ھـ، وصفھا العالمة المؤرخ ١١٤٧الخلیلي مفتي الشافعیة في القدس، توفي سنة 

وجمع موالنا خزانة علم فریدة من الكتب ... حسن بن عبد اللطیف الحسیني بقولھ
الصحیحة المجیدة، أوقفھا وسبلھا، وھي اآلن نفع لكل طالب وصدقة جاریة كافیة 

أما مكتبة آل الخلیل ففیھا .. اغب، وقال عنھا مؤرخ القدس عبد اهللا مخلصللر
  ..الكتب الخطیة النادرة

وأكد خضر إبراھیم سالمة أنھا كانت تحتوي على سبعة آالف كتاب، وذلك 
 مخطوط، وبعد وفاتھ انتقلت إلى ٤٥٠حسب ما ورد في وقفیتھ، منھا حوالي 

ابھا محطمة، وبجرد محتویاتھا تبین أن  وجدت أبو١٩٦٧العائلة، وبعد حرب سنة 



 

 

ویبلغ عدد ما بقي من .. جیش االحتالل نھب الكثیر من مخطوطاتھا، وقال
  . مخطوطًا عربیًا٣٦٠مخطوطاتھا 

أن محمد الخلیلي ھو أول من حقق فكرة إیجاد دار عامة في ) اسطفان(وذكر 
تھ بالمدرسة القدس، كما نصت على ذلك وقفیة المكتبة، وقد حفظت كتبھ في ترب

البلدیة بخط باب السلسلة، المدرسة التي أوقفھا األمیر منكلي بغا األحمدي نائب 
أن أكثر ھذه المخطوطات .. ھـ، وفیھا قبره، ویؤكد أسطفان أیضًا٧٨٢حلب سنة 

  !.قد ذھبت، وال یدري ھل لھا فھرس أم ال

.. وفي كتاب أھل العلم بین مصر وفلسطین یذكر أحمد سامح الخالدي
لمدرسة البلدیة في القدس، ویؤكد أن مفتي الشافعیة الشیخ محمد الخلیلي مدفون ا

م، ١٧٣٦/ ھـ١١٤٩فیھا، وھو صاحب الفتاوى الخلیلیة الشھیرة، وقد توفي سنة 
  .)١٦(١٩٦٧وقد ترك خزانة كتب، لكنھا بیعت للوقف، طبعًا ھذا قبل سنة .. وقال

  : ــ مكتبة حسن بن عبد اهللا اللطیف الحسیني٩

م، كانت مكتبتھ كبیرة، جمعت الكثیر من ١٨١١كان مفتیًا للقدس توفي سنة 
الكتب المتنوعة في كل فنون العلوم واآلداب، حتى أنھا ضّمت كتب الطب 

  .)١٧(والبیطرة إلى جانب الكتب الدینیة واألدبیة

  : ــ مكتبة زادة١٠

ھجري عرف الشیخ محمد أفندي زادة مفتي القدس في القرن الثالث عشر ال
  .بمكتبتھ الضخمة

  ):ھـ١٣٨٨-١٣٢٤( ــ مكتبة برھان الدین بن جماعة ١١

كانت أسرة بني جماعة عائلة علمیة مشھورة، ومنھا الشیخ برھان الدین بن 
جماعة، استلم الخطابة بالمسجد األقصى، ودرس بالمدرسة الصالحیة، عرف 

  .بمكتبھ الواسعة

  ):م١٩٠٨-١٨٤٢ ( ــ مكتبة طاھر مصطفى الحسیني١٢



 

 

، ودرس على علماء القدس، وكان ابنًا ١٨٤٢ولد في مدینة القدس سنة 
وحیدًا لمفتي القدس الشیخ مصطفى، ورث أباه في اإلفتاء وبقي في منصبھ حوالي 
أربعین سنة، كانت عالقتھ بالسلطان عبد الحمید قویة، وھو ممن تنبھ للخطر عندما 

 ١٨٩٧ ذلك كثیرًا، وترأس سنة بدأ الیھود بشراء األراضي في فلسطین، فقاوم
  .لجنة التحقیق في سیاسة بیع األراضي

اعتنى كثیرًا بالعلوم والثقافة واألدب، وجعل بیتھ في حي الشیخ جراح مقرًا 
الجتماع رجال األدب والسیاسة في فلسطین وخارجھا، ثم وسع بیتھ فجعلھ قصرًا 

ر مكتبتھ الضخمة، فخمًا للعائلة وعرف باسم قصر المفتي، وال ندري ما مصی
  .)١٨(ومكتبة أبیھ التي ورثھا عنھ

، أسس ھذه المكتبة حسن بك الترجمان الصالح،  ــ مكتبة حسن الترجمان١٣
حیث عني بجمع كل ما وقع تحت یده من مخطوط ومطبوع، حتى بلغ عدد ما 

  .)١٩(مخطوط عربي نفیس) ٩٠٠(مجلد منھا ) ٣٠٠٠(جمعھ 

، ولد في مدینة القدس، )١٩٣٨-١٨٩٠(  ــ مكتبة حسن صدقي الدجاني١٤
وفیھا تلقى تعلیمھ حتى أتم دراسة الحقوق، علَّم في مدارسھا، ونشط في الحركة 

 صحیفة القدس الشریف، استمرت خمس سنوات، ١٩٢٠األدبیة والسیاسیة، أصدر 
ندد من خاللھا بوعد بلفور وإقامة وطن قومي للیھود في فلسطین، وساعد على 

اسیة معتدلة، واشترك في عدة مؤتمرات فلسطینیة، وقد ترك عدة إنشاء أحزاب سی
  :مؤلفات منھا

  .١٩٢٢ــ حذار ــ روایة ــ ترجمھا عن التركیة لنامق كمال ــ 

  .١٩٣٦ــ تفصیل ظالمة فلسطین ــ 

  .١٩٣٢ــ في سبیل اإلسالم والعرب ــ 

علم ما  ودفن بمدینة القدس، وترك مكتبة عامرة ال ُی١٩٣٨قتل غدرًا في سنة 
  .)٢٠(حلَّ بھا

  ):م١٩٤١-١٨٦٦ ( ــ مكتبة خلیل جواد الخالدي١٥



 

 

م، وتعلم فیھا ثم أتّم تعلیمھ ١٨٦٦ولد خلیل بن جواد الخالدي بالقدس سنة 
باألزھر، وكان من أساتذتھ جمال الدین األفغاني والشربیني، بعد ذلك تخرج من 

المغرب واألندلس وتركیا مدرسة القضاء باآلستانة فولي قضاء حلب، ثم رحل إلى 
وبالد الشام، وكان في رحلتھ یزور دور الكتب، فیقف على ما في خزائنھا من 
مخطوطات وآثار محفوظة، حتى صار ثقة في ھذا الموضوع، ونبغ فیھ فكان 
مرجعًا لمن یسأل عن مخطوط، فعنده علم كل مخطوط یسأل عنھ، عن مؤلفھ 

لى تركیا استنسخ كثیرًا من نوادر ومواضیعھ وثمنھ ومزایاه، وعندما عاد إ
محفوظاتھا، وبعد عودتھ للقدس استلم رئاسة محكمة االستئناف الشرعیة، وأشرف 
على تنظیم المكتبة الخالدیة في باب السلسلة، بعد ذلك اختیر عضوًا في مجمع 

م، بعد ما ترك عّدة ١٩٤١/ ھـ١٣٦٠اللغة العربیة بدمشق، توفي بالقاھرة سنة 
  .مؤلفات

 الزركلي أن لھ مذكرة في نحو خمسین جزءًا في ذكر ما وقف علیھ من یذكر
 جزء في ٣٠الكتب والمكتبات التي زارھا لكنھ فقد، منھا االختیارات الخالدیة في 

  .األدب

ترك مكتبة خاصة بھ تحتوي من الكتب النفیسة ما یزید عن خمسة آالف 
یذكر عارف العارف أن مجلد، بینھا ألف مخطوط، وكان مشھورًا بخطھ البدیع، و

  . محفوظة في صنادیق مقفلة١٩٤٥مكتبتھ كانت حوالي سنة 

ویذكر العالمة محمد بھجة البیطار في مقدمة كتاب منادمة األطالل ومسامرة 
وكان لي شرف ضیافة األستاذ لیلة مع صدیقھ الرحالة (الخیال لعبد القادر بدران 

 فأخذ األستاذ بدران یسألھ عما رأى الجلیل األستاذ الشیخ خلیل الخالدي المقدسي،
من نفائس الكتب اإلسالمیة الخطیة في دیار المغرب السیما األندلس، واألستاذ 
الخالدي یجیبھ من حفظھ بال تلعثم وال تریث كأنما كان یملي من كتاب، وقد كنت 
معجبًا بالسؤال والجواب غایة اإلعجاب، وأسفت أسفًا شدیدًا أني لم أسجل عندي 

  .)٢١()الذخائر والمفاخر الخالدة للعرب والمسلمینتلك 

  ) :م١٩٤٧-١٨٨٢ ( ــ مكتبة إسعاف النشاشیبي١٦



 

 

م، في بیت المقدس في أسرة علم ١٨٨٢/ھـ١٣٠٠ولد إسعاف النشاشیبي سنة 
في عصر كان فیھ المتعلمون قلة، وكانت غایة العلم في ھذا العصر معرفة الفقھ 

 إسعاف یرتاد مجالس العلماء واألدباء، وقد واللغة والخط والحساب فقط، وكان
  .كان في بیت أبیھ مكتبة، كما شاھد مكتبات الشیوخ الذین حضر دروسھم

درس في بدایة حیاتھ في كتاتیب القدس، وأخذ عن شیوخھا وحفظ بعض 
القرآن الكریم، وبعدما أنھى الدراسة االبتدائیة نصح الشیخ راغب الخالدي والده 

وأمضى فیھا أربع .. یدرس في مدرسة دار الحكمة، وھكذا كانأخذه إلى بیروت ل
سنوات فتأثر بأستاذه عبد اهللا البستاني اللغوي، كما تعلم الفرنسیة، وأحب اللغة 

جمعت الحسن كلھ في نظام، ونبذت جمیع .. العربیة وُأغرم بھا حتى قال عنھا
أنى دارت، وإذا لغات األنام، فالتجود مخاصرھا حیثما سارت، والتنوق معانقھا 

وھي .. تنافرت اللغات یومًا وتساجلت جاءت فتاة الجزیرة سید عقیلة وجئن إماء
لغة الكتاب ولغة اإلعراب ولغة اإلیجاز إذا ابتغیت اإلیجاز، ولغة اإلطناب إن ُترد 
اإلطناب، فھیھات ھیھات أن تماشیھا في الفصاحة والبالغة لغة، أو یجاریھا في 

  .البیان لسان

 أعلن الدستور ونشط األدباء، فأنشأ حنا العیسى مجلة القدس ١٩٠٧ في سنة
وكتب فیھا إسعاف، وجاءت كتابتھ على طریقة بدیع الزمان الھمذاني الذي كان 
متأثرًا بھ كثیرًا، وعندما نشبت الحرب العالمیة األولى كان إسعاف مدرسًا للعربیة 

 باشا وسماھا باسم صالح في المدرسة الصالحیة في القدس، والتي أنشأھا جمال
 فأغلقت الصالحیة، وعّین إسعاف مدیرًا ١٩١٨الدین، ودخل اإلنكلیز القدس سنة 

 ١٩٢٩للمدرسة الرشیدیة، ثم صار مفتشًا للغة العربیة في فلسطین حتى سنة 
عندما ترك إدارة المعارف، ولھ شعر جمیل، كما تفرغ للكتابة والرحالت، فرحل 

  .إلى مصر والشام

، كما )اإلسالم الصحیح( كتاب لیؤلف كتابھ ٩٠٠ھ أنھ قرأ أكثر من ورد عن
كان یزعجھ وضع الوطن العربي الغارق بالجھل، وأحس مبكرًا بالخطر المحدق 
بالقدس وفلسطین، وورد عنھ أنھ تصادق مع أحمد شوقي فتقاربا لفظًا ومعنى، كما 

  :الكثیر من المؤلفات ومنھاكان خطیبًا وطنیًا، وأدیبًا مدققًا وكاتبًا بلیغًا، ترك 



 

 

، وقرأ في ١٩١٢ــ أمثال أبي تمام، نشرھا تباعًا في مجلة النفائس سنة 
  . كتابًا أدبیًا ولغویًا٤٠٠سبیلھا 

  .ــ األمة العربیة ــ مخطوط فقد في القاھرة

  .ــ حماسة النشاشیبي ــ مخطوط ال یعرف مصیره

  .ــ جنة عدن ــ مخطوط ال یعرف مصیره

  . بالقدس١٩٣٥ الصحیح ــ طبع سنة ــ اإلسالم

  . بالقدس١٩٢٥ــ كلمة في اللغة العربیة ــ طبع 

  . ببیروت١٩٥٦ــ نقل األدیب ــ طبع 

 لیشرف على طبع كتابھ األمة ١٩٤٧وكان قد اتجھ إلى القاھرة في سنة 
، ١٩٤٧ كانون األول ٢٢العربیة وحماسة النشاشیبي، وجنة عدن، فمات في 

  .انت معھوفقدت كتبھ التي ك

  :ــ مكتبتھ ومصیرھا

ولقد .. عند وفاتھ كان في بیتھ بالقدس مكتبة عظیمة، قال عنھا أنور الجندي
كان قصر النشاشیبي في القدس مالذًا لألدباء ومجمعًا لألدب، وبھ مكتبة من أنفس 

  .الكتب وأبرزھا

وكان واسع االطالع ومكتبتھ ال .. وقال عنھا خلیل السكاكیني في مذكراتھ
  .شبھھا مكتبةت

  :وعن مصیرھا یوجد قوالن

 ــ یقول عجاج نویھض في كتابھ رجال من فلسطین، بعد وفاتھ وفي شھر أیار ١
  . نھب بیتھ ومكتبتھ، وبیعت كتبھ الثمینة باألرطال بیع غنائم باردة١٩٤٨سنة 



 

 

ولكن ھذه المكتبة القیمة ..  ــ یقول یعقوب العودات الشھیر بالبدوي الملثم٢
 عندما اجتاح بعض المرتزقة ١٩٤٨یھا من ال أخالق لھم في نكبة سنة أطبق عل

زعمًا منھم أنھا ) كانت داره في القدس الشرقیة خارج السور(أحیاء القدس العربیة 
أحیاء یھودیة، فنھبوا مكتبتھ وحملوھا إلى مدینة الزرقاء باألردن، وباعوھا على 

  .)٢٢(للنیرانمشھد مني بالرطل ألصحاب األفران، فذھبت طعمة 

  ):م١٩٤٩-١٨٧٨ ( ــ مكتبة عبد اهللا مخلص١٧

ھكذا قال عنھ أدیب ) الجاحظ أعجوبة البیان ومخلص أعجوبة الزمان(
  .فلسطین وعالمھا إسعاف النشاشیبي

م، ذھب مع أبیھ الضابط ١٨٧٨ولد عبد اهللا مخلص في عینتاب بحلب سنة 
انتقل إلى حیفا فتعلم فیھا في الجیش العثماني إلى فلسطین، ونشأ في جنین، ثم 

وأجاد العربیة والتركیة والفارسیة، كتب في الصحف السیاسیة والمجالت األدبیة 
ومنھا المقتبس لصاحبھا محمد كرد علي، ومجلة النفائس العصریة ومجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق والزھراء بالقاھرة، والكشاف في بیروت، صار عضوًا في 

  .عربي بدمشقالمجمع العلمي ال

شارك في حیفا في األعمال الوطنیة والقومیة وعمل في التجارة، تفرغ 
للتألیف، وعّین مدیرًا ألوقاف القدس، فتوسع في دراسة اآلثار اإلسالمیة 

  ...والمسیحیة، لذلك وضع مؤلفات قّیمة في ھذا المجال

نة كان ؟ في ھذه الس١٩٤٨فماذا حلَّ بھا بعد سنة .. كانت عنده مكتبة نادرة
مریضًا في بیتھ القریب من الحي الیھودي بالقدس، ولما شعر بالخطر یقترب من 
مكتبتھ نقلھا ابنھ صالح إلى دیر القربان بالقدس، لكن الصھاینة قصفوا الدیر 
فانھارت الكنیسة وصارت ركامًا، وبعد فترة نقل المكتبة بما فیھا من مخطوطات 

  .وكتب مطبوعة إلى الجامعة العبریة

الخزانة (ان عبد اهللا مخلص یعتز بمكتبتھ، وكان یطلق علیھا اسم ك
، فقد كانت زاخرة بنفائس الكتب والنوادر، ومحالة بأعالق نفیسة من )المخلصیة

المخطوطات والكتب والمجالت، ویعتبر مخلص مع الخالدي فارسا علم 



 

 

 المخطوطات في فلسطین ال یشق لھما غبار وال یرجى لھما عثار، وكان في
 مخطوطات نفیسة، وبعد أن قصف الیھود الدیر ١١٠ مجلد نادر بینھا ٣٠٠مكتبتھ 

حاول عارف العارف إقناع الجنرال رایلي كبیر المراقبین الدولیین كي یسمح 
ألصحابھا برفع الكتب من تحت األنقاض، لكنھ لم یفلح، ورفض بحجة أن الیھود 

  .ال یسمحون لعربي أن یدنو من ذلك المكان

مكتبة العزیزة على قلب صاحبھا، نشر صاحبھا مقالة عنھا سنة ھذه ال
، وصف فیھا بعض المخطوطات التي لدیھ، وذكرھا طرازي وتحدث عنھا ١٩٢٤

وعن مصیرھا عجاج نویھض في كتابھ أعالم الفكر واألدب في فلسطین، وأكد 
ة كامل العسلي أن كثیرًا من مؤلفاتھ المخطوطة ذھبت مع المكتبة، وذكرت اآلنس

إن آل الفقید كانوا (مقبولة ابنة عبد اهللا مخلص في رسالة منھا إلى كامل العسلي 
 إلى نقل المكتبة بمساعدة الصلیب ١٩٤٨یسعون في فترة الھدنة األولى سنة 

األحمر إلى جمعیة الشبان المسیحیین التي وافقت على نقلھا إلیھا، ولكن 
أن ضابطًا أردنیًا أخبرھا أن .. یضًاوقالت أ) االتصاالت انقطعت بعد انتھاء الھدنة

الیھود قد نقلوا صنادیق خشبیة في سیارات نقل قبل نسف الدیر، وإذا صّحت ھذه 
الروایة فإن مكتبة عبد اهللا مخلص تكون قد نقلت في الغالب إلى مكتبة الجامعة 

  ).٢٣(العبریة في القدس، كما فعلت في كثیر من مكتبات القدس في فلسطین

  ):م١٩٤٩-١٨٧٥( خلیل بیدس ــ مكتبة١٨

م، درس ١٨٧٥/ ھـ١٢٩٢ولد خلیل إبراھیم بیدس في مدینة الناصرة سنة 
، ١٨٩٢فیھا االبتدائیة، ثم انتسب للمدرسة الداخلیة الروسیة، وتخرج منھا سنة 
فأقام في فتولى إدارة المدارس الروسیة االبتدائیة في أنحاء من سوریة وفلسطین، 

 رحل إلى حیفا وأصدر ١٩٠٨نتقل إلى لبنان، وفي سنة حمص حوالي سنتین، ثم ا
 قاد ١٩٢٠مجلة النفائس العصریة، وھي أول مجلة عربیة علمیة، في سنة 

المظاھرات العربیة في القدس، فحكمت السلطات البریطانیة علیھ باإلعدام، ثم 
وصف فیھ ) حدیث السجون( عامًا، وكتب في سجنھ كتابھ ١٥خفض إلى السجن 

تعمر واألسالیب الوحشیة التي یتعامل بھا ذوو العقول النیرة من رجاالت سجن المس
، وعندما جاء ھربرت صموئیل إلى فلسطین )لكن الكتاب فقد مع مكتبتھ(فلسطین 



 

 

كأول مندوب سام عفا عنھ، وتابع إصدار مجلتھ، وتعلیم اللغة العربیة وآدابھا في 
  .١٩٤٥مدرسة المطران بالقدس إلى أن تقاعد سنة 

 ھرب من بیتھ مخلفًا مكتبتھ العظیمة خشیة قتلھ من ١٩٤٨ أیار سنة ١٥في 
  .١٩٤٩ شباط سنة ٩قبل الیھود، إلى أن وصل إلى عمان حیث توفي فیھا في 

ترك أكثر من عشرة كتب مترجمة عن الروسیة، ولھ عشرات المؤلفات، 
كھ  بالقدس، ومعجم عربي كبیر تر١٩٢٢أھمھا تاریخ القدس الذي طبعھ سنة 

  .مخطوطًا

  :ــ مصیر مكتبتھ 

سرق الیھود كل مكتبتھ بما فیھا مخطوطاتھ التي كتبھا ولم یطبعھا، وأھمھا 
  .المعجم العربي الكبیر، وحدیث السجون، ومجموعة مجلة النفائس العصریة

  .ُعدَّ خلیل بیدس رائد القصة العربیة الحدیثة في فلسطین

وفي بیت المقدس أسس .. الملثمیقول عنھ یعقوب العودات الشھیر بالبدوي 
خلیل بیدس مكتبة فریدة حوت مخطوطات قدیمة العھد وكتبًا ثمینة، لكنھ أرغم 
على تركھا في منزلھ بالقدس لتأخذھا العصابات الصھیونیة غنیمة باردة عندما 

  .)٢٤(١٩٤٨اغتصبت فلسطین العربیة في أیار 

  : ــ مكتبة راغب الخالدي١٩

م، مكتبة خاصة، غیر ١٩٥١/ھـ١٣٧١لمتوفى سنة لراغب نعمان الخالدي ا
المكتبة العائلیة التي جمع فیھا تراث العائلة العریق، یقول عنھ ولید أحمد سامح 

أما مكتبة راغب في منزلھ بضاحیة یافا حیث یقیم بعد تقاعده، فقد ... الخالدي
، وضاعت معظم ١٩٤٨استولى علیھا الصھاینة عندما احتلت المنزل في أیار 

لكتب التي كان یملكھا سائر أفراد األسرة المقیمون بالقدس، وذلك عندما احتل ا
 منازلھم في أحیاء القدس الغربیة حیث كانوا ١٩٤٨الصھاینة في نیسان وأیار 

 لكتب اآلالف من العرب بالقدس ١٩٤٨یقطنون، وھو ما حدث أیضًا خالل سنة 
  .وخارجھا من أھل فلسطین



 

 

  )١٩٥١-١٨٩٥(خالدي  ــ مكتبة أحمد سامح ال٢٠

م، تعلم ١٨٩٥/ ھـ١٣٠٣ولد أحمد سامح ابن الشیخ راغب الخالدي في یافا 
بمدرسة المطران بالقدس، وأتّم تعلیمھ العالي في لبنان، فحصل على شھادة 

، خدم في الجیش العثماني، ١٩١٧الصیدلة من الجامعة األمریكیة في بیروت سنة 
 ١٩٢٥ًا للمعارف في یافا وغزة، وفي سنة وبعد إتمام تعلیمھ العالي عّین مفتش

  .صار مدیرًا للكلیة العربیة بالقدس، وبعدھا عّین مساعدًا لمدیر المعارف بفلسطین

كرس حیاتھ لمساعدة شعبھ المشّرد في تعلیم أبنائھ ورفعھم من الذل الذي 
أصابھم بابتعادھم عن بالدھم، لذلك نشط اجتماعیًا فحقق مشروع الیتیم العربي، 

أسس معھدًا لرعایة األیتام وتعلیمھم في قریة دیر عمرو قرب القدس، وكانوا و
 كما ھدموا ١٩٤٨یتعلمون فیھ حرفة الزراعة، لكن الصھاینة ھدموا المدرسة سنة 

قریة دیر عمرو التي تقع للغرب من القدس، وترك أكثر من عشرین كتابًا من 
  :تألیفھ، أھمھا

  .ین، طبع في األردنــ أھل العلم والحكم في ریف فلسط

  .١٩٤٦ــ رحالت في دیار الشام، طبع یافا 

  .١٩٤٨ــ أھل العلم بین مصر وفلسطین، طبع القدس 

  .١٩٤٦ــ المعاھد المصریة في القدس، طبع 

  .ــ تاریخ المعاھد اإلسالمیة، مخطوط

  .ــ تاریخ بیت المقدس، مخطوط

ة مخطوط، أما عرف بمكتبتھ النادرة والنفیسة، وكان فیھا أكثر من مئ
المطبوع فكثیر، ومن نوادر المخطوطات لدیھ، نسخة من كتاب األنس الجلیل 

ھـ، ونسخة من كتاب الخمیس للدیار بكرلي، توفي سنة ٩١٠نسخت في سنة 
  ).٢٦( في لبنان١٩٥١

   )١٩٥٣ -١٨٧٨(ــ مكتبة خلیل السكاكیني 



 

 

ونبغ، تخرج ، وفیھا تعلم ١٨٧٨ولد خلیل قسطندي السكاكیني في القدس سنة 
، وتتلمذ على ید نخلة زریق، ثم درَّس في القدس ١٨٩٣من الكلیة اإلنكلیزیة سنة 

 برئاسة داود ١٨٩٨وانتسب إلى جمعیة زھرة اآلداب التي تأسست سنة 
  .الصیداوي

 سافر إلى نیویورك لمتابعة دراستھ ، وبعد سنة عاد لیعمل ١٩٠٧في سنة 
 كما درس اللغة العربیة لألجانب، في تنقیح مجلة األصمعي وصحیفة القدس،

 المدرسة الدستوریة بالقدس باالشتراك مع غیره، وعّین ١٩٠٩وأسس في سنة 
  .١٩١٤عضوًا في إدارة المعارف بلواء القدس سنة 

 فانضم إلى ١٩١٨ُأبعد إلى دمشق وسجن ثم أطلق سراحھ في كانون الثاني 
 ثم عاد إلى ١٩١٩ حتى سنة الثورة العربیة الكبرى، ثم رحل إلى مصر وبقي فیھا

القدس لیتولى إدارة المعلمین، لكنھ قدم استقالتھ عند مجيء ھربرت صموئیل، ثم 
 ١٩٢٦ لیعمل بالصحافة، وفي سنة ١٩٢٢ وعاد في سنة ١٩٢٠سافر إلى مصر 

عّین مفتشًا عامًا للغة العربیة، وأنشأ بالمشاركة كلیة النھضة الثانویة بالقدس، وبقي 
  .١٩٤٨قوع النكبة مدیرھا حتى و

، وكان قد فقد ١٩٥٣بعد النكبة سافر إلى مصر حیث توفي فیھا ابنھ سنة 
  :زوجتھ قبل ذلك فاسوّدت الدنیا في عینیھ، وقد رثاھا بقصیدة مطلعھا

 وال تبخال بالدمع فالدمع 
  حاجتي

 

 
قفا نبكي من ذكرى أذابت 

  حشاشتي

 

  

 معظمھ ما زال مخطوطًا، ترك خلیل السكاكیني مكتبة عظیمة وتراثًا حافًال
لكن الیھود سرقوه مع ما سرقوه من مكتبات األدباء والعلماء المقدسیین وغیرھم 

، وأشار إلى مكتبتھ الكبیرة العالمة عجاج نویھض، ١٩٤٨بعد النكبة في سنة 
  .)٢٧(وترك مؤلفات كثیرة



 

 

  ):١٩٥٣-١٨٨٥( ــ مكتبة عادل جبر ٢٢

نة یافا وفیھا تعلم، ثم درس في م في مدی١٨٨٥/ ھـ١٣٠٢ولد عادل جبر 
استانبول وجنیف، عرض علیھ سلطان مراكش العمل معھ وأغراه بالمال والقصر 
والزوجة، لكنھ رفض كل ذلك، واعتذر منھ وعاد إلى فلسطین فأنشأ جریدة الترقي 

، ثم عمل مدرسًا بالقدس بالكلیة الصالحیة التي أنشأھا جمال باشا ١٩١٤سنة 
 عینھ المجلس اإلسالمي األعلى مدیرًا للمتحف اإلسالمي ١٩٢٣، في سنة ١٩١٥

ودار الكتب في المسجد األقصى بالقدس، وعمل أستاذًا بمعھد الحقوق الفلسطیني 
 سافر إلى مصر، ١٩٤٨ أنشأ جریدة الحیاة، وبعد نكبة ١٩٢٩بالقدس، في سنة 

كنھ  عاد إلى األردن وصار عضوًا في مجلس األعیان فیھا، ول١٩٥١وفي سنة 
  .١٨/١٢/١٩٥٣توفي في مدینة أریحا في 

، ١٩٢١ترجمھ عن الفرنسیة سنة ) روح القومیة(ترك مؤلفًا مھمًا بعنوان 
كما ترك بالقدس سنة النكبة مكتبتھ الخاصة الكبیرة، وكانت مھمة، وقد أشار إلیھا 
عجاج نویھض  في رسالة إلى یاسر عرفات لینقذھا من أیدي الیھود، ألن فلسطین 

رب بحاجة إلیھا، ولكن ھل تخرج مكتبة من أیدي الیھود بعدما وضعوھا في والع
؟ وقد ذكَّر نویھض في رسالتھ ھذه عرفات ..مكتبة الجامعة العبریة أو ما شابھھا

  .)٢٨(بمكتبھ خلیل بیدس وخلیل السكاكیني أیضًا

  ):١٩٧٣-١٨٩٢( ــ مكتبة عارف العارف ٢٣
 وأتم دراستھ فیھا، أما الدراسة ولد عارف محمد العارف في مدینة القدس

الثانویة فقد أتمھا في استانبول، ونال منھا شھادة في اإلدارة والسیاسة واالقتصاد 
، وعمل في استانبول في الصحافة، ثم عّین مترجمًا في وزارة ١٩١٣سنة 

 بالكلیة العسكریة فتخرج ضابطًا فأرسل ١٩١٤الخارجیة العثمانیة، التحق سنة 
قفقاس لمحاربة الجیش الروسي، وبعد إبادة الفرقة التركیة أسر مع إلى جبھات ال

، وبعد ثالث سنوات تمكن من الھرب بعد ١٩١٥من بقي وأرسل إلى سیبیریا سنة 
أن تعلم اللغة األلمانیة من األسرى األلمان والنمساویین، ترجم خالل أسره كتابًا 

  ).اهللاناقة (ألمانیًا، كما أصدر جریدة ھزلیة خطیة بعنوان 



 

 

وبعد وصولھ للقدس وجد االستعمار اإلنكلیزي یوطد الیھود في فلسطین، 
 مع حسن البدیري، ودعت الجریدة ١٩١٩سوریة الجنوبیة سنة (فأصدر جریدة 

إلى مقاومة االحتالل اإلنكلیزي والقضاء على الحركة الصھیونیة، لذلك تعرض 
ة ھرب إلى األردن، ثم  إثر قیام الثور١٩٢٠لالعتقال عّدة مرات، وبعد سجنھ 

توجھ إلى دمشق وبعد سقوطھا بید الفرنسیین عاد إلى األردن، وبعد العفو عنھ 
  .دخل القدس

 سنة متنقًال بین جنین ونابلس وبیسان ویافا ٢٧عمل بعد ذلك قائمقام مدة 
 عّین مدیرًا لمتحف اآلثار الفلسطینیة بالقدس، ١٩٦٧وبئر السبع وغزة، وفي سنة 

  .م١٩٧٣توفي سنة 

العربیة والتركیة والفرنسیة واإلنكلیزیة : كان یجید عارف العارف سبع لغات
والعبریة والروسیة واأللمانیة، ترك مؤلفات كثیرة وكلھا مھمة في تاریخ القدس 

  : وفلسطین، ومنھا

  .١٩٣٤ــ تاریخ بئر السبع وقبائلھا، ترجم إلى األلمانیة والعبریة، طبع 

  .١٩٤٣ن، ــ الموجز في تاریخ عسقال

  .١٩٤٧ــ تاریخ الحرم القدسي، ترجم إلى اإلنكلیزیة والفرنسیة واأللمانیة، 

  .١٩٥١ــ المسیحیة في القدس، 

  .١٩٥١ــ الموجز في تاریخ القدس، 

  .١٩٥٥ــ تاریخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك، 

  .١٩٦٢-١٩٥٦ــ النكبة، ستة مجلدات، 

  .، وأعید طبعھ في األردن١٩٦١س، ــ المفصل في تاریخ القد

  .١٩٧٣ــ الفلسطینیون في سجون إسرائیل، 



 

 

إن عارف العارف یعد بحق شیخ مؤرخي فلسطین، بسبب إنتاجھ الغزیر 
وكتاباتھ لموضوعات لم یسبقھ أحد إلیھا، وھو خیر من كتب عن القدس، فموسوعة 

، أما مكتبتھ الخاصة المفصل في تاریخ القدس لم یأت أحد بمثلھا ال قبلھ وال بعده
  .)٢٩(والكبیرة فلم نعلم ماذا حلَّ بھا، وكل علمنا بھا أنھا كانت ضخمة، وبعدة لغات

  ):١٩٨٢-١٨٩١( ــ مكتبة عجاج نویھض ٢٤
م، تعلم في مدرسة ١٨٩١/ھـ١٣١٤ولد عجاج في بلدة رأس المتن بلبنان سنة 

فرندز اإلنكلیزیة في رأس المتن التي أسسھا المرسل دانیال أولیفر، ثم بمدرسة ال
 من مدرسة سوق الغرب، ثم انتقل إلى دمشق ١٩١٦برمانا، ونال الثانویة سنة 

وأصدر مع عبد اهللا النجار مجلة القلم، وبعد انھیار حكم الملك فیصل في سوریا 
توجھ إلى القدس وصار سكرتیرًا للمجلس اإلسالمي األعلى، ثم مساعد لمفتش 

 أسس مجلة العرب األسبوعیة، ١٩٣٢ وفي سنة المحاكم الشرعیة في فلسطین،
التي التزم فیھا مقاومة اإلنكلیز والصھیونیة، كما دعا إلى الوحدة العربیة، توقفت 

، ودرس الحقوق ثم أسس مكتبًا للمحاماة في القدس سنة ١٩٣٤المجلة سنة 
، وكان كغیره من الوطنیین یشارك في اإلضراب الكبیر، فسجن ستة ١٩٣٦

ولى مراقبة القسم العربي في اإلذاعة الفلسطینیة لمدة أربع سنوات، ثم أشھر، ثم ت
  .انتقل بعد النكبة إلى األردن مخلفًا وراءه مكتبة حافلة بنفائس الكتب

في األردن قربھ الملك عبد اهللا وأسند إلیھ منصب مساعد رئیس الدیوان 
 األردنیة، ثم ، ثم صار مدیرًا لإلذاعة١٩٥٠ حتى ١٩٤٩الملكي الھاشمي من سنة 

 عاد إلى مسقط رأسھ في لبنان ١٩٥٩مدیرًا عامًا للمطبوعات والنشر، وفي سنة 
وبدأ بالتألیف، ونشر مقاالت مسلسلة في جریدة األنوار البیروتیة تحت عنوان 

  ).حملة مشاعل األدب والعلم والفكر في فلسطین العربیة(

أن المعلم طانیوس (... یروي عجاج نویھض في مذكراتھ : ــ مصیر مكتبتھ
كان یملك في المدرسة مكتبة، وھي عبارة عن صنادیق خشبیة، جعل منھا صندوقًا 
كبیرًا، وجعل إحدى الواجھات بابًا لھ مفتاح بسلسلة، ویبقى المفتاح بسلسلة معلقًا 
بجیب المعلم طانیوس، وتفتح المكتبة في وقت ما خارج أوقات الدرس، فیأتي 



 

 

تب المدرسیة والدفاتر وأقالم الرصاص، وبعضھم الطالب بعضھم لشراء الك
  ..).للفرجة، وكان منظر ھذه المكتبة بنظري من أروع ما رأیت

لذلك كان متیمًا بجمعھ للكتب، فقد جمع في القدس مكتبة أشبھ ما تكون بدار 
كتب وطنیة، فقد تضخمت مقتنیاتھ من الكتب، وتعاظمت مجموعاتھ من الصحف 

ت التي كان ینضدھا في أضابیر ھوبھا ضنین، لكن ھذا والمجالت، عدا المراسال
كلھ ذھب إلى الیھود، بعبارتھ التي كان یكررھا دائمًا، وھو جّد حزین على ضیاع 

  .كل ھذا التراث الذي جمع فرائده

أما مكتبتھ الثانیة التي كانت في رأس المتن ببیروت، فقد أوصى بھا إلى 
ى یاسر عرفات یوصیھ فیھا بالعمل بعد إنقاذ الثورة الفلسطینیة، كما وجھ رسالة إل

األقصى والقدس، أن یحاول استنقاذ مكتبتھ الخاصة ومكتبات خلیل بیدس وعادل 
جبر وخلیل السكاكیني التي نقلت إلى الجامعة العبریة، لتتألف من مجموعھا مكتبة 

  .ضخمة لفلسطین المحررة

 نویھض كالبحر من عجاج.. رحمھ اهللا لقد كان كما قال عنھ ودیع فلسطین
أي النواحي أتیتھ، لتنوع اھتماماتھ، وتفرد شخصیتھ، وانشغالھ الدائم بھموم أمتھ 
وثقافتھا وفكرھا وتراثھا وقیمھا وآمالھا، فقد كان أدیبًا مترسال ومؤرخًا أمینًا، 
وشاعرًا مجیدًا، ومترجمًا بارعًا، وعالمًا فقیھًا بصیرًا، وصحفیًا ذا رسالة، 

 مناضلي الحركة العربیة الشاملة التي استھدفت استقالل العرب ومناضًال من
  .ومنعتھم ویقظتھم، واجتماع شملھم تحت رایة عربیة خفاقة

من أھم ما كتب وترجمھ كتابیھ، رجال من فلسطین وترجمتھ لبروتوكوالت 
  .)٣٠(حكماء صھیون

  ):١٩٩٠-١٩٤( ــ مكتبة اسحق موسى الحسیني ٢٥
سیني إلى عائلة الحسیني الشھیرة في بیت اسحق موسى الح. ینتمي د

المقدس، التي أنجبت عددًا من كبار المشتغلین بالسیاسة والصحافة واالقتصاد، 
وأبلوا بالًء حسنًا في خدمة قضیة فلسطین، واسحق ممن اختار لخدمة قضیة بالده 

  .الجانب األكادیمي والثقافي اعتقادًا منھ بأن الثقافة ھي سبیل التضامن العربي



 

 

، وتعلم في المدرسة الصالحیة بالقدس، ثم دخل كلیة ١٩٠٤ولد بالقدس سنة 
 التحق بكلیة الشباب اإلنكلیزیة، تعلم على ١٩٢٣، وفي سنة ١٩١٨الفریر سنة 

 ودرس في الجامعة األمریكیة ١٩٢٣األستاذ نخلة زریق، ثم رحل إلى القاھرة سنة 
 عاد ١٩٣٤ن ونال الدكتوراه سنة ، وعاد إلى القدس ثم سافر إلى لند١٩٢٦حتى سنة 

 عّین ١٩٤٦بعدھا إلى مسقط رأسھ ودرس األدب العربي في الكلیة العربیة، في سنة 
  . نزح إلى حلب١٩٤٨مفتشًا للغة العربیة، وبعد نكبة فلسطین 

 دّرس األدب العربي في الجامعة األمریكیة ببیروت، وفي ١٩٤٩في سنة 
ذًا معارًا لألدب العربي في الجامعة  سافر إلى كندا بصفتھ أستا١٩٥٢سنة 

األمریكیة إلى جامعة مكجیل، وألقى محاضرات في االتجاھات اإلسالمیة 
 صار ١٩٦٥ درَّس األدب العربي بالقاھرة، وفي سنة ١٩٥٥المعاصرة، وفي سنة 

 عّین عضوًا في لجنة البحوث ١٩٦٦عضوًا في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، 
 عاد إلى ١٩٧٤عضوًا في المجمع العلمي العراقي، وفي سنة اإلسالمیة باألزھر و

القدس وبدأ یجمع الكتب العربیة من المكتبات العامة والخاصة لتكون نواة لمكتبة 
إسالمیة في بیت المقدس، وقد كان قد كون جزءًا منھا قبل أسفاره خاصة ما یتعلق 

  .باألدب والتراث

  :اسحق والكتابة 

نشر مقاالت في مجلة الرسالة المصریة، ونشر كتاب عندما كان طالبًا بدأ ب
في سلسلة اقرأ في السنة األولى لصدورھا، كما نشر مقاالت في ) مذكرات دجاجة(

  .مجلة الثقافة عند أحمد أمین

  :ومن مؤلفاتھ التي بلغت أكثر من عشرین مؤلفًا

  .١٩٤٠ــ علماء المشرقیات في إنكلترا، طبع بالقدس 

  .١٩٤٣بع بالقاھرة ــ مذكرات دجاجة، ط

  .١٩٥٠ــ ھل األدباء بشر، طبع ببیروت 

  .١٩٧٣-٤ــ فضائل بیت المقدس، مجلة البحوث والدراسات العربیة 



 

 

 بالقاھرة، أعادت طبعھ دار القلم بدمشق ١٩٦٩ــ عروبة بیت المقدس، طبع 
  .٢٠٠٩ ووزارة الثقافة السوریة ٢٠٠٢

  . بالقدس١٩٧٧بع ــ األبنیة األثریة في بیت المقدس، ترجمة، ط

ــ وثیقة مقدسیة تاریخیة تحتوي على ترجمة الشیخ محمد الخلیلي، وبحث في 
، ١٨الوقف والحكر والخلو وثبت بكتب الخلیلي وأحوال القدس في القرن 

  .١٩٧٩حققھا مع أمیل أبو لیلى وطبعت بالقدس 

كان اسحق الحسیني یحمل معھ قضیة شعبھ وأینما حلَّ أخرجھا من بین 
حھ لیتناقش بھا مع العلماء في شتى أنحاء العالم، لذلك شجع الباحثین على جوان

كامل السوافیري . تحقیق المخطوطات التي تتناول تاریخ القدس، فنھض د
بتحقیق كتاب مثیر الغرام إلى زیارة القدس والشام ألبي ) ١٩٩٢-١٩٥١(

القدس محمود بن ھالل القدسي، كما سعى لتحقیق كتاب اإلكلیل في تاریخ 
  .الجلیل

وبعد ما سافر أوالده إلى الوالیات المتحدة، صارت أمتع مباھجھ الیومیة أن 
یتجول في صبیحة كل یوم في أرجاء بیت المقدس یستقبل الندى ورذاذ المطر، 
ویستروح ذكریات الماضي، تؤنس وحدتھ قدسیة المكان وعواطف المحبین، توفي 

  .م١٩٩٠ھــ ــ ١٤١١سنة 

... م، ویقول عنھا فؤاد عبید١٩٤٨لى فقد احترقت أثناء حرب أما مكتبة األو
كانت مكتبة في القدس تضم زھاء أربعة آالف كتاب، من بینھا كتب عرضت في 

 وذلك لندرتھا، ومكتبتھ ١٩٤٦معرض الكتاب الفلسطیني الذي نظم في القدس سنة 
فھرس الثانیة والتي كانت ضخمة ضمت إلى مكتبة الجامعة العبریة وكان لھا 

یذكر معھا ما ) عبد الكریم األشتر. مما یقول د(مخطوط، وكان حین یذكرھا 
انتھت إلیھ كتب أسامة بن منقذ التي سطا علیھا اإلفرنج في البحر، وكانت تضم 
أربعة آالف مجلد محفوظ فاخر، وخلَّفوا في نفسھ كما یقول في كتابھ االعتبار 

  .)٣١()حزازة صحبتھ إلى آخر العمر(

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ھوامش ومصادر المكتبات في القدس
، المفصل ١٤٢ ــ ١٤١ ــ ٢٢ ــ ١/٢١ ــ خزائن الكتب العربیة في الخافقین لطرازي ١

 ــ ٥، المخطوطات العربیة في فلسطین للمنجد ٦٥٨ ــ ٣٨٨ ــ ٣٨٧لعارف العارف 
  .٥٤٤، مجلة المعرفة ١٩٤٦ ــ ١٩٤٥، مجلة مجمع اللغة العربیة ١٢

  .٣٧٤، المفصل ٢/٣٤لیل  ــ األنس الج٢

  .١٣ ــ ١٢، مخطوطات فلسطین ٦٥٩، المفصل ١/٢٩٤ ــ طرازي ٣

  .٢/٨٣٥، موسوعة بیت المقدس ٦٥٨، المفصل ١/٢٩٤ ــ طرازي ٤

، ١١ ــ ٥، مخطوطات فلسطین ٢٦٩، المعاصرون لكرد علي ١٤٣ ــ ١/١٤٢ ــ طرازي ٥
 ومسامرة الخیال ، مقدمة منادمة األطالل٢٤رجال في فلسطین لعجاج نویھض 

  .٥٤٤لبدران، مجلة المعرفة ع 

/ ١، طرازي ٦٦٠، المفصل ١٣، مخطوطات فلسطین ١٠٠٠/ ٢ ــ موسوعة بیت المقدس ٦
  .، موقع مؤسسة فلسطین للثقافة٥٤٤، مجلة المعرفة ع ٢٩٤

  .١/٢٩٤، طرازي ١٧٥/ ١، سلك الدرر ١/٢٧٠، أعالم فلسطین لحمادة ٦٦٠ ــ المفصل ٧



 

 

  .١٣، مخطوطات فلسطین ٦٦٠، المفصل ٢٩٣ /١ ــ طرازي ٨

  .، موقع مؤسسة فلسطین للثقافة٣٩١ ــ معاھد العلم في بیت المقدس للعسلي ٩

شاكر مصطفى مجلة . ، د٢/٨٧١، موسوعة بیت المقدس ٦٦١ ــ ٦٥٨ ــ المفصل ١٠
  .١٩٨١ یولیو ٢٧٢العربي ع 

  .٦٥٩ ــ ٦٥٨ ــ المفصل ١٣ ــ ١٢ ــ ١١

  .یحیى علیان ــ األردن. ین دراسة د ــ موقع مجلة عر١٤

  .١٣ ــ مخطوطات فلسطین للمنجد ١٥

، ٦٥٧ ــ ٣٩٢، المفصل ٩٧ ــ ٤/٩٤، سلك الدرر للمرادي ٣٧٨/ ٢ ــ األنس الجلیل ١٦
، نفائس المخطوطات العربیة في فلسطین ٢٩٤/ ١، طرازي ١٢مخطوطات فلسطین 

  .، موقع فلسطین للثقافة١١٣

  .ربحي مصطفى علیان.  موقع مجلة النادي العربي د ــ موقع مجلة عرین،١٧

  .١٩٨ ــ ٤/١٩٧ ــ أعالم فلسطین ١٨

  .١/٢٩٣ ــ طرازي ١٩

  .٢/٢٣٧، الموسوعة الفلسطینیة ١٦٠ ــ ٢/١٥٩ ــ أعالم فلسطین ٢٠

، مقدمة منادمة ٤٤ ــ ٣/٤٣، أعالم فلسطین ٣١٧ ــ ٢/٣١٦ ــ األعالم للزركلي، ٢١
، مخطوطات فلسطین ٢٤، رجال من فلسطین ٢٩٤ ــ ٢٩٣: ١األطالل ــ م، طرازي 

  .١١ ــ ١٠

، رجال من ٦٢٧، أعالم الفكر واألدب في فلسطین ٣١٥ ــ ١/٢٩٨ ــ أعالم فلسطین ٢٢
  .٣٨٢، مذكرات أنا كذا یا دنیا لخلیل السكاكیني ١٧فلسطین 

ألدب في ، أعالم الفكر وا١/٢٩٤، طرازي ٦٦٠، المفصل ٨٤ ــ ٥/٨٣ ــ أعالم فلسطین ٢٣
، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ٣٤، رجال من فلسطین ٥٧٥فلسطین 
  .٣/٥٧٤، الموسوعة الفلسطینیة ١٣ ــ ٥، مخطوطات فلسطین ٤٥٧ ص ١٩٤٧



 

 

، رجال ٧٠ ــ ٦٧، من أعالم الفكر واألدب في فلسطین ٣١ ــ ٣/٢٨ ــ أعالم فلسطین ٢٤
  .، موقع فلسطین للثقافة٢٣من فلسطین 

حسام الخطیب لكتاب تاریخ علم األدب لروحي . ، مقدمة د٣٢ المكتبة الخالدیة بالقدس  ــ٢٥
  .الخالدي، موقع فلسطین للثقافة

، األعالم للزركلي ٦٥٨، المفصل ١٨٢ ــ ١٨٠/ ١، أعالم فلسطین ١/٢٩٤ ــ طرازي ٢٦
  .٢/١٠٣٩، موسوعة بیت المقدس لشراب ١/١٢٥

  .٢/٤٧ع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره ، ودی٦١ ــ ٣/٥٦ ــ أعالم فلسطین ٢٧

  .٢/٤٧، ودیع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره ٦ ــ ٥/٥ ــ أعالم فلسطین ٢٨

، عارف العارف شیخ مؤرخي فلسطیني لخلیل محمود ٢٥ ــ ٥/٢٢ ــ أعالم فلسطین ٢٩
  .الصمادي

، ٤٧  ــ٢/٤٦، ودیع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره ٢٥٠ ــ ٥/٢٤٩ ــ أعالم فلسطین ٣٠
  .، موقع فلسطین للثقافة٦٤١من أعالم الفكر واألدب في فلسطین 

، ٧٧ ــ ١/٧١، ودیع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره ٢٩٧ ــ ١/٢٩٣ ــ أعالم فلسطین ٣١
، مخطوطات فلسطینیة واقع وطموح ١٢٧مخطوطات فضائل بیت المقدس للعسلي 

  .٥٤٤، موقع فلسطین للثقافة، مجلة المعرفة ع ٦١لفؤاد عبید 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  المكتبات المسیحیة والغربیة في القدس

من المعروف أن القدس شھدت والدة المسیح علیھ السالم، لذلك نشأت فیھما 
أولى المكتبات المسیحیة، وذلك من خالل جمع مجموعات الكتابات المسیحیة في 

ال الكنائس منذ العھد الذي تال عھد الحواریین، لرغبة المسیحیین في جمع أقو
المسیح وأقوال الحواریین، ورسائل الرسل وأوائل األناجیل، وحفظھا في مكان 
أمین وتعلیمھا لألجیال الالحقة، كل ذلك أدى إلى تأسیس مكتبات ألحقت بالكنائس 

أسس مكتبة كبیرة ومھمة في ) اسكندر(واألدیرة، فقد ورد في التاریخ أن األسقف 
نمط مكتبة اإلسكندریة، وفي الوقت م، وكانت على ٢١٢القدس، وذلك قبل سنة 

مكتبة مھمة في قیساریة ) بمفیل البیروني(أو ) أوریجین بامفیلوس(نفسھ أسس 
ثالثین ألف ) ایسیدورس(م، وكانت تضم طبقًا لروایة ٣٠٩فلسطین، وذلك سنة 

مخطوط في شتى العلوم الدینیة والعلمیة، وكان فیھا مجموعة الكتاب المقدس في 
والمعروفة بمجموعة  الدھور، ) م٢٥٤ ــ ١٨٥اوریجانیس (لعالمة خمسین مجلدًا ل

مكتبتان، ) یورنیم(لكن ھذه المكتبة دمرت وصارت في خبر كان، وكان للقدیس 
  :، ومن أھم المكتبات المسیحیة في القدس)١(واحدة في روما، والثانیة في بیت لحم

  : ــ مكتبة دیرمار مرقس للسریان ١
قدس، ألن السریان ما برحوا منذ الحروب الصلیبیة تعد من أقدم مكتبات ال

ینصبون مطارنة من مذھبھم على الكرسي األورشلیمي، غیر أن میخائیل األول 
الكبیر أثبت في تاریخ األزمنة أسماء مطارنة السریان الذین تتابعوا على كرسي 

  .أول بطاركتھم إلى عھده) م٥٤١ ــ ٥٣٩(أورشلیم، وذلك من أیام سرجیس 

مركزھم األول في دیر المجدلیة ثم انتقلوا إلى دیر مارمرقس، فانشؤوا كان 
فیھ مكتبة آھلة بالمخطوطات والرقوق التي تالعبت بھا األیدي عدة مرات، 



 

 

فأفقدتھا جانبًا عظیمًا من ثروتھا العلمیة، وما خال الكتب المطبوعة فقد أبقت األیام 
طبوعة فھي كثیرة، اطلع  مخطوطًا بكل حرص في الدیر، أما الكتب الم٣٦٢

 فوجد بینھا ١٩٤٠فیلیب دي طرازي على فھرس تلك المخطوطات قبل سنة 
مخطوطات نادرة مكتوبة على رق غزال، ووجد بعضھا مزینًا بالصور الرائعة، 
ومن بینھا صكوك وحجج قدیمة، وفرامین سلطانیة، وایقونات بدیعة، ورسائل 

  .)٢(ریخ المشرق وال سیما بیت المقدسخطیرة استند إلیھا بعض الباحثین في توا

  : ــ مكتبة القبر المقدس ٢
أنشئت مكتبة القبر المقدس في القدس منذ عھد بعید، غیر أنھا ُحرمت من 
الترتیب والعنایة، بل بقیت عرضة للنھب والسلب حتى أوائل القرن التاسع عشر، 

انة ما سلم من ومن حسن الحظ أن الرھبان الیونان تنبھوا إلى جمع شتاتھا وصی
ذخائرھا الثمینة التي یرتقي عھد بعضھا إلى القرن العاشر للمیالد، وقد بلغ عدد 

 مخطوطة باللغة العربیة والیونانیة ٣٠٠٠م ١٩٤٠مخطوطاتھا لغایة سنة 
والسریانیة، وأضیف إلیھا مكتبة دیر النساطرة وأدیرة األردن ال سیما مكتبة دیر 

قد نقلت إلى دیر الصلیب، ووضع لھا فھرس طبع مارسابا الشھیر، بعد أن كانت 
  .)٣(م١٨٨٣سنة 

  : ــ مكتبة دیر مار سابا ٣
م، ثم خلفھ ٤٧٤سنة ) افتیموس(یقع الدیر شرقي جنوبي القدس، أسسھ 

م الذي شید أبنیة ھذا الدیر فاشتھر باسمھ، ومنذ ذلك الوقت ٥٣٢الراھب سابا سنة 
ق لكثرة من سكنھ أو حلَّ بھ، ومنھم أنشئت فیھ خزانة كتب ذاع صیتھا في اآلفا

م، لكن محنًا كثیرة في أزمنة مختلفة طرأت على ھذه ٧٤٨یوحنا الدمشقي سنة 
م عندما أقبل شذاذ البدو من شرقي البحر المیت ٦١٤المكتبة، وأقدمھا كانت سنة 

فاستحوذوا على الدیر وقتلوا أربعین من رھبانھ، وفي القرنین الثامن والتاسع 
ین تعرض البدو أیضًا عدة مرات لھذا الدیر، وفي عھد الصلیبیین تھدم المیالدی

أكثر بنیانھ وخال من الرھبان، وبقي ھكذا إلى أن رممتھ الحكومة الروسیة سنة 
م وطوقھ الرھبان بسور منیع إلنقاذه من ھجمات البدو، فعادت الحیاة ١٨٤٠

رقیة، وفي أوائل القرن النسكیة إلیھ، وزادت ثروة مكتبتھ الغنیة بالمخطوطات الش



 

 

العشرین نقلت المكتبة إلى دیر الصلیب، ثم ضمت إلى خزائن كتب القبر المقدس، 
  .)٤(لتكون في مأمن

  : ــ مكتبة دیر المصلبة ٤

 ــ ٦٩٨(لھذا الدیر قصة مفادھا أنھ خالل سلطنة محمد بن قالوون الثانیة 
نسبة إلى الكرج، (ي تم تحویل دیر المصلبة الكرج) م١٣٠٨ ــ ١٢٩٨ھــ ــ ٧٠٨

الواقع في الغرب من القدس على بعد خمسة كم من بركة ) وھو جمھوریة جورجیا
م وصلت رُسل من جھة ملك الكرج، ورسول من ١٣٠٥/ھـ٧٠٥مامال، وفي سنة 

جھة صاحب القسطنطینیة إلى باب الملك الناصر محمد بن قالوون، وسألوا إعادة 
  . الدیر لھمأعاد... الكنیسة لھم، وبعد مفاوضات

ھو في ظاھر : ھــ زار دیر المصلبة الرحالة العمري وقال٧٤٨في سنة 
مدینة القدس في شامھا بغرب، وھو دیر رومي قدیم البناء بالحجر والكلس، 
محكمة الصنعة، مؤنق البقعة، في بحیرة من أشجار الزیتون والكروم، وشجر 

وكان قد ُأخذ ھذا : ثم قال.. التین، بإزاء قریة تجري على الدیر بمرسوم السلطان،
الدیر، وجعل مسجدًا للمسلمین، وأعلن فیھ باألذان وأقیمت الصالة، ثم أعید 

  ...، وقد ذكر نحوه مجیر الدین الحنبلي في األنس الجلیل...دیرًا

وبقي الدیر وكنیستھ في ید الكرج حتى أواخر القرن السابع عشر المیالدي 
م حول البناء إلى كلیة الھوت، ١٨٥٥ي سنة حیث اشتراه الروم األرثوذكس، وف

  .م١٩٠٩ثم أغلقت سنة 

وفي الدیر مكتبة كانت تحتوي على ما یقرب من ثمانیة آالف كتاب، وقد أخذ 
الدیر اسمھ من مقولة أن الشجرة التي أخذ منھا صلیب المسیح نمت في المكان 

  .)٥(الذي ترتفع فیھ كنیسة الدیر

  : ــ مكتبة دیر الُمَخلِّص ٥

م عقدت أول معاھدة بین السلطان العثماني سلیمان الثاني، ١٥٣٦في سنة 
وقد اعترف نص المعاھدة بحق ) امتیازات(وبین ملك فرنسا، أطلق علیھا اسم 



 

 

عمالء فرنسا في الشرق دون سواھم في رعایة الحجاج الغربیین، ومنح السلطان 
دیر (فأطلقوا علیھ اسم ) دیر القدیس یوحنا(م ١٥٥٨سلیمان الكھنة الفرنسیین سنة 

  .وحولوه دارًا عظیمة إلقامتھم واستقبال الحجاج الوافدین إلى القدس) المخلص

 كان فیھا أكثر من ١٩٤٨وأنشأ رھبان الدیر مكتبة عظیمة في سنة 
  .)٦(كتاب، باللغة العربیة والالتینیة والفرنسیة واإلیطالیة) ٢٥٠٠٠(

  : ــ مكتبة دیر مار یعقوب لألرمن ٦

الحي األرمني جنوبي غرب القدس القدیمة، وھو یشغل نحو خمس یقع 
مساحتھا داخل األسوار، وترجع بدایة الوجود األرمني في القدس إلى القرن الرابع 

وفد منھم إلى األرض ) إلى أول عھد اعتناق األرمن للدیانة المسیحیة(للمیالد 
 من الغرفة العلیا المقدسة للحج، واستقرار جماعة من الرھبان والحجاج بالقرب

وھي بناء على جبل صھیون كان یعد مكان تجمع للمسیحیین األوائل، ومن المعتقد 
لألرمن األرثوذكس بنیت في ھذا الموقع، ومن أبرز ) سانت جیمس(أن كاتدرائیة 

الذي كتب على بابھ باللغات الثالثة األرمنیة ) دیر األرمن(معالم حي األرمن 
ھــ ٦١٤الذي ھدمھ الفرس سنة ) ر األرمن مار یعقوبدی(والالتینیة والعربیة 

ویحیط بالدیر عدة كنائس، أشھرھا كاتدرائیة سانت جیمس، ومبنى البطركیة، 
ومقر البطرك ومساحات مكشوفة وحدائق ومكتبة ومتحف ومطبعة، ومدارس 
ابتدائیة وثانویة وبیوت للسكن، ویتصل بحارة األرمن دیر الزیتونة، حیث ُیحتفظ 

 سجالت الطائفة األرمنیة، أما المنطقة السكنیة المجاورة للدیر فھي تتصل بجمیع
بھ عن طریق الشوارع الضیقة التي تشتھر بھا القدس القدیمة، وھي تحمل أسماء 

  ).طریق أرارات(أرمنیة مثل 

 أجبر الصھاینُة األرمن على تفریغ عدد من المباني، ١٩٦٧في سنة 
  .ھود الجددواحتلوھا ومنحوھا للمھاجرین الی

كان عدد األرمن أیام االنتداب اإلنكلیزي في القدس القدیمة والجدیدة، أكثر 
 لم یوجد إال ألف أرمني یعیشون في ٢٠٠٠من عشرة آالف أرمني، وفي سنة 

  .الحي األرمني القدیم



 

 

م، وھي مكتبة تعد ١٣١١ویرتقي عھد المكتبة إلى أیام إنشاء البطركیة سنة 
رة في القدس القدیمة شھرة، فھي تحتوي على ثاني أكبر من أكثر مكتبات األدی

مجموعة من الوثائق األرمنیة في العالم، كما أنھا تضم كنوزًا علمیة نادرة، مثل 
الرقوق والمصورات والبدائع مما یأخذ بمجامع األلباب، وتشمل على أكثر من 

  .مخطوط، منھا مخطوطات نادرة) ٣٥٠٠(ألف مجلد مطبوع، و) ٢٦(

أنھ تفقد ھذه المكتبة سنة .. لعالمة اغناطیوس أفرام الثاني رحمانيیقول ا
م أثناء المجمع القرباني، فعثر على بعض المصاحف األرمنیة المكتوبة ١٨٩٣

أن یكتب المصحف بحروف سریانیة )(مثل الكتابة الكرشونیة، وھي .. بلفظ أرمني
  .)٧()یانجولبینك(، ویطلق البعض على المكتبة اسم )ویقرأ بلفظ عربي

  : ــ مكتبة الرھبان ومكتبات الرھبانیات الالتینیة ٧
للرھبانیات الالتینیة بالقدس الشریف وفي طلیعتھا الرھبنة الفرنسیسیة 
مكتبات معتبرة كل االعتبار، فیھا الكتب الدینیة والوثائق الثمینة في شتى العلوم 

 من كتبھا غیر عربي واللغات، وإن كانت إدارة بعضھا غیر عربیة، والقسم األوفر
لكنھا ترمي إلى غرض واحد یتعلق بالقدس، وبسائر األراضي المقدسة التي یتكلم 

  .معظم سكانھا باللسان العربي

والمكتبة تعد من أغنى مكتبات العالم بما حوتھ من وثائق متعلقة باألراضي 
قرون، المقدسة، وقد حافظ علیھا أولئك الرھبان محافظة شدیدة منذ أكثر من سبعة 

 لنشر فھرس یستوفي كل الوثائق بلغتھا ١٩٢٢وقد تفرغ بعض علمائھم منذ سنة 
  .العربیة األصلیة، مع ترجمتھا إلى اللغة اإلیطالیة

 وثیقة یرتقي تاریخ أقدمھا إلى عھد الملك األشرف ٢٦٤٤وفي المكتبة 
ویشاھد ) م١٣٧٧/ھـ٧٧٨شعبان بن حسین سلطان مصر المملوكي المتوفى سنة 

قق صور الوثائق والفرمانات ونصوصھا مع تواقیع الخلفاء والملوك المد
والسالطین المسلمین، الذین إلیھم كان یرجع أمر األراضي المقدسة في الحقبة 

  .المذكورة



 

 

وقد كتب الباحث اللغوي اوغسطین مرمرجي الراھب الدومینیكي إلى فیلیب 
س غنیة بتواریخ الشرق دي طرازي رسالة ذكر فیھا أن مكتبة دیر الرھبنة بالقد

الدینیة والمدنیة، كذلك فیھا كل ما یقتضي لدرس األلسنة السامیة، كما أن ھناك 
  .كتبًا ثمینة قیمة لدرس تاریخ العرب واللغة العربیة والدین اإلسالمي

ثم ذكر لھ أسماء المكتبات الالتینیة في القدس مع عدد مجلداتھا المخطوطة 
  :فذكر أن. والمطبوعة

 ألفًا، ٤٨ فیھا من الكتب المطبوعة :كتبة الرھبان الفرنسیســ م ٨
  .١٣٠والمخطوطة 

 ألفًا من الكتب المطبوعة، وھم ٤٥ فیھا : ــ مكتبة الرھبان الدوفكیین٩
  .یدیرون معھد التوراة واآلثار، ویصدرون مجلة التوراة

 ١٠٠ آالف كتاب مطبوع، و٨فیھا  ــ مكتبة البطریركیة الالتینیة، ١٠
  .طمخطو

  . ألفًا من الكتب المطبوعة١٥ فیھا  ــ مكتبة الرھبان اإلنتقالیین،١١

 بجبل الزیتون، فیھا خمسة آالف كتاب  ــ مكتبة الرھبان البندكتیین،١٢
  .مطبوع

 بالصالحیة فیھا مئة مخطوط وعشرة آالف كتاب  ــ مكتبة اآلباء البیض، ١٣
  .مطبوع

م، كان فیھا ١٨٩٠ تأسست عام یة،  ــ المكتبة اإلنجیلیة األثریة اإلفرنس١٤
  . كتاب، باللغة الفرنسیة واإلنكلیزیة واأللمانیة٢٥٠٠٠م، ١٩٤٥عام 

م، في سنة ١٩٢٩ تأسست سنة  ــ مكتبة الدراسات اإلنجیلیة الفرنسیة،١٥
كتاب بعدة لغات أجنبیة، مثل الالتینیة ) ٥٠٠٠( كان فیھا أكثر من ١٩٤٥

  .ة واإلیطالیةواإلنكلیزیة واأللمانیة والفرنسی



 

 

  .١٩٦٠ أنشئت في القدس سنة  ــ مكتبة البعثة البابویة،١٦

  .م١٨٨٢) آنا( ــ مكتبة القدیسة ١٧

  .١٩٧١  ــ مكتبة معھد الطنطور للدراسات الالھوتیة١٨

  .م١٥٦١، أسس سنة  ــ مكتبة الفرنسیسكان في دیر الالتیني١٩

  .م١٨٤٨، أسست سنة  ــ مكتبة بطریركیة الالتین٢٠

 كان عدد كتب المكتبات الالتینیة التي في القدس عندما زارھا طرازي، وقد
  .مخطوط) ٣٣٠(ألف كتاب مطبوع، و) ١٣١( أكثر من ١٩٤٠وذلك قبل سنة 

وعلى كل ال نستطیع حصر عدد الكتب الموجودة في الرھبانیات، ففي كل 
في كل رھبانیة مكتبة، وعدد الرھبانیات كثیرة في القدس، وفي كل دیر مكتبة، و

  .)٨(كنیسة مكتبة، وفي كل بطركیة مكتبة، وفي بیت كل رجل دین مكتبة

  : ــ مكتبة مدرسة نیومن لإلرسالیات٢١
 كتاب باللغة العربیة، ٣٠٠٠م ١٩٤٥، كان فیھا سنة ١٩٢٨تأسست سنة 

  .)٩(واإلنكلیزیة، كذلك وجد فیھا بعض الكتب باللغة الفرنسیة واأللمانیة واإلیطالیة

  :سالیات البروتستانیةمكتبات اإلر

 ثالث مكتبات مھمة، یقصدھا أھل ١٩٤٥للبروتستانت في القدس لغایة سنة 
  :العلم لدراسة الكتاب المقدس، وللبحث عن العادیات المسیحیة، وھي

  . ــ خزانة كتب الجمعیة األثریة اإلنكلیزیة٢٢

  . ــ خزانة كتب الجمعیة األثریة األمریكیة٢٣

  .ع العلمي األثري البروتستاني ــ خزانة كتب المجم٢٤



 

 

وقد أنشئت ھذه المكتبات في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن 
العشرین، وھي ملیئة بالكتب المطبوعة ونوادر المخطوطات، وعندما زارھا 

  .)١٠(طرازي لم یوفق لمعرفة عدد المخطوط من المطبوع

  :ــ مكتبات الجمعیات في القدس

: حث عن اآلثار وكلھا جمعیات أجنبیة، أھمھاعرفت القدس جمعیات الب
جمعیة ومدرسة اآلثار البریطانیة، وجمعیة البحث عن اآلثار الفلسطینیة، 
والمدرسة الفرنسیة للبحث عن التوراة، والمعھد الشرقي لجامعة شیكاغو والمعھد 
الشرقي األلماني، والمعھد اإلنجیلي األلماني، والمدرسة األمریكیة للبحث عن 

  .)١١(ثار الشرقیة، وكان في كل جمعیة مكتبة، تضم كتبًا من عدة لغاتاآل

ومن ھذه الجمعیات العلمیة التي ما زال بعضھا كما ھو للعلم في مدینة 
  .القدس

  .١٨٦٥ ــ جمعیة صندوق التنقیب عن أثار فلسطین تأسست في لندن ٢٥

  .م١٨٧٨ ــ جمعیة فلسطین األلمانیة تأسست سنة ٢٦

  .م١٨٧٦لشرق الالتیني المؤسسة في باریس سنة  ــ جمعیة ا٢٧

، ركز ١٨٨٢ ــ الجمعیة األرثوذكسیة الفلسطینیة الروسیة تأسس سنة ٢٨
علماء ھذه الجمعیات على تاریخ فلسطین وإرجاع ما وجدوه من آثار إلى أصول 
عبریة، ، لھذه الجمعیات مجالت مثل مجلة صندوق التنقیب مجلة الجمعیة 

ینیة، وما زال لبعض ھذه الجمعیات معاھد للبحث في القدس ولھا األلمانیة الفلسط
مدارس مع نشاط علمي واسع في األدیرة، وخصوصًا دیر الدومینكان ودیر 

  .)١٢(الفرنسیسكان في القدس

 فیھا كتب باللغة الروسیة  ــ مكتبة الجمعیة الروسیة األرثوذكسیة،٢٩
  .)١٣(والعربیة



 

 

م، ١٨٧٢ أنشئت ھذه الجمعیة سنة :یحیین ــ مكتبة جمعیة الشباب المس٣٠
 ١٩٢٠م، ولم تتوطد أركانھا إال في سنة ١٨٧٦ویقول شراب أنھا تأسست سنة 

الذي عرف بالمبشر المنفرِّ، والذي عززھا ونظم ) ارشیبا لوھارث. د(بھمة 
شؤونھا، ومرجعھا اللجنة العالمیة للجمعیة المعروفة بھذا االسم في مدینة 

الذي ) جیمس نیوبكن جارفي( القدس بناء عظیم تبرع بنفقاتھ نیویورك، ولھا في
یعد من أغنیاء مدینة مونتكلیر التابعة لوالیة نیوجرسي في الوالیات المتحدة 

  .١٩٣٣األمریكیة، وقد افتتح البناء في سنة 

یضم البناء عدة دوائر ومعاھد مختلفة، وفیھا قسم خاص للمكتبة وغرف 
  .للمطالعة وأخرى للمحاضرات

وتعتبر المكتبة حدیثة العھد، وتضم كتبًا مفیدة في كل العلوم واآلداب، وھي 
 أكثر من ثالثین ألف كتاب في اللغة ١٩٤٠مرتبة ومنظمة، كانت تضم في سنة 

  .العربیة وبعض اللغات األوروبیة، أما مخطوطاتھا فقلیلة جدًا لحداثتھا

كلیزي، فلم یكن الھدف وكان الھدف من إنشاء ھذه الجمعیة الدعم للوجود اإلن
ھو التبشیر بل دعم الوجود اإلنكلیزي فقط، وإثارة النعرات الطائفیة بین الشباب 

  .)١٤(المسلم والشباب المسیحي

  : ــ مكتبة البطریركیة األرثوذكسیة٣١

كتاب باللغة ) ٥٠٠٠( حوالي ١٩٤٥م، وكان فیھا عام ١٨٦٥تأسست عام 
  .)١٥(رنسیةالیونانیة والعربیة واإلنكلیزیة والف

، ١٩٤٨، وكان فیھا سنة ١٩٢٨تأسست سنة :  ــ مكتبة اآلباء الیسوعیین٣٢
  .)١٦(كتاب وبعدة لغات) ٣٥٠٠(حوالي 

  : ــ مكتبة المدرسة األمریكیة للبحث عن اآلثار الشرقیة٣٣



 

 

م بتأسیس مدرسة أمریكیة لدراسة اآلثار الشرقیة ١٨٩٥في سنة ) ثایر(قام 
، وقد أدارھا ١٩٠٠ثین اآلثاریین، وكان تأسیسھا سنة بفلسطین مع عدد من الباح

  :من بیل، برعایة مجلس من األمناء یمثلون الجمعیات الثالث) شارل نوري«(

  .ــ جمعیة اآلثار األمریكیة

  .ــ الجمعیة الشرقیة األمریكیة

  .ــ جمعیة التوراة األدبیة

  .ة حولی١٩٢٠ مجلة، كما أصدرت في سنة ١٩١٩وأصدرت المدرسة سنة 

) ولیام ُأولبرایت. د(أمدت ھذه الجمعیات المدرسة بالمال، ثم تولى إدارتھا 
، وھو عالم ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٣٣م، ومن سنة ١٩٢٩ إلى سنة ١٩٢٠من سنة 

آثاري مؤرخ توراتي، وكان من قبل أستاذ الدراسات السامیة في جامعة جونز 
  .ھوبكنز

قدس، وھي على بعد ربع أقیمت المدرسة في أجمل بقعة من بقاع مدینة ال
میل من باب الساھرة إلى الشمال، ویشترك في إدارتھا ستون كلیة وجامعة من 
الكلیات اإللھیة والجامعات العلمیة في الوالیات المتحدة وكندا، وتدفع كل واحدة 

  .منھا مبلغًا معینًا من المال في كل سنة

 الكتب التي مجلد، غیر) ٨٥٠٠(في المدرسة مكتبة تحتوي على أكثر من 
تخص اآلثار البریطانیة، والموجودة في نفس البناء، وكل الكتب باللغة اإلنكلیزیة 

  .)١٧(واأللمانیة والعبریة

  : ــ مكتبة كنیسة القدیس جورج ٣٤

كتاب بعدة ) ٥٠٠٠(م حوالي ١٩٤٥، كانت تضم عام ١٨٩٠تأسست عام 
  .)١٨(لغات

  : ــ مكتبة المعھد األلماني اإلنجیلي ٣٥



 

 

، كان فیھا ١٩٠٢سة البالد المقدسة في العصور الوسطى، تأسست سنة لدرا
كتاب، وكلھا باللغة األلمانیة والفرنسیة ) ٤٠٠٠(، أكثر من ١٩٤٨سنة 

  .)١٩(واإلنكلیزیة

  : ــ مكتبة المدرسة األثریة البریطانیة ٣٦
م صندوق اكتشاف فلسطین، ویدًا التغلغل ١٨٦٥تأسس في بریطانیا سنة 

 القدس بعد افتتاح أول قنصلیة بریطانیة في القدس، وكان أول رئیس األوروبي في
  ).أسقف یورك(لھذا الصندوق 

كان الغرض من ھذا الصندوق ھو البحث في آثار وجغرافیة وجیولوجیة 
تاریخ فلسطین الطبیعي إلثبات التراث اإلنجیلي بطرق علمیة، والتعرف على 

لى المعتقدات الدینیة، ولكن الغایة األماكن لمحاولة الوصول إلى برھان علمي ع
االستعماریة كانت من بین األھداف، إن لم تكن ھي الغایة األولى، فقد كان من 
العاملین في المسح الجغرافي والتنقیب األثري عدٌد من رجال المخابرات 

، وأصدر ھذا الصندوق عددًا من )كوندور ولورنس وكتشز(البریطانیة ومنھم 
م، ١٩١٩بالقدس سنة ) المدرسة األثریة البریطانیة(المطبوعات، وأسس 

وأصدرت مجلة فصلیة، وكان في ھذه المدرسة مكتبة ضمت كتبًا باللغة اإلنكلیزیة 
  .)٢٠(كتاب) ٢٥٠٠( أكثر من ١٩٤٨والفرنسیة واأللمانیة بلغ عددھا سنة 

  : ــ مكتبة دار التمرین على الخدمات ٣٧

، وكلھا باللغة ١٩٤٥ة سنة  كتاب لغای٦٠٠٠، ضمت ١٩٣٤تأسست سنة 
اإلنكلیزیة واأللمانیة، وبعض كتبھا باللغة الفرنسیة والعبریة والتشیكیة 

  .)٢١(والبولونیة

  : ــ مكتبة دائرة المطبوعات ٣٨

 كتاب باللغة اإلنكلیزیة لغایة سنة ٩٠٠م، ضمت ١٩٤٤تأسست سنة 
٢٢(١٩٤٥(.  



 

 

  : ــ مكتبة المركز الثقافي الفرنسي ٣٩

) ٤٠٠٠( أكثر من ١٩٥٠م، كان یضم المركز قبل سنة ١٩٣٧تأسست سنة 
  .)٢٣(كتاب، وكلھا باللغة الفرنسیة

  )البطریرك طوریان مادنیا ثاران( ــ مكتبة غولینجیان طوریان، ٤٠

كتاب، ) ٧٠٠٠(، أكثر من ١٩٥٠، كان فیھا حوالي سنة ١٩٢٩تأسست سنة 
  .)٢٤(وكلھا باللغة األرمنیة واإلنكلیزیة والفرنسیة

  : ــ مكتبة المجلس البریطاني ٤١

كتاب، ) ٦٠٠٠(، كان فیھا بعد سنة واحدة من تأسیسھا ١٩٤٤تأسست سنة 
  .)٢٥(وكلھا باللغة اإلنكلیزیة

  

  

  :ھوامش ومصادر المكتبات المسیحیة في القدس 

  .٩٧٣ ــ ٣/٩٧٢ ــ خزائن الكتب العربیة في الخافقین لطرازي ١

  .١٠٨ ــ ٢/١٠٨١یت المقدس لشراب ، موسوعة ب٤٧٩ ــ ٢/٤٧٨ ــ طرازي ٢

  .٢/٤٧٥ ــ طرازي ٣

  .٢/٤٧٥ ــ طرازي ٤

  .٨٤٩ ــ ٢/٨٤٨ و٤٢٠ ــ ١/٤١٩ ــ موسوعة شراب ٥

، الموسوعة الفلسطینیة ٦٥٧، المفصل ٢/٨٤٧ و٤٥٥ ــ ١/٤١٩ ــ موسوعة شراب ٦
٢/١٤٣.  



 

 

  .٢/٤٧٨، طرازي ١/٤٥٦، ٩٧٠ ــ ٨٤٨ ــ ٢/٨٣٩ ــ موسوعة شراب ٧

 ٤٥٦ ــ ١/٤٥٥، موسوعة شراب ٦٥٩ ــ ٦٥٧، المفصل ٤٧٨ ــ ٢/٤٧٧ي  ــ طراز٨
  .٨٤٧ ــ ٨٠٦ ــ ٨٠٠ ــ ٢/٥٩٩و

  .٦٥٨ ــ المفصل ٩

  .٢/٤٧٩ ــ طرازي ١٠

  .٢/٢٧٢ ــ موسوعة شراب ١١

  .٩٢٦ ــ ٢/٩٢٥ ــ موسوعة شراب ١٢

  .٦٥٧ ــ المفصل ١٣

  .٤٨١ ــ ٢/٤٨٠ ، طرازي٦٥٩، المفصل ٤٢٥ ــ ٤٢٤ ــ ١/٢٧٣موسوعة شراب  ــ ١٤

  .٦٥٨ ــ المفصل ١٥

  .٦٥٨ ــ المفصل ١٦

  .١/٧٧، موسوعة شراب ٦٦٦ ــ ٦٦٥ ــ ٦٥٨ ــ المفصل ١٧

  .٦٥٧ ــ المفصل ١٨

  .٦٥٨ ــ المفصل ١٩

  .٧٨ ــ ١/٧٧، موسوعة شراب ٦٥٨ ــ المفصل ٢٠

  .٦٥٩ ــ المفصل ٢١

  .٦٥٩ ــ المفصل ٢٢

  .٦٥٩ ــ المفصل ٢٣

  .٦٥٩ ــ المفصل ٢٤

  .٦٥٩ المفصل  ــ٢٥

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  مكتبات الیھود في القدس

  

أما المدارس الیھودیة في القدس لغایة ).. تاریخ القدس ودلیلھا(ورد في كتاب 
 فكثیرة العدد، یقوم بنفقات بعضھا أموال روتشلد، ونفقات البعض ١٩٢٠سنة 

  .اآلخر األموال الیھودیة التي یقدمھا أغنیاؤھم

إنھ منذ .. س مھمتھا بثُّ الروح في البالد، وقد كان كاتب یھوديھذه المدار
أول سنوات الدراسة والطلبة في المدرسة یلقنون یومیًا خطبة مطولة عن الواجبات 
المقدسة نحو أمتنا وبلدنا وأرض أجدادنا، فیجب أن تخلص أرضنا لنا نظیفة من 

ض اآلباء وللقتال من الكفار العرب، وعلى الطالب أن یسخروا حیاتھم لخدمة أر
  .أجلھا

ھذه ھي المدارس التي أسست وبدأت بنفث سمومھا في العھد التركي، حیث 
كان الحكام األتراك نیام وغافلون عن ذلك، أما العرب فھم في شغل عن ذلك، لیس 
لدیھم وقت للرد على الیھود، فھم مشغولون بشرح المتون وتحشیة الشروح وكتابة 

ي، ویتقاتلون على المناصب، كٌل مشغوٌل بنفسھ كیف التعلیقات على الحواش
سیصل إلى السلطان ویشتري منصب القضاء أو الفتوى، ونحن العرب وحالنا 

  .؟.ھكذا من أین لنا أن نتصدى للیھود ومكائدھم ودسائسھم

حینما كنا مشغولین بقراءة الحواشي كان الیھود یبحثون عن اآلثار في أرض 
احف لیخفوا الحقائق ولیحولوھا مثل ما یریدون، في القدس ویطمسونھا في المت

الوقت الذي كان فیھ المسلمون مشغولون في الطرق الصوفیة، وھل تجوز إمامة 



 

 

كان الیھود یضعون أطلسا للقدس ولكن وفق رؤیتھم ھم، ..األعزب أم ال تجوز
ت ولما شغلنا متى سیخرج المھدي؟ وشغلنا بتفسیر المنامات وروایة الكرامات، كان

دور نشر متخصصة عندھم تنشر الكتب یومیًا عن القدس، كما تنشر الموسوعات 
التي تثبت حق الیھود في فلسطین، وفي حین یسأل أغنیاء المسلمین عن مقدار 
الزكاة؛ وھل تجوز قمحًا أو شعیرًا أم نقدًا، كان أغنیاء الیھود یقدمون األموال بال 

عات ویبنون الجیوش؛ في الجامعة حساب لبناء المستعمرات والمدارس والجام
العبریة مئة وعشرون أستاذًا في قسم التاریخ، مئة منھم متفرغون لألبحاث 
وعشرون للدراسات، وبالمقابل كانت مدارسنا الدینیة ال تدرس إال الفقھ والنحو 

في الجامعة العبریة ... والصرف والكتب التي ألفت في عصور االنحطاط الفكري
وھو واحد من بین مئات المعاھد ) معھد دراسات القدس(معھد خاص باسم 

والجمعیات التي تھتم بنفسھ الموضوع، فھل یوجد معھد واحد في الوطن العربي 
واإلسالمي مھتم بشؤون القدس، إن مئات المجالت ودور النشر والصحف ھي في 
ا خدمة الفكر الصھیوني الیوم، وینشرون من المجالت أعدادًا ضخمة، أما مجالتن

  .؟..نحن ماذا فیھا لتصدَّ ھذه الھجمة الصھیونیة

  :ــ الیھود والكتب 
ُعرف كثیر من المستشرقین الیھود بعنایتھم بالكتب وجمعھم لھا، فكونوا 
مكتبات كبیرة في عدة بلدان من العالم، فقد عرفت مكتبة سلمون موتك في باریس، 

یھودیة في بیروت، ومكتبة الحاخام زاكي كوھین الذي أسس مكتبة في مدرسة 
ومكتبة بمباي بالھند الذي أسسھا الثري العراقي داود ساسون، ومكتبة البارون 
مكس قون في برلین، كذلك عرفت المكتبة اإلسرائیلیة، ومكتبة مكس مایرھوف 
في القاھرة، ومكتبة اغناطیوس غولد تسیھر في بودابست، ھذه المكتبة النادرة التي 

 في القدس بعد وفاتھ من ورثتھ، كذلك أسس بعض الیھود اشترتھا الجامعة العبریة
مكتبات خاصة بھم في فلسطین، كما أسسوا مكتبات عامة أیضًا، ولكن تركیزھم 

  :كان على القدس بشكل خاص، ومن ھذه المكتبات

  : ــ مكتبة الجامعة العبریة ١



 

 

رًا تنوعت األسالیب عند الیھود الصھاینة في العبث بتراثنا، فقد ركزوا كثی
على سلب ونھب ھذا التراث من مخدعھ اآلمن لیصبح لقمة سائغة في یدھم، وكان 

 النصیب األوفر من ھذا ١٨٩٢للجامعة العبریة التي تأسست في القدس سنة 
التراث، وبالتتابع یندھش المرء عندما یرى ھذا الكم الھائل من المخطوطات 

  .بریةوالمكتبات التي نقلت كاملة إلى مكتبة الجامعة الع

لقد زرت الجامعة العبریة في ثمانینیات القرن .. نزار ریان. یقول د
العشرین، فوجدت فیھا من تراثنا ومخطوطاتنا ما یندى لھ الجبین، حتى أني رأیت 

  .مكتبات كاملة علیھا ختم المكتبات األصلیة موجودة في المكتبة

  :من المكتبات العربیة التي نقلت إلى مكتبة الجامعة العبریة

 ــ مكتبة راغب الخالدي الخاصة، مؤسس المكتبة الخالدیة العمومیة والمتوفى ١
  .١٩٥٠سنة 

  .١٩٤٠ ــ مكتبة أسعد الشقیري المتوفى سنة ٢

  .١٩٥١ ــ مكتبة درویش مصطفى الدباغ الیافي المتوفى سنة ٣

  .١٩٤٦ ــ مكتبة الشاعر إبراھیم مصطفى الدباغ الیافي المتوفى سنة ٤

  .١٩٨٢عجاج نویھض المتوفى سنة  ــ مكتبة ٥

  .١٩٤٧ ــ مكتبة محمد إسعاف النشاشیبي المتوفى سنة ٦

  .١٩٤٩ ــ مكتبة خلیل بیدس المقدسي المتوفى سنة ٧

 ــ المكتبة الخلیلیة، التي أسسھا في القدس الشیخ محمد بن الخلیلي مفتي ٨
  .ھـ١١٤٧الشافعیة، المتوفى سنة 

  .١٩٤٧سي المتوفى سنة  ــ مكتبة عبد اهللا مخلص المقد٩

  . ــ مكتبة آل النحوي في صفد١٠



 

 

وفیھا أیضًا كثیر من المكتبات الخاصة والعامة، ومعظمھا سرقھ الیھود بعد 
  .، ولیس من القدس فقط، إنما من كل فلسطین١٩٤٨حرب 

كتاب، ال نصدق ھذا الرقم، ) ٤٦٠٠٠(لذلك إذا عرقنا أنھ یوجد في المكتبة 
  ..!كتبة یتجاوز مئات األلوف، ألن ما نھبوه لیس بالقلیلبل إن ما یوجد في الم

لقد حاول الیھود من خالل ھذه الجامعة إبراز عدة أمور، حیث أنھم أظھروا 
لنا أكثر من خمسمئة مجموع للمخطوطات والذي یأخذ حكم الندرة وال ثاني لھ في 

یة من العالم، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أھم ما تحویھ ھذه المكتبة العبر
مخطوطاتنا، فإنھا تحتوي على ما یقارب نصف المخطوطات الموجودة في 
فلسطین، وھم بالطبع لم یفصحوا عن عدد المخطوطات الحقیقي الموجود فیھا، 

مخطوطة، والحقیقة أن ما خفي أعظم من ذلك ) ٢١٤٣(إنما قالوا یوجد عندنا فقد 
) ١٢٠(ارسیة، ومخطوطة باللغة الف) ٤٠٠(بكثیر، ومن ھذه المخطوطات 
) ١٢٥(مخطوطة باللغة العثمانیة، و) ١٠٠(مخطوطة مزینة بالرسومات، و

  .مصحفًا، وعدة مئات من ھذه المخطوطات تعد من النوادر

  :وباألصل تكونت مكتبة الجامعة العبریة من عدة مصادر، وھي

ویعد وفاتھ أھدیت ) ١٩٥١ ــ ١٨٧٧( ــ مجموعة یھودا التاجر الیھودي ١
  .مخطوط) ١١٣٥(لى مكتبة الجامعة العبریة، وفیھا مكتبتھ إ

) ٥٤٣( ــ ما قدمتھ الحكومة الصھیونیة للمكتبة من مخطوطات، وقد بلغت ٢
  .مخطوطًا

  .مخطوطًا) ٤٦٥( ــ كانت الجامعة تمتلك باألصل ٣

، فقد كان ھذا المستشرق جمَّاعًا للكتب، )غولد تسیھر( ــ مكتبة المستشرق ٤
قدیمة، وعندما كان سائحًا في الشرق اقتنى نوادر وذخائر خاصة المخطوطات ال

المخطوطات، وحملھا معھ إلى وطنھ، وأنشأ منھا ومما جمعھ من مؤلفات 
المستشرقین خزانة ذات قیمة كبیرة، وبعد وفاتھ باعتھا أسرتھ إلى دار كتب األمة 

تشرق مس) ١٩٢١ ــ ١٨٥٠(الیھودیة والجامعة العبریة في القدس، وغولد تسیھر 
  .مجري یھودي ضلیع وغزیر اإلنتاج، عرفت أسرتھ بمكانتھا وقدرھا الكبیر



 

 

ویوجد في مكتبة الجامعة العبریة الكثیر من نوادر المخطوطات، ومنھا عدد 
جید بخطوط مؤلفیھا مثل عبد الغني النابلسي والمرتضى الزبیدي وشمس الدین 

المخطوطات ما ھو نادر وغیرھم، ومن ھذه .. الجزري وعلي بن إبراھیم الحلبي
ألبي بكر الواسطي من ) فضائل البیت المقدس(ال ثاني لھ في العالم مثل مخطوط 

أعالم القرن الخامس الھجري، وكان ضمن مجموع نادر في مكتبة جامع أحمد 
 ثم أعاده ١٩٣٢باشا الجزار، وكانت دار الكتب الوطنیة المصریة قد صورتھ سنة 

احتلت الجیوش الصھیونیة مدینة عكا واستولت على  ١٩٤٨إلى المكتبة وفي سنة 
، حیث قام ١٩٦٩كنوزھا، ثم اختفى ھذا المجموع األصلي، ولم یظھر إال في سنة 

ونال بھ درجة الماجستیر من ) اسحاق حسون(بتحقیقھ باحث صھیوني یدعى 
  .)١(١٩٧٩الجامعة العبریة ثم صدر مطبوعًا سنة 

  : ــ مكتبة بلدیة زّمارین ٢

ن مستعمرة یھودیة أنشأھا آل روتشلد إلیواء الیھود الالجئین إلى زماری
فلسطین، أنفقوا على تكوینھا وتعزیزھا مبالغ طائلة، وكان فیھا مكتبة كانت تضم 

 ٤٠٠ أكثر من أربعة آالف مجلد بعدة لغات وعدة علوم، منھا ١٩٤٠لغایة سنة 
ة وبعض العلوم مجلد باللغة العربیة، ومعظمھا یبحث في الزراعة والصناع

األخرى، وكانت الغایة من إنشاء ھذه المكتبة إفادة الصھاینة ومساعدتھم على 
  .)٢(القیام بأعمالھم الزراعیة طبقًا للفن الحدیث

  : ــ مكتبة ھارون ارتسون في زمارین ٣
تعد أسرة ارتسون من أقدم األسر الیھودیة التي ھاجرت إلى فلسطین في 

تاسع عشر، فصرفت المساعي منذ ذلك العھد إلنشاء دولة الربع الثالث من القرن ال
  .صھیونیة في فلسطین

وكان ھارون ارتسون مشقفًا وصاحب ھمة عالیة في رحالتھ العلمیة وقد 
اكتشف القمح البري في جبال حرمون واللوز البري في جبل قاسیون بدمشق، ولھ 

 نباتات فلسطین نظریات واسعة في العلوم الزراعیة، وخلف مجموعة نباتیة من
وأھم ما تركھ مكتبتھ الخاصة، والتي كانت ضخمة فیھا أكثر من . وسوریا ولبنان



 

 

سبعة آالف مجلد، وفي عدة لغات، حیث كان یجید التكلم والكتابة في لغات عدیدة، 
 مجلد باللغة العربیة، بینھا أربعون مخطوطًا معظمھا ٧٠٠ومما یوجد في مكتبتھ 
الذي ) الفالحة(، حیث یوجد في مكتبتھ نسخة من كتاب في علم النبات والفالحة

  .)٣(ألفھ ابن العوام، وھذه النسخة نسخت في حیاة المؤلف

  : ــ مكتبة بصالیل الصناعیة ٤
 مجموعة ضخمة من الكتب ١٩٤٥م، كان فیھا لغایة سنة ١٩٠٦تأسست سنة 

یة مجلد باللغة اإلنكلیزیة والعبریة واأللمانیة والفرنس) ١٤٠٠٠(بلغت 
  .)٤(والروسیة

  : ــ مكتبة مصلحة الزراعة ٥
) ٣٦٠٠( أكثر من ١٩٤٥، كان عدد كتبھا في سنة ١٩٢٠تأسست سنة 

  .)٥(كتاب، باللغة اإلنكلیزیة والعربیة

  ) :بني بریث( ــ مكتبة أورشلیم ٦
كتاب، ) ١٥٠٠٠( أكثر من ١٩٤٥، ضمت في سنة ١٩٣٠أسست سنة 

  .)٦(نیةباللغة العبریة واإلنكلیزیة واأللما

  : ــ مكتبة شوقن ٧
كتاب ) ٤٠٠٠(، أكثر من ١٩٤٥، ضمت لغایة سنة ١٩٣٥تأسست سنة 

  .)٧(باللغة العبریة واأللمانیة واإلنكلیزیة

  : ــ مكتبة معھد األبحاث االقتصادیة ٨
 ١٩٤٥م، في سنة ١٩٣٦ویتبع ھذا المعھد للوكالة الیھودیة، وقد تأسست سنة 

 باللغة اإلنكلیزیة والفرنسیة والعبریة كتاب) ٤٠٠(كانت تضم أكثر من 
  .)٨(واأللمانیة

  : ــ مكتبة بشورن ٩



 

 

كتاب ) ٤٠٠٠( كانت تضم حوالي ١٩٤٥، في سنة ١٩٣٩تأسست سنة 
  .)٩(باللغة العبریة واأللمانیة واإلنكلیزیة

  : ــ مكتبة العمال ١٠
كتاب باللغة العبریة ) ٥٥٠٠( كان فیھا ١٩٤٥، في سنة ١٩٤٠تأسست سنة 

  .)١٠(إلنكلیزیةوا

  : ــ مكتبة موسى بیشوتو ١١

تعد أسرة بیشوت من أقدم األسر األوروبیة الیھودیة، نزحت من لیفورنو 
م واستوطنت حلب، فتولى أفراد أسرتھا قنصلیات النمسا ١٧٣٠بإیطالیا سنة 

وتوسكانا، والدنمرك، وغیرھا من دول أوربا، وفي بدایة القرن العشرین تفرق 
  .سرة في الشرق والغربأبناء ھذه األ

م، ثم رحل إلى ١٨٦٨الذي ولد بحلب سنة ) موسى دي بیشوتو(كان منھم 
م، وعرف عنھ أنھ كان شدید الھیام بجمع الكتب، لذلك اقتنى ١٩٣٣القدس سنة 

طائفة كبیرة منھا باللغة العربیة وغیرھا، وضمت مكتبتھ كثیرًا من المخطوطات 
ة، كما ضمت مجموعات من أرقى المجالت العربیة القدیمة، والمؤلفات المھم

  ...العربیة مثل المقتطف والمشرق والھالل وغیر ذلك

 تحولت مكتبتھ الخاصة إلى مكتبة عامة، وذلك وفقًا ١٩٤٣بعد وفاتھ سنة 
  .)١١(لوصیتھ لیستفید منھا أبناء الیھود الصھاینة

  : ــ مكتبة متحف اآلثار الفلسطیني ١٢

میة المتخصصة في القدس، تأسست في سنة تعد من أھم المكتبات الرس
، في نفس العام الذي تم فیھ افتتاح المتحف والذي بني بأموال الثري ١٩٣٥

، ١٩٢٧ملیون دوالر سنة ) ٢(الذي تبرع بمبلغ مقداره ) جون روكفلر(األمریكي 
صرف منھ نصف ملیون للبناء، ونصف ملیون للتأثیث وشراء الكتب، واحتفظ  

 بریطانیا لیصرف ریعھ على إدارة المتحف الذي یقع تجاه الزاویة بالباقي في بنوك



 

 

الشرقیة الشمالیة للسور، وعلى بضعة أمتار منھ بین الحي المعروف بوادي الجوز 
یضم المتحف . م١٩٣٨وباب الساھرة، وافتتح المتحف أبوابھ للجمھور سنة 

ھ قیمة تشغل أحد مجموعة نادرة من النقوش والحجارة واآلثار الفلسطینیة، ومكتبت
ألف كتاب، من جملتھا ) ١٧( أكثر من ١٩٤٨األجنحة، كان فیھا لغایة سنة 

مخطوطات نادرة وبعدة لغات، لكن السلطات الصھیونیة استولت علیھا سنة 
) ٢٠(، فھي خاضعة الیوم إلدارة المتحف اإلسرائیلي، في ھذه المكتبة ١٩٦٧

  :سخت عن غیرھا، ومنھامخطوطة عربیة مصورة، وفیھا مخطوطات نادرة ن

  ــ نصاب االحتساب لعمر بن محمد الشامي

  .ــ تراجم أھل القدس في القرن الثاني عشر لحسن عبد اللطیف الحسیني

  .)١٢(وكانا قد صورا عن مخطوطات المكتبة الخالدیة، ثم فقدت أصولھما

  : ــ مكتبة المتحف اإلسرائیلي ١٣

ي القدس الغربیة، أھدیت ، وھو متحف مستقل ف١٩٦٥تأسس المتحف سنة 
، ویتألف المتحف من عدة وحدات )اكسیل ابشرنجر(إلیھ مكتبة الناشر األلماني 

أھمھا المكتبة، وفیھا كثیر من المخطوطات العربیة واإلسالمیة باللغات العربیة 
  :والفارسیة والتركیة، ومما فیھ

، تعود للقزویني) عجائب المخلوقات( منمنمة من نسخة ھندیة من كتاب ٤٨
  .إلى القرن الثامن عشر

ــ خمسة مصاحف بزخارفھا یعود بعضھا إلى القرن الخامس عشر 
م، على ورقة من ١٦٩٩ھـ، ١٠٠٠المیالدي، وأحدھا نسخة كشمیریة مكتوبة سنة 

الحریر، ومجلدة بجلدة غنیة باألشكال الزخرفیة من الخارج، وباألشجار المزھرة 
  .)١٣(على أرضیة حمراء من الداخل

  : ــ مكتبة جامعة تل أبیب ١٤



 

 

 مخطوطة، أھمھا القسم الثاني من ٤٩، وتحوي على ١٩٥٧أسست سنة 
ألحمد بن إبراھیم الثعالبي، ھذا غیر الكتب ) الكشف عن تفسیر القرآن(كتاب 

  .)١٤(العربیة المنھوبة

  : ــ مكتبة متحف ذكرى مائیر ١٥

شارع بلماخ، أسس ویعرف بالمتحف اإلسالمي ویقع في القدس الغربیة في 
، وھو متحف خاص، أنشأتھ زوجة عالم الفن اإلسالمي ١٩٧٤المتحف سنة 

تخلیدًا لذكراه، وفیھ كل ما جمعھ أثناء حیاتھ من مخطوطات وتحف ) مائیر.ل(
عربیة، ومصحفان وأربعة أجزاء من ربعات، ) ٧(مخطوطًا، ) ١٩(إسالمیة، ففیھ 

الھندسیة، ومن المخطوطات ما ھو وكل المخطوطات مزینة بالرسوم النباتیة و
  .بالفارسیة وھي مزینة أیضًا بالرسوم والزخارف

  :ومن مخطوطاتھ التي تعد نادرة

  . م١٣ــ رسالة دعوة األطیار البن بطان، نسخت في القرن 

ــ فتوح الحرمین لمحیي الدین عبد الرحمن الناصر، وھي وصف مزین 
  .)١٥()مكة والمدینة(بالرسوم للحرمین 

  

  

  

  

  

  :ھوامش ومصادر مكتبات الیھود في القدس 



 

 

المخطوطات اإلسالمیة في . ٩٢٩ ــ ٢/٩١٩، موسوعة شراب ٦٦٢ ــ ٢/٦٦١ ــ طرازي ١
  .١١٦ ــ ١١٥، معجم المستشرقین ٣/٤٥٤العالم 

  .٦٦١ ــ ٢/٦٦٠ ــ طرازي ٢

  .٢/٦٦١ ــ طرازي ٣

  .٦٥٨ ــ المفصل ٤

  .٦٥٩ ــ المفصل ٥

  .٦٥٩ ــ المفصل ٦

  .٦٥٩مفصل  ــ ال٧

  .٦٥٩ ــ المفصل ٨

  .٦٥٩ ــ المفصل ٩

  .٦٥٩ ــ المفصل ١٠

  .٦٦٢ ــ ٦٦١، المفصل ٢/٦٦٢ ــ طرازي ١١

علیان، . ، موقع مجلة عرین دراسة د٢/٨٧٠، موسوعة شراب ٦٦١ ــ المفصل ١٢
  .٤٣٢ ــ ٣/٤٣١المخطوطات اإلسالمیة في العالم 

  .٤٢٨  ــ٣/٤٢٦ ــ المخطوطات اإلسالمیة في العالم ١٣

  .١٠٥ ــ التراث العربي المحفوظ في فلسطین ١٤

  .٣٠٣ خاص عن القدس دراسة إیاد طباع ص ٥٤٤ ــ مجلة المعرفة العدد ١٥

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
  

في آخر ھذا العمل أقول للعرب وللمسلمین أما آن لكم أن تحرروا األرض 
نة اإلرھابیین، ومما المقدسة، أرض المسجد األقصى وكنیسة القیامة من الصھای

إن الحروب الصلیبة استمرت طویًالولكن انتھت لصالح القدس وكامل .. یفعلونھ



 

 

كان بشعًا جدًا، ومع ذلك انتصر ) الصلیبیون(فلسطین، إن الذي فعلھ الفرنج 
  .ولكن في النھایة اندحروا.. العرب علیھم، لقد ذبحوا وھدَّموا وأحرقوا

عندما دخل الصلیبیون القدس .. عربیقول غوستاف لوبون في حضارة ال
م كان سلوكھم عكس سلوك عمر بن الخطاب حین دخلھا، فقد ١٠٩٩الشریف سنة 

ــ ریمونُد داجیل ــ عن ذبح عشرة آالف مسلم كانوا ) ُلوبوي(قال كاھن مدینة 
لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في المسجد الشریف، (داخل مسجد قبة الصخرة 

تعوم في الساحة ھنا وھناك، وكانت األیدي واألذرع المبتورة وكانت جثث القتلى 
تسبح كأنھا ترید أن تتصل بجثث غریبة عنھا، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم 
یعرف أصلھا، وكان الجنود الذین أحدثوا تلك المجزرة ال یطیقون رائحة البخار 

  )...المنبعثة من ذلك إال بمشقة

ولم یكتف الفرسان الصلیبیون األتقیاء بذلك، ... ویتابع غوستاف لوبون قائًال
فعقدوا مؤتمرًا أجمعوا فیھ على إبادة جمیع سكان القدس من المسلمین والیھود 

وكان عددھم نحو ) االسم الذي أطلقوه على مسیحیي القدس(وخوارج النصارى 
 ولدًا ستین ألفًا فأفنوھم على بكرة أبیھم في ثمانیة أیام، ولم یستثنوا منھم امرأة وال

وال شیخًا، ثم بعد ذلك انھمكوا في كل ما یستقذره اإلنسان من ضروب السكر 
والعربدة حتى وصفھم مؤرخوھم بالمجانین، ویشبھوھم بالفروس التي تتمرغ في 

وقال عنھم غلیوم ..! لم تنل القدس على أیامھم إال الخراب.. ویقول أیضًا.. األقذار
حدة فاسقون، وتلك ھي رذائلھم الوحشیة أنھم سفھاء وفاسدون ومال.. الصوري

التي لو أراد كاتب أن یصفھا لخرج على طور المؤرخ لیدخل في طور القادح 
  .الھاجي

لم یترك أولئك الصلیبیون .. وقال الكاھن انكتیل عن الحملة الصلیبیة الثانیة
  ...جرائم وحشیة وخرابًا من قطع الطرق وفضائح مزریة إال اقترفوھا

م، وعادت البالد إلى ما كانت ١١٨٧لدین القدس منھم سنة وحرر صالح ا
ولكن بعد خالص القدس من الحكم العثماني استعمرھا اإلنكلیز وقبل .. علیھ

  ..!خروجھم وطدوا أقدام الیھود فیھا لیحلوا محلھم وھذا الذي كان



 

 

 ضم ١٩٦٧ ُأعلنت الدولة المزعومة الصھیونیة، وفي سنة ١٩٤٨وفي سنة 
تكون عاصمة لدولة اإلرھاب الذي ال مثیل لھ في العالم القدیم أو كامل القدس ل

الحدیث، لقد دمروا البالد فوق ساكنیھا، وأحرقوا التراث العلي، وھدَّموا األبنیة 
األثریة اإلسالمیة والمسیحیة، وھاھم قد حفروا األنفاق تحت المسجد األقصى، 

 وسنة ١٩٤٨ة، وفي سنة وأزالوا في طریقھم عشرات المدارس واألبنیة القدیم
 وإلى الیوم ما زالوا یجمعون المكتبات من أصحابھا ویضعونھا في ١٩٦٧

مراكزھم العلمیة وعلى رأسھا الجامعة العبریة، التي فیھا الیوم أكثر من نصف 
  .مخطوطات فلسطین

لقد أحرق الصلیبیون مكتبات األقصى وقبة الصخرة، والیھود أحرقوا آالف 
 سرقوھا، ھذا التراث الذي ینادینا مستغیثًا الیوم، ویستنجد ببني المكتبات غیر التي

  :قومھ ولسان حالھ یقول

متى عھدتمونا نقبل ید كل المس، ومتى عرفتمونا ُنھان وُنسرق، وُننھب في 
وسط الظالم الدامس، ومتى أدركتمونا نألف سماء األعداء، ھذا التراث یخاطبنا 

یر التاریخ وسلب الدسائس، فھبوا وأنقذوه یا الیوم ویقول لقد صرنا نستخدم لتزو
عرب من یٍد نجسة ال تعرف قیمتھ، احملوا تراثكم فوق رؤوسكم وارعوه حق 

  . رعایتھ

وأخیرًا إن غایتي من ھذا العمل أن أذكر األمة وأبناءھا وأجیالھا القادمة 
دارس بقدسھم، الجوھرة المغتصبة، وألذكرھم بما بناه األقدمون فیھا من مساجد وم

لینقذوھا من ... ومكتبات، وأدیرة وكنائس ومجٍد أضعناه، إنھا القدس تنادي محبیھا
األیدي الصھیونیة النجسة القذرة، إن قبة الصخرة تنادینا، وأبواب األقصى تنادینا، 

.... وكنیسة القیامة تنادینا ومكان مولد عیسى ینادینا ومكان مسرى الرسول ینادینا
ستصرخنا وینادینا، وكل قطرة ماء تھطل على صخورھا إن كل حجر في القدس ی

  .لبیك یا قدس.. تنادینا، وكل ذرة تراب بأرضھا تنادینا

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  المصادر والمراجع

   ــ األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل ــ عبد الرحمن بن محمد العلیمي ١

  .١٩٧٣ــ ط عمان ) مجیر الدین الحنبلي(

  .العلم بین مصر وفلسطین ــ أحمد سامح الخالدي ــ ط القدس ــ أھل ٢

  .١٩٨٠ ــ بیروت ٥ ــ األعالم ــ خیر الدین الزركلي ــ ط ٣

إسحاق موسى الحسیني ــ إصدار .  ــ األبنیة األثریة في القدس اإلسالمیة ــ د٤
  .١٩٧٧المدرسة البریطانیة لعلم اآلثار في القدس ــ 

  .١٩٦٣لمن ذم التاریخ ــ للسخاوي ــ بغداد ــ  ــ اإلعالن بالتوبیخ ٥

  .١٩٦٩ شباط ١٢٣ ــ إسعاف النشایشبي ــ أكرم زعیتر ــ مجلة العربي العدد ٦

  . المتحدة ــ دمشق١ ــ أعالم النساء ــ عمر رضا كحالة ــ ط٧

  .، ــ حیفا ــ دار الھالل٢٠٠٣ ــ بالدنا فلسطین ــ مصطفى مراد الدباغ  ط ٨

  .١٩٩٠ة والنھایة ــ إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ط ــ مصر ــ  ــ البدای٩

  .١٩٠٠ ــ برنامج المكتبة الخالدیة العمومیة في القدس ط ــ ١٠

 ــ ١٥١٦( ــ بالد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابلیون بونابرت ١١
  .١٩٦٨ــ عبد الكریم رافق ــ ط ــ  دمشق ) ١٧٩٨

كادیمي والمعرفي لبیت المقدس ــ عبد الفتاح محمد العویسي المقدسي ــ  ــ البعد األ١٢
 ــ دار مؤسسة فلسطین للثقافة ــ ٢٠٠٨ ط ــ ٩سلسلة دراسات بیت المقدس رقم 

  .دمشق



 

 

 ــ ٦إحسان حقي ط .  ــ تاریخ الدولة العلیة ــ محمد فرید بك المحامي ــ تحقیق د١٣
  .١٩٩٣دار النفائس دمشق ــ 

 ١٩٨٧ریخ الحركات الفكریة في عصر النھضة ــ علي محافظة ط ــ بیروت  ــ تا١٤
  .ــ األھلیة

عمر .  ــ التعلیم في فلسطین منذ العھد العثماني وحتى السلطة الوطنیة الفلسطینیة١٥
  . ــ دار الفرقان٢٠٠٤جمیل نشوان ــ ط عمان 

تقدیم ــ . حي الخالدي ــ تاریخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفیكتور ھوكو ــ رو١٦
  .١٩٨٥ ــ دمشق ٥حسام الخطیب ط . د

  .١٩٢٠ ــ تاریخ العرب والتمدن اإلسالمي ــ جورجي زیدان ــ ط بیروت ١٧

 دمشق وزارة الثقافة ــ ٢٠٠٤ ــ ٢ ــ التربیة عند العرب ــ خلیل طوطح ــ ط ١٨
  .١٨سلسلة آفاق شھریة ــ العدد 

بیت المقدس ــ إیاد خالد الطباع ــ مجلة المعرفة ــ  ــ التراث العربي المخطوط في ١٩
 ــ عدد خاص عن القدس عاصمة الثقافة ٥٤٤دمشق وزارة الثقافة العدد ــ 

  .٢٠٠٩العربیة 

محمد األرناؤوط ــ سلسلة . الكسند ستیبتشفیتش ــ ترجمة د.  ــ تاریخ الكتاب ــ د٢٠
  .١٩٩٣  ــ سنة١٧٠ ــ ١٦٩عالم المعرفة ــ الكویت ــ رقم 

 بیروت دار العلم ١٩٨٧ ــ ٦عبد اهللا عبد الدائم ــ ط .  ــ التربیة عبر التاریخ ــ د٢١
  .للمالیین

  . ــ تاریخ مصر الحدیث ــ جرجي زیدان٢٢

 ــ تراث فلسطین في كتابات عبد اهللا مخلص ــ تحقیق كامل جمیل العسلي ــ ط ٢٣
  . عمان١٩٨٦

  . بیروت١٩١٤ ــ ١یكونت فیلیب دي طرازي ــ ط ــ تاریخ الصحافة العربیة ــ الف٢٤

  .ــ بیروت) ١٩٢٨ ــ ١٩٢٥ (١ ــ خطط الشام ــ محمد كرد علي ــ ط ٢٥



 

 

 ــ خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر ــ محمد المحبي ــ ط بیروت ٢٦
  .مكتبة المثنى

 ــ ١٩٣١ ١ ط  ــ خزائن الكتب العربیة في الخافقین ــ الفیكنت فیلیب دي طرازي ــ٢٧
  .بیروت

 ــ حوادث من تاریخ القدس ــ طھ أحمد ماردیني ــ ط ــ دار المشرق ــ دمشق ــ ٢٨
٢٠٠٧.  

 ــ حضارة العرب ــ غوستاف لویون ــ ترجمة عادل زعیتر ــ ط شعبیة ــ الھیئة ٢٩
  .المصریة العامة للكتاب ــ مصر

 الرزاق البیطار ــ تحقیق محمد  ــ حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر ــ عبد٣٠
  .١٩٦١بھجة البیطار ــ ط مجمع اللغة العربیة بدمشق ــ 

 ــ الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة ــ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ــ ٣١
  .١٩٦٩مصر 

 ــ الدارس في أخیار المدارس ــ عبد القادر بن محمد النعیمي ــ تحقیق األمیر جعفر ٣٢
  .١٩٤٨ني ــ ط ــ مجمع اللغة العربیة بدمشق ــ الحسی

ماري دكران سركو ـــ إعداد خیري .  ــ دمشق فترة السلطان عبد الحمید الثاني ــ د٣٣
  .٢٠٠٨الذھبي ــ طبع وزارة الثقافة بدمشق 

 ــ الدرة المضیة في الدولة الظاھریة ــ محمد بن محمد بن صصرى ــ إعداد خیري ٣٤
  .٢٠٠٨الثقافة بدمشق الذھبي ــ وزارة 

سھیل زكار ــ ط . ــ تحقیق د) ابن القالنسي( ــ ذیل تاریخ دمشق ــ حمزة بن أسد ٣٥
  .١٩٨٣ ــ دمشق ــ دار حسان ــ ١

 ــ الرحلة اإلمبراطوریة في الممالك العثمانیة ــ إبراھیم األسود ــ إعداد خیري ٣٦
  .٢٠٠٨الذھبي ــ وزارة الثقافة بدمشق 

ین في أخبار الدولتین ــ عبد الرحیم بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسي  ــ الروضت٣٧
  ).أبو شامة(الدمشقي 



 

 

  .١٩٥٨ ــ رحلة ابن بطوطة ــ ط ــ القاھرة ــ ٣٨

  .١٩٥٥ ــ رحلة ابن جبیر ــ ط ــ القاھرة ــ ٣٩

  ... ــ رحلة أولیا جلبي صورة٤٠

 ــ منشورات فلسطین ١٩٨١ ــ رجال من فلسطین عجاج نویھض ــ ط ــ بیروت ٤١
  .المحتلة

  .١٩٤٦ ــ رحالت في دیار الشام ــ أحمد سامح الخالدي ــ ط ــ یافا ٤٢

 ــ سفرنامھ ــ رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطین ومصر والجزیرة العربیة في ٤٣
یحیى الخشاب ــ ط ــ دار الكتاب الجدید ــ . القرن الخامس الھجري ــ ترجمة د

  .١٩٨٣بیروت ــ 

 ــ سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر ــ محمد خلیل المرادي ــ ط ــ مكتبة ٤٤
  .المثنى بغداد

  .١٩٦٦ ــ سوریة والعھد العثماني ــ القاضي یوسف الالذقاني ــ ط ــ ٤٥

 ــ شذرات الذھب في أخبار من ذھب ــ عبد الحي ابن العماد الحنبلي ــ ط  دار ٤٦
  .١٩٧٩المسیرة ــ بیروت ــ 

 ــ الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة ــ كاشكبري زاده ــ ط ــ ٤٧
  .١٩٧٥بیروت 

 ــ صبح األعشى في صناعة اإلنشا ــ أحمد بن عبد اهللا القلقشندي ــ ط ــ القاھرة ٤٨
١٩٢٠.  

  .١٨٨١ ــ صحیح اإلمام البخاري ــ صورة عن ط ٤٩

  .١٩٧٨  ــ صحیح اإلمام مسلم ــ  صورة عن ط٥٠

ــ الضوء الالمع ألھل القرن التاسع ــ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ــ ط ــ  ٥١
  .بیروت



 

 

ــ حنا ) ١٩١٤ ــ ١٨٦٢خریجوا المدارس الروسیة ( ــ طالئع النھضة في فلسطین ٥٢
  .، مؤسسة الدارسات الفلسطینیة٢٠٠٥أبو حنا ــ ط ــ بیروت 

  .١٩٦٤حمد العبادي ــ ط لیدن  ــ طبقات الفقھاء الشافعیة ــ محمد أ٥٣

ھــ ــ المطبعة ١٣٢٤ ــ طبقات الشافعیة ــ تاج الدین السبكي ــ ط ــ القاھرة ٥٤
  .الحسنیة

عبد الحمید صالح حمدان ــ ط ــ مكتبة مدبولي ــ .  ــ طبقات المستشرقین ــ د٥٥
  .القاھرة

 ــ دار القلم، ٢ ط إسحاق موسى الحسیني ــ.  ــ عروبة القدس أو بیت المقدس ــ د٥٦
  .٢٠٠٠دمشق 

 ــ فضائل بیت المقدس ــ محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ــ تحقیق محمد ٥٧
  .١٩٨٥ ــ دار الفكر دمشق ١مطیع الحافظ ــ ط 

 ــ مؤسسة ٢٠٠٥ ــ ٦طارق السویدان ــ ط .  ــ فلسطین التاریخ المصور ــ د٥٨
  .اإلبداع الفكري ــ الكویت

. ل الشام ودمشق ــ علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي ــ تحقیق د ــ فضائ٥٩
  .صالح الدین المنجد ــ خرج األحادیث ــ الشیخ ناصر الدین األلباني

  .٢٠٠٨ ــ دار الفكر دمشق ١ ــ فلسطین في التاریخ اإلسالمي ــ عمر سعادة ــ ط ٦٠

ط . ي ــ تحقیق جبرائیل جبور ــ فضائل القدس ــ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوز٦١
  .١٩٧٩بیروت 

 ــ ١ ــ القول المبین في تأریخ القدس وفلسطین ــ محمد محمد حسن شراب ــ ط ٦٢
  .٢٠٠٦مؤسسة  فلسطین للثقافة 

 ــ القدس في التاریخ من العصر المملوكي من العصر الحدیث ــ الجزء السادس ــ ٦٣
 منشورات القیادة الشعبیة اإلسالمیة  ــ لیبیا ــ٢٠٠٢ ــ ١سھیل زكار ــ ط . د

  .العالمیة



 

 

.  ــ قضاة دمشق ــ شمس الدین محمد بن علي الصالحي ابن طولون ــ تحقیق د٦٤
  .١٩٥٦صالح الدین المنجد ــ ط ــ مجمع اللغة العربیة بدمشق 

 ١٩٩٨ ــ دار القلم دمشق ــ ١ ــ القدس مدینة اهللا أم مدینة داود ــ حسن ظاظا ــ ط ٦٥
  .٢٠ـ سلسلة كتب قیمة رقم ـ

 ــ بیروت ــ ١ ــ الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة ــ نجم الدین الغزي ــ ط ٦٦
  . ــ تحقیق ــ جبرائیل جبور ــ دار اآلفاق الجدیدة١٩٧٩

 ــ كامل جمیل العسلي ــ ملف عن حیاتھ ــ مجلة الثقافة ــ جامعة األردن ــ العدد ــ ٦٧
  .١٩٩٦ ــ ٣٧

 ــ ٢٠٠٨ ــ بیروت ١ ــ لواء القدس في أواسط العھد العثماني ــ عادل منَّاع ــ ط ٦٨
  .مؤسسة الدارسات الفلسطینیة

  .٢٠٠٠ ــ موسوعة أعالم فلسطین ــ محمد عمر حمادة ــ دار الوثائق ــ دمشق ٦٩

  . ــ عمان١٩٨٤كامل جمیل العسلي ــ ط ــ . د.  ــ مخطوطات فضائل بیت المقدس٧٠

 ــ ١ط ) البدوي الملثم( من أعالم الفكر واألدب في فلسطین ــ یعقوب العودات ــ٧١
  . ــ جمعیة عمال المطابع التعاونیة١٩٧٦عمان 

 ــ مكتبة ١ ــ المسجد ودوره التعلیمي عبر العصور ــ عبد اهللا قاسم الوشلي ــ ط ٧٢
  .١٩٨٨الجیل ــ صنعاء ــ 

التاریخ ــ اآلثار ــ أعالم األمكنة (ى  ــ موسوعة بیت المقدس والمسجد األقص٧٣
  . ــ األھلیة٢٠٠٣ ــ عمان ــ ١ــ محمد محمد حسن شراب ط ) والرجال

  . ــ دار صادر ــ بیروت٣ ــ معجم البلدان ــ یاقوت الحموي ــ ط٧٤

 ــ بیروت ــ المؤسسة ٢٠٠٥ ــ ٧ ــ المفصل في تاریخ القدس ــ عارف العارف ط ٧٥
  .والنشرالعربیة للدراسات 

صالح الدین المنجد ــ ط ــ بیروت ــ دار .  ــ المخطوطات العربیة في فلسطین ــ د٧٦
  .١٩٨٢الكتاب الجدید ــ 



 

 

 ــ المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم ــ محمد فؤاد عبد الباقي ــ دار الفكر ٧٧
  .١٩٤٥بیروت ــ 

  .١٩٩١مھدي ــ ط ــ عمان  ــ المدارس في بیت المقدس ــ عبد الجلیل حسن عبد ال٧٨

 ــ المدرسة الصالحیة في القدس وأبرز شیوخھا ــ مقتدر حمدان الكبیسي ــ مجلة ٧٩
  . ــ خاص عن القدس عاصمة الثقافة العربیة١٠٧المعارج العدد 

العربیة ( ــ مكتبات فلسطینیة عبثت بھا األیادي الصھیونیة ــ أحمد محمد ــ مجلة ٨٠
 تصدر عن النادي العربي للمعلومات بالتعاون مع جامعة  ــ٣٦العدد ــ ) ٣٠٠٠

  .الدول العربیة

  .١٩٥٧ ــ معجم المؤلفین ــ عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ــ بیروت ــ ٨١

  .١٩٨٧ ــ دمشق ــ دار الفكر ــ ١ ــ مختصر تاریخ دمشق ــ البن منظور ــ ط ٨٢

در بدران ــ ط المجمع العربي للتألیف  ــ منادمة األطالل ومسامرة الخیال ــ عبد القا٨٣
  .١٩٨٦والدراسات والنشر ــ ابن عابدین ــ دمشق ــ 

  .١٩٨٤ ــ الموسوعة الفلسطینیة ــ ط  ــ میالنو ستامبا ــ إیطالیا ــ ٨٤

 ــ موسوعة كتاب فلسطین في القرن العشرین ــ أحمد عمر شاھین ــ دائرة الثقافة ــ ٨٥
  .١٩٩٢ة، منظمة التحریر الفلسطینی

إسحاق موسى الحسیني ــ ط ــ .  ــ مدینة القدس عروبتھا ــ مكانتھا في اإلسالم ــ د٨٦
  .٣٤دمشق ــ دار القلم ــ سلسلة كتب قیمة رقم 

  ... ــ مسالك األبصار في ممالك األمصار ــ أحمد بن یحیى بن فضل العمري ــ ط٨٧

  .١٩٩٩ ط وزارة الثقافة بدمشق ــ قتیبة الشھابي ــ.  ــ معجم دمشق التاریخي ــ د٨٨

 ــ مدارس أنشأتھا نساء في العالم العربي واإلسالمي محمد عید الخربوطلي ط ــ ٨٩
  .٢٠٠٧دمشق ــ دار بعل ــ 

 ــ مخطوطات دیر الكرمل في حیفا ــ جمیل البحیري ــ مجلة المجمع العلمي ٩٠
  .٣٢٠ ــ صفحة ١٩٢٦ ــ سنة ٦العربي بدمشق ــ مجلد 



 

 

  .ـ المخطوطات العربیة لكتبة النصرانیة ــ األب لویس یشخو ـ ـ٩١

 ــ مفرج الكروب في أخبار بني أیوب ــ ابن واصل الحموي ــ تحقیق حسنین محمد ٩٢
  .١٩٧٧ربیع ــ ط ــ دار الكتب 

  . ــ المكتبة الخالدیة في القدس ــ ولید أحمد سامح الخالدي٩٣

لوطنیة البلغاریة ــ یوسف عز الدین ــ ط ــ  ــ مخطوطات عربیة في مكتبة صوفیا ا٩٤
  . ــ المجمع العلمي العراقي١٩٦٨بغداد ــ 

 ــ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ــ جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن ٩٥
 ــ ١٩٦٣تغري بردي ــ تحقیق محمد ومصطفى عبد القادر عطا ــ ط مصر 

  .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

أحمد حامد إبراھیم . ـ نصارى القدس ــ دراسة في ضوء الوثائق العثمانیة ــ د ـ٩٦
  . ــ مركز دراسات الوحدة العربیة٢٠٠٧ ــ بیروت ١القضاة ــ ط

 ــ النقود العربیة الفلسطینیة وسكتھا المدنیة األجنبیة من القرن السادس قبل المیالد ٩٧
ــ الھیئة المصریة العامة  ١ ــ سلیم عرفان المبیض ــ ط ١٩٤٦وحتى سنة 

  . ــ القاھرة٢٠٠٥للكتاب ــ 

 ــ نھایة الممالیك ودخول العثمانیین إلى الشام ــ الرؤیة الشامیة ــ من مفاكھة ٩٨
الخالن في حوادث الزمان ــ ابن طولون الصالحي الدمشقي ــ إعداد خیري 

  .٢٠٠٨الذھبي ــ ط وزارة الثقافة بدمشق 

ودخول العثمانیین إلى الشام ــ الرؤیة المصریة ــ من بدائع  ــ نھایة الممالیك ٩٩
الزھور في وقائع الدھور البن إیاس ــ إعداد خیري الذھبي ــ ط ــ وزارة الثقافة 

  .٢٠٠٨بدمشق 

.  ــ نزھة األنام في محاسن الشام ــ عبد اهللا بن محمد البدري المصري الدمشقي١٠٠
  .٢٠٠٨قافة بدمشق إعداد خیري الذھبي ــ طبع وزارة الث

  .٢٠٠٣ ــ ودیع فلسطین یتحدث عن أعالم عصره ــ ط ــ دار القلم ــ دمشق ــ ١٠١

  .١٩٨١ ــ والة دمشق في عھد الممالیك ــ محمد أحمد دھمان، ط ــ دمشق ١٠٢



 

 

ــ ) ابن خلكان( ــ وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ــ أحمد بن محمد بن أبي بكر ١٠٣
  .١٩٧٨ن عباس ــ ط ــ بیروت دار صادر إحسا. تحقیق د

  . ــ یوسف عبد األحد وأرشیفھ الخاص١٠٤
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   ......................  ) السرائي(ـ زاویة األزرق ٢ 

  ............................زاویة أبي َمْدَین  ـ ٣ 

  ...........................ـ الزاویة اإلبراھیمیة  ٤

  ...........................ـ الزاویة البسطامیة  ٥

   ...........................  ـ زاویة بدر الدین ٦ 

  ............................ـ زاویة البالسي  ٧



 

 

  .......................... الشیخ خضر  ـ زاویة٨ 

  ............................ـ الزاویة الختنیة  ٩ 

  ............................ـ زاویة الخانقي  ١٠

  .........................ـ زاویة الشیخ حیدر  ١١

  ...........................ـ الزاویة الجراحیة  ١٢

  .......................... .  ـ زاویة الدركاء ١٣

  ...........................ـ الزاویة الرفاعیة  ١٤ 

  ..........................ـ الزاویة الشیخونیة  ١٥

    ............................ـ زاویة شوفان  ١٦

  الصفحة

  ...........................ـ الزاویة الطواشیة  ١٧

     )  ...............عقوب العجميالشیخ ی(ـ زاویة العجم ١٨

    .......................ـ الزاویة القادریة األفغانیة  ١٩

  ...........................ـ الزاویة القرشیة  ٢٠

    ..........................  ـ الزاویة القیمریة ٢١

  ............................ـ زاویة القصبة  ٢٢

  ..........................ة  الزاویة القلندری-٢٣

  ............................ـ زاویة القرمي  ٢٤

  ...........................ـ الزاویة الكبكبیة  ٢٥ 

   ...........................  ـ الزاویة اللؤلؤیة ٢٦

  ...........................ـ الزاویة المھمازیة  ٢٧

  ..........................ـ الزاویة المحمدیة  ٢٨ 



 

 

   ...........................  ـ الزاویة المولویة ٢٩

  ..........................ـ زاویة المصمودي  ٣٠ 

  .........................ـ زوایا مقام النبي داود  ٣١

  ............................ـ زاویة المغاربة  ٣٢

   ......................) الغزالیة(ـ الزاویة النصریة ٣٣ 

    )  ...........األزبكیة والبخاریة(ـ الزاویة النقشبندیة وتسمى ٣٤

  ............................ ـ زاویة الھنود  ٣٥

    ..........................  ـ الزاویة الوفائیة ٣٦

  الصفحة

   ...........................  ـ الزاویة الیونسیة ٣٧

   ...................در زوایا بیت المقدس  ھوامش ومصا
  ........................  .............الخوانق

   ...............................خوانق بیت المقدس  

  ..........................ـ الخانقاه الصالحیة  ١ 

    ...........................   ـ الخانقاه الفخریة ٢ 

  ............................نجر   ـ خانقاه س٣ 

    ..........................   ـ الخانقاه التنكزیة ٤ 

  .......................... ـ الخانقاه األسعردیة  ٥ 

    ..........................   ـ الخانقاه الكریمیة ٦ 

    ...........................   ـ الخانقاه المنجكیة ٧

  ..........................ه الدواداریة   ـ الخانقا٨

    ..........................   ـ الخانقاه المولویة ٩



 

 

  ........................ ھوامش ومصادر الخوانق  
  .............................. الرباط والرُّبط في القدس

   ........................الرباط والرَّبط في القدس  

    .................مصادر الربط في بیت المقدس  ھوامش و
  ........................ .....  تكایا بیت المقدس 

    ............................ ـ التكیة المولوّیة  ١

  الصفحة

     ........................... ـ تكیة النبي موسى  ٢

  ...................ھوامش ومصادر تكایا بیت المقدس  

      ....................مدارس القدس  العربیة اإلسالمیة الحدیثة 

  ....................مدارس القدس العربیة واإلسالمیة 

  .........................  ـ دار األیتام اإلسالمیة ١

   ......................    ـ مدرسة البنات اإلسالمیة٢ 

  ...................... ـ كلیة روضة المعارف الوطنیة٣

  ........................... ـ الكلیة اإلبراھیمیة ٤

    ..........................   ـ المدرسة المحمدیة٥

   ...........................   ـ مدرسة الفالح٦ 

  ............................ ـ مدرسة الحكمة ٧ 

  .............................. ـ الكلیة العربیة٨

  ............................. ـ دار المعلمات ٩

  .......................... ـ المدرسة البكریة  ١٠

     .......................... ـ مدرسة المصرارة  ١١

  .......................... ـ المدرسة العمریة  ١٢



 

 

  ............................ ـ الكلیة الرشیدیة١٣

  ........................رسة الشیخ جراح   ـ مد١٤

   ...........................   ـ مدرسة العلویة١٥

    ..........................   ـ مدرسة البقعة١٦ 

  الصفحة

  ...................... ـ المدرسة المأمونیة القدیمة١٧

    ...................... ـ المدرسة المأمونیة الجدیدة ١٨ 

  ............................ـ كلیة النھضة  ١٩

  .................. ـ معھد الحقوق الفلسطیني بالقدس٢٠

     ...م١٩٤٥ھوامش ومصادر مدارس القدس العربیة اإلسالمیة لغایة سنة 

   ......................المدارس المسیحیة في القدس الشریف

  ........ ..............   ـ طائفة الروم األرثوذكس١

    ........................ ـ طائفة الروم الكاثولیك٢

  .............................  ـ طائفة األرمن ٣

  ............................. ـ طائفة الالتین ٤

  ............................. ـ طائفة األقباط ٥

     ............................ ـ طائفة األحباش ٦

  ............................ـ طائفة السریان  ٧

  .......................... ـ طائفة البروتستانت ٨

  ............................. ـ طائفة الموارنة ٩

   .......  اللوائح التنظیمیة في مدارس الطوائف المسیحیة في القدس

  ........................التعلیم في األدیرة والكنائس 



 

 

  ...................مدارس الطوائف المسیحیة في القدس 

  ..................مدارس اإلرسالیات الروسیة في القدس 

  .......................مدارس اإلرسالیات الالتینیة 

  الصفحة

  ..................... مدارس تابعة للبطریركیة الالتینیة 

  ..................مدارس اإلرسالیات الالتینیة في القدس

  ...................... ..مدارس طائفة البروتستانت 

  .........................أوًال ـ المدارس اإلنكلیزیة 

  ..................... ـ مدارس إرسالیات جمعیة لندن 

   ..................  ـ مدارس إرسالیة السیدات اإلنكلیزیات

  ......................... ـ مدارس جمعیة المرسلین 

  ...........................ثانیًا ـ المدارس األلمانیة 

  .......................ثالثًا ـ اإلرسالیات األمریكیة  

  ...... ـ من المدارس المسیحیة التي أنشئت في بدایة القرن العشرین ١١

  ...........ھوامش ومصادر فصل المدارس المسیحیة في القدس 
   .............................ارس الیھود في القدسمد

  ........................المدارس الیھودیة في القدس 

  ...............................الجامعة العبریة 

  ...........................  الھوامش والمصادر 
  المكتبات:  القسم الثاني

  ..................................مكتبات القدس

  ......................  مقدمة حول نشوء المكتبات 

  ..............................مكتبات القدس 



 

 

  الصفحة

    ..........................مكتبات المدارس -أوًال

  )...........أول مدرسة في القدس( ـ مكتبة المسجد األقصى ١

  ...........................   من مصائب المكتبة 

  ........................ ـ مكتبة المدرسة الناصریة ٢

  ...........................   ـ المكتبة الفخریة ٣

  ........................ ـ مكتبة المدرسة األمینیة ٤

  ......................... ـ مكتبة المدرسة البلدیة ٥

  ........................ ـ مكتبة المدرسة األشرفیة ٦

  ........................ ـ مكتبة المدرسة الغادریة ٧

  .......................... ـ مكتبة الكلیة العربیة ٨

  ...........................  ثانیًا المكتبات العائلیة 

  ............................. ـ المكتبة الخالدیة ١

  ..............ھا مؤسس المكتبة الخالدیة والمشتركون في تعزیز

  ..................  تبویب المكتبة وتنظیمھا وعدد مجلداتھا

  ........................مصائب تعرضت لھا المكتبة 

  ............................. أخبار عن المكتبة 

  .......................  من نفائس مخطوطات المكتبة 

  ........................... ـ مكتبة آل البدیري ٢

  ........................... ـ مكتبة آل الموقت ٣

  الصفحة

  ) .......................الحنبلیة( ـ مكتبة آل قطینة ٤



 

 

  .......................... ـ مكتبة عائلة جار اهللا ٥

   ...........................  ثالثًا ـ مكتبات عامة

  ....................... ـ مكتبة المتحف اإلسالمي ١

  .............................. مكتبات حدیثة 

  .....................رابعًا ـ مكتبات خاصة في القدس 

  ............... ـ مكتبة حسن بن عبد اهللا اللطیف الحسیني ٩

  ............................. ـ مكتبة زادة ١٠

  ) .........ھـ١٣٨٨- ١٣٢٤( ـ مكتبة برھان الدین بن جماعة ١١

  ) .........م١٩٠٨- ١٨٤٢( ـ مكتبة طاھر مصطفى الحسیني ١٢

  ) ...........م١٩٤١- ١٨٦٦( ـ مكتبة خلیل جواد الخالدي ١٥

  ) ............م١٩٤٧- ١٨٨٢( ـ مكتبة إسعاف النشاشیبي ١٦

  ) .............م١٩٤٩-١٨٧٨( ـ مكتبة عبد اهللا مخلص ١٧ 

  ) ...............م١٩٤٩-١٨٧٥(ـ مكتبة خلیل بیدس ١٨

  ...............................ـ مصیر مكتبتھ 

  ........................ ـ مكتبة راغب الخالدي ١٩

  ) ...........١٩٥١- ١٨٩٥( ـ مكتبة أحمد سامح الخالدي ٢٠

   ) ..............١٩٥٣ - ١٨٧٨(ـ مكتبة خلیل السكاكیني 

   .................)١٩٥٣-١٨٨٥( ـ مكتبة عادل جبر ٢٢

  الصفحة

     ) ..............١٩٧٣-١٨٩٢( ـ مكتبة عارف العارف ٢٣

  ) ..............١٩٨٢- ١٨٩١( ـ مكتبة عجاج نویھض ٢٤ 

  ..............................ـ مصیر مكتبتھ 



 

 

  ) ..........١٩٩٠-١٩٤( ـ مكتبة اسحق موسى الحسیني ٢٥ 

  ..............................اسحق والكتابة 

  ..................ھوامش ومصادر المكتبات في القدس 
   ......................  المكتبات المسیحیة والغربیة في القدس

  ..................... ـ مكتبة دیرمار مرقس للسریان ١

  .......................... ـ مكتبة القبر المقدس ٢

  .......................... ـ مكتبة دیر مار سابا ٣ 

  ........................... ـ مكتبة دیر المصلبة ٤

  .......................... ـ مكتبة دیر الُمَخلِّص ٥

  .................... ـ مكتبة دیر مار یعقوب لألرمن ٦

  ............. ـ مكتبة الرھبان ومكتبات الرھبانیات الالتینیة  ٧

  ..................ومن لإلرسالیات  ـ مكتبة مدرسة نی٢١

  .....................مكتبات اإلرسالیات البروتستانیة 

  ......................ـ مكتبات الجمعیات في القدس 

  .................. ـ مكتبة البطریركیة األرثوذكسیة ٣١

  ....................... ـ مكتبة اآلباء الیسوعیین ٣٢

  .........درسة األمریكیة للبحث عن اآلثار الشرقیة  ـ مكتبة الم٣٣

  الصفحة

     .................... ـ مكتبة كنیسة القدیس جورج ٣٤

  .................... ـ مكتبة المعھد األلماني اإلنجیلي ٣٥

  ................... ـ مكتبة المدرسة األثریة البریطانیة ٣٦

  ..................ت  ـ مكتبة دار التمرین على الخدما٣٧



 

 

  ....................... ـ مكتبة دائرة المطبوعات ٣٨

  ................... ـ مكتبة المركز الثقافي الفرنسي ٣٩ 

  ) ....البطریرك طوریان مادنیا ثاران( ـ مكتبة غولینجیان طوریان، ٤٠

  ......................   ـ مكتبة المجلس البریطاني ٤١

  .............. المكتبات المسیحیة في القدس ھوامش ومصادر
  ...........................  مكتبات الیھود في القدس

  .............................ـ الیھود والكتب 

  ......................... ـ مكتبة الجامعة العبریة ١

  .......................... ـ مكتبة بلدیة زّمارین ٢

  ...................ون ارتسون في زمارین  ـ مكتبة ھار٣

  ........................ ـ مكتبة بصالیل الصناعیة ٤

  ......................... ـ مكتبة مصلحة الزراعة ٥

  ) ......................بني بریث( ـ مكتبة أورشلیم ٦

  ............................. ـ مكتبة شوقن ٧

  ...................بحاث االقتصادیة  ـ مكتبة معھد األ٨

  ............................. ـ مكتبة بشورن ٩

  الصفحة

  ............................ ـ مكتبة العمال ١٠

  ........................ ـ مكتبة موسى بیشوتو ١١

  .................. ـ مكتبة متحف اآلثار الفلسطیني ١٢ 

  .....................إلسرائیلي  ـ مكتبة المتحف ا١٣

  ....................... ـ مكتبة جامعة تل أبیب ١٤



 

 

  ..................... ـ مكتبة متحف ذكرى مائیر ١٥

  ...............ھوامش ومصادر مكتبات الیھود في القدس 

  ...................................... الخاتمة 

    ................................المصادر والمراجع 

  .....................................الفھرس 
 




