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ABSTRACT 

 

Islamic manuscripts have been threatened and encountered many risks and 

difficulties that made them liable to be damaged, loosed and taken over by the 

enemies of the Islamic nation. This constitutes a very great challenge for the 

Islamic nation and a heavy burden on it that dictates the necessity of keeping this 

great heritage and taking care of it. It also necessates the need of carrying out its 

service. This is because this heritage constituted a thorough deep, a bright history 

and a well-established extension for the Islamic state along the years.  

The Centre of documentation and manuscripts in Al-Aqsa blessing mosque is 

considered one of the institutions that took into their consideration the issue of 

protecting, maintaining and keeping these Islamic manuscripts in Palestine 

especially these manuscripts in Al-Aqsa blessing mosque.  It was protecting them 

against many great risks that threatening them and trying to take it far away from 

their Islamic identity. 

In this research paper, we will shed light on this center and the types of manuscripts 

in which this center is supervising its protection, keeping out and maintaining 

them. The research paper will also discuss the main difficulties faced by this 

institution in doing this duty and the main challenges and risks that might damage 

these manuscripts. 

Key words: Manuscripts Department, Al-Aqsa Mosque, keeping, Risks. 
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 امللخص

تتهدَّد املخطوطات اإِلسالمية مجلة من اأَلخطار واملصاعب اليت جتعلها عرضة للضَّياع والتَّلف، واالستيالء عليها من 
ا لألُمَّة اإِلسالمية، وعبئاا ثقيالا على كاهلها؛ يقودها ِإىل ضرورة املسارعة يف  قبل أَعداء األُمَّة، وهذا ُيشكِ ل حتدِ ايا عظيما

له من عمق َأصيل، واتريخ مشرٍق، وامتداٍد راسخ حفظ هذا الرتاث الع ظيم ورعايته، والقيام على خدمته؛ ملِا يشكِ 
 لألُمَّة اإِلسالمية على امتداد الزَّمان. 

انة املبارك، من املؤسَّسات اليت َأخذت على عاتقها محاية وصي قصىمركز املخطوطات والواثئق يف املسجد األَ ويُعدُّ 
سالمية يف فلسطني، وخاصَّةا تلك املوجودة يف املسجد األَقصى املبارك من مجلٍة من اأَلخطار وحفظ املخطوطات اإلِ 

د بقائها، وتعمل على نزعها وسلخها من هويتها اإِلسالمية.  العظيمة اليت ُُتدِ 
انةا، كما سيتمُّ يوسنتناول يف هذا البحث التَّعريف هبذا املركز، وأَنواع املخطوطات اليت يشرف عليها حفظاا ورعايةا وص

ائرة يف سبيل القيام بعملها، واأَلخطار احملدقة ابملخطوطات فيها.  بيان الصُّعوابت اليت تواجهها الدَّ
 كلمات مفتاحية: دائرة املخطوطات، املسجد اأَلقصى، حفظ، َأخطار.
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 مركز املخطوطات والواثئق يف املسجد اأَلقصىاملبحث اأَلوَّل: 
 التَّعريف مبركز املخطوطات والواثئق.املطلب اأَلوَّل: 

 يوادن عَ ة من املراكز املهمَّة يف فلسطني اليت تُعىن ابحملافظة على املخطوطات ميُعدُّ مركز املخطوطات والواثئق املقدسيَّ 
يف ذلك الوقت السَّيد  م من ِقبل أَمني مكتبة املسجد األَقصى1891، وقد بدَأت فكرة ِإنشائه يف عام الدَّهر والبشر

توىلَّ و  م املشروع بقي متواضعاا بسبب ظروف اإِلحتالل اليت كان ميرُّ هبا املسجد األَقصى،سالمة خضر، ِإالَّ َأنَّ تقدُّ 
سعى ِإىل ِإجياد املكان، وجتهيزه، وشراء  م، حيث1889تفعيل فكرة هذا املشروع وتطويرها الدكتور انجح بكريات عام 

 ذلك العام يف املشروع النُّور بعد توقيع ات ِفاق بني احلكومة األُردنيَّة واليونسكو نتقاء الطَّاقم املناسب، مث رأىاملعدَّات، وا
(1). 

يقع مركز ترميم املخطوطات يف املدرسة اأَلشرفية داخل املسجد األَقصى املبارك، واليت تُ َعدُّ من أَعرق وأَفخم املدارس 
لطان اململوكي ىل السُّ إِ  نسبلسلة وابب احلديد، وتُ قصى بني ابب الس ِ ائط الغريب للمسجد األَ ىل احلاململوكيَّة، وتقع إِ 

ني واإِلداريني، حتت ِإشراف دائرة أَوقاف شرف قايتباياألَ  .  ويُدير املركز الدكتور انجح بكريات مع طاقم من املرّمِ 
 .(2)ة ملكية مباشرةالقدس، التابعة للمملكة اأُلردنية اهلامشيَّة، برعاية وعناي

 ويهدف مركز املخطوطات والواثئق ِإىل حتقيق اأَلهداف اآلتية:
دة املوجودة يف فلسطني، سواء  .1  راتٍ م مصوَّ ، أَ ةا صليَّ أَ  كانت خمطوطاتٍ مجع َأشتات املخطوطات من املكتبات املتعدِ 

 .ةم واثئق اترخييَّ ميكروفليمية، أَ 
يم ومعاجلة كافة ترماحلفاظ على املخطوطات املوجودة يف القدس من: التَّلف، والضَّياع، والتَّهويد، وذلك من خالل .2

حسب  ،علمي دقيق إىل ترميم حتتاجاليت  ،املوجودة يف املسجد األقصى املبارك والكتب النفيسةاملخطوطات والواثئق 
 والعامليَّة.ة فضل املواصفات العلميَّ أَ 

ابعتبارها  ،جيال القادمةونقلها لألَ  ،وتوفري البيئة املناسبة الستمرار بقائها ،صيانة وحفظ املخطوطاترمي املركز ِإىل .  ي1
 .فتخر بهيُ  اسالميً إِ  حضارايً  ترااثا 

 

                                                           
 (77م . ص )2012ترميم، عزيز العصا، ، جملة مشارف املقدسية، ينظر: خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة  (1)
 م.٠٢٥٢-٢١-٠٢( اتريخ ٠٢( صفحة )١٤٥ينظر: صحيفة الشرق املطبوعة، العدد رقم ) (2)
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املخطوطات على  عامل معكيز على ضرورة التَّ والرتَّ  ،اثني ابلرتُّ املهتمَّ  قايف بني كلِ  ىل نشر الوعي الثَّ املركز إِ . يهدف 4
عريف والتَّ  ا،ظهاره، وإِ ايقهوحتق ا،بل لدراستهتيسري السُّ وذلك من خالل  ؛ةسالميَّ تنا العربية واإلِ من هويَّ  ساسي  أَ  ا جزء  ّنَّ أَ 

 (3)تضمنهاتفيعة اليت الرَّ  املبادئفادة من ، واإلِ اهب

اث اإِلسالمي يف القدس.املطلب الثَّاين: أَهم ِإجنازات املركز يف محاية املخطوطات   والرتُّ

يُعدُّ أْتسيس املركز وتفعيله على أَرض املسجد األَقصى الواقع حتت االحتالل الصهيوين من َأهمِ  هذه اإِلجنازات، فهو 
ده يميثِ ل حاجزاا قواًي، وسًدا منيعاا حيول دون حتقيق االحتالل أَلهدافه املتمثِ لة ابالستيالء على املسجد األقصى، وُتو 

 حتت مزاعم تلموديٍة ابطلٍة لبناء هيكلهم املزعوم.
ا جتميع شتات خمطوطات املسجد األَقصى يف مكان واحد، وُتيئة الظُّروف املناسبة حلفظهوقد لعب املركز دوراا هاًما يف 

قيَّة اليت سقطت من ور من الرُّطوبة واحلشرات املضرَّة هبا، كذلك يُعىن املركز عنايةا ابلغةا ابلدشت   وهي: القصاصات ال
ميم والتَّنظيف  ، جل من أَ  ؛االحتفاظ هباىل مجعها و واليت يسعى املختصون إِ  املخطوط بسبب سوء التَّخزين، وِإمهال الرتَّ

 .ماكنها يف املخطوطاتىل أَ عادُتا إِ إِ 
سواء  ت هبا املخطوطةاليت ابتليصابة وهو العمل على وقف اإلِ  ،ترميم املخطوطومن املهامِ  الرئيسة اليت يقوم به املركز: 

اتباع  ها من خالليص منها والقضاء علخلُّ واليت جيب التَّ  ،و البكترييةة أَ يو اآلفات احلشر أَ  ،تعلى مستوى الفطرايَّ 
 :(4)اخلطوات اآلتية 

دخال إِ  يتمُّ  خاص، مثَّ  سٍ ييف ك قدميةٍ  ي وثيقةٍ و أَ و الدشت أَ دخال املخطوط أَ إِ  يرتوجني؛ حيث يتمُّ عقيم بغاز النَّ التَّ     .1
مان القضاء ات لضة مرَّ عدَّ  هذه اخلطوةر كرَّ تتو  ،كسجني؛ هبدف خنق تلك احلشراتو خراج األوإِ  ،يرتوجنيغاز النَّ 
 عليها.

 ،فلَّ املؤَ ، به، مثل: العنوان ة مجيع املعلومات اخلاصَّ بنيِ  تُ  ،ابملخطوط ةٍ خاصَّ  ةٍ مبثابة هويَّ  وتكون ؛ةٍ خاصَّ  عمل بطاقةٍ     .2
 وراق...اخل.األَ و وعدد الصفحات  (،بعادهأَ قياساته ) ،قشاتريخ النَّ 

 
 
 

                                                           
http://al-م،  و 2000نشورات مركز األرشيف الوطين الفلسطيين، ( م44خمطوطات فلسطني واقع وطموح "بيت املقدس"، فؤاد حممد عبيد، ) (3)

mosque.org/ar-aqsa    
 (.70، 78املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم )خمطوطات  (4)

http://al-aqsa-mosque.org/ar
http://al-aqsa-mosque.org/ar
http://al-aqsa-mosque.org/ar
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 ،دقيقةٍ  الكرتونيةٍ  ؛ لضمان توفري نسخةٍ صفحةا  تصوير املخطوطات صفحةا يف هذه اخلطوة  قمي: يتمصوير الرَّ التَّ     .1
 ؛تتابع فيها صفحات املخطوط

 لتسهيل استخدامها من قبل الباحث.
 يتمَّ  نْ جاب، على أَ نمن شعر الس ِ  مصنوعةٍ  ةٍ خاصَّ  ا ابستخدام فرشاةٍ ا ميكانيكيً ا جافً تنظيف املخطوط تنظيفا     .4

 تالفها.و إِ ق الورقة أَ ب متزُّ وعدم العودة؛ لتجنُّ  واحدٍ  اهٍ املسح ابجتِ  
ل عليهم االطالع ِإخراجها للباحثني؛ ليسهكذلك يرمي املركز ِإىل ِإحصاء املخطوطات املقدسيَّة احملقَّقة وغري احملقَّقة، و   

 على ما مل حيقق منها؛ ليقوموا بدراسته وِإخراجه للنَّاس، وُيْشرف على هذه املهمة اأَلخ يوسف اأُلوزبكي.
ني؛ لذلك فِإنَّ املركز يعمل عل ابتعاث  ىوأَلنَّ هذا اجلهد كبري؛ فِإنه حيتاج ِإىل طاقٍم يقوم هبذا العمل العظيم، وخاصَّة املرّمِ 

ني عددهم الثَّمانية ليساندوا الفريق اأَلول  (.5)طاقٍم جديٍد من املرّمِ 
كذلك يعمل املركز على نشر ثقافة املخطوطات وسط اجملتمع احمللي؛ وذلك من خالل تنظيم زايرات للمدارس ملركز 

دة القيمة العلمية املوجو املخطوطات، واطالعهم على قيمة املخطوطات املقدسية، وضرورة احلفاظ عليها، ونشر 
زمة للَّرتميم، واأَلجهزة اخلاصَّة ابلتَّعقيم والتَّصوير، 6)فيها (.ومن اأَلعباء الكبرية اليت يقوم هبا املركز: ِإدخال املواد الالَّ

 وذلك من خالل التَّنسيق مع وزارة اأَلوقاف يف القدس، ابلتَّعاون مع اململكة اأُلردنية اهلامشية واليونسكو.
هبا ُأصول ترميم وحتقيق املخطوطات؛ لتكون هذه املدرسة الرَّديف و  يطمح املركز ِإىل ِإنشاء مدرسٍة تُعىن بتعليم طالَّ

 . (7)املساعد ملركز الرتميم، ِإالَّ َأنَّ العائق املاديَّ يؤخر حتقيق هذا اهلدف
 فيها. خطار احملدقة ابملخطوطاتألَ يف سبيل القيام بعمله، وا ركزالصعوابت اليت تواجهها املاملطلب الثالث: 

تتعدَّد الصُّعوابت اليت تواجه مركز ترميم املخطوطات وتعيق تقدم عمله، ومن أَبرز هذه الصعوابت: االحتالل الصهيوين،  
 وتتلخَّص العقبات والعراقيل اليت يقوم هبا يف اآليت:

 ية.دخاهلا ِإىل املسجد األَقصى حتت ذرائع أَمنيٍَّة واهِإعاقة استرياد املواد الضَّرورية لرتميم املخطوطات، ومنع إِ .1
 
 

                                                           
 م.2017-4-11مت توثيق هذه املعلومة من خالل اتصال هاتفي َأجراه الباحث مع مدير املركز الدكتور انجح بكريات بتاريخ  (5)
 السَّابق. املصدر (6)
 (.70، 78خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم ) (7)
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ميم ِإىل املركز اترةا ّمَّا يعيقهم عن أَداء .2 يقوم االحتالل إِبغالق بوَّاابت احلرم القدسِ ي اخلارجيَّة، ومينع دخول موظفي الرتَّ
 ات.طويلة كما حدث مع الدكتور انجح بكري  أَعماهلم، واترة إِببعادهم وحرماّنم من دخول املسجد األَقصى مدَّةا زمنيَّةا 

وال يقلُّ العائُق املادِ يُّ، وُشحُّ املصادر املاليَّة خطراا عن عائق االحتالل؛ فبانقطاعه ينقطع الشَّراين الذي يغذي أَنشطة 
ت املشكورة من ااملركز، وِبُشحِ ه َتْضُعف وسائل احملافظة على املخطوطات والرتاث املقدسي، فعلى الرَّغم من املساعد

ا تبقى ضئيلةا أَمام اهلجمة الشَّرسة على كلِ  ما ميتُّ للتَّاري دة لدعم نشاط املركز واستمراريته، ِإالَّ َأّنَّ  خاأَلطراف املتعدِ 
اث املقدسِ ي بصلِة، وما ينفق عليها.  والرتُّ

ل املثال: يف املرحلة واجه املركز، فعلى سبيكذلك يُ َعدُّ نقص الطاقم املشرف على ترميم املخطوطات من الصُّعوابت اليت ت
اأُلوىل من افتتاح املركز، أُرسل مخسة فلسطينيني ِإىل إيطاليا للتَّدرُّب على صيانة املخطوطات وترميمها، ِإالَّ َأنَّ أَربعة 

لشهايب أُوكلت امنهم مل ُتكتب هلم فرص العمل وفق االتفاق بينهم وبني اجلهة املسؤولة، وبقي عضو  واحد  يُدعى خضر 
  (8)إِليه فيما بعد مهمَّة اإِلشراف على تدريب الكوادر املطلوبة

ميم َأنَّ من الصُّعوابت اليت تواجه ىل املركز وطات تصل إِ املخط نَّ أَ  ،ميمثناء الرتَّ فريق العمل أَ  وذَكرت ِإحدى طواقم الرتَّ
 .(9)ضت هلاة اليت تعرَّ والكيميائيَّ  ،ةواحليويَّ  ،ةا بسبب العوامل الطبيعيَّ جدً  ئةٍ سي ِ  حبالةٍ 

 املبحث الثاين: املخطوطات املقدسية.
 املقدسيَّة بشكٍل عام.حملة عن املخطوطات املطلب اأَلوَّل:  

اث اإِلسالمي، فقد كانت حمطَّ رحال العلماء قدمياا وحديثاا، فَأدَّى  حظيت فلسطني بسهٍم وافرٍ  من املخطوطات والرتُّ
ذلك ِإىل امتالء خزائنها عامَّةا، وخزائن القدس بصورة خاصَّة بنفائس الكتب واملؤلَّفات، وحوت على نوادر املصنَّفات 

 واملخطوطات اليت ُخطَّت أبَيدي مؤل ِفيها َأو خطوط انسخيها.
 

                                                           
 م.2017-4-11استقيت هذه املعلومات من حمادثة هاتفية جرت بيين وبني الدكتور جناح بكريات بتاريخ  (8)
 .2012-2-11مقال بعنوان: خمطوطات األقصى.. ترميم التاريخ ملواجهة التهويد، نشر بتاريخ  (9)
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واصفاا ُدور املخطوطات يف القدس: $ويف كلِ  داٍر من هذه بعض املخطوطات اليت ال شكَّ  (10)يقول حممد َأسعد طلس
يتشوَّق لزايرة هذه الدُّور لكنَّ الظُّروف حالت دون وقوع ذلك، فيخرب عن رمحه هللا ، وقد كان (11) َأنَّ بعضها قيِ م #

روف تتيح يل الظُّ  نْ رجو أَ وأَ  ،ة سعييستطع زايرة هذه املكتبة على شدَّ مل أَ $قائالا:  ساخلزانة البديرية يف القدسعيه لزايرة 
 ، كذا كان حريصاا على زايرة خزانة آل اللَّحام يف القدس لنفاسة خمطوطاُتا فيقول:(12) #معرفة ما هبا من خمطوطات

ويه من خمطوطات ب العلم عن بعض ما حتصاحبها يكتب لطالَّ  ولعلَّ  ،ستطع زايرُتا وال معرفة ما فيها من نفائسومل أَ $
ا يف تلك اخلزائن اليت حوت كنوزاا يعزُّ وجود نظريه$املكتبات املقدسيَّة بقوله:  (14)ويصف فيليب طرازي ،(13) #مةقي ِ 

 .(15)بلد آخر#

ة سالميَّ إِ  ربعة آالف خمطوطةٍ كثر من أَ قصى أَ سالمية ابلقدس ضمن مكتبة املسجد األَ وقاف اإلِ فت دائرة األَ صنَّ قد و 
عت ة، وتوزَّ وبية واململوكية والعثمانيَّ يُّ عت هذه املخطوطات من الفرتة األَ لف عام، بينما مجُ ىل أَ يعود عمر بعضها إِ 

 .(16)والرايضيات وغريها ،والفلك ،واهلندسة ،والطب ،ا، بني العلوم الشرعيةصنفا  21موضوعاُتا حتت 
قرير مؤسسة حفظ الرتاث َأنَّ عدد املخطوطات اأَلصليَّة يف فلسطني يُقدَّر خبمسني أَلف ومن احملزن املبكي حسب ت

 .(17)خمطوطة َأصليَّة، مل يبق منها سوى مثانية آالف فقط
 
 

                                                           
ا ووفاة، ولد عام دك (10) م وتلقَّى حتصيله العلميَّ فيها، وأكمل تعليمه اجلامعي يف القاهرة، وبغداد، وفرنسا، وانتدب 1980تور يف اأَلدب، من أَهل حلب مولدا

اف وهو فهرس خلزانة وقللعمل يف املعهد الفرنسي بدمشق، مث بوزارة اخلارجية السورية، وله العديد من الكتب املطبوعة منها: الكشاف عن خمطوطات األ
 (.7/11م. اأَلعالم للزركلي )1828األوقاف يف العراق، الرتبية والتعليم يف اإِلسالم، تويف عام 

 (78ينظر: خمطوطات املسجد األَقصى املبارك، رحلة ترميم )  (11)
 (.11املخطوطات العربية يف فلسطني، صالح الدين املنجد،  ) (12)
 املرجع السابق. (13)
سرة أثورية. أفيليب دي َطر ازي، مؤرخ الصحافة العربية. أديب من أعضاء اجملمع العلمي العريب ، ومن أعيان السراين الكاثوليك. أصله من املوصل، من  (14)

ة واتسعت ثروته. ودأب على ر هاجر أسالفه إىل حلب. وتفرقوا يف بالد الشام ومصر ، وتعلم يف املدرسة البطريركية مث بكلية اآلابء اليسوعيني. واشتغل ابلتجا
 (2/178م. اأَلعالم للزركلي )1827التأليف والكتابة يف اجملالت وبعض الصحف، تويف عام 

 م.1842( دمشق، 20ُدور كتب فلسطني ونفائس خمطوطاُتا، جممع اللغة العربية، جملد ) (15)
 ، موقع اجلزيرة نت. 2012-2-11اد أسيل اجلندي بتاريخ خمطوطات األَقصى، ترميم التَّاريخ ملواجهة التَّهويد، تقرير من إعد (16)
 (. 287ص) 2008، كانون الثاين، 244ينظر: الرتاث العريب املخطوط يف بيت املقدس، ِإايد خالد الطَّباع، جملَّة املعرفة، العدد  (17)
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ومن املؤمل أَيضاا ما ذكره الدكتور يوسف زيدان، َأنَّ هناك جمموعة أُخرى من املخطوطات العربية بيد اليهود، منها ما هو 
 " أو املكتبة القومية اليهودية JNULموجود يف اجلامعة العربية يف القدس، وهناك جمموعة ُأخرى حمفوظة فيما ُيسمَّى "

ن حمتوايُتا نكاد نعرف ع الاجلامعية يف القدس، وهناك جمموعة ُأخرى ُتسمَّى جمموعة شالوم يهودا. كلُّ هذه اجملموعات 
ها نَّ املذكور شالوم قام بفهرسة اجملموعة اليت ميلكها، وصوَّرها على ميكروفيش، وعرض. ويضيف زيدان: أَ قل القليل أَ الَّ إِ 

منها  %80للبيع للمهتمِ ني بقيمة اثنني وثالثني أَلف يورو، ُمدَّعياا َأنَّ جمموعته تضمُّ مخس ومخسني أَلف خمطوط، 
ن الثالث إىل العاشر!!، ويضيف أَيضاا َأنَّ يعود اترخيها ما بني القر  1000عنوان، منها  1000ابلعربية، حتوي على 

 . (18)هناك أَربعمائة عنوان يف هذه اجملموعة مل يذكرها بروكلمان أَو َأي فهرس من فهارس املخطوطات
 واملواد الرتاثية. من املخطوطات دائرة املخطوطات املقدسيةرصيد املطلب الثَّاين: 

كثرها شهرة، داخلها كثرياا من املخطوطات، يبلغ تعدادها العشرة، ِإالَّ َأنَّ أَ ينتشر يف القدس كثري من املكتبات اليت حتوي 
وأَنفسها خمطوطات مكتبتان: دار كتب املسجد األَقصى، ودار كتب آل اخلالدي، وسنبني يف هذا اجلدول عدد 

ليل الذي َأصدرته اإِلدارة العامَّة للم طوطات كتبات واملخاملخطوطات يف كل مكتبة من مكاتب القدس حسب الدَّ
 (19) م، وذلك على النحو اآليت:2000بوزارة الثَّقافة ابلسلطة الفلسطينية عام 

 
 

                                                           
 م.1877، 70ص  ، العدد األول،2ينظر: املخطوطات العربية يف فلسطني، خريية قامسية، املورد اجمللد  (18)
 .78-77ينظر: املرجع السابق  (19)

 اسم المكتبة
مخطوطا

 ت جيدة

مخطوطا

ت 

 متوسطة

مخطوطا

ت ذات 

 عيوب

مخطوطات 

 أصلية

مخطوطا

ت 

 مصورة

مخطوطات 

غير 

 مفهرسة

مخطوطا

ت تم 

 انقاذها

عدد 

 الفهارس

عدد 

المخطوطات 

 في كل فهرس

دار  مكتبة

إسعاف 

 النشاشيبي

 --- لم ينشر 040 0 0 000 040 0 0

مكتبة 

المسجد 

 األقصى

080 760 760 0000 0 1000 0 0 000 

مكتبة 

مؤسسة 

إِحياء 

 التراث

0600 470 0 470 0600 0900 470 0 00 
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اسم 

 المكتبة

مخطوطا

 ت جيدة

مخطوطا

ت 

 متوسطة

مخطوطا

ت ذات 

 عيوب

مخطوطا

 ت أصلية

مخطوطا

ت 

 مصورة

مخطوطا

ت غير 

 مفهرسة

مخطوطا

ت تم 

 انقاذها

عدد 

الفهار

 س

عدد 

المخطوطا

ت في كل 

 فهرس

مكتبة 

جامعة 

 القدس

0 0 080 080 0 0 0 1 110 

مكتبة 

األنصار

 ي

0 000 0 000 0 000 0 0 0 

المكتبة  

 الخالدية
000 0 878 1078 0 1078 100 

تحت  0

 الطبع
-- 

مكتبة 

 الخطيب
70 0 00 100 0 100 0 0 0 

مكتبة 

 البديري
644 0 000 644 0 000 0 0 000 

جمعية 

الدراس

ات 

 العربية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 بيت املقدس: )املخطوطات الفريدة والنادرة والنفسية(أمهية خمطوطات  املطلب الثَّالث:

 النُّسخة النَّادرةَأو نفيسة. ف، َأو فريدة، خمطوطة اندرة ال بد لنا قبل اخلوض يف هذا الباب َأن نوضِ ح املقصود من قولنا
لفريدة فهي ا املخطوطة امَّ قل. أَ خرى منها على األَ أُ  يف العامل قليل، لكن توجد نسخ   املخطوط عدد نسخ نَّ أَ  :عينت

انت هلا ميزة معينة ذا كطلق وصف النفيسة على املخطوطة إِ يُ حظة. بينما النسخة الوحيدة املوجودة يف العامل حىت اللَّ 
منسوخة خبط   ، أو تكونمجايل ٍ  بشكلٍ  و تكون مزركشةا سخ، أَ قدم من بني بقية النُّ ن تكون األَ كأَ : ن قيمتهاترفع م

 . (20)املؤلف نفسه، وهنا يكون منبع نفاستها
 يت جتعل املخطوطهم املي زات الخرى أَ العلمية والقيمة املرجعية من جهة أُ  جهة، وأمهيتهنفاسة الكتاب ونُدرته من  دُّ وتُع

 إىل بيت املقدس. حياء رحالت العلماءواليت لعبت دوراا هام اا يف إِ  ،هل العلمحمط نظر أَ 
 
 

                                                           
 . م2012-9-12إنقاذ ثروة خمطوطات املسجد األقصى قبل ضياعها، إعداد هنادي قوامسي، نشر بتاريخ  (20)

http://raseef22.com/culture/2015/08/12/saving-manuscripts-in-the-al-aqsa-mosque-library/ 
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فمن املخطوطات النَّفيسة يف القدس: خمطوط الشِ فا للقاضي عياض، الذي ذكره القامسي يف ِإحدى رحالته ِإىل القدس، 
 فقال: 

نها الشفاء من نفائس كتبها ، وترددت إليها كثرياا ، واستعرت موملا زرت املكتبة اخلالدية يف جوار احلرم طالعت بعضاا $
 (21) #للقاضي عياض ، عليه مساعات كثري من احملدثني ، وهو مقابل على نسخة مقابلة على نسخة املؤلف

. ووي ةالنَّ  خمطوطة األربعنيومن النُّسخ النَّفيسة من املخطوطات يف املسجد األَقصى ما ذكره يوسف اأُلوزبكي عن 
ة، ولكن نسخة املسجد األقصى ُنِسخت عن نسخة املؤلف وويَّ ربعني النَّ خمطوطة لألَ  200: "يف العامل ما يقارب فقال

بع ووي ة، وهذا منربعني النَّ قدم نسخة لألَ عاماا فقط، وتعترب أَ  10مباشرة، وهي قريبة من عصره، فهي تبعد عن وفاته 
:  نفاستها".  آن" لإلمام قصى مثل خمطوطة "الربهان يف علوم القر خرى يف األَ نفيسة أُ  وهنالك خمطوطاتويضيف قائالا

 .(22)بيهت بيد ابن املؤلف عن نسخة أَ طَّ ا خُ ّنَّ الزركشي، ومنبع نفاستها أَ 
ما عن أَقدم املخطوطات املوجودة يف املسجد األَقصى كما ذكر الدكتور انجح بكريات، فهو خمطوط للقرآن   ََ َأ

 الكرمي مكتوب على جلد الغزال، يعود عمره إىل أَوائل األموية.
طوطاا ويذكر بشري بركات املهتم ابملخطوطات َأنَّ املكتبة البديرية حتوي على ست خمطوطات فريدة، وستة وعشرين خم

 (23)اندراا، وسبعة وعشرين خمطوطاا تقريباا خبط يد املؤلِ ف نفسه
لحق هبا و مُ  عالملة و مقروءة على جمموعة من األَ مقابَ مسلم مام ابع من صحيح اإلِ فر الرَّ الس ِ وهناك نسخة  نفيسة من 

د سخ النَّفيسة يف مكتبة املسج، والتَّمهيد لأَلسنوي من النُّ ه  مبصر 717ربيع األول من عام  20طبق مساع بتاريخ 
 .(24)األَقصى

                                                           
 .2007-7-7خطوطات فلسطني، حممد كالب منشور على موقع مؤسسة القدس حتت عنوان بتاريخ رحالت ومراسالت األعيان مل(21)

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=118#.V2m9q_l87Uk 
 .م2012-9-12إنقاذ ثروة خمطوطات املسجد األقصى قبل ضياعها، إعداد هنادي قوامسي، نشر بتاريخ  (22)
 م. 2010-2-24مسرييت مع خمطوطات بيد املقدس، بشري بركات، نشره موقع الواثئق واملخطوطات الفلسطينية بتاريخ  (23)
  http://wadod.org/vb/showthread.php?t=7196مركز ودود للمخطوطات،  (24)
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حتصيل  :افضائل بيت املقدس ، عنواّن يفخمطوطة اندرة أَمَّا النُّسخ الفردية فلعلَّ َأمهَّها ما ذكر يوسف زيدان وهي 
 يةهجر  771املتوىف سنة  األنصاريهري ابن هشام الشَّ  للنحويوهى من األعمال غري املعروفة  ،األنس لزائر القدس

 )25 (هجرية 801واملخطوطة طريفة  ، قدمية نسبياا ، يعود اتريخ كتابتها إىل سنة ،
 اخلامتة والتوصيات :

بعد هذا التطواف السريع يف مكتبات وخزائن املخطوطات يف القدس الشريف يظهر لنا حجم القصور يف حفظ هذا 
ات، املسلمني، وقلَّة بضاعتهم يف علم املخطوطالرتاث اإِلسالمي من عبث البشر وعوادي الدَّهر، وهذا بسبب جهل 

على الرَّغم ّمَّا ميثله من عمق اترخيي لألُمَّة اإِلسالمية، وارتباط وثيق جبذورها، وبيان ملاضيها العريق، كما ظهر مدى 
ييبها عن الواقع غاهلجوم الشَّرس على مقِ درات األُمَّة العلميَّة من قبل االحتالل الصهيوين وحماولة االستيالء عليها لت

 وفصلها عن حياة األُمَّة.
وهذه بعض التَّوصيات الواجب َأخذها بعني االعتبار ليتسىن لألمة تاليف ما وقع منها من تقصري جتاه اترخيها وتراثها، 

 وهي اآليت:
ميم واألَنشطة املرادفة له، من ذلك أتسيس مدرسة تُعلِ م  .1 تدرس و زايدة اإِلنفاق املايل لَدعم جهود الرتَّ

ُأصول التَّحقيق، وخدمة املخطوطات، حفظاا وترميماا وصيانة لتحقيق املخطوطات املقدسية، لُتخر ِج 
 َأجياال حترس ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

إصدار فهرس موحد جبمع خمطوطات القدس يف كتاب واحد، يشرتك فيه َأصحاب الشأن واخلربات،  .2
 ىن حصر ومعرفة األعداد الكلية للمخطوطات أبَنواعها.ويُعتىن بنشره على َأكثر من صورة، ليتس

تسليط الضوء إعالميا أكثر على تراث القدس وخمطوطاُتا، وذلك من خالل عقد الندوات وورشات  .1
العمل، وِإقامة الربامج التلفزيونية، إلظهار هذا الكنز املدخر يف القدس، ويف املقابل يفضح ّمارسات 

 ىل االستيالء وتدمري هذا املخزون الثقايف الكبري.االحتالل الصهيوين الرامية إ
 
 

                                                           
 17، 12املكان واإلنسان، معهد املخطوطات  العربية ، القاهرة املخطوطاُت املقدسيُة املفهرسة، يوسف زيدان، الندوة الدولية : تراث القدس ، ذاكرة  (25)

 .2007نوفمرب 
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 املصادر واملراجع.
 م.2002الزركلي، دار العلم للماليني/بريوت،  فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين اأَلعالم، خري .1
الثاين، ، كانون 244الرتاث العريب املخطوط يف بيت املقدس، ِإايد خالد الطَّباع، جملَّة املعرفة، العدد  .2

 م.2008
 م.1842( دمشق، 20دور كتب فلسطني ونفائس خمطوطاُتا، جممع اللغة العربية، جملد ) .1
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