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  دراسة وثائقية -المكتبات المقدسية ودورها الثقافي والحضاري في القدس الشريف أبان العهد العثماني
 د. احمد حسين عبد الجبوري

 كمية التربية جامعة تكريت/
 المقدمة

(، ومركز اشعاع دعوة عيسى القدس اولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفييف، ومسرى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ
)عميو السالـ( الى العالـ، القدس مدينة الصمود والشموخ القدس ميد الحضارات، تفتخر بما تضمنو وثائقيا وسجالتيا 

 الرسمية مف وثائؽ وتتعمؽ بالكتب والمكتبات فييا وتدؿ عمى مكانتيا في الحضارة العربية اإلسالمية.
ثائؽ غير المنشورة تتعمؽ بالكتب والمكتبات في القدس، ىذه الوثائؽ التي تتوزع يتناوؿ موضوع البحث مجموعة مف الو 

في سجالت المحاكـ الشرعية في القدس، وفي حوزة الورثة، وفي سجالت االراضي )الطابو العثماني( اذ كانت ىناؾ 
 0اراضي موقوفة عمى المكتبات لرعايتيا واالىتماـ بيا وذلؾ بما تدره مف امواؿ لخدمتيا 

تضـ الوثائؽ مجموعة وقفيات لمكتبات بعض العمماء المقدسييف وحصر أرث بعضيـ وتتحدث عف سيرة ىوالء 
العمماء، والكتب التي تحتوييا مكتباتيـ ودورىـ في تنمية الحياة العممية والثقافية في القدس، واالوقاؼ التي اوقفوىا عمى 

 0 مكتباتيـ الدامة نشاطيا العممي ودور الورثة في ذلؾ
كما تبيف الوثائؽ انواع الكتب الموقوفة والعموـ التي كانت تدرس في تمؾ الفترة، واىـ الموضوعات التي تناولتيا ىذه 

 الكتب.
تطرؽ البحث الى ترجمة وتعريؼ األعالـ الذيف ورد ذكرىـ في الوثائؽ وتبياف الدور العممي والديني الكبير الذي ادوه 

تبات ووقفيا لخدمة طالب العمـ، والعمؿ عمى النيوض بالدور الحضاري الذي تمعبو القدس مف خالؿ نشر العمـ وانشاء المك
عمى مر العصور، ويبيف البحث الجانب الثقافي والمعرفي الذي تقدمو ىذه الوثائؽ مف خالؿ المعمومات التي تزودىا 

 لمباحثيف في مختمؼ المجاالت. 
ف مدينة القدس والمناطؽ األخرى لما لو مف أثر في بياف دقة وفاعمية كما يتناوؿ البحث موضوع العالقات الثقافية بي

المعمومات التي احتوتيا الوثائؽ موضوع البحث، وأثر الكتب والمكتبات في تفعيؿ عممية التبادؿ الثقافي مف خالؿ الرحمة 
ي طمب العمـ سواء مف القدس في طمب العمـ واثر الكتب والمكتبات في تفعيؿ عممية التبادؿ الثقافي مف خالؿ الرحمة ف

، فضاًل  أوالييا وما تجمبو ىذه العالقات مف فائدة عممية كبيرة، حيث تزود ىذه المكتبات بالكتب الجديدة وفي مختمؼ العمـو
 عف زيارة العمماء وطالب العمـ ليذه المكتبات لألطالع عمى ما فييا وىذا ما سنتبينو في ىذا البحث. 

يكوف بعض ىذه الوثائؽ قد تعرض لمتمؼ والضياع جراء ما تعرضت لو المدينة المقدسة مف إف مف غير المستبعد اف 
نكبات، وما عاناه اىميا مف تشريد ونفي، واستالب لحقوقيـ ومحاولة لطمس معالميا الحضارية اإلسالمية والعربية وتزوير 

مومات ميمة مرت بيا المدينة المقدسة وتعرؼ لتاريخيا العريؽ، لذلؾ فأف مف الضروري نشرىا والتعريؼ بما تحويو مف مع
بالنشاط العممي القائـ فييا في تمؾ الفترة، حيث تمثؿ ىذه الوثائؽ أدلة دامغة عمى أبراز ىوية المدينة العربية واإلسالمية وما 

 يستشعره االحتالؿ الصييوني مف خطر نشر ىذه األدلة والتعريؼ بيا. 
 لمقدس: السجالت والوثائق المتعمقة ببيت ا

تعد الوثائؽ الرسمية لمدولة العثمانية مف أىـ مصادر المعمومات حوؿ المدينة المقدسة لمكشؼ عف مظاىر الحياة 
الثقافية واالقتصادية واألجتماعية والسياسية بكؿ تفاصمييا وحقائقيا، وتتمثؿ ىذه الوثائؽ في سجالت المحكمة الشرعية في 

في األرشيؼ العثماني، يضاؼ ألييا الوثائؽ الموجودة في عدد مف الدوؿ العربية  القدس والوثائؽ العثمانية المحفوظة
 واألجنبية ومايو جد في حوزة بعض األفراد. 
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 سجالت المحكمة الشرعية في القدس: 
تمتاز سجالت المحكمة الشرعية في القدس باحتوائيا عمى ذخيرة غنية مف المعمومات المتعمقة بنواحي الحياة 

ألفراد، وكذلؾ باألنظمة والقوانيف التي تحكـ المعامالت والعالقات بيف الدولة وأىالي البالد، وبيف الناس فيما الشخصية ل
بينيـ كإحكاـ البيع والشراء واليبات والوقؼ وغيرىا مف المعامالت السائدة في المجتمع. ومما يميز المعمومات المستقاة مف 

مف صدورىا مف جية رسمية وشموليا لمختمؼ الطبقات االجتماعية، ومف الثقة سجالت المحكمة الشرعية الدقة المتأتية 
التي كانت لدى األىالي بما يصدر عف القضاة مف أحكاـ نتيجة لصرامة النظاـ القضائي في تطبيؽ العدالة خدمة لمديف 

 . (1)ولمقاصد الشريعة
ـ(. وتضـ وثائؽ في مختمؼ الموضوعات  1529 -ىػػػ  936تبدأ سجالت المحكمة الشرعية في القدس مف سنة ) 

دارة أمواؿ األيتاـ، وتسجيؿ التركات، وأمواؿ الوقؼ والمؤسسات الوقفية، والوثائؽ  كتسجيؿ األراضي والعقارات األخرى، وا 
 . (2)المتعمقة بالقضايا المختمفة كقضايا السرقات وغيرىا 

 السجالت والوثائق العثمانية: 
ظة في األرشيؼ العثماني خاصة في مدينتي استانبوؿ وأنقرة، وتضـ نوعيف أساسييف ىي السجالت والوثائؽ المحفو 

 مف مصادر المعمومات ىما السجالت الرسمية لمدولة العثمانية، والمصدر األخر ىو الوثائؽ. 
 السجالت الرسمية/الدفاتر

ىو مايعرؼ بػػػ)ميمة دفتر لري(. تضـ ىذه الدفاتر كؿ مايتعمؽ بشؤوف الدولة مف الناحية اإلدارية والدبموماسية و 
كالمراسالت مف السالطيف الى الوالة والقضاة والحكاـ في أنحاء الدولة، والمراسالت الموجية الى ممثمي الدولة في البمداف 

دمشؽ التي كانت ية المختمفة. وكذلؾ المراسالت مف الدوؿ االخرى والمعاىدات وغيرىا. وىناؾ تسعة دفاتر منيا خاصة بوآل
مسطيف تابعة ليا، ومايتعمؽ باألمور المالية كدفاتر األوقاؼ وتمزيـ األراضي وتسجيميا مايعرؼ بػػػ)طابو تحرير دفتر لري(، ف

ـ(، وتضـ ىذه الدفاتر معمومات 1525-ىػػػ932ويرجع تاريخ اوؿ تسجيؿ ألراضي الدولة في البالد العربية الى سنة )
 .(3)ة ليا وأنواع األراضي ومنيا أراضي الوقؼمفصمة عف السكاف والمدف واألمور المالي

 الوثائق: 
تتضمف مراسيـ وقوانيف ورسائؿ ووقفيات تتعمؽ بفمسطيف بشكؿ عاـ وبمدينة القدس تحديدًا، ونظرًا ألىمية تمؾ 

ت السجالت والوثائؽ فقد تنبو بعض الميتميف ألىمية تصويرىا لتسييؿ االطالع عمييا وحفظيا فتـ تصوير عدد مف سجال
المحكمة الشرعية في القدس مف قبؿ الجامعة األردنية وىي محفوظة في مركز الوثائؽ والمخطوطات في تمؾ الجامعة، كما 
تضـ دائرة األراضي والمساحة األردنية نسخًا مصورة لسجالت دائرة األراضي في القدس يرجع ألييا الباحثوف في الدراسات 

مقدسة. وفي مجاؿ تحقيؽ الوثائؽ ونشرىا فاف ابرز الجيود ماقاـ بو المرحـو الدكتور المتعمقة بممكية األراضي في المدينة ال
كامؿ جميؿ العسمي، حيث حقؽ ونشرعددًا عددًا مف وثائؽ المحكمة الشرعية في القدس اعتمادًا عمى سجالت المحكمة 

 . (4)وأوراؽ ومخطوطات بعض العائالت المقدسية، ومخطوطات المكتبة الخالدية في القدس
ومف الدراسات التي صدرت اعتمادا عمى المعمومات التي تشمؿ عمييا النسخ المصورة مف سجالت ووثائؽ الدولة 
العثمانية، دراسة أكاديمية عف ناحية القدس الشريؼ في القرف العاشر ىجري/السادس عشر ميالدي، لمباحث محمد أحمد 

-1215ي حوؿ مدينة القدس وجوارىا خالؿ الفترة مف )سميـ اليعقوب، ودراسة الدكتور زياد عبدالعزيز المدن
( لمباحث 1918-1858ـ(، كما اف ىناؾ دراسة اخرى عف ممكية االراضي في متصرفية القدس )1830-1800ىػػ/1245

الدكتور اميف مسعود ابوبكر، فضاًل عف الدراسة الوثائقية عف وثائؽ الطوائؼ الحرفية في القدس في القرف السابع عشر 
 . (5)الدي لممرحـو عمي عطا هللالمي
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 التعريف بالوثائق المشار أليها مرتبة زمنيًا: 
 :(;)م;>:6هـــ/9=<الوثيقة األولى/مؤرخة في سنة 

موضوع الوثيقة دعوى مرفوعة مف قبؿ شخص يدعى مال محمود تصفو الوثيقة بػػػ)فخر األماثؿ( يشكو فييا المدعو 
( الى حاكـ القدس الحنفي المذىب لطؼ اهلل أفندي. بحضور نائب الوالي عمي يحيى بف عبدا هلل مف ارضرـو )بالد ا لرـو

كتخذا باف المدعو يحيى سرؽ منو أسبابا وكتبًا مف حجرتو في المسجد األقصى ويقصد باألسباب األشياء التي كاف يتسبب 
 بيا عمى مايقيـ أوده. 

كاف منيا مالبس وأثاثا ومستمزمات لممنزؿ، أو ما كاف كتبًا  وتشير الوثيقة الى المسروقات بأنواعيا وأثمانيا سواء ما
في موضوعات مختمفة، وأشارت الوثيقة إلى أف المسروقات موجودة في منزؿ السارؽ في مدينة الخميؿ، وأما الكتب فيي في 

 منزلو ومنزؿ يوسؼ وحسيف رفيقيو في القدس، وقد تبيف ذلؾ بعد الكشؼ عمى منزلو. 
التي تحوييا مكتبة المال محمود كما تذكر الوثيقة عمى موضوعات مختمفة وفي شتى مجاالت العمـ  لقد أشتممت الكتب

 وخاصة الدينية منيا حيث كاف االىتماـ بالجانب الديني ىو السمة البارزة عمى عمماء بيت المقدس ومكتباتيا وكتبيا. 
 :(>)م >>:6هــــ/:=<الوثيقة الثانية/مؤرخة في سنة 

الى أنيا قيدت بإذف قاضي  شارةأرث الشيخ شرؼ موسى الديري أماـ الصخرة. تبدأ الوثيقة باإل موضوعيا حصر
القدس لغرض حصر ارث أماـ الصخرة، وتسمي الورثة الشرعييف لو األحياء منيـ األموات، وتبيف الوثيقة أف الكتب تسمميا 

 ناظر الوقؼ. 
ىو حصر اإلرث، والف بعض الورثة متوفوف فاف الوثيقة تفصؿ وتورد عناويف الكتب وأوصافيا، والف موضوع الوثيقة 

نصيب كؿ الورثة األحياء مف تركة المتوفيف وتبيف الوثيقة اف األحياء مف الورثة طمبوا أف تخمف الكتب وتقسـ بينيـ، 
 وأشارت الى نصيب كؿ واحد منيـ مف التركة وفؽ أحكاـ األرث، وما يقابؿ الحصر مف كتب. 

ـ(، قبؿ تاريخ  1569ىػ/ 977بأف، ضبط الكتب وتسميميا لموكيؿ وىو ناظر الوقؼ تـ في سنة ) وتبيف الوثيقة
التقسيـ، كما تبيف الطريقة التي تقاسموا فيما بينيـ، وىي شراء الواحد منيـ حصة الباقيف فيما اخذ مف الكتب وبعد ذلؾ 

بحضور الورثة أنفسيـ ووكيؿ مف لـ يحضر منيـ.  تشير الى أبراء ذمة متولي الوقؼ مف الكتب وتصديؽ الورثة عمى ذلؾ
 وفي أخر الوثيقة يثبت الكاتب وأسماء الشيود. 

 : (=)م=<:6هــــ/>600الوثيقة الثالثة/مؤرخة في سنة 

الى أنعقاد المجمس الذي سيتـ  شارةموضوع الوثيقة وقفية الشيخ يحيى شرؼ الديف بف قاضي الصمت، تبدأ الوثيقة باإل
لوقؼ وتسمية الحضور، وتشير الى أىمية الوقؼ في اإلسالـ ومف ثـ تنتقؿ الى بياف األىداؼ التي يرمي ألييا فيو أاشيار ا

الواقؼ بوقفو وعمى رأسيا وأىميا انو ))يطمع في ادخار عمؿ صالح يمقي بو وجو ربو يـو الميعاد(( وخدمة ألىؿ العمـ في 
فيا وصفًا مفصاًل( وتعيف الموقؼ عمييـ وشروط استحقاقيـ ، ثـ تنتقؿ بيت المقدس. ثـ تقدـ سردًا )لمكتب الموقوفة مع وص

الى صدور حكـ شارةالى تعييف ناظر الوقؼ والشروط الواجب توفرىا فيو وبياف المسؤوليات والواجبات المنوطة بو وتختـ باإل
لؼ ىجرية/الموافؽ لمعاـ الوالي بصحة الوقؼ ولزومو واثبات تاريخ تحريره في الخامس عشر مف شير رجب سنة سبع وأ

 ألؼ وخمسمائة وثمانية وتسعيف ميالدية. 
، وقد حبسيا صاحبيا  لقد حوت مكتبة الشيخ أبف قاضي الصمت عمى مائة وخمسيف مصدرًا تقريبًا وفي مختمؼ العمـو

 نقراض أبنائو. عمى نفسو طيمة حياتو ثـ عمى أوالده مف بعده ثـ عمى الطالب مف أتباع المذىب الشافعي في القدس بعد ا
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 : (<)م;7>6هــــ/<668الوثيقة الرابعة/مؤرخة في سنة 

وقفية الشيخ محمد الخميمي، ىذه الوثيقة أحدى الوثائؽ المحفوظة لدى األسر المقدسية وقد وجد فييا ترجمة لحياة 
س في غرة شعباف عػػػاـ الشيخ الخميمي بقمـ حسف عبدا لمطيؼ الحسيني وىي صادرة عف سجالت المحكمة الشرعية في القد

 . (10)1726ىػػػػػ/1139
تبدأ الوقفية بمقدمة تعرؼ بصاحبيا محمد الخميمي والقاضي زكريا قاضي قضاة القدس الذي أجازىا وحكـ بصحتيا 

والسنة وقوؿ الفقياء في الخمو، ثـ تشير الوقفية  قرآفوتشير الى أمية الوقؼ وفضمو وتورد نصوصًا دالة عمى الوقؼ مف ال
لى بياف األسباب لدى الواقؼ لتسجيؿ وقفو وأىميا )التأسي بسيد الكائنات(ورغبتو في بقاء كتبو، وىي أحب أموالو أليو في ا

الديار المقدسة ذخيرة ينتفع بيا أىميا، بعد ذلؾ تنتقؿ لمدعاء لمواجب، ثـ تشير الى الكتب الموقوفة مرتبة وفؽ موضوعاتيا 
ة وتعيف الوقفية الموقوؼ عمييـ وتبيف شروط الواقؼ إلدارة وقفو ويحذر مف مغبة عدـ حيث تبدأ بتعداد المصاحؼ الشريف

َ  الى ما يحؿ بالمتساىميف في تطبيؽ شروط الواقؼ ممف يتولوف أمر األشراؼ عمييـ، ثـ تأتي  مراعاة تمؾ الشروط مشيرًا
، بيوت، الخ. . . الوقفية عمى ذكر األمالؾ األخرى التي وقفيا الشيخ الخميمي عقارات معية، ك  رـو

ويعيف الموقوؼ عمييـ فيسمي العقارات ويعيف حدودىا ويفصؿ الطريقة التي ألت بيا إليو، والحالة التي كانت عمييا 
وما أدخمو عمييا مف التحسينات وما أنفقو عمييا مف أمواؿ، وأما ما يخص الكتب فاف الوثيقة تشير الى شروط الواقؼ في 

ت واألمالؾ األخرى، وتشير الى عدد الكتب واىـ المواضيع التي تناوليا، ووتحدد األجر المحدد إدارة وقفو مف العقارا
لمقائميف عمى الوقؼ والمصاريؼ الالزمة لذلؾ، ثـ تشير الوقفية الى اسـ متولي الوقؼ، وأجراء تسجيمو وتعيف تاريخ الوقفية 

 وتثبت أسماء الشيود والكاتب وعددىـ مجتمعيف تسعة أفراد. 
 : (66)م 6<>6هـــ/ :670الوثيقة الخامسة/مؤرخة في سنة 

موضوعيا وقفية الشيخ محمد بف بدير، والوقفية تبدأ بخطبة شكر وحمد وتبتؿ الى اهلل )سبحانو وتعالى(، وذكر لفضؿ 
يا الشيخ مشير الوقؼ ثـ تشير الى األمالؾ الموقوفة فتسمييا وتبيف الطريقة التي ألت فييا أليو، وتبدأ بالدار التي يسكن

بالتفصيؿ الى الصفة التي يريد الواقؼ أف يكوف عمييا الوقؼ حيث حدد وصفيا ولو انو لـ يشر الى حدودىا بالتفصيؿ 
لكونيا مالصقة لممسجد األقصى مف الجية الغربية منو فيي )معمومة الحدود( وعيف الخموة التي في تمؾ الدار في الطابؽ 

ؾ الى بقية األمالؾ التي وقفيا بذكر العقار سواء. أكاف دار سكف وما يتصؿ بيا مف أرض السفمي مسجدًا ، وتشير بعد ذل
وحوا كير )بساتيف( أو جزء مف مصنع كالمصبغة والمعصرة ويغمب في تعييف المواقع عبارة ))معمومة الوارد ذكرىا أونصيبو 

ثيقة سردًا لألمالؾ الموقوفة تبيف الموقوؼ عمييـ منيا مع ذكر شركائو وما أنفقو عمى المستصمح منيا(( وبعد أف تورد الو 
وشروط أستحقاقيـ وتنتقؿ بعد ذلؾ لتعييف ناظر الوقؼ وبياف الشروط الواجب توافرىا فيو، ثـ تبيف مقدار المرتبات التي 
 تصرؼ لمف يقرا الجزء الشريؼ وتشير الى الشروط الخاصة لتأجيروسكف داره وتختـ بتفصيؿ أجراءات تسجيؿ الوقؼ

 وتثبيت تأريخو )التاسع عشر مف ذي الحجة الحراـ سنة خمسة ومأتيف وألؼ(. 
، عمى المكتبة الخالدية تبدأ الوثيقة باألعالف عف انعقاد مجمس (13)موضوعيا حجة وقؼ حماـ العيف العيف )تنكر(

ذي اشيد الواقؼ المجمس الشرع بتعييف مكاف االنعقاد وتسمية صاحب الوقؼ الذي حضره ثـ تشير مباشرة الى العقار ال
عمى انو أوقفو مع بياف حصتو في الممكية والطريقة التي وصؿ أليو العقار منيا، كما تشير الوقفية الى حدود العقار 
بالتفصيؿ، ثـ تعود الى ذكر تفاصيؿ عمارة العقار وتؤكد عمى وجوب استمرار صفة الوقؼ وعدـ التعدي عميو وىذا ماتؤكد 

الى شروط الوقؼ وتبيف اف الوقؼ لصالح المكتبة  شارةرى، بعد ذلؾ تنتقؿ الوثيقة الى اإلعميو حجج الوقؼ األخ
، وتشير الى أوجو صرؼ ربع حماـ العيف عمى المكتبة والشروط الواجب عمى محافظ الكتب مراعاتيا أثناء (14)الخالدية

جراءات تسجيمو وتعيف ت شارةعممو ثـ انتقمت لإل اريخ تسجيمو في اليـو الثامف مف شير ربيع الى تعييف متولي الوقؼ وا 
 0الثاني مف سنة اثنتيف وعشريف وثالثمائة ألؼ 
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 (: :6)ترجمة االعالم 
مال محمود اميف احمد المولى في قضاء مصر، كانت لو حجرة في المسجد االقصى ويبدوا انو كاف احد شيوخ احدى  -1

 0(16)ـ1576ىػ/984الطرؽ وتاريخ رفع دعوتو سنة 
ؼ موسى الديري حنفي المذىب تولى امامة الصخرة المشرفة كاف متزوجا مف ابنة االمير عمي جمبي، الشيخ شر  -2

 .(17)ـ1577ىػ/985وانجب مف الذرية ولداف واربع بنات وتاريخ حصر ارثو 
الشيخ يحيى شرؼ الديف بف محمد الشيير بابف قاضي الصمت شافعي المذىب كاف اماـ المسجد االقصى، وكاف  -3

، وفي الطابؽ الثاني مف مبنى المدرسة غرفة يسكف في  المدرسة االمنية الكائنة في الرواؽ الشمالي لساحة الحـر
 .(18)تدعى الكتيبة وفييا متبو التي وقفيا 

الشيخ محمد الخميمي ىو محمد بف محمد الخميمي مفتي الشافعية في القدس، ولد ونشأ في الخميؿ، وزاوؿ أعماؿ التجارة  -4
ـ، 1692ىػػ/1104لطمب العمـ في األزىر واخذ الطريقة القادرية عف شيوخيا، ثـ جاء الى القدس سنة فييا ثـ ارتحؿ 

 1699ىػػ/1111وسكف المدرسية البمدية المجاورة لممسجد األقصى. وأصبح مف شيوخ الطريقة المشيوريف، حج سنة )
ولقبو بعالمة البالد المقدسية، كانت لو  (19)بمسيـ(، كاف وافر العمـ والغنى، الؼ في الفقو وأجازه الشيخ عبدالغني النا

أمالؾ كثيرة متفرقة وقفيا ذريا لمنع انتقاليا الى األجانب لما أجزعو خراب القصور المنيعة وتقمص عددىا جمع خزانة 
ـ(، وتوفي  1726ىػػ/1139كتب عمـ فريدة وقفيا عمى طمبة العمـ ومف يرغب في القراءة سنة )

 0(19)ـ(1734ىػػ/1147سنة)
ـ(، يعرؼ أيضا )بابف 1805ىػػػ/ 1220الشيخ محمد بدير ىو محمد بف محمود بف بدير القدسي المتوفي سنة ) -5

ـ(، ألب ميسور الحاؿ مما أتاح  1747ىػػػ/1160حبيش( لقب والده، كاف مف عمماء القدس الكبار ولد حوالي سنة )
القدس ومكث فييا يدرس ويفتي الى أخر عمره، وكانت لو لو الدراسة في األزىر واألخذ عف مشايخ عصره، عاد الى 

حمقات دروس في المسجد األقصى وفي خموتو، وقؼ داره الكائنة في باب الناظر )باب المجمس( احد أبواب الحـر 
ىػػػ 1205القدسي عمى يميف الداخؿ إليو ومكتبتو المعروفة باسـ مكتبة البديري، كانت تضـ ألؼ مخطوط في سنة )

، واشترط اف تخصص )الخموة التي في داخؿ المربع في أسفميا( الطابؽ السفمي مف الدار موضعًا لمكتب ـ(1790
ومسجدًا، كما وقؼ أمالكا أخرى في القدس ويافا والخميؿ ومصر تشمؿ تسع دور ومعصرة ومصبغة ودكاف 

ناثا ثـ عمى  ، وقفيا عمى نفسو ثـ عمى اوالده مف بعد ذكورًا وا  أوالدىـ ثـ عمى ذوي األرحاـ ثـ عمى وحاكورتيف وكرـو
 . (21)أبناء المجاوريف بالمسجد االقصى 

الشيخ راغب الخالدي، ىو راغب بف نعماف بف محمد عمي الخالدي، والدتو السيدة خديجة بنت موسى الخالدي قاضي  -6
الشيخ اسعد أفندي ـ، درس في المسجد األقصى وأجازه مفتي الشافعية 1866عسكر األناضوؿ، ولد في القدس سنة 

اإلماـ، والشيخ عبدا لقادر أبو السعود. عيف عضوًا في محكمة البداءة، ثـ عضوًا في مجمس المعارؼ في متصرفية 
القدس، كاف مف أنصار اإلصالح والدستور، وىو أوؿ مف أعمف خبر االنقالب العثماني عمى السمطاف عبدا لحميد في 

تأسيس مكتبة عامة في القدس، فتـ أصالح مدرسة قديمة مف أمالكيا في حارة القدس، اقنع والدتو بأنفاؽ األمواؿ ل
ـ، 1900باب السمسمة بالقدس وتجييزىا كمكتبة عامة جمعت فييا المخطوطات المنتشرة لدى عائمة الخالدي سنة 

حماـ العيف، توفي  ووقؼ أموالو عمى المكتبة الخالدية لألنفاؽ عمييا مف ريع ىذه األمالؾ ومنيا الجزء الذي ورثو مف
 . (22)ـ1952سنة 
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 دور الوثائق في تزويد الباحثين بالمعمومات 
أف الموضوعات الرئيسية لموثائؽ المشار ألييا في البحث ىي الوقؼ، حصر اإلرث، رفع دعوى بخصوص سرقة، إال 

 الى جانب منيا:  شارةأف الوثائؽ تزودنا بمعمومات كثيرة في موضوعات متعددة يمكف اإل
 الجانب الثقافي والمعرفي 

أىـ ما تزودنا بو الوثائؽ في ىذا الجانب ىو المعمومات الميمة عف الكتب التي كانت متداولة في ذلؾ العصر، 
فالوثيقة المتعمقة بحصر أرث الشيخ شرؼ موسى الديري أوردت عناويف وأسماء الكتب التي كانت ضمف تركتو، كذلؾ 

سباب الخاصة بالمدعو مال محمود ومف ضمنيا ما كاف لديو مف كتب، وكما تورد كؿ مف الدعوى المدفوعة بشاف سرقة األ
ـ(، ووقفية الشيخ محمد 1598ىػػػ/1007وقفية الشيخ يحيى شرؼ الديف ابف قاضي الصمت أماـ المسجد األقصى سنة )

 ـ(، ثبتًا بالكتب التي كانت في حوزة كؿ منيما. 1726ىػػػ/1139الخميمي سنة )
عراض عناويف الكتب الواردة في الوثائؽ موضوع البحث يتبيف أف الكتب الدينية كانت األكثر انتشارًا بيف أىؿ عند است

الكريـ وتفسيره، الحديث الشريؼ والسيرة النبوية، الفقو واألصوؿ،  قرآفالعمـ في بيت المقدس وتكاد تنحصر في عمـو ال
ينية االخرى، فضال عف عمـو المغة العربية، كاألدب والنحو والصرؼ الفرائض، التوحيد والعبادات، التصوؼ، العمـو الد

والبياف والبديع وعمـ الكالـ والمنطؽ والتأريخ والجغرافية، والفمؾ والحساب والطب والعمـو األخرى مع االختالؼ في أولويات 
 االىتماـ. 

الحنفية، ثـ في النحو والصرؼ والحديث فالشيخ موسى الديري الحنفي المذىب نجد أف معظـ كتبو في القراءات وفقو 
والسيرة والتفسير، فضال عف الى كتب في موضوعات أخرى كالمنطؽ والتصوؼ والفرائض، ونجد ذات االىتماـ بالكتب 
الدينية في سرد الكتب الواردة في الوثيقة المرفوعة لموالي بشأف السرقة التي تعرض ليا أحد عمماء بيت المقدس حيث تعرؼ 

 0ا أنيا في موضوعات دينية كالحديث الشريؼ والتفسير ، والفقو والتصوؼ والفرائض وغيرىا عناويني
تكاد قائمة كتب المكتبة الخالدية اف تجمؿ اىتمامات اىالي بيت المقدس العممية الثقافية، وذلؾ الف مجموعة الكتب 

عف أجدادىـ أو جمعوىا بأنفسيـ خاصة واف  التي ضمتيا المكتبة جمعت مف األفراد مما كاف تحت أيدييـ مف كتب ورثوىا
منيـ مف تمقى تعميمو في استانبوؿ حاضرة الدوؿ العثمانية وفي الدوؿ األوربية حيث كانت تضـ مخطوطات عمرىا سبعة 

ث قروف، ويتبيف مف فيرس المكتبة بالمغة العربية باف الفقو كاف يمثؿ االىتماـ األوؿ، يمي ذلؾ التاريخ والتراجـ ثـ الحدي
والمصطمح، فالنحو واألدب فضاًل عف االىتماـ بموضوعات أخرى كالسياسة والقانوف والنبات والروحانيات، بينما يضـ 

 فيرس الكتب غير العربية كتبا باالنكميزية والفرنسية في موضوعات متعددة. 
عمى تحصيميا، فالعموـ  ىكذا يتضح مف خالؿ الوثائؽ اىتماـ أىؿ بيت المقدس بالعمـو السائدة في عصرىـ وحرصيـ

تقانيا واإللماـ بيا مف حفظ لكتاب اهلل وقراءتو وتفسيره ومعرفة األحاديث الشريفة وما يتصؿ بيا مف عمـ الرو  آية الدينية وا 
تقانو الى جانب  واإلسناد والجرح والتعديؿ وفقو العبادات وغيرىا، كؿ ىذه العمـو كانت مما يحرص العمماء عمى تعممو وا 

ى إتقاف العمـو العربية وما يتصؿ بيا مف نحو وصرؼ وبديع وبياف وأدب مف شعر ونثر، ويضاؼ الى ذلؾ حرصيـ عم
 أخذىـ جانبًا مف العموـ

األخرى كالطب والفمؾ والحساب والجغرافية والتاريخ والمنطؽ والسياسة والقانوف، مما البد منو لتسير أمور الحياة 
دارة شؤونيا.   وا 

ة التي تشير ليا عناويف الكتب وموضوعاتيا اىتماـ عمماء بيت المقدس في العيد العثماني ومف المظاىر الثقافي
بالتصوؼ وانتشاره بينيـ، فالشيخ محمد الخميمي كاف متصوفًا يتبع الطريقة القادرية، والشيخ محمد البديري كاف مف أتباع 

يا وىي مف الظواىر الثقافية أف كثيرًا مف الكتب التي الطريقة الخمواتية، ظاىرة أخرى تجموىا عناويف الكتب وأسماء مؤلفي
كانت موجودة في مكتبات بيت المقدس كانت متداولة في أقطار العالـ اإلسالمي، واف كثيرًا مف ىذه الكتب كانت لمؤلفيف 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

202 

ثقافي الذي كاف مف جميع أنحاء العالـ اإلسالمي آنذاؾ ومف بينيا مؤلفيف مف القدس، وىذا دليؿ ساطع عمى مدى التالحـ ال
 سائدًا بيف أقطار العالـ اإلسالمي. 

يـ مف العمماء وعدـ االنغالؽ عمى أنفسيـ قرآنإف الحرص لدى العمماء والمثقفيف عمى متابعة كؿ ماتجود بو قرائح ا
 شارةلعمماء اإلالسيما أذا ماعممنا صعوبة طباعة الكتب وتوفير مستمزماتيا في تمؾ الفترة، ومما يؤكد التالحـ الثقافي بيف ا

الى كتب ميداة الى العمماء مف أقطار إسالمية أخرى، ففي وقفية الشيخ محمد الخميمي ذكره لمصحؼ كبير جاءه ىدية مف 
 بالد الرـو )األناضوؿ(. 

تشير ظاىرة وقؼ الكتب والمكتبات عمى طالب العمـ الى حرص عمماء بيت المقدس عمى بقاء الكتب ومصادر 
طالب العمـ، اال اف استعراض عناويف الكتب يدؿ عمى ضعؼ البيئة العممية في العيد العثماني بصفة المعرفة قريبة مف 

عامة، حيث تكثر الشروح واالختصارات والحواشي والذيوؿ في عناويف الكتب المذكورة في الوثائؽ المشار ألييا سواء في 
القدس مف خالؿ الوثائؽ المشار إلييا دور بارز في أبراز الكتب الدينية أـ في غيرىا لذلؾ فقد كاف لمكتب والمكتبات في 

األىمية العممية والدينية ليذه المدينة التي كاف يقصدىا طالب العمـ مف مختمؼ أنحاء العالـ لطمب العمـو ولزيادة الحـر 
الكتب والمكتبات القدسي الشريؼ ومسجد خميؿ الرحمف )عميو السالـ(، وكاف لعممائيا الفضؿ في ذلؾ مف خالؿ وقؼ ىذه 

لخدمة العمـ والعمماء، وكذلؾ وقؼ المزارع والمصانع والدكاكيف والبيوت وتخصيص ريعيا لخدمة وأعمار ىذه المكتبات 
 وبذلؾ كانت بيت المقدس بالفعؿ حاضرة العالـ اإلسالمي وممتقى األدياف السماوية. 

  العالقات الثقافية بين مدينة القدس الشريف والمناطق األخرى:
كانت مدينة القدس تشكؿ محورًا رئيسًا لعممية التبادؿ الثقافي مع المناطؽ المجاورة وغيرىا. وقد ساعد عمى ذلؾ وجود 
الحـر القدسي الشريؼ فييا، وكذلؾ وجود العدد الكبير مف المؤسسات التعميمية فييا ومنيا المكتبات الغنية بالكتب النادرة 

 قيو القادموف ألييا مف تسييالت مثؿ توفر أماكف اإلقامة، والطعاـ والشراب. والميمة، ىذا الى جانب ماكاف يال
، وذلؾ لزيارة الحـر (24)وكاف بعض العمماء يزوروف القدس اثر عودتيـ مف مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج
نما لتمقي العمـ مف فقو القدسي الشريؼ الذي تشد اليو الرحاؿ. بينما كاف بعضيـ األخر يحضر ألييا ليس لمجرد الزيار  ة، وا 

ـ(، 1576ىػػػ/984، ومف ىؤالء محمد بف بدر الديف الغري )ت (25)وتفسير وحديث نبوي شريؼ عمى عمماء الحـر القدسي
، والشيخ حسف بف محي الديف الحنبمي (26)الذي قدـ مف غزة واخذ التصوؼ وعمومو عف الشيخ بدر الديف حسف المقدسي

 . (27)ـ1598ىػػػ/1007اءا مف نابمس سنة وولده سميماف المذاف ج
، (29)لمعمـو الدينية وعمـو المغة العربية في األزىر الشريؼ( 28)أما العالقة مع مصر فقد تمثمت في تمقي المقادسة 

ـ(، الذي درس عمى الشيخ األزىري شمس 1521ىػػػػ/928وممف قاـ بذلؾ الشريؼ شمس الديف محمد بف أبي المطؼ )ت 
ىري ، ومحمد بف الشريؼ شمس الديف الذي طمب العمـ في مصر أيضا حيث درس ىناؾ عمى الشيخ زكريا الديف الجو 

 . (30)والشيخ نور الديف المحمي
وبالمقابؿ قدمت مجموعة مف عمماء مصر لمدراسة في الحـر القدسي الشريؼ منيـ الشيخ ابف شعباف المصري 

العمـو عف شيخ الحـر القدسي كماؿ الديف بف أبي شريؼ حيث سمع ـ( الذي اخذ 1542ىػػػ/949المعروؼ بابف عروس )ت
، كما قدـ الى القدس بعض العمماء المقادسة أصال الذيف ولدوا في مصر، والقوا (31)عميو شرح جمع الجوامع مع حاشيتو 

اء الى القدس ـ(، الذي ج1595ىػػػػ/1004الدروس فييا مثؿ الشيخ عمي بف غانـ المقدسي األصؿ، القاىري المولد )ت
 . (32)ثالث مرات

وتمثمت العالقات الثقافية مع دمشؽ في دراسة بعض العمماء المقادسة عمى عممائيا، مثؿ الشيخ محمد بف يوسؼ بف 
. ىذا وقد لبس بعض العمماء المقادسة (33)ـ  1559ىػػػ/967ـ(، الذي قدـ الى دمشؽ سنة 1618ىػػػ/1028ابي المطؼ )ت

ـ(، 1519ىػػ/925المتصوفة الدمشقييف، ومنيـ الشيخ شياب الديف احمد الشيباني المقدسي )ت خرقة التصوؼ عمى أيدي
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وأثناء أقامتو في دمشؽ كاف العمماء المقدسييف يمقوف الدروس عمى المتعمميف ىناؾ وممف قاـ بذلؾ العالمة شمس الديف 
 . (34)ـ(1594ىػػػ/1003محمد المقدسي سنة)

دمشؽ يحضروف الى القدس فقد حضر ألييا القطب الصوفي محمد بف الصمادي مف جانب أخر كاف بعض عمماء 
 0(35)ـ(، والتقى فييا بالشيخ محمد البكري1585ىػػػ/994)ت

أما العالقات مع حمب فكانت اقؿ نشاطًا منيا مع دمشؽ، وتتمثؿ ىذه العالقات بوجود عدد مف المجاوريف الحمبيف في 
ـ(، الذي درس العموـ عمى عالـ بيت المقدس الكماؿ 1527ىػػػ/934سعيد الحمبي )ت القدس، مثؿ الشيخ عبدا لقادر ابف 

 . (36)بف ابي شريؼ
وقد كاف في القدس الشريؼ عدد مف المجاوريف أيضا مف إنطاكية، ومرعش، وتمقوا عموميـ في الحـر القدسي الشريؼ 

نيـ الشيخ محمد بف يوسؼ القشاشي المقدسي، وكاف فضاًل عف ذلؾ فقد استقر بعض العمماء المقادسة في اليمف، وم(. 37)
، وخاصة الدينية منيا، وأقاـ في صنعاء وتوفي  مف أئمة الصوفية، ولديو مكتبة ضخمة احتوت عمى كتب في مختمؼ العمـو

 . (38)ـ(1634ىػػػػػ/1044فييا سنة )
ريف المغاربة في القدس، وفي ذلؾ إف العالقات الثقافية مع المغرب العربي كانت نشيطة، أذا وجد عدد مف المجاو 

ـ(، أف بعض العمماء المغاربة تسمموا مناصب إدارية في القدس ومنيـ العالـ 1664ىػػ/1704يذكر الرحالة العياشي سنة )
، ىذا فضاًل عف تمقييـ العمـو الدينية عف (39)محمد التفاتي الذي عيف قاضيًا لمدينة القدس في تمؾ السنة لعممو وورعو 

، ومنيـ الشيخ عبدا لعزيز المغربي (40)القدس، كما قدـ بعض عمماء المغرب وقاموا بإلقاء الدروس في الحـر القدسيعمماء 
 . (41)ـ(1556ىػػ/964المكناسي )ت 

أما بالد األناضوؿ واستانبوؿ، فقد كانت العالقات الثقافية معيا نشيطة أيضا فقد وجدت إعداد كبيرة مف المتصوفة 
اؾ(. المجاوريف في القدس وكاف بعضيـ يصطحب معو مجموعات مف الكتب المكتوبة بالغة الفارسية أو االرواـ )االتر 

 . (42)اليندية أو التركية، مما ترؾ أثرا في تنويع مصادر الثقافة لدى عمماء القدس
ي يجمبيا العمماء وطالب لقد لعبت ىذه العالقات الثقافية دورًا كبيرًا في أغناء المكتبات المقدسية بالكتب الجديدة الت

العمـ والزوار الى المدينة المقدسة وىذا بدوره يعمؿ عمى تشجيع أصحابيا عمى اقتناء ىذه الكتب أو نسخيا وضميا الى 
مكتبتو ووقفيا لطالب العمـ ، فضاًل عف مايجمبو أبناء القدس مف كتب جديدة وعمـو حديثة معيـ بعد إنيائيـ لمدراسة في 

رناىا، ىذا التفاعؿ والتواصؿ الفكري والحضاري أدى الى ظيور حركة عممية ودينية وفكرية في القدس في المناطؽ التي ذك
 تمؾ الفترة ظؿ أثره بارزًا في القدس حتى وقتنا الحاضر. 

 
 الخاتمة

في ىذا  يعتبر دراسة موضوع معيف مف خالؿ الوثائؽ مف الدراسات الميمة والتي تتميز بالرصانة العممية، وقد تناولنا
الموضوع دراسة تاريخ الكتب والمكتبات في القدس في العيد العثماني مف خالؿ عدد مف الوثائؽ المستخمصة مف سجالت 

 محكمة القدس الشرعية. 
فقد احتوت ىذه الوثائؽ عمى معمومات ميمة عف المكتبات الموجودة في القدس في تمؾ الفترة، وعف أنواع الكتب 

انت متداولة آنذاؾ، كما بينت الوثائؽ تنوع عناويف الكتب التي تحتوييا تمؾ المكتبات وأثرىا عمى الموجودة فييا والتي ك
طالب العمـ، وبروز االىتماـ بالجانب الديني منيا خاصة، والعمؿ عمى تزويد ىذه المكتبات بالكتب الجديدة بصورة 

 مستمرة. 
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ذه المكتبات، مدى اإلقباؿ العممي عمى دراستيا مف قبؿ كما اشتممت ىذه الوثائؽ عمى إعداد الكتب الموجودة في ى
صالح ىذه  طالب العمـ، واالىتماـ بيا، ووقؼ العديد مف المنشات العمرانية والمزارع والبساتيف ليصرؼ ريعيا عمى إدامة وا 

 المكتبات بعد موت أصحابيا وشراء الكتب الجديدة ليا، وصرؼ اجور لمعامميف فييا. 
نت لنا كيفية وقؼ ىذه المكتبات وما تحتويو مف كتب وكيفية توزيعيا عمى الورثة ومسؤولية متولي إف ىذه الوثائؽ بي

 الوقؼ عمى تنفيذ شروط الوقفية كما أمر الواقؼ، والتزاـ تنفيذ الشرع في ذلؾ. 
لعديد مف تعتبر الوثائؽ ثروة معموماتية ميمة حيث أبرزت لنا مدى التواصؿ الفكري والعممي حيث بينت عف وجود ا

الكتب غير العربية في ىذه المكتبات الموقوفة كتبت بعدة لغات منيا الفارسية والتركية واليندية واالنكميزية والفرنسية، والتي 
وصمت ألييا عف طريؽ تطور العالقات الثقافية ونموىا بشكؿ ممحوظ في القدس الشريؼ في العيد العثماني مع المناطؽ 

منطقة جذب لمعمماء وطالب العمـ والزوار لما تحتويو مف مدارس ومكتبات وكتب، ولمدور األخرى، حيث كانت القدس 
، بؿ ودراستيا كذلؾ في عدة مناطؽ مثؿ القاىرة.   الكبير الذي مارسو عمماؤىا في نشر العمـو

وعمؿ أىميا عمى إف الغنى الثقافي والحضاري، والعمؽ التاريخي ليذه المدينة المقدسة، جعميا مركز لإلشعاع الفكري، 
تطويرىا وجعميا تميؽ بما تممكو مف ارث ديني، فيي مدينة األنبياء، وحاضرة األدياف السماوية الثالث، وىو ما كاف بارزًا 

 في ثنايا الوثائؽ موضوع البحث. 
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