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  مكتبة املسجد األقصى
  يف احلرم الشريف

  
  يوسف النتشه

  
تقع مكتبة املسجد األقصى يف الركن اجلنوبي الغربي جملمّع احلرم الشريف.   

وهي تشكل القسم الشرقي من قاعة مستطيلة رائعة تشرف على احلفريات األثرية 
املنطقة عن بقايا جممّع أبنية يرجع إىل الواقعة إىل اجلنوب من املسجد. وتكشف هذه 

ويشكل القسم الغربي من القاعة املُكوِّن   1) يف احلقبة األموية.715-705عهد الوليد (
الثاين للمتحف اإلسالمي، يف جوار املكتبة، ويُرجَّح أن يكون مُنْشأة للفرجنة بُنيت 

  كقاعة طعام لفرسان الهيكل.
. فقد 2000لتي انتقلت إليه يف أوائل سنة هذا هو املوقع األحدث للمكتبة ا  

من قبل اجمللس  1923شغلت املكتبة عدة مواقع ضمن جمّمع احلرم منذ إنشائها سنة 
اإلسالمي الشرعي األعلى برئاسة مفتي فلسطين، احلاج أمين احلسيني. وقد حملت 

عي املكتبة عند إنشائها اسم "دار كتب املسجد األقصى". ولهذا االسم مدلول يستر
االنتباه: كان يُؤمل أن تصبح "دار الكتب" مهمة للدراسات اإلسالمية بقدر أهمية دار 

  الكتب املصرية يف القاهرة، ودار الكتب الظاهرية يف دمشق.
 – 1917غير أن األوضاع السياسية السائدة يف أثناء االنتداب البريطاين (  
، كبحت تطور 1948ة سنة اإلسرائيلي –)، والنكبة التي تلت احلرب العربية 1948

  جمموعة مكتبة األقصى ونموها.
، قررت إدارة 1976وسنة  1948وبعد فترة طويلة من عدم النشاط بين سنة   

. فُعيّن أمين مكتبة خمتص، ووفّر أثاث 1977األوقاف إحياء املكتبة يف أوائل سنة 
من املتحف متواضع، واستُقدمت آلة ميكروفيلم مع قارئة. ونُقلت جمموعة املكتبة 

اإلسالمي إىل الطبقة األرضية للمدرسة األشرفية األثرية (أو املدرسة الدينية)، التي 

                                                            

  :44-46.  املصدر, no. 13, Summer 2001, pp. Jerusalem Quarterly File  
   الدكتور يوسف النتشه مدير اآلثار اإلسالمية يف احلرم الشريف، وحماضر بدوام جزئي يف

  جامعة القدس.
  األموية.كان جممّع األبنية (دار اإلمارة) قصراً يشغله حاكم القدس يف أثناء الفترة   1 
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، ووصفها مؤرخ القدس الشهير جمبر الدين بأنها 1480بناها السلطان قايتباي سنة 
  "الدرّة الثالثة يف احلرم" [األوليان هما قبة الصخرة واملسجد األقصى].

ات متنوعة تتعلق بالدراسات اإلسالمية والعربية، تركز اجملموعة على موضوع  
وتتكون من قسمين رئيسيين: اخملطوطات، واألعمال املنشورة. القسم األول مهم جداً، 

وال يدخله إالّ الباحثون. وهو يغطي موضوعات شتى، مثل التجويد والتفسير والفلك 
والتصوّف  واحلساب وامليقات (حتديد أوقات الصلوات والصيام واحلج) واجلنّ

والتاريخ واللغة العربية. وقد جمع أمين املكتبة الرئيسي، خض سالمة، حتى اآلن 
  ثالثة فهارس للمخطوطات، بعضها نادر جداً.

تهدف املكتبة إىل الوفاء بحاجات الباحثين والطالب من القدس واملدن 
اريخ نحو الت الفلسطينية األُخرى الذين يترددون على احلرم الشريفن ويتوجّه اهتمامها

اإلسالمي للحرم والقدس وفلسطين. وال تزال اجملموعة متواضعة جداً لسوء احلظ 
ومعظم كتب املكتبة بالعربية أو اإلنكليزية، مرتب يف صفوف من الرفوف املفتوحة 
ذات العناوين العربية. ومع أن فهرس اجملموعة غير حموسب بعد، والرموز مكتوبة 

إن أمين املكتبة اخلدوم يضمن دائماً أن يتمكن الزائر غير بالعربية وكذلك الفهرس، ف
  العربي من الوصول إىل ما يريد يف املكتبة.

تفتح املكتبة أبوابها أمام اجلمهور بين التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً من 
السبت حتى األربعاء. غير أنها تقفل عند صالة الظهر، األمر الذي يعوق كثيراً من 

االستغالل الكامل للمجموعة. وثمة عائق أكثر إحباطاً يواجه أي زائر الطالب عن 
للمكتبة يف اآلونة األخيرة، وهو التدقيق األمني الواسع عن أحد أبواب احلرم. لكن 

الوصول إىل هناك غير مضمون بالنظر إىل كثرة نقاط التفتيش املوجودة يف حميط 
ة جميعاً. لذلك، فإنه منذ بداية القدس من أجل منع دخول فلسطينيي الضفة الغربي

، مل يعد الطالب قادرين 1992الفصل القسري ومدن الضفة الغربية األُخرى يف سنة 
 يف معظمهم على الوصول إىل املكتبة.
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