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ملّخص:
من  املدينة  لهذه  ملا  الفل�صطينية  املناهج  يف  القد�س  تناول  اإىل   البحث  هذا  يهدف 
و�صورتها  اأهميتها  اأ�صتجلي  اأن  واأردت   , الأر�س  م�صلمي  كل  عند  عقائدية  واأهمية  مكانة 
الفنية من ناحية , وم�صامينها التاريخية والدينية واجلغرافية من ناحية اأخرى, مطبقًا ذلك 
على مناهج الأدب املقررة يف املدار�س الفل�صطينية؛ ملا للمناهج من اأثر يف بناء ال�صعوب 

واإعداد الأجيال لقيادة امل�صتقبل.
      اأما حدود هذا البحث ف�صتكون مناهج الأدب املقررة من ال�صف الأول الأ�صا�صي 
حتى ال�صف الثاين ع�رص )التوجيهي( ملا ت�صغل من م�صاحة وا�صعة يف تاريخ الأدب العربي 
منذ اجلاهلية حتى الع�رص احلديث, فالأدب مل ياأت ليقرر هدفًا واحداً بل كانت له اأهداف 

متعددة ت�صعى اإىل تربية املتعلم تربية اأدبية واجتماعية و�صيا�صية....
القد�س  اأ�صماء  ا�صتق�صاء  الإح�صائي يف  الو�صفي  البحث وفق املنهج        و�صار هذا 
و�صورها الفنية وم�صامينها من الن�صو�س ال�صعرية والنرثية يف مناهج الأدب الفل�صطينية 

.
     وقد ق�صمت هذا البحث اإىل ثالثة مباحث, فتناولت يف الأول اأهمية القد�س واأ�صماءها 
يف املناهج الفل�صطينية وحتدث الثاين عن ال�صورة الفنية للقد�س يف املناهج الفل�صطينية, 

اأما الثالث فاخت�س مب�صامني القد�س يف املناهج الفل�صطينية.
   وانتهى البحث اإىل جمموعة من النتائج لعل من اأهمها اأن للقد�س اأ�صماء كثرية نابعة 
اإيلياء((  من كرثة تعاقب الأمم واحل�صارات عليها , وجميع هذه الأ�صماء عربية ما عدا )) 

اأ�صله روماين .
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Abstract:

This research tackles the picture of Jerusalem in the literary curriculum 

in the Palestinian schools as Jerusalem has a unique status for its Muslim and 

Christian holy sites .Over history, Jerusalem has been a target for invaders 

and conquerors.

        In my research I focused on showing the names, importance and 

artistic picture of Jerusalem on one hand. On the other hand, I tried to show 

the religious, historical and geographic importance of Jerusalem.

    This research has adopted the statistical and descriptive approach 

in finding out and sorting the names and the artistic picture and the context 

of Jerusalem depending on poetic and prose texts in the Palestinian literary 

curriculum.

   The research gave a number of conclusions: that Jerusalem has many 

names following the successive nations and civilizations that ruled it. Most 

of these names were Arabic ones except the name Ealia Capotilia which was 

Roman.
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مقدمة:
احلمد هلل وكفى , وال�صالة وال�صالم على نبيه الذي ا�صطفى , حممد واآله واأ�صحابه اأئمة 

الهدى وم�صابيح الدجى. 
قال تعاىل: " اإن الأر�َس هلل يورثها َمن ي�صاُء من عباده " ]الأعراف 138[ فكل الأر�س 
هلل , و لكن اإرادته اخت�صت من بينها " القد�س " لتكون مهد الأنبياء ومهبط الر�صالت ومعراج 
ال�صماوات, وحم�رص ومن�رص املخلوقات. فلم حتظ مدينة يف العامل مبا حظيت به مدينة القد�س 

, مب�صجدها الأق�صى ومقد�صاتها الإ�صالمية وامل�صيحية. 
اإن هذا البحث " القد�س يف مناهج الأدب املقررة يف املدار�س الفل�صطينية " هو غي�س 
تاريخيًا  املدينة  درا�صة  يف  جهداً  تاأل  مل  التي  واحلديثة  القدمية  الدرا�صات  يف  في�س  من 

ودينيًا وجغرافيًا... 
وقد اآثرت الوقوف على مو�صوع القد�س يف املناهج الفل�صطينية ملا لهذه املدينة من 
مكانة واأهمية عقائدية عند كل م�صلمي الأر�س , فهي معقد اآمالهم ومهوى اأفئدتهم. واأردت 
اأن اأ�صتجلي اأهميتها واأ�صماءها و�صورتها الفنية من ناحية , وم�صامينها الدينية والتاريخية 

واجلغرافية من ناحية اأخرى. 
القد�س  اأ�صماء  ا�صتق�صاء  يف  الإح�صائي  الو�صفي  املنهج  وفق  البحث  هذا  و�صار 
و�صورتها الفنية وم�صامينها من الن�صو�س ال�صعرية والنرثية يف مناهج الأدب الفل�صطينية 

, هذا املنهج الذي يقدم للقارئ �صورة جلية من خالل التطبيق على عنا�رص املنهاج. 
وقد انتظم البحث فيما يلي:

املدخل: تناول مفهوم املنهاج وعنا�رصه.
املبحث االأول: تناوَل اأهمية القد�س واأ�صماءها يف املناهج الفل�صطينية عرب التاريخ.

املبحث الثاين: ال�صورة الفنية للقد�س من خالل الت�صبيه وال�صتعارة والكناية واملجاز. 
الثالث: اخت�س مب�صامني القد�س يف املناهج الفل�صطينية , واقت�صى الرمز يف  املبحث 

م�صامني القد�س , وامل�صمون الديني والتاريخي واجلغرايف واملقاومة. 
وقد �صايع هذا البحث عدد من املراجع وامل�صادر , ومن اأهمها: كتب اللغة العربية من 
ال�صف الأول حتى الثاين ع�رص , واملف�صل يف تاريخ القد�س لعارف العارف , ومدينة القد�س 
عروبتها �� مكانتها يف الإ�صالم للدكتور اإ�صحاق مو�صى احل�صيني , والقد�س ق�صية كل م�صلم 

ليو�صف القر�صاوي. 
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املدخل
مفهوم املنهاج وعناصره:

املنهاج اأ�صا�س البناء الفكري لأية اأمة , وهو الذي �صريبي الأجيال التي �صتنربي حلمل 
لواء القد�س والدفاع عنها و اإبراز ق�صيتها يف جميع املحافل ويف �صتى املجالت.

 مفهوم املناهج: 
�صار  الطريق:  وا�صتنهَج   , امل�صتقيم  الطريق  والَنْهُج:   , الوا�صح  الطريق  لغة:  املنهاج 
�� حتى ترككم على  �� �صلى اهلل عليه و�صلم  العبا�س: مل ميت ر�صول اهلل  نهجًا , ويف حديث 
 [ " ومنهاجًا  َعًة  �رِصْ منكم  " لكلٍّ جعلنا  تعاىل:  وقال  بينة.)1(   وا�صحة  اأي  ناهجة.  طريق 

املائدة 48 [ 
املنهاج ا�صطالحًا: اختلف املربون يف تعريفاتهم تاأثرياً بالفل�صفات والأ�ص�س املعتمدة 
يف النطالق , وتبعًا لالأبحاث والدرا�صات يف جمال علم النف�س الرتبوي , واملجالت الرتبوية 
الأخرى , وتبعًا للتطورات العلمية التي حلقت بالعملية التعليمية عمومًا واملنهاج خ�صو�صًا 
, فريى فريق من الرتبويني اأنه: املواد الدرا�صية التي تتناول جمموع املعلومات واحلقائق 
اأي جمال من جمالت املعرفة على مدار  التي يدر�صها املتعلمون يف  واملفاهيم والأفكار 

ال�صنوات الدرا�صية يف املراحل التعليمية املختلفة. )2( 
وهو: جمموع اخلربات والأن�صطة التي تقدمها املدر�صة حتت اإ�رصافها للتالميذ بق�صد 
احتكاكهم بها وتفاعلهم معها , ومن نتائج هذا الحتكاك والتفاعل يحدث تعلم اأو تعديل يف 
�صلوكهم , ويوؤدي هذا اإىل حتقيق النمو ال�صامل املتكامل الذي هو الهدف الأ�صمى للرتبية.)3( 

عناصر املنهاج:
اإن الأدب الرتبوي املعا�رص يوؤكد اأن عنا�رص املنهاج اأربعة , وهي: 

1ــ االأهداف التبوية: هي النتاجات التعلمية الكربى املخططة التي ي�صعى املجتمع 
والنظام التعليمي واملدر�صة اإىل م�صاعدة املتعلم يف بلوغها وبالقدر الذي ت�صمح به اإمكاناته 

وقدراته , مع �رصورة ان�صجامها مع حاجات املجتمع واملتعلم. )4( 
تذكر  مل  اأنها  تبني  الفل�صطينية  املدار�س  يف  املقررة  الأدب  مناهج  ا�صتعرا�س  وبعد   

الأهداف التي �صتحققها , ومل جند فيها اإ�صارة اإىل اأي هدف يتعلق  بالقد�س. 
2ــ املحتوى: يعد املحتوى من اأكرث عنا�رص املنهاج التعليمي ارتباطًا بالأهداف 
الرتبوية العامة , فهو ي�صاغ من جمالت املعرفة الكربى يف �صوء الأهداف املرتبطة بعدة 

معايري منها فل�صفة املجتمع. 
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نحو  على  املنظمة  واملعلومات  املعارف  تلك  للمنهاج  التعليمي  باملحتوى  ويق�صد 
معني , وتت�صمنها خربات ون�صاطات املنهاج مبا فيها الكتاب املدر�صي لتحقيق الأهداف 

الرتبوية املرجوة. )5(  
وبهذا يت�صح اأن املحتوى جمموعة من املعارف واملهارات والجتاهات والقيم. 

3ــ االأ�صاليب واالأن�صطة: 
الن�صاط لغة: �صد الك�صل , وهو الأمر الذي تن�صط له وتخف اإليه وتوؤثر فعله )6( 

واملق�صود بالن�صاط املدر�صي: تلك الربامج التي تخطط لها الأجهزة الرتبوية , وتوفر 
التعليمية  الربامج  تامة مع  , بحيث تكون وحدة  املتكاملة مادية وب�رصية  الإمكانات  لها 
ي�صاعد  مبا  وهواياتهم  اهتماماتهم  خاللها  من  الطالب  ليمار�س  لها  ومتممة   , الأخرى 
والجتماعية  والعقلية  اجل�صمية  جوانبها  جميع  من  �صخ�صيامت  ومنو  خرباتهم  اإثراء  على 

والوجدانية. )7( 
ويق�صد به اأي�صًا ذلك اجلهد العقلي اأو البدين الذي يبذله املتعلم يف �صبيل اإجناز هدف 

ما )8( 
ومع اأن الن�صاط يق�صم اإىل منهجي ول منهجي اإل اأنه مل يرد اإل ن�صاط واحد يف اجلزء 
الثاين من ال�صف ال�صاد�س , يدعو اإىل زيارة القد�س وت�صجيل اأ�صماء الأماكن التي وردت يف 

در�س القراءة , وجمع �صور لالأماكن املقد�صة. 
4ــ التقومي: 

 تعود اأهمية التقومي اإىل �رصورة متابعة الربامج واملناهج التعليمية و�رصورة تقومي 
املرغوب  والتعليمية  الرتبوية  الأهداف  حتقيق  مدى  على  والتعرف  تطبيقها  بعد  نتائجها 
فيها , ويف �صوء ذلك يعرف التقومي على اأنه العملية التي يتم بها احلكم القيمي على مدى 
جناح العملية التعليمية بكافة عنا�رصها على حتقيق الأهداف املرجوة منها. )9( وهو:عملية 
العمل  اأحكام عن فاعلية  اإىل  القيا�س املختلفة ونتو�صل فيها  البيانات بطرق  جتمع فيها 
الرتبوي �صواء اأكان تدري�صيًا اأم غريه , م�صتندين اإىل معايري الكفاية اأو الفاعلية بدللة مدى 

حتقق الأهداف الرتبوية. )10( 
ف التقومي يف املناهج الفل�صطينية وخا�صة يف الدرو�س اأو الن�صو�س التي لها  وقد ُوظِّ
عالقة مبا�رصة بالقد�س , ولكن اقت�رص هذا التقومي على جمايل التذكر والفهم وال�صتيعاب. 
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املبحث األول:

أهمية القدس وأمساؤها يف املناهج: 

حملت الأيام مكانتها وعظمتها وقد�صيتها منذ فجر التاريخ , فهي مهد كل احل�صارات, 
ومهبط الأنبياء, ومنبع الر�صالت , فلي�س يف العامل مدينة حتاكيها يف ما حباها اهلل تعاىل 

من اآثار مقد�صة وموقع ا�صرتاتيجي. وتنبع اأهمية توظيفها يف املناهج من الأمور الآتية: 

1ــ القبلة االأوىل للم�صلمني: 
اإليها يف �صالتهم منذ  يتوجهون  واأ�صحابه   �� و�صلم  اهلل عليه  اهلل �صلى   �� ر�صول  ظل 
فر�صت ال�صالة يف مكة ليلة الإ�رصاء واملعراج , وبعد هجرتهم اإىل املدينة اإىل اأن اأمرهم اله 
َوْجَهَك �َصْطَر امل�صجد  َفوِل  " ومن حيث َخَرْجَت  اإىل الكعبة يف قوله تعاىل:  تعاىل بالتوجه 

احلرام وَحْيُثما كنت فَولوا وجوهكم �َصْطَره"  ] البقرة 150 [  
ومل تغفل املناهج الفل�صطينية اأن القد�س القبلة الأوىل , فقد ذكرت يف اجلزء الثاين من 
كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س يف در�س " القد�س " اأنها القبلة الأوىل , ويف اجلزء الثاين 
من كتاب اللغة العربية للحادي ع�رص يف در�س "من خطبة امل�صجد الأق�صى " ذكر اأنها اأوى 

القبلتني. 

2ــ اأر�س االإ�رصاء واملعراج: 
يقيم  حيث  مكة  يف  احلرام  امل�صجد  من  الرحلة  هذه  تبداأ  اأن  تعاىل  اهلل  اإرادة  �صاءت 
الر�صول � �صلى اهلل عليه و�صلم � واأن تنتهي بامل�صجد الأق�صى , ويف ذلك حكمة ربانية , وهي 
الدينية  القيادة  اإعالن عن انتقال  الر�صل بالأنبياء وي�صلى بهم , ويف هذا  اأن يلتقي خامت 
للعامل من بني اإ�رصائيل اإىل اأمة جديدة , ور�صول عاملي , وكتاب عاملي. )11( وقد خ�ص�س 
اهلل تعاىل لهذه الرحلة �صورة با�صمها )�صورة الإ�رصاء( فقال تعاىل يف اأول اآية مو�صحًا مبتداأ 
الرحلة ومنتهاها " �صبحان الذي اأ�رصى بعبده ليال من امل�صجد احلرام اإىل امل�صجد الأق�صى 

الذي باركنا حوله لرنيه من اآياتنا " ]الإ�رصاء1 [ 
وقد ذكرت املناهج الفل�صطينية اآية الإ�رصاء واملعراج يف اأكرث من موقع ومنها: اجلزء 
" ويف اجلزء الثاين من  " القد�س  ال�صاد�س يف در�س  الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف 
كتاب العلوم اللغوية لل�صف الثامن , ويف كتاب العلوم اللغوية لل�صف العا�رص ويف اجلزء 

الثاين من كتاب املطالعة للحادي ع�رص يف در�س " من خطبة امل�صجد الأق�صى " 
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3ــ ثالث املدن املعظمة: 
 , احلرام  بامل�صجد  تعاىل  اهلل  التي �رصفها   , املكرمة  مكة  الإ�صالم  الأوىل يف  املدينة 
واملدينة الثانية املدينة املنورة التي �رصفها اهلل بامل�صجد النبوي , و�صمت قرب الر�صول عليه 
ال�صالم , واملدينة الثالثة القد�س , التي �رصفها اهلل بامل�صجد الأق�صى. )12( ويظهر التعظيم يف 
قوله � عيه ال�صالم �: " ل ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد: امل�صجد احلرام , وامل�صجد الأق�صى 

, وم�صجدي هذا ". )13( 
وقد ورد يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س اأنه اأوىل القبلتني وثالث 

احلرمني وورد احلديث ال�صابق يف كتاب املطالعة والأدب اجلزء الثاين لل�صف احلادي ع�رص. 
4ــ القد�س اأر�س النبوات والربكات: 

القد�س وا�صطة عقد فل�صطني , وقد و�صف اهلل هذه الأر�س بالربكة يف خم�صة موا�صع 
يف كتابه: 

اأ �� يف اآية الإ�رصاء حني و�صف امل�صجد الأق�صى باأنه: " الذي باركنا حوله " 
فيها  باركنا  التي  الأر�س  اإىل  ولوطًا  فقال:"وجنينه   , اإبراهيم  �صيدنا  ق�صة  يف   � ب 

للعاملني" ]الأنبياء71[ 
ج � يف ق�صة مو�صى بعد اإغراق فرعون: " واأورثنا القوم الذين كانوا ي�صت�صعفون م�صارق 

الأر�س ومغاربها التي باركنا فيها " ] الأعراف 137 [
د � يف ق�صة �صليمان وت�صخري الريح له: " ول�صليمان الريح عا�صفة جتري باأمره اإىل 

الأر�س التي باركنا فيها " ] الأنبياء 18 [ 
ه� � يف ق�صة �صباأ , وكيف من اهلل عليهم بالأمن والرغد: " وجعلنا بينهم وبني القرى 
التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها ال�صري �صريوا فيها ليايل واأيامًا ءامنني " ]�صباأ18[ 

عن ابن عبا�س: هي قرى بيت املقد�س )14( 
ذلك يف  وقد ظهر   , والديانات  احل�صارات  اأنها مهد  اإىل  الفل�صطينية  املناهج  اأ�صارت 

كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س اجلزء الثاين. 
5ــ اأر�س الرباط واجلهاد:  

� باأن  � عليه ال�صالم  اأعلم اهلل نبيه  اأر�س الرباط واجلهاد , وقد  القد�س عند امل�صلمني 
هذه الأر�س املقد�صة �صيحتلها الأعداء , اأو يهددونها بالغزو و الحتالل , ولهذا حّر�س اأمته 
على الرباط فيها والدفاع عنها , كما اأخرب � عليه ال�صالم � باملعركة املرتقبة بني امل�صلمني 
لعدوهم  ظاهرين,  احلق  على  اأمتي  من  طائفة  تزال  ل   " ال�صالم:  عليه  فقال   )15( واليهود. 
قاهرين , ل ي�رصهم من خالفهم , اإل ما اأ�صابهم من لأواء )اأذى( حتى ياأتي اأمر اهلل وهم 
كذلك. قيل اأين هم يا ر�صول اهلل ؟ قال: يف بيت املقد�س واأكناف بيت املقد�س". )16( وقد ورد 

هذا احلديث يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف اخلام�س. 
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6ــ موقعها اال�صتاتيجي:  
اإن موقعها املتو�صط يف قلب العامل مبا يحويه من ح�صانة وقوة جعلها حمط اأنظار 
القوى الغازية واحل�صارات التي تعاقبت عليها , من اأجل ال�صيطرة عليها. يقول فيها عارف 
اأنواعها  الزمان بجميع  , ذلك لأنها �صمدت لنوائب  العارف:" واإنه لتاريخ جميد تاريخها 
اأو غاز من الغزاة  اإنه مل يبق فاحت من الفاحتني  األوانها , حتى  , وطوارئ احلدثان بجميع 
املتقدمني واملتاأخرين الذين �صالوا يف هذا اجلزء من ال�رصق اإل ونازلته فاإما اأن يكون قد 

�رصعها اأو تكون هي قد �رصعته ". )17(  

أمساء القدس:  
داأب ال�صعراء والأدباء على ذكر الأماكن والبالد التي عا�صوا فيها اأو اأحبوها , فخلدوها 
اأ�صعارهم وكتاباتهم , وقد نالت القد�س حيزاً وا�صعًا يف دواوين �صعراء فل�صطني ورمبا  يف 
ال�صعراء العرب كمدينة حمتلة , فمعظم �صعراء فل�صطني عطروا دواوينهم با�صم هذه املدينة , 

بل باأ�صمائها املتعددة ومرافقها اأي�صًا. 
القد�س لغة: الُقْد�ُس: تنزيه اهلل تعاىل , والُقدُّو�س: الطاهر املنزه عن العيوب والنقائ�س, 
والُقْد�س والُقُد�س: ب�صم الدال و�صكونها ا�صم وم�صدر , ومنه قيل للجنة ح�صرية الُقد�س. وبيت 
والأر�س  الربكة  والُقْد�س:  الذنوب.  من  به  يتطهر  الذي  املكان  اأي  املطهر  البيت  املقد�س: 
املقد�صة. وامُلَقدَّ�ِصي:  الذي جاء من بيت املقد�س فقطعوا ثيابه تربكًا بها. واأر�ٌس ُمقد�صة: 

مباركة. )18( 

  اأما اأ�صماء القد�س التاريخية فهي: 

يوروشاليم: 
 " الطهارة  " ن�صو�س  يف  ورد  للمدينة  ا�صم  اأقدم  اأنه  املقد�س  الكتاب  معاجم  ذكرت 
امل�رصية يف القرن التا�صع ع�رص قبل امليالد. وكانت املدينة يف ذلك الوقت مركزاً لعبادة 
الكنعانيني الذين �صكنوا البالد قبل بني اإ�رصائيل. والراجح اأن ال�صم مركب من كلمتني: يورو 

ومعناه تاأ�صي�س اأو مدينة. و�صاليم وهو ا�صم اإله كان الكنعانيون يعبدونه. )19(  
با�صم  امليالد  قبل  ع�رص  الرابع  القرن  يف  العمارنة"  "تل  ر�صائل  يف  ذكرها  وورد 
اأمر  اأو بال�صني  اأور�صليمو. وورودها بال�صني  الآ�صورية  النقو�س  , ثم بعد ذلك يف  يورو�صامل 
اأنه مل يرد يف املناهج  اإل  ماألوف باللغات ال�صامية.)20( وبالرغم من اأن هذا ال�صم كنعاين 

الفل�صطينية.
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أورشليم: 
اإىل  ثاين ا�صم لها يف العهد القدمي , وهو ال�صم الكنعاين القدمي قبل قدوم العربانيني 

اأر�س كنعان. 
ويعزو عارف العارف هذه الت�صمية اإىل "َملكي �صادق" اأحد ملوك اليبو�صيني ملك اأور �صليم   
الذي متيز بحبه لل�صالم حتى اأُطلق عليه ملك ال�صالم , ومن هنا ورد ا�صم املدينة اأور �صاِليم واأور 
�صامل , كلمة من جزئني: الأول " اأور " وتعني مدينة والثانية:  �صامل  اأو �صامل  وتعني ال�صالم , وبذلك 

تكون مدينة ال�صالم. )21(
وقد اأقرت اأ�صفار العهد القدمي بهذه الت�صمية, ففي �صفر الق�صاة "وحارب بنو يهوذا" اأور 
�صليم " واأخذوها و�رصبوها بحد ال�صيف , واأ�صعلوا املدينة بالنار , وبعد ذلك نزل بنو يهوذا 

ملحاربة الكنعانيني �صكان اجلبل واجلنوب وال�صهل ". )22( 
اأما النطق العربي لأور �صليم فهو "يورو �صالمي" وهذا من حتريف اليهود له اأو عربنته 
كقولهم  للتثنية  )مي(  الالحقة  تكون  وقد  الأ�صل.  عربية  املدينة  اأن  ال�صعوب  تتوهم  حتى 

م�رصامي � اأي املدينتان � يف العربية , وقد تكون للمكان. )23( 
وقد ذكرها الأع�صى قبل الإ�صالم يف �صعره دون هذه الالزمة فقال من ]املتقارب[ )24( 

فاَقـــُه          ُعمـــاَن ، َفِحْم�ـــسَ ، فاأورَي�صِلـــْم   اآ للمـــاِل  ُطْفـــُت  وَقـــْد 
ومل يرد ا�صم اأور�صليم يف املناهج الفل�صطينية. 

ِصْهيون:
ذكره ياقوت احلموي , بك�رص ال�صاد و�صكون الهاء وهو مو�صع معروف بالبيت املقد�س 

حمله فيها كني�صة �صهيون )25( وا�صت�صهد عليه بقول الأع�صى من ] الطويل [ )26( 
ْهيوُن يوماً عليكما          فـــاإنَّ رحـــى الدَّكـــوِك رحاكمـــا  واإْن اأَجَلَبْت �صِ

هيون كلمة عربية  وقد ذكرها بع�صهم بفتح ال�صاد , وف�رص ذلك حممد ح�صن �رصاب فقال:" �صَ
هوة اجلبل,  عتيقة, ما تزال اآثارها باقية يف اللهجة العربية القر�صية احلديثة , وما زلنا نقول:�صَ
هوة بالفتح. وقد تكون مركبة من �صهوة + يون  هوة احل�صان , اأي: اأعلى اجلبل واحل�صان. وال�صَ و�صَ

ثم تركبت تركيبًا مزجيًا , اأو على طريقة النحت  و الخت�صار  ف�صارت �صهيون ". )27( 
والأ�صل الفرعوين لكلمة " �صهيون " يظهر يف " �صااأون " وكانت القد�س يف القائمة امل�رصية 
اأطلق  ثم  �صلمًا,  اأن دخلها حتتم�س  بعد  �صليم  اأور  ثم بات يطلق عليها  القد�س,  اأي:  ت�صمى قاد�س 
عليها "�صااأون" اأي: املدينة املقد�صة للربية , اأو لأنها تقع يف منطقة جبلية خارج احلدود 

امل�رصية , وتكون مبعنى اجلبل امل�صم�س ؛ لأن " اأون " مبعنى قر�س ال�صم�س. 
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و�صع  من  ال�صم  اأن  زعم  ومن   , و�صليمان  وداود  مو�صى  قبل  موجود  ال�صم  اأن  يعني  وهذا 
اليهود فقد اأخطاأ. ومن نقل عن يهود اأن �صهيون مبعنى احل�صن فقد اأخطاأ ؛ لأنه ا�صم اجلبل الذي 
اأقام عليه العرب اليبو�صيون مدينتهم الأوىل. ومن هنا جاء اإطالق ا�صم �صهيون على مدينة القد�س 

كلها. )28( ومل يرد ا�صم �صهيون يف املناهج الفل�صطينية. 

يبوس:
� عليه  اأن يدخلها داود  ا�صمها قبل  اأور�صليم. كان ذلك  اأن يبو�س هي  الق�صاة  جاء يف �صفر 
ال�صالم � ويقول علماء العهد القدمي اإن هذا ال�صم م�صتق من ا�صم قبيلة اليبو�صيني التي كانت تعي�س 
كان  الذي  �صادق  ملكي  ملوكهم  اأبرز  ومن   , العربية  الكنعانية  بطون  من  بطن  وهي   )29( فيها. 
�صاحب �صلطة وجاه على من جاوره من امللوك , وقيل: هو اأول من اختط يبو�س وبناها بعد اأن 

�صكن الكهوف واملغارات. )30( 
الدينية  �صيا�صية قوية ب�صب مكانتها  اأهمية  لها   , الكنعانية  ان�صط املدن  وكانت يبو�س من 
, وهي حتظى باأهمية ع�صكرية لوقوعها  التي تربط بني مدن �صمال وجنوب فل�صطني  والتجارية 

على اأربعة جبال مهمة حتيط بها الوديان.)31( 
وقد ورد ا�صم يبو�س يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س14 كما يلي: 
" ا�صمها الأول يبو�س ن�صبة اإىل اليبو�صيني بناة القد�س الأولني , وهم بطن من بطون العرب الأوائل 
, ن�صوؤوا يف �صميم اجلزيرة العربية , وترعرعوا يف اأرجائها , مر منها �صيدنا اإبراهيم اخلليل � عليه 
,  ودفع له  ا�صمه ملكي �صادق  � حوايل �صنة 1300 قبل امليالد ,ووجد فيها ملكا عربيا  ال�صالم 

جزية مرور عما كان يتملكه من موا�ٍس ومَتاع". 

إيلياء:
وهو اأول ا�صم لها بعد العهد الإ�رصائيلي ؛ لذا ل ذكر له يف العهد القدمي , وا�صتقاقه من ا�صم 
الإمرباطور الروماين (Aelius Hadrianus( الذي عا�س �صنة 76 �� 138م وهو الذي هدم مدينة 
اأور�صليم املرة الثانية , بعد اأن هدمها تيطو�س املرة الأوىل �صنة 70م. وبنى هادريانو�س مكانها 
�صنة 135مدينة اأ�صماها با�صمه الأول (Aelia Captolina( اأي اإيليا العظمى ؛ ليمحو من الوجود 

كل اأثر يهودي فيها. )32(         
وكان ا�صم اإيليا هو ال�صم ال�صائع عند العرب قبل الفتح الإ�صالمي وحني الفتح , وبعده 
عليها  وا�صت�صهد  البلدان  احلموي يف معجم  ياقوت  )33( وذكرها  الأموي.  الع�رص  اأواخر  اإىل 

ببيت للفرزدق من ] الطويل [ )34(
ُف  َء ُم�رصَّ يليـــا اإ على  بيـــٌت باأ وبيتـــاِن: بيـــُت اهلِل نحُن ُوالُتـــُه             و
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والأ�صل يف ال�صم دون همزة , لكن العرب مدته عند التعريب لإحلاقه باأوزان الأ�صماء 
العربية العدنانية.)35( 

وقد ورد ا�صم " اإيلياء " يف العهدة العمرية يف  اجلزء الثاين من كتاب املطالعة لل�صف 
من  اإيلياء  اأهل   , املوؤمنني  عمر,اأمري  اهلل  عبد  اأعطى  ما  هذا   " يلي:  كما   100 �س  الثامن 
الأمان.اأعطاهم اأمانًا لأنف�صهم واأموالهم , ولكنائ�صهم و�صلبانهم , و�صقيمها وبريئها و�صائر 

مّلتها..." 

بيت املقدس: 
وهو ال�صم الذي �صاع بعد الفتح الإ�صالمي , وامَلْقد�س من مادة )ُقْد�س( مبعنى الطهارة 
, ويحتمل اأن يكون مكانًا على معنى اأنه بيت املكان الذي جعل فيه الطهارة اأو بيت مكان 
اأهل  بلغة  ْطل  ال�صَّ َد�س:  الَقَ منظور:  ابن  وذكر   )36( الأ�صنام.  من  اإخالوؤه  وتطهريه   , الطهارة 
احلجاز لأنه يتطهر فيه , ومن هذا بيت املقد�س اأي البيت املطهر اأي املكان الذي يتطهر به 

من الذنوب , والأر�س املقد�صة ال�صام , وبيت املقد�س من ذلك اأي�صًا. )37( 
وروى ابن ه�صام يف ال�صرية عن ابن اإ�صحاق: " ثم اأ�رصى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

من امل�صجد احلرام اإىل امل�صجد الأق�صى , و هو بيت املقد�س من اإيلياء ". )38( 
ونرثاً يف  �صعراً  الفل�صطينية فجاء  املناهج  وافراً يف  املقد�س حظًا  ا�صم بيت  نال  وقد 
اأربعة ع�رص مو�صعًا كما يلي: اجلزء الأول من كتاب ال�صف الرابع واجلزء الثاين من كتاب 
ال�صف اخلام�س , واجلزء الأول والثاين من كتاب ال�صف ال�صاد�س , واجلزء الثاين من كتاب 
ال�صابع , واجلزء الثاين من كتاب العلوم لغوية للثامن , واجلزء الثاين من كتاب املطالعة 
من  الثاين  واجلزء   , التا�صع  لل�صف  اللغوية  العلوم  كتاب  من  الأول  واجلزء  التا�صع  لل�صف 

كتاب املطالعة للحادي ع�رص , واجلزء الأول من كتاب العلوم لغوية للحادي ع�رص.

القدس:
مل يكن هذا ال�صم متداوًل بعد الفتح الإ�صالمي ويف الع�رص الأموي ؛ لأنها عرفت اآنذاك 
ببيت املقد�س وذكر حممد ح�صن �رصاب اأن نا�رص خ�رصو قال: واأهل ال�صام واأطرافها ي�صمون 

بيت املقد�س"القد�س" , وكاأن هذا ال�صم من ا�صطالح اأهل ال�صام. )39( 
والباحث يف تاريخ الطربي , والكامل لبن الأثري , والبداية والنهاية لبن كثري , يجدها 
اقت�رصت عل ا�صم "بيت املقد�س" واأول ا�صتعمال ل�صم "القد�س" ورد يف كتاب "الأن�س اجلليل 

يف تاريخ القد�س واخلليل" �صنة 901ه� , وذكر يف متنه القد�س وبيت املقد�س. )40( 
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والدرا�صات  الكتب  جميع  فاإن  الع�رصين  القرن  يف  وخا�صة  احلديث  الع�رص  يف  اأما 
ا�صم  ت�صتعمل  وال�صيا�صة  الدين  رجال  وخطابات   , ال�صعرية  والدواوين  واجلرائد  والأبحاث 
العقائدية والتاريخية والنف�صية ما  واإيحاءاته ودللته  ال�صم برمزيته  ؛ لأن هذا  "القد�س" 
زال ي�صكل اجلرح النازف يف قلب ق�صية امل�صلمني الأوىل والأخرية األ وهي ق�صية فل�صطني. 
وا�صم " القد�س " اأكرث الأ�صماء دورانًا يف منهاج اللغة العربية من املنهاج الفل�صطيني 
, فقد ورد يف جميع ال�صفوف من الأول الأ�صا�صي حتى الثاين ع�رص , وقد ورد �صعراً ونرثاً يف 
حوايل ت�صعني موقعًا , فعلى �صبيل املثال جاء يف اجلزء الثاين من كتاب ال�صف ال�صاد�س يف 
در�س م�صتقل بعنوان " القد�س " ويف ن�س �صعري م�صتقل بعنوان " جذور " , وجاء اأي�صًا يف 
اجلزء الثاين من كتاب املطالعة احلادي ع�رص يف در�س م�صتقل بعنوان " القد�س يف ال�صعر 

الفل�صطيني املعا�رص ". 
املناهج  يف  بع�صها  وورد  القد�س  ا�صم  بعد  حديثًا  ظهرت  اأخرى  اأ�صماء  لها  وورد 

الفل�صطينية مثل: مدينة ال�صالم , وزهرة املدائن. 

املبحث الثاني

الصورة الفنية للقدس يف املناهج الفلسطينية 

مفهوم الصورة الفنية: 
اأفكارهم  لنقل  املتخيل  التعبري  من  خمتلفة  اأ�صكاًل  �صعرهم  يف  ال�صعراء  ي�صتخدم 
وعواطفهم اإىل الآخرين , من خالل الإيحاء بها عن طريق الت�صوير ل التعبري املبا�رص. )41( 
ول �صك اأن ا�صتعمال م�صطلح ال�صورة يف املجال الأدبي اإمنا هو من باب التقارب بني القول 
الفني والفن الت�صكيلي , وبني الفنون عامة ؛ لأن الفنون يف العمق تهدف جميعها اإىل حتقيق 
اجلمال واملتعة والإعجاب والتاأثري , والفرق بينها يكمن يف الأداة التي ي�صتخدمها الفنان 

يف كل فن.  
وال�صورة الأدبية اأكرث ما ترتبط بال�صعر فهي عن�رص اأ�صا�صي من عنا�رص ال�صعرية اإىل 

جانب اللفظ واملعنى والإيقاع والتخري والن�صجام. )42( 
الإطالع  و�صعة  اخليال  عمق  اإىل  التاأثري  على  وقدرتها  ال�صعرية  ال�صورة  قوة  وتعود 
وزيادة املعرفة, وميكن تعريف اخليال: " هو ذاك الإلهام الذي يعد ن�صجًا مفاجئًا غري متوقع 
لكل ما قام به ال�صاعر من قراءات وم�صاهدات وتاأمالت , اأو ما عاناه من حت�صيل وتفكري".
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)43( وجناح ال�صورة ل يتحقق اإل بقدرة ال�صاعر على ا�صتيعاب املو�صوع الذي يعاجله بدقة 

وحيوية وقوة واقت�صاد , واإن ال�صعر يكت�صب اأهميته وغناه من ال�صورة ال�صعرية؛ لأنها هي 
التي تعطي الألفاظ املوؤلفة للغة قدرتها الإيحائية يف الدللة. )44( 

ويرى �صبحي الب�صتاين اأن ال�صورة: لغة احلوا�س وال�صعور,وهي تعك�س احلالت النف�صية 
وال�صعورية عند املرء , وت�صتخدم الأ�صلوب لتعطي الفكرة املجردة �صكاًل حم�صو�صًا يف ال�صعر, 

فرتتدي الفكر عندئذ �صورة حتدد �صكلها ولونها وبروزها. )45( 
وكلما كانت ال�صورة ال�صعرية مبتكرة تعلقت بها النف�س , ور�صخت يف خميلة الإن�صان , 
ي�صتح�رصها كلما راق له ال�صتمتاع بها , فكاأنها لوحة جميلة ناب�صة باحلياة , يقف اأمامها 

الإن�صان ليكت�صف يف كل مرة جديتها وروعتها. )46( 
وال�صورة الأدبية املنمقة لها مفاهيم كثرية ومع هذا ميكن اخت�صارها يف مفهومني 

بارزين:  
مفهوم خا�س: وهو املفهوم التقليدي القدمي الذي جنده يف البالغة العربية , وتكونه 
عالقتان: عالقة الت�صابه مبا فيها من ت�صبيه وا�صتعارة , وعالقة التجاور مبا فيها من جماز 

مر�صل وكناية. 
   مفهوم عام: هو املفهوم الذي ي�صمل كل كالم فيه خطوط واألوان وظالل وحركة ورمز؛ 

اأو   , واحد  مو�صوع  على  من�صبة  كانت  واإن  واحدة  �صورة  كلها  تكون  الق�صيدة  يجعل  مما 
تكون �صورتني اأو ثالث �صور اأو اأكرث ح�صب تعدد املو�صوعات يف الن�س ال�صعري , وهنا جند 
ال�صورة باملفهوم الأول جزءاً من كل , اإنها كحبات يف عنقود , تلتقي جميعها لتكون �صورة 

كاملة من�صجمة. )47( 
بعنا�رصه  البيان  من  مزيداً  يحوي  ج�صداً  ال�صعرية  ال�صورة  جند  تقدم  ما  على  وبناء 
املختلفة كالت�صبيه وال�صتعارة والكناية واملجاز , وكل واحد ي�صكل لبنة متكاملة يف بناء 

الن�س. ومن خالل ذلك �صيتم عر�س ال�صورة الفنية للقد�س يف املناهج الفل�صطينية. 

التشبيه: 
اعتمد العرب على الت�صبيه يف معظم كالمهم �صعراً و نرثاً , فال نكاد جند ن�صًا اإل والت�صبيه 
يطل علينا من ثناياه , وقد اأ�صار ابن طباطبا اإىل ذلك فقال: " واعلم اأن العرب اأودعت اأ�صعارها 
من الأو�صاف والت�صبيهات واحلكم ما اأحاطت به معرفتها , واأدركه عيانها , ومرت به جتاربها 
)48( والت�صبيه يزيد املعنى بالغة وقوة ويك�صبه تاأكيداً وو�صوحًا , قال القزويني: " فاعلم   ."
اأنه مما اتفق العقالء على �رصف قدره وفخامة اأمره يف فن البالغة واأن تعقيب املعاين به... 

ي�صاعف قواها يف حتريك النفو�س اإىل املق�صود بها مدحًا كانت اأو ذمًا".)49(  
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اأكرث  من  ال�صتعارة  واأ�صلوب  وهو   , والبلغاء  ال�صعراء  قرائح  به  تتبارى  وا�صع  ميدان  وهو 
خ�صب  عل  يدل  فيما  ويدل  والإبداع.  اخللق  على  وقدرته  الأديب  عقل  على  دللة  البيان  اأ�صاليب 
اخليال و�صموه و�صعة عمقه , كما يظهر القدرة على متثيل املعاين والتعبري عنها يف �صور رائعة 

خالبة. )50( 
اأو  الكاف  باأداة هي   , اأكرث  اأو  �صاركت غريها يف �صفة  اأ�صياء  اأو  �صيئًا  اأن  "بيان  وتعريفه: 

نحوها ملفوظة اأو مقدرة , تقّرب بني امل�صبه وامل�صبه به يف وجه ال�صبه ". )51( 
واأركانه اأربعة هي: امل�صبه , وامل�صبه به , وي�صميان طريف الت�صبيه , واأداة الت�صبيه وقد تكون 

حرفًا اأو ا�صمًا اأو فعاًل , ووجه ال�صبه , وهو ال�صفة امل�صرتكة بني امل�صبه وامل�صبه به. )52( 
وحا�رصاً  ما�صيًا  القد�س  تناول  الذي  الت�صبيه  من  الفل�صطيني  الأدب  يف  ن�س  يخلو  ول 

وم�صتقباًل  وذلك من 
  اأجل تخليدها يف ذاكرة الأجيال الفل�صطينية. 

ومن اأمثلة الت�صبيه يف املناهج الفل�صطينية:
يف اجلزء الثاين من كتاب العلوم اللغوية لل�صف الثامن �س 61 " وقد فتح اهلل على يدي عمر 

م�رص وبالد فار�س , ودرة بالد الإ�صالم بيت املقد�س , وقد دخلها راكبًا راحلته... " 
ي�صبه الكاتب بالد الإ�صالم بالتاج , والقد�س درة هذا التاج , والدرة اأغلى ثمنًا واأعلى مكانة, 

وهذا الت�صبيه بليغ يبني منزلتها الرفيعة بني البالد الإ�صالمية. 
ومن الأمثلة اأي�صًا قول ال�صاعر عمران اليا�صيني يف اجلزء الثاين من كتاب املطالعة للحادي 

ع�رص �س111. 
ن �ُصُفني  ذ ٍء اإ اأَنا ال�صفنُي ، واأنِت الَبْحرُ ُمْلهمتي                   فكيف مت�صي بال ما

 , ال�صبه  ووجه  الأداة  حذف  بليغ  ت�صبيه  وهذا   , امللهم  بالبحر  القد�س  ال�صاعر  ي�صبه 
الإن�صان  يلهم  فالبحر   , الإن�صان  بخلد  تدور  التي  الدللت  كل  الإلهام  يحتمل  حتى  وذلك 
التحدي وال�صمود وال�صرب والت�صحية والكرم والعطاء... وكذلك القد�س فهي م�صدر اإلهام لكل 

فل�صطيني ففيها عبق التاريخ واحل�صارة والدين والفن وال�صمود يف وجه الغزاة... 

االستعارة: 
ال�صتعارة لها دور كبري يف ر�صم ال�صورة الفنية , واإظهار التعبريات البيانية , وهي 
ركن مهم يف بناء الفن ال�صعري , فقد قال ابن ر�صيق: " اإن امتالك نا�صية ال�صتعارة كان 
ول يزال من اأعظم الأ�صياء ؛ لأنها ال�صيء الوحيد الذي ل يلقن , وهي اأي�صًا �صمة العبقرية 
الأ�صيلة حيث اإن ال�صتعارة اجليدة تت�صمن الإدراك احلد�صي لأوجه املجان�صة بني الأ�صياء 

املختلفة ". )53( 
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وميكن تعريفها على اأنها: �رصب من املجاز اللغوي عالقته امل�صابهة دائمًا بني املعنى 
احلقيقي واملعنى املجازي , وهي يف حقيقتها ت�صبيه حذف اأحد طرفيه ". )54( 

ولال�صتعارة ميزة املرونة واحليوية , فمن خاللها يتمكن ال�صاعر اأن يبحر يف اخليال , 
وي�صبح يف الفكر مت�صلحًا بو�صيلة لغوية مثلى يف التعبري والت�صوير , حيث ت�رصح م�صاعره اإىل 
اأفق احلياة من حوله , فيتاأملها ويلتحم بها , وتفاعل الدللت هو مركز اعتماد ال�صتعارة؛ 
وبذلك تكون انعكا�صًا لتفاعل الذات ال�صاعرة مع املو�صوع, فيتبادل طرفا ال�صتعارة التاأثري 

والتاأثر لتوليد معنى جديد تظهر فيه عالقة التفاعل بني الطرفني وا�صحة.)55(
من  ال�صتعارة  عدا  ما  ؛فكل  ال�صعر  من  الفطرية  ال�صتعارة  مكانة  على  النقاد  ويتفق 
, واألفاظه ولغته , ووزنه واجتاهاته الفكرية ,  خوا�س ال�صعر يتغري , من مثل مادة ال�صعر 

ولكن ال�صتعارة تظل مبداأ جوهريًا , وبرهانًا جليًا على نبوغ ال�صعر. )56( 
وقد ظهرت ال�صتعارات باأنواعها يف املناهج الفل�صطينية م�صورة القد�س, ومثال ذلك:

قول ال�صاعر حممد حافظ ال�رصيدة يف اجلزء الثاين من كتاب العلوم اللغوية للحادي 
ع�رص �س 4: 

مـــاآذُن القد�ِس تبكي وهي جامدٌة           واالأَهُل يف �صنـــٍك واخل�صُم جّباُر 
ي�صبه ال�صاعر ماآذن القد�س وهي تبكي نيابة عن امل�صاجد واأهل املدينة ملا حل بها 
 , ال�صيم عنها  ترد  اأن  ت�صتطيع  التي تبكي ل�صعفها وعجزها فال  من دن�س و�صنك باملراأة 

فال�صتعارة مكنية فكنى عن القد�س باملراأة التي ت�صت�رصخ من ينقذها ويخل�صها. 
كتاب  من  الأول  اجلزء  يف  زغلول  لطفي  الفل�صطيني  ال�صاعر  قول  اأي�صًا  الأمثلة  ومن 

املطالعة لل�صف التا�صع �س 21: 
�صباح اخلري.. يا وطني 

�صباح امل�صجد االأق�صى.. اأ�صرياً �صاخماً.. ما زال.. 
اإبـــاَء جبينـــه االأغالْل  مل تك�ـــرص 
طـــاْل  غياُبـــَك  ماآذنـــه..  تنـــادي 
تعـــاْل  تعـــاَل  بـــي..  وتهِتـــُف 

�صبه ال�صاعر ماآذن امل�صجد الأق�صى باإن�صان ينادي ويهتف , وحذف امل�صبه به , وكنى 
عنه ب�صيء من لوازمه وهو تنادي , وهذا النداء نداء امل�صتغيث الذي يدعو من طال غيابه من 
اأجل التحرير , وا�صتعمل الفعل هتف للدللة على ال�صوت العايل ال�صديد , ويهتف: اإذا كنت 

ت�صمع ال�صوت ول تب�رص اأحداً. )57(  و كاأن امل�صجد الأق�صى ل يب�رص اأحداً قادمًا لتخلي�صه. 
ول غرابة اأن تتوارد اأفكار ال�صاعرين الفل�صطينيني يف ا�صتعارة ماآذن القد�س ؛ لأن الهم م�صرتك 
عند اجلميع. وقد وردت ال�صتعارة �صعراً ونرثاً يف مناهج معظم ال�صفوف. ولكن هذه الدرا�صة ل 

تت�صع لذكرها جميعها.
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الكناية: 
الكناية يف اللغة: اأن تتكلم ب�صيء وتريد غريه.

ويف ال�صطالح: لفظ اأريد به لزم معناه مع جواز اإرادة املعنى الأ�صلي لعدم وجود 
قرينة. )58( 

وهي من الأ�صاليب البيانية التي ل يقوى عليها اإل كل بليغ متمر�س بفن القول. وما 
من �صك اأن الكناية اأبلغ من الإف�صاح , والتعري�س اأوقع يف النف�س من الت�رصيح , والكناية 

ُتَوّلد املبالغة التي ت�صفي بها على املعنى ُح�صنًا وبهاء واإثباتًا. )59( 
واإخراجها  ت�صخي�س املعاين وجت�صيمها  والكناية كال�صتعارة من حيث قدرتها على 

�صوراً حم�صو�صة تزخر باحلياة واحلركة وتبهر العيون منظراً. )60( 
واأ�صلوب الكناية هو الأ�صلوب الوحيد من بني اأ�صاليب البيان الذي ي�صتطيع املتكلم من 
خالله اأن يتجنب الت�رصيح بالكالم الدينء اأو احلرام الذي يف الت�رصيح به جفوة اأو غلظة 
اأو قبح اأو �صوء اأدب ؛ مما يولد يف نف�س ال�صامع م�صاعر غري �صارة. لكل ذلك كانت الكناية 
هي الو�صيلة الوحيدة التي تي�رص للمراأ اأن يقول كل �صيء بالرمز والإيحاء عن كل ما يجول 

بخاطره حرامًا كان اأو حالًل , ح�صنًا كان اأو قبيحًا , وهو غري حمرج اأو ملوم. )61( 
وقد ظهرت الكناية باأنواعها التي تكني عن القد�س ومعاملها يف املنهاج الفل�صطيني, 
ومن اأمثلة ذلك: قول ال�صاعر الفل�صطيني هارون ها�صم ر�صيد يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة 

العربية لل�صف ال�صاد�س �س 19:
القد�ـــس مـــن  اإين  اأجـــْل 
ـــْت َحطَّ واإِْن  منهـــا  اأنـــا 

الُبوؤْ�ـــسِ رايـــُة  عليهـــا 

عن  فكنى   , البوؤ�س  وراية  حطت  الفعل  خالل  من  جميلة  فنية  �صورة  يقدم  فال�صاعر 
الذل براية رفرفت على جميع القد�س , فال�صاعر مل يذكر هذه ال�صفة �رصاحة , ولكنه و�صف 

القد�س مبا ينا�صبها وعربعن الذل يف اأر�صها بالفعل حطت ويف �صمائها براية البوؤ�س. 
للغوية  ا  العلوم  كتاب  يف  هاللة  اأبو  يو�صف  الأردين  ال�صاعر  قول  اأي�صًا  الأمثلة  ومن 

لل�صف العا�رص �س82:
اِح  ال�ـــرصَّ مغلـــول  االأر�ـــس  يف  غـــدا             االأق�صـــى  وامل�صجـــُد 

فقد كنى ال�صاعر عن احتالل امل�صجد الأق�صى واأ�رصه بقوله مغلول ال�رصاِح 
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اجملاز املرسل: 
املجاز يف اللغة من قولهم جتوز يف كالمه اأي تكلم باملجاز , وقولهم جعل فالن ذلك 

الأمر جمازاً اإىل حاجته اأي طريقًا وم�صلكًا. )62( 
وقد عرفه اخلطيب القزويني بقوله: " وهو ما كانت العالقة بني ما ا�صتعمل فيه وما 
و�صع له مالب�صة غري الت�صبيه ". )63( واملجاز اللغوي يبنى على عالقة غري امل�صابهة , وهو ل 
ي�صتغني عن القرينة التي تعني دائمًا على اأمن اللب�س , فت�رصف الذهن عن املعنى احلقيقي 
اإىل املعنى املجازي , وتكون اإما قرينة عقلية , تفهم من خالل ال�صياق , اأو لفظية تدل على 

اأن اللفظ املوجود ا�صتعمل جمازيًا ومينع من اإرادة املعنى احلقيقي. )64( 
اأربعة حماور يتفرع كل منها  وللمجاز املر�صل عالقات متنوعة , وهي ل تخرج عن 
الكلية  وحتتها  الكمية  وهناك   , وامل�صببية  ال�صببية  وحتتها  الغائية  فهناك   , عالقتني  اإىل 
احلاّلية  وحتته  املكان  وهناك   , �صيكون  وما  كان  ما  وحتته  الزمان  وهناك   , والبع�صية 
اإذ ت�صدق على   , الغائية بق�صميها  التطبيق هي  العالقات يف جمال  واملحلية. واأو�صع هذه 

كثري من �صور التاأثري والتاأثر. )65( 
وقد ورد املجاز يف مناهج الأدب الفل�صطينية يف موا�صع كثرية ومثال ذلك: قول ابن 

ال�صاعاتي يف فتح طربية , يف اجلزء الأول من كتاب املطالعة لل�صف الثامن �س 35. 
نا  حَلجو ا و مكـــَة  عنَك  �صـــي  ُتر تهـــزُّ َمعاِطَف الُقد�س ابتهاجـــاً           و

وجبلها  فمكة   , والقد�س  مكة  بني  تربط  التي  الدينية  الدللت  ال�صاعر  ي�صتح�رص 
)احلجون( تر�صى عن �صالح الدين وتفرح لفتحه القد�س , ولكن املق�صود �صكان مكة واأهلها 

, فقد ذكر املحل واأراد احلال فالعالقة حملية. 
كتاب  من  الثاين  اجلزء  يف  اليا�صيني  عمران  الفل�صطيني  ال�صاعر  قول  الأمثلة  ومن 

املطالعة لل�صف احلادي ع�رص �س 111. 
ج حتملني  ا مو الأ ا ر من  يا قد�ُس مايل اأرى يف العني اأ�صئلًة             على بحا

بحركاتها  فالنف�س  ؛  العني  ل  النف�س  هو  ي�صاأل  والذي   , العني  لفظ  يف  فاملجاز 
جمازاً  لي�صكل  العني  اأطلق  ولكنه   , القد�س  يف  يجري  ما  حول  الأ�صئلة  تقدم  واح�صا�صاتها 

مر�صاًل عالقته اجلزئية. 
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املبحث الثالث
مضامني القدس يف املناهج الفلسطينية:

الرمز يف مضامني القدس: 
الرمز من اأهم العنا�رص املكونة للق�صيدة ال�صعرية , فعن طريقه ينقل ال�صاعر اأحا�صي�صه 
وم�صاعره واأفكاره اإىل املتلقي بالإيحاء والتلميح بدًل من اللجوء اإىل املبا�رصة والت�رصيح 
وهو الآن يف ال�صعر املعا�رص ل غنى عنه يف كل الأحوال , وهناك م�صببات كثرية ل�صتخدامه 
, ففي فل�صطني ا�صتخدم الرمز ب�صورة مكثفة حتى كاد يقرتب من الغمو�س , ويرجع ذلك اإىل 
مالحقة �صلطات الحتالل لالأدباء وال�صعراء واملثقفني واعتقال العديد منهم , حتى املعتقلني 

من الأدباء واملثقفني يف �صجون الحتالل جلوؤوا اإىل الرمز خوفًا من جتديد اأحكامهم. )66( 
 , الوقوف على مفهومه وم�صادره  القد�س ل بد من  اأدب  الرمز يف  وقبل احلديث عن 

والرمز يف اللغة: الإمياء والإ�صارة , والعالمة , ويف علم البيان الكناية اخلفية. )67( 
وهو يف ال�صطالح: "و�صيلة اإدراك ما ل ي�صتطاع التعبري عنه بغريه , فهو اأف�صل طريقة 
ممكنة للتعبري عن �صيء ل يوجد له اأي معادل لفظي , وهو بديل من �صيء ي�صعب اأو ي�صتحيل 

تناوله يف ذاته ". )68( 

مصادر الرمز: 
ي�صتمد ال�صاعر عنا�رص رمزه من م�صدرين: 

1ـ م�صدر ذاتي: حني تكون الكلمة عنده رمزاً ملجموعة من الوجدانات , " فقد يقا�صي 
الإن�صان يف حياته جتارب �صيئة اأو ح�صنة مت�صلة ب�صيء ما , وتتوارد على نف�صه وجدانات 
موؤملة اأو �صارة , وي�صببها ذلك ال�صيء , فينظر اإليه نظرة خا�صة منا�صبة لتك التجارب. ومير 
الزمن على ذلك في�صري ا�صم ذلك ال�صيء رمزاً لتلك الوجدانات كاأنها جتمعت حوله والتفت 

به ". )69( 
ومثال ذلك قول �صميح القا�صم يف اجلزء الأول من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س 

�س52:
املنازْل  حجـــارُة  تقدمـــْت 
نابـــْل  تقدمـــت ِبـــكاَرُة ال�صَّ
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ال�صم�ِس  الُقد�ـــسِ �صالُة  اأََتْت نوافَذ 
والتوابْل  والبخـــوُر 

فحجارة املنازل , وبكارة ال�صنابل , والبخور , والتوابل , كل هذه الرموز رمبا تعني 
للقارئ �صيئًا ,

احلجار  رماة  لل�صاعر  بالن�صبة  تكون  قد  املنازل  فحجارة  اآخر.  �صيئًا  تعني  ولل�صاعر 
, وكذلك احلال  اأطفال احلجارة  ال�صنابل قد تكون  , وبكارة  الفل�صطيني  ال�صعب  , وقد تكون 
بالن�صبة للبخور والتوابل , فهي حتمل م�صدراً رمزيًا ذاتيًا مرتبطًا بحدث خا�س بالن�صبة 
لل�صاعر. ومع ذلك فاإن هذه الرموز جميعها  تدور حول الفكرة الرئي�صة يف الن�س الذي وظفت 
فيه وهو " ق�صيدة النتفا�صة " وذلك لأنها احتلت وقعًا خا�صًا يف نف�س ال�صاعر , وما كانت 

لتحمل  هذا الوقع نف�صه عند غريه. 
2ـ م�صدر جماعي: ويتمثل فيما ي�صتخدمه ال�صاعر من املوروث الثقايف باأ�صكاله 

واأحداثه و�صخ�صياته املختلفة. ومن اأ�صكال املوروث الثقايف ما يلي: )70( 
من  و�صلهم  ثقايف  الأ�صطورة كمرياث  ال�صعراء  بع�س  االأ�صطوري: وظف  التاث  اأـ 
الأقدمني , فزينوا به اأ�صعارهم , ولكن بع�س ال�صعراء ول �صيما الفل�صطينيون, منهم من جعل 

لالأ�صطورة معنى �صخ�صيًا مفعمًا برنني �صعري له ارتباط مبعنى احلياة. 
ومثال الرتاث الأ�صطوري قول �صميح القا�صم من ق�صيدة النتفا�صة يف اجلزء الأول من 

كتاب املطالعة لل�صف ال�صاد�س �س 52: 
بـــواُب جنـــنَي وناُبْل�س اأَ َتَقدَّمـــْت 
ْم�ِس ال�صَّ الُقْد�ِس �صـــالُة  اأََتْت نوافَذ 

واِبْل  والتَّ والَبّخـــوَر 
تقاتـــْل  َتقدمـــْت 

فال�صم�س يف كثري من احل�صارات القدمية رمز للقوة اخلارقة التي و�صلت يف معتقداتهم 
اإىل درجة الآلهة , ف�صالة ال�صم�س رمز للقوة القادمة التي انطلقت مع ثورة احلجارة, و�صوف 

تفتح اأبواب القد�س. 
؛ لأنه مت�صل مب�صاعرهم  ال�صعراء  األ�صنة  ما تردد على  كثرياً  الديني:  التاث  ـ  ب 

واأحا�صي�صهم , و مرتبط برتاثهم وعقيدتهم الدينية. 
ومل يرد الرتاث الديني يف املناهج الفل�صطينية. 
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تـ  التاث التاريخي واالأدبي: فقد ا�صتلهم التاريخ الأدبي والرتاث التاريخي , ووظف 
عن طريق الرمز ل�صخ�صيات اأو اأحداث كان لها دورها الفاعل يف تراثنا العريق. 

ومثال الرتاث التاريخي قول هارون ها�صم ر�صيد من ق�صيدة "جذور " يف اجلزء الثاين 
من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س 20: 

ْت  َردَّ وكـــْم  القد�ـــسُ  هـــي 
والُفر�ـــسِ  الرومـــاِن  مـــن 
وكـــم يف خاطـــر التاريـــِخ 
َحْد�ـــسِ  قـــوٍل ومـــن  مـــن 

ا�صتوحى ال�صاعر ا�صم الفر�س والرومان كرمز للدللة على تعر�س القد�س عرب التاريخ 
لنكبات كثرية , ثم يورد " خاطر التاريخ " ليرتك للقارئ البحث عن اأحداث ونكبات اأخرى 
تعر�صت لها املدينة حتى اأيامنا.  ونراه يخلع على املدينة يف هذا الن�س رمز املراأة  و الأر�س 
التي يطمع بها املعتدون فمن اأول الق�صيدة ا�صتعمل ال�صمري " هي " اأو " الهاء " ل�رصد موقفه 

منها الذي يتمثل يف حبها والدفاع عنها , وموقف غريه من الطامعني واملند�صني.
ومثال اآخر اأي�صًا قول ال�صاعر الأردين يو�صف اأبو هاللة يف كتاب العلوم اللغوية لل�صف 

العا�رص �س 82: 
اِح  ال�ـــرصَّ مغلـــوَل  االأَر�ـــسِ  يف  غـــدا     االأق�صـــى  وامل�صجـــُد 
ُن  هــــل            ِمـــن طـــارٍق ؟ هـــل ِمـــن �صـــالِح؟  ا وتـلـفــــَت امليــــد

فطارق بن زياد و�صالح الدين هذان ال�صمان الرمزان احتال مكانة يف ال�صعر العربي 
املعا�رص وخا�صة �صالح الدين الذي يعد رمزاً لتحرير القد�س , ورمزاً ملا ينبغي اأن يكون 

عليه العربي. 
ث ـ التاث ال�صعبي: يقول عادل الأ�صطة يف اأثر رمزية الرتاث ال�صعبي: " وتبدو كتابة 
ت�صكل  لكونها  ؛  الأ�صاليب جناحًا وفعالية  اأكرث  ال�صعبية من  ال�صرية  الإفادة من  الواقع من خالل 
الزمن  والعربي عامة... وتعد نزعة تعوي�س يف هذا  الفل�صطيني خا�صة  من ثقافة املواطن  جزءاً 
العربي الذي عا�س هزائم متتالية. غري اأن الأديب ل يكتفي بالتعبري عن الواقع من خالل ال�صيغة 
املتوارثة , واإمنا يحاكم بع�س املفاهيم التي توؤثر �صلبيًا على ال�صخ�صية الفل�صطينية يف مواجهة 

اأعدائها ". )71(                      
ال�صبب يف ذلك  الفل�صطينية. وقد يعود  ال�صعبي يف مناهج الأدب  ومل يرد رمز الرتاث 
النماذج  اأن حتاكي  تريد  , ول  للطالب  تقدميها  الف�صيحة يف  اللغة  تعتمد  املناهج  اأن  اإىل 

العامية. 
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املضمون الديين: 
"�صبحان الذي اأ�رصى بعبده ليال من امل�صجد احلرام اإىل امل�صجد الأق�صى  قال تعاىل: 
الذي باركنا حوله " ]الإ�رصاء 1[ ذكر ال�صوكاين اأن " اإىل امل�صجد الأق�صى " هو بيت املقد�س , 
وذكر اأن " الذي باركنا حوله " يعني بالثمار والأنهار والأنبياء وال�صاحلني , فقد بارك اهلل 

� تعاىل � حول امل�صجد الأق�صى بربكات الدنيا والآخرة. )72( 
ولو مل تكن القد�س مق�صودة يف م�صمونها الديني امُلَقدَّ�س يف رحلة الإ�رصاء واملعراج , 
لأمكن العروج من مكة اإىل ال�صماء مبا�رصة , ولكن املرور بهذه املحطة القد�صية اأمر مق�صود 

, كما دل على ذلك القراآن الكرمي والأحاديث ال�رصيفة. )73( 
ويف احلديث ال�رصيف عن اأبي ذر � ر�صي اله عنه � قال: " قلت: يا ر�صول اهلل , اأي م�صجد 
و�صع يف الأر�س اأوًل ؟ قال: امل�صجد احلرام , قال قلت: ثم اأي ؟ قال امل�صجد الأق�صى , قلت: 

كم بينهما ؟ قال: اأربعون �صنة ".)74( 
فقوله يف الآية ال�صابقة " باركنا " باملا�صي دللة على اأن القد�س مباركة ولها بعد 
ديني قبل حادثة الإ�رصاء , وجاء احلديث ليبني هذا الُبعد باملدة الزمانية وهي اأربعون عامًا 

ما بني الكعبة وامل�صجد الأق�صى يف البناء. 
وقد ظهر امل�صمون الديني للقد�س يف املناهج الفل�صطينية من خالل الآيات والأحاديث 

الواردة يف كثري من الدرو�س , ويف الن�صو�س ال�صعرية والنرثية.
ويف ما يلي نورد بع�س الأمثلة من املناهج على امل�صمون الديني: 

الأول  لل�صف  العربية  للغة  الأول من كتاب  الدخيل يف اجلزء  ال�صاعر فتح اهلل  �� قول 
�س120:

يِن  لّد ا و حُلبِّ   ا مـــزُ    ر وهـــذي القد�ُس يف قلبي             و
�� ما جاء يف حديث الر�صول � عليه ال�صالم � يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية 
لل�صف اخلام�س �س 3 " ل تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على احلق , لعدوهم قاهرين , ل 
ي�رصهم من خالفهم , حتى ياأتي اأمر اهلل وهم كذلك. قيل اأين هم يا ر�صول اهلل ؟ قال: يف بيت 

املقد�س واأكناف بيت املقد�س ")75(
اإىل  احلرام  امل�صجد  ليال من  بعبده  اأ�رصى  الذي  " �صبحان  تعاىل:  قوله  القراآن  �� ومن 
امل�صجد الأق�صى الذي باركنا حوله "]الإ�رصاء 1[ فقد وردت هذه الآية يف اجلزء الأول من 
اللغوية  ال�صابع �س 108 , ويف اجلزء الثاين من كتاب العلوم  اللغة العربية لل�صف  كتاب 

لل�صف الثامن �س 2. 
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املضمون اجلغرايف: 
اجلغرافيا تدر�س املكان بكل مكوناته وعنا�رصه , وبالرغم من اأن الإن�صان هو الذي 
يد  اأبدعتها  التي  املرافق  املكان متحدثًا عن  ويبقى  الإن�صان  يفنى  اأنه  اإل   , املكان  ي�صكل 
الإن�صان فيه , والقد�س جغرافيًا موغلة يف روح التاريخ , مرافقها �صاخمة يف وجه الزمان 

تتحدث عن كل احل�صارات التي تعاقبت عليها. 
واأهم �رص يف جناح املناهج هو ارتباطها بالبيئة. و�صوف نعر�س مرافق القد�س التي 

تناولتها املناهج الفل�صطينية ,  كما يلي: 

ــ امل�صجد االأق�صى:
كما  بالأق�صى  القراآن  يف  خ�ص�س  ثم   , املقد�س  بيت  اأو  اإيلياء  مب�صجد  يعرف  كان 
الأق�صى"  اإىل امل�صجد  اأ�رصى بعبده ليال من امل�صجد احلرام  الذي  "�صبحان  يف قوله تعاىل 
]الإ�رصاء 1[ و �صمي الأق�صى لبعد امل�صافة بينه وبني امل�صجد احلرام , ومل يكن حينئذ على 

الأر�س غريهما. )76( 
يف  كثرية  مواطن  يف  والنرث  وال�صعر  واحلديث  القراآن  يف  الأق�صى  امل�صجد  ورد  وقد 

املناهج الفل�صطينية منها: 
وردت اآية " �صبحان الذي اأ�رصى بعبده... " يف ال�صف ال�صابع والثامن والعا�رص.

 , احلرام  امل�صجد  م�صاجد:  اإىل ثالثة  اإل  اإىل  الرحال  ت�صد  " ل  ال�صالم:  عليه  قوله  ورد 
وم�صجدي هذا , وامل�صجد الأق�صى ". يف اجلزء الثاين من كتاب العلوم اللغوية لل�صف التا�صع 

�س 73.
اأما نرثاً فقد ُخ�ص�س للم�صجد الأق�صى در�ٌس كامٌل يف اجلزء الثاين من كتاب املطالعة 
لل�صف احلادي ع�رص �س 101 بعنوان " من خطبة امل�صجد الأق�صى " للقا�صي حمي الدين 

حممد بن زكي الدين.
ثم تناوله اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س15 ب�رصح م�صتفي�س 

,وذلك من خالل و�صف ابن بطوطة له. 
ورد يف اأبيات �صعرية متعددة ,منها قول ال�صاعر عبد احلكيم اأبي جامو�س يف كتاب 

العلوم اللغوية لل�صف العا�رص �س 108: 
ي�صدُق  الع�صوِر  علـــى  ديٌن  يا م�صجدا اأر�صى دعائَم َهديِه  
جنباِتها والَهُم فيها مطبُق   يا قبلة قد َدن�َصْت اأقداُمُهـــم   



352

القدس ف��ي مناهج األدب املقررة

الفلس��طينية امل��دارس  د. مشهور أحمد اسبيتانف��ي 

ـــ قبة ال�صخرة:  
اإىل  الكتب  ,وبث  املقد�س  اإىل بيت  بنائها قدم من دم�صق  امللك على  عندما عزم عبد 
احلر  من  امل�صلمني  تكُف  املقد�س  بيت  �صخرة  على  قبة  يبني  اأن  اأراد  اأنه  الأم�صار  جميع 

والربد ,فرحبت جميع الأم�صار وردت باملوافقة.)77(  
وقد نالت ال�صخرة حظا وافرا يف املناهج الفل�صطينية ,فقد خ�ص�س لها در�س م�صتقل 
يف اجلزء الثاين من كتاب املطالعة لل�صف التا�صع �س44 ,وجاء فيه " متتاز قبة ال�صخرة 
مما متتاز بفكرة تخطيطها وت�صميمها وهي فكرة اأ�صيلة مبتكرة ل يكاد يوجد لها نظري يف 
الفل�صطيني  اأبدع هذه الفكرة و�صممها واأ�رصف على تنفيذها املهند�س  تاريخ العمارة.وقد 

امل�صلم رجاء بن حيوة البي�صاين ". 
ال�صاد�س �س15  لل�صف  العربية  اللغة  الثاين من كتاب  اأي�صا يف اجلزء  وورد ذكرها 
,وجاء فيه "وفيها قبة ال�صخرة امل�رصفة التي بنيت يف عهد اخلليفة الأموي عبد امللك بن 
مروان �صنة �صت و�صبعني هجرية ,وقد قال عنها ابن بطوطة:"هي من اأعجب املباين واأتقنها 

واأغربها �صكال ,قد توفر حظها من املحا�صن..." 
ووردت ال�صخرة  �صعرا يف املناهج ,كما يف الق�صيدة ال�صابقة لل�صاعر عبد احلكيم اأبي 

جامو�س: 
نتعلُق  بهـــا  حا ر بحـــب  نـــا  نهفـــو مل�صجدهـــا وقبة �صخرها              اإ

ـــ كني�صة القيامة:
بعد اأن اأ�صبحت امل�صيحية الديانة الر�صمية يف القد�س يف عهد امللك ق�صطنطني )306 

���337( بنت والدته هيالنة كني�صة القيامة �صنة 326.)78( 
وقد وردت كني�صة القيامة يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س 

15 وجاء فيه        
 "و يف القد�س اأي�صًا كني�صة القيامة التي �صميت " باأم الكنائ�س " وحتوي متثال ال�صيدة العذراء 

املر�صع باجلواهر الثمينة , ويف و�صطها ف�صحة م�صتديرة قائمة على ثمانية ع�رص عموداً..."
 

ــ �صور القد�س واأبوابه: 
عندما يذكر �صور القد�س يفهم ال�صامع اأنه يحوي البلدة القدمية مبقد�صاتها واآثارها , 
وهذا ال�صور ما زال �صاهداً على تعاقب احل�صارات والغزاة على مدينة القد�س منذ اليبو�صيني 
ومروراً بالرومان والفتح الإ�صالمي حني ت�صلم  مفاتيحه عمر بن اخلطاب. ثم جاء ال�صليبيون 
, واملماليك , وانتهاًء بالعثمانيني حيث رممه ال�صلطان �صليمان القانوين. فجميع الأمم التي 
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�صكنتها اأو احتلتها كانت تعمل على ترميمه وحت�صينه حلماية املدينة. )79( 
وقد ورد ذكره يف اأكرث من موقع من املناهج الفل�صطينية , ففي اجلزء الثاين من كتاب 
اللغة العربية لل�صف الثالث ورد �س 100 " من املعامل الأثرية يف القد�س �صور القد�س ". 
وورد يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س 16 " ويحيط باملدينة 
�صور اأثري قدمي رممه ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين , ويبلغ حميط ال�صور ميلني ون�صف 
اأبواب مفتوحة  اأربعة وثالثون برجًا و�صبعة  , وله  �� 40( قدمًا  , وارتفاعه بني )38  امليل 
وهي: باب العامود , وباب ال�صاهرة , وباب الأ�صباط , وباب املغاربة , وباب اخلليل , وباب 

اجلديد , وباب النبي داود ". 

ــ مدار�س القد�س: 
الأق�صى كان على قدا�صته وعلو مرتبته  واأن   , القد�س جمموعة من املعاهد  كان يف 
مركزاً هامًا من مراكز ن�رص العلوم الدينية وفروعها , وكان يوؤمه العلماء وطالب العلم من 
على  نطلق  اأن  وميكن   , بالكتب  عامرة  مكتبة  الأق�صى  امل�صجد  يف  وكان   , الأقطار  معظم 

امل�صجد الأق�صى ا�صم " جامعة امل�صجد الأق�صى " مثل " جامعة قرطبة ". )80( 
وقد ورد اأ�صماء جمموعة من مدار�س القد�س يف املناهج الفل�صطينية وهي: 

ــ الكلية العربية:
ال�صابع يف در�س م�صتقل �س  العربية لل�صف  اللغة  الثاين من كتاب  وردت يف اجلزء 
70 , ومنه " تاأ�ص�صت با�صم دار املعلمني احلكومية بالقد�س عام 1919 , وكانت يف البداية 
مدر�صة ثانوية , مقرها باب ال�صاهرة , وكان مديرها اآن ذاك الأديب الفل�صطيني املعروف  
خليل ال�صكاكيني , ويف عام 1927 تغري ا�صمها , واأ�صبحت تدعى الكلية العربية ". ووردت 
اأي�صًا يف كتاب املطالعة لل�صف الثاين الثانوي يف در�س " من �صرية اإح�صان عبا�س "�س156 

, فقد ا�صتفا�س اإح�صان عبا�س باحلديث عنها وو�صفها. 

ــ املدر�صة ال�صالحية:
وردت يف اجلزء الأول من كتاب املطالعة لل�صف الثامن �س 54 , ومنه " ومن هذه 
املدار�س الكثرية: املدر�صة ال�صالحية التي �صميت بهذا ال�صم ن�صبة اإىل ال�صلطان �صالح الدين 
, فقد ظلت تقوم بوظيفتها  اأ�صهر مدار�س القد�س الإ�صالمية , واأطولها عمراً  الأيوبي , وهي 

قرابة �صتة قرون , وتقع بالقرب من باب الأ�صباط ". 
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املضمون التارخيي: 
جميع الدرا�صات والأبحاث تكاد جتمع على اأن القد�س �صاربة يف اأعماق التاريخ , فهي 
من اأقدم مدن العامل ؛ مما جعل كثرياً من احل�صارات تتعاقب عليها , ونورد هذه احل�صارات 

مرتبة زمنيًا )81( 
الكنعانيون: قدموا من جزيرة العرب, وا�صتهروا بالزراعة , واأقاموا لهم مدنًا ح�صينة يف 
فل�صطني , حماطة بالأ�صوار , وكنعان معناه الأر�س الواطئة , وهم قبائل اأهمها اليبو�صيون 

الذين �صكنوا القد�س. 
ما  اإىل  ال�صاحل  امتلكوا  ثم   , غزة  اإىل جنوب  الفل�صطينيون: هاجروا من جزيرة كريت 
الذين  العربانيني  , ون�صبت بينهم وبني  الكنعانية  وا�صتولوا على بع�س املدن   , الكرمل  بعد 
ا�صتوطنوا الداخل حروب عظيمة, وقهروا العربانيني وتغلبوا عليهم اإىل اأن تغلب عليهم داود. 

العربانيون: هاجر اإبراهيم وجماعته من )اأور( يف العراق اإىل اأر�س كنعان حوايل �صنة 
1805 ق.م وفيها ُولد  له اإ�صحاق , ولإ�صحاق يعقوب , ودعي اإ�رصائيل. ونزح يعقوب واأولده 
اإىل م�رص 1656 ق.م , ثم عادوا بعد وفاة مو�صى وا�صتولوا على اأريحا بقيادة يو�صع. ثم جاء 

عهد الق�صاة ثم عهد اململكة. 
الحتالل الفار�صي: �صمح كور�س لليهود الذين اأ�رصهم نبوخذ ن�رص بالعودة للقد�س من 
بابل �صنة 539 ق.م ثم تعاقبت الأمم واحل�صارات والحتالل على فل�صطني والقد�س وجنملها 

كما ياأتي: 
الإ�صكندر املقدولني , واملكابيون , والأنباط , والرومان , وتدمر: حيث ثارت الزباء 
على الرومان وانت�رصت على اأورليان واحتلت فل�صطني ع�رص �صنوات , ثم ا�صرتدها الرومان. 
الفتح الإ�صالمي: حني دخلها عمر بن اخلطاب بدعوة من بطريركها " �صفرونيو�س " 

�صنة 638 م. 
    احلروب ال�صليبية: متثلت يف احلملة الأوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلام�صة 
الكامل  امللك  بن  ال�صالح  امللك  حررها  اأن  اإىل   1229 �صنة  القد�س  باحتالل  انتهت  التي 

الأيوبي �صنة 1244.
العهد العثماين: واأبرز مظاهره �صور القد�س الذي رممه ال�صلطان �صليمان القانوين �صنة 

.1542
عام  حتى  وا�صتمر  انتداب  ولي�س  الفعلي  باملعنى  احتالل  وهو  الربيطاين:  النتداب 

1948 ثم �صلم البالد لليهود بعد اأن �صاعدهم وقوى نفوذهم. 
الحتالل اليهودي: منذ عام 1948 �� حتى الآن. 

وقد كان للم�صهد التاريخي للقد�س ح�صوٌر وافٌر يف املناهج الفل�صطينية , ومثال ذلك: 
يف اجلزء الأول من كتاب اللغة العربية لل�صف الرابع �س 22 "حترك جي�س �صالح الدين 
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بعد معركة حطني اإىل بيت املقد�س فحررها , واأح�صن معاملة �صكانها من الأعداء , فلم يقتل اأحداً 
 , الأق�صى  امل�صجد  بتطهري  الدين مع جنده  قام �صالح  اجلزية...  دفع  الفقراء من  واأعفى  منهم, 
وم�صجد قبة ال�صخرة امل�رصفة , واحلرم القد�صي ال�رصيف من النفايات التي كانت متالأ املكان..." 
يو�صف  " لل�صاعر  " معركة حطني  بعنوان  نف�صه �س 30 وردت ق�صيدة  الكتاب  ويف 

العظم:
ونــــداٌء  يـعـلـوُه  نـــــــداُء  ِحّطـــنُي  ِجـهــــاٌد  وِفــــداُء  
َعْن اأَر�ـــسِ الُقد�ِس  الّظلماُء  بـــاهللِ ُنـ�رِصْنـــا  وانـزاَحـــْت  
�َصــْيــٌف  لـلـِعـزِّة  و �ّصــاُء  فـــرَّ   االإِفـــرجُن  ُيطاِرُدهـــْم  

يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س �س 14 , ورد در�س م�صتقل 
مدينة  " القد�س  ومنه   , تاريخيًا  ومرافقها حديثًا  املدينة  " يتحدث عن  " القد�س  بعنوان 
تاريخية قدمية , ل بل اإنها من اأقدم املدن التي عرفها التاريخ... وقد اأجمعت كتب التاريخ 

والآثار على اأنها كانت عربية ال�صيادة قبل ظهور الديانات ال�صماوية الثالث... "  
ويف نف�س الكتاب وردت ق�صيدة لل�صاعر هارون ها�صم ر�صيد �س 19 , ومنها: 

ْت َردَّ وكـــم  القد�ـــسُ  هـــي 
والُفر�ـــسِ الرومـــاِن  مـــن 

وكـــم يف خاطـــِر التاريـــِخ
َحْد�ـــسِ قـــول ومـــن  مـــن 

مضمون املقاومة:
املقاومة  ومتابعة  امل�صاومة,  ورف�س  حق,  عن  التنازل  دون  الوطن  يف  ال�صمود 
والت�صحية , هي واجبات املواطن احلر الأبّي, وهذا ما يراه كلُّ ذي ب�صرية , ماثاًل للعيان 
وبقوة يف جماهري ال�صعب الفل�صطيني دون كلل اأو ملل , واأ�صبحت م�صمونًا حقيقيًا م�رصقًا 

لهذه ال�صعارات الرفيعة. 
وكثري من الثورات �صعت لال�صتفادة من مقاومة ال�صعب الفل�صطيني, ومن خربة رجالها, 
اأعالم  عن  نتحدث  عندما  وخا�صة   , وتطوراتها  الأحداث  مع  التكيف  يف  العالية  وقدرتهم 
 , والق�صام  الزير(  ,عطا  جمجوم  ,حممد  حجازي  )فوؤاد  احلمراء  الثالثاء  كاأبطال  املقاومة 

وعبد القادر احل�صيني... )82( 
ومثلما يواجه ال�صعب الفل�صطيني قوى جبارة تتفق على انتزاع حقوقه , وتتعاون على 
والأديب  ال�صاعر  يواجه   , عليه  امل�صتمرين  والقهر  العدوان  متابعة  يف   , الأ�صعدة  خمتلف 
الفل�صطيني اأكرث من اأزمة قمع , يواجه جرمية ق�صم اأر�صه , ثم ت�رصيد من بقوا يف الأرا�صي 
املحتلة... ول يجد هذا ال�صعب دعمًا يتجاوز الغذاء والدفاع املحدود عن النف�س , فلم يتمكن 
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من حترير اأر�صه , وما زال ينتظر وقفة العرب اإىل جانبه من اأجل التحرير. )83( 
اأمام عنف الحتالل ت�صكل رمزاً  الذي يتجلد  الفل�صطيني  الأ�صري  وجند كذلك �صخ�صية 
املجتمع  يف  تاأثريها  عمق  تدرك  الأ�صري  ال�صاعر  �صخ�صية  وكانت   , واملقاومة  للتحدي 

الفل�صطيني , فقد اتخذ التحري�س باأ�صاليب عدة ومنها ال�صعر. )84( 
وقد ظهر اأدب املقاومة �صعراً ونرثاً وخطبًا وحديثًا نبويًا يف مواقع كثرية من املناهج 

الفل�صطينية , ومن اأمثلة ذلك: 
يف اجلزء الثاين من كتاب اللغة العربية لل�صف اخلام�س �س 3 , ورد حديث الر�صول � 

عليه ال�صالم � 
, ل ي�رصهم من  قاهرين  ولعدوهم   , احلق  اأمتي ظاهرين على  من  تزال طائفة  ل   "
خالفهم , حتى ياأتي اأمر اهلل وهم كذلك. قيل: اأين هم يا ر�صول اهلل ؟ قال: يف بيت املقد�س 

واأكناف بيت املقد�س " 
يف اجلزء الأول من كتاب املطالعة لل�صف الثامن �س 77. من ق�صيدة فل�صطني لل�صاعر 

علي حممود طه 
اأخي اإن يف الُقْد�ِس اأختاً لنا              اأَعــــدَّ لهـــا الذابحـــون الـُمــــدى 
وامل�صجـــدا   الكني�صـــَة  لنحمـــي  اأخي قـْم اإىل قـبلِة امل�رصَقنيِ     

يف اجلزء الثاين من كتاب العلوم اللغوية لل�صف الثامن �س 18 ن�س �صعري لل�صاعر 
عمران اليا�صيني يتحدث عن تغيري معاملها , والن�س نف�صه ورد يف اجلزء الثاين من كتاب 

املطالعة للحادي ع�رص �س 111:  
وفوَق �صورِك اأحجاٌر واأتربــةٌ      �صـــبَّ الزماُن عليهـــا اأب�صَع املحِن 
اأرنو اإليها وال اأدري اأتعرفني       اأم اأنهـــا مـــع ُدجى االأيام تنكرنــي 

فال�صاعر يرى يف الأتربة والأحجار واملحن اأكرب تغيري يف معاملها ؛ لأنه يرنو اإليها 
فال تعرفه ول يعرفها. 

ومن احلث على املقاومة واجلهاد اأي�صًا ما ورد يف اجلزء الثاين من كتاب املطالعة 
الدين حممد بن زكي  " للقا�صي حميي  الأق�صى  امل�صجد  " خطبة  للحادي ع�رص من در�س 
الدين �س 102. " واجلهاَد اجلهاَد , فهو من اأف�صل عباداتكم , واأ�رصف عاداتكم. ان�رصوا اهلل 
ين�رصكم , اذكروا اهلل يذكركم , ا�صكروا اهلل يزدكم , جدوا يف ح�صم الداء , وقلع �صاأفة الأعداء 

, واعلموا � رحمكم اهلل � اأن هذه فر�صة فانتهزوها... " 
 , اأي�صًا  املناهج وم�صامينها  الفنية يف  القد�س و�صورتها  لأهمية  العر�س  هذا  وبعد 
كان الأخذ بالأمثلة عليها ح�صب حاجة البحث واأهمية ذلك يف التحليل , وقد اأجرى الباحث 
اإح�صاًء لها ح�صب ورودها يف املناهج من ال�صف الأول حتى ال�صف الثاين ع�رص. واجلدول 

الآتي يو�صح ما تقدم. 
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الجدول )1(                                                                                          
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    ×    ×  ×    ×اللغة العربيةالأول
 اللغة العربيةالثاين
×××اللغة العربيةالثالث

    × ××   ×اللغة العربيةالرابع
   ×  ×××   ×اللغة العربيةاخلام�س  
  × ×× ×× ×  ×  ×اللغة العربية ال�صاد�س
  × ××   ×××  ×اللغة العربيةال�صابع
  ×  × ××  ×  ×  ×  × املطالعةالثامن

 ××  ×  ×  ×  × ×× ×علوم لغوية
  × × ×× ×  ×××××املطالعة التا�صع

  × ×علوم لغوية
  ×املطالعةالعا�رص

 × ××  × ××علوم لغوية
×× ××  ×  × ××  ×  ×املطالعةاحلادي ع�رص 

  ×  ×علوم لغوية
×××× ××املطالعةالثاين ع�رص    

  × ×  ×علوم لغوية

  13  9  25  9  3  3  8  14  5املجموع

	• ال�صفوف من الأول حتى ال�صابع لها كتاب لغة عربية واحد.
	• ال�صفوف من الثامن حتى الثاين ع�رص لها كتاب مطالعة وكتاب علوم لغوية. 

�صف  من  املوؤلفون  اختلف  واإمنا  العربية,  اللغة  مناهج  بتاأليف  واحد  فريق  يقم  مل   •	
لآخر.



358

القدس ف��ي مناهج األدب املقررة

الفلس��طينية امل��دارس  د. مشهور أحمد اسبيتانف��ي 

اخلامتة:
يف نهاية هذه الدرا�صة ل بد من الإ�صارة اإىل اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها وهي: 
�� كان اأكرث عنا�رص املنهاج ارتباطًا مبناهج الأدب املقررة التقومي ثم املحتوى. 

�� حتدثت املناهج عن اأهمية القد�س كقبلة اأوىل, ثم عن الإ�رصاء واملعرج واأنها ثالث 
املدن املعظمة, واأنها اأر�س الرباط يف بع�س الآيات والأحاديث.

�� للقد�س اأ�صماء كثرية , وهذه الكرثة نابعة من كرثة تعاقب الأمم واحل�صارات عليها 
وبيت   , واحدة  وورد مرة  اإيلياء  اأ�صماء هي:  اإل ثالثة  الفل�صطينية  املناهج  , ومل يظهر يف 
اأ�صهرها وورد حوايل ت�صعني مرة يف جميع  , والقد�س وهو  اأربع ع�رصة مرة  املقد�س وورد 

ال�صفوف من الأول الأ�صا�صي حتى الثاين ع�رص. 
�� جميع الأ�صماء التي وردت للقد�س اأ�صلها عربي ما عدا اإيلياء اأ�صله روماين. 

اأكرثها وروداً يف  �� اأخذت ال�صورة الفنية حيزاً وا�صعًا يف التعبري عن القد�س , وكان 
ال�صتعارة. 

�� مل يت�صمن كتاب ال�صف الثاين الأ�صا�صي اأية اإ�صارة اإىل القد�س, وقد يكون ذلك �صهواً 
من املوؤلفني.

�� كان توظيف الرمز يف م�صامني القد�س قلياًل. 
�� كان امل�صمون اجلغرايف اأكرث م�صامني القد�س وروداً يف املناهج ؛ لأنه غطى كثرياً 

من مرافق القد�س كالأق�صى وال�صخرة والقيامة و�صور القد�س واملدار�س. 
�� املناهج غطت القد�س يف ت�صل�صلها التاريخي منذ الكنعانيني حتى الآن , ولكنها مل 

تربز دور الحتالل يف تغري مالحمها واإ�صالميتها اإل يف بيت واحد من ال�صعر.
�� املناهج غطت القد�س يف القراآن واحلديث وال�صعر والنرث وخا�صة اخلطب.

اإىل  فبالإ�صافة   , املطالعة  كتب  يف  الفل�صطيني  والواقع  بالبيئة  املناهج  ارتبطت   ��
 , اأريحا  مثل:  اأخرى  فل�صطينية  مدن  عن  درو�س  هناك  القد�س  عن  حتدثت  التي  الدرو�س 
ارتباطها بالقد�س والبيئة  اللغوية كان  العلوم  ,  غزة. ولكن كتب  , عكا  , طربيا  بيت حلم 
الفل�صطينية قلياًل , فحبذا لو كانت ُجمل درو�س العلوم اللغوية ت�صيد بالقد�س ومكانتها عند 

امل�صلمني , وحتث على حمايتها  والتم�صك بها. 
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التوصيات:
القد�س  التي تتحدث عن  الأن�صطة املنهجية والالمنهجية  الرتكيز يف املناهج على   ��

مثل: كتابة تقارير عنها وزيارتها, واحلديث عنها يف الإذاعة املدر�صية وجملة احلائط.
�� اإعادة �صياغة منهاج ال�صف الثاين الأ�صا�صي وت�صمينه موا�صيع عن القد�س.

�� الرتكيز يف كتب العلوم اللغوية على اجلمل والأمثلة التي تربز القد�س واأهميتها.
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