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شكر وعرفان 
 ومن باب حديث الصطفى فانه من ل يشكر الناس ل يشكر ال ، فل يسعن إل أن أتقدم بعظيم شكري لؤسسة القصى لعمار
 الوقاف السلمية الت ارتأت ف إخراج هذا الكتاب إل النور ، وعلى رأسها شيخي الشيخ رائد صلح ، ليفيد منه الناس على

شت مذاهبهم وتعدد أفكارهم .
وأتقدم لدائرة أوقاف بيت القدس بشكر خاص على إعطائي فرصة تصوير الواقع لذا الدليل .

 كما وأقدم شكري للخ أب مالك / ناجح بكيات ، رئيس لنة التراث السلمي ، الذي تفضل بالطلع على الدليل قبل نشره
، واشكره على إبداء اللحظات .

 كما وأقدم أعطر تنيات للمهندس القيم ف لنة إعمار السجد القصى البارك ، الهندس عصام عواد على إطلعه على الدليل
وإبداء ملحظاته حوله .

وللدكتور مروان خلف أقدم له أجل باقة ورد لراجعته مادة هذا الدليل ، وصياغة ملحظاته حوله .
 ول أنسى أن أقدم عظيم امتنان للخوين : الشيخ خالد احد مهنا ، رئيس ترير صحيفة صوت الق والرية سابقا والستاذ حزة

مفوظ كبها على الراجعة اللغوية لذا الدليل.
 واستميحكم عذرا إذا خصصت "جعية قطر اليية " الت ارتأت ضرورة طباعة هذا الؤلف ، فخرج بأحلى حلة ف عصرنا هذا ،

فللخوة القائمي على هذه المعية من خالص التقدير .
 

الؤلف
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إهــداء
 

إل الذين عشقوا السجد القصى البارك، فغدوا لبنة ف بنائه، كما غدا مط� أنظارهم، وجهة شد رحالم،
إل الذين بنوا حجارته،
إل الذين رفعوا قبابه،

إل الذين أهدوا زيوتا إليه لنارته،
إل الذين أناروا عمائره،

إل الذين رمقوه بعي الود والعبادة،
إل الذين أزاحوا –من دون ال- عنه كل سيادة،

إل الذين ارتفعوا شهداء عب التاريخ الطويل، دفاعا عن السجد القصى البارك، ف ساحاته أو بعيدا عنه،
إل كل مسلم ومسلمة،

لكل� هؤلء أقدم دليلي هذا…
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تقدي
 ف هذا الوقت العصيب الذي بات ينذر صارخا:)القصى ف خطر( ، وف هذه الظروف الصعبة العقدة الت باتت الؤسسة

 السرائيلية تتنادى فيها لبناء )اليكل( على حساب )القصى البارك( ، وف هذه الرحلة الراهنة الت تعتب من اخطر الراحل الت
 مرت على القصى البارك ف تاريه الطويل ، يسر مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية وبالتعاون مع الستاذ احد فتحي

 خليفة ، أن تتقدم بذا الهد لتعريف كل الناس عامة ، وكل السلمي والعرب والفلسطينيي خاصة بالسجد القصى البارك ،
 سيما وقد كثر اللغط الضال والضل من قبل بعض القيادات السياسية والدينية اليهودية حول تاريخ وماهية القصى البارك !!

 لذلك نرى من الضروري أن نقدم هذا الكتاب "دليل أول القبلتي" تأكيدا لكل عاقل سوي ف العال أن القصى البارك هو ثان
 مسجد بن على وجه الرض بعد السجد الرام !! والقصى البارك هو أول بناء بن ف تاريخ الشام عامة ، وف تاريخ بيت

 القدس وأكناف بيت القدس خاصة ، فكان القصى البارك ول يكن قبل ذلك أي كنيس أو كنيسة أو مسجد ، وكان القصى
 البارك ول يكن قبل ذلك أي بناء على الطلق !! وهذا يعن لنا ولكل عاقل أن الدعاء بوجود )هيكل ما( كان ف حرم القصى

 ما هو إل مض هراء !! وهذا يعن كذلك أن القصى البارك هو حق خالص وخاص للمسلمي فقط !! وهذا يعن انه ل يوجد
للمجتمع اليهودي حق ولو ف حجر واحد من القصى البارك حت قيام الساعة .

 يأت هذا الكتاب "دليل أول القبلتي" تتويا لسلسلة مشاريع وفقنا ال تعال أن نقوم با بإدارة ورعاية هيئة الوقاف ولنة العمار
ث بالتعاون مع لنة التراث.

 فبعد أن وفقنا ال جيعا وت إعمار السجد الروان ، ث القصى القدي ، ث فتح أبواب الصلى الروان العملقة ث استمرار تبليط
 الساحات المتدة أمام هذه البواب العملقة، وبعد أن وفقنا ال وت إنشاء وحدات الياه ف باب حطة وباب فيصل وباب السباط

 ، وبعد أن وفقنا ال تعال وما زال لنا الدور البارك كجندي متطوع لتابعة إناز مشاريع صيانة أخرى ف القصى البارك ، وبعد
 كل ذلك هذا نن نتقدم بذا الكتاب صارخي ف وجه العال عامة وصارخي ف وجه السلمي والعرب خاصة : القدس ف خطر!!

 والقصى ف خطر!! فحذاري ث حذاري أن نغفل أو ننام!! وواجب الوقت يدعونا سويا للحفاظ على القصى البارك أول
 القبلتي وثان السجدين!! ول ننسى أن نوجه شكرنا للخ السيد احد فتحي خليفة على هذا الهد البارك ونسأل ال تعال أن
 يبارك لنا وله بذا الهد العلمي الثمي ، ول ننسى تقدي خالص شكرنا ل:"جعية قطر اليية" ، والت بنورها خرج هذا الدليل

إل النور ، وببكة دعمها الال تت طباعة هذا الكتاب، فجزاهم ال تعال عنا وعن السلمي كل خي .
 

الشيخ/ رائد صلح 

مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية
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مقدمة الؤلف
بسم ال الرحن الرحيم

المد ل ، والصلة والسلم على من واله ، وبعد .
 لن القصى بؤبؤ عي بلد بيت القدس، ولن بيت القدس قلب الشام النابض، ولن الشام من أغلى بقاع ال ف أرضه ، الذي

إل سواحله وجه الرسول الكري صلى ال عليه وسلم السلمي حي تكون الفت ف آخر الزمان .
 لذا وذاك ، أجد لزاما على نفسي أن اكتب عن هذه الرض الباركة ، با فيها من معال ، تنطق بالشهادة على إسلمية هذه البلد

 والعباد ، الذين تركوا ظهرها ليستقروا ف باطنها ، كانوا قد عمروها بأيديهم ، وعمروها بأجسادهم ، وحلقوا فيها بأرواحهم ،
وعلى راس معالنا السلمية قاطبة يقوم أول القبلتي ، ثان السجدين وثالث الرمي الشريفي .

 أن كانت بيوت ال من شعائر ال فإن احده تعال على أن وفقن إل قضاء ردح من الزمان ، وباصة عنفوان شباب ، ف البحث
 والتنقيب عن بيوت ال الندثرة والقائمة ، ول سيما زينتها أل وهو السجد القصى البارك ، متمنيا على ال تعال أن يتقبلن بقوله

تعال :
 من سورة الج 32)ذلك ومن يعظم شعائر ال فإنا من تقوى القلوب( 

ولقد أوليت عناية فائقة لصدار مثل هذا الكتاب ودعوته : 
دليل : أول القبلتي، ثان السجدين وثالث الرمي الشريفي 

 هذا الدليل الذي بتناول أيديكم ، ليس الدليل الول للمسجد القصى البارك ، وفكرته ليست مستحدثة ، فان الب الذي
 يمله السلمون لدرة القدس يعلهم ف استدامة مستمرة للدوران ف فلكها والبحث عن خصاله وشيمه وتوعية السلمي بآثاره

ومكانته العزوزة .
ولرب سائل يتساءل بعجب: لا جاء هذا الدليل وهناك غيه؟! أليس الول استحداث شيء جديد يتعلق بالقصى البارك؟!…
 أقول –وبال التوفيق- لقد سبق دليلي هذا دليلن على القل ، أولما :صادر عن دائرة الوقاف والشؤون السلمية ف القدس
 الشريف ، ف مطلع سنوات الثماني من القرن اليلدي العشرين ، من وضع مدير الوعظ ف القصى البارك-آنذاك- : الشيخ

عكرمة صبي وعصام عواد : الهندس القيم لعمار السجد القصى ، ويوسف النتشة : رئيس قسم الثار السلمية .
  صفحة من القطع التوسط ،112وثانيهما : صادر عن مركز التخطيط والدراسات ، وضعه عيسى ممود ضيضون ، يقع ف 

  صورة ملونة توضح الكتوب وتصور الواقع بالضافة إل أربع خرائط تعي على معرفة64 صفحة ضمت 32توسطه ملحق من 
الماكن .

 أما الذي ابتغيه من وراء هذا الدليل فهو أن اكتب شيئا عمليا أقدمه للناس، وكافة الناس ، وقد عهدت إل مؤسسة القصى
 لعمار القدسات السلمية أن اكتب دليل للناس متوخيا إيفاء الوضوع حقه مع اطمئنان بأنه لن يصل إل حد الكمال فالكمال

وحده ل تعال .
 وقبل أن أل ف تدوين أبوابه وضعت له خطه استهلكت طاقة عظيمة وتربة واسعة ابتداء من عشرات الرحلت إل القدسات

 السلمية ف طول البلد وعرضها وعشرات الرحلت إل السجد القصى البارك وما فيه ، مستعينا ببت التعليمية ، والت
 زادت على ثان عشرة سنة واضعا نصب عين الفارقات التعليمية بي قطاعات الناس ف شال البلد وأواسطها وجنوبا ،

والختلف الثقاف بي طبقات البشر .
وبعد كل هذا، رأيت أن اضمن بثي اليزات التية :

الشمولية ، الوضوعية ، ماطبة الناس على كافة مستوياتم والعمل بنظام يسهل على الطلع تناوله .
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. أما الشمولية :1
 موجودا)فلم اترك مبن صغيا كان أو كبيا ، مسجدا أو قبة أو مصطبة ، سبيل أو مدرسة أو رواقا، سورا أو خلوة ، أو غيها 

اليوم( إل وتناولته بالبحث والتحليل.
 لقد كان انطلقي ف ذلك أن هذه العال الثرية كلها جزء ل يتجزأ من السجد القصى البارك ، ل فرق بي الصطبة وقبة
 الصخرة ، ول بي السبيل التروك والعامر ، ول بي مبن القصى والدرسة العطلة من حيث القدسية ، بل الفرق ف البناء

والشكل والعمار والتاريخ الذي مر على هذا الزء.

. أما الوضوعية :2
 فقد توخيت ف هذه الدراسة السلوب الوضوعي ، الذي يعتمد على القيقة التاريية ، مركزا باقتضاب على وظيفة هذه الماكن

حاليا ، غي منحاز لحد وغي مغتر با قام به البعض.

. ماطبة الناس على كافة مستوياتم :3
 لقد كان قصدي واضحا منذ أن نويت وضع هذا الدليل ، إذ اعتمدت اللغة والسلوب والعبارة الت من شانا أن تسهل على من

 يتناول هذا الدليل بقصد الدراسة والطلع ، حيث يستفيد منه طالب البتدائية كما يستفيد منه خريج الثانوية ، يدرك ما فيه
طالب الامعة كما يعيه الاضر ف الامعة ، كما وان يفيد منه عامة الناس ف متلف قطاعاتم.

. يعمل بنظام يسهل على القارئ تناوله :4
 حيث قسمت مواده إل أربع جولت ، ولا كان عامة الناس –من خارج الدينة- يدخلون السجد القصى البارك ، عن طريق

باب السباط ، جعلت هذا الباب نقطة النطلق منه ، ومبدأ الولت فيه :

 الولة الول : وتبدأ من باب السباط ، مسنني العمل ، متخذين الهة اليمن وجهتنا ، متعرفي على جيع ما كان ف الروقة
وأسوار السجد ف جهاته كلها، وتكون ناية الولة الول من حيث بدأنا .

 الولة الثانية : وتتص ف ساحات السجد القصى البارك ف كل الهات عدا صحن الصخرة ، وتشمل جيع البان الرتفعة
 والنخفضة ، الكبية والصغية ، السقوفة والسماوية ، وكذلك باتاه اليمي إل الهات الربع وتنتهي ف الكان الذي بدأنا منه ،

وهو باب السباط .

الولة الثالثة : وهي الخصصة ليط صحن الدائرة .
 وتبدأ الولة ، من الطريق الودية إل البائكة الشمالية الشرقية ، لنا ف اتاه باب السباط الذي جعلناه مركزا ، متجهي صوب

اليمي لطرف صحن الصخرة، عائدين إل نقطة النطلق الول .

الولة الرابعة : وتبدأ من البائكة الشمالية الشرقية متجهي نو اليمي ، متعرفي على ما ف ساحات صحن الصخرة من مبان .

 هذه قاعدت العامة الت ل انس من خللا التحدث عن أمور ل بد منها ، ل بد من الديث عن السجد القصى عامة ، وقبل ذلك
، ل بد من التعريف ببيت القدس ومدى ارتباط السلمي به ، واصل هذا الرتباط ..

أما مكوثي فكان بشكل خاص عند أضخم مبنيي : مبن السجد القصى وقبة الصخرة الشرفة ، وذلك للسباب التية :
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 - استمرارية بقاء البنية من القدم حت وقتنا الاضر ، لذا توجب علينا السي مع هذا التسلسل التاريي ، لكن باختصار غي1
معيب .

- أن كل واحد من هذين البنيي عبارة عن ممع ضخم ، لذا كان من الوجب الكوث عند كل مقام من هذه القامات.2
- اتصاف هذين البنيي بالناحية العمرانية الميزة، ا ل بد من الشارة إليها.3
- تول الالة السياسية ف حقب زمنية ماضية ، كان له دور واثر تاه هذين البنيي .4

وقبل التام …
 أجد فرصة سانة للحديث عن ثلث مطوطات تنتظر الروج للنور ، لا لا من أهية بالغة ف نشرها والستفادة منها ، وباصة ف

 هذه الرحلة العصيبة الت ير با الشام عامة ، وبلد بيت القدس خاصة ، ومقدساتا على أخص الصوص . والخطوطات
التحدث عنها هي :

. الطلس التاريي لبلد الشام : 1
 يبحث هذا الخطوط ف تاريخ وجغرافية بلد الشام عامة ، وبيت القدس وأكناف بيت القدس خاصة ، توضح العلومة خريطة أو

صورة أو كلها .
يقع البحث ف نو مائة صفحة متوسط الجم ، ملون الصفحات ، يلفه غلف مقوى فن الصناعة .

الطلوب: طباعة هذا البحث .
. معال الرباط : )نسخة مزيدة ومنقحة ( 2

 يتحدث هذا البحث عن جيع الساجد العامرة ، والواقعة تت النشاء ف بلد بيت القدس داخل الط الخضر ، وهي عبارة عن
 م ، ومن أهم أهداف البحث توثيق الساجد ف البلد ، ول1986نسخة مزيدة ومنقحة لنفس البحث ، الذي أخرجته ف سنة 

  صفحة ملونة ، متوسطة480سيما أن الئذنة والنب والراب ل تعد تشفع لنا ف الدفاع عن مقدساتنا . يقع الكتاب ف نو 
الجم.

الطلوب : طباعة هذا البحث .
. مساكن وماريب فلسطي من الفتح السلمي وحت ناية القرن اليلدي العشرين :3

 تبحث هذه الوسوعة ف بلدانية فلسطي منذ الفتح السلمي ، تدرج ف زواياها موجز تاريخ وجغرافية البلدة ، وتبحث ف كل
 مسجد من الساجد ، والت هي معالنا السلمية ف كل بلدة ، وتتحدث عن تاريه وما حل به ، سواء كان ذلك ف العهود

السابقة أم ف الزمن الال.
  صفحة كبية الجم ، موزعة على أربعة عشر ملدا ، تعمل الوسوعة وفق الروف البتثية700تقع هذه الوسوعة ف نو 

 العربية ، ستكون طباعتها بلون واحد ، عدا نو عشرة ملدات ، إذ تضم ملحق ملونة ، عبارة عن صور الساجد التحدث عنها
ف اللد نفسه .

م.1986الطلوب إتام البحث الذي بدئ به منذ سنة 
وف التام…

 هاكم حصيلة ما بذلت وما قدمته للمسجد القصى البارك من جهد ووقت ، والذي اسأل السؤول وحده أن يتقبله خالصا
 لوجهه الكري ، وان ينفعن به وأمت السلمية الت انتمي إليها ف أدان الرض وأقاصيها ، انه قريب سيع ميب ، وال ل يضيع

اجر من أحسن عمل ، وبال التوفيق .

والسلم عليكم ورحة ال وبركاته .
 احد فتحي خليفة

م2001ه – الوافق ناية كانون الثان 1421ناية شوال 
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مقدمات حول بيت القدس

( الدينة 1
 بيت القدس ، هي أعظم مدن فلسطي خاصة ، والشام عامة ، وهي من أقدم مدن العال قاطبة ، وان ل يعثر علماء الثار تدل على

ذلك ، أو تعيد تاريها لكثر من ستة آلف سنة خلت فقط .
 وإل ، ما معن حديث رسول ال )ص( ، با رواه عنه أبو ذر الغفاري ، رضي ال تعال عنه ، وأرضاه ، يسأله بقوله : ) قلت يا

 رسول ال أي مسجد وضع ف الرض أول ؟ قال :" السجد الرام " ، قال : قلت ث أي ؟ قال:" السجد القصى" ، قلت : كم
كانت بينهما ؟ قال :"أربعون سنة" ، ث أينما أدركتك الصلة فصل فان الفضل فيه(. رواه البخاري ، رضي ال عنه .

ما معن أن يكون مسجد بل ناس ؟!..
أو على القل ، أن يكون مسجد بل استعمال عشرات آلف السني ، حت بداية الدينة الضبوط ف عهد الرومان ؟!…
لقد تعاقبت المم على هذه الدينة ، كلما عمرتا أمة استولت عليها أخرى من بعدها فدمرتا إل سبع مرات ظاهرات .

 وهكذا عندما بدا علماء الثار بس نبض باطن الرض ، ومساءلة كنوزها ، أشارت إل حضارات احتضنتها مددا زمنية متلفة ،
لكن الكثي منها ل تفظه ول تبق له آثارا فيها ، ل يكن هذا بسبب الرض نفسها ، بل با كسبته أيديهم ، يقول ال تعال :

 30)وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم…( الشورى آية 
 أما التاريخ القروء ، فان قراءته تتوجب انتباها خاصا وملحظة ما فيه ، إذ أن اليبوسيي الذين يندحرون من بطون العرب الوائل

  قبل اليلد إذ دعوها باسم يبوس ، ث غدت "مدينة داوود" ، وسادت با5000هم بناة مدينتنا هذه ، وكان ذلك نو سنة 
  قبل اليلد ، ث رزحت تت586 قبل اليلد ، إل أن أتاها الفرس فاخرجوا اليهود منها وذلك ف سنة 1049اليهودية منذ سنة 

  قبل اليلد ، وقد دعاها "هدريان" بايلياء كابتولينا ف القرن63 قبل اليلد ، فالرومان ف سنة 332الكم اليونان ف سنة 
م.320الثالث اليلدي ، ث البيزنطي مدة ثلثة قرون منذ سنة 

 هـ ، وكان ذلك على يد الليفة عمر بن الطاب ، رضي ال عنه15م الوافق 636ث كان الفتح السلمي ، وذلك ف سنة 
وأرضاه ، وصك فيها عهدة تقسم القوق وتوزع الواجبات وتفظ للنصارى عليهم دينهم ، وان ل يسكنها أحد من اليهود .

نص العهدة العمرية 

 بسم ال الرحن الرحيم . هذا ما أعطى عبد ال : عمر أمي الؤمني أهل إيلياء من المان : أعطاهم أمانا لنفسهم وأموالم ،
 ولكنائسهم وصلبانم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها . أنه ل تسكن كنائسهم ول تدم ، ول ينقص منها ول من حيزها ، ول من
 صليبهم ، ول من شيء من أموالم ، ول يكرهون على دينهم ، ول يضار أحد منهم . ول يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود .
 وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الزية كما يعطى أهل الدائن ، وعليهم أن يرجوا منها الروم واللصوت ، فمن خرج منهم فانه آمن
 على نفسه وماله حت يبلغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم فهو آمن . وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الزية . ومن أحب من أهل

 ايلياء أن يسي بنفسه وماله مع الروم ويلي بيعهم وصلبهم فإنم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حت يبلغوا مأمنهم ،
 ومن كان با من أهل الرض قبل مقتل فلن ، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الزية ، ومن شاء سار مع
 الروم . ومن شاء رجع إل أهله فانه ل يؤخذ منهم شيء حت يصد حصادهم . وعلى ما ف هذا الكتاب عهد ال وذمة رسوله

وذمة اللفاء وذمة الؤمني إذا أعطوا الذي عليهم من الزية .
 شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعبد الرحن بن عوف ، ومعاوية بن أب سفيان . وكتب وحضر سنة خس

عشرة .
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 وبقي بيت القدس بأيدي السلمي حت مطلع القرن اليلدي العشرين وهم ينظمون شؤون حياتا ، ويملون طرقاتا ومبانيها ،
 ويصنون سورها ويقيمون أبراجها ، وتغدو مساجدها منارة وأقصاها علمة ، وف حقبة سلبها الصليبيون من السلمي فعاثوا فيها
 الفساد ، ولا استردها السلمون بقيادة صلح الدين اليوب بقيت بأيديهم ، وما من أمة إسلمية حاكمة إل وكان لا اليد الطول

 1336ف رفع شان الدينة ، وعلى رأسها مسجدها القصى ترميما وتديدا ، حت وقعت تت النتداب البيطان الغادر سنة 
 م، ومن ث عهدوا بالبلد إل اليهود ، حيث عمل النكليز طيلة انتدابم على تقوية مركز اليهود ف البلد ، سوى1917هـ 

 مدينة القدس داخل السوار ومموعة من القرى ، بقيت نو تسع عشرة سنة تت الكم الردن ث غدت تت سيطرة اليهود
م.1967هـ الوافق 1387منذ 

ول تكن هذه المم إل صاحبة آثار مادية ومعنوية على الدينة :
فالادية ما وجد العلماء بقاياها ، واستطاعوا استخلص وفهم أمور غائبة عن أعي البشر .

ومعنوية ، من تغيي أساء الكثي من مسميات ف الدينة لهواء ف نفوسهم .

 وان كانت ثة ملحظات تذكر حول التسميات فل بد من الشارة إل أن أساء القدس وصلت نو ثانية وأربعي اسا ، مع أن
جلها كان متذبذبا بي اثني متلفي ف اللفظ :

أ - "أورو – سال" ، وما حام حولا ، أو اشتق منها وتعن السلم أو مدينة السلم .
ب - وإسلمية "بيت القدس" أو "القدس" ، وما حام حولا ، وما اشتق منها.

وإذا كان السم الول يضعها ف خانة ضيقة فان الخر يعطيها الكان اللئق با ، تاما كما أراد ال تعال لا أن تكون .
وللمسلمي ف البلد ارتباطات قوية ل يفصمهم عنها إل من فصم نفسه عن السلم والسلمي .

 فالرتباط الدين ، فهو اقدم من جذور الرتباط التاريي ، ول يكن بينه وبي الرتباط الدين بكة الكرمة سوى أربعي سنة .
وهذا ما ذكرناه من حديث أب ذر الغفاري عن بناء السجد القصى البارك .

إن حادثت السراء والعراج قد رفعتا شان الدينة والسجد معا ، فقد ذكر ال تعال هذه الادثة بقوله : 
 )سبحان الذي أسرى بعبده ليل من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله …( وأما حادثة العراج، فقد أشار ال

تعال إليها ف مطلع سورة النجم بقوله تعال :
 10-7)وهو بالفق العلى * ث دن فتدل * فكان قاب قوسي أو أدن * فأوحى إل عبده ما أوحى ( النجم ، اليات من 

 وأما الرتباط التاريي ، وهو منذ أن حل بالبلد السلمون بقيادة عمر بن الطاب رضي ال تعال عنه وأرضاه ، ففتحها فتحا
 مبينا من ال تعال ، وهكذا كان تاريه وتاريخ عهدته العمرية ، تاج السلمي وفوق كل المم والضارات ، عاليا مرفرفة خفاقا ،

باجة إل أن يدرس من جديد ويتوج به كل عمل .
 وهذان الرباطان ، ل يكن أن ير بما النسان مر الكرام من غي تدقيق ول إمعان ، فان كان الربط الول بي مسجدين أرضيي

 : السجد الرام والسجد القصى عامة ، فهما أول مسجدين للناس ف العال قاطبة ، وها من اعتق بيوت ال تعال ف الرض
كلها .

 وأما الربط الثان : فهو الذي جعل بينه وبي سدرة النتهى عروة وثقى ل انفصام لا ، وهي ميزة له على السجد الرام ، وهو
 ممع النبياء والرسلي ، وهو طريق ممد صلى ال عليه وسلم لا حباه ربه تعال ، فأرسل إليه وناداه ، فغدا ف الفق العلى ،

وغدت طريقه السجد القصى ، الكائن ببيت القدس .
وهذا ما أشار إليه حديث ممد صلى ال عليه وسلم :

 "ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد : إل السجد الرام ، وال السجد القصى ، وال مسجدي هذا" صححه ابن حبان ، وقد
ورد بروايات متلفة اللفظ متفقة العن .
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 وما تسلسل أعمال اللفاء والولة السلمي إل دللة عظيمة على المتداد لذا الرتباط الدين ، وان كان يضم التاريي
والسياسي كذلك ، لكونه النهج الشامل .

 ولعل هذا المتداد ما يشي إل قدسية هذه الدينة لدى أبناء السلم ، والت أرى قاعدتا الليفة عمر بن الطاب لا فتحها ،
حيث أبقى النصارى فقط ، بالصورة والشكل .

ب ( السجد القصى البارك 
 القصود بالسجد القصى البارك ، هو الساحة السورة الواقعة داخل أسوار القدس ف زاويتها الشرقية النوبية ، فسوره الشرقي

 متحد مع سور القدس ، والنوب اكثر من نصفه من الهة الشرقية متحد كذلك ، والباقي من الهة النوبية الغربية والغربية
بكاملها والشمالية بكاملها ، فهو سور خاص داخل الدينة السورة نفسها . 

10



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

 م ، أقصرها النوب462م ، والشرقي 491شكل السجد القصى مضلع ، ذو أضلع أربعة غي منتظمة ، طول ضلعه الغرب 
م.930م ، والشمال 281
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 يقع هذا السجد على تلة من تلل بيت القدس الربعة الواقعة عليها الدينة السورة ، وعلى منحدرها التجه من الزاوية الشمالية
الغربية للجنوبية الشرقية .

 والسجد القصى البارك هو السجد الوحيد ف العال قاطبة الذي يضم تفاصيل عديدة ومتنوعة بثل هذا الزخم من : مبان ،
 حواكي ، قباب ، أسبلة مياه ، سبل مرور ، مصاطب ، مساجد ، مغاور ، أروقة ، مدارس ، برك مياه ، أشجار ، ماريب ، منابر
 ، مآذن ، أبواب ، آبار ، مكتبات ، مكاتب لدائرة الوقاف وما انبثق عنها ، لنة الزكاة ، لنة التراث السلمي ، دور القران

والديث ، خلوات غرف لئمة مبان السجدين الكبيين ، وحراس السجد القصى ، ومفر الشرطة .

  دونا ، ومن سننه أنه من دخل فيه ، فعليه بأداء تية السجد كبقية الساجد ، أينما أداها أجزأه ،142تبلغ مساحة السجد نو 
 سواء كان ذلك تت شجرة ، أو تت قبة ، فوق مصطبة ، أو عند رواق ، ف مسجد قبة الصخرة ، أو مبن السجد القصى

 البارك ، ومن أدى ركعة ف أي مكان فيه كان كمن أدى خسمائة ركعة فيما سواه سوى السجد الرام والسجد النبوي
الشريف . 

لذا ، فل تفاوت ف مقدار ثواب الصلة فيه ، ف أي مكان شاء )على أن تافظ الناث على الكان الخصص لن للصلة(. 
 ولا كان هذا هو السجد القصى البارك ، فان البن الذي تعارف عليه الناس ف النوبية باسم السجد القصى البارك سنعرفه

باسم مبن السجد القصى البارك وذلك للتمييز .
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وعن تسميته يقول الق عز وعل :
 .1)سبحان الذي أسرى بعبده ليل من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله …( السراء اية

 ولقد اتذ ال تبارك وتعال اسا للمسجد ، أخذه من صفته وهي البعد عن السجد الرام ، والبعد مكانا عن انطلقة الدعوة إل
ال تعال آنذاك .

وقيل ف تفسي القصى : عدم وجود أماكن عبادة من بعده ، وقيل بعده عن القذائر والبائث .
وللمسجد القصى صفات مشهورة ، اختص با دون غيه ، فبقي علما يفتخر به :

 فهو أول القبلتي بعد أن فرضت الصلة على نبينا ممد صلى ال عليه وسلم وعلى اتباع هذا الدين إل يوم الدين ، فمكثوا
متجهي صوبه بصلواتم نو سبعة عشر شهرا .

 وهو ثان السجدين بناء بعد السجد الرام الذي ارتبط به قرانا ، واستدللنا على ذلك بديث أب ذر الغفاري رضي ال تعال عنه
الذي ذكرناه سابقا .

وهو ثالث الرمي ، بعد السجد الرام والنبوي ، تشد إليه الرحال إذ :
 "ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد ، إل السجد الرام ، وال السجد القصى ، وال مسجدي هذا " الديث النبوي الشريف

.
 لكن السجد القصى يتلف عن سابقيه بأنما حرم وهو بغي ذلك ، وهي من رحة ال تعال على عباده ف أكناف بيت القدس ،
 أما ها فقد حرم قتل حيوان فيهما ، أو قطع شجر وغيها من الرمات ، أما السجد القصى فيسمح فيه ما حظر فيهما ويظر

فيه ما يظر ف الساجد عامة من بيع وشراء ونشد الضالة .
 أما تديد مساحة السجد فكانت قبل الفتح السلمي ل يتعداها الناس )مع العلم أنا ل تكن مسورة حدوده من حيث مساكنهم

ف الهتي الغربية والشمالية وقسم قليل من النوبية ف غربا .
 أما ف الشرقية والنوبية ف شرقها ، فكانت أسوار السجد هي أسوار الدينة ، ول يكن لشخص النتفاع با لندار البل )ول

زال( بشكل شديد … 
 نعم ، لقد حفظ ال تعال حدود بيته فلم يتعداه أحد ، وقام السلمون : أيوبيون وماليك على ترسيخ حدود السجد ، فأقاموا

السوار ف الهتي الشمالية والغربية ، وبنوا الروقة العالية والدارس الشامة والرافق العظيمة .
 وخص ال مسجده برحلة السراء إليه ، فقد جاءه خي البشر وخات النبياء والرسلي من ذاك السجد البعيد العتيق على دابة

 خاصة ، هي الباق ، وجع فيه خي النام ، وأدوا صلتم ل الواحد الديان بإمامة الصطفى ممد صلى ال عليه وسلم ؛ ومن هذا
 السجد الذي انتهت ف رحلة السراء ، ابتدأت رحلة اجل واعظم من هذه البقعة الطاهرة إل سدرة النتهى ف السماوات العلى
 هي رحلة العراج ، حيث فرضت الصلة على السلمي ، ول تنته رحلتنا السراء والعراج ، هذا ول يبعث الرسول الكري عليه

الصلة والسلم إل مكة الكرمة ، إل بروره بالسجد القصى البارك ، تاما كما بدأت الرحلة .
 إن تارينا الال ل يل من مطبات صعبة نالت بيت القدس عامة والسجد القصى خاصة ، ل سيما ما تقوم به الفريات

السرائيلية ف الكان ، للبحث عن آثار مزعومة ليكل قدي مكان السجد البارك ، وف السالة موضوعان :

 أ( هيكل سليمان عليه السلم ، الزعوم ، وقد صدرت تصريات جديدة عب الصحف اليومية الرسية مفادها أن سليمان عليه-1
السلم ل يب هيكل ف حياته قط . 

 ب( الزعم الثان ، أن اليكل –باعتقاد اليهود- انه مكان السجد القصى ، وهو اعتقاد ل اصل له لعتبارات جة : أولا من
 الناحية التاريية ، وهو أن السجد القصى البارك ثان مساجد الدنيا كلها عبادة ، وبناؤه يعود إل عهد آدم ، عليه السلم ، على
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 اقل تعديل ، وهو زمن ل شك انه سحيق ، وبناء اليكل –على حد زعمهم- يعود إل سليمان ، عليه السلم ، أي اقل من ألفي
سنة . 

ثانيها ، أن مساحتها –وفق تقديرات مهندسيهم- تفوق موقع السجد القصى البارك . 
 ثالثهما ، أن ل اثر صغي أو كبي للهيكل ف مكان السجد أو بواره ، وهو اعتراف مسؤولة عن الفريات السرائيلية ف الكان

)ايلت مازار( ف البحث عن مكان اليكل بقولا : إننا ل نعرف عن مكان اليكل شيئا ول نصل إل ذلك بتاتا .
 وسبب رابع ، أن الفريات ل تقتصر ف البحث عنه ف حفرية واحدة أو اثنتي ، بل تعدت اكثر من خس وستي حفرية ف الدينة

 م وحت هذه اليام ، وقد عرض معظمها دان باهظ ف أطلسه عن القدس مع تواريها ، ول1967هـ الوافق 1387منذ سنة 
تنجم عن ربط بالتاريخ اليهودي القدي واليكل الزعوم .

 سبب خامس ، أن داود وسليمان عليهما السلم عبدا ال تعال ف بيت القدس ، ف مكان غي مضبوط ، وان صح انما عبدا ال
تعال ف هذا الكان ، فلنه مسجد ل تعال ، ونن أحق باتباعهما من غينا .

 - وأما الوضوع الثان فهو الفريات ذاتا ، وهي نوعان : ظاهر للناس عامة وخفي عنها ، أشدها واشلهما ، وأما الظاهر فهو2
 النفق الذي افتتح قبل سنة ، وهو الواقع تت سور السجد القصى الغرب وعلى امتداده ، بدايته من ساحة الباق ، وهو ما

 يدعوه اليهود بالائط الغرب ليكل سليمان ، الذي ل دللة ظاهرة عليه ، وينتهي شال مئذنة الغوانة ، ف طريق الاهدين "الت
تسمى اليوم بطريق اللم".

 وأما الفريات الفية –على ما يبدو- فهي أوسع رقعة ول تقل عن الول بل تزيدها ، وهي من دون ساحات السجد القصى
البارك من الغرب إل الشرق ، وأحدها تاه مبن السجد القصى البارك ، والخر تاه مسجد الصخرة الشرفة.
ولذه الفريات ماطر عظيمة مادية ومعنوية أهها أنا تس بشكل مباشر صلب الياة الروحانية لدى السلمي .

 والفريات تشكل خطرا بالغا على مبان السجد القصى البارك وعلى رأسها السجدين العظيمي ، مبن السجد القصى البارك
 وقبة الصخرة الشرفة ، وفيها أجزاء تعد من اقدم الثار العمرانية العظيمة ف العال بل وقبة الصخرة الت هي اقدم الثار السلمية

الكاملة الباقية على الطلق .
 ولقد قام الخ الشيخ رائد صلح رئيس الركة السلمية داخل الط الخضر ورئيس مؤسسة القصى لعمار الوقاف

 السلمية ف أيامنا ، وأبو مالك –ناجح بكيات – عن لنة التراث القدسية بزيارة تفقدية لواطن عديدة ف سراديب وحفريات
 تت أرضية السجد القصى البارك وخاصة ف الهة النوبية الغربية من السجد ، وانفردت صحيفة صوت الق والرية ،
 الناطقة بلسان حال السلمي ف البلد بتقرير مفصل عما رأياه هناك من حفريات وسراديب ، كان قد دخلها السرائيليون

 وجعلوا لكثرها مغالق حجرية ، حت ل يتسن لغيهم من دخولا . هذه الفريات سببت انيارات ف داخل النفاق وهي تشكل
على الدى الستقبلي ضعفا لساسات مبان السجد القصى البارك ، وبالتال تشكل خطر انيار لذه البان ، ل قدر ال 
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 فيما يلي إجال ما نقله الدكتور احد العلمي عن الستاذ روحي الطيب حول مراحل الفريات السرائيلية ، وقد وضحتها
بالتخطيط :

ملحظات العمق بالمتار الطول بالمتار سنة الفر الرحلة
أربعة عشر سبعون م67-1968 الول

  مبن إسلميÇ/ ما حدا بإزالته ف14تصدع 
نفس السنة

ثانون م1969 الثانية

 م ول زالت الفرية1975استؤنفت ف سنة 
حت اليوم

م10-14 مائة وثانون م70-1974 الثالثة

عشرون ثانون ؟ الرابعة والامسة
! م460ما يزيد على  م1975 السادسة

يد على بة حيث هدم ما يز ف ساحة الغار  و
 سنوات.10مائت عقار خلل فترة 

تسعة مائة متر م1975سنة  السابعة

استئناف للمرحلة الرابعة والامسة ؟ ؟ م1974-73سنة  الثامنة
 م، وهي تتد ما بي1981اكتشفت ف سنة 

ن تت ي ونفذت م سلسلة والقطان ب ال  با
 25سبيل قايتباي، أي بدخول ما يزيد على 

داخل باحات الرم.

؟ ؟ ؟ التاسعة
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الولة الول
 نبدأ جولتنا الول من باب السباط متجهي غربا، معرفي على ما هو ملصق لسوار السجد من مبان و هي الكائنة ف جهاته

الربعة.
.الزرقأنظر مطط الولة الول بالون 

 باب السباط
وهو الواقع ف زاوية السجد القصى البارك الشمالية من الشرق .

 م ، كما ورمم هذا الباب ف1538نقل عارف العارف تاريخ بناء الباب ، من كتابة ف داخله ، ل اعثر عليها ، انه عائد إل سنة 
 م. ودعي الباب باسم آخر ، وهو "ستÇي مري" على اسم الكنيسة الكائنة ف جهتها ، خارج1817هـ الوافق 1232سنة 

السوار .
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والغلب انه تاريخ تديد للباب ل تاريخ بناء .
 

مدرسة ثانوية القصى الشرعية 
 غلب عليها هذا السم ، إذ أن أول إنشائها كان ثانوية مضة ، وذلك ف مطلع الثمانينات من القرن اليلدي العشرين ، واليوم

عبارة عن مدرسة إعدادية وثانوية ، تعلم فيها العلوم الشرعية .
 

مئذنة باب السباط 
تقع هذه الئذنة على الرواق الشمال للمسجد القصى البارك ، غرب باب السباط الدعوة به .
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 م ، إبان حكم السلطان اللك الشرف شعبان بن حسن بن السلطان اللك الناصر ممد بن1367هـ 769أنشئت الئذنة سنة 
 م ما اضطر اللس1927هـ الوافق 1346قلوون ، استدل على ذلك من خلل النقش على الئذنة . صدعها زلزال سنة 

 م ، تضررت الئذنة اثر1967السلمي العلى إل هدم القسم العلوي وبنائه من جديد . وعند احتلل إسرائيل للمكان ف سنة 
إصابتها بالقذائف ، وقد جرى ترميمها كامل .

 والئذنة هذه أجل مآذن السجد مظهرا ، أمتنها بناء وأفخمها عمارة ، ولا من الساء : مئذنة الصلحية لكونا واقعة ف جهة
الدرسة الصلحية .

الدرسة الغادرية 
م.1432هـ الوافق 836تقع داخل السجد القصى البارك ، بنتها مصر خاتون ، ف عهد اللك الشرف برسباي ، وذلك سنة 

دعيت بذا السم نسبة إل موقفها وهو زوج الت بنتها ، المي ناصر الدين بن دلغادر .
 وقد قام قسم الثار ف دائرة الوقاف السلمية مشكورا بتجديدها وقامت حكومة إسرائيل بنع تتمة السقف ، ول زالت بل

سقف حت يومنا هذا .
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مطهرة باب حطة 
 والقيقة إنا ليست بطهرة ف أصلها ، وقد سح المام الشنتميطي باستعمال الكان مطهرة منذ أواخر العهد العثمان ،

واستعملت كذلك ، وأضيف لساحتها النوبية مراب ف الثلثينيات من القرن اليلدي الال ، وهو متهدم الن .
 ث جددت الطهرة ف أواخر سنوات السبعينات من هذا القرن اليلدي ، وأضيف إليها مساحة أخرى كذلك ، وجددت بعد

 م ، وذلك برعاية ومباركة1996هـ الوافق 1416هدمها على يد أعضاء مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية ف سنة 
دائرة الوقاف السلمية ، وجعل السفلي للناث والعلوي للذكور .

 

سبيل باب حطة 
يقوم هذا السبيل البسيط جنوب باب حطة ، على يسار الداخل منه ، يعود إنشاء السبيل إل العهد العثمان .

 وهو سبيل تعطل عن العمل ، رمه أعضاء مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية ، أثناء بنائها لوحدة الراحيض ، ث الغي
نائيا بعد ذلك .
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باب حطة 
يقع ف الائط الشمال من سور السجد ، وهو الواقع بي مئذنة باب السباط وباب فيصل .

م ، أي ف العهد اليوب .1220هـ الوافق 617يقول عنه عارف العارف انه من أقدم البواب ، وجدد ف سنة 

مدارس ورياض القصى السلمية 
 تقع هذه الدارس داخل أسوار السجد القصى البارك ف الرواق الشمال ، وهي الت كانت تدعى بالدرسة الدوادارية الت بناها

م.1295هـ الوافق 695وأوقفها المي علم الدين سنجر الدوادار فدعيت باسه ، وذلك سنة 
 وقد حولت إل مدارس ورياض القصى السلمية ف مطلع الثمانينات من القرن العشرين ، ومدارس القصى السلمية لا فروع

عديدة .
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الدرسة الباسطية 
 تقع هذه الدارس فوق الرواق الشمال ، مقابل الدرسة الدوادرية ، أوقف الدرسة القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل

 م. والدرسة عبارة عن قسمي : واحد مأهول ، والخر تستغله الدرسة البكرية للبني1431هـ الوافق 835الدمشقي ، سنة 
الواقعة خارج السجد القصى ، والذي جزء منها واقع فوق الرواق الشمال للمدرسة .

تستعمل الدرسة اليوم مقرا للمدرسة البكرية النفة الذكر ، ولا طابق فوق الرواق الشمال للمسجد القصى.

باب اللك فيصل 
وهو الواقع غرب باب حطة ، ف السور الشمال للمسجد القصى البارك .

 م ، دعي بذا نسبة إل فيصل ملك العراق حيث زار الكان فدعاه اللس1213هـ الوافق 610يعود تاريخ تديده إل سنة 
السلمي العلى تليدا لذكرى تبعه لعمارة السجد القصى البارك .

وله من الساء : باب شرف النبياء ، باب العتم وباب الدوادرية .
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الدرسة المينية 
 تقع هذه الدرسة بباب فيصل ف الرواق الشمال للمسجد القصى البارك )انظر الصورة أعله( أوقفها أمي الدين عبد ال ، وهو

 م فدعيت به ، إل أنا مرت برحلة تعمي ف العهد العثمان ، ولا باب وغرف فوق رواق1329هـ الوافق 730منشئها سنة 
السجد القصى الشمال .

وهي عبارة عن بناء ذي أربع طوابق ، وتقع شرقي الدرسة الفارسية ، وكانت تدعى بدار المام لسكن الشيخ المام فيها .

الدرسة الفارسية 
 هـ الوافق755دعيت بذا السم نسبة إل واقفها المي فارسي البكي ابن أمي قطلو ملك ابن عبد ال وكان وقفها سنة 

م .1353
والدرستان المينية والفارسية متداخلتان الغرف ف الطابق العلوي .

الدرسة اللكية 
 تقع هذه الدرسة بي الفارسية والسعردية ، مدخلها مشترك مع السعردية ، وهي عبارة عن طابقي ، أضافت عائلة آل الطيب

غرفا صغية ف العلوي لتناسبها ف السكن .
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 ومدرستنا هذه ، اشتملت على معظم العناصر العمارية ف العهد الملوكي ، وخاصة تبادل ألوان الجارة الت بنيت با ، الحر
والبيض .

 م ، ف عهد اللك الناصر ممد قلوون ، أوقفها زوج بانيها ، وهو الاج آل اللك1340هـ الوافق 741أقيمت سنة 
م .1356الوكندار ، وكان وقفها بعد ذلك بأربع سنوات ، ث وقفية أخرى ف سنة 
والدرسة الن مأهولة من قبل الدجان ، إذ استأجروها من دائرة الوقاف .

الدرسة السعردية 
 م . واليوم تستغل الدرسة1368هـ الوافق 770أوقفها الواجا مد الدين عبد الغن السعردي ، وبه سيت ، وكان وقفها سنة 

 كسكن لدار البيطار وهي واسعة ، يطل نتوء مراب مسجدها على ساحات السجد القصى من الرواق الشمال . ومسجدها هذا
واسع وجيل الراب ، وهي عبارة عن طابقي .

 

الدرسة البكرية 
 تقع على حد السجد القصى البارك من الارج ، تستعمل الن كناد رياضي لبلدية القدس ، مبن واسع ، ومبناه من خلف

الدرسة السعردية ويتد إل غربا ، ويلحظ من مبناه حداثته ، وهو ليس من السجد القصى البارك .
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الدرسة الصبيبية 
 م ، واليوم تشكل1406هـ الوافق 809أوقفها علء الدين علي بن ناصر الدين ممد نائب القلعة الصبيبية وكان ذلك سنة 

جزءا من الدرسة الفخرية بالقدس .
وهي غي كائنة ف السجد القصى البارك ، بل على حدوده .

الدرسة الاولية 
 تقع خارج ساحات السجد القصى البارك ، بل على حدوده ف الهة الشمالية الغربية ، والدرسة الاولية هي وقف المي علم

الدين سنجر بن عبد ال الاول ، أحد أمراء الظاهر بيبس ، رضي ال تعال عنهما .
م ، وكانت قد أدت رسالتها نو قرن واحد فقط . 1320-1315هـ الوافقة 720-715بنيت ف العوام 

 وف عهد مي الدين استعملت سكنا لنواب القدس ، وف القرن الاضي كانت دارا للحكم وقشلقا يدعى بالسرايا القدية ، وف
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 م إل مقر لكلية1936هـ الوافق 1355عهد بريطانيا حولت إل مدرسة ابتدائية ، حولا اللس السلمي العلى ف سنة 
روضة العارف الوطنية ، بعدها اتذها النليز دارا للشرطة ، واليوم تعتب جزءا من الدرسة العمرية .

 

الزاوية الرفاعية 
 تقع تت مئذنة الغوانة ، ويعود بناؤها إل العهد العثمان . وقد استخدم الكان حديثا كأرشيف للمسجد القصى البارك ، ومن

 قبل ذلك استخدمت كدار للحديث النبوي الشريف ، ومن قبل استخدمت كقاعة اجتماعات للئمة ، والن فتحت حديثا كمقر
لفت الديار الفلسطينية .

مئذنة باب الغوانة 
 تقع هذه الئذنة على الرواق الشمال للمسجد القصى البارك ، شال شرق باب الغوانة الدعوة به ، أقيمت ف عهد السلطان

 م ، وكما وتدعى بئذنة قلوون لتجديده لا ، وكان1299-1297هـ الوافق 699-697اللك النصور حسام الدين لجي 
 م ، كما جاء ف نقش على حائطها ودعيت كذلك مئذنة السرايا ، لكونا بقربه ، جددها1329هـ الوافق 730ذلك ف سنة 
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م .1927هـ 1346اللس السلمي العلى سنة 
 

باب الغوانة 
 يقع ف شال السور الغرب دعي بذا نسبة إل حارة الغوانة الواصل إليها ، والغوانة عائلة يعتقد انم وصلوا البلد مع صلح

 م ، أما بناؤه فهو اقدم من هذا . ويعرف الباب1307هـ الوافق 707الدين اليوب رضي ال تعال عنه ، رمم الباب عام 
بالساء التية :

باب الليل ، باب الغوارمة ، وباب درج الغوانة .

26



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

م ، وقامت دائرة الوقاف بترميمه .1998تعدى عليه يهودي بالرق ف سنة 
 وهناك مموعة بيوت من باب الغوانة إل نو باب الناظر ، وكلها خارج السجد القصى البارك ، منها ما له أبواب من داخل

السجد وهي تطل على ساحة السجد .
 

الدرسة النجكية 
 م ، وتستغل1361هـ الوافق 763تقع هذه الدرسة بباب الناظر ، فوق الرواق الغرب ، أنشاها المي سيف الدين منجك سنة 

اليوم كمقر لدائرة الوقاف السلمية العامة بالقدس ، وهي عبارة عن طابقي ، يصعد إليهما بدرجات .
 

باب الناظر 
 يقع ف الائط الغرب من السجد القصى البارك باتاه الشمال . أما الباب ، فيصفه مي الدين بأنه قدي العهد ، وكذلك عند

 م1203هـ الوافق 600صاحب )إتاف الخصا بفضائل السجد القصى( . جدد هذا الباب ف عهد )اللك عيسى( ، ف سنة 
، وتاريه يدل على قدمه .
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 للباب أساء أخرى عرف با : باب البس دعي بذا ، نسبة إل البس الكائن ف غربه ، خارج السجد القصى البارك ، وهذا
البس تركي العهد ، باب اللس ، باب ميكائيل، باب علء الدين البصيي ، وباب الرباط النصوري .

الزاوية الوفائية 
 تقع هذه الزاوية جنوب باب الناظر ، اقل انفاضا من الدرسة النجكية )دائرة الوقاف السلمية اليوم( ، وأكثر ارتفاعا من

الرواق ف جنوبا .
كانت تعرف قديا بدار معاوية، ث بدار بن أب الوفا لسكناهم فيها، واليوم معروفة بدار البديري ، الذين يسكنون فيها .

 يذكر الدكتور )كامل العسلي( إن تاريخ إنشاء هذه الزاوية ووقفها مهولن ، ويرجح المر انه عائد للقرن الرابع عشر اليلدي.
)انظر الصورة أعله( .

باب الديد 
يقع ف السور الغرب للمسجد القصى البارك ، بي باب القطاني والناظر .

ذكر عارف العارف انه بناء قدي ، وزاد مي الدين بقوله :)باب لطيف مكم البناء(.
 م ، وارغون كلمة1356هـ الوافق 758عرف الباب باسم آخر هو : باب ارغون نسبة إل مدده ، وكان قد مات ارغون سنة 

تركية تعن حديد .
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باب القطاني 
يقع ف الهة الغربية من السجد القصى البارك ، داخل سوره ، وهو بي باب الطهرة والديد .

دعي بذا نسبة إل سوق القطاني الاذي له من الهة الغربية 
 ل يصر صاحب كتاب )إتاف الخصا بفضائل السجد القصى( سنة بناء الباب ، بل اكتفى بالشارة إل قدمه ، أما كتاب

 م1336هـ الوافق 737:"البنية الثرية ف القدس السلمية" ، فانه يذكر أن تاريخ تديده من قبل ممد قلوون وكان ف سنة 
، ما يدل على قدم بنائه ، وباب القطاني من اجل واشخ أبواب السجد القصى البارك قاطبة ، وهو آية ف التقان والمال .

 

باب الطهرة 
 يقع ف السور الغرب ، جنوب باب القطاني ، قريبا منه ، وهو باب قدي ، جدد ف العهد الملوكي ، على يد المي علء الدين

م . دعي بذا السم نسبة إل مطهرة السجد الت يفضي إليها هذا الباب .1267هـ الوافق 666البصيي ، وذلك ف سنة 
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الطهرة
تقع غرب باب الطهرة ، يتوصل إليها بطريق خاص ، وعلى بعد نو خسي مترا من الباب ، فهي خارج السجد القصى البارك .

 للميلد ، ث جددها علء1193وقد بنيت أول مطهرة ف عهد اليوبيي ، بناها السلطان العادل أبو بكر أيوب ، وأوقفها سنة 
 الدين البصيي ف العهد الملوكي ، ث عمدت إليها دائرة الوقاف السلمية وأعادت بناءها من جديد ف سنوات الثمانينات من

هذا القرن اليلدي .
والطهرة الن خاصة بالرجال ، على أن تستخدم النساء مطهرة باب حطة .

الدرسة العثمانية 
 تقع هذه الدرسة فوق باب الطهرة وحت الدرسة الشرفية وهي طابقان ، جلهما خارج السجد القصى البارك ، وقفتها أصفهان

 هـ ف عهد الشرف بربساي ، والدرسة طابقان ، ومسجد الدرسة على مستوى840شاه خاتون بنت ممود العثمانية ف سنة 
 ساحات السجد القصى البارك وقد استول عليه اليهود وأغلقوا شباكه بالجارة ، وهو مطل على ساحات السجد القصى

البارك .
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الدرسة الشرفية 
تقع هذه الدرسة بالقرب من الرواق الغرب للحرم الشريف ، قريبا من باب السلسلة ، ف شاله . 

 

 هـ الوافق885بدئ العمل بإنشائها مكان الشرفية الت هدمها اللك الشرف قايتباي بسبب عدم إعجابه با ، وذلك ف سنة 
 م ، واستمر العمل فيها ثلث سنوات ، والدرسة قسمان : قسم داخل السجد القصى البارك ، والخر خارجه ، والذي1480

 داخله عبارة عن طابقي : يستخدم الطابق الرضي –الول- كمقر لكتبة السجد القصى ، والثان متهدم السقف ، وهو مسجد
 م ، وهو جيل البناء ، واشتملت عناصره على صفوف الجارة1927هـ الوافق 1346الدرسة ، واندامه كان اثر زلزال سنة 

 الشهرة )اللونة باللوني الحر والبيض التتالية ، وامتازت بغناها بالعناصر العمارية والزخرفية. ووصفت الدرسة بالوهرة الثالثة
ف الرم الثالث( بعد قبة الصخرة الشرفة والسجد القصى البارك .

 هـ الوافق1397وأما الول )الكتبة اليوم( فهي مصلى النابلة ف السجد القصى البارك ف أصله ، ث جعلت مزنا حت سنة 
م إل حي نقل الكتبة إليه ، وف القسم النوب منها قب الشيخ الليلي .1967

مئذنة باب السلسلة 
تقوم الئذنة فوق باب السكينة الكائن بحاذاة باب السلسلة عن شاله ، وتقع على الائط الغرب لسور السجد القصى البارك .
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 م ، يقول كتاب "البنية الثرية ف القدس1329 هـ الوافق 730بناها المي سيف الدين تنكز بن عبد ال الناصري ، ف سنة 
السلمية" :

 م ، وال1922هـ الوافق 1341"أن بناءها هذا بعد هدم للقدي" . رمت الئذنة ف عهد اللس السلمي العلى ، فهو سنة 
عهد قريب تيزت هذه الئذنة عن سائر مآذن السجد برفع الذان منها .

باب السكينة 
وهو الواقع بي باب الطهرة والسلسلة ، وهو بحاذاة باب السلسلة ف شاله .

والباب مغلق منذ اجل طويل ، ويذكر عارف أن له من الساء : الباب الغلق ، وباب السحرة والخي تسمية ملوكية .
 م ، والقيقة أن هذا التاريخ تاريخ تديد ل بناء ، إذ ذكره ابن الفقيه1200هـ الوافق 597يعود تاريخ بناء الباب إل سنة 

م على التوال .912م و 903هـ الوافقة 300هـ و291وابن عبد ربه ف سنوات 
 

باب السلسلة 
 وهو الكائن بالرواق الغرب للمسجد القصى البارك ، بحاذاة باب السكينة ف الهة النوبية )انظر الصورة أعله( ، قدي عهد
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 م ، والقيقة انه اقدم من هذا1200هـ الوافق 600البناء ، أما كتاب :"البنية الثرية ف القدس السلمية" فانه يعيده إل سنة 
م ، على التوال . 912م و 903هـ الوافقة 300هـ و 291، فقد ذكر ابن الفقيه وابن عبد ربه ف سنوات 

عرف الباب بالساء التية كذلك :
باب داوود وباب اللك داوود ، وداوود هنا ف الالتي واحد ، وهو نب ال تعال ، ل يعترف اليهود بذلك ، فأطلقوا عليه اللك.

الدرسة التنكزية 
 هـ729تقع خارج سور السجد القصى البارك الغرب ، عدا قسم من أروقتها الراكب لروقته الغربية ، بوشر العمل با ف سنة 

م ، دعيت باسم واقفها وهو تنكز الناصريÇ .1328الوافق 
وهي من الدارس الميلة ، الواقعة ف داخل السجد القصى –قسم منها- ، ول تزال تتحلى بروعة بنائها . 

. Çاستعملت الدرسة سابقا كمحكمة ث مقرا للمؤتر السلمي ، ث مقرا للمعهد القصى العلمي
 للميلد.1969قامت قوات اليش السرائيلي بصادرتا والرابطة فيها منذ سنة 

 

حائط الباق 
 وهو قسم من السور الغرب للمسجد ، الواقع بي باب الغاربة جنوبا ومئذنة باب السلسلة شال ، ويبلغ طوله نو مائة متر

 ( وارتفاعه عشرين مترا . دعي بذا نسبة إل الباق الذي ربطه به ممد صلى ال عليه وسلم ، مترا فقط – الدقق50الصح )
 يوم إسرائه إل السجد القصى البارك ، فهو من أجزاء السجد القصى البارك . والائط من أملك وقف اللك الفضل ابن أخي

صلح الدين اليوب ، رضي ال تعال عنهما .
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 يدعي اليهود انه لم ، وانه عبارة عن الائط الغرب ليكل سليمان إل أنا ل تثبت ، بل زاد الشك ف كون اليكل بالكان ، لن
 القواطع من الدلة ، وزيارة بعثات الثار للمكان ، إسرائيلية كانت أم أجنبية ، حالية أم قدية ، تشي إل نتيجة واحدة : أن ل

آثار للهيكل هنا ، أما قول جل السرائيليي أن مكان اليكل هنا ، فما هو إل ظن باطل ، ول يغن الظن من الق شيئا .
 ول زال اليهود يصلون عنده ، ويبكون بقربته من الناحية الغربية ، وذلك بعد أن دمروا كل اثر إسلمي ف هذه الارة الت

 عرفها التاريخ باسم حارة الغاربة ، لسكناهم إياها ، هدم اليهود بيوتا ، وهجروا أهلها ، وهدموا مساجدها ، وذلك بعد
م .1967الحتلل للمكان ف سنة 

مسجد الباق 
 يقع بحاذاة حائط الباق ، ف شرقه ، أي داخل ساحات السجد القصى البارك ، دعي بذا ، نسبة إل الكان الذي ربط فيه

 ممد صلى ال عليه وسلم الباق ، وذلك ف الائط الاور ، أما مسجدنا هذا فينل إليه بدرجات من الرواق الغرب إذ أن مكان
 السجد تت ساحات السجد ، وهو مفتوح لصلوات المع والعياد ، كان للمسجد باب من خارج السور ف منطقة ساحة

الباق .
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باب الغاربة 
 م ، أنشئ1313هـ الوافق 713يقع ف السور الغرب للمسجد القصى البارك ف جنوبه ، ويعود تاريخ تديد الباب إل سنة 

 مكان باب أقدم منه كان يقوم ف مكانه . دعي بذا نسبة إل مسجد الغاربة بواره ، وقيل لنه يفضي إل حيÇ الغاربة . وقيل انه
عرف قديا بباب النب وباب حارة الغاربة وباب الباق .
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الزاوية الفخرية 
 تقع غرب جامع الغاربة ، من السجد القصى سوى مسجد النساء ، يدخل إليها عن طريق التحف السلمي . عرفت بالتاريخ

بأساء عدة : الانقاة الفخرية ، مدرسة الانقاة الفخرية، وزاوية آل السÇعود.
 أوقفها القاضي فخر الدين أبو عبد ال ممد بن فضل ال ناظر اليوش السلمية، قبطي الصل، اسلم وحسن إسلمه. سكنت

 الزواية ف ناية العهد البيطان ، وكانت مغلقة ف العهد الردن، وف العهد السرائيلي ، هدمت سلطات الحتلل القسم الكب
منها، ول يبق منها سوى القسم القليل ومسجد الزاوية ، الذي فيه الن قسم الثار، والخر لعروضات التحف.

 

مسجد الغاربة
يقع هذا السجد جنوب حائط الباق ، من الهة الشرقية ، أي داخل ساحات السجد القصى البارك .

 للمسجد هذا بابان : مغلق ف الشمالية ، ومفتوح ف الشرقية ، ويستعمل اليوم ، كقاعة عرض لغراض التحف السلمي ،
 م . قيل أن بانيه القائد الفاتح صلح1929هـ الوافق 348الذي نقل من الرباط النصوري ، إل هذا السجد ، وذلك ف سنة 

م ، وكانت تقام صلة الالكية ف هذا السجد .1193هـ الوافق 590الدين اليوب ، سنة 

مسجد النساء 
 يقع هذا السجد ف القسم النوب من السجد القصى البارك ، ول شيء ف جنوبه من السجد القصى البارك ، وهو غرب مبن

السجد القصى البارك وحت السور الغرب منه.
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 مبن كبي ، واسع ومرتفع ، مبناه ف عشرة عقود باتاه الغرب ، وعرضه عقدان. والبناء أيوب الصل وليس لدعاة الصليبيي فيه
شيء .

 واليوم عبارة عن نصفي : الغرب مع التحف السلمي ، وفيه معروضات كبية وكثية ، والشرقي تعددت وظائفه ف التاريخ ،
 واليوم عبارة عن مكتبة عامة ، كما ويستخدم الكان كمدرسة لتحفيظ القران الكري ، بل وحي إعدادي لذا الكتاب نقلت

الكتبة إل الغرب ، لعادة استعمال القسم الشرقي منه ، كمسجد للرجال ، مع السجد القصى البارك .

مئذنة باب الغاربة 
 تقع هذه الئذنة جنوب شرق باب الغاربة ، وهي بل أساس أقيمت فوق طرف مسجد النساء الشمال ، دعيت بذا السم نسبة

إل الباب القريب منها ، كما ودعيت سابقا بالفخرية لكونا قائمة بقرب الزاوية الفخرية .
م . 1280-1277هـ الوافقة 679-676بنيت ف عهد السلطان اللك السعيد ناصر الدين بركة خان سنة 

 م ، بسبب تصدعات أصابتها بسبب الزلزال وأعاد بناءها على طراز1922هدم اللس السلمي العلى نصفها العلوي سنة 
جيل ، واستخدمت لا قبة فوق الربع العلوي ، ل تكن من قبل .
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مبن السجد القصى البارك 
 وما تسمية هذا الزء إل من التسمية الكلية ، والذي ل زلنا نشاه أن الناس فهموا بان هذا البن هو السجد القصى ونسوا انه

 جزء منه ، وان السجد القصى هو الكب والرحب ، إذ أن السجد يضم : القباب والآذن ، السبل والصاطب ، الطرقات
 والساجد ، الشجار والواضئ ، الاريب والرافق ، اللوات والبوائك ، البار والدارس ، الكتبات والكاتب ، الساحات

والشارب.
 وأما هذا البن ، فتعود إقامته إل العهد الموي ، إل عهد عبد اللك بن مروان ، فبعد انتهائه من بناء قبة الصخرة ، قام بتأسيس

 البن ، أما النتهاء منه كان على يد ابنه الوليد ، وقد ورد ذلك ف وثائق وجدت ف مقاطعة الفيوم الصرية ، كتبت على ورق
  شهر للمساعدة ف بناء12البديÇ ، جاء فيها أن وال مصر حينها ، وهو )قرة بن شريك( ، أرسل بنائي وعمال مهرة لدة 

  هـ74للميلد ، أما التاريخ الدون لبداية البناء فكان ف سنة 716-715هـ الوافق 97السجد القصى ، وكان ذلك ف سنة 
م .693الوافق 

 م755-754هـ الوافق 138أما مسجدنا هذا ، فبداية بنائه كانت بأروقة خسة عشر أوسطها أكبها وأعلها ، وف زلزلة سنة 
 هـ الوافق163أصيب السجد بزلزال عظيم ، تله زلزال آخر بعد بضعة سني ، وبزيارة الليفة العباسي الهديÇ له ف سنة 
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م ، أمر بإعادة بنائه ، ولكن بمسة أروقة بدل من أروقته المسة عشر الهدمة .779
 م ، ف عهد الليفة1016هـ الوافق 406وف العهد الفاطمي أصيب بزلزال آخر فتهدمت أجزاء كثية منه وكان ذلك ف سنة 

 الاكم بأمر ال ، وقد ت الترميم ف عهد ابنه الظاهر لعزاز ال بعد ست سنوات من الزلزال ، إل أن زلزال آخر أصاب السجد
 بسوء ، وكانت عودته بعد الترميم بأربع سنوات ، فأمر الليفة الظاهر لعزاز ال بترميم آخر ، فحدث ، وكان النتهاء من

م ، كما وأضيف إليه ف نفس العهد الفاطمي رواقان فغدا بسبعة أروقة .1046هـ الوافق 427الترميم ف سنة 
 وأما تاريخ السجد فجليل . ونوائبه كثية ، وبواقي السجد من أصله قليلة . ومسجدنا هذا ، مر براحل عمرانية ، وزخارف فنية

 م ، وقد ورد ذلك ف شريط كتاب على1327هـ الوافق 728، وأعظم ترميم حصل للقبة على يدي ممد قلوون ، ف سنة 
ميط القبة. 

 م ، وقد ورد ذلك ف نقش1217هـ الوافق 614أما رواق السجد )ف شاله ، خارج أبوابه ،( فقد زاده اللك عيسى ف سنة 
على واجهة الرواق الوسط ، من الارج .

 أن ممد بن قلوون جدد السور القبلي ، وفتح فيه شباكي ، وقد ورد نقشا ف الشب فوق كل واحد منهما ، ل زال موجودين
 .

 م ، كانت مأساة السجد الكبى ، فقد حصلت زلزلة عظيمة ، حيث اضطر اللس السلمي1927هـ الوافق 1346وف سنة 
العلى إل ترميم جذري ، اثر على تغيي معظم الثار القدية ، وتديدها بديث .

وخلصة قولنا :
 أن المويي بنوا السجد القصى حافظ عليه العباسيون ، ففي عهدهم رمه أبو جعفر النصور ، وما هي إل مدة قصية ، إذ هدم

 م1033هـ الوافق 425م ، أما الفاطميون فقد أنقذوا السجد من هزة سنة 780جراء هزة أرضية فبناه الليفة الهدي ف سنة 
 م ، أعيث1099هـ الوافق 493بترميمه ، وف العهد الصليب سنة 1043، فقام الليفة الظاهر لعزاز دين ال ف سنة 

 بالسجد الفساد ، وغيوا معال هذا البن خاصة ، ومعال السجد عامة ، وقد حولوا قسما من هذا البن إل مساكن لفرسان
 م ، وطهر السجد1187هـ الوافق 583اليكل ، والقسم الخر إل كنيسة ، استرده السلمون بقيادة صلح الدين اليوب سنة 

 من كل خبث صليب ، وهدم كل زيادة منهم ، وعمÇر عمائر كثية ف السجد ، وأمر بإحضار منب نور الدين فحضر ، وبقي
اليوبيون من بعده يسيون على دربه ، ويقتدون بأفعاله الطيبة ، مافظي على السجد مواصلي الترميم والتجديد .

 وف العهد الملوكي ، أبدعوا ف إنشاءاتم وترميماتم وتديداتم ، وف العهد العثمان استمرت مسية الترميمات الطيبة ، وكرس
ثلة من خلفائهم جل ههم للمسجد القصى البارك ، وأعمال الي عامة .

 أما اللس السلمي العلى ، فناء بمله الثقيل رغم إمكانياته الدودة ، إل انه ل يتوان عن أعمال الترميم وشحذ هم السلمي ،
أقام تلك النازات الائلة ، والترميمات الذرية ، الت ل يكن مثلها إل ف عهد العباسيي ، رضي ال تعال عنهم أجعي .

 م ، فقد وجهت عناية خاصة لذا السجد ، ولعل أكبها وأكثرها1967وف العهد الردن ، منذ مطلع المسينات وحت سنة 
 م ، وقد أعيدت إليها نضارتا بلونا الصفر ، والذي انقطع عنها ما1958وضوحا ذاك الترميم لقبة الصخرة الشرفة منذ سنة 

يزيد على ألف سنة .
وللحق أقول ، أن العناية الردنية ل زالت موجهة للمكان بشكل خاص .
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  م ، حرق السجد القصى البارك بفعل فاعل ، )بل قل من ورائه فاعلون( ، حيث21/8/1969هـ الوافق 1389وف سنة 
 التهمت النيان السقف الشب للجزء النوب ف شرقه ، واتت على النب التاريي ، وكان له اضعاف سيئة ، تشكلت لنة

 العمار وقامت بالترميم مشكورة ول زالت على ذلك إل الن ، وقد استبدل النب من يومها بنب حديدي بسيط الصناعة ، ل
فن فيه ول نضارة ، وهو منب مؤقت حت يتم إنشاء آخر قد بدئ العمل به منذ سنوات .
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دار الطابة 
 تقع خارج السجد القصى البارك الوصول إليها عن طريق باب ف الائط النوب لبن السجد القصى البارك ، ف غرب

الاريب الثلثة الكائنة فيه ، وقد استعملها خطباء السجد قديا ، وهي عبارة عن غرفتي .
 

الزاوية النثنية 
 تقع جنوب السجد القصى البارك ، وجنوب مبن السجد القصى البارك ، ومدخلها من داخل مبن السجد القصى البارك ،

عن يي الراب الواسع فيه ، غرب النب ، وهي خارج مبن القصى البارك .
 اختلف ف سنة بناء البن الواقعة فيه الزاوية نفسها ، أي العروف بالبج ، فمن قائل أن عهده روميÇ ، ومن قائل هو أيوب ، ولربا
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. Çصليب
 أما مبن الزاوية داخل هذا البج فهو جديد ، أيوب العهد ، فقد أوقفها صلح الدين اليوب ، رضي ال تعال وأرضاه ، ف سنة

م .1191هـ 587
دعيت بذا السم نسبة إل شيخها منذ القرن الثامن عشر ، واليوم يظهر أن الزاوية متروكة ومستخدمة كمخزن للغراض .

 

منب مبن السجد القصى
 م ،21/8/1969هـ الوافق 1389/ 8/6وهو منب حديدي بسيط ، استحدث مؤقتا بعد حريق السجد القصى البارك ف يوم 

 وجاء على منبه الثري فدمرÇه ، ول يبق من آثاره شيئا ، وألق الريق بالنب تدميا إبداعيا من صنع يد النسان . أما منبه القدي
 الروق ، فقد أمر بإنشائه نور الدين زنكي ، وكان بيت القدس تت سيطرة الصليبيي آنذاك ، ولا حرر البلد صلح الدين ،

رضي ال تعال عنهما ، أمر بإحضاره وجعله ف صدر السجد القصى البارك .
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ويعتب ذاك من روائع القطع الفنية السلمية ، فهو متي الصنع ، وافر الزخرفة البديعة .

قبة مبن السجد القصى البارك 
 أما بناؤها فأموي ، أقيمت مع مبن السجد آنذاك ، ولقد أشرت إل انه ل يبق من آثار المويي ف السجد سوى الائط القبلي

وهذه القبÇة .

والقبة مزخرفة جيلة عالية ، جاء ف شريط كتاب على دائرها :
 )بسم ال الرحن الرحيم ، جددت هذه القبة الباركة ف أيام مولنا السلطان اللك الناصر العادل الاهد الرابط الثاغر الؤيد

 النصور قاهر الوارج والتمردين ميي العدل ف العالي سلطان السلم والسلمي ناصر الدنيا ودين ممد بن السلطان الشهيد
م( .1327اللك النصور قلوون الصاليÇ تغمده ال برحته ف شهور سنة ثان وعشرين وسبعمائة( ، )الوافق 

دكة الؤذني 
والقصود با السدÇة الت يلس عليها الؤذن والردÇد لتسميع جوع الصلي التكبيات وقت الصلة .

 تقع هذه الدكة تت زاوية القبة الشمالية الغربية ، تقوم على أربعة عشر عامودا ، ذوات تيجان جيلة وقواعد حسنة الصناعة ،
وهي رخامية مزخرفة .
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خزانة الذخائر 
 وف داخل السجد خزانة زجاجية ، تتكئ على الركبة الشمالية الشرقية للقبة ، تضم بقايا الذخية الطاطية والية الت استعملتها

  م وقد استشهد جرÇاءها سبعة عشر من السلمي8/10/1990القوات السرائيلية يوم مزرة السجد القصى البارك بتاريخ 
.364وجرح 

 

مسجد عمر 
 وهو البن التطاول الكائن شرقي جنوب مبن السجد القصى البارك ، شرق غرب ، له مدخلن : الول من داخل مبن السجد

القصى البارك ، والثان يدخل إليه الزائر من ساحات السجد القصى البارك ، والخي ل يفتح إل أيام المع وف الناسبات .
السجد عبارة عن رواق واحد ف عرضه ، وأربعة أروقة متجاورة ف طوله . 
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 دعي بذا نسبة إل الكان الذي أقام فيه عمر بن الطاب ، رضي ال تعال عنه ، مسجده يوم أن فتح بيت القدس ، ول زال ذاك
الكان موضع خلف بي العلماء ، أهو هنا أم إل الشرق اكثر .

 يعود مبن هذا البناء إل العهد العثمان الول ، وهو مقطوع ف أيامنا إل جزئي : الغرب للصلة فيه والشرقي يستغل عيادة
صحية تابعة للمسجد القصى البارك وتستخدم ف الالت الطارئة فقط ، ث وسÇع حديثا على العيادة على حساب السجد .

مقام الربعي 
 وهي غرفة واسعة تقع بي مسجد عمر ومراب زكريا الكائن ف جنوبه ، له مدخلن : من داخل مبن السجد القصى البارك ،
 وهي فتحة على طول حائطها الغرب ، ومدخل عن طريق مسجد عمر كذلك ، أي ف جنوبا . أما تسميته بذا ، فيقال أن فيه

مدفنا لربعي من الصالي ، وقيل من النبياء ول دللة قطعية عليه . 
ف حيطانا الثلثة رقم قرآن قدي باجة لترميم .
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مراب زكريا 
 يقع داخل غرفة شرقيÇ مبن السجد القصى البارك ، يدخل إليه عن طريق السجد القصى البارك ، فالائط الغربÇ للغرفة عبارة
 عن باب لا ، وف الغرفة مراب يقال انه مراب زكريا عليه السلم ، الذي كان يدخل منه على مري عليها السلم ، وقد ذكره

القران الكري بقوله :
37)كلما دخل عليها زكريا الراب وجد عندها رزقا …( سورة آل عمران 
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وليس هناك أدلة ثبوتية ، ول قطع ف الدللة عليه ، على انه هو العنÇ ف القران الكري .
 والراب متوسط الجم ، جيل ، عليه زنار خشب ورقم كتاب ، آيات من كتاب ال تعال ، وقد انتهى حديثا من عملية ترميم

شاملة له .

مصلى النائز 
 يقع هذا الصلى ف الرواق الشمال من مبن السجد القصى البارك ، بوار الباب الشرقي من البواب السبعة الكائنة ف الرواق

الشمال .
 والصلى عبارة عن مصطبة صغية مرتفعة عن الرض صغية الجم ، توضع النازة ف تابوتا عليها ، ث يقف الصلون من وراء

المام لداء صلة النازة على اليت .
وعلى العامود الكائن خلف هذا الصلى ، كتبت كيفية صلة النازة تذكرة للمصلي .
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السجد القصى القدي 
 يقع هذا السجد تت مبن السجد القصى البارك ، يدخل إليه عب درج حجري ف شال مبن السجد القصى البارك ، مقابل
 موضع النازة ، وله باب مغلق ، إذ أن زيادة أعداد شادي الرحال إل السجد القصى البارك ، ل تعد تكفهم الماكن الظللة ،

وخاصة أيام المع ، لتقيهم حر الشمس الارقة ، وأمطار الشتاء ، فكان يفتح لم لستخدامه.
 والكان الضر لداء الصلة ف الكان صغي نسبيا ، ل يتسع لكثر من خسمائة مصل ، وف جنوبه وغربه ترى السقف الذي

 تقوم عليه أرضية مبن السجد القصى البارك واسعا تمله أعمدة حجرية ضخمة ، وركب باطونية ، حديثة النشاء ، يتألف من
رواقي كبيين مرتفعي اتاههما من النوب للشمال .

 قام أعضاء مؤسسة القصى لعمار القدسات السلمية بترميم جذري للمبن ، وذلك برعاية ومباركة دائرة الوقاف السلمية ،
وعند النتهاء من هذه العمال افتتح الكان أمام شادي الرحال إل السجد القصى البارك .

 

49



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

مراب داوود
 لقد اختلف ف كثي من الاريب الت تمل نفس السم ، والذي أنا بصدد الديث عنه ، هو الواقع ف السور النوب للمسجد

القصى البارك ، شرقي مبن السجد القصى البارك ، وان ل يكن هناك إثبات بي علقة السم بالسمى .
 م ، وذلك ف عهد السلطان حسام الدين لجي .1298-1296هـ الوافقة 698-796يعود بناء الراب إل سنوات 

 والراب كبي مرتفع ، واسع وعميق ، يرى عن بعد ، وهو قليل الستعمال عند الناس ، لوجود بدائل عنه ، ث انه إشارة إل جهة
القبلة ليس إل .

 

50



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

مراب السور الشرقي 
 يقع هذا الراب بحاذاة سور الدينة والسجد )الشترك( من الداخل ، يصعد إليه بدرجات ، وف شال هذا الراب الصغي ساحة

 صغية تتسع لصل ، ولعل وجود الراب والساحة للحارس الراقب لا يول خارج أسوار الدينة من داخلها . والراب صغي
الجم ، عثمان العهد . 
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التسوية الشرقية
)وهي العروفة اليوم بالصلى الروان(

 أما تسميتها بالتسوية الشرقية فتدل على وظيفتها ومكانا تت ساحات السجد القصى البارك ف الزاوية النوبية الشرقية ، 
 وحائطا التسوية النوب والشرقي متحدان مع حائطي السجد القصى البارك ف الكان ، وها كذلك حائطا سور مدينة بيت

القدس .

 ل نستطع تديد إقامة البناء تارييا ، إل أن الهندسي يعيدون البناء إل العهد الموي ، وال فترة سبقت بناء مبن السجد القصى
 البارك ، لنم بدءوا بالتسوية ، ليستوي عليها البناء من فوقها ، كما وف حائطها النوب يقع الباب الثلثي الغلق ، والذي

 استعمله المويون ف وصول دار المارة الت كانت بحاذاة السجد ف النوبية ، وكذلك الباب النفرد الواقع غرب الباب الثلثي
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.
 وأما تسميته بالصلى الروان ، فيعتقد البعض أن إقامته تعود إل عهد المويون ، ف عهد مروان بن عبد اللك ، حيث اتذوه

مصلى مؤقتا ، حت إتام البنية من فوق سطح الرض .
 والتسوية عبارة عن ساحة غي مستوية ، وذلك كلما اتهنا للشرق كان ارتفاع سقفها اكب وانفاض أرضها اكثر ، ينتقل من

 قسم إل آخر عب سلل حجرية ، يمل سقف هذا البن الواسع ، ركب حجرية ضخمة ، بنيت بجارة بقطع كبية ، ومنها قطع
 مترا مربعا .3600هائل وقد بلغت مساحته نو 

 اغلق الصلى الروان ف وجه الصلي منذ عهد الصليبيي ، ويعود ذلك إل عدة عوامل ، أهها اتساع الكان العلوي ، وقلة عدد
شادي الرحال إل السجد .

 لقد ساهت النتفاضة الباركة وصعود التيار السلمي ف مضاعفة عدد الصلي وتعميق الوعي السلمي بعان شد الرحال ،
 وضرورة ترير القصى البارك الذي طال الحتلل عليه ، حيث ل تعد الظروف داخل السجد القصى تكفي لستيعاب الكم

الائل من الصلي ؛ ما أوجب ضرورة فتح أبواب الصلى الروان على مصراعيه .

 ولعل السبب الهم ف افتتاح أبواب السجد يعود إل اكتشاف أعضاء مؤسسة القصى لمر يضمره اليهود ف نفوسهم من تويل
 الكان إل كنيس ؛ ولذا بادر السلمون ف البلد بافتتاحه ، فقد أعطت دائرة الوقاف السلمية الذن لعضاء مؤسسة القصى

 لعمار القدسات السلمية بترميم الصلى وإنارته وتويته وتبليط أرضيته حت يكون صالا لستيعاب الصلي ففعلت ذلك ، وقد
 انكبت على مشروع تغيي سطح الصلى )ارض وساحات السجد القصى( ، وترميم قنوات الياه وتغيي البلط وذلك لنع

 الصح أن العمل بدئ به عامم )1997الرطوبة وتسرب الياه وقد ت الشروع بمد ال تعال ، بعد أن بدئ العمل به منذ سنة 
(. - الدقق96

ول يكن كل هذا إل بوافقة إدارة الوقاف السلمية الشكورة على السماح بذلك 
 والدير ذكره أن الؤسسة السرائيلية ل تتنازل عن تفكيها ، فقد أقامت سلما حجريا عريضا مقابل الباب الثلثي من الارج ،

وهو الوصل إل داخل التسوية الشرقية )مغلق الن( للنقضاض عليه ودخوله ف فرصة سانة وغفلة من السلمي ! 
 وف الزاوية النوبية الشرقية ف داخل هذه التسوية درجات توصلك إل سطح الصلى الروان ، وعند منتصف الدرج الذكور

 تقوم قبة صغية ، وعلى الغلب أنا عثمانية العهد لطرازها ، تمل القبة أعمدة أربعة ، من دونا حوض حجري الصناعة ، وأمامه
مراب حجري الصناعة كذلك .
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 أما تغيي سطح الصلى الروان ، فقد نفذ على حساب دائرة الوقاف السلمية ، وقد تبن أعضاء مؤسسة القصى مسألة اليدي
العاملة ، من مهنيي ومساعدين .

 م قام أعضاء مؤسسة القصى بفر أرضية السجد القصى البارك1999هـ الوافق كانون الول 1421وف شهر شعبان 
 الشرقية ، بحاذاة مبن الصلى الروان ف شاله ؛ لعادة افتتاح أبوابه الشامة ، وقد نحت ف افتتاح بوابتي من مموع سبع

بوابات ، ول زال يعمل أعضاء الؤسسة حت يومنا لظهار نضارة الدخل با يليق به وبالسجد عامة .

 وف الزاوية النوبية الشرقية ف داخل هذه التسوية درجات توصلك إل سطح الصلى الروان ، وعند منتصف الدرج الذكور
 تقوم قبة صغية ، وعلى الغلب أنا عثمانية العهد لطرازها ، تمل القبة أعمدة أربعة ، من دونا حوض حجري الصناعة ، وأمامه

مراب حجري الصناعة كذلك .
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الباب النفرد
 (، غيوالصح أنه يقع شرقي الباب الثلثي –الدققيقع هذا الباب ف الائط النوب للمصلى الروان ، غرب الباب الثلثي )

ظاهرة آثاره للعيان .
والباب عبارة عن مدخل واحد كان يفضي إل دار المارة الموية الت كانت جنوب السجد القصى البارك . 

أغلق صلح الدين اليوب الدخل ف عهده ، وذلك لعدم وجود كبي فائدة من إبقائه مفتوحا .
 

55



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

الباب الثلثي
يقع هذا الباب ف نو منتصف الائط النوب للمصلى الروان ، آثاره ظاهرة للعيان من الارج . 

 الباب عبارة عن ثلثة مداخل متجاورة ، كان يفضي إل دار المارة الموية الت كانت جنوب السجد القصى البارك ، ويسهل
عملية النتقال من داخل أسوار الدينة إليها عب السجد القصى البارك .

 اغلق صلح الدين اليوب الدخل ف عهده ، وذلك لعدم وجود كبي فائدة من إبقائه مفتوحا ، بل بقاؤه مفتوحا يزيد من طمع
الطامعي بالسجد والدينة .

 والدير ذكره أن الؤسسة السرائيلية ل تتنازل عن تفكيها ، فقد أقامت سلما حجريا عريضا مقابل الباب الثلثي من الارج ،
وذلك للنقضاض عليه ودخوله ف فرصة سانة وغفلة من السلمي !
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بابا التوبة والرحة 
 يقع هذان البابان ف السور الشرقي للمسجد القصى البارك ، ينل إليهما بدرج طويل ، وها داخل مبن كبي ومرتفع ، وهذان

 البابان مغلقان حاليا ، وقد اختلف ف فترة إغلقهما ، والرجح انه من عمل العثمانيي لسباب أمنية ، ويؤيد هذا طريق إغلق
 البابي ، بطراز عثمان واضح ، وقيل انه ف عهد عمر بن الطاب ، وجاء انه ت الغلق ف عهد صلح الدين اليوب ، أما

التسمية الول ، فهي إسلمية الصل ،دعاه الصليبيون الباب الذهب .

يستعمل الن من قبل لنة التراث السلمي لنشاطاتا الختلفة ف السجد القصى البارك .
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دار الديث الشريف 
 تقع على ميط السجد القصى الشرقي اقرب للشمال . أما البن فهو عبارة عن مسجد تعلوه قبتان ومرابه ف النوبية ، وكانت

تستعمل من قبل مدرسة لتدريس الفقه الشافعي، ومن بعد ذلك استعملت كمعتكف .
 

باب النائز 
 يقع هذا الباب الغلق ف السور الشرقي للمسجد القصى البارك ، من على مصطبة باب السباط ، تظهر آثاره من خلف الزائن

الديدية الت يستعملها حراس باب السباط ف الكان .
يعود إغلق هذا الباب إل العهد الصلحي ، صلح الدين اليوب ، رضي ال عنه وأرضاه .

دعي بذا نسبة إل إخراج النائز من السجد عن طريقه إل مقبة الرحة الكائنة ف شرقه وبحاذاته .
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الولة الثانية
 وتتص هذه الولة بميع ساحات السجد القصى البارك النخفضة والت هي من حول صحن الصخرة ، ونبدأها كسابقتها من

باب السباط كذلك .
 .الصفرانظر مطط الولة الثانية باللون 

 

( 1بئر رقم )
تقع هذه البئر جنوب مئذنة باب السباط وعلى بعد يسي .

بلغت أطوال هذه البئر سبعة أمتار وعرضها أربعة وعمقها ستة ، وقد بنيت حيطانا بالجر .
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(3-2بئر رقم )
 تقوم هاتان البئران أمام الدرسة الغادرية ، مستطيل الشكل ، لما فتحتان علويتان ، يمل سقفها أربع دعامات ضخمة ، أطوالا

معا تسعة عشر مترا وعرضهما سبعة عشر مترا ، أما عمقهما فقد وصل إل أربعة عشر مترا .
م ، ث رما بعد ذلك .1874بن السقف بشكل أقواس ، وقد وقع بعضهما ف سنة 

 

سبيل مئذنة باب السباط 
يقع هذا السبيل غرب الئذنة ، وهو عبارة عن أربع حنفيات تقوم على مبن باطون ، على شكل كاس والسبيل معطل ف أيامنا .
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سبيل الدرسة الغادرية 
 يقع أمام الدرسة الغادرية الهدمة ، جنوب شرق مطهرة وميضأة باب حطة ، وهي عبارة عن كاس فيه أربع حنفيات كان يستغلها

طلب الدرسة الثانوية الشرعية ، ولن احتاجها من زوار القصى وعابريه ، واليوم معطل الال .
 

(4بئر رقم )
تقع هذه البئر جنوب مطهرة باب حطة ، وعلى حدود الصطبة والبئر صغي الجم .
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(5بئر رقم )
تقع تت أقدام مدخل البائكة الشمالية الشرقية ، وهي عبارة عن غرفتي متطاولتي مبناها الجارة بلغ طولا اثني وعشرين مترا .

مصطبة سبيل سليمان 
تقع هذه الصطبة جنوب شرق باب فيصل .

 

 يعود إنشاء هذه الصطبة إل العهد العثمان ، فقد جدد الراب ، ويظهر أن بناء الصطبة كذلك على يد السلطان سليمان القانون
 م ، يقوم مراب مرئي ف ضلعها1536هـ الوافق 943الذي تيز عهده ببناء السبلة ، لذا دعيت باسه ويقدر إنشاؤها ف سنة 

النوب يقابله ف الهة الخرى سبيل سليمان .

سبيل سليمان 
 يقع شال ساحات السجد القصى البارك ، وعلى طرف مصطبة سليمان ف جنوبا ، يعود إنشاؤه إل عهد السلطان سليمان

م ، وباسه دعي .1536هـ الوافق 943القانون ، ف سنة 
دعاه صاحب كتاب )كنوز القدس( باسم سبيل السلسلة وسبيل العتم .

 

62



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

ميضأة سبيل سليمان 
تقع بي سبيل سليمان وقبة العشاق . 

 م ، بعد موافقة دائرة الوقاف السلمية على ذلك وهي عبارة عن أربع وثلثي حنفية1997أنشأتا لنة التراث السلمي سنة 
.

قبة عشاق النب ، أو إيوان العشاق أو إيوان السلطان ممود الثان 
 م ، على عهد1808هـ الوافق 1223تقع هذه القبة ، جنوب شرق باب فيصل ويعود إنشاؤها إل العهد العثمان ، ف سنة 

السلطان ممود الثان ، كما ويدعى باسه .
 

 الرجح حول سبب هذه التسمية أن هذا الكان شغله الزهاد والعباد فترة طويلة من الزمن وتت هذه القبة كانوا يلتقون ، عرفهم
أهل زمانم بأنم عشاق النب صلى ال عليه وسلم ، فغلب عليها هذا السم .

مصطبة قبة سليمان 
 م ؛ لذا فمن البديهي أن يكون بناء الصطبة سبق1203هـ الوافق 600تقع جنوب غرب باب فيصل ، ويعود بناء القبة إل سنة 

هذا التاريخ إن ل يكن جاراها فيه .

قبة سليمان 
 وهي الواقعة شال صحن الصخرة ، جنوب غرب باب فيصل ، دعيت بذا السم نسبة إل سليمان بن عبد اللك بن مروان

الموي لنشائها ف عهده .
 يعتقد أن بناءها أيوب العهد ، لطابقته لبناء قبة العراج اليوبية العهد ، وقيل ف عهد سليمان بن عبد اللك بن مروان ، فدعيت به

.
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م .1203هـ الوافق 600يعود تاريخ إنشائها إل سنة 

(6بئر رقم )
 تقع هذه البئر على حدود سور السجد القصى البارك ، غرب باب اللك فيصل ، تت الدرسة السعردية ، وهي صغية الجم

، مفورة ف الصخر .

مصطبة الدرسة السعردية 
تقع هذه الصطبة ف جنوب غرب الدرسة السعردية وهي مصطبة حديثة العهد يعود إنشاؤها إل آخر العهد العثمان .!
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مصطبة الظاهر 
 تقع هذه الصطبة شال غرب ساحات السجد القصى البارك ، وهي مصطبة واسعة ، دعيت بذا نسبة إل مدد بنائها ومعمر

م .1392هـ الوافق 795مرابا المي )بلوي الظاهريÇ( وذلك سنة 
 

(7بئر رقم )
تقع هذه البئر شرقي مئذنة باب الغوانة ، ماذية لسور الدارس ف شالا ، وهي مستديرة الشكل ، صغية الجم .

Çسبيل البصيي
 هـ839يقع هذا السبيل شال شرق باب الناظر ، ويدعى كذلك بسبيل باب الناظر لقربه منه ، ويعود إنشاء السبيل إل سنة 

م ، وقيل فيه انه تاريخ تديد ل إنشاء ، إذ أن النشاء سبقه بكثي. مهول الزمان والهة النشئة .1435الوافق 
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 والسبيل اليوم مر بعملية ترميم وتشغيل من قبل لنة التراث السلمي يعمل على تبيد الياه عن طريق ثلجة كهربائية وضعت ف
داخله ، أوصلت با مموعة من الصنابي )النفيات( لستخراج الياه الباردة منها .

Çمصطبة علء الدين البصيي
تقع شرقي باب الناظر ، بانراف يسي إل النوب .

 م ، أقامها سيف الدين جركس الناصريÇ ، للمصطبة مراب ، ييط به عامودان1397هـ الوافق 800أقيمت هذه الصطبة سنة 
رخاميان صغيان جيلن .

 

66



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

ولا من الساء مصطبة البصييÇ ومراب جركس .

(8بئر رقم )
 تقع هذه البئر بالقرب من باب الناظر ، عند زاوية الرواق من دون الدرسة النجكية )دائرة الوقاف اليوم( الشمالية الشرقية ،

وهي متوسطة الجم مستديرة الشكل أطوالا : ثلثة أمتار ، عرضها متران وعمقها أحد عشر مترا ونصف .

( ، وهي بئر إبراهيم الرومي9Çبئر رقم )
 تقع هذه البئر شال باب الناظر ، وبحاذاة الرواق الغرب ، وهي عبارة عن ممع مياه كبي ، بلغ عمقها أحد عشر مترا غي

م .1936-1935منتظمة الوانب ، أشبه بقبة مفورة ف الصخر ، يعود تاريخ إنشائها إل سنة 

سبيل البديري 
 يقع هذا السبيل ف طرف مصطبة بدير ، ف طرفها الشمال من الغرب ، وها : الصطبة والسبيل ، جنوب باب البس باتاه

الشرق .
 هـ ، بإشراف من مصطفى آغا قائمقام القدس1153م الوافق 1740بن السبيل ف عهد السلطان العثمان ممود الول ف سنة 

، وبأمر من الوال عثمان بيك ، نقش عليه أبيات شعرية مقروءة وجيلة ، ف رخامه على حائطه الشرقي .
 

والسبيل اليوم معطل ، مر بترميم حديث على يد دائرة الوقاف السلمية .
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مصطبة سبيل بدير 
تقع هذه الصطبة غرب القنطرة الشمالية الغربية الواقعة على ميط صحن الصخرة ، ودعيت بذا السم نسبة إل بانيها وبانيه .

 

( 10بئر رقم )
 تقع هذه البئر ف زاوية صحن الصخرة الشمال ف غربه ، بحاذاة مصلى ، سبيل ومصطبة شعلن ، مستديرة الشكل ، بلغ قطرها

ثلثة أمتار وعمقها أحد عشر مترا .

سبيل شعلن 
يقع هذا السبيل قرب زاوية صحن الصخرة ، الشمالية الغربية .

 م ، وقد عرف هذا من بلطة ف الواجهة الغربية من السبيل ،1216هـالوافق 613أنشأ هذا السبيل اللك عيسى ، وذلك سنة 
 هـ الوافق1037م ، ومرة أخرى سنة 1429هـ الوافق 833وعرف كذلك انه جدد على يد اللك الشرف بربساي ف سنة 

م ، على يد بيام باشا ، الافظ ف مصر ، ف عهد مافظ القدس ممد باشا .1627

كان السبيل عامرا حت آخر العهد البيطان ، أما اليوم فانه معطل .
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مصلى سبيل شعلن 
يقع هذا الصلى قرب سبيل شعلن ، وها كائنان شال زاوية الصخرة الشمالية الغربية .

 م ، ويستخدم اليوم الصلى غرفة للحرس ،1651هـ الوافق 1062انشأ الصلى السلطان العثمان ممد الرابع ، وذلك سنة 
ول مراب فيه .

 

مصطبة سبيل شعلن 
وهي الواقعة شال السبيل وبحاذاته ، اغلب الظن أن تاريخ إنشاء الصطبة هو تاريخ إنشاء السبيل .

 

مصطبة قبة الضر 
تقع هذه الصطبة شال مقر لنة الزكاة اللية ، بحاذاة صحن الصخرة من الغرب ، وهي متطاولة الشكل قليلة العرض .
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مصطبة باب الديد 
تقع شال باب الديد بانراف يسي للشمال ، عثمانية النشاء ، ل مراب عليها بل شكل مرابه بالديد .

 

مصطبة علي باشا 
تقع هذه الصطبة شرقي باب الناظر ، ولا من الساء مراب علي باشا .
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 للميلد ، عليها مراب حسن ، تالف حجارته البيضاء1637هـ – 1047دعيت بذا نسبة إل منشئها ، وكان ذلك ف سنة 
والمراء .

( 11بئر رقم )
 تقع هذه البئر ف طرف الصطبة الكائنة بي البائكتي الغربيتي الشماليتي ، اقرب للوسطى ، وهي مستديرة الشكل ، صغية

الجم .

مصطبة جنوب مقر لنة الزكاة اللية 
تقع هذه الصطبة جنوب لنة الزكاة وبحاذاتا وبحاذاة السور الغرب لصحن الصخرة ، وهي متطاولة الشكل قليلة العرض .

مصطبة باب القطاني 
تقع غرب صحن الصخرة ، دعيت بذا لنا اقرب الصاطب إليه ، ل مراب عليها بل شكل مراب حديدي .

 

(12بئر رقم )
 تقع هذه البئر تت سبيل قايتباي حت تت الرواق الغرب ، متطاولة وقليلة العرض وهي مقصورة الرض واليطان ، بلغ طولا

ثانية وعشرين مترا ، عرضها ستة أمتار وعمقها أحد عشر مترا ونصف .
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سبيل قايتباي 
يقع هذا السبيل ف طرف مصطبة قايتباي الشمال ، وها واقعان ما بي باب الطهرة وطرف صحن الصخرة . 

 

 م ، ودعي باسه ، عليه شريط كتاب1482هـ الوافق 887انشأ السبيل ، اللك الشرف قايتباي مكان سبيل متهدم ، ف سنة 
 هـ الوافق1330منقوش ، ويمل اسم بانيه والسنة الت أنشئ فيها ، وامتازت قبته بزخارف نباتية جيلة ، جدده العثمانيون سنة 

 م . والسبيل بناء عظيم ، مرتفع وجيل ، دخلت فيه فنون العمارة ، وزانته زخرفتها ، وجلته الجارة اللونة الداخلة ف1882
بنائه ، فأتى بقدر عليÇ وأهية بالغة ، حت قيل إنا الوحيدة من نوعها ف فلسطي قاطبة.

 والسبيل عامر ف أيامنا ، يستفاد من مياهه الثلجة ، عن طريق ثلجة وضعت داخله ، تعمل طيلة ساعات النهار ف فصول السنة
الثلثة عدا الشتاء .

مصطبة مكتب تذاكر الزيارة الشمال�
تقع هذه الصطبة شال الكتب الذكور أعله ، وهي شبه مربعة ، صغية الجم ومرتفعة .
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مصطبة سبيل قايتباي 
 تقع جنوب شرق باب الطهرة وباب القطاني ، وقد دعيت بذا نسبة إل السبيل القائم ف طرفها الشمال ّ الغربÇ . أنشئت هذه

 م ف عهد اللك الشرف سيف الدين اينال ، عليها مراب حجري1461-1453هـ الوافقة 865-857الصطبة بي سنوات 
.

مصطبة البائكتي الغربيتي 
 تقع هذه الصطبة غرب صحن الصخرة وبحاذاته ، سÇيتها بذا السم كونا واقعة بي البائكتي الغربيتي : النوبية والوسطى ،

نبتت ف الصطبة ثلث شجرات زيتون .
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بركة عنغج 
وهي البكة الواقعة بي صحن الصخرة ، ومكتبة السجد القصى البارك ، بحاذاة سبيل ومتوضأ قاسم باشا ف شاله .

 بركة مربعة الشكل ، أقامها اللس السلمي العلى ، طول ضلعها سبعة أمتار ، فرشت أرضها بالرخام ، وحيطانا كذلك ،
وقيل انه كان مكانا بركة قدية جددت مرتي ورمت مرات .

ف وسطها صحن نافورة معطلة ، إذ استغن عن عملها من خزن الياه للسبيل وللمتوضأ ف جانبها ، قامت لنة العمار بترميمها .
 

ميضأة بركة عنغج 
 م ، وهي عبارة عن أربع وعشرين1997تقع هذه اليضأة الستحدثة حول جدران البكة ، أنشأتا لنة العمار ف ناية سنة 

حنفية موزعة على ثلث جهات غي النوبية .

سبيل قاسم باشا 
 يقوم هذا السبيل بي مكتبة القصى وصحن الصخرة الشرفة ، دعي بذا السم نسبة إل الشرف على بنائه ، وقد أقامه ف سنة

م ، أيام كونه قد تول بيت القدس .1525هـ الوافق 932
. Çسحبت مياه السبيل من برك سليمان ، خارج الدينة وحت ناية العهد البيطان ، أما اليوم فمياهه من الشروع الياه القطري
 والسبيل مثمن الشكل ، تنل إليه بدرجات ، من فوقه سقف خشب ، يجب أشعة الشمس عن مستعمليه ، ويقلل من ضغط
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 م من قبل لنة العمار ، التابعة لدائرة الوقاف1997الرياح القارسة ليل والمطار النازلة شتاء ، وقد مر بعملية ترميم ف سنة 
السلمية ، وهو عبارة عن ست عشرة حنفية ، ويسمى بسبيل باب الكمة كذلك .

 

مصطبة الطي 
 م ، فهي1760هـ الوافق 1174تقع غرب القنطرة الغربية النوبية ، ف شالا سبيل قاسم باشا ، يعود تاريخ إنشائها إل سنة 

عثمانية العهد ، يقوم عليها مراب حجري حسن.
 

مصطبة قبة موسى 
 هـ الوافق674تقع شرقي باب السلسلة ، ودعيت بذا نسبة إل قبة موسى الواقعة عليها ، ويعود تاريخ إنشاء الصطبة إل سنة 

م .1275
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 لا مراب من جدار مرتفع ، بن خصيصا لظهار الراب ، ومراب آخر ف الائط الشمال من بناء القبة ، ظاهر من الارج ،
ومراب القبة ناتئ إل الارج ، فهو ظاهر على صحن الصطبة هذه .

قبة موسى 
 تقع القبة على مصطبة موسى ، شرقي باب السلسلة ، جاء ف رخامة جعلت على جدارها الشمال نقشا ، أن المر ببناء هذه

م ، أي ف العهد اليوب .1249هـ الوافق 647القبة السلطان الصال نم الدين ابن اللك الكامل ، وذلك ف سنة 
 أما عن سبب تسميتها بذا ، فلم اعثر عليه ف أمهات الكتب ، وإنا تسميتها السابقة كانت )قبة الشجرة( والقبة الواسعة ،

تستعمل اليوم كدار للقرآن الكري ، ف داخلها مراب .

سبيل منب برهان الدين 
 يقع هذا السبيل على زاوية درج البائكة النوبية الغربية وعلى ظهر منب برهان الدين ، بلغ تعداد صنابيها أربعة وعشرين ، وهي

حسنة ومرتفعة استخدمها بعض الزائرين للوضوء .

م .1998أنشئت على يدي لنة العمار النبثقة عن دائرة الوقاف السلمية ف ناية سنة 
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ميضأة القبة النحوية 
ميضأة حسنة وكبية بلغ تعداد صنابيها خسة وثلثي ، مكشوفة السقف ، يستخدم روادها الكراسي الجرية حي الوضوء .

م ، على يدي لنة العمار النبثقة عن دائرة الوقاف السلمية .1998يعود تاريخ إنشاء اليضأة إل ناية سنة 

مصطبة الدرسة التنكزية 
تقع هذه الصطبة شرقي الدرسة ، وليست بعيدة عنها .

مصطبة حديثة العهد ، صغية الجم ، منخفضة ، كانت تنمو فيها شجرة باسقة ، اجتثت حديثا .

مصطبة مسجد الباق 
وهي مصطبة واسعة ، تقع شرقي السجد الذكور ، يقوم عليها مراب حجري .
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مصطبة الزاوية الفخرية 
 تقع هذه الزاوية بحاذاة باب مسجد الغاربة الشمال� الغلق ، وهي مصطبة صغية الجم ، قسمت إل شطرين ، من بينهما يوصل

إل باب السجد ، والقسم الشرقي متحد بصطبة جامع الغاربة الشرقية .
 

( 13بئر رقم )
 تقع هذه البئر شرقي باب الغاربة مباشرة ، تعتب مدخل من الباب إل السجد القصى البارك ، وهي القتطعة من مساحة مسجد

الغاربة دون ساحات السجد القصى البارك .

( 14بئر رقم )
تقع هذه البئر شرقي مسجد الغاربة ، مستطيلة الشكل وتعتب تتمة للبئر السابقة.
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سبيل باب الغاربة
يقع هذا السبيل ، شرقي باب الغاربة ، يعود تاريخ إنشائه إل العهد العثمان ، وهو غي عامل .

 

مصطبة جامع الغاربة الشرقية 
 تقع هذه الصطبة شرقي جامع الغاربة ، الستخدم اليوم كمتحف إسلمي للمسجد القصى البارك ، والصطبة واسعة الرجاء ،

 كثية العروضات العمدة وقواعدها وتيجانا ، قدية العهد ، وهي ما اخذ من مبان السجد القصى البارك اثر التعميات
والتجديدات التوالية لبانيه ، وخاصة ف ناية الثلثينات من القرن اليلدي العشرين .

 

مصطبة الصنوبر 
تقع هذه الصطبة شال قبة يوسف آغا القبلية ، دعيت بذا نسبة إل كثرة أشجار الصنوبر اليطة با ، والت تظللها كذلك . 

لا مراب بن داخل جدار خاص به ، وتعرف اليوم بصطبة أب بكر الصديق ، رضي ال تعال عنه وأرضاه .
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قبة يوسف آغا 
 هـ الوافق1092تقع هذه القبة غرب مبن السجد القصى البارك ، دعيت بذا على اسم منشئها ، حيث أقيمت ف سنة 

م ، ويوسف آغا هو الذي أنشأها وانشأ قبة يوسف ف صحن الصخرة .1681
وهي اليوم عبارة عن مكتب لبيع التذاكر ، الاصة بدخول التحف السلمي ، وتستعمل كذلك كمكتب للستعلمات .

مصطبة الزهور 
 تقع هذه الصطبة شال الرواق الغرب لبن السجد القصى البارك ، دعيت بذا نسبة لورود أزهار غرست بقربا ، ل مراب مبن

للمصطبة ، بل لا شكل مراب حديدي .

مراب الزهور 
 يقع هذا الراب شرقي الروقة الغربية للمسجد القصى البارك ، ف طرف مصطبة الزهور ف طرفها الشرقي. دعيت بذا السم

نسبة إل الزهور النابتة قربه .
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مصطبة سبيل التوضأ
 تقع هذه الصطبة شال الرواق الرئيس لبن السجد القصى البارك ، بانراف يسي للغرب ، وهي مصطبة واسعة ف وسطها

 ميضأة )ف زواياها أشجار صنوبر وسروة ، تلقي بظللا عليها ، وهناك زيتونة كذلك( ، ل مراب مبنÇ لا ، بل لا شكل مراب
معدن الصناعة .

ميضأة سبيل التوضأ
 تقع غرب الكأس ، ف وسط مصطبة واسعة ، دعيت بذا لستعمالا كسبيل ومتوضأ ، وقلت أهية الول ف أيامنا وزادت أهية

الثان .
وهي عبارة عن ثان عشرة من النفيات ف صف واحد ، سهلة الستعمال لقربا من مبن السجد القصى ، لن أراد الوضوء .
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(15بئر رقم )
تقع هذه البئر غرب الكأس وبحاذاته ، وهي متوسطة الجم ، مستطيلة الشكل .

سبيل الزيتونة 
 تسميتها بذا تنسب إل شجرة الزيتون الت تيطها حنفيات هذا السبيل ، وهي سبع حنفيات ، يعمل السبيل من خلل ثلجة ف

عرق الزيتونة العمرة هذه ذات الثلث شعب، أقامته لنة التراث السلمي برعاية ومباركة دائرة الوقاف السلمية .

( 16بئر رقم )
تقع هذه البئر شال مدخل مبن السجد القصى القدي ، وهي صغية الجم غي مستعملة .

ميضأة الكأس 
 تقع هذه اليضأة الشهورة شال مبن السجد القصى البارك ، ودعيت بذا لشكلها الشبيه بالكأس ، كما ولا من الساء :"بركة"
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.
 م ، وبدا استعمالا ف السنة التالية ، والكأس جيلة1327هـ الوافق 728أنشئت ف العهد اليوب وجددها الماليك ف سنة 

 النظر ، عبارة عن بركة أسطوانية الشكل ، وف وسطها كاس مرتفعة ، تتوسطها ماسورة مياه ، تتدفق الياه منها إل الوض ،
فتصب من الكأس للبكة ، بشكل جيل .

 يستعمل الناس مياه الكأس للوضوء خاصة ، حيث الكراسي الميلة اللوان ، الجرية البديعة الصنع ، من أمام كل واحدة ،
حنفية مربوطة بالبكة من أمامه ، وهي عبارة عن ثان عشرة حنفية عاملة واثنتي معطلتي .

مصطبة الكأس 
 تقع شرقي الكأس ، عليها شبه مراب حديدي يظهر القبلة ، ويكون حاجزا بي الصلي والشاة ، تنبت ف الصطبة سروتان

عظيمتان ، تظلن مستعمليها من شدة الرارة .

(17بئر رقم )
 تقع هذه البئر جنوب البائكتي النوبيتي ، شرقي الكأس ، لا فم ظاهر شرقي مصطبة الكأس وبحاذاتا ، بلغت أطوالا عشرة

أمتار وعرضها ستة ، أما عمقها فعشرون مترا .
انظر صورتا مع صورة ميضأة الكأس .
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مصطبة النائز 
تقع شال مصلى النائز ، الكائن ف أروقة مبن السجد القصى ف شاله .

مصطبة مكشوفة ، ل ظل عليها إل بغياب الشمس عنها .

(18بئر رقم )
 ( غرب مدخل الصلى الروان ، وتعد اكب آبار السجد ، بلغ طولا أربعي مترا وعرضها ثلثي وعمقها17تقع جنوب البئر )

أربعة عشر مترا ، مفورة بشكل الغر ، وتتسع لتسعة مليي لتر من الاء .

( : وهي بئر الورقة 19بئر رقم )
 تقع هذه البئر شرقي رواق مبن السجد القصى البارك ، ذكرت ف بطون الكتب بقصص غريبة ، بلغ طولا ثانية عشر مترا

م .1,6وعمقها ثلثة عشر مترا أوصلت با مواسي أقطارها 

(20بئر رقم )
وهي جنوب بئر الورقة ، صغي الجم .

( 21بئر رقم )

 تقع هذه البئر شرقي مسجد عمر رضي ال تعال عنه ، لا فم ظاهر بقرب الخازن ، والبئر متطاولة ، تتد إل خارج أسوار
السجد والدينة ، بلغ طولا ثلثة وثلثي مترا ، عرضها تسعة أمتار وعمقها ستة عشر مترا .

(22بئر رقم )
 تقع هذه البئر جنوب مدخل التسوية الشرقية ، لا فمان ، وهي عبارة عن ثلث غرف متصلة بينها بقناة بلغ عرضها أربعة أمتار ،

وكل غرفة ثلثة عشر مترا وعرضها ثانية وعمقها عشرة أمتار .
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مصطبة الط�ومار
 تقع شرقي البائكة النوبية الشرقية ، قلدتا هذا السم نسبة إل حاكورة الطومار الت كانت مكانا . مصطبة واسعة ، ل مراب

مبن عليها ، بل شكل مراب حديدي ، تنبت ف طرفها الشمال الشرقي شجرة عظيمة ، ظللا وافرة .

مصطبة مدخل التسوية الشرقية 
 تقع شال مدخل التسوية الشرقية ، وبحاذاته ، وهي عبارة عن قسمي متلصقي : شالية وجنوبية ، مبن على ميطها مقعد

حجري ويستعمله كثي من الناس .
ف كل قسم شجرة صنوبر كبية وفية الظلل .

(23بئر رقم )
 تقع هذه البئر شال مدخل التسوية الشرقية )الصلى الروان( ، تدعى بالستنقع لكبها ، بلغ أكثر طول لا ستة وثلثي مترا ،

عرضها ستة أمتار ، وعمقها عشرون مترا .
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الصطبة النوبية الشرقية
 تقع قريبة من السور الشرقي ، وهي آخر مصطبة ف اتاه النوب ، ييط الصطبة عشرات من أشجار الزيتون العمرة ، ل مراب

مبن لا .
 

الصطبة الكبى الشرقية 
 تقع شرقي مصطبة صبا وشاتيل ، وف جنوبا الصطبة النوبية الشرقية ، وف شرقها سور السجد القصى البارك ، للمصطبة

"درابزين" حديدي منخفض الرتفاع ، يلف الهة النوبية ، ومتجه إل الشمال من الشرقية والغربية بسافة قصية .
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مصطبة صبا وشاتيل 
تقع هذه الصطبة شرقي زاوية صحن الصخرة النوبية الشرقية .

  م حولت كنصب تذكاري ،ذكرى لرواح شهداء مذبة صبا1982 هـ الوافق 1403الصطبة الديثة العهد ،وف ناية سنة 
 م ،ل مراب للمصطبة بل شكل مراب حديدي .1982 – 9 –17 هـ الوافق 1403وشاتيل اللبنانيتي، الت كانت سنة 

 ف زاويتها النوبية الغربية عامود رخامي أسطوان قصي يمل آية : )ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا( من سورة السراء
)نقشا( ،وعلى حائطها الغرب نقش اسم الصطبة وتاريخ الذبة .

مصطبة شرقي البائكة الشرقية
 تقع الصطبة شرقي البائكة الشرقية ،تت مستوى الطريق الواصلة إل مبن السجد القصى البارك ،حديثة العهد يعلوها مراب 

حجري .
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(24بئر رقم )
تقع هذه البئر شال شرق البائكة الشرقية لا من الشكال ،شكل معي ،بلغ رقمها أربعة عشر مترا ،ولا سقف برميلي الشكل .

 

(25بئر رقم )
تقع شال البئر السابقة وبحاذاتا ،فشكلها منتظم، بلغ عمقها عشرة أمتار .

مصطبة الغزال 
تقع هذه الصطبة جنوب باب التوبة والرحة مباشرة .والصطبة حديثة العهد ل مراب عليها ،بل شكل مراب معدن الصناعة .
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سبيل الرحة 
  م وهو عبارة1995يقع السبيل شرقي اللوة الشرقية غرب باب التوبة والرحة ،حديث العهد ،أنشئ ف الشهر التاسع من سنة 

عن اثنت عشرة حنفية عامرة ومستعملة .
 

(26بئر رقم )
 تقع شال البائكة الشرقية ،شال غرفة الدرسي وتتد بزء يسي تت صحن الصخرة ، بلغ طولا ثلثة وعشرين مترا ، عرضها

ثلثة أمتار ، وعمقها ثانية أمتار .

( 27بئر رقم )
تقع هذه البئر شرقي البئر السابقة ، يشبه شكلها الغارة دائرية الوانب عمقها عشرة أمتار .

مصطبة شرقي اللوة الشرقية 
وهي مرتفعة ، عليها شكل مراب واسع ، يوضع عليها طعام للطيور ، لذا فهي متسخة .
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مصطبة جنوب غرب باب التوبة والرحة
اسها يدل على مكان وجودها ، حديثة العهد ، عليها نصف مراب باطون، متوسطة التساع .

 

(28بئر رقم)
 تقع هذه البئر غرب باب التوبة والرحة ، بانراف يسي للشمال ، أسطوانية الشكل ، بلغ قطرها ستة أمتار وعمقها أحد عشر

مترا.

مصطبة شال شرق اللوات الشرقية
 اسها يدل على موقعها ، فهي على طرف صحن الصخرة الشرقي ، لا مراب واسع ، عبارة عن قوس كبي ، بلغ ارتفاعه عن

الرض مدماكا واحدا .
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الصطبة شبة السطوانية 
 تقع هذه الصطبة غرب كرسي سليمان )دار الديث الشريف( ، باتاه النوب ، وهي كذلك شرقي زاوية صحن الصخرة

الشمالية الشرقية باتاه الشمال .
مصطبة مرتفعة عن الرض ، ضيقة الساحة ، حديثة النشاء .

 

مصطبة باب السباط
 تقع هذه الصطبة ف الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد القصى ، وهي جنوب شرق باب السباط . دعيت بذا لاذاتا له .

حديثة النشاء ، عامرة يوم المعة.
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الولة الثالثة
 نبدأ هذه الولة بنفس التاه الذي بدأنا به جولتنا الول والثانية ، نسي من باب السباط باتاه النوب الغرب مع الطريق الواسع

 هذا ، وعند أول مفترق للطرق نتجه غربا ، وعند أول مفترق بعده نسي إل النوب مباشرة ، فندخل من تت القنطرة ، وهي
 القنطرة الشمالية الشرقية ، هي أول ما نلتقي به . وتدعى القناطر بالبوائك والوازين كذلك . وقد أنشئت هذه القناطر لتضيف

جال بارعا على ساحات صحن الصخرة شبه الفارغ ، فجاءت لتمل فراغا .
 .الزهريانظر مطط الولة الثالثة باللون 

البائكة الشمالية الشرقية 
تقع ف طرف الصخرة الشمال ف الهة الشرقية .
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 م ، وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي ف الطراف ، وعامودين أسطوانيي ف1325هـ الوافق 726يعود إنشاؤها إل سنة 
الوسط ، يقوم نقش على ثلث بلطات ف حائطها النوب يمل سنة النشاء .

ف شاله سلم حجري ، يقوم برحلتي ، يضم إحدى عشرة درجة .

مكتب مساعد مدير السجد القصى 
يقع هذا الكتب ف غرفة كائنة على ميط صحن الصخرة الشمال ، غرب البائكة الشمالية الشرقية وبحاذاتا .

 هـ ، استعملت من قبل لغراض العبادة والتعليم996م الوافق 1587وكانت من قبل تدعى بلوة ممد آغا ، وأقيمت ف عام 
 ؛ ومن دونا غرفة صغية ، استخدمت كذلك سابقا كخلوة ، واليوم تستخدم كغرفة للمولد الكهربائي الحتياطي لنارة السجد

القصى البارك .

لنة التوعية السلمية 
 يقع هذا البن بي البائكتي الشماليتي ، الكائنتي على اليط الشمال لصحن الصخرة ، عثمان البناء استخدم سابقا غرفة للعبادة
 ، والذي من دونه كذلك ، أما اليوم فقد خصصت الغرفة الشرقية من البن العلويÇ لستعلمات لنة التوعية السلمية ، والغرفة

الغربية لستعلمات الئمة ف السجد القصى البارك ،
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فهي مقرÇ اجتماعاتم ولقاءاتم ، أما البن السفلي ففيه مولد كهربائي احتياطي . 
 

البائكة الشمالية الغربية 
 هـ ، وهي عبارة عن721/722م الوافق 1331تقع على طرف صحن الصخرة الشمال ف الغربية . يعود إنشاؤها إل سنة 

ركبتي عظيمتي ف الطراف ، وعامودين أسطوانيي ف الوسط ، ف حائطها النوب ، تقوم رخامتان نقش عليها سنة النشاء .
ف شالا سلم حجري ، برحلة واحدة ، درجاته تسع .
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مكتب رئيس حرس السجد القصى 
وهو عبارة عن غرفة صغية ، تقع على ميط صحن الصخرة الشمال ، غرب البائكة الشمالية الغربية .
عثمانية البناء ، كانت تستعمل من قبل خلوة ، واليوم تستغل كمكتب لرئيس حرس السجد القصى .

ومن دونا غرفة ، استخدمت قديا خلوة كذلك ، يقيم فيها اليوم أحد حراس السجد القصى البارك .

مفر الشرطة 
 وهو واقع ف مبنيي عثمانيي العهد ، مكانما على ميط صحن الصخرة الشمال ، بي مكتب رئيس الرس ومقر الراس ،

استخدم سابقا كخلوتي للعبادة ، واليوم عبارة عن نقطة للشرطة السرائيلية .
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من تت هذين البنيي أربع غرف تستخدم كالتال :
 غرفة للدرويش الكالون� ، الثانية كمخزن للشرطة ، والثالثة لحد الراس ، واستعملت قديا لغراض اللوة ، والرابعة زاوية

لرجل يدعى الشيخ احد بن عليوة .
 

مقر حراس السجد القصى وهو ما يسمى بالحوال 
يقوم هذا القر ف مبن عثمان واسع ، على ميط صحن الصخرة الشمال ف غربه .
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 يستخدم اليوم كمقر لراس السجد القصى البارك ، ومكتب رئيس لم ، وكان من قبل عبارة عن مكان للعبادة ،من تته ثلث
 غرف استخدمت كخلوة سابقا ، وتستخدم اليوم إحداها مزنا لصيانة الياه ، والثانية : مقرا لعمال النظافة ف السجد ، والثالثة :

يقيم فيها رجل منذ القدم .

البائكة الغربية الشمالية 
 م ، وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي ف الطراف ، وثلثة أعمدة أسطوانية ف1337هـ الوافق 738يعود إنشاؤها إل سنة 

 الوسط ، منقوش على رخامة سنة التجديد . وف غربا سلم حجري ، درجاته ثلث وعشرون ، توصل إل صحن الصخرة من
تت هذه القنطرة .
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قبة الضر 
تقع هذه القبة على ميط صحن الصخرة الغرب ، جنوب البائكة الغربية الشمالية وبحاذاتا .

 تقوم القبة على أعمدة رخامية ، صغية الجم مكمة البناء جيلة النظر ، قدية العهد ، كانت مهملة ف عهد مي الدين النبلي ،
 إل أن طرازها عثمان يرجح الؤرخون أن قيامها ف أول عهدهم ، ومن تتها غرفة كانت عبارة عن زاوية أغلقت لاجتها

للترميمات .

مكتب الاسبة للجنة العمار 
 غرفة صغية ، عثمانية العهد ، تقع على اليط الغرب لصحن الصخرة ، جنوب البائكة الغربية الشمالية ، تستخدم اليوم كمكتب

للمحاسبة ، خاص بلجنة العمار ف السجد القصى البارك ، وكان استعمالا سابقا كخلوة للعبادة .
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 من تت هذه الغرفة غرفة أخرى ، تستخدم اليوم كمقر للجنة الزكاة ف مدينة بيت القدس ، وكان استعمالا سابقا مشابه
لستعمال الت فوقها .

مركز الطفائية 
 مبن واسع يقوم على ميط صحن الصخرة الغرب بي البائكتي الغربيتي الشماليتي ، مبناه عثمان العهد ، يستخدم اليوم مركزا

 للطفائية ف السجد القصى البارك ، وكان من قبل عبارة عن خلوة للعبادة هي والت من تتها ، أما السفلي فهي اليوم عبارة عن
غرفة خاصة بهندس السجد القصى البارك .
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غرفة السدنة 
 تقع على ميط صحن الصخرة الغرب ، شال البائكة الوسطى وبحاذاتا ، عثمانية البناء ، استخدمت سابقا كخلوة للعبادة ،

واليوم هي غرفة لرئيس السدنة ف السجد القصى البارك .
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 ومن تتها غرفة كان استعمالا خلوة كذلك ، أما اليوم فهي عبارة عن مكتب بيع تذاكر ثان للوافدين من سياح وزوار إل
السجد القصى البارك .

البائكة الغربية الوسطى 
 هـ ، وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي ف الطراف ، وثلثة أعمدة أسطوانية ف340م الوافق 952يعود إنشاؤها إل سنة 

الوسط .
أربع وعشرون درجة ، توصل الصاعد إل صحن الصخرة من ساحة السجد الغربية .

غرفة الؤذني 
 تقع هذه الغرفة ، على ميط صحن الصخرة الغرب ، جنوب البائكة الوسطى وبحاذاتا ، استخدمت سابقا كغرفة للعبادة ، وهي
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عثمانية البناء ، منها اليوم يرفع آذان السجد القصى .
ومن تتها أخرى ، استخدمت سابقا للعبادة كذلك وتستعمل اليوم كعيادة طبية.

صهريج اللك عيسى 
 م ، والصهريج ذو ثلثة أروقة ، فصلت بقواطع بنائية فيما بينها ،1210هـ الوافق 607دعي باسم بانيه ، وكان ذلك ف سنة 

لكل مدخل ف النوبية .
 

 وف عهد الماليك استغل أحدها مزنا لاصلت السجد القصى ، والخر مصلى للحنابلة ، ث أهل فترة من الزمن ، وحول بعد
أمد إل مزن لدائق السجد .

واستعماله اليوم كالغرف الاورة ، فهي مكملة للعيادة الطبية .

غرفة صيانة للكهرباء 
 تقع هذه الغرفة على ميط صحن الصخرة الغرب ، شال البائكة النوبية وبحاذاتا ، عثمانية العهد ، استخدمت سابقا كخلوة

 للعبادة ، واليوم تستعمل كغرفة صيانة للكهرباء ف السجد القصى البارك . ومن تتها غرفة أخرى ، أيضا كان استخدامها قديا
للعبادة ، وهي تستعمل اليوم كمخزن للكهرباء .
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البائكة الغربية النوبية 
 م ، وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي ف الطراف ، وعامودي رخام ف الوسط ،1472هـ الوافق 887يعود إنشاؤها إل سنة 

يوصل إليها سلم حجري ف الغرب ، درجاته أربع وعشرون درجة .
رخامتان ف الائط ، الشرقي للبائكة ، جاء فيها نقشان يشيان إل سنة إنشائهما .

 

مراب البائكة الغربية النوبية 
 يقع هذا الراب ف الائط الشمال للركبة الشمالية من البائكة الذكورة ، وهو صغي الجم ، لعل تاريخ نقشه يعود إل العهد

العثمان .
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القبة النحوية 
 تقع ف طرف صحن الصخرة ، ف جنوبه الغرب ، وقد بنيت خصيصا لتكون مقرا لتعليم النحو والصرف واللغة كما يدل عليها

اسها .
 هـ ف العهد اليوب ، أنشاها اللك شرف الدين أبو النصور ، على يد المي604م الوافق 1207أنشاها اللك عيسى ، سنة 

حسام الدين أب معد قمباز .
وقد أوقف عليها اللك وقوفات كثية لتصرف عليها .

 كان لذه القبة دور هام ف التاريخ ، إذ دفعت الركة العلمية ف السجد القصى إل المام ، وخاصة أنا العهد التخصص باللغة
العربية ، واليوم تستعمل كمقر لسماحة رئيس مكمة الستئناف الشرعية ف بيت القدس ، ومن تتها أرشيف الكمة .
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قبة يوسف 
 تقع هذه القبة ف صحن الصخرة ، بي منب برهان الدين والقبة النحوية ، صغية الجم ، مكشوفة الداخل ، ل جدران مبنية
 حولا سوى النوب ، عثمانية العهد وقد جاء نقش ف رخامة كبية نقلت من أسوار الدينة جعلت ف صدر القبة ، وهي تمل

اسم يوسف بن أيوب ، رضي ال تعال عنه وأرضاه ، وهو صلح الدين اليوب .

 هـ1092ث جددت ف الفترة العثمانية وذلك استنادا إل الطابع العماري الذي تتمتع به القبة الوجودة ف واجهتها والؤرخ سنة 
م .1681

منب برهان الدين 
 يقع ف صحن الصخرة ، بي قبة يوسف والبائكة النوبية الغربية ، ول يوجد ف صحن الصخرة وساحات السجد القصى منب

 م فهو ملوكي1388هـ الوافق 790غيه ، دعي بذا نسبة إل منشئه الذي شغل آنذاك منصب قاضي القضاة ، وذلك ف سنة 
 م ، وقد استخدم هذا النب للخطابة والدعاء ف العياد1843هـ الوافق 1259العهد ، ورمم ف العهد العثمان ، ف سنة 

السلمية وكذلك ف صلوات الستسقاء .
 منب جيل ، هناك نقش عامودي الرخام عند مدخله ، بناؤه مصص بالرخام ، عليه قبة جيلة ، وتت ملس الطيب مراب صغي

وجيل ، من أمامه أعمدة رخامية صغية جيلة .
م ، نفذ العمل مموعة من الطلبة اليطاليي ، وذلك عن طريق دائرة الوقاف السلمية .2000مر النب بترميم ف أواخر سنة 
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البائكة النوبية الغربية 
 يعود إنشائها إل القرن الرابع الجري العاشر اليلدي ، وهي عبارة عن ثلثة أعمدة أسطوانية ف الوسط ، تفها عن اليمي

واليسار ركبتان عظيمتان .
م .1982مرت البائكة بترميم لنة العمار النبثقة عن دائرة الوقاف السلمية ، وذلك ف سنة 

يصل ساحة السجد بصحن الصخرة درج حجري درجاته عشرون .
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الزولة الشمسية 
 تقع هذه الزولة ف الهة النوبية من القنطرة مزولة شسية يستعي با الصلون للتعرف على أوقات الصلوات ، وكانت الستعانة

 با سابقا أوسع ما هي عليه اليوم ، للستعاضة عنها بساعات اليد ، وهي من صنع مهندس اللس السلمي العلى ، رشدي
م .1907المام وذلك ف سنة 

 

مراب صحن الصخرة 
 يقع هذا الراب على ميط صحن الصخرة النوب ، بي البائكتي النوبيتي ، ارتفاعه ارتفاع السور الجري النخفض اليط

بصحن الصخرة ، وهو كائن داخل هذا السور .

 والراب عبارة عن حجر منحوت كشكل مراب منخفض القامة جعل بذا الشكل ، إشارة للقبلة ف الكان ، مهول سنة النشاء
، وارجح بأنه عثمان العهد ،منذ تبليط صحن الصخرة .

البائكة النوبية الشرقية 
  م ،وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي ف الطراف وعامودي رخام ف الوسط1021 هـ الوافق 412يعود تاريخ إنشائها إل سنة 

،أسطوانيي الشكل ،ف حائطها النوب رخامتان منقوشتان ،نقش عليها سنة بناء هذه البائكة .
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عدد درجات سلمها الجري تسع عشرة، وهو الواصل من ساحة السجد لصحن الصخرة كذلك .
 

مصطبة الكرك
 تقع ف زاوية صحن الصخرة النوبية الشرقية ،دعيت بذا لرؤية مدينة الكرك عنها ،وما أراه بصحيح ، إذ يجب جبل الطور

الرؤيا عمن بعده ، فكيف برؤية مدينة الكرك ؟!.
م .1845يعود بناؤها إل عهد تبليط ساحة فناء الصخرة الشرفة ، وذلك ف سنة 

البائكة الشرقية 
 يعود تاريخ بنائها إل القرن العاشر اليلدي ، وهي اكب البوائك حول صحن الصخرة ، وهي عبارة عن ركبتي عظيمتي وأربع

أعمدة أسطوانية رخامية الصناعة .
يوصل ساحة السجد الشرقية بصحن الصخرة اثنتان وعشرون درجة ، وثلث درجات أخريات .
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غرفة الدرسي 
 تقع هذه الغرفة على ميط صحن الصخرة الشرقي ، ول غرفة غيها ف هذا اليط ، وهي عثمانية البناء ، استخدمت سابقا وما

 تتها كخلوات للعبادة ، أما الغرفة العليا اليوم ، فإنا استعلمت كغرفة لفقهاء ومدرسي السجد القصى البارك ، هذا ما أشارت
إليه لفتة وضعت ف مدخل الغرفة ، وما تتها فإنا غرفة للحارس ف هذا الكان ، استخدمت سابقا غرفة للعبادة كذلك .

 

مصطبة شالية شرقية 
تقع هذه الصطبة الصغية ، على ميط صحن الصخرة الشمال ، ف زاوية صحن الصخرة ، وهي حديثة العهد .
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مكتب الترجة 
 تقع هذه الغرفة على ميط صحن الصخرة الشمالية ، ف جهته الشرقية ، عثمانية البناء ، تستخدم الن كمكتب للترجة : ترجة

نصوص وترجة إرشاد للزوار ، وكانت تستخدم سابقا كغرفة للعباد والتدريس .
 وددت لو أن الكتب أدى دورا أوسع ما يقوم فيه ، وخاصة للوقوف أمام التاريخ الزيف والشوه من قبل اليهود الوجه للف

السواح الذين يؤمون السجد القصى البارك يوميا .

ومن تتها غرفة أخرى استخدمت سابقا للعبادة ، واليوم هي عبارة عن غرفة للحارس ف الكان.
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الولة الرابعة
 جولتنا الخية ف السجد القصى البارك وباحاته ، تتص با يدور ف صحن الصخرة من مبان ، بعد أن كنا قد سرنا ف الولة

الثالثة مع حدود الصحن وما قام عليه من مبان ، جلها من اللوات ث البوائك الميلة .
 .الخضرانظر مطط الولة الرابعة باللون 

 

(30بئر رقم)
تقع هذه البئر ف صحن الصخرة بي البائكة الشمالية الغربية وقبة الصخرة ، وفوهتها ظاهرة .

 والبئر مستطيلة الشكل ، بلغ طولا أربعي مترا وعرضها سبعة أمتار وعمقها خسة أمتار ونصف ، بناؤها أقواس منخفضة
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الرتفاع .
والبئر مقصورة اليطان ، وهي مغلقة .

 

قبة الرواح
 تقع شرقي البائكة الغربية الشمالية ،دعيت بذا لقربا من الغارة العروفة بغارة الرواح يعتقد أن تاريخ بنائها يعود إل القرن

العاشر الجري ) السادس عشر اليلدي ( .
وهي ثانية الشكل ،عليها قبة واسعة ،وعند قواعد أعمدتا مدماك حجري واحد يلفها .
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(31بئر رقم )
 تقع ف صحن الصخرة، جنوب غرب قبة الرواح، بلغ طولا اثن عشر مترا و عرضها ثانية أمتار، و عمقها عشرة أمتار، للبئر

فتحتان علويتان. 

مراب أرضي
 يقع هذا الراب جنوب قبة الضر ،على الرض وهو عبارة عن بلطة سوداء مستطيلة ذات رأس ذي قوس، داخل إطار أبيض

اللون بشكل مراب .
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مكتب لنة إعمار السجد القصى البارك 
 يقع ف صحن الصخرة ،شال غرب قبة العراج ،وهو عثمان النشاء ،دعي بذا نسبة إل استعمالا اليوم ،وكان استعمالا من قبل

 كخلوة للشيخ الليلي ،وهو كذلك بانيها ،وكان قد اتذها لقراءة الوراد والعتكاف ،وتعرف كذلك بقبة بخ بخ ،ومصلى
الضر ،ومسجد النب .

 للميلد .1700 هـ الوافق 1112أنشأ البن حاكم القدس ف سنة 

كهف الرواح 
 وهو كهف صغي، يقع تت مكتب لنة العمار ،ينل إليه بدرجات من داخله ، ظهرت فتحة منه لتهوية داخله ،وهي بحاذاة

حائط الكتب النوب ف شرقه .

(، بئر الليلي32بئر رقم )
 تقع هذه البئر ف صحن الصخرة شرقي مكتب لنة العمار مباشرة ،هي صغية الجم ،وهي أشبه ما تكون بخزن ،غي منتظمة

بلغ عمقها الشرقي مترين ونصف ،دعيت بذا نسبة لوقوعها بوار قبة الليلي .

( 33بئر رقم)
 تقع هذه البئر ف زاوية مكتب لنة العمار ف زاويتها النوبية الغربية من الارج ، مستديرة الشكل ، صغية الجم ، بلغ قطرها

أربعة أمتار وعمقها عشرة أمتار.

قبة العراج 
 تقع القبة ف صحن الصخرة ، شال غرب مسجد قبة الصخرة ، دعيت بذا لعتقاد انه من هذا الكان الطاهر ت عروج الرسول

 الكري ، صلوات ال تعال عليه وسلمه ، من السجد القصى البارك ، ولعل دعوتنا بذا تيمنا بالديث الليل أول من تعيي
مكان العروج .

 بناها المي السفسهلر عز الدين مكان قبة أقدم إذ أننا اليوم أمام القبة الت أعيدت عمارتا ف الفترة اليوبية ، وذلك ف سنة
 هـ الوافق1195م ، وقد عرف ذلك من النحت النقوش عليها. أما زخرفة مرابا، فكانت ف سنة 1200هـ الوافق 597
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م .1781
 

 وهي قبة واسعة مثمنة الضلع تقوم على أعمدة رخامية ، شذت ف بنائها عن جيع قباب السجد القصى فجعل ف راس القبة
من الارج قبة رخامية صغية ، أخرى زادتا جال ، وتستعمل اليوم كمكتب لهندسي الطفاء والنذار .
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قبة مراب النب صلى ال عليه وسلم 
 تقع شال مسجد الصخرة ف غربا، وف غربه، توجد قبة العراج. وتدعى أيضا بقبة النب صلى ال عليه وسلم ، وهو مراب عليه

م .1845قبة ، وكانت هناك قبة أخرى ف الكان أزيلت يوم تبليط ساحة صحن الصخرة ، وكان ذلك ف سنة 
 هـ الوافق1261م ، والقبة أنشئت عليه من بعد هذا التاريخ ، ف سنة 1538هـ الوافق 945أقيم الراب الول سنة 

م .1845
 

(34بئر رقم )
تقع هذه البئر شال طرف البائكة الغربية الوسطى ، لا فوهة ظاهرة ، وبقربا وعاء حجري كبي ، وكان يل بالاء للشرب منها .

117



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

والبئر شبة أسطوانية . بلغ عمقها خسة عشر مترا .
 

( ، أو بئر الرمانة 35بئر رقم)
 تقع هذه البئر التطاولة ف زاوية صحن الصخرة النوبية الشرقية ، وهي طويلة تصل إل ما تت الساحة النخفضة للمسجد

 القصى البارك . يصل طولا إل خسة وثلثي مترا، وهي قليلة العرض إذ ل يتعدى عرضها الربعة أمتار ، أما عمقها فيصل إل
ستة عشر مترا .

قبة السلسلة  
تقوم هذه القبة شرقي مسجد قبة الصخرة تاما .
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 دعيت بذا ، نسبة إل سلسلة كبية علقت ف وسطها وكانت ظاهرة للعيان ، )امتلت الكتب بذكرها وان كانت غي مقبولة
 م ، قبل بناء قبة الصخرة ، أما مرابا فأضيف ف نو سنة685هـ الوافق 66عقلنيا( ، بناها عبد اللك بن مروان ف سنة 

 م ، ث جددت ف عهد السلطان سليمان بن1262هـ الوافق 661م ، وجددها الظاهر بيبس ف سنة 1200هـ الوافق 579
م .1561هـ الوافق 969سليم ف سنة 

قيل فيها أمران :
. أنا نوذج مصغر لقبة مسجد الصخرة قبل بناءها ، وهذا يعن أنا بنيت قبل قبة مسجد الصخرة ، وهو الؤكد .1

 ويدحض هذا عدة فوارق ظاهرة بي بنائيهما من حيث عدد الضلع ، وعدد أروقتهما ، أو كونا مفتوحة الوانب والخرى
مغلقة لذا ل تكون كنموذج لتلك .

 . وقيل أنا بنيت كبيت مال السلمي ودحض هذا الرأي من أن فكرة إنشاء بيت الال كانت من قبل المويي ، بعد بناء قبة2
 مسجد الصخرة ف بيت القدس ، ما يعل المر بعيدا ، بل أن بيت الال كان إنشاؤه منذ عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم ،

ث كيف يكون بيتا للمال وهو مفتوح الوانب .
 والقبة آية بنائية جيلة ، فريدة من نوعها ، تقوم على أحد عشر عامودا رخاميا ، اختلفت ألوانا ، ف مراب ف جنوبا ، أرضها

 مبلطة بالرخام ، أجزاء ملونة ، وأحجام متلفة ، شكلت فيما بينها أشكال حسنة ومناظر جيلة وخاصة هذا اللمعان الذي يعكس
فيه ما فوقه .

تستخدمها ف غالب الوقت النساء للعبادة واستنشاق هواءها العليل .

(36بئر رقم)
 تقع هذه البئر ف صحن الصخرة ، غرب غرفة الدرسي ، غي منتظمة ، لا فوهة بلغ طولا ثانية عشر مترا عرضها يصل إل ثانية

أمتار وعمقها خسة عشر مترا . 
 

(37بئر رقم)
 تقع هذه البئر شال غرب سابقتها وبوارها ، بلغ طولا ثانية عشر مترا ، عرضها خسة عشر مترا ، وعمقها خسة عشر مترا

ونصف التر .
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مسجد قبة الصخرة 
 يعود إنشاء هذه القبة العظيمة ، والسجد الجل ف العال قاطبة ، والبن القوى ، إل عهد المويي ، فقد بناه عبد اللك بن

 مروان ، وقد أوكل العمل إل الهندسي : السلم : رجاء بن حيوة البيسان ، والنصران : يزيد بن سلم القدسي ،وبوشر العمل
 ميلدي ،واستمر العمل سبعة سني ،انفق عليه خراج مصر كامل طيلة هذه الدة .685 هـ الوافق 66فيه ف سنة 

 ولا تبقى من الموال الاصة بالبناء مائة ألف دينار ،ورفض العاملن هذه الموال كمكافأة لما على صنيعها ،أمر عبد اللك بن
مروان فسبكت ذهبا وأفرغت على القبة والبواب، فاصفرت القبة وتللت أنوارها .

 

  م ،ف داخلها تثمينه أخرى تقوم على دعامات ،وأعمدة20.44أما مبن الصخرة ،فمثمن الشكل من الارج ،طول ضلعه 
 م .34 م ،بلغ ارتفاعها عن الصخرة 20,44أسطوانية ،ف داخلها دائرة تتوسطها الصخرة ،وتقوم عليها القبة ،ذات القطر 

 إن الزلزل الت حلت بالبلد قد تركت آثارها على معال البلد با ف ذلك على هذا السجد ،لكن متانته حالت دون هدمه
 ،وكان باجة دائمة إل ترميم وصيانة على مدى التاريخ الطويل والقرون الاضية ،وكان أول ترميم لا من قبل بانيها إثر الزلزال

 م .705 هجرية الوافق 68الذي حدث ف سنة 
  م1016 هـ الوافق 704بناه المويون ،وحافظ عليه العباسيون ،واعتن به الفاطميون وخاصة بعد سقوط أجزائها إثر زلزال 

،وذلك ف عهد الاكم بأمر ال، وقد استمر العمل ف عهد الظاهر لعزاز ال كذلك .
  م عاثوا فيه فسادا واستخدموه لغراضهم فقد جعلوه كنيسة ، رفعوا1099 هـ الوافق 492ولا احتل الصليبيون بيت القدس 

 الصليب فوق القبة ونشروا التصاوير ف زواياه، أقاموا فوق الصخرة مذبا دعوه باسم "هيكل السيد العظيم" ، وقد اخذ قساوسة
 الصليبيي بقطع أجزاء من الصخرة حلوها إل بلدهم وباعوها بوزنا ذهبا ، لذا أمر ملوكهم بإحاطة الصخرة بسياج حديدي

رفعه اليوبيون ول زال معروضا ف متحف السجد .
 م أعادوه إل سالف عهده ، بعد تنظيفه من الرجس الذي حل به من طريق1187هـ الوافق 583وف زمن اليوبيي ، منذ سنة 

 الصليبيي ، وف عهد اللك العزيز عثمان وضع الاجز حول الصخرة ول زال ف مكانه . أما الماليك فقاموا على خدمته ، واقر
 م حل1448هـ الوافق 753م . وف سنة 1318هـ الوافق 718ممد بن قلوون تذهيب قبته من الداخل ، وذلك ف سنة 

بقبة الصخرة حريق هائل اثر صاعقة ، وقيل اثر حريق غي متعمد من طفل ، وكانت تكاليف تعميها باهظة . 
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  القدسي الشريف بألفي"الرم"هذا ، وصنع ممد بن قلوون أبوابا النحاسية ، وف عهد اللك الظاهر جقمق ، انعم على ناظر 
 وخسمائة دينار من الذهب ومائة وعشرين قنطار من الرصاص . عمر بما القبة من الارج ، أما السلطان الشرف قايتباي فقد

 م . وف عهد الدولة العثمانية استرعى حكامهم1467هـ الوافق 872جدد البواب النحاسية للمداخل الرئيسية وذلك ف سنة 
السجد القصى ، فانتبهوا إليه ، وقاموا على خدمته ، وحسنوا من شكله فجعلوا القاشان على حيطانه .

 كان وضع القبة ف ناية عهد النتداب سائرا إل السوأ ، لذا اتذ اللس السلمي العلى قرارا بترميمها ، إل أن الرب
  م، إذ قامت الكومة1958 هـ الوافق 1378الكونية الثانية كانت حائل دون ذلك ،وبقيت على ما هي عليه ،حت سنة 

  سنوات ،وأعيدت إل القبة نضارتا وصفرها اللمع الذهب ،وذلك بعد أن حرمت منه ما5الردنية بعمليات ترميم استغرقت 
 يزيد على ألف ومائت سنة .كانت سوداء شاحبة ،ويظهر أن عمليات الترميم هذه ل تكن كافية بالدرجة الطلوبة إذ أن بعد بضعة

 أعوام، عادت القبة إل سالف عهدها ،وكان ل بد من القيام بترميم حديث ويسنون الصنعة مع القبة العليا ،ويكمون إغلق
م ،واستمر نو سنتي .1995صفائحها ،ليمنعوا دخول الاء منها وهكذا كان ،إذ بدأ العمل با ف سنة 

  م ،فهو غي متكافئ ف كل الماكن إذ أنه ف قمتها تكون1,5-1القبة قبتان :داخلية وخارجية ،سفلية وعليا ،بينها فراغ مقداره 
 السافة بي القبتي أكب ،وجعل هذا الفراغ لهداف عظيمة :لجل سهولة التنقل إل أي مكان فيها ،وصيانة كل منها ف أي موقع

 كان ،ولكون الفراغ عازل ويفف من الشعة ف الصيف ،والبد ف الشتاء ) انظر الفراغ الشار إليه باللون الصفر ف الخطط
أدناه(. 

 

 والقبة الارجية ،عبارة عن معدن من اللومنيوم الروق من نار ،عليه طبقة خفيفة من ماء الذهب ،ليس للجمال بدرجة أول بل
لعطائها مدة بقاء أطول .
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 م1336هـ الوافق 736والسجد قدي العهد ، عظيم الشان ، حسن السية ، فريد البناء ، زاره خالد بن عيسى البلوي ف سنة 
، وما جاء ف وصف قبته :

 )وف وسط هذه القبة الثمنة الستوية السقف قبة أخرى قد بعد ف السماء مرتقاها حت تساوى ثراها مع ثرياها وجاوزت الوزاء
 ستا ، وعزلت السماك العزل سكا ، وارتقبت ف الوى أسرت إل السماء النجوى ، وانتهت ف السن إل الغاية القصوى

 فكأنا صورت جنة اللد وأشربت حبة القلب ، وأوسعت قرة العي ، ونقشت ف عرض الرض ، وأبرزت ف البريز الالص
 الض قد اتفق الذكر فيها وضرب الثل ف مبانيها ، وبلغ الاصة والعامة خبها وبعد فيهم صيتها ، وارتفع ذكرها وعظيم خطرها

وتواخى الناس إليها من البعد والقرب والشرق والغرب متأملي لا متعجبي من مونق مرعاها ورونق سناها …( 

الصخرة 
 وهي صخرة عظيمة ، قيل فيها أقاويل كثية ، منهم من قال أنا تقف ف الواء ، ومنهم من قال أن مياها وجداول عظيمة تري

 من تتها ، ومنهم من بالغ بقوله أنا لقت رسول ال عليه الصلة والسلم عند معراجه ، وكل هذه الروايات من نسج اليال ،
ول يفحص المر علميا ، ول يرد فيه دليل .

 تقع صخرتنا هذه ف وسط مسجد الصخرة ، الذي حل اسها ، يصل أعلى طول لا نو ثانية عشر مترا ، واكب عرض ثلثة
عشر مترا ونصف التر ، وأعلى ارتفاع عن صحن الصخرة نو مترين .
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الغارة 
 وهي مغارة ينل إليها بدرج ف جنوب مسجد قبة الصخرة ، إل تويف واسع غي منتظم ، حيطانه من الصخرة ذاتا ، فيها

 مرابان صغيان على يي الداخل وعلى يساره ، فالين يدعى مقام الضر ، واليسر يدعى مقام إبراهيم . تصل أعلى نقطة ف
سقفها إل ثلثة أمتار ، ف أعله تويف يعود إل عهد قدي ، جعل للتهوية على من هم داخل الكان .
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شعرات رسول ال صلى ال عليه وسلم 
 ويعتقد أنا داخل زجاجة ، ف الزانة القائمة على طرف الصخرة الغرب ف جنوبا ، وهناك اعتقاد انه من تتها حجر صغي

ممول على ستة أعمدة صغار ، يمل اثر قدم الرسول الشريفة ، عليه افضل الصلة وأت التسليم .
 

124



www.ouraqsa.comموقع أقصانا

سلم خشب 
 يقع على الائط الشرقي ف طرفه النوب من داخل السجد ، وهو سلم خشب ، له ف أعله باب مغلق يوصلك إل سطح مسجد

قبة الصخرة من الارج ، ودرجاته سبعة عشر درجة.

مراب فاطمة الزهراء 
 يقع هذا الراب على طرف الصخرة الشمال من الشرق ، مراب مسطح ، دعي بذا تيمنا بابنة رسول ال تعال صلى ال عليه

وسلم ، ورضي ال تعال عنها.
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الاتة
 قد جاء هذا الكتاب متصرا نظرا لا أمكن أن يوي من معلومات كثية ، وذلك با مر على مسجدنا القصى البارك من أزمان
 وحقبات تاريية ، وهذا عطاء المة السلمية بقياداتا الول لول القبلتي ، وهذه هي صيانة وترميمات معال ثان السجدين ،
 وكذا حفاظ الناح العسكري على ثالث الرمي ، والقبة التاريية الت مرت على مسجدنا صعبة شرسة ، إذ أب مسلمو العال

أن يذوا حذو أب طالب موقفه من أبرهة الشرم ، يوم أن جاء ثان القبلتي بدباباته )الفيلة( لدمها وتويل الناس عنها ؟!
 فأول القبلتي يتجه إليه شعب كامل كله أبرهة وكله جيش أبرهة ، وكل كتيبة منه ترب أرذل الطرق لدمه وبناء هيكل مزعوم
 مكانه ، وبدءوا بذلك منذ ما يزيد على مائة سنة ، إذ اخذوا يدنون من جوانب السجد ، وأداء الصلة بالقرب من حائط الباق

 ، ث أخذت تتكشف القيقة بعد أن أخذت دائرة هيمنتها تسيطر على العال ، أخذت تدنو منه رويدا رويدا ، إل أن المر ظهر
 جليا لكل البشر ، تاما كما أبداه ال تعال ف معرض دستوره الكري، واخذ السلب يوجه للمسجد القصى البارك ، فقد أخذت

 الفريات منه كل مأخذ ، وعملت الوامض الكيماوية ، الت صبت على أساسات السجد القصى البارك منذ عشرات السني
 على إضعافها ، وحاولوا فرادى وجاعات تدنيس السجد القصى البارك وتديد أمن آميه ، فهذا معتوه ياول حرق السجد ،
 وذاك آخر ، بل قل آخرين ، يدخلون كميات من التفجرات لساحات السجد لتدميه ، ف ماولت متكررة ، وقام آخرون

 وعلى فترات متقطعة بدخول ساحات السجد وإطلق الرصاص الي على الصلي وف كل اتاه ، وآثار ذلك بادية على الرحى
، ومواطن عدة من ساحات السجد القصى البارك ومبانيه .

 ولا ل تقطف الثمار الت رست للمر بعد ذلك ، أخذت الؤسسة الاكمة زمام المر بيدها وقررت تريد السجد أو بعضه من
 أيدي السلمي ، وقامت بجزرة رهيبة ، ارتفع من جرائها شهداء قربم ال تعال منه ، ث كان دخول أحد القيادات ف الؤسسة
 الاكمة لباحات السجد القصى البارك ، إهانة صارخة لسلمي العال ، إل أن النتيجة كانت غي مسوبة ، وان شئت قلت أن
 حساباتم للموضوع ل تكن دقيقة ، فقد ثار كل مسلم غيور ف جيع أقطار الرض ، وأناء الدنيا للقصى الوحيد ، الذي تشد
 إليه الرحال ، وأصبح موضوع الساعة ف كل قطر من أقطار الدنيا ، ورفع الشهداء بالئات ، وجرح السلمون باللف ، ول
 زالت القلوب مطمئنة ، والنفوس تواقة ، والعيون مراقبة ، لتام وعد ال تعال ف كل لظة وأصحاب هذه القلوب والنفوس

 والعيون ل يألون جهدا ف التفتيش ف كل مكان ، وف كل برهة عن الشاركة ف إتام وعد ال تعال على أيديهم ، وهم يرددون
قول ال تعال :

)ويقولون مت هو قل عسى أن يكون قريبا(
 

 إنن وبذا الهد التواضع ، لسأل ال تعال أن يصل إل غايته النشودة ، فان نقص فيه شيء فهو من وإل فذلك فضل من ال ،
وال ل يضيع اجر من أحسن عمل ، وبال التوفيق .
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الصادر العتمدة 
 لقد قمت بدراسة عشرات الكتب والباث الت كتبت عن موضوع القدس الشريف والقصى البارك ، وأخرى تعرضت له

بشيء من هنا وهناك ، ولعل اكب ارتكازي على هذه الموعة من الصادر والرجع .

أ - مراجع عربية

م .1978. ابن اسحاق ، ممد بن اسحاق الطلب ، كتاب السي والغازي ، تقيق د.سهيل زكار ، دار الفكر 1
م .1978 , 2. ابن كثي ، أبو الفداء إساعيل ، السية النبوية ، ط2
م .1993 , 1. بيضون ، عيسى ممود ، دليل السجد القصى البارك ، مركز التخطيط والدراسات ، كفر كنا ، ط3
. النبلي ، مي الدين ، النس الليل بتاريخ القدس والليل ، منشورات الطبعة اليدرية ف النجف .4
 . النبلي ، المام ، الافظ ضياء الدين ممد بن عبد الواحد بن احد القدسي ، فضائل بيت القدس ، دار الفكر ، دمشق5

م .1988سورية ، 
. خليفة ، احد فتحي ، مساكن وماريب فلسطي من الفتح السلمي وحت ناية القرن اليلدي العشرين ، مطوط .6
م .1946. الالدي ، احد سامح ، رحلت ف ديار الشام ، الكتبة العصرية ، يافا ، فلسطي ، 7
م .1981 , 2. رنسيمان ، ستيفن ، تاريخ الروب الصليبية ، دار الثقافة ، بيوت لبنان ، ط8
م .1969. السايح ، الشيخ عبد الميد ، مكانة القدس ف السلم ، مطبعة الزهر ، 9

م .1981 بيوت ، 1. سي جرجس ، القدس ، الخططات الصهيونية ، الحتلل والتهويد ، ط10
م .1991. شعبان ، إبراهيم ممد ، مزرة القصى ولنة زامي ، القدس ، 11
. صبي ، عكرمة وشركاه ، دليل السجد القصى البارك ، دائرة الوقاف والشؤون السلمية .12
هـ ، مطبعة دار اليتام السلمية الصناعية بالقدس .1366. العارف ، عارف ، تاريخ الرم الشريف ، 13
م .1961 ، الناشر ، مكتبة الندلس ف القدس 1. العارف ، عارف ، الفضل ف تاريخ القدس ، ج14
. العارف ، عارف ، تاريخ قبة الصخرة الشرفة ، والسجد القصى البارك ولة عن تاريخ القدس ، مكتبة الندلس بالقدس .15
. عبد العزيز مصطفى ، قبل أن يهدم القصى ، دار التوزيع والنشر السلمية .16
. عبد الهدي ، د.عبد الليل حسن ، الدارس ف بيت القدس ف العصرين اليوب والملوكي دورها ف الركة الفكرية ، ج17
م ، مكتبة القصى عمان – الردن .1981 , 1

م . 1992. العسلي ، د.كامل ، بيت القدس ف كتب الرحلت عند العرب والسلمي ، عمان 18
 ، الطبعة العربية الديثة بالقدس .1995. العلمي ، د.احد ، الفريات السرائيلية حول الرم القدسي 19
 القاهرة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع .1986 ، 1. علي ، السيد علي ، القدس ف العهد الملوكي ، ط20
. ممد فؤاد عبد الباقي ، العجم الفهرس للفاظ القران الكري ، دار إحياء التراث العرب ، بيوت لبنان .21
 .1909 ، 2. القدسي ، كتاب أحسن التقاسيم ف معرفة القاليم ، ط22
هـ ، دار العلم للمليي .1409 ، مرم 1. الول ، الشيخ طه ، الساجد ف السلم ، ط23
. الواسطي ، أبو بكر ممد بن احد ، فضائل بيت القدس .24
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ب - بث ميدان

م .1997 ملس الطلب ، كلية الدعوة والعلوم السلمية أم الفحم ،  . معسكر القصى الول للرشاد1
 م .13/11/1997 – 17/6/1997. جولت وزيارات للتعرف عن كثب من 2
. زيارات أخرى للمراجعة مع الواقع .3

ت - العديد من الرائط لدينة بيت القدس عامة وللمسجد القصى البارك خاصة ، باللغتي : العربية والعبية . 

ث - بعض الصادر العبية ، ل اذكرها لسباب خاصة بناشريها.
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