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مراجع خمتارة عن اأ�شبلة القد�س

مقدمة
رغم �صغر م�صاحة البلدة القدمية امل�صورة والتي تقرب من 1 كم مرت 

اإىل  ويعود  ومتنوع  ثري  واملعماري،  والثقايف  الديني  تراثها  فان  مربع، 

فرتات متعددة. ومن اأو�صح واغني الفرتات الزمنية التي تركت �صواهد 

الإ�صالمية  العربية  الفرتة  متعددة،  وقيم  اأ�صالة  ذات  تراثية  معمارية 

هذه  بداأت  لقد  تقريبا.  �صنة  واأربعمائة  األف  حوايل  اإىل  امتدت  والتي 

الفرتة منذ الفتح الإ�صالمي يف عام 836/51  وت�صتمر حتى يومنا هذا، 

لعملية  تعر�صه  ومن  به،  م�صا�س  من  اليوم  الرتاث  هذا  يعتور  ما  رغم 

م�صتمرة من التهمي�س والطم�س والت�صويه منذ عام 7691 وحتى يومنا، 

هذا مع مالحظة ا�صتداد هذه احلملة يف ال�صنوات الأخرية واحلالية. 

بعدة  زاخرة  القد�س  مدينة  يف  الإ�صالمية  العربية  العمارة  ومفردات 

املدن  حتتاجه  كانت  ملا  وحي  جيد  منوذج  وهي  وب�صيطة،  جميلة  مبان 

واملدنية  الدينية  العمائر  من  فريدة  مناذج  ففيها  التاريخية،  القدمية 

الوظائف  املتعددة  املباين  من  جمموعة  املدينة  فت�صم  والع�صكرية، 

العرب  ل�صكانها وحكامها وحمبيها من  متوا�صلة  ثمرة جهود  التي هي 

والأبراج،  والأ�صوار  الأبواب  ف�صملت  العمائر  هذه  تنوعت  وامل�صلمني.  

الأ�صواق  وكذلك  وزخارف،  ومزاغل،  �صقاطات  من  فيها  مبا  والقالع، 

واخلانات والبازارات، واملعا�صر وامل�صابن، وهناك امل�صاجد، والزوايا 

والأروقة، واملاآذن، والقباب، وامل�صاطب واملحاريب، واخلالوي ال�صوفية 

واملدار�س الدينية، والأ�صبلةاملائية. 

وا�صتقطبت املن�صاآت املائية على كافة اأنواعها وطرزها جهود القائمني 
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على �صوؤون القد�س يف العهد العربي الإ�صالمي، فال يزال يقوم يف البلدة القدمية ب�صكل 

عام وامل�صجد الأق�صى على وجه اخل�صو�س، جمموعة هامة من الأ�صبلةواملن�صاآت املائية، 

ت�صتحق درا�صة م�صتفي�صة متخ�ص�صة، ت�صتند على درا�صة ميدانية وم�صادر اأ�صيلة ومراجع 

ر�صينة. اإل ان هدف هذه الن�صرة هو اإلقاء بع�س ال�صوء ب�صكل موجز عن اأ�صبلة القد�س 

لعلها تكون حافزا ودافعا ومقدمة لدرا�صة عميقة يعكف عليها كاتب هذه ال�صطور حاليا 

ويوؤمل ان تلقى الدعم والهتمام بحيث ترى النور بعد هذه الدرا�صة املوجزة التمهيدية.

لقد وجد من املفيد ان ت�صم هذه الدرا�صة املوجزة معطيات مركزة تبحث يف  مكانة املاء 

وامل�صجد  القد�س  ومواقعها يف مدينة  املائية  املن�صاآت  اأنواع  وبيان  الإ�صالمية،  العقيدة  يف 

الأق�صى وذلك من اأ�صبلة وم�صقاوات واأحوا�س. واأعقب هذه اللمحة البحث يف ال�صبل من 

حيث حتديد ا�صل املعنى لغويا ومعماريا، وبيان مواقعها،  وت�صنيف فئات موؤ�ص�صيها وتاريخ 

اإن�صاءها وطرزها املنوعة. وتعميما للفائدة فقد و�صع فهر�س خمت�صر لالأ�صبلة ي�صم: ا�صم 

كل �صبيل واأ�صمائه الأخرى ان وجدت، وحتديد املوقع،  وذكر تاريخ الإن�صاء، وبيان املوؤ�ص�س 

الدرا�صة خارطة  واأرفق مع  له.  ال�صبيل مع و�صف مقت�صب  تو�صيح طراز  الواقف، مع  اأو 

عليه  ال�صتدلل  لي�صهل  لل�صبيل  عامة  �صورة  وو�صع  الأ�صبلةمرقمة،  هذه  مواقع  تو�صح 

وزيارته وتاأمل طرازه وجماله وتكوينه. وقد ذيلت الدرا�صة مبجموعة من امل�صادر واملراجع 

التي تعنى باأ�صبلة القد�س.

ويطمح كل من مديرة املكتب الفني لربنامج اعمار البلدة القدمية يف موؤ�ص�صة التعاون يف 

القد�س، وكاتب هذه ال�صطور، مع املوؤ�ص�صة الداعمة لو�صع وطباعة هذه الن�صرة، ان ت�صهم  

القد�س،  مدنية  واملعماري يف  الرتاثي  الوعي  وتر�صيخ  تنمية  املقت�صبة يف  املطبوعة   هذه 

وان ت�صاعد يف احلفاظ على هذه العمائر، وان تعم الفائدة يف معرفة تاريخها وعمارتها، 

والتعرف على اأهمية العتزاز بها. لن القد�س ت�صتحق كل جهد ي�صون تراثها وينقله باأمانة 

اإىل الأجيال القادمة.

د. يو�شف النت�شة  

مكانة املاء في العقيدة اإلسالمية 
اأ�ص�س  ابرز  من  باعتباره  مرة،   36 حوايل  الكرمي  القران  يف  املاء  ذكر  ورد 

كل  ا�صل  وانه  عباده،  على  اهلل  نعم  من   وانه  اهلل   خلق  من  وانه  الوجود، 

كان  وان  املاء  يف  التبذير  عدم  على  النبوية  ال�صنة  حثت  ولقد  حي.  �صيء 

توفري  بني  الكرمي  للر�صول  اأحاديث  وربطت  جاري،   نهر  من  يغرف  املرء 

وف�صل  كبري  اجر  له  املاء   �صقي  ان  النبوية  ال�صنة  وركزت  وال�صدقة،  املاء 

جزيل. واعترب الت�صبيل من ال�صدقة اجلارية التي حث الر�صول حممد عليه 

باإن�صاء  وارتبط  بعمل اخلري  املاء  اقرتن  فقد  لذا  عليها.   وال�صالم  ال�صالة 

الأ�صبلةوالقنوات والأحوا�س وامل�صقاوات وغريها من املن�صاآت املائية. 

ونظرا ل�صتخدام املاء لالإيفاء ب�صروط الطهارة )الو�صوء( الواجب توفرها 

عند اداء امل�صلم ل�صلواته اخلم�صة اليومية، فقد اكت�صب املاء اأهمية دينية 

اليومي.  ولال�صتخدام  احلياة  ل�صتمرار  الق�صوى  �صرورته  على  عالوة 

فيما  تعتمد  وكانت  املياه،  �صح  تعاين عموما من  القد�س مدينة  ان  وحيث 

م�صى على الإمطار ال�صاقطة، والتي مل تفي بحاجة �صكانها، ونظرا لكونها 

تاريخها،  كانت عرب  فقد  الثالثة،  ال�صماوية  للديانات  دينية هامة  مدينة 

مق�صد للزوار واحلجاج، مما ا�صتلزم تاأمني املياه ل�صكانها وزوارها.

بعبادتهم  القيام  املوؤمنني من  لتمكن  املاء  بتاأمني  الإ�صالمية  الأ�صر  وقامت 

امل�صجد  ملنطقة  املياه  م�صادر  وبتوفري  بالآبار  الهتمام  ان  و�صعائرهم. 

الأق�صى والقد�س قد نالت حظها من العناية والهتمام، منذ بداية الع�صر 

الأموي وا�صتمرت حتى يومنا هذا، ومتثل ذلك بتاأ�صي�س جمموعة من املن�صاآت 

املائية املتنوعة من اأ�صبلة وم�صقاوات واأحوا�س واقنية وبرك و�صهاريج واأبار.
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مصادر املياه لألقصى والقدس
حفر  يف  كانت  الأوىل  والأق�صى،   للقد�س  املياه  لتاأمني  و�صائل  عدة  اإىل  امل�صئولون  عمد 

والثانية  ال�صاقطة،  الإمطار  مياه  لتجميع  وال�صهاريج  الآبار  من  جمموعة  تهيئة  واإعادة 

ببناء جمموعة من  والثالثة  للم�صتهلكني،  واإي�صالها  القريبة  املياه  القنوات من منابع  مد 

الأحوا�س وامل�صقاوات والأ�صبلة يف مواقع ال�صتطراق. ورفد هذه الو�صائل الثالثة جمموعة 

الربك  من  للعديد  ذكر  ورد  فقد  تخومها.  على  اأو  القدمية  البلدة  داخل  يف  الربك   من 

التي كانت قائمة يف املدينة مثل بركة ال�صلطان، وبركة ماأمن اهلل، وبركة حمام اخلانقاة 

الأقباط،  دير  قرب  هيالنة  وبركة  الأ�صباط،  باب  وبركة  �صتي مرمي،  وبركة  ال�صالحية، 

حلم.  بيت  من  بالقرب  ارطا�س  بلدة   قرب  الواقعة  �صليمان  ال�صلطان  برك  على  عالوة 

وجديرا بالتنويه ان كل بيت يف البلدة املقد�صة كان ي�صم بئرا اأو اأكرث لتجميع املياه.

اأبار امل�شجد الأق�شى

ذكرت يف العديد من امل�صادر التاريخية، واختلف يف عددها، وهي موزعة يف ما بني �صطح 

قبة ال�صخرة و�صاحات امل�صجد الأق�صى.  وتختلف اأعماق وم�صاحات هذه الآبار، فبع�صها 

الآبار جمتمعة من  البع�س ما حتويه هذه  متوا�صع احلجم وبع�صها كبري جدا، وقد قدر 

مياه بحوايل عدة ماليني من الليرتات. وميكن متييز هذه الآبار اأثناء التجول يف �صاحات 

م�صتوى  عن  بارزة  رخامية  اأو  حجرية  خرزة  لها  الآبار  هذه  فاأغلب  الأق�صى،  امل�صجد 

الأر�صية، وبع�صها يجاوره حو�س حجري اأو بني فوقه قبة اأو �صبيل.  ولقد ن�صاأ حول بع�س 

من هذه الآبار  ق�ص�س وحكايات، كبئر الورقة الذي يقال ان ا�صمه اتخذ من حادثة نزول 

�صخ�س اإىل البئر يبحث عن دلوه، ف�صادف اأ�صفل البئر باب يفتح اإىل جنان، فدخل اإليها 

ببئر  اأخر يعرف  وبئر  الورقة.   ببئر  البئر لحقا  اأ�صجارها و�صعد فعرف  واخذ ورقة من 

الع�صافري نظرا لورود الع�صافري اإليه بكرثة لل�صرب، و كان م�صدر هذه الآبار هو من مياه 

املطر.

قناة ال�شبيل ترفد اأبار القد�س وامل�شجد الأق�شى

بل  الأق�صى  امل�صجد  لزوار  لي�س فقط  املياه  توؤمن  كانت  الآبار  وهذه 

اأي�صا، ولكن يف فرتات اجلفاف يبدو ان هذه املياه مل  لأهل القد�س 

اإ�صافة  تكن كافية، مما ا�صطر القائمني للبحث عن م�صادر للمياه 

ملاء املطر. وقد اجته البحث اإىل مياه الينابيع املجاورة والواقعة اإىل 

اجلنوب من القد�س عند قرية ارطا�س والعروب.  مما اأدى اإىل جلب 

املياه للحرم بوا�صطة قناة ماء �صبت يف �صقاية اأن�صاأها امللك العادل 

عند حد امل�صجد الأق�صى الغربي قريبا من باب املتو�صئ )املطهرة(. 

هذه  ترميم  اإىل  ت�صري  التاريخية  املراجع  ثنايا  يف  اإ�صارات  ووردت 

وال�صلطان  النا�صري  تنكز  الأمري  كتعمري  مرة  من  اأكرث  القناة 

قايتباي، والتعمريات ال�صاملة التي جرت طيلة العهد العثماين. وكان 

لهذه القناة وقف خا�س وكان يقوم عليها خمت�س بجريان املاء عرف 

ت�صهد  العثماين  العهد  وهناك عدة حوادث جرت يف  قنواتي،  با�صم 

بانقطاع املاء نظرا خلرق القناة ل�صقاية املزروعات التي متر فيها اأو 

لن القناة �صدت بفعل الإهمال اأو نق�س يف املياه، مما جعل ال�صلطات 

تهب ملعاجلة هذا الأمر احل�صا�س. والقناة ت�صري من بيت حلم حتى 

القد�س، مل�صافة 22 كم رغم ان امل�صافة بني القد�س وبيت حلم ن�صف 

هذه امل�صافة.
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املسقاوات
اأو  اأو مدر�صة  امل�صقاة هي عبارة عن حو�س �صغري للماء ملحق بوحدة معمارية من تربة 

زاوية هدفها الأ�صا�صي تامني مياه لل�صرب للمارة بقرب املبنى املعماري رغبة من الواقف 

يف نيل الثواب وتقدمي عمل اخلري، ومن ا�صهر م�صقاوات القد�س:

م�صقاة تربة بركه خان. 1

م�صقاة الرتبة الط�صتمرية. 2

م�صقاة الزاوية النق�صبندية. 3

م�صقاة مطبخ العمارة العامرة. 4

م�صقاه الزاوية القرمية. 5

م�صقاة �صوق خان الزيت. 6

م�صقاة خان ال�صلطان. 7

م�صقاة كني�صة �صانت اآن )املدر�صة ال�صالحية(. 8

حو�س �صوق خان الزيت. 9

حو�س مدخل �صوق العطارين. 10

حو�س و�صبيل باب حطة. 11

       

األسبلة
جمع  وال�صبيل  �صبه،  الهمزة(  )بفتح  املاء  واأ�صبل  هطل،  املطر  اأ�صبل 

�صبول و�صبيل يعنى الطريق، ومنه قوله تعاىل »وان يروا �صبيل الر�صد ل 

يتخذوه �صبيال وان يروا �صبيل الغي يتخذوه �صبيال«. وابن ال�صبيل امل�صافر 

ا�صم  وال�صل�صبيل  اهلل.  �صبيل  يف  جعله  �صيئا  و�صّبل  ماله،  انقطع  الذي 

» عينا فيها ت�صمى �صل�صبيال.  عني يف اجلنة و�صفها اهلل تعاىل بقوله: 

وال�صبيل لغة هو الطريق اأو ما و�صح منها، ويق�صد من قول »يف �صبيل 

اهلل« اجلهاد وطلب العلم وكل ما اأمر اهلل من اخلري. وعليه ف�صّبل املاء 

يعنى انه جعله مباحا ومتاحا يف �صبيل اهلل، اأي ابتغاء مر�صاه اهلل ورغبة 

يف نيل ثوابه. 

وظيفتها  احلجم  �صغرية  معمارية  وحدة  هو  فال�صبيل  معماريا  واأما 

توفري املياه النقية لأهل املنطقة وزوارها ومن عابري الطريق ونحوهم  

لل�صرب جمانا رغبة يف عمل اخلري ونيل الثواب. واأقيمت هذه الوحدة 

اأخرى كامل�صاجد  اأو �صمن من�صاأة معمارية  اإما م�صتقلة منفردة بذاتها 

واملدار�س والكتاب)مكان تعليم ال�صبيان(.  واإذا كان ال�صبيل قريبا اأو 

ي�صكل جزءا من مبنى ديني فهو م�صدر للو�صوء والطهارة اأي�صا.  

ومن بني املن�صاآت املائية املنوعة واملتعددة التي اأقيمت يف مدينة القد�س 

و�صلنا   اإليه،  املوؤدية  الطرقات  ويف  الأق�صى  امل�صجد  منطقة  خا�صة يف 

جمموعة من الأ�صبلةبلغ عددها 81 �صبيال كما يظهر من القائمة الآتية:

متو�صئ الكاأ�س )1193/589(. 1

�صهريج امللك املعظم عي�صى )607 /1211-1210(. 2

�صبيل �صعالن )1217-1216/613( . 3
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�صبيل اإبراهيم الرومي )1436-1435/839(. 4

�صبيل قايتباي )1482/887(. 5

�صبيل قا�صم با�صا )1527/933(. 6

�صبيل باب اخلليل )1537-1536/943(. 7

�صبيل الواد )1537-1536/943(. 8

�صبيل باب ال�صل�صلة )1537-1536/943(. 9

�صبيل باب الناظر )1537-1536/943(. 10

�صبيل باب العتم )1537-1536/943(. 11

�صبيل باب �صتي مرمي )1537-1536/943(. 12

�صبيل العمارة العامرة )1552/959(. 13

�صبيل باب املغاربة )1579/987(. 14

�صبيل ال�صوربجي )1697/1109(. 15

�صبيل اخلالدي )1731/1125(. 16

�صبيل احل�صيني )1725-1724/1137(. 17

�صبيل م�صطفى اأغا )1741-1740/1153(. 18

توزيع ومواقع اأ�شبلة القد�س

ان  جند  الأ�صبلة  هذه  مواقع  حتدد  التي  املرفقة  اخلارطة  على  نظرة 

�صبيال واحدا )رقم 7، �صبيل باب اخلليل( قد اأقيم خارج �صور املدينة، 

اإىل الغرب من باب اخلليل، و�صبيالن )رقم 21، �صبيل باب �صتي مرمي، 

القد�س،  �صور  اأبواب  من  بالقرب  اأقيما  ال�صوربجي(  �صبيل   51 ورقم 

الباب الوحيد  فالأول يقع مبا�صرة بعد الدخول من باب الأ�صباط وهو 

الذي يوؤدي اإىل املدينة املقد�صة من جهة ال�صرق، والثاين يقع على بعد 

للمدينة.  الرئي�صي  الباب  العامود،  باب  من  اجلنوب  اإىل  اأمتار  ب�صعة 

من  القادمني  العطا�صى   املدينة  و�صكان  زوار  ي�صتقبل  �صبيل  كل  وكان 

بيت  من  للقادمني  الغربية  اجلهة  واأما  ماء.   ب�صربة  وال�صرق  ال�صمال 

وهناك  هذا  اخلليل.  باب  �صبيل  ال�صداأ  ببل  تكفل  فقد  واخلليل  حلم 

اخلالدي(   �صبيل   ،61 ورقم  الواد،  طريق  �صبيل   ،8 )رقم  �صبيالن 

فالأول يف طريق  الأق�صى،  للم�صجد  توؤدي  رئي�صه،  بنيا يف طرق عامة 

الواد والتي يتفرع منها ابرز اأبواب امل�صجد الأق�صى من حيث احلركة 

التجارية، ونق�صد به باب �صوق القطانني، والثاين و�صع يف طريق باب 

ان  ومعروف  الواد.  طريق  اإىل  املوؤدي  العني  درج  مفرق  عند  ال�صل�صة 

وباب  باب اخلليل  بني  ت�صل  التي  الطرق  ابرز  هو  ال�صل�صة  باب  طريق 

ال�صل�صلة احد اأبواب امل�صجد الأق�صى املطروقة. وهناك �صبيالن )رقم 

9، �صبيل باب ال�صل�صة، رقم 01، �صبيل باب الناظر( اأ�ص�صا على تخوم 

امل�صجد الأق�صى الأول يقع مبا�صرة قبل الدخول اإىل امل�صجد الأق�صى 

وهناك  الناظر.  باب  عرب  امل�صجد  دخول  من  اأمتار  عدة  قبل  والثاين 

�صبيل اخت�س مبوؤ�ص�صة هامة هي خا�صكي �صلطان او كما تعرف وثائقيا 

بالعمارة العامرة )رقم 31 (.
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امل�صجد  �صاحات  يف  خمتلفة  اأماكن  يف  اأن�صئت  فقد   01 وعددها  الباقية  والأ�صبلة 

امل�صجد  من  واخلروج  الدخول  حركة  مع  وتوافق  مدرو�صة  اأي�صا  لكنها  الأق�صى، 

الغربية  اجلهة  ويف  امل�صجد  مداخل  من  بالقرب  الأ�صبلة  هذه  وتركزت  املبارك، 

هذه  تواجد  من  الأق�صى  امل�صجد  من  ال�صرقي  الق�صم  وخال  والو�صط،  وال�صمالية 

مثل  ذلك  يف  مثلها  الأبواب  من  تخلو  اجلهة  هذه  كون  مفهوم  اأمر  وهذا  الأ�صبلة، 

اجلهة اجلنوبية. فاحد هذه الأ�صبلة )رقم 41، �صبيل باب املغاربة( يقابل الداخل 

من باب املغاربة، وهوؤلء كانوا يف الأغلب ممن كان يقيم يف حارة املغاربة ويف قرية 

�صلوان، والداخل للم�صجد من باب ال�صل�صلة يجد اأمامه �صبيل قا�صم با�صا )رقم 6(، 

فات  واإذا    )2 عي�صى)رقم  املعظم  امللك  �صهريج  اقيم  له  ومقابال  منه   وبالقرب 

املرء ان ي�صرب من �صبيل باب الواد، وولج للم�صجد من باب القطانني فانه �صيتاح 

له ال�صرب والو�صوء من �صبيل قايتباي )رقم 5(، والداخل من باب احلديد اإذا ما 

انحرف قليال نحو ال�صمال فانه �صيجد �صبيل م�صطفى با�صا )�صبيل رقم 81(، واأما 

�صبيل اإبراهيم الرومي)رقم 4( فهو يقع مبا�صرة بالقرب من باب الناظر. وللداخل 

اأقيم  للم�صجد من حارة باب حطة ف�صيجد �صبيل باب العتم )رقم 11(. هذا وقد 

ومتو�صئ  و�صبيل  الغربية،  ال�صمالية  البائكة  قريبا من درج  �صعالن)رقم 3(  �صبيل 

الكا�س)رقم 1( بني اجلامع الأق�صى وقبة ال�صخرة، يف موقع مركزي وعلى نق�س 

حمور �صبيل باب العتم. و�صم �صطح ال�صخرة امل�صرفة �صبيل واحد فقط، هو �صبيل 

احل�صيني)رقم 71(. 

وهكذا جند ان اأ�صبلة امل�صجد الأق�صى والأ�صبلة الراافدة لها التي اأقيمت يف اأحياء 

يف  ح�صافة  على  ودلت  واملقيمني  الزوار  حلاجات  ا�صتجابت  قد  القد�س  وحارات 

اختيار املوقع وقد مت توزيعها يف مناطق متعددة كانت تعج باحلركة واملارة والزوار.

طرز اأ�شبلة القد�س

القد�س تنوعا كبريا،  اأ�صبلة  واأ�صكال وتكوينات وزخارف  وتنوعت طرز 

وميكن ت�صنيف الطرز التي تنتمي اإليها اأ�صبلة القد�س وامل�صجد الأق�صى 

املبارك اإىل:

اأول: اأ�صبلة اأقيمت فوق اأبار اأو �صهاريج 

وعمارة ال�صبيل يف هذا النوع من الطراز تتكون من ق�صمني )طابقني( 

هذا  ينتهي  ما  وعادة  الأر�س  باطن  يف  يبنى  اأو  يحفر  مبنى  من  الأول 

وما  الت�صبيل.  غرفة  عن  عبارة  فهو  الثاين  والق�صم  بخرزة  الق�صم 

يف  ينح�صر  الطراز  هذا  من  الأق�صى  امل�صجد  يف  اأ�صبلة  من  و�صلنا 

�صبيل قايتباي)رقم 5( و�صبيل اإبراهيم الرومي )رقم 4(، و�صبيل باب 

كان  الأخري  هذا  لكن   )3 )رقم  �صعالن  و�صبيل     .)  41 املغاربة)رقم 

نتيجة  لعدة تطورات معمارية لحقة لفرتة تاأ�صي�س. 

هذا  واأ�صبلة  اأ�صفلها،  �صهاريج  اأو  اأبار  وجود  دون  اأقيمت  اأ�صبلة  ثانيا: 

مثل   ت�صبيل  غرفة  له  يوجد  الأول  رئي�صيني:  نوعني  اإىل  تق�صم  الطراز 

والالفت   .)61 اخلالدي)رقم  و�صبيل   )51 ال�صوربجي)رقم  �صبيل 

اإىل  حتويله  مت  حانوتا،  الأ�صل  يف  كان  ال�صبيلني  كال  موقع  ان  للنظر 

ثالثة  على  وهو  الت�صبيل،  غرفة  وجود  من  يخلو  الثاين  والنوع  �صبيل، 

طرز:

• حو�س ماء مك�صوف اأو مغطى 	

• حو�س ماء مع �صباكني اأو ثالثة �صبابيك	

• حنية حائطية	
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وو�صلنا من الطراز ذات احلو�س �صبيالن: �صبيل ومتو�صئ الكاأ�س)رقم 1(، و�صبيل 

�صبيل قا�صم با�صا)رقم 6( واملالحظ ان �صبيل قا�صم با�صا يتفق و�صبيل الكاأ�س كون كل 

منهما تدور حوله كرا�صي الو�صوء،  وان م�صتوى الكرا�صي والو�صوء ينخف�س قليال عن 

م�صتوى اأر�صية امل�صجد الأق�صى، ويف ان كل منهما يتبعا نف�س ا�صلوب الت�صغيل. ويندرج 

كل من �صبيل م�صطفى اأغا)رقم 81( و�صبيل احل�صيني)رقم 71( �صمن طراز الأ�صبلة 

التي لها حو�س ماء مع �صبابيك. واأما الأ�صبلة ذات احلنية احلائطية فهي اأ�صبلة ذات 

العثماين،  الع�صر  القد�س ومنطقة امل�صجد الأق�صى يف م�صتهل  طراز جديد عرفتها 

اأ�صبلة، عرفت با�صم  ال�صلطان �صليمان القانوين وبلغ عددها �صت  باإن�صائها  اأمر  وقد 

ال�صل�صلة رقم 9،  الواد رقم 8، �صبيل باب  مواقعها)�صبيل باب اخلليل رقم 7، �صبيل 

رقم  �صتي مرمي  باب  و�صبيل  رقم 11،  العتم  باب  �صبيل  رقم 01،  الناظر  باب  �صبيل 

 .)21

عهود اأ�شبلة القد�س

يعودان  منهما    )3-1 )الرقام  ا�صبلة   ثالثة  فان  القائمة  هذه  اإىل  وا�صتنادا 

للعهد   )5  ،4( يعودان  اآخران  واثنان  الأيوبي)0521-7811/846-385(،  للعهد 

اململوكي)846-0521/229-7151( والثلثة ع�صرة  �صبيال)الرقام 6-81( الباقية توؤرخ 

للعهد العثماين)229-7151/6331-7191(.  وعليه فان جل ما و�صلنا من الأ�صبلة يعود 

للعهد العثماين. 

بناة اأ�شبلة القد�س

اما بناة وموؤ�ص�صي هذه الأ�صبلة فنجد ان اغلبهم كانوا من ال�صالطني والأمراء واحلكام 

قبل  من  تاأ�صي�صهما  مت  قد  اأ�صبلة  ثالثة  ان  جند  �صبيال   81 بني  فمن  املوظفني،  وكبار 

ال�صوربجي)رقم 51(  و�صبيل  الرومي )رقم 4(  اإبراهيم  �صبيل  ويق�صد بذلك  مواطنني، 

الذي قام بوقفة وتاأ�صي�صه عبد الكرمي ال�صوربجي و�صبيل �صنع اهلل 

اخلالدي )رقم 61(. واحدى ع�صر من هذه الأ�صبلة قام برعايتها 

خم�س �صالطني، الأول هو ال�صلطان امللك العادل اأبو بكر بن اأيوب 

بتاأ�صي�س  اأقام  الذي  عي�صى،  املعظم  ال�صلطان  والثاين    ،)1 )رقم 

  ،)2 ا�صمه)رقم  يحمل  الذي  وال�صهريج    ،)3 �صعالن)رقم  �صبيل 

حمل  �صبيل  باإن�صاء  اأمر  حيث  قايتباي  اململوكي  ال�صلطان  والثالث 

ا�صمه اأي�صا)رقم 5( ، وال�صلطان الرابع �صليمان القانوين الذي قام 

برعاية �صتة اأ�صبلة )الأرقام 7-21(، ويلحق بهم ومب�صتوى مكانتهم 

خا�صكي �صلطان او خرم وهي وهي زوجة ال�صلطان �صليمان القانوين 

حيث قامت باليعاز باقامة �صبيل خا�س لتكيتها وهو �صبيل العمارة 

العامرة )رقم 31(. و�صبيالن من هذه الأ�صبلة قام برعايتها اأمراء 

حمل   )6 �صبيل)رقم  باإن�صاء  اأمر  الذي  با�صا  قا�صم  وهما  وحكام، 

رقم  ال�صبيل  ان�صاأ  الذي  القد�س  قائمام  با�صا  وم�صطفى  ا�صمه، 

81(. وال�صبيالن الأخريان )�صبيل احل�صيني رقم 71، و�صبيل باب 

املغاربة 81( مت الهتمام من قبل قا�صيني.

وفيما فهر�س بهذه الأ�شبلة ح�شب تاريخ اإل ن�شاء:
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11 �سبيل1الك�أ�س(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: الكاأ�س، متو�صئ الكاأ�س

امل�صرفة  ال�صخرة  قبة  مبنى  بني  الكاأ�س  ومتو�صئ  �صبيل  يقع  موقعه: 

ومبنى اجلامع الأق�صى، وهو بهذا يبدو كاأنه حقله و�صل بني املبنيني.

ا�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ال�صلطان امللك العادل اأبو بكر بن اأيوب )589-

.)1218-1193/615

تاريخ البناء: 1193/589

الفرتة الزمنية: الأيوبية-مملوكية 

يف  يتكرر  مل  فريد  تخطيط  الكاأ�س  ل�صبيل  معماري:  وو�شف  طرازه 

عبارة  وهو  واجلمال.   بالب�صاطة  ميتاز  وهو  الأق�صى  امل�صجد  جنبات 

عن حو�س ماء دائري مك�صوف ملب�س بالرخام من اخلارج، يف و�صطه 

نافورة مياه، واأر�صيته مبلطة من الداخل، حماط ب�صياج معدين ويدور 

حول بدنه مقاعد حجرية للو�صوء حيث ين�صاب املاء من �صنابري تخرج 

من جدار احلو�س.
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21 �سهريج1امللك1املعظم1عي�سى1(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: -

موقعه: يقع ال�صهريج مبا�صرة اإىل جنوب الطرف اجلنوبي من بداية 

درج البائكة الغربية على م�صتوى امل�صجد الأق�صى املبارك.

الأيوبي )615- العادل  ال�شبيل: امللك املعظم عي�صى بن  اإ�شم موؤ�ش�س 

)1227-1218/624

تاريخ البناء: 1211-1210/607

الفرتة الزمنية: الأيوبية

يف  لحقا  اأ�صيفت  خارجية،  غرفة  توؤدي  معماري:   وو�شف  طرازه 

اإىل  بدورها  تو�صل  برميلي  قبو  ذات  غرفة  اإىل  العثمانية،  الفرتة 

ال�صهريج املكون من  م�صاحة م�صتطيلة متتد من الغرب لل�صرق مغطاة 

بقبو برميلي. 
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31 �سبيل1�سعالن1(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صهريج امللك املعظم عي�صى، �صبيل الوزير 

بريام با�صا

موقعه: يقع ال�صبيل يف الق�صم ال�صمايل الغربي من �صاحة امل�صجد 

الأق�صى اإىل ال�صمال من نهاية املم�صاة التي تقود من باب الناظر 

البائكة  درج  اإىل  ال�صعود  قبيل  امل�صرفة  ال�صخرة  قبة  �صطح  اإىل 

ال�صمالية الغربية.

-615( عي�صى  املعظم  امللك  ال�صبيل  اأ�ص�س  ال�شبيل:  موؤ�ش�س  اإ�شم 

1218/624-1227(، ورمم زمن ال�صلطان بر�صباي والوزير بريام 

با�صا على يد حممد با�صا وايل القد�س العثماين

تاريخ البناء: 1217-1216/613

الفرتة الزمنية: الأيوبية- مملوكية -عثمانية

الأوىل  وحدتني،  من  ال�صبيل  يتكون  معماري:   وو�شف  طرازه 

عبارة عن غرفة �صغرية، لها م�صقط م�صتطيل، ويتو�صط اأر�صيتها 

اأربعة  لها  امل�صقط،  م�صتطيلة  بالطة  والثانية  ل�صهريج،  خرزة 

عقود، تقوم على جدران ودعامتني. وبني الوحدة الأويل والثانية 

يوجد حو�س ماء كبري مغطى بلوح رخامي. 
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41 �سبيل1اإبراهيم1الرومي11(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل عالء الدين الب�صري، �صبيل الب�صريي، �صبيل باب احلب�س، 

�صبيل باب الناظر

باجتاه  الناظر  باب  عن  اأمتار   10 حوايل  يبعد  حيث  الأق�صى،   امل�صجد  داخل  موقعه: 

ال�صمال ال�صرقي

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: املوؤ�ص�س غري معلوم، لكن اإبراهيم الرومي هو جمدد البناء

تاريخ البناء: 1436-1435/839

الفرتة الزمنية: اململوكية

طرازه وو�شف معماري: عمارة ال�صبيل ب�صيطة تتكون من غرفة مربعة تعلوها قبة �صحلة. 

اإىل داخل الغرفة، يف حني فتح يف اجلهات الثالثة  وفتح يف اجلدار ال�صرقي باب يو�صل 

الباقية �صبابيك تتقدمها اأحوا�س الت�صبيل.

51 �سبيل1ق�يتب�ي(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: -

باب  بني  ما  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  �صاحة  يف  ال�صبيل  يقع  موقعه: 

املطهرة  والبائلكة الغربية وعلى بعد 15 من املدر�صة ال�صرفية.

-872( قايتباي  الن�صر  اأبو  ال�صرف  ال�صلطان  ال�شبيل:  موؤ�ش�س  ا�شم 

)1496-1468/901

تاريخ البناء: 1482/887

الفرتة الزمنية: الفرتة اململوكية

يف  يقوم  التخطيط  مربعة  غرفة  لل�صبيل  معماري:   وو�شف  طرازه 

ثالثة  من  ويتكون  بالأبلق  ال�صبيل  بني  وقد  �صهريج،  فوهة  و�صطها 

اأق�صام: الأول بدن ال�صبيل وي�صغله غرفة الت�صبيل وفتح بها ثالث نوافذ 

اأو  القبة  والثاين رقبة  ال�صرقية،  الرابعة  كبرية وعالية وباب يف اجلهة 

منطقة النتقال من البدن للقبة، وفتح فيها اأربعة نوافذ، والثالث القبة 

وهي حجرية ذات زخرفة مميزة بالراب�صك.
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61 �سبيل1ق��سم1ب��س�(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل باب املحكمة، �صبيل بركة النارجن

موقعه: يقع ال�صبيل يف الق�صم الغربي من �صاحات امل�صجد الأق�صى، حوايل 30م  اإىل 

ال�صمال ال�صرقي من باب ال�صل�صلة

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: قا�صم با�صا وايل ا�صتانبول

تاريخ البناء: 1527/933

الفرتة الزمنية: العثمانية

مثمن  مغلق  حو�صا  ي�صم  التخطيط،  مثمن  م�صقط  لل�صبيل  معماري:   وو�شف  طرازه 

اجلدران، تعلوه قبة ن�صف كروية مدببة. واأ�ص�س مبنى ال�صبيل فوق قاعدة  حجرية مثمنة 

تنخف�س مبقدار 1م عن م�صتوى اأر�صية امل�صجد الأق�صى املبارك.

71 �سبيل1بركة1ال�سلط�ن(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل باب اخلليل

موقعه: يقع ال�صبيل خارج �صور البلدة القدمية للقد�س، يف اجلهة اجلنوبية 

اجلدار  فوق  واخلليل  لبيت حلم  القد�س  من  املو�صلة  الطريق  على  الغربية، 

اجلنوبي لربكة ال�صلطان )جورة العناب(.

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين )1566-1520/974-926(

تاريخ البناء: 10 حمرم 29/943 حزيران 1536

الفرتة الزمنية: العثمانية

مثله  �صغرية،  معمارية  وحدة  من  مكون  ال�صبيل  معماري:   وو�شف  طرازه 

يف ذلك مثل بقية اأ�صبلة ال�صلطان �صليمان احلائطية، حيث يتكون من حنية 

م�صتطيلة يعلوها عقد مدبب مزخرف بحلية الفار�س، واأ�صفل احلنية حو�س 

العقد  مقرن�صات  بني  وما  املارة.  يتناوله  كان  الذي  املاء  حلفظ  حجري 

واحلو�س تقوم لوحة كتابية توؤرخ لل�صبيل.
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81 �سبيل1الواد(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل حملة باب القطانني

�صوق  باب  من  اجلنوب  اإىل  الواد  طريق  من  ال�صرقي  اجلانب  يف  ال�صبيل  يقع  موقعه: 

القطانني الغربي

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين )1566-1520/974-926(

تاريخ البناء: 1 رجب 14/943 كانون اأول 1536

الفرتة الزمنية: العثمانية

طرازه وو�شف معماري:  ال�صبيل هو احد اأ�صبلة ال�صلطان �صليمان ال�صتة احلائطية وهو 

مكون من وحدة معمارية تتكون من حنية م�صتطيلة يعلوها عقد مدبب واأ�صفل العقد تقوم 

لوحة كتابية نق�س فيها األقاب ال�صلطان �صليمان وتاريخ البناء واأ�صفل اللوحة الكتابية يقوم 

حو�س حجري حلفظ املاء الذي كان يتناوله املارة. 

91 �سبيل1ب�ب1ال�سل�سلة(

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل حملة باب ال�صل�صلة

موقعه: يقع ال�صبيل يف اجلهة الغربية من ال�صاحة التي تتقدم باب ال�صل�صلة احد 

اأبواب امل�صجد الأق�صى املبارك عند اأول طريق باب ال�صل�صلة من جهة ال�صرق

-926( القانوين  �صليمان  العثماين  ال�صلطان  ال�شبيل:  موؤ�ش�س  اإ�شم 

)1566-1520/974

تاريخ البناء: 22 رجب 943/ 4 كانون ثاين 1537

الفرتة الزمنية: العثمانية

ال�صتة  �صليمان  ال�صلطان  اأ�صبلة  احد  هو  ال�صبيل  معماري:  وو�شف  طرازه 

احلائطية وهو مكون من وحدة معمارية قوامها حنية م�صتطيلة يعلوها عقد 

�صليمان  ال�صلطان  األقاب  فيها  نق�س  كتابية  لوحة  تقوم  العقد  واأ�صفل  مدبب 

الذي  املاء  يقوم حو�س حجري حلفظ  الكتابية  اللوحة  واأ�صفل  البناء  وتاريخ 

كان يتناوله املارة. ومتتاز ال�صبيل بغني زخريف من عنا�صر اإ�صالمية وعنا�صر 

اأعيد ا�صتخدامها كاحلو�س احلجري.
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�سبيل1ب�ب1العتم1(111

القانوين، �صبيل قبة  �صليمان  ال�صلطان  ال�شبيل الأخرى: �صبيل  اأ�شماء 

ع�صاق النبي، �صبيل املقابل لباب الدوادارية

موقعه: داخل امل�صجد الأق�صى املبارك يف اجلهة ال�صمالية ما بني باب 

العتم وقبة ع�صاق النبي على بعد 15 م من باب العتم

-926( القانوين  �صليمان  العثماين  ال�صلطان  ال�شبيل:  موؤ�ش�س  اإ�شم 

)1566-1520/974

تاريخ البناء: بداية �صعبان 943/ منت�صف كانون ثاين 1537

الفرتة الزمنية: العثمانية

�صليمان  ال�صلطان  اأ�صبلة  بقية  مثل  ال�صبيل  وو�شف معماري:    طرازه 

القانوين التي منحها للقد�س فهو مثل غرية  يت�صكل من حنية ) قو�صرة( 

حائطية يكتنفها عقد مزخرف باأ�صكال وعنا�صر نباتية وهند�صية يقوم 

الثلث  بخط  كتابية  لوحة  اأ�صفلها  و�صع  دائرية حجرية  يف �صدره حلية 

العثماين ومن ثم احلو�س امل�صتطيل الذي كان يحوي املاء للت�صبيل.

�سبيل1ب�ب1الن�ظر(101

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى:-

موقعه: يقع ال�صبيل يف اجلانب ال�صرقي يف مفرق الطرق الواقع يف طريق الواد عند التقاء 

طريق باب  الناظر مع عقبة التكية 

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين )1566-1520/974-926(

تاريخ البناء: 2 رم�صان 12/943 �صباط 1537

الفرتة الزمنية: العثمانية

عقد  يكتنفها  حائطية  قو�صرة(  حنية)  من  يت�صكل  ال�صبيل  معماري:  وو�شف  طرازه 

و�صع  حجرية  دائرية  حلية  �صدره  يف  يقوم  وهند�صية  نباتية  وعنا�صر  باأ�صكال  مزخرف 

اأ�صفلها لوحة كتابية بخط الثلث العثماين ومن ثم احلو�س امل�صتطيل الذي كان يحوي املاء 

للت�صبيل.
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�سبيل1العم�رة1الع�مرة1)خ��سكي1�سلط�ن((131

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل خا�صكي �صلطان، �صقاية العمارة العامرة

لل�صاحة  ال�صرقي  احلد  عند  العامرة،  العمارة  جممع  داخل  موقعه: 

ال�صمالية ال�صرقية

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: خا�صكي �صلطان زوجة ال�صلطان �صليمان القانوين

تاريخ البناء: يف حدود عام 1552/959

الفرتة الزمنية: العثمانية

طرازه وو�شف معماري:  يتميز املبنى بالب�صاطة، وهو من حيث ا�صلوب 

اأقيمت  التي  ال�صتة  الأ�صبلة  طراز  يتبع  املعماري،  والتخطيط  الت�صغيل 

باأمر من ال�صلطان �صليمان القانوين، اأي طراز احلنية احلائطية، لكن 

يجدر الإ�صارة اإىل ان ال�صبيل يخلو من العنا�صر الزخرفية التي جندها 

يف الأ�صبلة الأخرى وم�صتواه ينخف�س عن م�صتوى الر�صية املحيطة به.

�سبيل1ب�ب1�ستي1مرمي(121

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل باب الأ�صباط

اإىل  اأمتار   10 حوايل  املجاهدين،  طريق  من  ال�صمالية  اجلهة  يف  ال�صبيل  يقع  موقعه: 

الغرب من باب الأ�صباط، الذي يعرف بباب �صتي مرمي اأي�صا

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ال�صلطان العثماين �صليمان القانوين )1566-1520/974-926(

تاريخ البناء: 1537-1536/943

الفرتة الزمنية: العثمانية

طرازه وو�شف معماري:  ال�صبيل مكون من وحدة معمارية �صغرية، مثله يف ذلك مثل 

عقد  يعلوها  م�صتطيلة  حنية  من  يتكون  احلائطية، حيث  �صليمان  ال�صلطان  اأ�صبلة  بقية 

مدبب، واأ�صفل احلنية حو�س حجري حلفظ املاء الذي كان يتناوله املارة.
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�سبيل1ب�ب1املغ�ربة(141

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل جامع املالكية، �صبيل جامع املغاربة، �صبيل القا�صي احمد 

الكوتاهي، و�صبيل بئر القبة.

موقعه: يوجد ال�صبيل يف اجلهة اجلنوبية الغربية من امل�صجد الأق�صى على بعد 15 م اإىل 

ال�صرق من باب املغاربة

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: القا�صي احمد اأفندي الكوتاهي

تاريخ البناء: حوايل 1571-1541/987-948

الفرتة الزمنية: العثمانية

طرازه وو�شف معماري: يتكون مبنى ال�صبيل من غرفة واحدة لها م�صقط مربع وتغطيها 

الغرفة، حيث  اإىل داخل  يوؤدي  الغرفة باب  ال�صرقي لهذه  قبة �صحلة. وفتح يف اجلدار 

تتو�صطها خرزة ل�صهريج. 

�سبيل1عبد1الكرمي1ال�سوربجي1(151

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: م�صجد ال�صوربجي

موقعه: يوجد ال�صبيل يف اجلانب الغربي من البداية ال�صمالية لطريق 

الوادـ، التي متتد بني �صاحة باب العامود الداخلية يف ال�صمال وباب 

من  للمدينة  القادمني  ي�صتقبل  فال�صبيل  وبهذا  اجلنوب.  يف  املغاربة 

باب العمود، احد اأبواب املدينة الأ�صا�صية. 

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: عبد الكرمي ال�صوربجي، احد مواطني مدينة القد�س

تاريخ البناء: 1686/1097

الفرتة الزمنية: العثمانية

فيها يف  فتح  واحدة  ال�صبيل من حجرة  يتكون  وو�شف معماري:   طرازه 

وال�صبيل  �صحلة.  مدببة  قبة  وعلوها  مزدوج،  �صباك  ال�صمالية  الواجهة 

ب�صيط التكوين يعك�س من جهة عمارة القرن ال�صابع ع�صر، ومن جهة اأخرى 

الإمكانية املتوا�صعة ملواطن كرمي اأحب ان يقدم �صدقة جارية من حر ماله. 

فهذا ال�صبيل لي�س من�صاأة �صلطانية اأو اأمريية لتحظى بزخرفة منمقة.
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�سبيل1اخل�لدي(161

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل درج العني، �صبيل خط داود

مبا�صرة  داود(  )خط  ال�صل�صلة  باب  لطريق  ال�صمايل  اجلانب  يف  ال�صبيل  يقع  موقعه: 

�صرق بداية طريق درج العني املو�صلة بني طريق الواد وطريق باب ال�صل�صلة

اإ�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: حممد �صنع اهلل اخلالدي ابن خليل اخلالدي

تاريخ البناء: 1713/1125

الفرتة الزمنية: العثمانية

قبو  يعلوها  واحدة  غرفة  من  يتكون  ب�صيط  ال�صبيل  تخطيط  معماري:  وو�شف  طرازه 

برميلي، وا�صلها كان حانوتا، حول لي�صبح غرفة ت�صبيل.  ويتقدم هذه الغرفة من جهة 

اجلنوب حنية فتح فيها �صباك مزدوج بتقدمه حو�س ماء، كان يتزود ملارة منه باملاء. 

�سبيل1احل�سيني(171

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل القبة  النحوية

موقعه: يقوم ما تبقى من �صبيل احل�صيني يف الواجهة ال�صمالية للقبة 

امل�صرفة  ال�صخرة  الغربية اجلنوبية ل�صحن قبة  الزاوية  النحوية عند 

اجلدار  مع  النحوية  للقبة  ال�صرقي  اجلدار  نهاية  التقاء  زاوية  عند 

ال�صمايل لرواق املدر�صة النحوية. 

ا�شم موؤ�ش�س ال�شبيل: ح�صن افتدى زادة احل�صيني القا�صي بالقد�س

تاريخ البناء: 1725-1724/1137

الفرتة الزمنية: العثمانية

تخطيطه  هو  ال�صبيل  عنا�صر  من  بقي  ما  معماري:  وو�شف  طرازه 

الأر�صي الذي يتيح جمال ملحاولة اإعادة ت�صور بناءه حيث يظهر انه 

كان لل�صبيل حو�س ماء ي�صبه حو�س �صبيل م�صطفى اأغا، لكن ب�صباكنا 

بدل من ثالثة، وكان املاء يجلب للحو�س من قبل �صقاء
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�سبيل1م�سطفى1اأغ�(181

اأ�شماء ال�شبيل الأخرى: �صبيل ال�صيخ بدير �صبيل عثمان الفقاري

موقعه: يقع ال�صبيل يف الق�صم ال�صمايل الغربي ل�صاحة امل�صجد الأق�صى، حوايل 20 مرتا 

اإىل اجلنوب ال�صرقي من باب الناظر.

عام  يف  )قائمقام(  القد�س  حاكم  زادة،  براونه  اأغا  م�صطفى  ال�شبيل:  موؤ�ش�س  اإ�شم 

 1741-1740/1153

تاريخ البناء: 1741-1740/1153

الفرتة الزمنية: العثمانية

اأعمدة  اأربعة  حتمل  مربعة،  قاعدة  من  ال�صبيل  مبنى  يتكون  معماري:  وو�شف  طرازه 

�صغرية مزخرفة، وهذه بدورها ت�صند ثالثة عقود تفتح على اجلهة ال�صمالية والغربية 

واجلنوبية، واأما اجلهة الرابعة، ال�صرقية، فهي عبارة عن جدار م�صمط.  وتدعم العقود 

التي على هيئة حدوة الفر�س قبة �صغرية ك�صيت موؤخرا ببالط حجري.

مراجع خمتارة عن اأ�شبلة القد�س

• امني حممد، حممد وابراهيم ليلى على، امل�صطلحات املعمارية يف الوثائق اململوكية 	

)648-922( )1250-1517(، ن�صر اجلامعة المريكية بالقاهرة، 1990. 

• رائف جنم واخرين، كنوز القد�س، عمان، 1983	

• مكتبة 	 ال�صالمية،  والفنون  العمارة  م�صطلحات  معجم  حممد،  عا�صم  رزق، 

مدبويل، القاهرة، 2000.

• املائية، 	 القنوات  الأبار..   .. الحوا�س  الأق�صى  امل�صجد  ح�صن،  اهلل،  �صنع 

موؤ�ص�صة الأق�صى ام الفحم، مركز الدرا�صات املعا�صرة، 2006.

• العارف، عارف، املف�صل يف تاريخ القد�س، القد�س، 1961	

• الع�صلي، كامل جميل، من اآثارنا يف بيت املقد�س، عمان، 1982	

• جمري الدين، عبد الرحمن بن حممد احلنبلي، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س 	

واخلليل، عمان، جزءان، 1973

• على 	 للحفاظ  كر�صت  ف�صلية  ن�صرة   ،7 رقم  تراث،   ، �صعيد  يو�صف  النت�صة، 

للرتاث املعماري، ن�صرة خا�صة عن القد�س، م�صاهم رئي�صي واحد املحررين، 

القد�س، موؤ�ص�صة التعاون)بالعربية والجنليزية( اأيار 2003.

• النت�صة، يو�صف �صعيد، �صبيل اخلالدي، املكتب الفني لربنامج اعمار البلدة القدمية 	
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