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 الشكر والتقدير

الم علة من اان رحمة للعالمين ، نبينا محمد، صــــلة الحمد هلل الذي تتم به الصــــالحات، والصــــالة والســــ 

  عليه وسلم.هللا

كر والت قد ر  مشــــــهور الح ا ي  لداتورلألســــــتا  ااعتراًفا بالفضــــــل ألهل الفضــــــل، يســــــرني أن أتقدم بالشــــــ 

، وســاهمت رســالتيظاته القي مة التي أغنت و ح، والذي أحاطني بكريم ســجاياه وملالمشــرع علة دراســتي

 في إخراجها إلة الن ور.

كر إلة ال من الداتور  كما ذ ن لال شـــــــفي   ي ا ، والداتور هيم أبو أعمر ممتحًنا داخلًياإبرا أتقدم بالشـــــــ 

 .رسالتيبقبول مناقشة  مشكورينتفضال 

وأخيًرا أتقدم بالشـــكر والعرفان إلة جمين من ســـاهم في إظهار هذا الجهد المتواأـــن من أســـاتذة و مالء 

لي المجال لذارهم،  وأصدقاء، وال من قدم وساعد ولو بدعوة في ظهر الغيب، وليعذروني إ ا لم  ت سن

كر والت قد ر.  فلهم مني جزيل الش 
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 الملخص

أمكن من نقو  ال تزال قائمة ســــــــواء تم دراســــــــتها الدراســــــــة الحالية إلة جمن وتوثي  ما  تهدف

ياع التي  ، اما وتهدع إلةســـــــــــــــابًقا أم لم  تم حماية الن قو  من عملي ات الت زوير أو الت دمير أو الضــــــــــــــ 

 تزال.تعرأت له وما 

راســــــــــــــة ؛ حيث علة  وقد اعتمدت الد  من المنهج الت اريخي في جمن  اســــــــــــــتفدتالمنهج التكاملي 

، والمنهج اإلحصــــائي  ووصــــفها النقو  وترتيبها، والمنهج الوصــــفي  في ســــرد النقو  ، والمنهج الت حليلي 

 في تقسيم النقو  إلة فئات، ودراستها ثقافيًّا.

علة المشــــــاهدات والزيارات الميدانية من حيث و التحليلية كما اعتمدت علة الخلفية الوصــــــفية و 

والشــــــلون والمقدســــــات أخذ الصــــــور والقياســــــات ومالحاة وأــــــعها الحالي ومدق اهتمام و ارة األوقاع 

 واألفراد بها. اإلسالمية

تضـــــــمنت أهم النتائج والتوصــــــيات مقدمة وثالثة فصـــــــول وخاتمة،  اشـــــــتملت الر ســـــــالة علةوقد 

فيه الن قو  لغًة واصــــطالًحا، ونشــــأة  اتبتمراجن والمحتويات؛ في الفصــــل األول للمصــــادر وال سوفهر 

فيه نشأة النقو  العربي ة اإلسالمي ة  اتبتالن قو  وتطو رها، وأهمي ة الن قو  وأنواعها. وفي الفصل الثاني 

درســـــــــت فيه وتطور ها، اذلك درســـــــــت أهمي ة الن قو  العربي ة اإلســـــــــالمي ة وأنواعها. وفي الفصـــــــــل الثالث 

 الن قو  الد ني ة، والن قو  التاريخي ة، والن قو  األدبي ة، والن قو  االجتما ية.   

الطين علة  راســــــــــة الحالية بعدة نتائج أهمها أن ه اان هنال اهتمام الخلفاء والســــــــــ  وقد خرجت الد 

ان أحد األســــ ا  اختالع العصــــور اإلســــالمية بأهمية العمارة اإلســــالمية، اما تبين أن العامل الد  ني ا

عور بقدســي ة المكان،  أظهرت و الم اشــرة في ا دهار الكثافة العمرانية اإلســالمية داخل مد نة القدس، والشــ 

راســـــــــــــــة أن هنال بع  الن قو  تعر أـــــــــــــــ للطمس والت لف إما بفعل عوامل النحت والتعرية، وعدم  تالد 

، أو فعل أ دي بشــــرية قاصــــدة فعل اإلســــالمية بشــــكل مســــتمر والشــــلون  األوقاعو ارة متابعتها من قبل 



 د
 

بفعل عديمي المســلولية واالكتراب بأهمية هذه مثل المســتوطنين الصــها نة، وجيح االحتالل، و  اإلتالع

ريف، وما ي  .إسالمية بالغة األهمية حويه من آثارالن قو  نتيجة الجهل بما يخص الحرم القدسي  الش 

نها توصــــــــــي بضــــــــــرورة إعادة ترميم الن قو  وبناًء علة ما خلصــــــــــت إليه الدراســــــــــة من نتائج ف 

المطموســــــــــــــة، وايجاد طرل للحفاا علة الن قو  الموجودة حالًيا، واذلك تو ية الن اس ألهمية المحافاة 

ريف. الموجودةعلة الن قو    داخل أسوار القدس، وتحد دًا داخل الحرم القدسي الش 
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Engravings in Old City Jerusalem –An analytical cultural study 

 

Prepared by: Iman Musa Hassan Ja’afra  

Supervisor: Prof. Mashhour Habbazi  

 

Abstract 
This study aimed to collect and document every existing engraving. It also aimed to 

protect these engravings from any attempts of forgery, damage or loss.  

The study adopted an integrated method. It used the historical method to collect and organize 

engravings. The descriptive method was used to narrate and depict engravings. As for the 

analytical and statistical methods, they were used to classify patterns into categories and 

investigate them from a cultural perspective.   

I also relied on descriptive and analytical backgrounds as well as observations and field visits 

to take pictures, measurements and notes of their current status and the extent of attention 

dedicated by the Ministry of Islamic Waqf and its staff to these engravings.   

This study consisted of an introduction, three chapters, a conclusion references and table of 

contents. In the first chapter, I studied engravings etymology, linguistics, emergence, 

development, significance and types. The second chapter investigated the emergence, 

development, significance and types of Arabic Islamic engravings. The third chapter dealt 

with religious, historical, literary and social engravings.  

The study reached a number of conclusions mainly that Caliphs and Sultans, over different 

Islamic eras, paid attention to Islamic architecture. It was also revealed that the religious 

aspect was the direct reason behind the flourish of Islamic urbanization and feelings of 

holiness of the place inside the city of Jerusalem. The study also showed that some 

engravings were either defaced or damaged as a result of erosion and negligence on part of 

the Islamic Waqf or in fact were purposefully damaged by humans like Zionist settlers and 

occupation army. Also, they were damaged by reckless, ignorant and irresponsible 

individuals who did not know the importance of these engravings especially with regard to 

the Al Aqsa Mosque and the most valuable ruins for all Moslems.    

Accordingly, the study made several recommendations especially concerning restoration of 

defaced engravings. It also recommended adoption of mechanisms to protect existing 

engravings. There should be an increased awareness of the people of the significance of these 

engravings inside Jerusalem walls especially in Al Aqsa Mosque.  
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 المقدمة

مة بار ة في مدن فلســــطين، وخص  مد نة القدس  الحمد هلل ر   العالمين، الذي جعل الجمال ســــ 

الم علة سيدنا محمد بن عبد  الة والس  بعين الجمال، فكانت مهوق أفئدة الملمنين من ر ي ة ورعاة، والص 

ما لفتحها مادة علة  دي ، اا، ففتح القدس روحً ســــجدها األقصــــة بأنبياء هللا إمامً هللا، الذي صــــل ة بم مقد 

 الفارول عمر بن الخطا ، رأي هللا عنه وأرأاه.

مت و  القلو  والعيون،عبر التاريخ ســحرت القدس  تكالب األعداء عليها لمكانتها، وفضــلها، ُفه د 

وصــوًنا لقدســيتها،  عنها،مراًرا، وســقم من أجلها عشــرات امالع من الشــهداء علة مر  العصــور دفاًعا 

 اراهم علة تلك المااهر  لألجيال، وخل دواتزال ماثلة  اثيرة، الها المســــــــلمون مااهر عمراني ة فأشــــــــاد ب

العمرانية بالنقو  المتنو عة، وال تزال أغلب نقوشــــــــــــــهم علة جدران عمائرها بصــــــــــــــمة رائعة للداللة  علة 

 لحفاه وصيانته. وتذايًرا ألبناء األم ة بتراب األجداد العاام عبر العصور؛ واسالمي تها،عروبتها 

راســــــة العلمي ة الثقافي ة، وتقديمه  اومن أهم  وســــــائل الحفي والصــــــيانة: الت ســــــجيل والت صــــــوير، والد 

 لألجيال المسلمة الناشئة في ال  عصر و مان.

 تحديد الموضوع 

، لي ة": دراسة ثقافي ة تحليالقدسبفي البلدة القديمة  اإلسالمي ة العربي ةالن قو  "تتناول هذه الد راسة 

معاهُد علٍم أم مســـــــاجُد في ســـــــواء أكانت عربي ة إســـــــالمي ة ال  ما فيها من نقو   جمن، وتوثي  ودراســـــــة

ومصــل ياٍت، أم أأــرحًة وقبوًرا، أم أســبلًة وآباًرا، أم منا ُل وقصــوُر وغيرها من مااهر العمران منذ الفتح 

 .(ه1440)وحتة  ومنا هذا سنة  (ه17 - 15)العمري  سنة 
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 ب اختيار الموضوع:أسبا

الحفاا علة تراب أجدادنا وتثبيت إســــالمي ة البلدة القديمة وقدســــي تها، هذه أردت من خالل دراســــتي  -1

. اإلسالمي ةوالت أمل في جمال الفنون الكتابي ة   وابرا  جمالها اإلبداعي 

 .ةاإلسالمي  بيان ما تعانيه البلدة القديمة والقدس من محاوالت التهويد وطمس المعالم  -2

حول الموأــــوع، فيما وجدت دراســــات أجنبية  –أعلم ما في  –عدم وجود دراســــة أكاديمي ة مســــتقل ة  -3

 وعربي ة عد دة تناولت الن قو  بشكل مجز أ، أو خدمة لموأوعات دراسي ة متنو عة.

 مشكلة الدراسة

المية التي ن عت مشــكلة الدراســة من خالل  يارتي المتكررة لبيت المقدس، والنار إلة الن قو  اإلســ

بدأ الكثير منها تضـــــــــــين معالمه، إما نتيجة عوامل الزمن، أو إلحال الضـــــــــــرر المتعمد بها، واذلك منن 

قوات االحتالل و ارة األوقاع والشـــــلون اإلســـــالمية من ترميمها، فكان هنال حاجة إلة من يقوم بتوثي  

راســــــات في هذا األمر ليســــــت بالكثيرة، فهن ة ودائمة لل حث تلك الن قو ، وخاصــــــة أن الد  ال حاجة ماســــــ 

أهم ي تها، مم ا وتعريف الجمهور بماهية تلك الن قو  وخاصــــــــــــة الذ ن يجهلون مدق وتوثي  تلك الن قو ، 

جعلني أعتقد بوجود حاجة ماســة إلة ُمني يقوم بجمعها، وتوثيقها، ودراســتها، واخراجها في دراســة علمي ة 

 .مستقل ة أكاديمي ة

 أسئلة الدراسة

ةلنــا توثي  الن قو   كيف يمكن -1 ؛  اإلســــــــــــــالميــ  في البلــدة القــديمــة في ظــل الوعي العــام  والخــا  

؟ عب الفلسطيني   ألهم ي تها في أوساط الش 

 ما دالالت اثرة الن قو  الموجودة في البلدة القديمة؟ -2

ض ما املي ة المناس ة لوقف استمرار المحتل  في الت هويد والت دمير والت ضليل والط مس الذي تتعر   -3

 له اثير من الن قو ؟
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بيل لقراءة الن قو  قراءة صحيحة، ونشرها في دراسة أكاديمي ة؟ -4  ما الس 

 ما الد الالت الث قافي ة المختلفة لهذه الن قو ؟ -5

راسة  أهم ي ة الد 

الت اريخي ة واألثري ة في دراسة  اإلسالمي ة العربي ة تن ن أهم ي ة الد راسة من اونها تقوم بجمن الن قو 

علة الم اني الد  ني ة والت عليمي ة والســــكني ة، والمزارات، واألســــبلة، والحمامات، وغيرها من مااهر قل ة مســــت

العمران المختلفة، والتر  واألأــــــــــرحة وشــــــــــواهد القبور في البلدة القديمة بالقدس وتصــــــــــويرها وتوثيقها، 

راســـــــــــات  علمي ة لنيلأكاديمي ة  وتحليلها وبيان دالالتها الث قافي ة في دراســـــــــــة رســـــــــــالة الماجســـــــــــتير في الد 

 المعاصرة.  اإلسالمي ة

الجانب الحضــــاري  تهدد كما تكتســــب أهمي ة إأــــافية في ظل ما تتعر ض له القدس من مخاطر

عند المســــــلمين  بقاع األرض،أقدس  ثالثفي مكان ي عد   اإلســــــالمي ة العربي ةوأم تنا  للشــــــعب الفلســــــطيني

ليل القاطن علحيث   ة عروبتها واسالمي تها.اانت النقو  الد 

ًما من  وتعد  الن قو  ســـــــــــجاًل إلبداع األم ة ورمًزا من رمو    قري تها، و اكرة حافاة لقيمها، ومقو 

مات هوي تها الحضاري ة وخصوصي تها التي تنفرد بها بين الثقافات والحضارات.  مقو 

 ةفي إغناء الحضار  المي ةاإلس العربي ةوهي العالمة المضيئة لإلبداع الذي أسهمت فيه الحضارة 

م بناتها وصــن اعها وعلمائها عبر العصــور  ر الحضــارة وتقد  اإلنســاني ة واثرائها، وهي عنوان دال  علة تطو 

 المختلفة من إبرا  دورها الثقافي عبر التاريخ.

 أهداف الدراسة

 تسعة الد راسة إلة تحقي  أهداع عد دة، أهمها:

 تم.تدراستها سابًقا أم لم  تال قائمة سواء تمجمن وتوثي  ما أمكن من نقو  ال تز  .1

 اط الع المهتم ين علة أهم ي ة الن قو  الموجودة في هذه المد نة. .2
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ياع التي تعرأت له وما تزال. .3  العمل علة حماية الن قو  من عملي ات الت زوير أو الت دمير أو الض 

وتقســـــــيمها إلة فئات ثقافي ة قراءة الن قو  قراءة مشـــــــاهدة؛ لتصـــــــويب ما ن شـــــــر من أخطاء ســـــــابقة،  .4

 متناس ة.

راسات السابقة  الد 

نت من العثور علة   : مرت  ة تاريخي ا حسب صدورها هيو  ،دراسات سابقة ستتمك 

راســـــــــة  منشـــــــــورات مكت ة األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الد  ن الحنبلي العلمي، : األولةالد 

 (.1999دنديس عمان، )

ه بشـــكل مفصـــل عن بيت المقدس، و ار تاريخ بناء العد د من المعالم التاريخية، فيحيث درس ال احث 

 .و ار بانيها، وتوأيح بع  الن قو  التي اانت موجودة في عصره، وشاهدها

تاريخ بع  المنشــــــات التاريخية في مد نة القدس، واذلك تفســــــير بع  في معرفة  ســــــتفيدني الدراســــــة

 الن قو  ومقارنتها من قراءتي لها.

راســة  المعهد ، فان برشــيم، إعداد الحرم( –موجز األخ ار الجزء الثاني: جنو  ســوريا )القدس : الثانيةالد 

 .1925الفرنسي لعلم امثار أورينتال، القاهرة، 

ريف، حيث درس ال احث خاللها  فقام بتفســـــيرها الن قو  اإلســـــالمية المتواجدة داخل الحرم القدســـــي  الشـــــ 

 .قو واتابة تاريخ تلك الن  

ريففي معرفة الحق ة الت اريخي ة  ســـتفيدني الدراســـة ، للن قو  اإلســـالمية المتواجدة في الحرم القدســـي  الشـــ 

وتفســير الن قو  وخاصــة التي تعر أــت لإلتالع نتيجة عوامل الز من أو ومي زات تلك الحق ة، وأســلوبها، 

 .العبث بها عمًدا

 1250ه/ 922 – 648ي مد نة القدس في العهد المملواي )الحياة الفكرية والثقافية ف: الثالثةالدراســـــة 

 . م2014 ،(غير منشورة)رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية، محمد األسطل. إعداد م(1516 –
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ة المملوايةفي الحق ة  اإلســــــالمي ةالعمارة  في جزء من دراســــــته وقد درس ال احث أنه قرأ بع  ، خاصــــــ 

 في قراءة ما أجهله منها.الن قو  المملواية والتي يساعدني 

 ، ومي زات هذه الحق ة الز مني ة.المملوايةفي الحق ة  قراءة الن قو ستفيدني هذه الدراسة في االط الع علة 

(، واذلك 1998القدس األ وبية: دراسة معمارية وأثرية، لمحمد الهواري، جامعة لندن، ): الرابعةالد راسة 

 (.2007ط عة )

ا  فها في مد نة القدس من خالل امثار المعماري ة التي خل   األ وبيينمن اهتمام وقد درس ال احث بعضــــــــــــً

  الن قو  والزخارع.في 

الن قو  األ وبية، وتوأــــــيح تلك الن قو  ومقارنة قراءتي لتلك ســــــتفيدني هذه الدراســــــة في االطالع علة 

 .الن قو  من ما قرأه ال احث

راســـــــة الخامســـــــة:  النقو  العثمانية في القدس وغيرها من المدن (: 1917 – 1516القدس التراية )الد 

 .2006الفلسطينية، لمحمد توتونجو، 

م ال احث والعمارة  العثمانية في القدس وبع  المدن الفلســـــــــــطينيةالدولة  مثارخاللها دراســـــــــــة  حيث قد 

 تم استخدامها خالل تلك الفترة.  فيها، والنما ج الفنية والنقو  والزخارع التي

راســـــــــــــــة اثيًرا في التعر ع علة نمم العمارة ه ينســــــــــــــتفيد العثمانية، وامثار الموجودة لغاية اليوم ذه الد 

 .العثماني، اذلك التعر ع علة نمم العمارة في العصر اإلسالمي والموروثة عن تلك الحق ة من الزمن

ادسةالد راسة   .2009دنية بعمان، تاريخ الحرم القدسي، لعارع العارع، منشورات و ارة الثقافة األر : الس 

م ة في القدس، اما بحث في يال احث بشــكل مفصــل تقريً ا حول تاريخ الحرم القدســي، والمســيح حيث قد 

  تفسير العد د من الن قو  المتواجدة في مد نة القدس.

راســـــة في االطالع علة  ينســـــتفيد ريفهذه الد  دراســـــتي ، وهي مفيدة في إثراء تاريخ الحرم القدســـــي الشـــــ 

خرة ومسجدهاق    لنقو   .، ونقو  الحرم القدسي الشريفة الص 
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ابعة: من آثارنا في بيت المقدس، لكامل جميل العســـــــلي، منشـــــــورات و ارة الثقافة األردنية  راســـــــة الســـــــ  الد 

 .2009بعمان، 

م ال احث دراسة للعد د من امثار المتواجدة في بيت المقدس، وتحليل العد د من الن قو ، والتي  حيث قد 

 في إثراء هذه الد راسة.ساهمت 

راســــة والدراســــات الســــابقة اافة، في إثراء رســــالتي، وتفســــير بع  الن قو  التي دلقد اســــتف ت من هذه الد 

صــــــــعب علي  تفســــــــيرها نتيجة إللحال الضــــــــرر بها بفعل عوامل الز من، أو نتيجة لتدميرها عمًدا، وعدم 

لون الد نية من العمل علة ماح لو ارة األوقاع والش   ترميمها. الس 

 منهج الدراسة

؛ حيث سأفيد من –تعالة إن شاء هللا  –سأعتمد في دراستي   المنهج الت اريخي المنهج التكاملي 

، و ، والمنهج ووصـــــــــفها في ســـــــــرد النقو  الوصـــــــــفي  المنهج ، و في جمن النقو  وترتيبها المنهج الت حليلي 

 .في تقسيم النقو  إلة فئات، ودراستها ثقافيًّا اإلحصائي  

 لصعوباتا

ا بســــــبب التضــــــيي  الذي يمارســــــه االحتالل بة في تصــــــوير الن قو ، وال حث عنهوجدت صــــــعو 

هيوني بقعة من  في ال   جنود االحتاللعلة المواطنين في البلدة القديمة، حيث هنال ســـــــواتر من  الصـــــــ 

ة أماكن، وسأ شرطة االحتاللالقديمة، فقد استوقفتني  أرجاء البلدة لتني عن سبب أكثر من مر ة، وفي عد 

الت صــــوير، باإلأــــافة إلة  لك، العوامل البيئي ة ومرور الحقب الز مني ة، والتطور العمراني الذي أد ق إلة 

 طمس الكثير من هذه الن قو .
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 راسةفصول الد  

مة، وثالثة فصـــول، وخاتمة،  :جاءت الدراســـة في ؛ للمحتويات ومســـردصـــادر والمراجن، للم ومســـاردمقد 

ل  "الن قو ؛ تعريفها، ونشـــــأتها، وتطورها، وأهميتها، وأنواعها"، ودرســـــت فيه الن قو  لغًة في الفصـــــل األو 

 واصطالًحا، ونشأة الن قو  وتطو رها، وأهمي ة الن قو  وأنواعها.

في البلدة القديمة، نشأتها، وتطورها، وأهمي تها، وأنواعها"،  اإلسالمي ة العربي ةوفي الفصل الثاني: "الن قو  

 اإلســــــــالمي ة العربي ةأهمي ة الن قو   واتبتوتطور ها، اذلك  اإلســــــــالمي ة العربي ةنشــــــــأة النقو   فيه واتبت

 وأنواعها.

في البلدة القديمة ودراســـتها"، ودرســـت فيه الن قو  الد ني ة،  العربي ةوفي الفصـــل الثالث: "تســـجيل الن قو  

 االجتما ية.و األدبي ة، و التاريخي ة، و 

لدراســــــــــــــة قامت علة العمل الميداني، حيث قمت بال حث عن الن قو  الموجودة وجد ر بالذار أن هذه ا

رتها، ودرستها.  داخل البلدة القديمة في القدس، وصو 
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 النقوش؛ تعريفها، ونشأتها، وتطورها، وأهميتها، وأنواعها - الفصل األول

 

 .تعريف النقوش لغًة واصطالًحا -أولً 

  .لغةً  الن قش (1

  .طالًحااص الن قش (2

 .نشأة النقوش وتطورها -اثانيً 

 .أهمية النقوش -ثالًثا

 .أنواع النقوش -رابًعا
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 تعريف النقوش لغًة واصطالًحا -أولً 
  لغةً  الن قش -1

ا، فهو ناق ح، والمفعول ُمنيقو . ونقح الحجر ونحوه: نحته، رســـــم  شـــــً ، ُنقي هو األثر، ُنُقُح ُ نق ح 

نها، و خرفها بدقٍَّة وفن  أو خم  عليه بعم ، ونقح غ    .(1)رفًة:  يَّنها، ولوَّ

هو ما ي حفر أو   رسم علة حجر، أو  الن قحوالن قاشة حرفة الن ق ا ، والن  قاشة فنٌّ عربيٌّ عري ، و 

 .(2)م اٍن، أو أخشا ، أو معادن قديمة من: صوٍر، و خرُفٍة، وألواٍن وغيرها

  اصطالًحا: الن قش -2
سوم التي ن ف ذت ، أو الث   هي الر  خور بالحز  قب، أو البري، أو الحفر، ب  الة أجزاء من سطح الص 

االت صــــــــــــــوير والن حت والعمارة  األربعة ات األبعاد من الفنون التشــــــــــــــكيلي ة، التي هي: "الفنون  الن قحو 

  .(3)والر سم"

 ،تكوينوال ،والتناسب ،والنسب ،، هو علم من علوم الفنون التي ت حث في فلسفة التجريدالن قحو 

أو وحدات طبيعية، تحو رت إلة أشـــــــــــــكال  ،والخم، وهي إما وحدات هندســـــــــــــية ،واللون  ،والكتلة ،والفراغ

 .(4)ساسه وابداعهتجريدية، وترات المجال لخيال الفنان واح

 وقد وجدت تعريفات اثيرة للنقو ، ومنها:

ة في عمارة ما، "التفاصيل الواأحة المستخدم :بأنه الن قح( Skrutenيعر ع روجر سكروتن )

وهـــذه النقو  قـــد تكون مميزة إمـــا بقوالـــب أو ألوان أو مجموعـــة من الكتـــل والفراغـــات، تحكمهـــا قوانين 

 .(5)خاصة لها، وهذه النقو  لها معاٍن خاصة تعب ر عن مكنوناتها"

                                                           
 .2/946الوسيم،  ، المعجمأنيس وآخرون ابن مناور، لسان العر ، مادة نقح؛ إبراهيم  (1)
 .3/2268عمر أحمد عبد الحميد، معجم اللغة العربي ة المعاصرة،  (2)
 .11ما ر  برنارد، الفنون التشكيلية،   (3)
 .56هنادي انعان، الحليات المعمارية في القصور العثمانية في البلدة القديمة بنابلس: دراسة تحليلية،   (4)
 .6إلسالمي ة،  عا دة النمري، تطبيقات الزخرفة ا (5)
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نوع  دخل في تشكيل وبنية عناصر العمارة، وهي توجد في األعمدة،  :هاكما عر فت الن قو  بأن  

قواس، والق  ا ، والمداخل، والمحاريب، والن وافذ، واألبوا ، والمقرنصـــــــــــــــات، والشــــــــــــــرفات، وهو نوع واأل

كل الفني في تكرار ونســـــــــ  يســـــــــر الن اظرين، فالخطوط  ن وحدات الشـــــــــ  يســـــــــتخدم للتزيين والتحلية، فتكو 

ا نقشًيا ساًرا  .(1)واأللوان واإليقاعات الها تثير حسًّ

دة من خالل وحدات  خرفية مستلهمة ام المتكامل لتحقي  فكرة محد  ها الناكما وتعر ع اذلك بأن  

من عناصــــــــر التراب ال صــــــــري، وتقوم هذه التصــــــــميمات علة عدد من األســــــــس البنائية بهدع تحقي  

 .(2)وتعكس ما بداخلها من قيم جمالية ،الدالالت التعبيرية

ة منفصـــلة أكثر منه عمل فن ي متصـــل بجســـم البناء، ومن  لك فهو شـــخصـــي   :اذلك هو الن قحو 

خور، أو نحت الحجر ســطًحا، أو اتلة صــخرية جرت معالجتها تشــكيليًّا،  ولهذا فقد أطل  عليه فن  الصــ 

خور بالخد ، أو الكشــم، أو الن حت، أو الحفر، أو القطن، والتي تتم عادًة في  واشــطه، وهو إ الة الصــ 

ظهور الط  قة الداخلية للصــــخرة وأحيانًا عليها مما  لدي إلة  الن قحصــــخور  ات قشــــرة خارجي ة يســــهل 

 .(3) تم تلوين الخدو  وتلميعها

ية، والتي مي زت الن قشـــــــومن خالل ما ســـــــب  نجد أن النقو  هي العناصـــــــر المعمارية الوظيفية 

ريف والمســـجد األقصـــة الم ارل بأصـــالتها ووحداتها  ي ة والزخرفي ة المميزة الن قشـــالبلدة القديمة بالقدس الشـــ 

 فول األبوا ، أو النوافذ، أو األروقة، أو البوائك، أو الطرقات وغيرها. إن اان
 

                                                           
 .11 نار: عبير الصاعدي، دراسة العناصر المعمارية للحرم المكي الشريف،   (1)
 .22 نار: أحمد الزهراني، التصميمات الزخرفية في المالبس التقليدية الشعبية في منطقة الحجا ،   (2)
 .11 نار: ما ر  برنارد، الفنون التشكيلية،   (3)
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 رهانشأة النقوش وتطو   -ثانًيا

في الحضـــــــــارة "الشـــــــــيلية"  متمثاًل  الن قو  من بدايات رســـــــــوم العصـــــــــر الحجري القديم، تنشـــــــــأ

والغزالن  والحضــــــارة "األشــــــيلية"، واانت هذه الرســــــوم محصــــــورة في رســــــوم الحيوانات االثيران والخيول

، اما اانت أول (1)رســـــوم األشـــــخا  والوحدات الن اتية ااألشـــــجار والفروع والزهورو واألســـــود،  روالنمو 

في إســ انيا التي تحمل  "التاميرا"صــخور الج ال، وفي الكهوع؛ مثل: اهوع  منقوشــة علةهذه الر ســوم 

الها وتطو رها تمهيًدا لاهور رصــــــــــيًدا أــــــــــخًما من الر مو  الكتابي ة القديمة، والتي اانت باختالع أشــــــــــك

 .(2)الكتابة

ولم يكن معروًفا علة وجه التحد د الغرض من هذه الن قو ، هل هو مجرد نقح للزينة، أم أنها 

ر وقد نسب اإلنسان البدائي ل ع  الحيوانات قوق  ؟أم هي للغرأين مًعا ،رمو  لجلب النفن واتقاء الش 

نحدر منها، واان التفســـــير المنطقي الوحيد المطروح للنقو  إلهية خارقة واعتبرها أصـــــل ســـــاللته التي ا

المستخدمة في تلك الفترة هو تفسير مبني علة منط  السحر، أي أن اإلنسان قادر علة السيطرة علة 

الحيوان بمجرد قيامه بتجســـــــيده لصـــــــورته، وبالرغم من  لك اله إال أننا نالحي من خالل الرســـــــوم التي 

من اللمســـات  اا مميزً ها اانت تحمل في طي اتها قدرً ن  ف بالرغم من بســـاطتها وجدت علة جدران الكهوع و 

 .(3)من موه ة معينة االجمالية التي اان أساسها نابعً 

  تتمثــل فينقو    التي عثر عليهــا في اثير من منــاط  العــالم الكهوع بع  وقــد وجــدت في

، رسوم الحيوانات المختلفة، واألشكال امدمي ة، والن  اتات، وا لط يور التي حفرت باستخدام الن قر، أو الحز 

خور، وهي تقنيات تســــــــاعد في توليد تأثيرات التاليل،  أو الحت  الخفيف علة ســــــــفوح الج ال، أو الصــــــــ 

                                                           
 .7لموسوعة الفنية الحد ثة ألجمل الزخارع والنقو ،   نار: إبراهيم مر ول، ا (1)
 .23 نار: أمل إبراهيم، القيمة الجمالية للنقو  الكتابية،   (2)
 .64 نار: نشوة الرمالوي، التكوينات الجمالية في الم اني األثرية المملواية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة،   (3)



12 
 

خور المكحوت،  ي اللون  وتســــاعد في تحد د ال عد الز مني للن قو  من خالل الت عر ع علة ســــطح الصــــ 

ل من مرور الزمن إلة ط  .(1) قة متأكسدة رقيقة تساعد علة تحد د نسبي  لزمنهااألبي ؛ ليتحو 

كما اانت النقو    ارة عن نقو  مسماري ة تتمثل في رسم األشياء، ونقشها علة الجدران، أو 

معي ة، إ  اان اإلنســــــــــان يعب ر عم ا  ريده برمو  منقوشــــــــــة،  األلواح الطيني ة، والحجري ة، والمعدني ة، والشــــــــــ 

مت لعلماء امثار والتاريخ دلي فكانت هذه النقو    ارة نهم من فهم  اًل عن اتابات قديمة، قد  موثًقا يمك 

لت إليها أقوام  عاشـــت قبل آالع الســـنين، اما أنها وف رت إمكانية تحد د  المعتقدات، واألفكار التي توصـــ 

 ، غير أن  (2)قمالتــاريخ الــدقي  للزمن الــذي ترل فيــه القــدمــاء اتــابــاتهم علة األبنيــة، أو علة األلواح والر  

خلت من تاريخ ال شــرية، فقبل  ســنة  في التعامل من خمســة آالعهذه الكتابات ال يمكن أن تســتعمل إال  

 لك عا  اإلنســــــــان مئات امالع من الســــــــنين في عصــــــــور ما قبل التاريخ التي لم  توصــــــــل فيها إلة 

  .يةالمادالتدوين، ومن ثم ال سبيل إلة دراسة تاريخية لها سوق المخل فات 

راســـــــــــــــات األثرية هو: أن الكتابة نشـــــــــــــــأت وتطو رت منذ ما قبل الميالد  وما  وفيتدل  عليه الد 

الة علة الت طور الث قافيو  ،حضـــــــارات عد دة وفلســـــــفة العصـــــــر التي وجدت  ،تشـــــــمل عددًا من الفنون الد 

  . (3)بها

نر للن قح علة علة جــدران البيوت واألبوا ، ولم  الن قحمن بــا  الت صــــــــــــــوير، اــ الن قحويعــد  

ومان، فبقدر ما رأ  وبراعةً  اإبداعً الحجر  النقو  التي عثر عليها في شـــــــــمال الشـــــــــام ناه عند اليونان والر 

                                                           
 .27جمالية للنقو  الكتابية،   نار: أمل إبراهيم، القيمة ال (1)
لطان في اســــوة البيت الحرام والحجرة النبوية، والقطن  (2) الرقم: هو ما يكتب علة الن ســــيج، واســــتخدم في اتابة اســــم الســــ 

نة.  نار: مصطفة الخطيب،  التي تحمل نصو  الر سائل، أو قوائم أسماء الملول، وسوق  لك من موأوعات مدو 
 .212ا  التاريخية،  معجم المصطلحات واأللق

 .23 نار: أمل إبراهيم، القيمة الجمالية للنقو  الكتابية،   (3)
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اانت من  والتيوجدرانهم  ،من أصــل حثي مثل األســود التي اانوا  رســمونها علة أبوا  مصــانعهممثاًل 

 .(1)نقو  األشوريين

، واتخذ بع  أشكالها أثًرا تاريخيًّا، عندهم تطو رت الكتابةوأما بالنس ة للعر  قبل اإلسالم، فقد 

أن النقو  يمكن اســتيعا  خاصــة بو الحجري انوع من اللغة المكتوبة  الن قحفقد اســتخدم العر  األوائل 

ا وفهمهــا دون أن تتطــاب  من أي  رمز من رمو  الل غــة المتــداولــة ، ومن أبر  تلــك (2)محتواهــا بصــــــــــــــريــًّ

ن طيــــة، والتي ترجن إلة )القرنين األول والثــــاني قبــــل الميالد وحتة القرنين األول النقو ؛ النقو  ال

والثـــــاني الميالد ين(، وتاهر هـــــذه النقو  المكتوبـــــة ترايـــــب المجتمن الن طي، والقوانين، والعـــــادات، 

والتقاليد، والخصــــــــــــائص اللغوية للنقو  الن طية، اما أن تلك النقو  الملرخة بوأــــــــــــوح تزود ال احثين 

بمعلومات عن تاريخ تطور الخم الن طي، باإلأــــافة للنقو  الجنائزية الملرخة للقرن )األول الميالدي( 

وخصـــوصـــًا من الحجر أكثر من عشـــرين نصـــًا ملرخًا للفترة ما بين االحتالل الروماني للمملكة الن طية 

 .(3)وظهور الخم العربي

 : وجد نوعان، وهما ومن النقو  المكتوبة التي تعود إلة العصر الجاهلي، 

هو و  ،و واياه ،نقو  فترة التحول من الخم الن طي،  ي الســــــــمات الصــــــــل ة في خطوطه األول

وقد اعتبر هذا الخم يشــــــــــ ه في  لك الخم الكوفي، والحروع فيها مرت طة من بعضــــــــــها ال ع ، بذلك 

                                                           
ام،  (1)  .4/128 نار: محمد ارد علي، خطم الش 
 .23-21 نار: أمل إبراهيم، القيمة الجمالية للنقو  الكتابية،   (2)
 .48-47 نار: أحمد العجلوني، حضارة األن اط من خالل نقوشهم،   (3)



14 
 

الجمال  العربي في أول عهد اإلســــــــــــالم، وهو يضــــــــــــم نقح أم لقة الوصــــــــــــل بين الخم الن طي والخمح

 .(3)ونقح  بد ،(2)، ونقح النمارة(1)األول

أم  نقح، (5)، ونقح حران(4)وهي تتكون من ثالثة نقو : نقح أســـــــيس ،العربي ةالنقو   والثاني

 .(6)الجمال الثاني

كما تدرجت نقو  الكتابات باألشكال الهندسية والتي ظهرت اعالمات رمزي ة، وفي مراحل متعاق ة، من 

ة منها؛ ما تم  اختزاله في خطوط؛ لت ســـــيم الشـــــكل ســـــواء ال ســـــيم إلة األك ثر تعقيدًا في اتجاهات متعدد 

م  .(7)أكان مرسوًما أم مكتوًبا، ولكن ه جاء في ناام بنائي  واقعي  م س 

                                                           
هو نقح غير ملرخ إال أنه  رجن إلة منتصـــــف القرن الثالث الميالدي، وقد وجد في منطقة أعمال حوران، ويقن في و  (1)

( حرفًا، وأغلب الماته غير عربية وأشـــــــكال حروفه تشـــــــابه الخم الن طي القديم.  نار: 31تســـــــن المات ويتضـــــــمن )
 .39 صالح الحسن، الكتابة العربي ة من النقو  علة الكتا  المخطوط، 

م( وهو  لرخ سقوط بصرق عاصمة الن م، وعثر عليه في مدفن امرئ القديس 328إلة سنة ) الن قحيعود تاريخ هذا  (2)
ظهر عليه التأثير  الن قحبن عمر أحد ملول الحيرة، و لك في موقن النمارة من جبل الدرو ، ويشــــــــــــــار إلة أن هذا 

 .40لنقو  علة الكتا  المخطوط،  العربي.  نار: صالح الحسن، الكتابة العربي ة من ا
م( وقد وجد في قرية  بد بين قنســـرين ونهر الفرات جنو  شـــرقي حلب، وهو 511إلة ســـنة ) الن قحويرجن تاريخ هذا  (3)

التطور والتناســـ  في رســـم الحروع  الن قحمكتو  بثالب لغات هي: اليونانية والســـريانية والعربي ة، وقد ظهر في هذا 
ة األشـــــكال الواأـــــحة للحروع العربي ة.  نار: صـــــالح الحســـــن، الكتابة العربي ة من النقو  علة واقتربت صـــــورها إل

 .40الكتا  المخطوط،  
تطاب   الن قحم( وقد عثر عليه في جبل أســــــــيس جنو  شــــــــرقي دمشــــــــ ، وحروع هذا 528 رجن تاريخ إلة ســــــــنة ) (4)

ار: صـــالح الحســـن، الكتابة العربي ة من النقو  حروع نقح  بد، وقد اعتبر آخر نقح عربي جاهلي تم اكتشـــافه.  ن
 .41علة الكتا  المخطوط،  

م( وقد عثر عليه في منطقة حران في الشـــمال من جبل الدرو ، واعتبر بأنه أول نص 568ويرجن تاريخه إلة ســـنة ) (5)
لكتا  المخطوط، عربي اامل في جمين الماته وتعابيره.  نار: صـــــــــالح الحســـــــــن، الكتابة العربي ة من النقو  علة ا

 42. 
ويعود تاريخ إلة أواخر القرن الســــــــــــادس الميالدي، وعثر عليه في موقن أم الجمال جنو  حوران من أعمال شــــــــــــرل  (6)

األردن وهو شــــاهد قبر، وقد اتب بلغة عربية شــــمالية قري ة من اللغة التي نزل بها القرآن الكريم أو هي نفســــها، وهو 
إلة الكتابات العربي ة اإلســالمي ة التي تعود إلة القرن األول الهجري.  نار:  أقر  النصــو  من حيث رســم الحروع

 .42صالح الحسن، الكتابة العربي ة من النقو  علة الكتا  المخطوط،  
 .42-39 نار: صالح الحسن، الكتابة العربي ة من النقو  علة الكتا  المخطوط،  

 .26الكتابية،    نار: أمل إبراهيم، القيمة الجمالية للنقو  (7)
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 أهمية النقوش -ثالًثا

، واإلبـــداعي، والعلم الن قحيعتبر  م الث قـــافي  ة، وهي الت عبير عن الت قـــد  ، من الفنون الت شــــــــــــــكيليـــ  ي 

وتتمث ل في الر سوم الفلكي ة، والعلمي ة، والهندسي ة، ورسوم الحيوانات بأسلو  إبداعي، ونقل العلوم الط بي ة، 

اد، والن حت وصناعة الن سيج ج   .(1)والفيزيائية، وابتكار فن  اإليضاح، وفن  العمارة، والر سوم، والس 

يمة، والتي تعتبر عملية تسجيل معلومات تحمل النقو  رصيًدا أخًما من الر مو  الكتابي ة القدو 

 عن حقب مضت.

ُذت الن قو  ادليل للتع بير عن الحضــــــــارات، والث قافات التي انقطعت من مرور الز من، وهي أ  و  خ 

اللة ال صـــــــــ ، حيث تعتبر الن قو  من الفنون التي تعب ر عن رقي  األمم ي  ري ة المقروءة، والت عبير الجمالالد 

امين والن   وحضـــــــــــــارتها التي تقاس ، فقد أعانت أعمال الر ســـــــــــــ  مها الفن ي  اتين إلة حد  ابير في بمدق تقد  ح 

لت علة  وحي ة لتلك األمم، وتكف  دراســــــــــة تاريخ أمم موغلة في الق ُدم، اما أبر ت الجوانب الحضــــــــــاري ة الر 

عواطف مدق العصــــــــور بتســــــــجيل مدني ات األمم بكل   واياها، باإلأــــــــافة إلة أن ها تعكس أرقة ظالل ال

 .(2)اإلنسانية

خون أن النقو  القديمة تعتبر إحدق أهم المصـــــــــادر الرئيســـــــــة لتدوين األحداب وقد اعتبر الملر  

التاريخية، فهي تمثل وجهة نار صــــــــــــــانن الحدب  اته، اما أنها اعتبرت التعبير المادي الملموس الذي 

في ال جوانب حياتهم، وعلة الرغم تعاملوا معهم عن ممارســــــــــــــاتهم  ني تراته لنا المجتمعات الغابرة أو مُ 

والســـــــــذاجة أحيانًا، والغموض أحيانًا  من عدم خلو هذه النقو  من الم الغات، واالدعاءات، والتخيالت،

ها تعتبر المصـــــدر الرئيس لتصـــــوير عادات أصـــــحابها وعقائدهم، وأوأـــــاعهم االجتما ية  أن  أخرق، إال  

ل المجاورة لهم، ومن هنا تعود أهمية النقو  اونها تضـــن والســـياســـية، وعالقاتهم الخارجية باألمم والق ائ

                                                           
 .90 نار: عفيف البهنسي، فنون العمارة اإلسالمي ة،   (1)
 .9 نار: خالد حسين، الز خرفة والفنون اإلسالمي ة،   (2)
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دالالت عــدة أمــام من يســــــــــــــعة خلف معرفــة مجتمن مــا أو ق ــائــل معينــة في تلــك الفترات من التــاريخ 

 .(1)القديم

األدلـــة التي  أحـــدكمـــا تعتبر النقو  التي  تم العثور عليهـــا في منـــاط  مختلفـــة حول العـــالم، 

التي وجدت فيها منذ بداية مرحلة  ،المناط في  اا هامً لعبت دورً  ،مةتوأــــــح وجود مراكز حضــــــارية قدي

االســــــــــــــتقرار في أماكن قد تكون اليوم مهجورة، اما يمكن من خاللها تحد د الفترات الزمنية الســــــــــــــتقرار 

 .(2)الق ائل في تلك األماكن، وطبيعتهم، وسلواياتهم، واألدوات التي اانوا يستخدمونها في حياتهم

تعود أهميتها في قدرتها علة الكشـف عن مالمح الحياة االجتما ية للشـعو  الغابرة، وأيضـًا قد 

لمالمح حول الروابم فيســـــــتدل من خالل هذه النقو  علة وأـــــــن المرأة في المجتمن، مثاًل، أو بع  ا

ة القرابة، والمهن أو الوظائف الد نية والمدنية والعســـــــكرية التي اانت منتشـــــــرة في تلك األســـــــرية، وصـــــــل

، وهذه األمور (3)لعصور، وناام الميراب، والنشاط التجاري، وغيرها من الموأوعات الد نية والسياسيةا

داخل أسوار الحرم القدسي الشريف، في غالبها لم  تم تناولها في النقو  الموجودة في البلدة القديمة أو 

العســـــــــكرية، وانما اانت فقم  وأالمدنية  وأفقد خلت النقو  من  ار لألوأـــــــــاع االجتما ية أو الد نية 

تلرخ منشـــل المكان أو مجدده أو اســـم واقف الوقف، اذلك خلت النقو  في الغالب لذار اســـم أي امرأة 

المرأة، ففي الغالب أن األعمال اانت بيد الرجال، واذلك  تعيشـــــــــــهاوهذا يعود لطبيعة الحياة التي اانت 

 ابتعادها عن المجال السياسي ولو بالشكل الااهر. 

خاصــــــــــة إ ا ما ب، و اونها تســــــــــاعد ال احثين في إعادة اتابة الت اريخ إلةما تعود أهمية النقو  ك

علمنا أن تاريخ ال شــرية؛ تاريخ شــال وعســير، علة اختالع مراحله وعصــوره، و لك لعدم إعطاء أهمية 

                                                           
 نار: ســـــالم بن طيران، أهمية النقو  الكتابية القديمة امصـــــدر لتاريخ الجزيرة العربي ة في عصـــــر ما قبل اإلســـــالم،  (1)

 1138. 
 .99 – 96وي، دراسة عن النقو  الصخرية في قطر،   نار: فتحي بد (2)
 .5 نار: إياد المصري، المدلوالت االجتما ية في النقو  الن طية،   (3)



17 
 

الغابرة لن  ة والتاريخية عن األحداب والعصـــــوريمنذ القدم للمصـــــادر األصـــــلية االنقو ، فالكتابة الحقيق

تتم بشــــــــــــكل أقر  ما يكون إلة الصــــــــــــحة إال بعد اكتشــــــــــــاع أكبر قدر ممكن من النقو  واألحفوريات 

  .(1)والمخطوطات

ا تعود أهمية النقو و  تد ل و ، ان الفع الة في اإلبداع والعمارةفي اونها تبر  مشــــاراة اإلنســــ أيضــــً

هذه الدولة ا يعطي ا، مم  ا عايمً قة وتاريخً لها حضــــارة عري فيهاعلة أن  لهذه الدولة التي وجدت النقو  

وأســــــالفهم، وتحت م عليهم حماية حضــــــارتهم  ،ووطنهم ،خصــــــوصــــــي ة وقوة تعز  انتماء أبنائها ألرأــــــهم

، فهذه الن قو  تلاد عن الجذور المتشــــــع  ة والممتدة داخل أوطانهم، وهي الناطقة عن (2)وتاريخ شــــــعبهم

العقل والشعور بالمسلولي ة تجاه تاريخهم القديم والحد ث، فهذه حضارتهم، وحاأنة لتراثهم، فتحرل فيهم 

ي الن قو  المترواة من األجداد إلة األحفاد تعتبر من امثار التي هي روح ولسان ال إنسان وشعب فه

 هم لها، وتكون دلياًل في وجودهم بهذه األرض.تعز  صلتهم باألرض وتلاد انتماء

 أنواع النقوش -رابًعا

ا مها إلة نقو  تذاارية، ومسمارية، واتابية: رسو صن ف الد  ة أنواع، فمنهم من قس   ن الن قو  إلة عد 

  النقوش التذكارية -1

راعة و العصــــر الحجري من الصــــيد إلة الفالح، وظهرت في  أصــــ حت مواأــــين الر ســــوم تتحد ب عن الز 

نــاعــة الفخــار، والحيــاة االجتمــا يــة، ومن ظهور المعــادن بــدأت تاهر الحرع واالختراعــات مثــل: صــــــــــــــ

 .(3)اموالغزل وغيره

 

 
                                                           

 .54-53، دور المخطوطات في اتابة تاريخ الجزائر في الفترة الحد ثة والمعاصرة،   نار: غنية قاسمي (1)
 .17المي،   نار: أحمد نوفل، حماية امثار في الفقه اإلس (2)
 .16 نار: جانسون هورست، تاريخ الفن  في العالم القديم،   (3)
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  النقوش المسمارية -2
معيةنقشها علة الجدران، أو األلواح الطيني ة، و  ،تتمثل في رسم األشياء  .الحجري ة، والمعدني ة، والش 

امري ين، والمصر  عندظهرت وقد   .ي ين، وامشوري ين، وال ابلي ينشعو  الس 

ادس الميالدي، واانت سائدة في شمال ش ه ظهرت ما بين القرن الثالث الميالدي و وقد  نهاية القرن الس 

 .(1)لدق الن م العربي ةجزيرة ال

 كتابي ة النقوش ال -3
رياني ة، و استخدمت في جدران المعابد مسجلة بثالب لغات هي: الي   .العربي ةونانية، والس 

ة اانت قائمة علة الشــــــــــــــكل وهذا يعتبر انتقااًل من الخم الن  طي إلة الخم العربي، والكتابات الن  طي  

طح الحجري بأسلو  متداخل، وبشكل غير  اللة ال صري ة، فكانت مو  عة علة الس  الرمزي المجر د من الد 

معتـدلة أو مائلـة؛ ولكن  وجد ترابم يحـدثه التـ داخل بين الخطوط  ات االتجـاهات منام في ســــــــــــــطور 

دة لتوحي من خالل الحراة واإليقاع بناام هندسي    .(2)ي هيئة جمالي ةالمتعد 

م الن رسياالد   ومن  إلة:قو  ن  من قس 

  الغائر الن قش -1
و لك بنسب مختلفة، وقد تميزت  ،غائر عن السطح المحفورو منخف  و  منسو بشكل  الن قحويتم هذا 

الشـــــــكل،  ةخماســـــــي  من تفريعات ألورال العنب  ان عناصـــــــرهحيث تتكو   ،تلك النقو  بقربها من الطبيعة

 .جميل وملث ر في تنايم هندسي يأتي و لك ،ر الزهرياتوأشجا ،والمراوح النخيلية ،روايزان الصنوب

 

 

 

                                                           
 .108 نار: عبد الفتاح غنيمة، مياد ن الحضارة العربي ة اإلسالمي ة،   (1)
 .30 نار: أمل إبراهيم، القيمة الجمالية للنقو  الكتابية،   (2)
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  المائل أو المشطوف الن قش -2
ية قليلة البرو ، وقد الن قشـــــــالوحدات  بحيث تاهرتقابل أطرافه علة هيئة  اوية منفرجة ب الن قحويتم هذا 

وأشـــكال مختلفة  ،من أورال ن اتية دائرية ابتعدت عناصـــرها عن محاكاة الطبيعة، فقوام عناصـــرها مكونة

 .من المراوح النخيلية

 البارز الن قش -3

الســــــطح بنســــــب مختلفة بحيث تبدو الخلفية أكثر عمًقا، وقد حدب تطور  تكون النقو  بار ة عن وفيه 

 .(1)لشكل الوحدات المنقوشة التي اتجهت إلة التجريد

مومنهم من   موأوعات الن قو ، وهي: ستة أقسام؛ و لك بناًء علةإلة  هاقس 

 النقوش التذكارية .1

في وهي نقو  ومخربشـــات تتميز بقصـــر مضـــامينها، واان الهدع منها أن يقوم الشـــخص بتخليد  اراه 

 ،ســـــــيناء :في منطقة ما، أو تخليد موتاهم، وقد انتشـــــــر هذا النمم من النقو  في أثناء مروره أو إقامته

 .(2)السعودية العربي ةشمال المملكة وفي عدة مواقن في مدائن صالح  ،والبتراء

 جنائ يةالنقوش ال .2

هي اتابات اانت تنقح علة شـــــــــــــواهد القبور، وظهرت عند الرومان في عصـــــــــــــر اإلمبراطور هادريان 

م( والذي اان عصره بداية لاهور عادة دفن الموتة، وقد عكست هذه النقو  جان ًا مهمًا 117-138)

علة فئة معينة من المجتمن، وقد حملت  ابًقا، وهي لم تكن حكًرات واللغات التي اانت ســـــائدة ســـــللثقافا

هذه النقو  المعلومات حول المتوفة مثل االســـــــــــم بالكامل في غالبية األحيان، والعمر، وطبيعة عمله، 

 .(3)كذلك قد تحمل بع  المعلومات واالختصارات تعبر عن الحزن واألسة علة المتوفة

                                                           
 .3رية اإلسالمي ة مجهولة الهوية،   نار: إيمان أحمد عارع، دور الفن في تأريخ القطن األث (1)
 .47 نار: أحمد العجلوني، حضارة األن اط من خالل نقوشهم،   (2)
 .179-178 نار: انتصار الكاسح، النقو  الالتينية في إقليم ايرينايكي،   (3)
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  لنقوش النذريةا .3

سها أصحابها لآللهة، ونجد أصحابها يقدمون التي ار   ،والتقدمات ،بع  النذور وهي نصو  تتضمن

 .(1)مذابح أو قرابين تمثلت بصنم، أو بتحد ث م اٍن خاصة بالهتهم

 لنقوش الدعائيةا .4

 مناثيرة وهي النقو  التي تضــــــــمنت الدعاء لإلله م اشــــــــرة، وقد وجدت إحدق هذه النقو  في مناط  

قد طلب إلة الالت أن تحفي وتســــــل م والده وعم ه، ألنه اان  اان صــــــاحب إحداها ، حيثالعربي ةالجزيرة 

 .(2) عنهمااً بعيد

 لنقوش البنائيةا .5

(، وأصــــــــــــــحا  هذه النقو  ال يعنون المعنة الحرفي للفعل ورد فيها الفعل )  ن ق وهي النقو  التي

وأــــــــــــن حجر علة رجم معين  يشــــــــــــير إلة بناء، بل البناء الذي يحمل طابًعا د نًيا أو طقوســــــــــــًياوهو ال

التفاخر بالرفن من شأن المتوفة أمام معاصريه، من خالل  ،التقر  إلة املهة، والثاني ،لسببين: أولهما

  .(3)رفن قبره بهذه األحجار

 لكتابات القانونيةا .6

وتمثلت في عقود بين مزارع، أو عقد فك رهن، أو عقد تأجير أرض، أو عقد توثي  د ن بين شـخصـين، 

نًا الضــــرائب، االحجر الذي وجد في معبد )عترغتيس( في البتراء ويرجن إلة العهد الن طي، مدون وأحيا

، ومن (4)فيه نص قانوني د ني منحوت علة قطعة من الرخام وهو  تحدب عن أــــــــــــــري ة تلدق للمعبد

                                                           
 .3 نار: إياد المصري ومهدي عبد العزيز، المدلوالت االجتما ية في النقو  الن طية،   (1)
 .20ار: سليمان الذ ب ومدهللا الهيشان، نقو  صفوية،   ن (2)
اب  نار: المرجن  (3)  .20،  الس 
 .4 نار: إياد المصري ومهدي عبد العزيز، المدلوالت االجتما ية في النقو  الن طية،   (4)
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اء علة لقد تمكن الملك حمورابي من القضــــف، (1)حامورابي" شــــريعةأشــــهر الكتابات القانونية المنقوشــــة، "

جمين دويالت المدن التي تقاســـــــــــمت العرال بعد ســـــــــــقوط ســـــــــــاللة أور الثالثة اما أنه قام بتوحيد النام 

والتعليمات والقوانين التي اانت ســـــــــــــــائدة في الدويالت المختلفة وط عها بطابن الدولة ال ابلية الجد دة، 

 عها حمورابي في هذا المجال، ولعل قانونه الذي أصدره في آخر حكمه هو ترجمة فعلية للسياسة التي ت

( مادة قانونية  ار فيها جمين القضـــــايا المتعلقة بالتقاأـــــي واألموال، 282لقد تضـــــمن قانونه مقدمة و)

واألشـــخا ، وأجور األشـــخا ، والعمال، وبين الرقي ، والجيح، واإلرب، والزواج، والطالل، والتجارة، 

ا ها علة مســـــلة ابيرة من حجر الد ورانت األســـــود، طولهوقد أقر تلك القوانين وســـــجل، (2)ي والزراعة والر  

 .(3)سطوانية الشكلسم(، وهي إ 60سم( وقطرها ) 225)

 تضــــــــــح من خالل النار إلة أنواع الن قو ؛ بأنها اانت تتناول العد د من المواأــــــــــين والتي في غالبها 

ياة التي اان يعيشــــها اجتماعي، د ني، ســــياســــي، فهذه األنواع المختلفة تكشــــف عن عدد من مالمح الح

وطريقته في تنايم حياته، وطبيعتها، والقوانين التي اان يســـــير عليها، والتي إنســـــان العصـــــر الماأـــــي 

ليســـــــت بال عيدة عن حياتنا التي نحيها في عصـــــــرنا الحالي ســـــــوق الطريقة التي نوث  بها تاريخنا، فمن 

 المصنوعة من اإلنسان. الحجارة إلة عاام الحيوانات، إلة أورال الشجر، إلة األورال

 

 

                                                           
يلة بني اليمين، هو حمورابي بن سين مبلم بن آبل سين بن سا يوم بن سومولئيل من عشيرة أمنانوم إحدق عشائر قب (1)

ل.م( )أحمد القصــــــــير،  1750 – 1792وهو ســــــــادس ملول ســــــــاللة بابل األولة الذ ن حكموا بالد وادي الرافد ن )
(، وحمورابي تقرأ في ال ابلية خم ورابي ومعناه الســــــــــيد العايم، 6دراســــــــــة مقارنة بين القوانين الســــــــــومرية وال ابلية،  

أعاظم ملول العرال القديم، حيث انصـــــــــرع في أولة ســـــــــنوات حكمة إلة واذلك يعني رئيس العائلة، وهو يعتبر من 
اإلصـــــالحات الداخلية، وترفيه الســـــكان المعاشـــــية، واقامة المشـــــارين، وغيرها من األمور التي ســـــاهمت في اســـــتقرار 

 .8دولته. بنار: محمود األمين، شريعة حمورابي،  
 .6سومرية وال ابلية،  أحمد القصير، دراسة مقارنة بين القوانين ال نار:  (2)
 .8محمود األمين، شريعة حمورابي،   نار:  (3)
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 الفصل الثاني

 ، وقواعدها وأهميتها؛ نشأتها وتطورها، وأنواعهااإلسالمي ة العربي ةالنقوش 

 

رها. اإلسالمي ة العربي ةنشأة النقوش  -أولً   وتطو 

 .اإلسالمي ةأنواع النقوش  -ثانًيا

 .اإلسالمي ةقواعد النقوش  -ثالًثا

 .اإلسالمي ة العربي ةأهمية النقوش  -رابًعا

 الباقية. اإلسالمي ةو  العربي ةمن النقوش  -خامًسا
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رها اإلسالمي ة العربي ةنشأة النقوش  -أولً   وتطو 

هي حلقة هامة من حلقات تلك السلسلة الط ويلة من الحضارات التي مر ت  اإلسالمي ةالحضارة 

لة  اإلسالمي ةخل فتها تلك الحضارة بها اإلنساني ة، وبالت الي ف ن  امثار التاريخي ة التي  هي   ارة عن محص 

 .(1)ما اان  دور بها من أنشطة متنو عة متعددة

، ال ذي ظهر باهور اإلســـــالم في  اإلســـــالمي ةارت طت نشـــــأة الن قو  وقد  بنشـــــأة الفن  اإلســـــالمي 

بلدان وأقاليم إلة  اإلســــــــــالمي ةجزيرة العر ، وانتشــــــــــر فيها خالل حق ة قصــــــــــيرة، نتيجة حراة الفتوحات 

ام، والع   .رال، وفارس، ومصر، وشمال إفريقيامجاورة مثل: بالد الش 

ام ظهرت أول الن قو  نقح عيد   ادة في منها منطقة النم ارة بســــــــــــوريا، واذلك  في بالد الشــــــــــــ 

، وجمين في العرال في العصــــر ا ت، وهي أرض عربي ة عريقة، ثم  تطو ر منطقة النقب بفلســــطين لع اســــي 

: أهل منهمفي ظهور الفن اإلســــــالمي ال عناصــــــر المجتمن اإلســــــالمي،  موقد أســــــه .المجاورة األقطار

رهف ،والمجوسمن أصــــحا  الديانات،  الذ م ة ، وهذا (2)كل  هلالء ســــاهموا في نشــــأة الفن  اإلســــالمي  وتطو 

ولة اإلســــــــالمية، واانوا  تقلدون بع  المناصــــــــب فيها ، فمنهم يعود لكونهم اانوا يعيشــــــــون في انف الد 

المهندس، والطبيب، والفلكي وغيرهم، حيث اانت تســـــــتفيد الدولة اإلســـــــالمية من خبرتهم، وتســـــــتفيد من 

ابتكاراتهم، وهذا ال يعني بأن المســـلمين لم يكن لهم دور في هذا األمر، ولكن هنا نود أن نبر  أن اافة 

ذا  دل علة ســـــــماحة الد  ن أطياع المجتمن اإلســـــــالمي اان يشـــــــارل في عمارة وتطوير هذه الدولة، وه

 اإلسالمي، وعدم تفريقه بين أفراد المجتمن لد نه أو جنسه أو أصله العرقي.

 

                                                           
 .90 نار: عالء اليمني، األسس الهندسية في الفن اإلسالمي،   (1)
فاعي، تاريخ الفن عند العر  والمسلمين،  (2)  .23 – 21 نار: أنور الر 
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، الســــابن القرن األول الهجري  )ا منذ ، وتحد دً اإلســــالمي ةوقد بدأ الفن اإلســــالمي من بدء الدعوة 

 ،ا لطبيعة المنطقةنارً  عند ظهور اإلســـــــالم حضـــــــارة فنية، العربي ة، إ  لم يكن بشـــــــ ه الجزيرة (الميالدي

 في بع  الممالك والمعتمد ن علة الرعي وقيادة القوافل بين اليمن والشـــــــام، إال   ،حلانها الر  وحياة ســـــــك  

 ،والحيرة ،ا، اما في اليمنا ابيرً واإلمارات التي اتصـــــــــلت باألمم األجنبية، وتأثرت بأســـــــــاليبها الفنية تأثيرً 

 .(1)والغساسنة ،وبالط األن اط

والتي شـــــــــملت أجزاًء ابيرة من البالد  ات الحضـــــــــارات القديمة  اإلســـــــــالمي ةتمت الفتوح وعندما 

ومن أهمها  ،، والعرال، ومصــــــر، وا ران، اانت لكل من هذه الدول حضــــــارات فنية ســــــابقةمثل: ســــــورية

ة، حيث واكبت تلك الحضـــارات نهضـــة في الصـــناعة واألنشـــطة ة والفرعوني  ة والبيزنطي  الحضـــارة الفارســـي  

ومن  لك فقد بلغ الفن اإلســــــــــــــالمي أوج عامته في ، (2)مختلفة في اافة مناحي الحياة ومنها النقو ال

ابن والث امن الهجريين/ الثالث عشر والر ابن عشر الميالد ين( وا دهر في بالد اإلسالم علة  )القرنين الس 

سالمي في نشأته عتمد الفن اإلأسس من األساليب الفنية الر اقية والمحكمة في البالد التي فتحوها، وقد ا 

ٍ (3)الفن  البيزنطي والفني  الســـــاســـــاني :ين وهماعلة مصـــــدرين رئيســـــ  ، واللذ ن أتاحا للمســـــلمين من فر  

، فاهرت فنون متناســــــــــقة ومتناســــــــــ ة رائعة اإلســــــــــالمي ةلإلبداع والمهارة الفنية داخل إطار القيم والتقاليد 

رقي ة الز ا  الخم العربي، و هية، واعتمدت علة النقو  الن اتية والهندســـــــــية، الجمال، وامتا ت باأللوان الشـــــــــ 

ورسوم  ،المنحنة هو نهي الد ن اإلسالمي عن إقامة التماثيل جعل الفن اإلسالمي يسير في هذاوالذي 

                                                           
إلســـــالمي ة امدخل إلثراء التصـــــميم في التربية الفنية،  نار: عبد هللا الجابري، الصـــــياغة الوظيفية والجمالية للزخرفة ا (1)

 15. 
 .17 نار: نعمت عالم، فنون الشرل األوسم في العصور اإلسالمي ة،   (2)
 .7 – 5الم كرة،   الز خرفية اإلسالمي ة نار: علي الطايح، الفنون  (3)
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الكتابات الزخرفية، والتي و ر النقو  الهندســــية والن اتية والحيوانات، فســــاعد  لك علة ظهو  ،األشــــخا 

 . (1)اإلسالمي ةاليب الفنون ل أسمباتت من أج

الوصف  :خاصة هوبوالن اتية  بعامة اإلسالمي ةنشأة النقو   في العوامل التي أسهمتومن أهم 

إلهام للفنان  مصدر هالت ال  حيث شك   ،فيهاالقرآني للجنة وأشجارها، وأنهارها، وعيونها، وأماكن الجلوس 

والتكامل في ألوان األشـــجار والســـماء واألرض  ،تناســـ وال ،وروالن   ،المســـلم، فبرع في إظهار حراة الال  

 .(2)ود ناميكية حراة المياه والعيون 

ة عصــــــور وهي: عصــــــر العالم اإلســــــالمي  الموحد، وهي فترة الفتح  لقد مر  الفن  اإلســــــالمي  بعد 

رابن الحتة  الســـــــابن /اإلســـــــالمي وانتشـــــــاره في العالم، والتي تمتد من )القرن األول حتة الثامن الهجري  

وظهر جلًيا في دمشــــــ ، ثم  بغداد، ثم  ســــــامراء،  ،(، حيث تأل   الفن  العربي  اإلســــــالمي  الميالدي   عشــــــر

واســـتطاع الفن  اإلســـالمي  أن يســـتفيد في وقت واحد من عالم ال حر المتوســـم، والعالم امســـيوي، فمنحه 

فتأث ر بهذ ن الطرا ين اللذ ن تعاق ا  ،عالم ال حر المتوســم الفن  الهنلســتي، والعالم امســيوي  الفن  الفارســي

ل  .(3) واشتراا في طابعهما علة آثار العصر األموي  والعصر الع  اسي  األو 

خرج الفن اإلســـــــــــــالمي من عصـــــــــــــر التقليد وال حث عن الذات إلة مرحلة التمي ز  ويذار أنه قد

وبالتالي ظهرت الت أثيرات  بشـــــــخصـــــــية متشـــــــابهة المالمح في مراكزه المختلفة: بغداد، والقاهرة، وقرط ة،

رل والغر ، وهكذا اســـــــــتطاعت وحدة العقيدة،  المحل ي ة، وفرأـــــــــت نفســـــــــها، ومي زت بين أســـــــــاليب الشـــــــــ 

ي ة االنتقال، والت  ادل التي  والحاجات الد  ني ة، واألســـــــس الفكري ة، والمصـــــــالح االقتصـــــــادية الواســـــــعة، وحر 

  .(4)الفن ي ة وتحفي لها الط ابن اإلسالمي  الخا  ياةالحوح دت العالم اإلسالمي، أن تلث ر بدورها علة 

                                                           
 .398 – 397 نار: سامي بشاي، تاريخ الزخرفة،   (1)
 .66وي، التكوينات الجمالية في الم اني األثرية المملواية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة،   نار: نشوة الرمال (2)
 .7 – 5الم كرة،   الز خرفي ة اإلسالمي ة نار: علي الطايح، الفنون  (3)
 .7 – 5 نار: المرجن نفسه،   (4)
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قد اشــــــــــــــفت ال حوب عن نقو  يعود تاريخها إلة بداية )القرن الهجري األول(، حيث ظهرت و 

ا تذاارية وأخرق شــواهد قبور مجموعة من النقو  المكتوبة بالخم العربي علة األحجار، وتشــمل ، نقوشــً

( نقح عليه )قبر عبد الرحمن بن خير الحجري "وقرئ م652/هــــــــــــــــــــ31ومنها شــــــاهد قبر ملرخ لســــــنة )

، اما ظهرت مجموعة من اإلســــــــــــــالمي ةمن أقدم النقو  بالكتابة الحجرية  الن قحالحجا ي(، ويعد هذا 

ةالنقو   الم كرة مكتوبــة علة جبــل ســــــــــــــلن بجوار المــد نــة المنورة،  رجح بــأنهــا ترجن إلة أوائــل  العربيــ 

غزوة الخندل في الســــــنة )الخامســــــة للهجرة( وهي   ارة عن ثالثة نقو   اإلســــــالم ويعتقد بأنها من أيام

 .(1)غير ملرخة

ل( وما قبله تعد علة األصــابن، ف ن ل من )القرن الهجري األو  قو  في الثلث األو  وان اانت الن  

ــــــــــــــــ132 – 40نقو  العهد األموي والممتدة من ) فقد وجد أن ( ال يمكن إحصــاؤها، م750 – 661 /هـ

عرفات، وبعضها امخر جبل ن نقًشا إسالمًيا، موجودة في الواجهة الصخرية المجاورة لصعيد هنال ستي

مكة المكرمة، ونقح الطائف وهو يشير إلة تأسيس سد "سيسد"، والذي أمر ببنائه  فيبالقر  من منة 

يتميز معاوية بن أبي ســــفيان، رأــــي هللا عنه، ويقن إلة الشــــمال الشــــرقي من مد نة الطائف، و الخليفة 

بــأن عــدًدا من حروفــه تبــدو منقطــة نقم إعجــام، وهي ال ــاء، والتــاء، والثــاء، والنون، والفــاء،  الن قحهــذا 

 .(2)(م678 /ه58والخاء، ويعود تاريخه إلة سنة )

يعتبر من أوائــل من اهتم بــالنقو  والزخــارع ، عبــد الملــك بن مروانالخليفــة ويشـــــــــــــــار إلة أن 

ل  اهتمامه، لتكون رمًزا معمارًيا ، و لك عندما اعتنة اإلســـــــــــــالمي ة بق ة الصـــــــــــــخرة في القدس وأعطاها ج 

خرة عام )د اإلشــراع علة بناء ق  ة النســ، فأاإلســالمي ةع يحتوي علة أرقة النقو  والزخار  ـــــــــــــــ72صــ   /هـ

                                                           
 .116طوط،   نار: صالح الحسن، الكتابة العربي ة من النقو  إلة الكتا  المخ (1)
 .117 نار: المرجن نفسه،   (2)
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إلخراج  معرفة فنية، اللذ ن بذال ال ما لد هما من (1)ة الكندي ويزيد بن ســــالمو ( إلة رجاء بن حيم692

، (2)حتة  ومنا هذا؛ من حيث الروعة والدقة في العمارة آخر ذا الشـــــــــــكل الذي ال يضـــــــــــاهيه فنالق ة به

ــــــــــــــــ86كذلك ياهر من خالل نقح آخر "نقح منارة الطري " والذي  رجن تاريخه إلة ســنة ) ( م705 /هـ

 .(3)وهو من عالمات الطري  التي عملت في عهده، وتاهر فيها المة )ثمنية( معجمة

ـــــــــــــــ923 – 132) الع اسيةالخالفة  وأما في الفن   ( فقد ظهرت النقو  فيم1518 – 750 /هـ

ام، والفن  األندلســـي  المغربي  في أقصـــة المغر ،  رل، والفن  العبيدي  في مصـــر والشـــ  لجوقي  في الشـــ  الســـ 

ال ار  بالعناصــــــــر  الن قحبع  العناصــــــــر الز خرفي ة في الفن  اإلســــــــالمي  االمقرنصــــــــات، و  فيظهرت و 

 .(4)لمحو رة وغيرهماالن  اتي ة ا

الخلفاء تأثر واأــًحا للفن الفارســي عليها، اما  اجد تأثيرً ظر إلة النقو  الع اســية وفنونها يوالنا

، الخلد علة شاطل دجلة الغربي الذهب وسم مد نة بغداد، وقصر   ، فقصر  وو راؤهم واألمراء الع  اسيون 

ــــ 95) جعفر المنصور يأب الخليفة ا  مندً ي  ش   ناللذا ــــ158 -هـ (، ياهر فيهما نقو  م775 – 714 /هـ

                                                           
هــ(، ويكنة أبو المقدام، وأبو النصر، 112الكندي، هو: رجاء بن حيوة بن جرول بن األحنف بن السمم الكندي )ت  (1)

ولد ونشأ في مد نة بيسان بفلسطين، ثم استقر  في بيت المقدس حتة وفاته، وأشرع علة بناء ق ة الصخرة، وشارل 
ا، أو مســــتشــــاًرا روم والرباط في الثغور، واان له أثر ابير في رســــم ســــياســــة الخلفاء األمويين، فعمل و يرً في جهاد ال

 بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، رأي هللا عنهما. لكل من: سليمان 
لهما الخليفة عبد الملك بن مروان أمر   زيد بن ســـالم، هو: معماري خبير من أهل القدس، وهو أحد المعماريين اللذ ن وا 

ر إلة تاريخ ميالده أو وفاته، إال أنه أوالت إليه مهمة  بناء ق ة الصــــــــخرة إلة جانب رجاء بن حيوة الكندي، ولم ي شــــــــُ
خرة عام ) ــــــــــــــــــ( إلة جانب الكندي.  نار: خير الد ن الزرالي، األعالم،  72اإلشــــراع علة بناء ق  ة الصــــ  ، 18هـ

 .261 -260وره في الحياة العامة في الدولة األموية،  وهاني أبو الر ، رجاء بن حيوة الكندي ود
 .67 نار: نشوة الرمالوي، التكوينات الجمالية في الم اني األثرية المملواية والعثمانية في البلدة القديمة بغزة،   (2)
 .117 نار: صالح الحسن، الكتابة العربي ة من النقو  إلة الكتا  المخطوط،   (3)
 .7 – 5الم كرة،   الز خرفي ة اإلسالمي ةايح، الفنون  نار: علي الط (4)
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فقد اانت نقوشه  (1)الذي بناه الخليفة المهديقصر الوأاح الحال في اذلك و ، و خارع عربي ة وفارسي ة

 .(2) ات  ول فارسي و خارفه

إلة أن حاكم القدس تشير في محرا   اريا،  نقوشًا في المسجد األقصة، وتحد ًداشفت تكاكما 

ثالثة أســــــماء:  الن قحقام بأعمال ترميم في المســــــجد، اما وردت في  (3)األمير أرت من قبل الســــــالجقة 

ة الد  ن المقتدق بأمر هللا عبد هللا بن محمد بن القائم أولها ، والثاني هو تاج (4)أبو القاســــــــــــــم عبد هللا عد 

ســـــــلجوقي، بن داود بن ميكائيل بن ســـــــلجول بن دقمال ال (6)بن ألب أرســـــــالن (5)الدولة أبو ســـــــعيد تتح

                                                           
ـــــ( توفي ب غداد سنة )127محمد بن منصور ولده بمد نة إُ ذج ب  ران ) ،أبو عبد هللا :الخليفة المهدي هو (1) ـــــ(، 169هـ هـ

 .443و 440 نار: جالل الد ن السيوطي، تاريخ الخلفاء،  
 .29 نار: عواطف نوا ، العصر الع اسي األول،   (2)
الجقة،، ويلقب باهير الد نالترامانيأرت : هو أرت  بن إكسك  (3) لطان  ، وهو من الس  ل خدماته اضابم تابن للس  ثم حو 

ـــــــ/ 475ملكشاه بن ألب أرسالن، واستلم حكم مد نة القدس سنة ) م(، واان تاج الدولة ت ت ح قد أقطن المد نة 1082هـ
، وفي آخر عمره استقر في مد نة القدس، ولم يغادرها حتة توفي سنة سالقداألراتقة في دولة له، وهو يعتبر ملسس 

خضر ، و 4/80حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم، .  نار: ، ويعتبر أرت  هو ملسسة األسرة األتابكيةهـــــــــــــــ(484)
 .59و 53سالمة، نقح سلجوقي في المسجد األقصة،  

ة الد  ن: هو أبو القاســـــــــــم، عبد هللا ب (4) ن محمد بن القائم بأمر هللا، مات أبوه في حياة القائم وهو حمل، فولد عبد هللا عد 
ر، وأمه: أم ولد، اســــمها: أرجوان، وبوين له بالخالفة عند موت جده، وله تســــن عشــــرة ســــنة هبعد وفاة أبيه بســــتة أشــــ

جقة ، محمد أبو النصــــر، الســــال450هـــــــــــــــــــ(.  نار: الســــيوطي، تاريخ الخلفاء،  487وثالثة أشــــهر، توفي ســــنة )
 .96تاريخهم السياسي والعسكري،  

لطان أب (5) ولة ت ت ح بن الســــ  لجوقي أخو الســــلطان  وت ت ح: هو الملك تاج الد  جاع ألب أرســــالن بن داود بن ميكال الســــ  شــــ 
ة مدائن ومنها دمشــــــــ ، توفي ســــــــنة  ُمل كشــــــــاه الســــــــلجوقي، اان شــــــــجاًعا مهيً ا، وله فتوحات ومصــــــــافات، وتمل ك عد 

 .1256الذهبي، سير أعالم الن بالء،   هـ(.  نار:488)
ألب أرسالن، الملقب بسلطان العالم، محمد بن السلطان جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجول بن ت قال بن سلجول  (6)

التراماني، الغ ز ي، من عاماء ملول اإلســالم وأبطالهم، ملك بعد عمه طغرل ك ســ ن ســنين وســتة أشــهر وأياًما، واان 
، شــــــــفوًقا علة الر  ية، رفيًقا علة الفقراء، باًرا بأهله وأصــــــــحابه اً في الن اس ســــــــيرة حســــــــنة، اريًما رحيم عاداًل يســــــــير

ن ترايتان، وقد اختلف في تاريخ والدته، توفي اومماليكه، ومعنة ألب هو: الشــــــجاعة، وأرســــــالن: األســــــد، وهما المت
، ابن الجو ي، المنتام في 12/107ية والنهاية، ن سنة،  نار: ابن اثير، البداو هـــــــــــــ( وعمره إحدق وأربع465سنة )

، وعلي غضـــ ان، الســـلطان ألب أرســـالن، 69، علي الصـــالبي، دولة الســـالجقة،  16/147تاريخ الملول واألمم، 
 270-271. 
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، علمًا بأن اسم هذا الو ير قد تردد في أكثر من نقح سلجوقي (1)والثالث هو الو ير األجل فخر المعالي

ويشـــــار إلة أن محرا   اريا علة شـــــكله الحالي هو بناء ســـــلجوقي، فوجود نقح بهذا في بالد الشـــــام، 

مكان موجود في النصــف الحجم والجمال ال يمكن أن يكون مجرد عمل ال هدع له، وأن ســبب إنشــاء ال

 .(2)، والذي  تمثل في إنشاء أو تكملة هذا المسجد الصغير في الحق ة السلجوقيةالن قحالمتاكل من 

 ومن ثم توالة ظهور الطر  الفنية نتيجة تغي ر الاروع الســـياســـية واالجتما ية وانهيار وســـقوط

 إلة لتاســـن الهجري/ الثالث عشـــراإلة القرن الســـابن ) دول وأســـر حاكمة وقيام دول جد دة وخاصـــة بين

ـــــــــــــــــــــــ648 – 567فاهر ما بعد الع اســـــــــي الطرا  األ وبي )، (الخامس عشـــــــــر الميالدي  – 1172 /هـ

ـــ(، باإلأافة م1518 – 1251 /ه923 – 648(، فالطرا  المملواي في مصر وبالد الشام )م1251

ر الميالدي( فا دهرت إلة الطرا  الســــــلجوقي والذي اســــــتمر حتة القرن )الســــــابن الهجري/ الثالث عشــــــ

تميًزا، من حيث؛  اإلســــــــــــــالمي ةوتطو رت، حيث ا دادت المدارس الفن ي ة  الن قو  علة إثر هذه الخالفات

 .(3)الخطوط، واأللوان، والهندسة، والز خرفة

اســاني ) الن قحوبعد  لك ظهر  م( واان 637-226اإل راني والذي اان علة غرار العصــر الســ 

 .(4)ادي عشر والثاني عشر الهجري( لك خالل )القرنين الح

                                                           
فخر المعالي: هو أبو نصر ناصر  محمد بن محمد بن جهير أحمد بن الفضل، الذي ع رع بناصر أمير الملمنين،  (1)

هـ(، 476 – 470ي، وقد تول ة الو ارة للخليفة المقتدر باهلل من سنة )بب بفخر الدولة مليد الد ن الموصلي الثعلوالملق  
 .57هـ(،  نار: خضر سالمة، نقح سلجوقي في المسجد األقصة،  483توفي سنة )

 .45 – 44ليبي،   نار: عبد الحميد الفراني، المسجد األقصة منذ قيام الخالفة الع اسية حتة الغزو الص (2)
 .26 نار: عبد هللا عبد الحافي، امثار والفنون اإلسالمي ة،   (3)
 .35 نار: ديماند، الفنون اإلسالمي ة،   (4)
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والذي تمي ز بكونه  (م1493 – 756 /هـ898-138) الفن المغربي  األندلسي   اان هنالمن ثم 

أو أم ه إلة حكمه، فكان  ،ال  قطر انتشر فيه اإلسالم الفن في يجمن بين الفن  العربي  األصيل، وبين

رقي    .(1)والفن  المغربي األندلسي  الفن  المغربي  األندلسي يمزج بين الفن  الش 

ل من أدخل النقو   ، حيث وأــــــعوا أســــــس الفن  (2)األندلس هم األغال ة إلةويشــــــار إلة أن  أو 

دوا ،الجد د في القيروان مســجد عق ة بن نافن علة نمم مســاجد دمشــ ، والقاهرة، ثم  ظهر  بناء حين جد 

في  نيُ والموحد ن في األندلس والمغر  وب  في مد نة فاس في عهد المرابطين  نقو  علة طرا  األغال ة

 ، علة الخشـــــــــــــــب،  الن قحالـذي امتــا  بــهـذا الفن تونس، فزاد  لـك في إغنــاء الفن  المغربي  األنـدلســــــــــــــي 

ص، وترصــــــــين  نة، والن حاس الممو ه، والمرمر المفصــــــــ  والج ص، واألدهان البديعة، والشــــــــماســــــــيات الملو 

 .(3)المنارات بالز ليج

ن النقو  في إمارة قرط ة، حيث وجد بها العد د من النقو  التي اعتبرها كما ظهرت العد د م

االعد د من الملخرين  ت بالحجر تاالســيكية، حيث اانت تشــتمل علة أورال األكانثوس، والتي نح نقوشــً

عت بشكل قد تنو   ،الجيري األبي ، بداًل من الحجر الصلب، والرخام، ويشار إلة أن األشكال المنقوشة

ثيل لشـــــخصـــــيات بشـــــرية من آالت موســـــيقية واحدة علة الوجوه امن األمثلة علة  لك ظهور تمكبير، و 

                                                           
 .8 نار: عبد هللا عبد الحافي، امثار والفنون اإلسالمي ة،   (1)
أسست علة  د إبراهيم بن األغلب (، م909 – 801 /هـ296 – 184األغال ة، هم قبيلة ظهرت في إفريقية ما بين ) (2)

بعدما واله الخليفة هارون الرشــــيد، رأــــي هللا عنه، تأمين والية إفريقية ألنها اانت ال ما بقي لدولة بني الع اس في 
الجناح الغربي لدولة اإلســـــالم، فقام إبراهيم ب نشـــــاء قوة عســـــكرية ابيرة من البربر المســـــتعربة، واذلك اون قوة بحرية 

األغال ة من غزو صـــــــــقلية ومالطة والســـــــــواحل اإليطالية، ورفن شـــــــــعار بني الع اس، ودفن الخراج لهم، هائلة مكنت 
ونقح اســــم الخليفة علة الســــكة، وشــــيد مد نة جد دة أطل  عليها اســــم الع اســــية جنو  القيروان.  نار: ابن وردان، 

 . 33-32تاريخ مملكة األغال ة،  
 .8ر والفنون اإلسالمي ة،   نار: عبد هللا عبد الحافي، امثا (3)
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قصــــــور قرط ة، من وجود نقو  اتابية مكتو  عليها "بســــــم هللا، نعمة هللا لعبد هللا عبد  أحد فياألربعة 

 .(1)مير الملمنين، هللا يطيل دوامه"الرحمن، أ

حة منقوشــــــــة علة الطرا  األموي، وهي مكونة جزء من لو  كما وجد في د ر شــــــــيالس بالبرتغال

تحيطه ســيقان علة شــكل دوائر، وشــريم علوي بســلســلة من األســود، وهذه األســود  من شــريم من العنب

 .(2)لد ها جمالية شرقية قوية

 ،كما نجد النقو  ظاهرة اذلك في غرناطة، فنجدها في اثير من قصــــــورها، اقصــــــر "الســــــ اع"

والذي  زخر بالكثير من النقو  والقصــائد وخاصــة في ق ابه،  ،ر الحمراءوهو أحد القصــور التابعة لقصــ

  غالب إال هللا".الباإلأافة إلة شعار بني نصر وهو "

 – 1354، والـــذي حكم من ســــــــــــــنـــة )الخـــامس الســــــــــــــلطـــان محمـــد الغني بـــاهلل وقـــد أنشـــــــــــــــــأ

مستد رة  نافورة ماء قصر الس اع، وفيه فناء مستطيل مكشوع، وفي وسطه (م1925-1517/هـ1391

من  ا عشــر بيًتافول دائرة هذا الحوض اثن علة شــكل دائرة، وقد نقح اعشــر أســدً  يوأــخمة، تحمل اثن

 :(4)، وهذا مطلعهاشعري أمام ال أسد بيت فكان الشهيرة في وصف الحمراء،  (3)قصيدة ابن  مرل

 تــبـــــارط مــن أعــطــى اإلمـــــام مــحــمـــــًدا
 

نيـــــا مغـــــا ل جمـــــال  ا ل نيت زانـــــت بـــــا  مغـــــا
 

ـــــر   وض فـــــيـــــه بـــــدايـــــع  وإل فـــــهـــــذا ال
 

ـــا ـــاني  أبى هللا أن يلقى لهـــا الحســـــــــن ث
 

                                                           

 )1( Alejandro Pérez Ordóñez, Arte Islámico Autor: Mailxmail, P.27-28. 
 )2( Alejandro Pérez Ordóñez, Arte Islámico Autor: Mailxmail, P.27-28. 

وهو من منطقة ابن  مرل: هو أبو عبد هللا، محمد بن  وســـف بن محمد المعروع بابن  مرل، وهو شـــاعر أندلســـي،  (3)
ـــــــــــــــ، وتوفي سنة 733رب  البي ا ين في غرناطة، ولد سنة  هــــــــــــــــ(.  نار: محمد الصريحي، د وان ابن  مرل 796هـ

 . 17، و7-5األندلسي،  
 .298-296 نار: محمد عبد هللا عنان، دولة اإلسالم في األندلس،   (4)
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حيث  ،(م1925 – 1518 /هــــــــــــــــــ1343-923)الذي امتد من ومن ثم جاء العصـــر العثماني 

المزينة بالمقرنصــــــــــــــات، والما ن  (1)واألواوين ، ات ال احات الواســــــــــــــعة الجوامن بنة الترل الســــــــــــــالجقة

كل دة، والق ا  ال صــــلي ة الشــــ  ام، واانت األحجام أقل  أــــخامة المزي نة و  ،المتعد  الا اهر في مصــــر والشــــ 

 .(2)والما ن  ات شرفات ،ستدارةواأللوان أقل  وأوًحا، والق ا  أكثر ا

ة طويلة من الزمن،ثمانية راية الخالفة العلالعالم اإلســــــــــالمي  خضــــــــــعت أكثر بلدان وقد وقد  مد 

وال  زال  لك والما ن الر شيقة،  ،  الكبيرة المفلطحة ات الق ا ،ةمن األبني ة الد  ني   اا خاصًّ نوعً  وا فيهانشر 

 .(3)البلقان منطقة وبع  المدن في ،ودمش  ،ةر وأنق ،ستانبولإ :وبخاصة في، ماثاًل في مدن اثيرة

خالل الفترة العثمانية، فنجد مثاًل  اإلســـــــالمي ةوقد ظهرت الكثير من النقو  الدالة علة النقو  

النقو  في منطقـــة )كـــاراكوروم في ترايـــا( والتي اـــانـــت تعتبر منطقـــة  أنـــه تم العثور علة الكثير من

مد نة خاصـــة بهم في هذه المنطقة، اما قاموا ببناء و وقد نزلها المســـلمون، اســـتراتيجية للدولة العثمانية، 

والمنا ل، والتي اانت جدرانها منقوشــة بأســماء هللا الحســنة، اذلك اســم مشــيد البناء  قاموا ببناء المســاجد

  .(4)، واسم الشخص الذي ساهم في بنائهسةملس  و 

حد توبة علة جدران أومن النقو  التي اانت مكغير متناظرة،  كما ظهر عليها نقو  ن اتية

ر ،"هو الحي المــدبر اـل أمرٍ  :مســـــــــــــــاجـد تلــك المنطقــة ، فنعم المولة ونعم  و الجالل ،هو الح  المقــد 

شـــواهد ، وجدت نقو  علة العربي ةية  ات الحروع اما اتبت أســـماء أشـــخا  باللغة الفارســـالنصـــير"، 

أحد األأـــــــرحة  نقح في وجد علة، حيث القبور،  ذار فيها اســـــــم المتوفة، ومأثورات عنهو أـــــــرحة األ

                                                           
وحة، وتكون علة شــكل مســتطيل، ويكون ســقفها جمن إ وان: وهي قاعة مســقوفة من ثالب جهات، والجهة الرابعة مفت (1)

 علة شكل ق  ة. 
 .8 – 7 نار: عبد هللا عبد الحافي، امثار والفنون اإلسالمي ة،   (2)
 .8،  المرجن الساب  نار:  (3)

 )4( Osman Mert, Karakurum Bölgesi’ndeki Arap Harfli Yazıtlar, 2015, P.11-13. 
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ه: الة و "قال النبي عليه  ونصـــــ  ، هذا الضـــــريح لإلمام الكريم الســـــالم: أفضـــــل الن اس صـــــاحب القرآنالصـــــ 

 .(1)رحمه هللا" ، ونس

 ات أصـــــول اانت و  ،(2)علة  د الشـــــاه إســـــماعيل والتي خرجت في إ رانوية أما الدولة الصـــــفو 

 واقليمواانت تضـــــم إ ران وأفغانســـــتان  (م1736-1501هــــــــــــــــــــ/ 1143-907) ســـــنةمن  تامتدو تراية 

فحافات علة اثير من تقاليد الفنون الفارســـــي ة، وفي ، (3)بلوشـــــســـــتان وأجزاء ابيرة من أرمينيا وأ ربيجان

اه    اس ا التي مث لت  ،بنيتها الد  ني ةل في أمث  ظهر نمم فني  خا  في أصــــــــــــفهان ت (4)لكبيرعهد الشــــــــــــ 

التحفة  فاهر متمثاًل في ،الهند لصــــــيأن  الفارســــــي  واســــــتطاع الط را   ،ا من مدن اإلســــــالمفريدً  نمو ًجا

 .(5)والنقو  والفنالز خرفة  وبع برسم الكائنات الحي ة،  وعرع الفن الصفوي  ،الفن ي ة )تاج محل(

ويشـار إلة أنه لم يعثر في إ ران علة رسـوم من العصـر اإلسـالمي األول، إال منذ عهد قريب، 

(، اكتشــفت بعثة متحف المتروبوليتان، في مد نة نيســابور بشــرل م1939 – 1936إ  أنه في ســنوات )

اٍن قو  في م العصــــــــــــر الع اســــــــــــي األول، ووجدت هذه الن   تعود إلةإ ران نما ج من النقو  الحائطية 

 .(6)متعددة

                                                           

 )1( Osman Mert, Karakurum Bölgesi’ndeki Arap Harfli Yazıtlar, 2015, P.11-13. 
ــــــــــــ(، وعا  في تبريز، ثم التح  بأردبيل معقل األسرة 892الشاه إسماعيل: هو الشاه إسماعيل بن حيدر ولد سنة ) (2) هـ

الصــفوية، قام بتجييح أت اع له علة التنايم الســياســي والمذهبي والعســكري لتحقي  تطلعات األســرة الصــفوية، توفي 
ـــ(.  نار: عبد الحميد األرقم، أوأاع الدولة الصفوية وعالقاتها الخارجية في عهد الشاه   اس األول، 930سنة ) هـ

 18-19. 
 . 16و 2 نار: عبد الحميد األرقم، أوأاع الدولة الصفوية وعالقاتها الخارجية في عهد الشاه   اس األول،   (3)
هـــــــــــــــــ في مد نة هراة مراز 978ابنده مير ا، ولد في شــهر رمضــان عام الشــاه    اس الكبير: هو   اس بن محمد خد (4)

حكومة خراســـــــــان، حيث قام جده بتعيينه علة والية خراســـــــــان واان حينها  بلغ من العمر عاًما ونصـــــــــف العام، وتم 
ـــــــــــــــــ، وأطل  عليه اســــم الشــــاه   اس في حينها، توفي في صــــبيحة  وم 989تنصــــي ه فعليًا ملكًا علة خراســــان عام  هـ

هــــــــــــــــ نتيجة لمرض ألم به، ودفن في منطقة ااشان. 1038ميس المواف  الرابن والعشرين من جمادق األولة عام الخ
 . 282و 18و 17 نار: بدين جع ة، الشاه   اس الكبير،  

 .8 نار: عبد هللا عبد الحافي، امثار والفنون اإلسالمي ة،   (5)
 .38 نار: ديماند، الفنون اإلسالمي ة،   (6)
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 اإلسالمي ةأنواع النقوش  -ثانًيا

 ، وهي:اإلسالمي ةتوجد ثالثة أنواع من النقو  

  النقوش النباتية: -1

والزهور  ،وهي تقوم علة نقو  مشــــــــــــــكلة من أورال الن ات المختلفة "فن التوري "يطل  عليها 

، وفي اثير (4)تعان الو  ،(3)تقابلالو  ،(2)ةجو امز الو  ،(1)فراداإل ها:ة منبأســــــاليب متعدد   ظهرتعة، وقد المنو  

متـــداخلـــة المن األحيـــان تكون الوحـــدة في هـــذه النقو  مللفـــة من مجموعـــة من العنـــاصــــــــــــــر الن ـــاتيـــة 

  .تتكرر بصورة منتامةهي متناظرة، و المتشابكة، و الو 

ن تزييتزيين الجدران والق ا ، وفي عد دة، ومنها: مجاالت د انتشر استعمال هذه النقو  في وق

 .(5)وتجليدهاخزفية، وفي تزيين صفحات الكتب الزجاجية و النحاسية و ال ؛التحف المختلفة

الجدران  :اما هو الغالب في النقو  التي نشـــــاهدها علة ،قو  ثنائية االتجاهوقد تكون هذه الن  

 .ق ا أو جدران ال ،أعالي البوابات :اما نشـــــــــاهدها في ،وقد تكون ثالثية االتجاه .والســـــــــقوع ،واألبوا 

بعد انتشار اإلسالم أخذت  إال  أن هااانت بأشكال مختلفة، قبل اإلسالم، و ومن أن النقو  الن اتية عرفت 

 .(6)والتتابن، والتحوير ،التنوين :ا آخر، أساسهبعدً 

قد أخذ وتأثر من غيره من الفنون القديمة ولكن أخرجها بصــــــورة المســــــلم الفنان أن ويشــــــار إلة 

 ابتكرة، ونس   بين أجزائها تنسيقً ، حيث الءم فيما بينها بطريقة من اإلسالمي الجد دجد دة تتالءم من الف
                                                           

فراد: وهي خالع التثنية والجمن، ومصـــــــــدره أفرد، وتأتي بمعنة عزل، أو جعل الشـــــــــيء فرًدا.  نار: أحمد عمر، اإل (1)
 .215 /1معجم اللغة المعاصرة، مادة إفراد، 

 .265المزاوجة: هي أن  زاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. الخطيب القزويني، اإليضاح،   (2)
 .259صورتين باألخرق علة الترتيب.  نار: الخطيب القزويني، اإليضاح،  التقابل: هي مقابلة إحدق ال (3)
التعان : وهي من تعان   تعان  تعانقًا، وهو عنال إحدق النبتتين باألخرق، أدنة ال منهما عنقها من عن  األخرق  (4)

 .630 /1وتم أمهما من بعضهما ال ع .  نار: أحمد عمر، معجم اللغة المعاصرة، 
 .171صالح الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع،   نار:  (5)
 .114 نار: عبد المجيد وافي،  خارع التوري ،   (6)
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بين الوحدات قد جمن ذلك، فنجده ها شـــــيء جيد اخترع ألول مرة، وما هي في حقيقتها اجعلها تبدو اأن  

ا شــــــيئً باســــــتخدامه لع قريته وخياله، فخرجت من بين  ديه و ، ثم صــــــهرها ومزجها بفلســــــفته االموروثة معً 

 .(1)اا مميزً جد دً 

 الهندسية شالنقو  -2

لقد أبدع المســلمون باســتعمال النقو  الهندســية، فبرعوا بصــياغتها بأشــكال فنية رائعة، فاهرت 

عات المختلفة، واألشــكال النجمية، والدوائر المتداخلة، والتي اســتخدمت لتزيين الم اني، واألبوا ، المضــل  

خاصـــــة اونها تتماشـــــة والمنهج بو  ، ات أهمية في الفن اإلســـــالمي والســـــقوع، وقد اعتبرت هذه النقو 

في الفن و بل  – اإلســـــالمي ةاإلســـــالمي، فاســـــتطاعت النقو  الهندســـــية أن تفرض ســـــيادتها في النقو  

 . (2)األشكال اافةو لك بغلبتها علة  - اله اإلسالمي

)هنري فوســــــي ون( الذي وفيما  ذار عن روعة النقو  الهندســــــية وبراعة المســــــلمين بها ما  اره 

وينقلها إلة مضــــــــــــــمونها الدفين مثل  ،د الحياة من ثوبها الااهرجر  ا يمكنه أن ي  قال: "ما أخال شــــــــــــــيئً 

، فليســـت هذه التشـــكيالت ســـوق ثمرة لتفكير قائم علة الحســـا  اإلســـالمي ةالتشـــكيالت الهندســـية للنقو  

ية ومعاٍن روحية، غير أنه  ن غي أال يفوتنا قد  تحول إلة نوع من الرســــــوم البيانية ألفكار فلســــــف ،الدقي 

فتللف بينها تكوينات تتكاثر وتتزا د،  ،قة عبر الخطوطتدف  أنه خالل هذا اإلطار التجريدي تنطل  حياة م  

ثم  ،وت اعد بينها ،ا هائمة هي التي تمزج تلك التكويناتواأن هنال روحً مفترقة مرة ومجتمعة مرات، 

 ،  عليه المرء نارهو  ألكثر من تأويل،  توقف علة ما يصـــمنها يصـــلح  تجمعها من جد د، فكل تكوين

ما تتضــــــــــمنه من إمكانات وطاقات بال  ويتأمله منها، وجميعها تخفة وتكشــــــــــف في آن واحد عن ســــــــــر  

 .(3)حدود"

                                                           
 .180 نار: محمد مر ول، الفن اإلسالمي تاريخه وخصائصه،   (1)
 .172 نار: صالح الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع،   (2)
 .39عمارة اإلسالمي ة،   نار: ثروت عكاشة، القيم الجمالية في ال (3)
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الهندســــــي بعده الحقيقي علة الســــــقوع الخشــــــبية بحيث تزينها التشــــــبيكات المعقدة  الن قحويجد 

لحمتها األسـاسـية تال األشـكال مرئية بسـهولة، لكن  والتشـبيكاتفيما تكون الروافد بنجومها المضـلعة، و 

تكون النقو  بســــيطة وتزين بنية الســــقوع، والتي تكون في الســــقوع  ات األغطية الخشــــبية المتصــــلة 

الهندسـي  الن قحوقد ظل التشـبيك المضـلن  ،قصـيرةالتناوبات بين األشـكال بسـيطة ممددة واألشـكال فيها 

 .(1)ئيس لبنيات السقوع واألبوا الر 

 النقوش الكتابية -3

، أو الثقب، أو البري، أو ذت ب  الة أجزاء من ســـــــــــطح الصـــــــــــ  وهي الر ســـــــــــوم التي ن ف   خور بالحز 

  .(2)الحفر

لة بأنواع الخم العربي المشـــــــــــــك   العربي ةالحروع بمن الكتابات الكتابية هي التي تتكون النقو  و 

الثلث، والنســخ، والد واني، والرقعة وغيرها، والتي تمتا  بالليونة واالســتدارة في المختلفة، مثل: الكوفي، و 

ة فيه ية والزخرفية والفنية المتناســــــقة بشــــــكل تتجل  الن قشــــــنقح الحروع مما يســــــهل تشــــــكيلها وف  البنة 

 .(3)سمات الجمال واإلبداع واالتزان

العالمي ة الوحيدة التي استطاعت ال شري ة ة عن فكرة د ني ة لدق اإلنسان، فهي الل غة الكتابوتعب ر 

للت عبير عن الجمال  ها اانت وســــــــــيلةاما أن  ، (4)أن تصــــــــــل إلة ال ما هو قديم وحضــــــــــاري من خاللها

دخلت في فوالمثل العليا،  ،والوطن ،الد  ن :وتصـــوير الت ضـــحيات ال شـــري ة في ســـبيل ،والط بيعة ،الروحي  

                                                           

 )1( Barrucand, M. L’architecture de la Qasba de Moulay Ismaïl, P. 65. 
فاعي، تاريخ الفن  عند العر  والمسلمين،   (2)  .23 نار: أنور الر 
 .323 نار: إنعام عجام، القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد النبي  ي الكفل،   (3)
 .35حسين، الزخرفة والفنون اإلسالمي ة،   نار: خالد  (4)
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  ،ائبثالب طر رســــــم الن قو  قد تم األواني المعدني ة والز جاج، و علة الخزع و  الن قححاجي ات اإلنســــــان ا

 :(1)يه

 الن قر الم اشر:  .1

 .دقيقةأداة ويطرل بها م اشرة علة الحجر وهي طريقة  ةيقوم الفن ان باستخدام أي  حيث 

 الن قر غير الم اشر:  .2

خر،في هذه الط ريقة يقوم الفن ان ب مســال أداة يطرل بها علة حجر مدب ب للن قح  وهي طريقة  علة الصــ 

خر واشـــــطدقيقة وســـــليمة، أو قد تكون عن طري   وهذه الط ريقة تســـــتخدم في  ،بأداة في  ده هحك  الصـــــ 

خور الجرانيتي ة، حيث إن ها قاسية جًدا  وال يمكن الر سم عليها بطريقة الن قر. ،الص 

خر:  .3  الن حت أو الن قر علة الص 

ة احجر أو مسمارهذه الط ريقة ترسم الخطوط الخارجي ة ل  .(2)ألشكال فقم و لك باستخدام أداة حاد 

اطين علة مر  القرون حت ة وأــــــــــــــعت  العربي ةوقد حايت الكتابة  د ن من الخط  بعناية المجو 

و  قري ة الفن ان المسلم،  اإلسالمي ةأصولها وأحكمت معا يرها، ويرجن الفضل في  لك إلة طبيعة العقيدة 

مهمة واجهة  العربي ةعلة مســــــتوق الفن  المبدع، وعلة  دي ه أصــــــ حت الل غة  فقد ارتقة بتجويده للخطوط

 .(3)والز خرفة ،والحفر ،لن قحل استخدامه، وتقوم ب برا  األبعاد الفن ي ة من خالل اإلسالمي ةالحضارة  لبيان

، عربي ةالة عند حضــارات ما قبل اإلســالم، ومن أهمها الن قو  الن  طي ة وقد عرفت الن قو  الكتابي  

ادس الميالدي  )حيث تمثلت في المرحلة  ، فوجدت نقو  اتابي ة (ما بين القرن الث الث ونهاية القرن الســـــــــــ 

                                                           
خري ة في المملكة،   (1)  .6 – 5 نار: علي أ هري، الر سوم الص 
خري ة في المملكة،   (2)  .6 – 5 نار: علي أ هري، الر سوم الص 
 .86 نار: محسن عطية، موأوعات في الفنون اإلسالمي ة،   (3)



38 
 

لة بثالب لغات رياني ة ،اليوناني ة هي: اســـــــتخدمت في جدران المعابد مســـــــج  اان تمهيًدا ، و العربي ةو ، والســـــــ 

  .(1)نتقال من الخم  الن  طي  إلة الخم  العربي  لال

اللة ال صـــــري ة، فكانت مو  عة والكتا كل الر مزي  المجر د من الد  بات الن  طي ة اانت قائمة علة الشـــــ 

طح الحجري  بأســــــــلو  متداخل بشــــــــكل غير منا م في ســــــــطور معتدلة أو مائلة، ولكن  وجد  علة الســــــــ 

دة لتوحي من خالل الحراة  واإليقاع الت رابم الذي يحدثه الت داخل بين الخطوط  ات االتجاهات المتعد 

 . (2)بناام هندسي  ي هيئة جمالي ة

فأصـــــــ ح له شـــــــأن  ،اان لرعاية اإلســـــــالم للخم العربي أثر ابير في انتشـــــــار النقو  وتطورهاو 

  .في النقو  والزخرفة اهامً  اوبدأ  لعب دورً  ،عايم في الفن اإلسالمي

 ،وعلة التحف ،إلســــالمي ةاجدران األبنية  :والواقن أن اســــتخدام الكتابات القرآنية والتذاارية علة

أو  ،للتبرل باميات القرآنية أن يكون وســـــيلةشـــــتة أنواعها لم يقصـــــد به فقم ب اإلســـــالمي ةوالمصـــــنوعات 

ل في ما اان له هدع آخر  تمث  أو تحد د التاريخ، وان   ،أو تخليد  ارق األشــــــــــــــخا  ،الع ارات الدعائية

داخل المســـــــاجد وهي النقو  الكتابية  ، فاســـــــتخدمت(3)توظيف هذه الكتابات اعنصـــــــر نقشـــــــي و خرفي

عائية :  ارة  هللا، الملك هلل، أو ال غالب إال  و هلل،  ةالعز   :مثل  صفي أفاريز الج والقرآنية ،عن نقائح د 

علة  النســــــــــــــخالخم بد ني وتاريخي، وهي مكتوبة  أبوا  المســــــــــــــاجدعلة محتوق النقو  الكبرق اان و 

المختصــــــــــــــرة والدالة  القرآنيةئح تتوافر وتتكرر فيها نفس الع ارة راائز الرخام أو الخزفيات، وهذه النقا

 .(4)مثل: "الحمد هلل ر  العالمين"

                                                           
 .108-97سالمي ة،   نار: غنيمة، مياد ن الحضارة العربي ة اإل( 1)
 .30 نار: أمل إبراهيم، القيم الجمالية للنقو  العربي ة في الجزيرة العربي ة قبل اإلسالم،   (2)
 .147،  في آثار بغداد  نار: خليل األعامي، الزخارع الجدارية (3)

 )4( Barrucand, M. L’architecture de la Qasba de Moulay Ismaïl, P. 184.. 
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الجقة  الن قحواســـــــــتخدام   خالل القرنين الحادي عشـــــــــر والث اني عشـــــــــر)في إ ران في عهد الســـــــــ 

اســــــــاني  )ا علة غراروالذي اان ، (الهجريين  من أ هةوالذي اعتبر ( ميالدي 637-226لعصــــــــر الســــــــ 

م بفضــــــل رعاية الملول  ناعات درجة ابيرة من الت قد  عصــــــور الفن  اإل راني  الذي بلغت فيه الفنون والصــــــ 

ة وأــــوح صــــور الن قو لها، وتتجل ة مي زاته في  خري ة الر ائعة شــــد  د آل ســــاســــان وتســـج ل  ،الصــــ  التي تمج 

ومان  . (1)انتصاراتهم علة الر 

وجدت الكثير من األحجار التي تعود إلة  لك  اذلك في العهد الصــــــــفوي، فقدالن قو  وظهرت 

 996) العصـــــر في المناط  التي اانت تحت حكمهم منقو  عليها اتابات تدل علة التاريخ الصـــــفوي 

اانت  التي وجدت ،قو بع  الن  و ، واذلك رسومات آدمية وحيوانية، (م1629 – 1588 /ه1039 -

 .(2)أسماء لعائالت ق ائل تحمل

ة علة مســــاحات شــــاســــعة شــــملت منطقة الحرة في الصــــحراء ة الصــــفوي  ابي  قو  الكتانتشــــرت الن  

، وأجزاء من غر  العرال ادي الســــــــــرحان جنوًباها بين حوران شــــــــــمااًل وو دالشــــــــــرقية األردنية علة امتدا

الســــعودية، وقد تميزت هذه الكتابات بكثرتها  العربي ةوجنو  ســــورية ومناط  متفرقة من شــــمال المملكة 

فكانت تحتوي علة معلومات عن طبيعة العالقة التي اانت تربطهم ار موأـــــــــوعاتها، واقتضـــــــــابها وتكر 

بهذه الشـــــعو  واألقوام المنتشـــــرة في شـــــتة أرجاء الصـــــحراء التي اانوا  تنقلون بين جن اتها، ففي بع  

نت ، أو بين الدول المجاورة لها، وأحيانًا ااالعربي ةصراع الصفويين من بع  الق ائل لح يالكتابات توأ

تســـــــــتخدم النقو  للتأريخ؛ وخاصـــــــــة الحوادب التي اانت تدور بع  الشـــــــــعو  المجاورة أو التي مرت 

 .(3)عليهم

                                                           
 .35، الفنون اإلسالمي ة،  ديماند (1)
 .174سليمان الذ ب، نقو  صفوية جد دة في موقن أم سحب،   (2)
 .4-1 نار: حسين القدرة وآخرون، األقوام والشعو  في النقو  الصفوية،   (3)
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لجوقية والتي بر ت علة  وظهرت شــــواهد القبور في اثير النقو  الكتابية جليًة في العمائر الســــ 

واهد إلة القرن الث اني عشر عليها آيات قرآن واسم ، ومنقو  الهجري  من المدافن، ويرجن أغلب هذه الش 

غرق، حيث جرت  لجوقي  إلة جمين أجزاء العرال وســوريا وآســيا الصــ  المتوف ة والت اريخ، ثم  انتقل الفن  الســ 

 . (1)الن صو  فول أرأي ة خالية من الز خرفة أن يكتبواالعادة لدق الفن انين في العصر الع  اسي  

 /ه 566 – 385) العبيد ين "الفاطميين"ا في مصـــــــــــــر في عهد هأوجه الكتابية بلغت الن قو و 

الخطوط ال ــار ة التي تموج بــ واجهــات األبنيــة فيهــا ( حيــث اثرت الز خــارع التي  ي نــتم969-1171

 بالحراة والن قو  والكتابات الكوفي ة والمحاريب المسط حة المنقوشة. 

علة  (م1263 – 1187/ه 661 – 583) في العصــــــــــــــر األ وبي  الكتـابيـة ثم  بر ت الن قو  

، وقد عني األ  وبي ون النســــخواتابات محفورة بالخم  الكوفي  و  ،بع  الق ا  حيث وجدت نقو  جصــــي ة

 .(2) ي الز خارع الكتابي ة الهندسي ة الن  اتي ة الن قحبأسلو  

واان قبل  الن قحعن طري   النســخم  اســتخدام الخم  ت (الث اني عشــر الميالدي  ) بداية القرن  وفي

 اماد يستخدم إال  في المخطوطات العادي ة، فاستخدم علة شواهد القبور والكتابات الت اريخي ة،  لك ال يكا

قف لربم المســـــتويات الرأســـــي ة  اســـــتعملت أشـــــرطة الكتابة علة الت حف المختلفة وعلة العمائر تحت الســـــ 

وفي  المتداخل لتبدو علة بالمســـــتويات األفقي ة أو بالق  ة، اما ابتكر الخط اطون اتابة الع ارات بالخم  الك

 .(3)شكل حيوان أو طائر

ة في مصــــــــــر، فقد بنة با دهاًرا ابيًرا في عصــــــــــر المماليك و  الكتابي وحق   فن  الن قو  خاصــــــــــ 

فن، ووجد عليها اثير من الن قو   الطين عمائر اثيرة، وانتشــــرت عادة تشــــييد األأــــرحة لغرض الد  الســــ 

ا –الكتابي ة، وظهرت الن قو   لن صــو  القرآني ة علة األفاريز الخشــبي ة وعلة ق ا  المســاجد في ا -أيضــً

                                                           
 .35 نار: ديماند، الفنون اإلسالمي ة،   (1)
 .72-29محسن عطية، موأوعات في الفنون اإلسالمي ة،    : نار (2)
 .29   موأوعات في الفنون اإلسالمي ة،محسن عطية،  : نار (3)
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واهد واألأــــرحة والم نمو ًجا للفن   ، واان  لكنا ل واألســــبلة والمدارس والمســــاجدبخم  الث لث، وعلة الشــــ 

 .المملواي  

 .(1)في تزيين المحاريب والر خام واألقواسالكتابية أم ا في الفترة العثماني ة فقد ظهرت الن قو  

عناصـــر النقائح الن اتية والهندســـية والكتابية هي الوحدات التشـــكيلية األســـاســـية في العمارة إن  

والتي اانت جلية وظاهرة وواأــحة في بناء المســجد األقصــة وخاصــة في بناء ق ة الصــخرة  اإلســالمي ة

بوا  المشـــــــرفة، اما أنها اانت حاأـــــــرة في عمارة القصـــــــور واألأـــــــرحة وعلة الواجهات الخارجية لأل

 ،والد ن ،الشـــــــــعر :ا وفنيًّا جمعت بينا وتاريخيًّ ا د نيًّ األثرية بصـــــــــفة عامة، فكانت في مجملها تلعب دورً 

 .اإلسالمي ةاشواهد تستحضر ما بلغته المعالم المعمارية التي اانت تزخر بها العمارة  ،والتاريخ

 اإلسالمي ةالنقوش  ممي ات -ثالًثا

من متشــــــــــابهة وقري ة بعضــــــــــها  وهيبالد  ن وعقيدة الت وحيد،  اة عمومً مرت ط اإلســــــــــالمي ةالنقو  بما أن 

ومهارة الحكمة، اما اان هنال وحدة في األســـــــلو  في جمين الدول  ،وحدة الت صـــــــميم :بع  من حيث

 .اإلسالمي ة

ابقة إال  غم من أخذ المســــــــلمين بعضــــــــً وعلة الر    أنهم حاولوا تطويرها بما  تناســــــــب ا من فنون األمم الســــــــ 

 اولكنه ،األصل ةي   ونانن هي و والتي تأثر بها المسلم ،، فنجد مثاًل أن نقو  الت وري اإلسالمي ةريعة والش  

ومن اال نها تي  ،أو لألســــــــــــــفل ،ة لألعلة هرتين، أو  هرة ملتف   :علة شــــــــــــــكلفي اليونان اهر ت تكان

ال،  ومان فكانت تتمي ز ، وأما عند االزهرة أوراقها ال تشــــــــكل شــــــــكل لفافات بل تنمو خارج واانتالســــــــ  لر 

كل، وأما عند المســلمين فكانت اللفافة تتحول إلة عرل بالوســم وهي بالنقو  الورقي ة  كونها عمودي ة الشــ 

 . (2)الن قحجزء أساسي من 

                                                           
اب المرجن  : نار (1)  .72-29،   الس 
 .47 – 46 نار: عا دة النميري، تطبيقات الزخرفة اإلسالمي ة،   (2)
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 قوش الن  صناعة قواعد 

مجموعة من األســـس والقواعد التي اعتمدها الفنان المســـلم في صـــناعة  اإلســـالمي ةظهرت في الحضـــارة 

 :االتاليباعت ارها من مميزات الفن اإلسالمي،  اعد التي تمسك بها الفنان المسلمالقو  أهم ومنو ، الن ق

 : ملء الفراغ .1

جة من الصغيرة علة الفراغ قضاًء تاًما بملء الفراغ بالنقو  المتدر   ءأي تغطية السطوح، ومحاولة القضا

 إلة األصغر منها.

  :ال عد عن الطبيعة .2

 ،ة، وان ما االســـــــتلهام من الطبيعة النقو  والموأـــــــوعات الفنية المتنوعةثيل الطبيعاالهتمام بتم أي عدم

 وتجريدها. ،والعمل علة تحويرها

  :اإللمام بالهندسة الرياأية ونامها .3

ن الفنان من تغطية مســـــــــاحات شـــــــــد دة الت ا ن والتعقيد من حيث ترايبها الســـــــــطحي، االق ا  تمك   وهذه

 سطوانية.ألشكال اإلوا ،وش ه الدائرية ،الدائرية

  :بين الشكل واألرأية التكافل .4
وجود تكافل بين المســــــــاحات التي تمث ل األشــــــــكال  اإلســــــــالمي ةما يســــــــتشــــــــعر المشــــــــاهد للزخارع  اغال ً 

 والمساحات التي تمثل األرأية.

  :القدرة علة التوليف .5
الهندســـــية في نام دقي  اســـــتعانت بالخم العربي بأنواعه المختلفة، واذلك األشـــــكال  اإلســـــالمي ةالنقو  

ا فول أرأـــية النقو  الن اتية، أو من الوحدات الهندســـية فتحدب إنســـجاًما محكم، فتاهر الكتابات أحيانً 

 .(1)وتزداد جماالً 

                                                           
 .34 – 32 نار: عبد هللا الجابري، الصياغة الوظيفية والجمالية للزخرفة اإلسالمي ة،   (1)
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 القواعد المعتمدة في نقوش الخطوط
قواعد وأســـس اعتمدها الفن انون المســـلمون في نقو  الخطوط، فمن  اإلســـالمي ةكما ظهرت في الحضـــارة 

 :أمثالك القواعد، تل

 موجي في الخطوطالتدر ج ال .1
تنشــــــأ بتدرج موجي من بعضــــــها ال ع ، اانت  الن قحفي  اان يســــــتخدمها الفنانأي أن الخطوط التي 

ي متكاماًل إ ا أ يل منه أي عنصـــــــر من عناصـــــــر الن قشـــــــوال يكون التصـــــــميم  ،بحيث أنه ال  وجد  وائد

 النقو .

 اعتماد بداية الخطوط بداية للنقح .2

ثم  تم تقســـــيم العام إلة  ، تم إنشـــــاء الخطوط األســـــاســـــية والعامة ابداية للنقو ، ويتم البدء بالعامحيث 

 واأافة تفاصيل النقو  فيها. ،أجزاء أصغر، ثم  تم تقسيمها أكثر

  التناس  واالنسجام بين الخطوط .3

 ن ن من االســتخدام  اان حيثاإلســالمي،  الن قحبين الخطوط المســتخدمة في ابير تناغم وتناســ  وجد 

 والمائلة. ،والدائرية ،المدروس المكون من االتزان واألأداد للخطوط المستقيمة

 عتماد فكرة االن عابا  .4

تم ات اع فكرة اإلشــــــــــــــعاع واالن عاب من عرول الن اتات، وعند النار لورقة النبتة ف ن هنال نقطة حيث 

 المنط .بدأ بها االنتشار إلة الحواع، حيث اتخذت النقو  نفس  

 تواصل فروع التوري  .5

وهو قانون الطبيعة  .أو مسـتقيمة ،بأشـكال ملتوية امس بعضـها بعضـً يجمين نقاط اتصـال فروع التوري  

 ها موسيقة الشكل.ن  إرشيقة، يمكن القول عنها  موجود عند االعتقاد الشرقي، مما  نتج أشكااًل ال
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 وتناو  الزخارع الن قح ادل ت .6

عنصـــــر نقشـــــي إلة المجموعة،  من حيث القياس وتناو  الزخارع، وانتماء ال   يالن قشـــــالت ادل أي إن 

ي الن قشفي المجموعة، وقدرة العنصر  لمجموع الوحداتلوحدة أو  أكان نقح سواء عنصر هو ال   وال  

 .(1)الواحد إلة التكرار إلة ما ال نهاية

 اإلسالمي ة العربي ةمية النقوش أه -رابًعا

لها  تم بالت قد ر والعناية، حيث أقاماألم عند اثير من –يًما وحد ًثا قد -لقد حايت الفنون 

 .بها نتاجاتهم الفن ي ة ماثر قومي ة، وانوً ا وطني ة يفاخرا تواعتبر  ،رجالها تمعاهد، وار مالمتاحف، وال

مها  ولم ا اانت الن قو  من الفنون التي تعب ر عن رقي  األمم، وحضـــــــــــارتها التي تقاس بمدق تقد 

امين والن حاتين ال ، فقد أعانت أعمال الر ســـــــ  في دراســـــــة تاريخ أمم موغلة في القدم،  -إلة حد  ابير -فن ي 

وحي ة لتلك األمم لت علة مدق العصور بتسجيل مدني ات األمم  ،كما أبر ت الجوانب الحضاري ة والر  وتكف 

 .(2)أرقة ظالل العواطف اإلنساني ة تعكس ابكل   واياها، إأافة إلة أن ه

 ، علة الن حو امتي:اإلسالمي ة العربي ةة بها الن قو  ويمكن إجمال األهمي ة التي تحا

ترجن أهم ي ة الكتابات والن قو  األثري ة إلة أن ها اانت تلل ف في د وان اإلنشـــــــــــــاء، لذا تعتبر من هذه  -1

م فيها المســـــاحة المطلو  تغطيتها، ونوع ا ألثر الذي الجهة  ات صـــــيغة رســـــمي ة، حيث اانت تتحك 

الطين واألمراء،  رفي ة للســـــ  لطاني ة والشـــــ  ة أصـــــلي ة عن األلقا  الســـــ  نا بماد  ســـــيوأـــــن عليها، بحيث تمد 

د تواريخ العمائر عارات والر مو  التي استخدمت اإلسالمي ةوامثار  ،وتحد  ، وتعطينا معلومات عن الش 

 .(3)عبر حقب  مني ة عد دة مضت

                                                           
 .50 – 47النميري، تطبيقات الزخرفة اإلسالمي ة،   نار: عا دة  (1)
 .9 نار: خالد حسن، الز خرفة والفنون اإلسالمي ة،   (2)
 .2 – 1 نار: حسام األغا، دراسة تاريخية: النقو  والشعارات والرمو  في قلعة برقول،   (3)
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 فكانت وســـــــيلة، اإلســـــــالمي ةجمين البلدان  وتلي لها في ،زل بها القرآنالتي ن العربي ةاســـــــتخدام الل غة  -2

، اونهم جميعًا يقرأون لغة الســتدالل علة قيام نوع من الت  ادل الت جاري  بين العر  والبلدان األخرق ل

 . (1)القرآن

إلة ة، ويمكن إيجا  تلك القيم الجمالية وقدرتها علة الربم بين األصــــــــــالة والمعاصــــــــــر قيمة النقو   -3

 امتي:

   األشكال والخطوط المنقوشة متعة بصرية بفضل اقترا  أشكالها من الحياة.حق  ت   .1

التناق  بين الوأــــوح ب ايعطي إحســــاســــً ما ة النقو  علة الجمن بين العضــــوي والهندســــي ر قد .2

 والغموض.

   من وحدة الطابن ال سيم.الذي  تحق   ،االستمتاع الجمالي علة المستوق الفطري األصيل .3

تمتاع بالقيم الحســــــــــية للخم والشــــــــــكل الكلي المنقو  دون الحاجة إلة فهم المحتوق أو االســــــــــ .4

 الداللة.

والن اتية إيحاءات نفســــــــية ورمزية باإلأــــــــافة إلة قيمتها  ،لكتابة واألشــــــــكال الهندســــــــيةتعطي ا .5

 الجمالية.

ســــية اإلحســــاس بالثراء الشــــكلي بفضــــل التعارض والت ا ن في اتجاهات الكتابة واألشــــكال الهند .6

 .(2)وتداخالتهما

 الباقية اإلسالمي ةو  العربي ةالنقوش من  -خامًسا

حتة بداية الخالفة األموية و  ،صــلة هللا عليه وســلم، في عهد النبي افي بداية التاريخ اإلســالمي وتحد دً 

ا، وتكاد ال بســـــــــيطة جدً  النقو  والزخارع المســـــــــتخدمةلم يكن هنال اهتمام بالفن والعمارة، حيث اانت 

                                                           
 .45 – 25 نار: ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة اإلسالمي ة،    (1)
 .33أمل إبراهيم، القيم الجمالية للنقو  العربي ة في الجزيرة العربي ة قبل اإلسالم،   (2)
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، اإلســـــــــالمي ة العمارةنقو  و خارع عد دة في الخالفة األموية بدأت تاهر  من بدايةا، ولكن ار اثيرً تذ

في القصـــــور والمســـــاجد؛ امســـــجد ق ة الصـــــخرة، والجامن األموي في  المعماريون باســـــتخدامهاحيث بدأ 

قو  والزخارع التي ظهرت فيها بداية الن اإلســــــالمي ةومن أمثلة العمارة  دمشــــــ ، وغيرها من المســــــاجد.

 :اإلسالمي ة

 مسجد قبة الصخرة -1

روح األناار لروعتها وجمالها، وهو يعتبر من أقدم الص   ة تسلبز بعمارة فني  خرة  تمي  إن مسجد ق ة الص  

ذي وال  ، ن في عهد الخليفة عبد الملك بن مروانو وال ذي بناه األموي ،الموجودة علة األرض اإلســـــــــــــالمي ة

 :التي اتبت بها آيات من العربي ةألشكال الن اتات والخطوط  ة الملونةة والخشبي  ي   تميز بنقوشه الفسيفسائ

 .، ونقو  هندسي ةواألحاد ث النبوية الشريفة ،القرآن الكريم

التي  المتنوعة وقد القة هذا الصـــــــرح الجميل أهمية ابيرة عند الغر  لنقوشـــــــه الغنية بتشـــــــكيالت الن ات

والعنب، اذلك  ،والرمان ،والزيتون  ،شــــــــــــجر النخيل المثمرود نقو  تشــــــــــــكيل حدائ  ن اتية، لوجتوحي ب

وجود نقو  من آيات قرآنية و ، (1)وتشـــكيالت من ورل األكانتوس ،وجود نقو  ألشـــجار مزينة بالجواهر

اخاتم لألنبياء،  ،صلة هللا عليه وسلم ،ة، وعن النبي محمد ات رمزيات تاهر عالقة اإلسالم بالمسيحي  

 .(2)األساسية سالمي ةاإلوعن الم ادئ 

دة بالرخام ودعائم وأعمدة المثمن األوســم واألســطوانة يجدها مجل   مثمن ق ة الصــخرةوالناظر إلة جدران 

األحمر، و األســــــــود، و البنفســــــــجي،  :ا من األلوانونقو  فول  لك بالفســــــــيفســــــــاء الملونة التي تجمن اثيرً 

مختلفة من األورال الن اتية والثمار  أشــــــــكااًل الفضــــــــي الذهبي، مكونًة و األخضــــــــر، و األ رل، و الرمادي، و 

ع تلتوي وتنثني بشــــــــــــكل حلزوني، ومن هذه النقو  هنال و وفر  األكانتوس،واألشــــــــــــجار والعناقيد وأورال 

                                                           
األكانتوس: هي نبتة اان يســــــتخدمها اإلغري  والبيزنطيون، وهي من األ هار المســــــتعارة من النمم الفارســــــي.  نار:  (1)

 .7حصة الشمري، فن الزخارع المعمارية في العصر األموي،  
 .37 – 34برنار أواان، انو  اإلسالم روائن الفن في العالم اإلسالمي،   نار:  (2)
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بخطين الكوفي ي، من أشرطة اتابات لم األهلة والزهور والحو سور  ،رسوم ونقو  علة شكل آنية الزهور

 .(1)وتجانس رائن ، ونقو  هندسية في تناس  بدينالنسخو 

 الجامع األموي  -2

( وهو م715 – 705 /ه96 - 86عـام )، عهـد الخليفـة الوليـد بن عبـد الملـكبني الجـامن األموي في 

  .(2)في تاريخ الدولة األموية يعتبر ثاني أهم األعمال المعمارية

قد جمعت اانت موجودة علة أرض المســـــــــــجد وجدرانه وســـــــــــقوفه، وهذه النقو  ويذار إلة أن النقو  

صـــــــور بالد الدنيا، فما  ريد المرء إقليمًا إال وجده في الجامن، مصـــــــورًا اهيئته، فيراه من غير أن  تعب 

فر إليه نقو  ال شجرة، مثمرة وغير مثمرة، ومكة وا  .(3)لكع ة فول المحرا ، والة جانبهابالس 

، وقد تم الكشــــف بالجصربية الشــــرقية والغوعند ترميم المســــجد قام المعماريون بتغطية جدران المســــجد 

و لـــك خالل عمليـــات ترميم  (م1929ه/ 1348)عن معام النقو  والزخـــارع في المســــــــــــــجـــد عـــام 

واصــــــــــــــالح وتنايف، حتة تم إعادة جزء منها إلة ما اان عليه، والتي أظهرت أنها تحتوي علة نقو  

أما ما يخص النقو  الكتابية، هذا في ، اان(4)مكتوبة بالفسيفساء الملون تعود إلة فترات تاريخية مختلفة

 ومن النقو  ،وعليها األقواسفول أشـــــــــــكال األشـــــــــــجار  ومنهااانت متنوعة واثيرة،  فقدالنقو  الن اتية 

تاهران بمنار عام علة الروال الغربي للســـــــــــــاحة وعلة وجهه الخارجي،  شـــــــــــــجرتانال اقية لغاية اليوم 

اجية العمود، إحدق الشــجرتين لم  ب  منها غير بالثمار يقن جذعهما م اشــرة فول ت نمحملتا والشــجرتان

والناظر إلة تلك النقو  يجد فيها جذعها وبع  من األغصـــــــان، وأوراقها تماثل أورال أشـــــــجار التين، 

، امـا ظهرت ن ـاتـات الخرشــــــــــــــوع التين، والزيتون، والتفـاح، واألجـا  من الن ـاتـات، هي: اثيرةً  اأنواعًـ 

                                                           
 .142 نار: عبد هللا سالم، المجد المنيف للقدس الشريف،   (1)
 .86-85 نار: نزار الطرشان، المدارس األساسية للفسيفساء األموية في بالد الشام،   (2)
 .48-74 نار: علي الطنطاوي، الجامن األموي في دمش ،   (3)
 .98-97 نار: نزار الطرشان، المدارس األساسية للفسيفساء األموية في بالد الشام،   (4)
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تامة تنثني بشكل لولبي لألسفل واألعلة واليمين واليسار بصورة كانثوس( بأشكال متعرجة، غير من)األ

مت ا نة وبأســـلو  االســـيكي، وبضـــن هذه الن اتات تتطاب  وتتشـــابه بنقو  مســـجد ق ة الصـــخرة، ويشـــار 

إلة أن جدران المســــــــــــجد مكتاة بعدد هائل من النقو  الن اتية )األشــــــــــــجار والشــــــــــــجيرات(  ات الفروع 

 . (1)اخلةواألغصان المتعددة والمتد

 اإلسالمي ةالقصور  -3

ام، وقد  ارت اتب إن القصـــــــــور هي ســـــــــكن ط قة األثرياء وا تاريخ األد  الكثير عن هذه ألمراء والحك 

ا للنقو  المتنوعة والتصــــاميم الهندســــية النادرة، وقد وجدت القصــــور، والتي أوأــــحت في ثناياها وصــــفً 

ر  العربي ابالد الشـــــــــام والمغ اإلســـــــــالمي ةالبالد الكثير من القصـــــــــور  ات الروعة والجمال في غالبية 

مون من فن وهذه القصـــور تحكي ما توصـــل إليه الفنانون المســـلواألندلس،  ومصـــر وشـــرل آســـيا وترايا

  .و  قرية وعلم بالهندسة

بن اقصـــر المأمون وفيها خين ولكن بقيت في صـــفحات اتب الملر   ،هنال بع  القصـــور التي اندثرتو 

من آيات الفن "آية رائعة  :هبأن   "نهاية األندلس"والذي وصــــــــــــــف في اتا   ،(2)طلة ي النون ملك طلي

الشـــــــهير الذي بني وســـــــم بحيرة القصـــــــر، من الزجاج الملون المزين بالنقو   (3)هوالبهاء، واان روشـــــــن

التي  ،ا لخيال الشـــعراء، واانت حافة ال حيرة مزدانة بصـــفوع من تماثيل األســـودهبية، مســـتقة خصـــ ً الذ  

قة  ات األغصـــــــان المتســـــــل   من النقو  الن اتية تخلو، فهذه القصـــــــور ال تكاد (4)ع الماء من أفواهها"تقذ

 ،عة ات األشـــــــــــــكال المختلفة المرب   الهندســـــــــــــيةالنقو  و  المليئة باألورال المختلفة، واألشـــــــــــــجار المثمرة،

                                                           
 .103 – 100 نار: نزار الطرشان، المدارس األساسية للفسيفساء األموية في بالد الشام،   (1)
 .325 نار: صالح الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع،   (2)
وشن حتة  تجدد الهواء"، وبمعنة روشنه: فتحة أو خرل  (3) في الحائم أو في السقف  دخل منه الهواء والضوء "فتح الر 

 .1/959آخر الشرفة.  نار: أحمد عمر، معجم اللغة العربي ة المعاصر، مادة روشن، 
 .4/512 نار: محمد عنان، نهاية األندلس،  (4)



49 
 

زت بالخطوط الكوفية لتي تمي  ا والكتابة واألأــالع الخماســية المتداخلة فيما بينها، ،والمســتطيلة ،ثةوالمثل  

  .(1)ةالنسخو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .326 نار: صالح الشامي، الفن اإلسالمي التزام وابتداع،   (1)
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 الثالثالفصل 

 في البلدة القديمة ودراستها اإلسالمي ة العربي ةتسجيل الن قوش 
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 مقدمة

 تناول الفصــل الحالي تفصــياًل للن قو  العربية اإلســالمية في البلدة القديمة ودراســتها، من حيث تاريخها 

 ا ا تدل، وموقعها، ونوع الخم الذي اتب به، واذلك قياسها.وعلة م

لقد  خرت البلدة القديمة بالعد د من الن قو  التي اختلفت في موأــــــــــوعاتها، وفي أماكن وجودها، حيث 

مثـل مـا حايـت بـه مـد نـة القـدس، بلم تحي أي مـد نـة من المـدن الفلســــــــــــــطينيـة من حيـث اثرة الن قو  

ه من بذي  دل علة مدق االهتمام الكبير ال المســـــــــجد األقصـــــــــة، وتحد ًدا فيها وخاصـــــــــة البلدة القديمة

 العر  والمسلمين علة اختالع عصورهم وتاريخهم، اذلك علة اختالع مراكزهم االجتما ية.

ريف خصوًصا الوعاء الت ار  ةالموجودتعتبر هذه الن قو   يخي في البلدة القديمة عموًما والحرم القدسي الش 

جل األمين لتاريخ مد نة القدس عند العر  والمسـلمين علة اإلسـالمي، و للتراب العربي  تعتبر بمثابة السـ 

 مر العصور اإلسالمية.

ة موأــــــــوعات حســــــــب مكان تواجد الن قو  في البلدة القديمة؛ فنقو  و  تم تقســــــــيم هذا الفصــــــــل إلة عد 

ريف، وهي تشـــمل نقو  صـــحن قو وأـــعت  خرة أدرجت تحت عنوان: نقو  الحرم القدســـي الشـــ    ة الصـــ 

المشــر فة، ونقو  المســجد األقصــة الم ارل، ونقو  المســجد المرواني، ونقو  المصــاطب والمحاريب، 

 ونقو  األسبلة، ونقو  األروقة، ونقو  الق ا ، ونقو  الخلوات.

ريف، فقم وأـــــعت الٌّ حســـــب تصـــــنيفاتها،  وأما الن قو  األخرق التي اانت خارج الحرم القدســـــي الشـــــ 

وايا والخوان  واألربطة، ونقو  فمنها ما اان ت تحت مســــــــــــــمة: نقو  المســــــــــــــاجد والجوامن، ونقو  الز 

ور، ونقو  معاهد العلم، ونقو  األأــــــــرحة والقبور والمقامات، ونقو  المســــــــاكن، ونقو   أبوا  الســــــــ 

 الط رل واألحياء والحارات.
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ريفأوًل: نقوش   الحرم القدسي  الش 

 ر الغفاري  لة هللا عليه وسلم عندما سأله أبولة إجابة الن بي صهو ثاني مسجد وأن للناس، وهذا بدال

؟ قال: "المسجد األقصة"،  عن أول المساجد، فقال صلة هللا عليه وسلم: "المسجد الحرام"، قال: ثم أي 

 .(1)قال: ام بينهما؟ قال: "أربعون سنة"

األبوا  والســاحات الواســعة، والمســجد األقصــة هو اســم لجمين المســجد، وهو ما دار عليه الســور وفيه 

خرة والم صل ة المرواني، واألروقة والق ا  والمصاطب وأسبلة الماء وغيرها  والم صل ة الجامن، وق   ة الص 

خرة والم صــلة القبلي  من المعالم، وعلة أســواره الما ن، والمســجد اله غير مســقوع ســوق بناء ق ة الصــ 

، وقد عرع المســـــجد ا ت ق ة فهو منزلة ســـــاحة المســـــجدوالذي يعرع عند العامة بالمســـــجد األقصـــــة، وم

 . (2)بأسماء اثيرة منها المسجد األقصة، وبيت المقدس، وا لياء، وهو أول قبلة للمسلمين

متًرا مربًعا(، ويحتل نحو  144000( دونمًا أي حوالي )144وتبلغ مســـــاحة المســـــجد األقصـــــة حوالي )

 ه مســـــــتطيل غير منتام، طول أـــــــلعه الغربي ســـــــدس مســـــــاحة البلدة القديمة، وشـــــــكله مضـــــــلن أو شـــــــ

ـــــــــــــــ15ن عام )و م(، فتحه المســلم281م(، والجنوبي )310م(، والشــمالي )462م(، والشــرقي )491) -هـ

م(، بنة أمير الملمنين عمر بن الخطا  رأـــي هللا عنه الجامن القبلي، 636، المواف  ســـنة )(3)(ه17

 86، اما أعيد بناء الجامن القبلي خالل الفترة )ثم بنيت ق ة الصــخرة المشــرفة في عصــر الدولة األموية

 .(4)م(715 – 705ه/ 96 –
                                                           

 .6/406أحمد ابن حجر، فتح ال اري في شرح صحيح ال خاري،  (1)
 .13و 9-8 نار:  يسة القدومي، المسجد األقصة أربعون معلومة نجهلها،   (2)
فيما يخص تاريخ فتح القدس فقد اختلفت المصـــــــــادر التاريخية فيه، فروق الطبري في رواية عنه وابن األثير أنه اان  (3)

ه(، وروق البال ري أنه اان 16ق ابن عساكر والطبري في رواية أخرق علة أنه اان في سنة )ه(، ور 15في سنة )
ه( 17ه( والصـــــــلح اان في ســـــــنة )16ه(، وأما ياقوت الحموي فذار أن الحصـــــــار اان في ســـــــنة )17في ســـــــنة )

(، وانتيجة لهذا 43) نار:  انا ســعيد، تســامح المســلمين من النصــارق المغلوبين: الفتح العمري للقدس أنمو ًجا،  
 ه(.17-15االختالع فقد أرخت ال احثة في رسالتها تاريخ فتح القدس ما بين )

 .11 – 10 نار: عبد هللا معروع، أطلس معالم المسجد األقصة،   (4)
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خرة وصحنها  أ( نقوش قب ة الص 

خرةة تقن ق    خرةفة في وســم المســجد األقصــة في مراز ســطح المشــر   الصــ  ، وهي من أقدم الصــ 

 .وتحافي علة تخطيم بنائها منذ تدشينها ة الت قائم التي ما اإلسالمي ةآثار العمارة 

خرةيعود إنشــاء  إلة  -ذي يعتبر المســجد األجمل في العالم قاط ة، والمبنة األقوق وال   - مســجد ق  ة الصــ 

ين، فقد بناه الخليفة عبد الملك بن مروانعهد األموي   ن: رجاء بن حيوة ، وقد أوال العمل إلة المهندســــــــــــُ

 .(1)واستمر س ن سنين (م705 /ه86ه سنة )البيسان ي، ويزيد بن سالم المقدسي، وبوشر العمل في

 علة مر العصور، اإلسالمي ةفي فن الهندسة المعمارية  آيةخرة من حيث تصميم البناء ة الص  تعتبر ق   

ن له أبوا  أربعة تفتح علة الجهات األربن، ة  هبية اللون تعلو بناء مثم  من ق    ةخر ة الصــــــــــــــ     ق وتتأل ف

من  ةث احتوت علة اثير من اإلبــداعــات الفنيــ  حيــ ؛ةة عيلهــا اتــابــات  خرفيــ  ويحيطهــا جــدران رخــاميــ  

ة نبيلة عايمة التي حوت رســـالة إســـالمي   ةمات الجمالي  قيشـــاني، نحت وغيرها من الســـ   أرابيســـك،  خرفة،

 .(2)سالم وفهمه للتعدد الثقافي في القدستنشر سماحة اإل

والموقن  ي مد نة القدس،فلســـفية تتمثل في تحد د المكان الجغرافي العام ف اتجاهاتوروعي في إنشـــائها 

 .(3)الجغرافي الخا  في ساحة الحرم الشريف

ليبي سنة )  /هــــــــــ492واعتنة به الخلفاء المسلمون علة مر  العصور، ولم ا وقن تحت نير االحتالل الص 

لطان صالح الد  ن األ وبي من م1099 ن الس  ( عمل الخلفاء الع  اسيون باستمرار علة تحريره حتة تمك 

وحافاوا عليه حتة ( في عهد الخليفة الع  اسي الن اصر لد ن هللا أحمد، م1187 /هــــــــــ583) تحريره سنة

جـــاء العثمـــاني ون الـــذ ن حـــافاوا عليـــه، و ادوا من االهتمـــام بـــه اثيًرا، وبقي في رعـــا تهم حتة ســــــــــــــنـــة 

                                                           
 .108-107 نار: أحمد خليفة، دليل أولة القبلتين، ثاني المسجد ن وثالث الحرمين،   (1)
 .19األقصة،   دالمسج نار: محمد غوشه،  (2)
 .72 نار: رائف نجم وآخرون، انو  القدس،   (3)
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م( حيث احتلت بريطانيا القدس وفلســــــطين لمدة إحدق وثالثين ســــــنة، عملت خاللها 1917ه/ 1335)

ولة للحراة الصهيونية، حيث سل متها لها سنة ) علة م(، فأقامت 1948هـ/ 1368توفير ال مقومات الد 

م( من احتالل البلدة القديمة في 1967هــــــــــــــــ/ 1387ما ســمي بــــــــــــــــ)دولة إســرائيل(، والتي تمكنت ســنة )

هيوني  عاًما منذ أكثر من خمسين القدس، والمسجد األقصة الم ارل وما  ال  ر ح تحت االحتالل الص 

 عاب صالح الد  ن من أبناء األمة. ن نتار ا

اً ا  توالن اظر إلة هذه الق ة يجد مدق االعتناء بها، وبتجميلها، فنشـــاهد الفســـيفســـاء التي أأـــف جمااًل أخ 

خرة، اما نجد العد د من الز خارع التي تزينت بها الق  ة، ومنها الز خارع  اًعا علة ق ة الصــــــــــــــ  وبريًقا لم 

 .(1)لز خارع القاشاني ة، والز خارع الخشبي ة، و خرفة الزجاجالر خامية، وا

حن   ارة عن المســــاحة الواســــعة التي  ولم يخل   خرة من الزخارع والن قو ، وهذا الصــــ  صــــحن ق  ة الصــــ 

خرة، والتي ترتفن حوالي أربعة أمتار عن المســتوق العام للمســجد األقصــة، وتتخذ شــكاًل  تحيم بق  ة الصــ 

حن العد د من الن قو غير منتام، ولكن  :وهي، (2)ه شبيه بالمرب ن، ويوجد في هذا الص 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .103-95 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة تحت المجهر،   (1)
 .105 نار: المرجن نفسه،   (2)
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 األولى )لتعيين وقت صالة العصر( نقش الم ولة -1

 

 

من قبل ال احثين من قبل، اما وجد بع  الصــعوبة في قراءته من قبل ال احثة لكونه  الن قحلم يقرأ هذا 

 مرتفن جدًا.

 األولى )لتعيين وقت صالة العصر( نقش الم ولة األثر

 الموقع
خرة علة  الن قحيقن هذا  فة، وتحد ًدا علة  اوية مضل ن الص  خرة المشر  واجهة ق ة الص 

 جنوبية الغربي ةال
 م1809هـ/ 1224 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 محمد طاهر الحسيني اسم الباني
 الرخام األحمر نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 الثلثالخم  نوع الخط
 سم( طواًل  93سم( عرًأا و) 75)  القياس

 أسطر 3 عدد السطر

 الن قشنص 
 حين ال صالةفي وقت الع ادة  القعدة و جمادق  .1
 ت قنا سجدا أمر عن حسيني نقاطها و خرفتها .2



56 
 

 
خرة المشــر فة، وتحد ًدا علة  اوية مضــل  علة  الن قحيقن هذا  خرة الجنوبية الغربي ةواجهة ق ة الصــ  ، ن الصــ 

اعة تمثل منقوشـــة خطوط وعليها شـــمســـي ة، ســـاعة تحت موجود وهو  عمود وجود إلة إأـــافة وأوقاتها، الســـ 

اخص يمث ل معدني بأن  الن قحهذا  ويذار الرخامية، البالطة من جزء منها فقد وقد للمزولة، الرئيســــــي الشــــــ 

اعة قد صنعت بأمر هـ/ 1224، ويعود تاريخها لسنة )(1)د طاهر الحسينيمفتي القدس محم من هذه الس 

 . (2)م(، وترجن إلة فترة العهد العثماني1809

 

 

 

 

 

                                                           
ا ه مصــطفة الحســيني بعد وفاته، وبقي مفتيً دم عن وال1865هو والد الحاج أمين الحســيني، ورب وظيفة اإلفتاء عام  (1)

م 1897م، واان قد ترأس عام 1899في القدس أكثر من أربعين عاًما متواصلة، حصل علة الن يشان المجيدي عام 
م، فانتقلت وظيفة اإلفتاء إلة ولده اامل ثم 1908لجنة للتحقي  في ســــياســــة انتقال األراأــــي إلة اليهود، توفي عام 

 .78(،  352مة القدس الشر ي ة رقم )إلة ولده أمين الحسيني.  نار: محمد الحزماوي، سجل محك
 .211إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)
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خرة: -2  نقش وقف قب ة الص 

 

                                                           
 سطر مطموس. (1)

خرة األثر  نقش وقف قب ة الص 

 الموقع
رقي للق  ة، من جهة ق  ة  فة، علة الجدار الش  خرة المشر  موجود في صحن ق  ة الص 

 السلسلة
 م1432هـ/ 836 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 السلطان األشرع برس اي اسم الباني
 نس ة إلة ق ة الصخرة سبب التسمية
 الرخام االبي  نوع الحجر
 الحفر الغائر طريقة الحفر
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا155سم( طواًل و) 64)  القياس

 أسطر 7 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

1. ......(1) 
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المة مطموســـــــــــة، وأعتقد بأنه اســـــــــــم ناظر الحرمين الشـــــــــــريفين، ومن خالل الرجوع إلة تاريخ الن قح والفترة المذاورة  (1)

 ير سيف الد  ن أراماس الجل اني.م( نجد أن ناظر الحرمين الشريفين اان  دعة األم1432ه/ 836)
ولي األمير أراماس الجل اني نار الحرمين الشـــــريفين ونيابة الســـــلطنة في دولة الملك األشـــــرع برســـــ اي بعد شـــــرع  

م(. 1434ه/ 838الد ن بن شلوه، وقد اان حاكًما معتبًرا وقد عم ر األوقاع ونم اها وا دهرت في عهده، توفي سنة )
 .274 /2/328لجليل في تاريخ القدس والخليل،  نار: العلمي، األنس ا

 المة مطموس. (2)
 المة مطموس. (3)
 المة مطموس. (4)
 . لم ياهر الت اريخ علة الر خامة، فقد يكون قد محي نتيجة عوامل النحت والتعرية، أو أن ه لم  ذار أساًسا (5)
لطان الثاني والثالثون من ســـالطين الســـلطان األشـــرع ســـيف الد  ن أبو الن صـــر برســـ اي الدقماقي الا ا (6) هري، وهو الســـ 

لب من بالده، فاشــــــــتراه األمير دقمال المحمدي الا اهري نائب  المماليك بديار مصــــــــر، وهو جراكســــــــي األصــــــــلي، ج 
لطنة  وم خلن الملك  اهر برقول في عدة مماليك أ خر، تولة الســــــــــــــ  ملطية، وأقام عنده مدة، ثم قدمه إلة الملك الا 

الح محم لطان الثاني 1422نيســــــان  1ه/ 825ربين امخر ســــــنة  8د بن الملك الا اهر ططر في الصــــــ  م، وهو الســــــ 
والثالثون من ســـالطين المماليك، اان األشـــرع برســـ اي محً ا للعلم والعلماء، في عهده شـــهدت القدس حراة واســـعة 

طنته ســت عشــرة ســنة وثمانية أشــهر، في بناء المدارس، اما عم ر العد د من المنشــات المائية الخيرية، وقد دامت ســل
م( إثر مرض أصابه، وقد دفن في الجيزة.  نار: محمد األسطل، الحياة الفكرية والثقافية 1438هـ/ 841توفي سنة )

 .50-47في مد نة القدس في العهد المملواي،  

ده وأنشـــأه  .2 وهو مشـــتراه  رمين الشـــريفين أثابه هللا الجنةناظر الح (1)........جد 

 يما (2).......مما ثمره من مال الوقف 

خارًجا عن تكملة من أجور المســــــــقفات في ال  شــــــــهر ألفا درهم  (3)......... .3

ده وأنشأه من الحمام الخرا  بحارة  جوامك المستحقين  (4)....وما جد 
وأن  قمامهومرتب الجرجان الوارد ن  قرية العوجاء والنعويعمة بالغور ل،حواص .4

يصـرع جمين متحصـل  لك برسـم عمارة المسـجد األقصـة الشـريف والصـخرة 
 الشريفة مهما 

فة أرصـــد  لك جميعه برســـم العمارة  .5  رصـــد حاصـــاًل لصـــندول الصـــخرة المشـــر 
عين تاريخه خاصــــه إرصــــاًدا صــــحيًحا شــــر ًيا بمقتضــــة المرســــوم الشــــريف الم

 ، ورسم أن  نقح  لك في (5)أعاله
 (6)هذه الرخامة حســـنة جارية في صـــحائف موالنا الســـلطان األشـــرع برســـ اي .6

له بعد ما ســــمعه،  وام الشــــهور واألعوام، فمن بد  خل د هللا ملكه علة مســــتمرة الد 
 ف ن ما 
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: 2009العارع )(، و Van Berchem, 1925: P.323فان برشــــيم )بالقراءة نفســــها  الن قح ار هذا 

 اته بفعل عوامل الزمن.هتان المب(، واذا قرأته، من وجود بع  الصعوبة في القراءة ل24-25 

لقب )ناظر الحرمين الشـــريفين( وناظر أطل  علة المشـــرع وبخاصـــة المشـــرع  الن قحوقد ورد في هذا 

المالي. واسم هذه الوظيفة مأخو  إما من النار الذي هو رأق العين؛ ألنه  د ر ناره في أمور ما  نار 

اللة علة اسـم وظيفة مرا ة منه، وأما ناظر فيه، واما من النار بمعنة الفكر، واسـتخدم لقب الناظر للد

وظائف الناار، ويقصــد بالحرمين الشــريفين حرمي القدس الشــريف وحرم الحرمين الشــريفين، فهي تعني 

الخليــل عليــه الســــــــــــــالم، وربمــا يقــال: "نــاظر حرمي القــدس والخليــل"، واــان هــذا النــاظر يعين من قبــل 

 .(1)وقافهما، اما اان  وصي ب طعام الااعن والمقيمالسلطان في عصر المماليك، واان عليه تعهد أ

رقي للق  ة، من جهة ق  ة الســلســلة،  الن قحهذا  خرة المشــر فة، علة الجدار الشــ  موجود في صــحن ق  ة الصــ 

ـــــــــــــــــــــــــ/ 836إلة ســـــــــــنة ) ويعود تاريخه، الثلثيوقد اتب بالخم  موجود علة رخامة  الن قحم(، و 1432هـ

ريفة، خرة الشــ  ملية الط مس، حيث أــاع منها الســطر وقد تعر أــت هذه الر خامة لع وألصــقت بحائم الصــ 

الطين اانوا يشـــترون القرق ويوقفون أن الوال الن قحويذار هذا ، األول، وطمس من الثاني المات ة والســـ 

اذلك إلة وقف ق ة  الن قحر هذا يما يحصــــدونه من أموال منها لترميم المســــجد األقصــــة الم ارل، ويشــــ

خرة  .(2)الص 

 

                                                           
 .1199-3/1177حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)
 .49-48ار: محمد األسطل، الحياة الفكرية والثقافية في مد نة القدس في العهد المملواي،   ن (2)

ضـــــــــاع إلة  لك فائ  الزيت والجوالي اللهم من  إثمه علة الذ ن  بدلونه، وم .7
ه جا ه  ســـبً ا فيه جا ه الجن ة والن عيم واان فضـــل هذا الخير ومن غي ره أو ُنُقصـــُ

نيا وامخرةال  عذا  األليم في الد 
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خرة: -3  نقش درج مسجد قب ة الص 

 

 

                                                           
هو الســلطان الملك المعام  يســة بن أ و  بن شــا ي بن مروان، ابن الملك العادل ســيف الد  ن أبي بكر بن محمد  (1)

(، اشــــــتغل في الفقه علة مذهب م1180ه/ 576بن أ و ، وابن شــــــقي  صــــــالح الد  ن األ وبي، ولد بالقاهرة ســــــنة )
م(، ابن األثير، 1227ه/624اإلمام أبي حنيفة، وشــرح الجامن الكبير، وصــن ف العروض، توفي بقلعة دمشــ  ســنة )

 .10/473الكامل في التاريخ، 

خرة األثر  نقش درج مسجد قب ة الص 

 الموقع
هريج  الن قحيقن هذا  خرةلجنوبي العلة الص  رج الغربي األوسم لسطح ق  ة الص   لد 

 )صهريج الملك المعام(
 م1310ه/ 607 الن قشتاريخ 

 األ وبيةالفترة  الفترة ال منية

  (1)ن العادل األ وبيالملك المعام  يسة ب اسم الباني
 الرخام نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 65سم( طواًل و) 35)  القياس

 سطران عدد السطر

 الن قشنص 
قاية الم اراة (1)  لروح رسول هللا صلة هللا عليه وسلم وقف هذه الس 
 هللا تقرًبا هلل تعالة  لكالعبد الفقير إلة هللا قاسم بن عبد ( 2)
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الهواري (، و Van Berchem, 1925: P.71-72فان برشــــــــــــــيم )بالقراءة نفســــــــــــــها  الن قح ار هذا 

(Hawari, 2007: P. 127.واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن ،) 

خرة، وقد تع الن قحكان أصــــل هذا  بيل حيث لســــبيل موجود بالقر  من درج ق  ة الصــــ  طل عمل هذا الســــ 

يستخدم حالًيا قسم منه اعيادة طبي ة للمسجد األقصة الم ارل، واان  تكون في األصل من ثالثة أروقة 

لها أقبية متقاطعة، ويقوم هذا الســــــــــبيل في المســــــــــاحة المحصــــــــــورة بين ال ائكة الغربية وال ائكة الجنوبية 

خرة المشر فة لكن علة مستوق   .(1)أرأية الجامعة األقصةالغربية في سطح الص 

 نقش فتح شباط سفلي -4

 

                                                           
 .9سماح الخواجا، أسبلة القدس "الماأي والحاأر"،   (1)

 تح شباط سفليفنقش  األثر

 الموقع
في القسم السفلي من الضلن الجنوبي الشرقي، والضلن الجنوبي الغربي من حائم  الن قحيقن هذا 

 المثمن الخارجي
 م1597هـ/ 1006 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 سلطان محمد الثالثال اسم الباني
خرة ألنه سبب التسمية   تحدب عن عملية فتح ش  اكين سفليين في مسجد ق  ة الص 
 الحجر الرملي نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
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رأته، فالقراءة (، واذا قVan Berchem, 1925, P.341بالقراءة نفســـها فان برشـــيم ) الن قح ار هذا 

بسيم حيث ( باختالع 371:  2017وقرأها الجالد ) واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

 (.1004بعد اإلنشاء )سنة أورد ال من فان برشيم والجالد 

وبي الشـــــــرقي، والضـــــــلن الجنوبي الغربي من حائم في القســـــــم الســـــــفلي من الضـــــــلن الجن الن قحيقن هذا 

خرة، المثمن الخارجي، حيث وء داخل حرم مسجد ق  ة الص   الن قحويذار هذا  تم استعمالهما لغايات الض 

خرة، يعود تاريخه للعهد العثماني وتحد ًدا إلة ســــــنة  ينســــــفلي ينعملية فتح شــــــ  اك في مســــــجد ق  ة الصــــــ 

 (2).(1)، وهي فترة حكم السلطان محمد الثالث(م1597 /هـ1006)

 

 

 

 

                                                           
م، وهو ابن صــــفي ة اإليطالية األصــــل، اان له 1566ه/ 749 ي القعدة ســــنة  7هو محمد بن مراد الثالث، ولد في  (1)

تسعة عشر أًخا غير األخوات فأمر بخنقهم قبل دفن أبيه ودفنوا مًعا تجاه أيا صوفيا. في أوائل حكمه سار علة أثر 
 12ســـــــلفه في عدم الخروج إلة الحر  ولكنه غير هذه المســـــــيرة فخرج علة أعدائه، وأعاد للدولة موا ينها، توفي في 

ة حكمه تســـــــن ســـــــنين، 1603اانون أول  16ه/ 1012رجب ســـــــنة  م، واان عمره ســـــــ عة وثالثون عامًا، واانت مد 
 .270و 267وخلفه ابنه أحمد األول.  نار: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية،  

 .95 نار: إحسان الرباعي، العمارة اإلسالمي ة في الحرم القدسي الشريف،   (2)

 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 92سم( طواًل و) 60) القياس

 أسطر 3 عدد السطر

 الن قشنص 

 لنـــــداقـــــد بـــــدا من هـــــاتف الغيـــــب ا( 1)
 

 يا طالب الخير افتح طاًقا، في الصخرة الغراء
 

 قد أشـــرقت شـــمس الصـــ ح وتألألت( 2)
 

ـــــــة الـــمـــــــأوق  ـــــــت اـــــــأنـــهـــــــا جـــن  فـــيـــهـــــــا فـــكـــــــان
 

 دا فــــاتح الطــــال في تــــأريخــــهتــــقــــد ( 3)
 

ا بهجـــة اإلنشـــــــــــــــــاءحـــاكم   القـــدس شــــــــــــــجـــاعـــً
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 نقش تجديد الرخام: -5

 
 

                                                           
تمو   20ه/ 1199رمضـــان ســـنة  13ســـلطان الغا ي محمود خان الثاني ابن الســـلطان عبد الحميد األول ولد في ال (1)

م، وقد افتتح أعماله بأن قل د مصـــــــــــطفة باشـــــــــــا البيرقدار منصـــــــــــب الصـــــــــــدارة العامة ووال إليه أمر تنايم 1785
ن ســـــليمان القانوني، فأخذ االنكشـــــاريين اإلنكشـــــارية واجابهم علة إت اع نااماتهم القديمة المســـــنونة من عهد الســـــلطا

 نقلبون عليه، اما ظهرت العد د من المشــــــــــــــكالت في عهده، اوقوع بع  الخالفات من الروس، وظهور المذهب 
محمد علي باشــــــــــــــا لمحاربتها، ومن ثم انقال  محمد علي باشــــــــــــــا عليه، ومن ثم حربه من المماليك  نالوهابي وتعيي

ونان وطلبها االســــتقالل، وأيضــــًا واقعة نصــــيبين والتي اانت بين المصــــريين والجيح والقضــــاء عليهم، واذلك ثورة الي

 نقش تجديد الرخام األثر
خرة الن قحيقن هذا  الموقع  علة جدارية ق  ة الص 

 م1816هـ/ 1233 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 السلطان محمود خان اسم الباني
 رخام نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 الثلثيالخم  نوع الخط
 اسم( عرًأ  116سم( طواًل و) 56)  القياس

 أسطر 4 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 

د تعمير هذا الر خام علة النســــ  الحســــن والناام موالنا ســــلطان ( 1) بســــم هللا الرحمن الرحيم جد 
 البرين وخاقان ال حرين وخادم الحرمين الشريفين

 هنصــر  (1)وهذا المســجد األقصــة أولة القبلتين الغا ي المجاهد حضــرة الســلطان محمود خان( 2)
 امه وخل د ملكه وسلطانه دأو هللا 



64 
 

 
: 2009العارع )(، Van Berchem, 1925فان برشــــــــــــــيم )بالقراءة نفســــــــــــــها لدق  الن قح ار هذا 

(، واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــرر بفعل عوامل الزمن، إال أنه قد وجد اختالفًا 29 

الرســـالة الحالية وما تناوله عارع العارع، إ  لم ترد المة )الناام( لديه في الســـطر بســـيطًا فيما تناولته 

اما ورد الســــــطر الثاني ورد اختالع إ  قرأت المة )ســــــلطانه( وأوردها العارع )أوطانه(،  نلفيأاألول، و 

ان ســـــعادة تلو الحاج ســـــليمصـــــاحب البر والخير اختالع في قراءة الســـــطر الرابن إ  ورد لدق العارع )

 باشا بلغة هللا ما شاء والة الشام دام إجالله و لك في ثالب وثالثين وما تين وألف".

وأما فان برشـــــــــــيم فقد ورد لديه اختالع بســـــــــــيم في الســـــــــــطر الثالث حيث أورد المة )مائتين( بداًل من 

 )ما تين(.

ة ألقا  منها:  الن قحورد في و   . (2)مغولي)خاقان(؛ وهو لقب من ألقا  السلطان، وهو لقب عد 

)باشـــــــــــــــا(، وهو في األصـــــــــــــــل لقب لكبير أمناء العائالت العثمانية، ثم أعطي لقً ا للو ير والوالي ولقب 

  .(3)ونائبيه

                                                           

العثماني والتي خســـــر بها الجيح العثماني مخلفًا الكثير من الخســـــائر، وهذه الواقعة لم تصـــــل إلة مســـــمن الســـــلطان 
م، واان 1839  تمو  2ه/ 1955ربين الثاني  19محمود؛ ألنه توفي قبل وصــــــــــــــول هذا الن أ إليه، واان  لك في 

ولة العلي ة العثماني ة،   فسنة.  نار: محمد  55عمره   .454و 398ريدبك، تاريخ الد 
م(، وقد أخذ الكثير 1751هـــــــــــ/ 1171سليمان باشا، أحد أبناء آل العام الذ ن اانت تث  بهم الدولة العثمانية، )ت:  (1)

العمرانية واإلصـــــالحية.  نار: إحســـــان الرباعي، منهم، القب باشـــــا، وفي عهده اان هنال اهتمام واأـــــح باألعمال 
 .102-101العمارة اإلسالمي ة في الحرم القدسي الشريف،  

 .367محمود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية،   نار:  (2)
اب ،   نار:  (3)  .367المرجن الس 

بالعدل ألويته وأعالمه و لك علة  د  الخافقينوقرن بالتوفي  أموره وأحكامه ونشــــــــــــــر علة ( 3) 
 طير حباألمر العالي الالو ير الشهير المأمور 

بل غه هللا ما شـــاء  (1)ســـعادة الحاج ســـليمان باشـــا المبرور قر صـــاحب الخيرمو الدســـتور ال  ( 4)
ام حااًل و لك في سنة والي إيالة صيدا و   وألف وما تين ثالثة وثالثين 1233طرابلس والش 
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ولقب )خادم الحرمين الشـــريفين(، ويقصـــد بالحرمين هنا بيت المقدس والخليل، وهذا اللقب اان يســـتخدم 

حد دًا بيت المقدس والخليل وال ما له عالقة للداللة علة وظيفة من يقوم بخدمة األماكن المقدســـــــــــــة وت

 .(1)بها االسقاية، والوقف، واألأرحة، والمساجد، والخانقاوات وغيرها

خرةعلة  الن قحيقن هذا  الثلثي وباللون الذهبي، ويذار بالخم  الن قح، وقد اتب هذا جدارية ق  ة الصــــــــــــــ 

ة الصــــــــخرة، والتي تعود لفترة عهد عملية إعمار وتجد د في المســــــــجد األقصــــــــة ومســــــــجد ق    الن قحهذا 

لطان محمود الثاني، وتحد ًدا لتاريخ )  م(.1816هـ/ 1233الس 

 نقوش البوائك على صحن قبة الصخرة:

ا لجمين األدراج الحجرية ا معماريً ا وجوابً ا رائعً منارا جماليً  الموا ين، تعطيتســــــــــــــمة البوائك القناطر أو 

نســتفيد منها في حصــر الصــعود والنزول إلة صــحن  فة،شــر  التي يصــعد بها إلة صــحن ق ة الصــخرة الم

عدد هذه البوائك  ا.رائعً  ةســـــــالمي  إاريخ ونقو  مهمة لل اني، و خرفة ومعام هذه البوائك حملت تو  الق ة،

وتم  ،وأغلبها بني في العصــــــــــر المملواي ،بنيت في عدة مراحل أقدمها يعود للعصــــــــــر الفاطمي ،ثمانية

 الموجود عليها نقو  وهي: ، وعددها أربعة،وتناولت في بحثي البوائك .(2)تجد دها أكثر من مره

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/437العربية، حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار  نار:  (1)
 .120 نار: عبد هللا معروع، أطلس معالم المسجد األقصة،   (2)
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رقي ة: -1 مالية الش   نقش البائكة الش 

وهي  (1)ةحط    باإلة لدي مق الة الطري  ال الصـــــــخرةعلة صـــــــحن ق ة  الشـــــــرقية الشـــــــماليةتقن ال ائكة 

علة  د األمير  ،(2)قالوون  محمد بن المملوايفي  من الســـــــلطان  مداخل، وقد أنشـــــــل ةتتكون من ثالث

 (.م1325ه/726) في سنة (3)أ دمر الشجاعي

األوســــــــــم الكبير  الن قحالمملواي، وقياس  النســــــــــخاتبت بالخم  نقو  ة وجد علة واجهة ال ائكة ثالثو

ا، وأما  190ســم( طواًل و) 30) ســم( طواًل  32ان الذ ن إلة اليمين واليســار فقياســهما )الن قشــســم( عرأــً

 :رًأا، وتفصيل نصو  الن قو  فيما  ليسم( ع 65و)

 

 

                                                           
با  حطة: من أقدام أبوا  المســجد األقصــة الم ارل، يقن علة ســوره الشــمالي بين بابي األســ اط وفيصــل، جدد في  (1)

يعرع أول من بناه.  م(، وال1220ه/ 617الفترة األ وبية،  من الســـــلطان الملك المعام شـــــرع الد ن  يســـــة عام )
م(: 1516 – 1187ه/ 923 – 583 نار: حميدان ناجي، ق  ة الصـــــــــــخرة خالل العصـــــــــــرين األ وبي والمملواي )

مالي علة بعد حوالي مئة وعشــرين متًرا من با  األســ اط، ســمي ال ا  يقن و  .17دراســة تاريخية،   وال الشــ  في الر 
ل وا اْلبتابت ســــ  تيمًنا بامية الكريمة } ن ينت وتاْدخ  نت  يد  اْلم ْحســــ  ســــت طتايتاك ْم ۚ وت طَّة  نَّْغف ْر لتك ْم خت ق ول وا ح  ًدا وت { )ســـــورة ال قرة، آية جَّ

المذاور في القرآن الكريم، وانما ســــــــــمي تيمًنا به، واان دخول العثمانيين في   (، من اإلشــــــــــارة إلة أن ه ليس ال ا58
دد عام ــــــــــــــ/ 614 الغالب للمسجد األقصة هو من هذا ال ا ، ج  د أي ام العثمانيين 1220هـ د  م في أي ام األ وبيي ن، ثم ج 

د علة  دي حسن أغا عام 1581ه/ 989عام  د  ـــــ/ 1231م، ثم ج  م اما ياهر في نقح اان فول ال ا  ثم 1816هـ
نقل للمتحف اإلســــــــــالمي، ولم تشــــــــــر المصــــــــــادر إلة الت اريخ الذي بني فيه أو من بناه.  نار: إ ها  الجالد، معالم 

 .156-155لمسجد األقصة،  ا
هو حســن بن محمد بن المنصــور قالوون، ولد ســنة خمس وثالثين وســ ن مئة، واان اســمه قمارق، ف عد أن تســلطن  (2)

ســـم ة نفســـه بحســـن، واانت ســـلطنته في رمضـــان ســـنة ثمان وأربعين وســـ عمائة، واســـتمر في حكمه إلة أن خلن في 
نتين وخمســــــين وســــــ عمائة، واانت مدته ثالب ســــــنين، وتســــــعة أشــــــهر الثامن والعشــــــرين من جمادق امخرة، ســــــنة اث

ونصــف، ولكن تم إعادته إلة الحكم ســنة خمس وخمســين وســ عمائة، وتم اإلطاحة به ســنة اثنتين وســتين وســ ن مائة 
لمي، الت اريخ المعتبر في أبناء من غبر،   .177-2/176وتم إعدامه.  نار: مجير الد  ن الع 

 ن آ دمر الشـــــــــجاعي، نائب قلعة صـــــــــفد، اان منهمًكا في عشـــــــــر المطابين والفضـــــــــالء، وبيته مجمن األمير عز  الد   (3)
لألصـــــحا  والعشـــــراء، وفيه مكارم وخدمة للن اس، أتة إلة القدس اناظر للحرمين.  نار: صـــــالح الد  ن الصـــــفدي، 

 .335أ يان العصر وأعوان الن صر،  
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 للبائكة األوسط الن قش -أ
 

 
 

 

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)

 األوسط للبائكة الن قش األثر
 تقن ال ائكة الشمالية الشرقية علة صحن ق ة الصخرة ق الة الطري  الملدي إلة با  حط ة الموقع

 م(.1325ه/726) الن قشتاريخ 
 المملواية الفترة ال منية الفترة

 األمير أ دمر الشجاعي ياسم البان
 نس ة لالتجاه الموجوده فيه سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر الغائر طريقة الحفر
 المملواي النسخ نوع الخط
 اعرًأ سم(  190سم( طواًل و) 30)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر

 الن قشنص 

تكمل  (1)آمن باهلل واليوم امخرإن ما يعمر مســـــــــــاجد هللا ُمني  بســـــــــــم هللا الرحمن الرحيم( 1)
 وأنشئت هذه القناطر  بالط الحرم الشريف

طان الشــهيد الملك في أيام موالنا الســلطان الملك الن اصــر العالم العادل محمد بن الســل( 2)
 جريةول سنة ست وعشرين وس ن ماية هو لك في ثاني ربين األ المنصور قالوون 
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: 2009العارع )(، Van Berchem, 1925: P.120ن برشــــــيم )فا بالقراءة نفســــــها الن قح ار هذا 

واذا قرأته، فالقراءة واأـــــــــــحة ولم  لحقها أـــــــــــرر بفعل عوامل (، 366:  2017والجالد )(، 72 

 الزمن.

وبمقارنة الدارسين للن قح فقد تبين أن فان برشيم وجد لديه بع  االختالع في القراءة، حيث أورد المة 

الرحمن الرحيم(، اما وجد اختالع لديه في اتابة التاريخ )ســـنة ســـت ة وعشـــرين )بســـملة( مكان )بســـم هللا 

 وس ن مائة(.

 األيسر للبائكة الن قش -ب

 
 األيسر للبائكة الن قش - األثر
 تقن ال ائكة الشمالية الشرقية علة صحن ق ة الصخرة ق الة الطري  الملدي إلة با  حط ة الموقع

 م(.1325ه/726) الن قشتاريخ 
 المملواية الفترة ال منية الفترة

 األمير أ دمر الشجاعي اسم الباني
 نس ة لالتجاه الموجوده فيه سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر الغائر طريقة الحفر
 المملواي النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا، 65سم( طواًل و) 32)  القياس

 أسطر2 عدد السطر

 الن قشنص 
 ر العبد الفقير إلة هللا تعالة أ دمر الشجاعي بنا( 1)
 الحرمين الشريفين عفا هللا عنه الملكي الناصري ناظر( 2)
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: 2017والجالد )(، Van Berchem, 1925: P.121بالقراءة نفســــــها فان برشــــــيم ) الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 366  

 األيمن للبائكة لن قشا -ج

 

 

 األيمن للبائكة الن قش األثر
 ةحط    باإلة لدي مق الة الطري  ال الصخرةعلة صحن ق ة  الشرقية الشماليةتقن ال ائكة  الموقن

 (.م1325ه/726) الن قحتاريخ 
 العثمانية الفترة الزمنية الفترة

 األمير أ دمر الشجاعي اسم ال اني
 جاه الموجوده فيهنس ة لالت سبب التسمية
  نوع الحجر

 الحفر الغائر طريقة الحفر 
 المملواي النسخالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا، 65سم( طواًل و) 32) القياس

 أسطر2 عدد االسطر
  (فراغ)بسم هللا الرحمن الرحيم اان  (1) الن قحنص 

 بالط الم ارل والقناطر الم اراةهذا ال (2)
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: 2017والجالد )(، Van Berchem, 1925: P.121فان برشــــــيم ) بالقراءة نفســــــها الن قح ار هذا 

ســــوق المة )فراغ( حيث  ولم  لحقها أــــرر بفعل عوامل الزمنواذا قرأته، فالقراءة واأــــحة (، 366 

 ( بنقص ال سملة.323:  2005العارع ) الن قح، فيما أورد هذا وجدت صعوبة في قراءتها

 نقش بائكة الواجهة الجنوبي ة -2

 
وهي  المســـــجد األقصـــــة )القبلي(،ق الة  الصـــــخرةصـــــحن ق ة ســـــطح علة  الشـــــرقي ة الجنوبي ةل ائكة تقن ا

 النسخومكتو  الخم ، سم( عرًأا 58سم( طواًل و) 30 توسطها، وقياسه ) الن قحو رابتين، تتكون من 

كم حا (1)شتكين الغوري اعلة  د أنو  م(1021هــــــــــــــــ/ 412في العهد الفاطمي سنة ) وقد أنشلالمملواي، 

                                                           
- 1020هــــــــــــــــــــ/ 427 – 411ر أنوشــــــتكين الغوري، أمير الجيو  وحاكم ســــــوريا ومنها القدس )هو األمير منصــــــو  (1)

ة 1035 م(  من الخليفــة الاــاهر الفــاطمي علي بن الحكم بــأمر هللا بن العزيز بن المعز.  نار: حميــدان نــاجي، ق ــ 
  ، خرة خالل العصرين األ  وبي  والمملواي   .16الص 



71 
 

م(، وقد أشرع 1211ه/ 608عام ) (1)وقد تم تجد دها في العهد األ وبي علة  د الملك  يسة ،القدس

 (3).(2)بن يغمور مير عز  الد  نعلة  لك األ

كل، اتتكون ال ائكة من رابتين عاميتين من األطراع وعمودان رخاميان في الوســـــط ن أســـــطوانيان الشـــــ 

 .(4) درجات (9م(، عدد سلمها الحجري )7ارتفاعها )

 
 

 

                                                           
ام، حكم الملك ) يســـــة ابن الملك العادل أبو بك (1) ــــــــــــــــــ/ 624-601ر بن أ و ، شـــــرع الد  ن األ  وبي، ســـــلطان الشـــــ  هـ

م(، وهو من علماء الملول، واان عالًما بالفقه الحنفي، ومتعصــــــــــــــً ا له، وقد خالف بذلك مذهب أهل 1204-1226
د في القاهرة ونشــأ ومات في بيته، ف ن هم اانوا شــافعي ة، اما اان عالًما باللغة العربي ة، وله مللفات في الفقه والل غة، ول

 .1071دمش . عدنان أبو دية، المصلة القبلي في المسجد األقصة في العهد األ  وبي،  
ـــــــــــــــ/ ؟ 646 -أبو منصـور عز  الد  ن أ  ك المعامي )؟  (2) ه/ 607م(، مملول الملك  يسـة، اشـتراه سـنة )1248 -هـ

مه علة أوالده، وجعله 1210 الموظف المكل ف باإلشـــــــــــــراع علة ســـــــــــــكن الســـــــــــــلطان، م(، وعني بتربيته وتعليمه وقد 
ه صــرخد، ولم ا توفي الملك بقي أ  ك في خدمة ولده، ووريثه علة دمشــ  الملك الن اصــر  ومصــروفه ومطابخه، ثم وال 
داود وسانده حين حاول أعمامه انتزاع دمش  منه، وساند الملك الصالح شقي  الملك الن اصر عندما تسلم دمش  بعد 

ه/ 644عنها. اان لعز  الد  ن أ  ك دور ابير في المشـــــاورات لتقرير مصـــــير مملكة دمشـــــ ، وفي ســـــنة ) تنا ل داود
م( عزل الملك الصالح عز  الد ن أ  ك عن صرخد بعد انتصاره علة أعدائه الذ ن اجتمعوا لقتاله قر  حمص، 1247

ة دمشـــ ، ودفن فيها. أقام عز  الد  ن أ  ك ثم اعتقل بدمشـــ ، ثم نقل إلة القاهرة حيث توفي، وبعد عام نقلت رفاته إل
 .233منشات عمرانية اثيرة.  نار: عزيزة بابتي، موسعة األعالم )العر  والمسلمين والعالميين(،  

خرة خالل العصرين األ وبي والمملواي،   (3)  .19حميدان ناجي، ق  ة الص 
 .126محمد غوشة، معالم األقصة،   (4)
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 (،369:  2017الجالد ) (،Van Berchem, 1925فان برشـــــيم ) بالقراءة نفســـــها الن قح ار هذا 

الهواري والجالد تم فان برشـــــــــيم ما بين  الن قح، وبمقارنة قراءة (Hawari, 2006: P. 131الهواري )

 .( أسطر6 ار ) والجالدخمسة أسطر،  ا ار  وفان برشيم مالحاة أن الهواري 

وأما بالنســـــــ ة لل احثة فقد اانت قراءة بع  األجزاء واأـــــــحة من جزء من الصـــــــعوبة في تحليل الخم، 

بفعل  الن قحة قراءاتها نتيجة تلف بع  أجزاء وبع  الكلمات اانت قد اختفت وصــــــــــــــعب علة ال احث

، أو إلحال الضـــرر بها بشـــكل متعمد، ومنها المة )هلل( في نهاية الســـطر الخامس، والمة عوامل الزمن

  ابن يغمور( في السطر السادس.))في( والمة 

 

 نقش بائكة الواجهة الجنوبي ة  األثر
 المسجد األقصة )القبلي(ق الة  الصخرةصحن ق ة سطح علة  الجنوبي ةتقن ال ائكة  الموقع

 م(1021هـ/ 412سنة ) الن قشتاريخ 
 العهد الفاطمي ال منية الفترة

  د أنواشتكين الغوري  اسم الباني
 جوده فيهانس ة للجهة المو  سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 المملواي  النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 58سم( طواًل و) 30) القياس

 أسطر 6 عدد السطر

 الن قشنص 

 هذه القناطر  دجد   بسم هللا الرحمن الرحيم (1)
 في أيام دولة سيدنا وموالنا السلطان  (2)
 ابنتح  يسة العالم الملك المعام أبي الف (3)
 د السلطان الملك العادل أبو بكر بن أ و  خل   (4)
 والحمد هلل  ةهللا ملكهما في سنة ثمان وستمائ (5)
  ن ابن يغمورالد   في والية األمير األجل عز   (6)
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 )الجهة الثانية للبائكة(نقوش البائكة الجنوبية  -3

 
ا 45ســـم( طواًل و) 40)ان عاليان جًدا، نقشـــ ال ائكةهذه  وجد علة واجهة   ن، وقد اتب هذاســـم( عرأـــً

ين مكمالن ل عضـــهما من حيث الن ص، وهما يشـــيران إلة الن قشـــبأن هذ ن ، ويذار بخم الر قعة انالن قشـــ

 باني هذه ال ائكة في األصل، ويعودان للعصر الفاطمي.

 ن للبائكةاأليم الن قش -أ

 
 األيمن الن قش األثر
رقية )الجهة الثانية لل ائكة( علة يمين ال ائكة الن قحقن هذا ي الموقع  الجنوبية الش 

 م(1021هـ/ 412سنة ) الن قشتاريخ 
 العهد الفاطمي ال منية الفترة

  د أنواشتكين الغوري  اسم الباني
 نس ة للجهة الموجوده فيها سبب التسمية
 حجر الجير نوع الحجر
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(، واذا قرأته، Van Berchem, 1925: P.37-38بالقراءة نفســـــــــــها فان برشـــــــــــيم ) الن قح ار هذا 

 لقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.فا

 األيسر للبائكة الن قش -ب

 

 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 المملواي  النسخالخم  ع الخطنو 

 سم( عرًأا 45سم( طواًل و) 40) القياس
 أسطر 3 عدد السطر

 الن قشنص 
 بسم هللا عمل هذا المقام سنة أربعين وستمائة

 عمل أحمد ترابي اراسا رحمهم هللا

 األيسر الن قش األثر
رقية )الجهة الثانية لل ائكة( علة يسار ال ائكة الن قحيقن هذا  الموقع  الجنوبية الش 

 م(1021هـ/ 412سنة ) الن قشتاريخ 
 العهد الفاطمي ال منية الفترة

 اشتكين الغوري  د أنو  اسم الباني
 نس ة للجهة الموجوده فيها سبب التسمية
 حجر الجير نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 المملواي  النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 45سم( طواًل و) 40) القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 بسم هللا عمل هذا المقام  (1) الن قشنص 



75 
 

 

: 2017الجالد )(، Van Berchem, 1925: 145بالقراءة نفســـــــــــــها فان برشـــــــــــــيم ) الن قح ار هذا 

بالنســـ ة لل احثة صـــع ة بع  الشـــيء نتيجة طمس بع  الكلمات بفعل  الن قحاانت قراءة (، 369 

 .عوامل الزمن

 نقوش البائكة الشمالية: -4

 

وهي  ،(3)با  شــــرع األنبياءإلة ق الة الطري  الموصــــل  خرةالصــــُ ق  ة ة ســــطح عل الشــــماليةتقن ال ائكة 

وأعيد  ن،و الصـــــــليبي وقد هدمهاوهي أكبر البوائك  لعصـــــــر األموي،إلة اوتعود  ،مداخل ةتتكون من ثالث

ان الن قشــــــــ، ويذار نانقشــــــــ محمد بن قالوون ويوجد علة واجهة ال ائكة المملواي من الســــــــلطان بناؤها 

                                                           
 فيما اطلعت عليه من المصادر. لم أعثر له علة ترجمة (1)
 .369 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)
مال من  (3) با  شــــرع األنبياء، ويســــمة اذلك ب ا  العتم، أو با  الدويدارية، أو با  الملك فيصــــل، وهو يقن إلة الشــــ 

ة األمينية من الغر ، ويطل  عليه با  الحرم القدســــي، تجاه درج القنطرة الشــــمالية بين المدرســــة الدويدارية والمدرســــ
شرع األنبياء نس ة إلة حارة شرع األنبياء التي يفضي إليها، وقد جدد هذا ال ا  في عهد السلطان  يسة واألمير 
عز  الد  ن، ولم تذار المصـــــــــــادر  من بنائه األصـــــــــــلي.  نار: خالد غا ي، القدس ســـــــــــيرة مد نة ..   قرية المكان، 

 .27المسجد األقصة الم ارل،  ، ومحمد غوشة، 205 

  ةوثالثمائ أربعينسنة  (2)
 (2)رحمهم هللا (1)أبي اراساعمل أحمد بن  (3)
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(، م1322 /ه721ار هذه ال ائكة  من الســــــــلطان الملك الن اصــــــــر محمد بن قالوون بتاريخ )عملية إعم

 .ةا مطموسان نتيجة لعوامل مناخيموتحت ال نقح من هذه النقو  نقشان آخران ولكنه

 األيمن الن قش -أ

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)

 نقوش البائكة الشمالية:األيمن ل الن قش األثر
 با  شرع األنبياءإلة ق الة الطري  الموصل  ة الُصخرةق   علة سطح  الشماليةتقن ال ائكة  الموقع

 م1322 /ه721 الن قشتاريخ 
 المملوايالعصر  ال منية الفترة

 محمد بن قالوون التراي  من السلطان  اسم الباني
 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 65سم( طواًل و) 32وقياسهما ) القياس

 أسطر2 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 ما يعمر مساجد بسم هللا الرحمن الرحيم إن   (1)
 الم اراةنشئت هذه القناطر أ (1) آمن باهلل واليوم امخر ني هللا مُ  (2)
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 األيسر الن قش -ب

 

 

(، واذا قرأته، فالقراءة Van Berchem, 1925: 120بالقراءة نفســها فان برشــيم ) انالن قشــ  ار هذان

 وامل الزمن.واأحة ولم  لحقها أرر بفعل ع

وقد وجد اختالع بين قراءتي للن قح وقراءة فان برشيم والذي أورد المة )بسملة( مكان )بسم هللا الرحمن 

 الرحيم(، واذلك لم  ورد من امية الكريمة سوق )امخر(.

 

 األيسر الن قش األثر
 با  شرع األنبياءإلة موصل ق الة الطري  ال ق  ة الُصخرةعلة سطح  الشماليةتقن ال ائكة  الموقع

 (م1322 /ه721) الن قشتاريخ 
 المملوايالعصر  ال منية الفترة

 السلطان محمد بن قالون  اسم الباني
 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 65سم( طواًل و) 32)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر

 الن قشنص 
 أيام موالنا السلطان الملك الناصر العادل محمد بن السلطان الشهيد  في (1)
 وعشرين وس عماية إحدقسنة  ةالملك المنصور قالوون رحمة هللا في جمادق امخر  (2)
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 نقش البائكة الجنوبية الغربية -5

 
 النحوية، للمدرســـةمالصـــقة  (1)لســـلةتجاه با  الســـ الصـــخرةعلة ســـطح ق ة  الغربيةتقن ال ائكة الجنوبية 

في  من الســــــــــلطان  (2)ببنائها األمير ناصــــــــــر الد ن محمد النشــــــــــاشــــــــــيبي مداخل، قام ةوتتكون من ثالث

 .(4)الصخرةوتعتبر هذه ال ائكة أحدب بوائك صحن  .(م1472 /هـ877)عام  (3)قا ت اي المملواي

                                                           
وال الغربي للمسجد األقصة الم ارل، بين المدرسة األشرفية شمااًل، والمدرسة التنكزي ة جنوًبا، اما يشرع  (1) يقن في الر 

في العصر  علة شـارع يضـم العد د من المدارس اإلسـالمية في القدس هو طري  با  السـلسـلة، جدد بناء هذا ال ا 
م( وتحد ًدا في عهد الملك  يســة، ولهذا ال ا  مدخالن: األول شــمالي يســمة با  1200هــــــــــــــــ/ 600األ وبي عام )

الســــــكينة، وهو مقفل، وال يفتح إال للضــــــرورة، والثاني جنوبي يســــــمة با  الســــــلســــــلة وهو مفتوح، وهذا ال ا  هو أحد 
ها أمام المصــــلين ألداء صــــالتي العشــــاء والفجر في المســـجد أبوا  المســــجد األقصــــة الم ارل الثالثة التي تفتح وحد
 نار: عبد هللا معروع ورأفت مرعي، أطلس معالم  م(.1976األقصــــــــــــــة الم ارل منذ االحتالل اإلســــــــــــــرائيلي عام )

 .93المسجد األقصة الم ارل،  
لطان األشــــرع األمير ناصــــر الد ن محمد بن أحمد بن رجب ناصــــر الد ن ويعرع بالن شــــاشــــيبي، وهو أحد ( 2) خزنة الســــ 

م( بالقاهرة، واان ت ًعا ألبيه في خدمة الا اهر 1418هــــــــــــ/ نيسان 821قاتي اي في القدس، ولد في ربين األول سنة )
ه األشـرع قا ت اي نار القدس والخيل، وظل  في هذا المنصـب ثماني 1470ه/ 875جقم ، في محرم سـنة ) م(، وال 

 .57الفكرية والثقافية في مد نة القدس في العهد المملواي،   عشر سنة.  نار: محمد األسطل، الحياة
هو قا ت اي المحمودي الااهري، وهو الســلطان الحادي واألربعون من ملول الترل بالديار المصــرية، والخامس عشـر  (3)

ـــــــــــــــ/ 872، اشــتراه الملك برســ اي، ثم تولة الســلطة ســنة )المماليكمن  ـــــــــــــــ/ ه901م(، وتوفي بالقاهرة ســنة )1448هـ ـ
 .5/188م(،  نار: خير الد  ن الزرالي، األعالم، 1496

 .145 نار: محمد غوشه، المعالم،   (4)
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، ويذاران النســخبالخم ان الن قشــة، وقد اتب هذان فول المدخل الثالث لل ائكة الجنوبي ة الغربي   الن قحيقن 

 عملية إعمار هذه ال ائكة وتاريخ بنائها، والقائم علة  لك اإلعمار.

  للبائكة األيمن الن قش -أ

 

 
 
 
 

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)

 األيمن الن قش األثر

 الموقع
 للمدرسةتجاه با  السلسلة مالصقة  الصخرةعلة سطح ق ة  الغربيةتقن ال ائكة الجنوبية 

 النحوية

 (م1472 /هـ877)  الن قشتاريخ 

 المملوايالعصر  ال منية الفترة

 األمير ناصر الد ن محمد النشاشيبي اسم الباني

 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 النسخالخم  نوع الخط

 أسطر 3 عدد السطر

 الن قشنص 
 ما يعمر مساجد هللا بسم هللا الرحمن الرحيم إن   (1)
  الدرجةرت هذه عم   (1)باهلل واليوم امخر آمن ني مُ  (2)
  الم اراة أيام موالنا الملك األشرع أبو النصر قا ت اي (3)
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 للبائكة األيسر الن قش -ب

 

  

: 2009عارع )ال(، Van Berchem, 1925, P. 157فان برشــــيم )القراءة نفســــها ب الن قح ار هذا 

أـــرر بفعل  لحقها من وجود صـــعوبة في القراءة إ واذا قرأته، (، 368:  2017والجالد )(، 74 

 .، حيث وجد بع  البهوت في الكالمعوامل الزمن

 

 

 األيمن الن قش األثر

 الموقع
 للمدرسةتجاه با  السلسلة مالصقة  الصخرةعلة سطح ق ة  الغربيةتقن ال ائكة الجنوبية 

 النحوية
 (م1472 /هـ877)  الن قشتاريخ 
 المملوايالعصر  ال منية الفترة

 األمير ناصر الد ن محمد النشاشيبي اسم الباني
 ال ا لتي نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر
 النسخالخم  نوع الخط

 اسطر 3 عدد السطر

 الن قشنص 
 و لك بنار العبد الفقير إلة هللا تعالة  أ ده هللا بنصره (1)
 حرمين الشريفين غفر هللا له بتاريخ شهر محمد ناظر ال (2)
 وصلة هللا علة محمد ةئاجمادق األولة سنة س ن وس عين وثمان م (3)
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 الغربية الشماليةالبائكة  -6

 
وتتكون  ،ة األرواحقر  ق    ،(1)ق الة با  الناظر الصــــــخرةق ة  حعلة ســــــط الغربي ةمالية تقن ال ائكة الشــــــ  

ان ب  إ (2)ون ن بن محمد بن قالو يدت في  من الملك األشــــرع شــــع ان بن حســــجد  ، وقد من أربعة مداخل

ن اتن  خرفياودائرت ،يوجد علة واجهة ال ائكة نقح(، و م1376 /ه778)عام األقصة تعميراته للمسجد 

 .(3)ةالعثماني   للفترةتعود  تانملون

                                                           
وال الغربي للمسجد األقصة بين المدرسة المنجكية والز اوية الوفائية، ويعرع بعدة أسماء، منها:  (1) يقن هذا ال ا  في الر 

 ن ال صـــــــــــــير نســـــــــــــ ة لرباطه القريب منه، وبا  الح س، وبا  المجلس.  نار: محمد با  ميكائيل، وبا  عالء الد  
 .28غوشة، المسجد األقصة الم ارل،  

هو الســلطان الكامل ســيف الد  ن شــع ان ابن الملك الناصــر محمد بن قالوون، تســلطن بعهد من أخيه الملك الصــالح  (2)
لة اإل وان  وم االثنين، تاســــــن ربين امخر، ســــــنة ســــــت إســــــماعيل، وهو شــــــقيقه. واتف  أنه راب من با  القصــــــر إ

لن بعد ســـنة ودون الشـــهر؛ ألنه  وأربعين، ليحضـــر دار العدل، فلعب به الفرس، فنزل ومشـــة، فتطير به الن اس، ثم خ 
كان مكثرًا من مســـك األمراء بغير ســـبب، واان قد ق   علة أخيه حاجي، وســـجنه هو وأخوه حســـين والد األشـــرع 

ادق األولة، سنة ست وأربعين وس ن مئة، واان قد ُقتل قبل  لك أخاهما  وسف، فلم ا  الت دولته  وم شع ان في جم
جن مكان أخيه حاجي، ون قل حاجي إلة تخت  االثنين، أو جمادق امخرة، ســنة ســ ن وأربعين وســ ن مئة، أ مســك، وســ 

لمي، الت اريخ الســــــلطنة، وأكمل ســــــماط الكامل، وأكل الكامل ســــــماطه بالســــــجن، وع دم من   لك اليوم. مجير الد  ن الع 
 .2/174المعتبر في أبناء من غبر، 

 .147 نار: محمد غوشه، المعالم،   (3)
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وهذه ال ائكة   ارة عن رابتين عايمتين في األطراع، وثالثة أعمدة أســــــــــطوانية في الوســــــــــم، ســــــــــل مها 

 عملية تجد د هذه ال ائكة. الن قح، ويذار (1)شرين درجةالحجري تبلغ عدد درجاته ثالًثا وع

 

 

: 2009عارع )ال (،Van Berchem, 1925, P. 186فان برشــــيم ) بالقراءة نفســــها الن قحهذا ار  

واذا قرأته، فالقراءة (، 368:  2017والجالد )(، Tutuncu, 2006: P.92توتونجو )و (، 73 

 واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

                                                           
 .123عبد هللا معروع وآخرون، أطلس معالم المسجد األقصة،   (1)
 .147 نار: محمد غوشه، المعالم،   (2)

 الغربية الشماليةالبائكة  األثر
 في وسم ال ائكة وتحد ًدا في وسم الزخرفتين الدائرتين الن قحيقن  الموقع

 (م1376 /ه778) الن قشتاريخ 
 (2)ةالعثماني   للفترة ال منية الفترة

 ن بن محمد بن قالوون يالملك األشرع شع ان بن حس اسم الباني
 ال ا لتي نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 النسخ نوع الخط
 سم( عرًأا 90سم( طواًل و) 40) القياس

 أسطر2 عدد السطر

 أمر بتجد د هذا الميزان الم ارل سيدنا وموالنا السلطان األعام  (1) الن قشنص 
 رقا  األمم سلطان الروم والعجم والخاقان المكرم مالك (2)
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 )الجامع القبلي( األقصى المبارط المسجد( ب

 
لمســـــقوع الذي تعلوه ق  ة رصـــــاصـــــي ة، والواقن جنو  غر  الحرم القدســـــي، )جهة القبلة( هو المســـــجد ا

ولذلك أخذ بع  الناس حد ثا يســـمونه القبلي، ويتقدمه روال في شـــماله، له ســـ عة أبوا  با  ابير هو 

األوســــــــم وثالثة غربه ومثلها شــــــــرقه، ويرجن تاريخ هذا البناء إلة العصــــــــر األموي، حيث شــــــــرع ببنائه 

 ميالدية(، 714 – 705هجرية/  96 – 86خليفة عبد الملك بن مروان، وأتم ه ابنه الوليد بين عامي )ال

( رواًقا تم اختصــــــــــارها نتيجة الزال ل التي تعر ض لها المســــــــــجد إلة 15واان في األصــــــــــل مكوًنا من )

بين  متر( علة اختالع يســــــــير جًدا في الط ول 55متر(، وعرأــــــــه ) 80ســــــــ عه، ويبلغ طوله حوالي )

( بابا، ويتســــــن إلة 11متر(، وفيه ) 4000أــــــلعه الشــــــرقي وأــــــلعه الغربي، وتبلغ مســــــاحته حوالي )

 .(1)( مصلٍ 5500حوالي )

                                                           
 .18-16م ارل،   نار: عبد هللا معروع، أطلس معالم المسجد األقصة ال (1)
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ل ُمني بنة في موقن الجامن القبلي في اإلســــالم هو أمير الملمنين عمر بن الخطا ،  ويشــــار إلة أن أو 

قصــــة الم ارل، والتي تنخف  عن رأــــي هللا عنه، و لك علة مســــتوق األرأــــية األصــــلية للمســــجد األ

، ومســــجد عمر بن الخطا ، رأــــي هللا عنه، يقن داخل (1)مســــتوق أرأــــية المســــجد األقصــــة الم ارل

 المسجد القبلي علة الجهة الشمالية لمحرا  المسجد األقصة الم ارل.

رق، )نقش تجديد الجناح القبلي(: الن قش -1  فوق الركبة الثانية من الش 

 

                                                           
 .18-16 نار: عبد هللا معروع، أطلس معالم المسجد األقصة الم ارل،   (1)

رق، )نقش تجديد الجناح القبلي(: الن قش األثر  فوق الركبة الثانية من الش 
علة يسار الواجهة األمامي ة للمسجد القبلي، وهو فول الرا ة الثانية من جهة  الن قحيقن هذا  الموقع

رل   الش 
 م1353ه/ 751 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 د بن قالوون ن الن اصر حسن بن محمالسلطا اسم الباني
 الشايح نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 المملواي النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 90سم( طواًل و) 40) القياس

 أسطر 5 عدد السطر
د هذا الجناح الم ارل في أيام موالنا  (1) الن قشنص  د   بسم هللا الرحمن الرحيم ج 

نيا والد  ن حسن الناصر السلطان الملك  (2)  بن السلطان الملك ناصر الد 
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الجالد (، Van Berchem, 1925: P. 429فان برشــــــــــــــيم )لدق  بالقراءة نفســــــــــــــها الن قحار هذا  

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 378:  2017)

 أو كلها أعماله في ســـــواء منه أعلة آخر شـــــخص عن  نو  من تعني وهي )نائب( لقب الن قح هذا في ورد

 التي الســـــلطان نائب وظيفة أنشـــــئت حين الســـــالجقة عصـــــر إلة أصـــــلها  رجن وربما له،أعما من عمل في

 علة الســلطان نائب لقب إطالل يقتصــر ولم ،الجراكســة اســتخدمه كما واأل وبيين، األتابكة دول إلة انتقلت

  .(1)الكبيرة النيابات في النوا  علة يطل  صار بل الممالك كافل

ه(، أي في عهد الســــــــــلطان 751عود تاريخها لســــــــــنة )يللمســــــــــجد القبلي عملية تجد د  الن قحهذا   ذار

 الن اصر حسن بن محمد بن قالوون.

 الرئيسية للمسجد األقصى المبارط نقش البوابة -2

وهو   ارة عن ثالثة نقو  يعود أصلها الم ارل،  األقصةفول البوابة الرئيسية للمسجد  الن قحيقن هذا 

  .ةالمملوايدولة األ وبية والة  من الدولة إل

 

 

 

 

                                                           
 .1230و 3/1219حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)

 محمد بن قالوون خل د هللا ملكه و لك باإلشارة العالية الفارسية  الناصر (3)
 السلطنة المعامة باألعمال الساحلية والجبلية أعز  هللا أنصاره نائب  (4)
 أحدبنار الفقير إلة هللا تعالة عز  الد  ن أ  ك المصري  أثابه هللا تعالة في شهور سنة  (5)

 وخمسين وس عمائة
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   الرئيس األوسط: الن قش -أ

 

 

                                                           
 نار: هو محمد الخا ندار، واان ناظر الحرمين الشـــــريفين في عهد الســـــلطان الملك األشـــــرع أبو النصـــــر قا ت اي.  (1)

ـــــــــــــــ/ 922-648عبد السالم الجبوري، المشيدات الوقفية والخيرية في بالد الشام إبان العصر المملواي ) -1250هـ
 ، وما دون  لك لم أقف علة أي تخريج في المراجن له.113م(،  1517

 الرئيس األوسط الن قش األثر
علة يسار الواجهة األمامي ة للمسجد القبلي، وهو فول الرا ة الثانية من جهة  الن قحيقن هذا  الموقع

رل   الش 
 م1351ه/751 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 الن اصر حسن بن محمد بن قالوون  السلطان اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 الغائر طريقة الحفر 
 الخم النسخ المملواي نوع الخط
 سم( عرًأا 80سم( طواًل و) 60)  القياس

 أسطر4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

دت هذه الشراريف والطرا  اللطيف  (1) د   بسم هللا الرحمن الرحيم ج 
 لك الملك األشرع أبو الن صر قا ت اي أ ده في أيام موالنا السلطان الما (2)
  (1)هللا بنصره بنار العبد الفقير إلة هللا تعالة محمد ناظر الحرمين الشريفين (3)
م بتاريخ خامس عشر شهر هللا الحرام غفر هللا له (4)  سنة تسن وس عين وثمانمائة المحر 
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والجالد  (،Van Berchem, 1925, P. 433) فان برشـــــــــــــيملدق  بالقراءة نفســـــــــــــها الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن. (،377:  2017)

ممثلة  بالملك  (1)هالمملوايعلة تلك الواجهة بأن الدولة  الن قحتشير إحدق الد راسات إلة أن وجود هذا 

نتج عن تدمير قد طرأ علة األشــرع قا ت اي قد ســاهمت في إعادة إعمار هذا المســجد، والذي قد يكون 

ه/ 862تلـــك الواجهـــة، ويرجح أن يكون هـــذا التـــدمير نـــاتج عن الزلزال الـــذي أــــــــــــــر  البالد عـــام )

م(، وتســــــــبب في تدمير الكثير من الم اني في المنطقة، أو أن الجراكســــــــه قد ارتأوا أن يضــــــــيفوا 1458

 .(2)بعًضا من األقواس الجد دة علة الواجهة األ وبية

 ثاني:ال الن قش -ب

 

                                                           
منهم بطون  وهم  تكونون من أربن طوائف هي )ســراس وأراس واأل  واســا( وتتفرع المملواي: وهم الترل المماليك (1)

في مواجهة الحصـار االقتصـادي  المماليككثيرة، ومنهم المماليك أو المماليك الجراس.  نار: فائز بخيت، المماليك 
 .15الصليبي علة مصر،  

 .1073 نار: عدنان أبو دية، المصلة القبلي في المسجد األقصة في العهد األ وبي،   (2)

 الثاني الن قش األثر
علة يسار الواجهة األمامي ة للمسجد القبلي، وهو فول الرا ة الثانية من  الن قحيقن هذا  الموقع

 رل جهة الش  
 م1218 /ه614 الن قشتاريخ 
 الدولة األ وبية ال منية الفترة

 يأبو العزايم  يسة ابن الملك العادل أبي بكر بن أ و  بن شا  اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 غائر طريقة الحفر 
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والجالد (، Van Berchem, 1925, P. 416) فان برشـــــــــــــيملدق  بالقراءة نفســـــــــــــها الن قح ار هذا 

، من وجود واذا قرأته، فالقراءة واأـــــــــــــحة ولم  لحقها أـــــــــــــرر بفعل عوامل الزمن(، 376:  2017)

 .صعوبة في تفسير بع  الكلمات لتداخل الحروع

لقب )والي(، وهو لقب يطل  علة أمير القطر وحاكمه، والمصـــدر منها والية بمعنة  الن قحوقد ورد في 

ســلطة. وقد اســتمر ناام اســتخدام الوالة في جمين العصــور اإلســالمية، وقد حدب أحياًنا أن اإلمارة أو ال

ا والة من قبلهم؛ اما اان الحال في  اســـــــــتقل بع  الوالة عن الخالفة، وبذلك صـــــــــاروا  ولون هم أيضـــــــــً

 دل  عصــــــر الســــــالجقة واألتابكة، وفي الدولة النورية، واأل وبية. وفي دولة المماليك صــــــار لفي )والي(

 .(3)علة ط قة معينة من الحكام و لك إلة جانب معناها العام

 

                                                           
 .60س قت ترجمته،   (1)
ادل ســـــــيف الد  ن أبو بكر أحمد بن أبي الشـــــــكر أ و  بن شـــــــا ي بن مروان، الملقب بالملك العادل أبو هو الملك الع (2)

ــــــــــــــ/ 615بكر، شقي  صالح الد  ن األ وبي، ووالد  يسة، وأحد ملول الدولة األ وبية، )ت:  م(، حكم مصر 1218هـ
لك المسعود صالح الد ن.  نار: هـــــ، وسي ر إليها ابنه الم612هـــــ، فاليمن عام 598هـــــ، ثم أم حلب عام 596عام 

 .232سمير أبو محسن، خلفاء صالح الد  ن عند ابن واصل في اتا  "مفرج الكرو  في أخ ار بني أ و "،  
 .1309-3/1308حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (3)

 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 100سم( طواًل و) 90) القياس

 أسطر8 عدد السطر
 أنشأ هذه  بسم هللا الرحمن الرحيم (1) الن قشنص 

 األروقة الوالي في أيام دولة سيدنا  (2)
 موالنا السلطان الملك المعام شرع الدنيا  (3)
 يسة ابن الملك العادل العزايم   يوالد ن أب (4)
 سلطان اإلسالم و (1)سيف الدنيا والد ن (5)
 خليل أمير  (2)أبي بكر بن أ و  بن شا ي المسلمين (6)
 سنة أربن في و لك  الملمنين خلد هللا ملكهما (7)
 وصلة هللا علة محمد وآله نبويةة للهجرة الوستمائ ةعشر  (8)



89 
 

 الثالث: نقش تجديد الجامع واألبواب الن قش -ج

 
 نقش تجديد الجامع واألبواب األثر
 علة الواجهة األمامية للمسجد األقصة الم ارل، وتحد ًدا فول الرا ة الثانية الن قحيقن هذا  الموقع

 (م1346 /ه746) الن قشتاريخ 
 ةالمملوايالدولة  ال منية الفترة

  شع ان ابن موالنا الشهيد الملك الناصر محمد بن قالوون الصالحي اسم الباني
 الشايح نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 المملواي النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 90سم( طواًل و) 60) القياس

 أسطر 9 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

د هذا الجامن بسم هللا (1)   الرحمن الرحيم جد 
ة  المستجد الم ارل (2)  واألبوا  المستجد 
 العالم العامل  في أيام السلطان (3)
نيا والد  نا (4)  سلطان اإلسالم  لملك الكامل سيف الد 
 شع ان ابن موالنا الشهيد الملك  والمسلمين (5)
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القري ة  (، وبالقراءةVan Berchem, 1925, P. 426نفسها في فان برشيم ) بالقراءة الن قح ار هذا 

م  لحقها أـــــــــرر بفعل عوامل الزمن، واذا قرأته، فالقراءة واأـــــــــحة ول(، 50:  2009منها العارع )

ورد اختالع بين قراءتي وقراءة  وقد، ومن الواأــــــــــــــح أن و ارة األوقاع اإلســــــــــــــالمية قد قامت بترميمه

ها )بســـم هللا الرحمن الرحيم، جدد هذا الجامن المســـتجد واألبوا  المســـتجدة في  العارع، والتي أورد نصـــ 

ناصــر ســيف الدنيا والد ن ســلطان اإلســالم والمســلمين موالنا أيام موالنا الســلطان العادلة العامل الملك ال

الســـــــــلطان الشـــــــــهيد محمد قالون الصـــــــــالحي تغمده هللا بالرحمة بنار العدل الفقير إلة هللا تعالة بالبال 

رجب الفرد ســــنة أربعين وســــ عماية(، اما ورد اختالع  الصــــابري ناظر الحرمين الشــــريفين بتاريخ شــــهر

( في األســطر من الرابن إلة التاســن )الملك ..... ســلطان 378:  2017الد )بين قراءتي وقراءة الج

الدنيا والد ن سلطان اإلسالم والمسلمين موالنا السلطان .... الملك الناصر محمد بن قالوون تغم ده هللا 

                                                           
ولد ســــنة أربن وثمانين وســــت مئة للهجرة، اســــتلم هو الملك الناصــــر محمد ابن الملك المنصــــور قالوون الصــــالحي،  (1)

الملك بعد مقتل والده السلطان األشرع صالح الد ن خليل سنة ثالب وتسعين وست مئة للهجرة، حيث اان  بلغ من 
العمر تســـــن ســـــنين، وقد حكم في ثالثة مراحل، اانت األولة ســـــنة واحدة، حيث تم الحجر عليه في قاعة بقلة الجبل 

لناس علة  د األمير  ين الد  ن ات غا المنصــــــوري، والذي أطيح به علة  د الملك المنصــــــور حســــــام وتم حج ه عن ا
الد  ن الجين والذي قتل فيما بعد علة  د مجموعة من األمراء الذ ن أعادوا الملك الناصــــــــــــــر محمد بن قالوون مرة 

ما بلغ نحو ستة وعشرين سنة والتي أخرق، واان عمره خمس عشرة سنة، ومن ثم تم اإلطاحة به وارجاعه للحكم عند
اعتبرت ســــلطنته الثالثة، حيث دامت فترة ملكه اثنتين وثالثين ســــنة وشــــهرين وتســــعة عشــــر  ومًا، أما مدة حكمه في 
وال ته الثالثة فكانت ثالثة وأربعين ســــنة، وســــ عة أشــــهر، فكانت المدة من حين ابتداء ســــلطنته إلة حين وفاته تســــعًا 

في التاســــن عشــــر من  ي الحجة الحرام، ســــنة إحدق وأربعين وســــ عمائة بالقلعة، واان  بلغ من وأربعين ســــنة، توفي 
لمي، الت اريخ المعتبر في أبناء من غبر،  العمر ثماٍن وخمسون سنة، دفن بالمنصورية بمصر.  نار: مجير الد  ن الع 

2/160 -170. 
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (2)

 تغمده هللا تعالة  (1)الناصر محمد بن قالوون الصالحي (6)
  بد الفقير إلة هللا تعالةبالرحمة بنار الع (7)
  (2)أ  ك المصري  ناظر الحرمين الشريفين (8)
 ريخ شهر رجب الفرد سنة ست وأربعين وس عمايةبتأ (9)
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 تعالة بالرحمة لنار العبد الفقير إلة هللا تعالة أ  ك المصـــــــري ناظر الحرمين الشـــــــريفين بتاريخ شـــــــهر

 رجب الفرد سنة .... وأربعين وس عمائة(.

فيما ورد اختالع بسيم بين قراءتي وقراءة فان برشيم في السطر التاسن، حيث أورد )س عمائة( وقرأتها 

 )س عماية(.

، وقد وردت هذه الصــــــيغة في العد د من الكتابات األثرية التي تعود الن قحوقد ورد لقب )مســــــتجدة( في 

، والمستجدة هي اسم فرقة من فرل المماليك، وربما اانت فرقة المستجد ن أو ألواخر العصر المملواي

 .(1)الجدد من جند المماليك

ورد لقــب )العــامــل( والــذي من أبر  وظــائفــه؛ وظيفــة الوالي، أو أمير القطر، أو اإلقليم، فقــد جرت كمــا 

أمور األقاليم الخاأـعة له، وربما العادة أن يعي ن ولي األمر االخليفة أو السـلطان عمااًل من قبله إلدارة 

 .(2)عي ن بع  هلالء العمال عمااًل من ق بلهم علة أجزاء من والياتهم

رقيةنقش إعادة بناء األروقة   :الش 

 

                                                           
 .3/1083حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)
 .2/745حسن ال اشا، المرجن نفسه،  (2)

رقيةنقش إعادة بناء األروقة  األثر  الش 
 يقن علة يمين مدخل با  المسجد األقصة الم ارل )الجامن القبلي( الموقع

 م1944 /ه1363 الن قشتاريخ 
 العصر الحد ث الفترة ال منية
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واــذا  (،380:  2017وقرأه الجالد ) (،62:  2009بــالقراءة نفســــــــــــــهــا العــارع ) الن قح ار هــذا 

 قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

 

 

 

 

 

                                                           
م، وتولة الحكم في 1920هو فارول بن فلاد بن إســـــــماعيل بن إبراهيم باشـــــــا بن محمد علي باشـــــــا، ولد في شـــــــ اط  (1)

بن األصـــــغر والوحيد لخمس شـــــقيقات للملك فلاد م، وهو اال1952وبقي في الحكم لغاية شـــــهر تمو   1936نيســـــان 
بقيادة الضـــــــ اط األحرار داخل الجيح المصـــــــري  1952تمو   23األول ووالدته الملكة نا لي، في عهده قامت ثورة 

والتي أطاحت به، وغادر فارول علة إثرها مصـــــــــر مودعًا البالد علة يخت المحروســـــــــة، حيث أقام بعدها في روما 
عامًا، ونقل جثمانه إلة مصـــــر حيث دفن في مســـــجد  45م، حيث اان عمره حينها 1965آ ار  ب يطاليا، وتوفي في

ة نــت، بين جنون وقتــل وخلن وعزل هكــذا انتهة  حــاكمــًا  18الرفــاعي بجوار والــده الملــك فلاد األول.  نار: العربيــ 
 .3لمصر،  

 المجلس اإلسالمي األعلةجدده  اسم الباني
 رخام نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 الد وانيالخم  نوع الخط
 سم( عرأاً  80، و)طوالً  سم( 60) القياس

 أسطر 5 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

  األوسموالروال د المجلس اإلسالمي األعلة القسم الشرقي جد   (1)
 مالي للمسجد األقصة الم ارل ب شراع إدارة وال الش  وواجهة الر   (2)
  ه1363 ه والفراغ منه في سنة1357 امثار العربي ة بمصر واان بدء العمل في سنة (3)
 وال األوسم في عهد جاللة قف الخشبي للر  ة بتجد د الس  وقامت الحكومة المصري   (4)
 ه1363أ د ملكه في سنة حفاه هللا و األول  (1)الح فارول الملك الص   (5)



93 
 

 نقش ترميم السلطان محمود

 

                                                           
م، قضــة مدة حياته محجو ًا في ســرا ته 2417ه/ 1137عبد الحميد خان األول ابن الســلطان أحمد الثالث ولد ســنة  (1)

م، 1789نيســان  8ه/ 1203رجب  12م، توفي في 1773بأمر من أخيه مصــطفة الثالث، تولة الحكم قرابة ســنة 
ولة العلي ة فســــــــــــنة وثمانية شــــــــــــهور.  نار: محمد  15عامًا، واانت مدة حكمه  66بالغًا من العمر  ريدبك، تاريخ الد 

 .362و 341العثماني ة،  

 نقش ترميم السلطان محمود األثر
 (الجامن القبلي) لم ارلالمسجد األقصة ا واجهة مدخل الموقع

 (م1818 /ه1233) الن قشتاريخ 
 الدولة العثمانية الفترة ال منية
 جدده محمود خان بن عبد الحميد خان اسم الباني
 الرخام نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 الثلثيالخم  نوع الخط

 أسطر 6 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

المسجد األقصة الشريف والمعبد األسنة المنيف  د تعميرحيم جد  حمن الر  بسم هللا الر   .1
 رين حضرة سيدنا وموالنا سلطان الب  

القبلتين  ةوهذا المســـــــــــجد األقصـــــــــــة أول ،ريفينوخاقان ال حرين وخادم الحرمين الشـــــــــــ   .2
 الغا ي المجاهد السلطان محمود 

خلد هللا ملكه علة مدق الزمان وأ ده بنصـــــــره  (1)خان ابن الســـــــلطان عبد الحميد خان .3
 المل ر في ال مكان 
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(  ات النص بطريقة مغا رة بع  الشـــــــيء من إأـــــــافة أو حذع المات 52:  2009 ار العارع )

أخرق، حيث أورد النص )بســـــم هللا الرحمن الرحيم. جدد هذا المســـــجد األقصـــــة حضـــــرة ســـــيدنا وموالنا 

ين وهذا المســــــجد األقصــــــة أولة القبلتين وثالث ســــــلطان البرين وخاقان ال حرين وخادم الحرمين الشــــــريف

الحرمين المجاهد محمود خان بن الســـــــــــلطان عبد الحميد خان خلد هللا ملكه مدق الزمان. و لك عن  د 

الو ير صـاحب الخيرات والتدبير سـعادة الحاج سـليمان باشـا والي صـيدا وطرابلس والشـام أدام هللا تعالة 

وثالثين وما تين وألف من هجرة من له العز والشـــــــرع صـــــــلة هللا  دولته واجالله. و لك في ســـــــنة ثالب

: 2017أفندي المأمور من جانب الدســتور(، و اره الجالد ) عليه وســلم. بقلم الضــعيف مصــطفة علي

(، واذا قرأته، من وجود بع  الصــــــــــــــعوبة في القراءة، لوجود بع  األحرع قد محيت نتيجة 380 

 األوقاع اإلسالمية في القدس من ترميمها من قبل قوات االحتالل.عوامل الزمن، وعدم السماح لو ارة 

ة ألقا ، منها: )باشــــا(، وهو في األصــــل لقب لكبير أمناء العائالت العثمانية، ثم  الن قحوقد ورد في  عد 

 .(1)أعطي لقً ا للو ير والوالي ونائبيه

 

 

 

                                                           
 .367محمود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية،   نار:  (1)

ونشـــــر علة الخافقين ألويته بالعدل واإلحســـــان و لك عن  د الو ير الشـــــهير صـــــاحب  .4
 الخيرات والتدبير سعادة 

ام أدام هللا تعالة ش  والصيدا وطرابلس  إيالةشاء والي  الحاج سليمان باشا بلغه هللا ما .5
 دولته واجالله و لك 

ة هللا عليه رع صـــل  والشـــ   ة من له العز  لف من هجر أفي ســـنة ثالب وثالثين ومائتين و  .6
 وسلم
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 نقش تجديد النوافذ والرخام:

 

                                                           
م(، ولد في صــــــفر وقيل في نصــــــف 1340 – 1293ه/ 741 – 693هو محمد بن الســــــلطان المنصــــــور قالوون ) (1)

ســيئة،  المحرم، بقلعة الجبل، وصــف بأنه لم يعرع عنه قم أنه شــتم أحدًا من خل  هللا وال ســفه عليه، وال المة بكلمة
كما اان حشـم النفس، يكره الفحح، واان يمقت شـاربي الخمر، وال  رتشـي، ويمقت من  رتشـي ويعاق ه أشـد العقوبة، 

ـــــــــــــــــ( نتيجة مرض ألم به وهو في ســــن الثامنة والخمســــين بعد أن حكم البالد ثالب وأربعون ســــنة 741توفي ســــنة ) هـ
الرويلي، تاريخ الملك الناصـــر محمد بن قالوون الصـــالحي وثمانية أشـــهر وتســـعة أيام، دفن بالقاهرة.  نار: ســـلطانة 

 .135-134و 5-4وأوالده،  
هو ســــــيف الد ن أبو ســــــعيد خليل تنكز بن عبد هللا األشــــــرفي الحســــــامي الناصــــــري، ولد في دمشــــــ  ثم جل ه الت اجر  (2)

قالوون واان من  الخواجا عالء الد  ن الســـــيواســـــي وهو صـــــغير إلة مصـــــر، فنشـــــأ بها عند الملك األشـــــرع خليل بن
مماليكه، ثم اشـــــــتراه األمير حســـــــام الد  ن الجين، وبعد مقتل الجين انتقل تنكز إلة الملك الن اصـــــــر محمد بن قالوون 
وأص ح من حرسه الخا ، تدرج في مناصب الدولة حيث اان يأمره السلطان، ولكنه اان يستغل منص ه لمصالحه 

خصية فأخذ يجمن األموال واألمالل، غير تمسكه برأيه اثيرًا وال يستمن االم السلطان في اثير من األحيان حتة  الش 
غضــب منه الســلطان، وتم الق   عليه من الســلطان الن اصــر محمد، وبقي مســجونًا إلة أن تم نقله إلة القاهرة عام 

 منقش تجديد النوافذ والرخا األثر
 فول الش  ال الجنوبي علة يمين المصلة الموقع

 (م1331 /ه731) الن قشتاريخ 
 الدولة العثمانية الفترة ال منية
 (1)السلطان محمد بن قالوون  اسم الباني
 األحمر نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( طواًل 165سم( عرًأا و) 30) القياس

 نسطرا عدد السطر

 الن قشنص 

جدد هذا الشــ ال والرخام الم ارل في أيام موالنا الســلطان الملك  لرحيمبســم هللا الرحمن ا (1)
 الناصر 

لية الســــــــــــيفية تنكز االع باإلشــــــــــــارةناصــــــــــــر الدنيا والد ن محمد بن قالوون عز نصــــــــــــره  (2)
 ةيفي شهور سنة إحدق وثالثين وس عما (2)الناصري 
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العارع (، و Van Berchem, 1925, P.422برشــــــــــــــيم )فان بالقراءة نفســــــــــــــها لدق  الن قح ار هذا 

، فالقراءة واأـــــحة ولم  لحقها أـــــرر بفعل واذا قرأته(، 385:  2017والجالد )(، 50:  2009)

عوامل الزمن، إال أنه قد وجدت اختالًفا بســــــيًطا فيما تناولته الرســــــالة الحالية وما تناوله العارع، والذي 

الشـــــريفة الشـــــامية. و لك ســـــنة الثاني )تنكيز الناصـــــري اافل الممالك أوردت جزًءا إأـــــافيًا في الســـــطر 

ه(، اما ورد اختالع في طريقة اتابة التاريخ لدق فان برشــــــــــــــيم حيث  اره )ســــــــــــــنة أحد وثلثين 731

 . ذار عملية تجد د الش  ال والر خام في المصلة القبلي الن قحويشار إلة أن هذا  وس عمائة(.

 لمروانينقوش على سطح المسجد ا -ج

المصــــلة المرواني ويعرع بالتســــوية الشــــرقية ألنها اائنه تحت ســــاحات المســــجد األقصــــة الم ارل في 

وهما  الم ارل، األقصـــةويتحد حائطاه الجنوبي والشـــرقي من حائطي المســـجد  ،الشـــرقية الجنوبيةالزاوية 

قاموا بها  ةوي اتســـوية معماريه إلة العهد األمئترجن فترة بناو  حائطا ســـور البلدة القديمة لمد نة القدس.

المصــــــــلة  ارتفاعولكي ال يكون هنال فرل ابير بين  من أجل أن  تســــــــنة البناء فول القســــــــم الجنوبي،

نســـــــ ة لمروان بن عبد الملك حيث اان  االســـــــمســـــــمي المصـــــــلة المرواني بهذا و  .ةالصـــــــخر القبلي وق ة 

ل المســـجد المرواني إلة إســـطبل حو   .الصـــخرةمصـــلة ملقت حتة تجهز ويتم إتمام األبنية فول ســـطح 

وجاء بعدها التحرير األ وبي فتم تطهير المصـــلة  وســـموه إســـطبل ســـليمان. ،الصـــليبية الفترةللخيول في 

                                                           

لطان تهد ده ليعترع بأموال1340هــــــ/ 741) ه ولكنه نفة م( وهو مري  وأنزل بمكان أي   بقلعة الجبل، وحاول الس 
لطان ب رســــــــاله إلة  بأن يكون لديه أموال وأن  ما لديه ســــــــوق وديعة لأل تام، اما أنكر خروجه عن الط اعة فأمر الســــــــ 
هر إلة أن تم قتله خنًقا وقيل سمًّا، اما قيل أن ه مات بغياه واان  لك في منتصف  اإلسكندرية واعتقل فيها نحو الش 

تين من العمر.  نار: ناد ن طوقان، األعمال م(، وتم دف1341هـ/ 741محر م عام ) نه في اإلسكندري ة وقد جاو  الس 
 .72-66المعمارية لألمير تنكز الن اصري في مد نة القدس،  
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المصــلة علة  د أعضــاء ملســســة األقصــة  افتتاحوفي الوقت القريب تم  من براثن الصــليبين وتنايفه،

 .(1)صالحقادتها القائد رائد  وأبر م 1997نة وتم المشروع منذ س اإلسالمي ةب  ن من دائرة الوقاع 

 )قرب باب مهد المسيح( نقش عباسي في السور الشرقي -1

 

                                                           
 – 300، وملســــــســــــة األقصــــــة، معالم المســــــجد األقصــــــة،  63-62 نار: أحمد خليفة، دليل أولة القبلتين،   (1)

303. 
م(، تقل د الخالفة بعد موت 895ه/ 282مقتدر باهلل" الخليفة الثامن عشر، ولد سنة )هو جعفر بن أحمد المعتضد "ال (2)

م(، واان ع مر الخليفة عائًقا أمام اســــــتمراره في الخالفة، فاجتمن رأي بع  908ه/ 295أخيه المكتفي باهلل ســــــنة )
د هللا بن المعتز بالخالفة، القضـــــــــــــــاة علة خلعه، ولكن ال ع  حاول اغتياله، ولكنه نجة نتيجة لتهري ه، وبوين لعب

ولكن تم اإلطاحة وأعيد تجد د البيعة بالخالفة للمقتدر باهلل، وقد اســـتمر الخليفة المقتدر في خالفته إلة أن خلن ســـنة 
م(، وبوين ألخيه القاهرة باهلل محمد بن المعتضـــد، فاســـتمر القاهرة باهلل  ومين ثم أعيد الخليفة المقتدر 929ه/ 317)

 )قرب باب مهد المسيح( نقش عباسي في السور الشرقي األثر
 المرواني المصلةفول  الجنوبية الشرقية والزاويةعلة الحائم  الن قحيقن هذا  الموقع

 م914هـ/ 301 الن قشتاريخ 
 الع اسية الفترة ال منية لفترةا

 عهد الخليفة الع اسي المقتدر باهلل  اسم الباني
 الشايح نوع الحجر

 الحفر الغائر طريقة الحفر 
 الكوفيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا50سم( طواًل و) 90وقياسه ) القياس

 أسطر 5 عدد السطر
 براة من  بسم هللا الر حمن الر حيم .1 الن قشنص 

  (2)لعبد هللا جعفر اإلمام المقتدر باهللهللا  .2



98 
 

 
 ,Van Berchem, 1925دته في فان برشــيم )، ولكن وجالن قحلقد وجدت ال احثة صــعوبة في قراءة هذا 

P.7 الكلمات  الكثير منقد تأثر اثيرًا بفعل عوامل الزمن؛ إ  وجدت  الن قح(، ومن الواأــــــــــــــح أن هذا

 المطموسة التي لم تقرأ.

 

                                                           

م( في الحر  التي اانت بينه وبين خادمه ملنس، 932هــــــــــــ/ 320فة، وبقي في خالفته إلة أن قتل سنة )باهلل للخال
 .44-42وقد قتل وهو ابن ثمانية وثالثين سنة.  نار: مسامح حجو، والية العهد في العصر الع اسي الثاني،  

سمها ناعم جارية ألم القاسم بنت محمد بن عبد هللا والدة المقتدر باهلل، أو ما أطل  عليها بــــــ)السيدة( أم ولد، قيل أن ا (1)
بن طاهر، وقيل اسمها عريب، وقيل شغب، ولقبت بالسيدة بعد تولي ولدها الحكم، ويعتقد بأن هذا اللقب اان مال مًا 
للســــــــيدات اللواتي  تمتعن بحاوة في البالط الع اســــــــي من قبل أ واجهن أو أبنائهن من الحكام، و ار أنها اانت في 

اية الرئاســــــة والحشــــــمة ونفو  الكلمة أيام ولدها المقتدر باهلل بعد توليه أمر الدولة، واان لها دورًا ابيرًا في المجالين غ
االجتماعي والســــــياســــــي.  نار: رائد الحصــــــونة، الدور الســــــياســــــي واالجتماعي لنســــــاء البالط في عهد المقتدر باهلل 

 .86الع اسي،  
 اطلعت عليه من المصادر. لم أعثر له علة ترجمة فيما (2)
 المة مطموسة. (3)
 المة مطموسة. (4)
 (.Van Berchem, 1925: P. 18هكذا ورد لدق فان برشيم ) (5)

يدة أم المقتدر حفاه هللا لناأمير الملمنين  .3   (1)مما أمرت به الس 
يدة .... (2)وجرق  لك علة  د لبيد باهلل نصرها هللا .4   (3)مولة الس 
 وثلثماية (4) و لك في جمادق سنة ..... .5

 نقش على سور سطح المسجد المرواني األثر
 المرواني مصلةالفول  الجنوبية الشرقية والزاويةعلة الحائم  الن قحيقن هذا  الموقن

 (5)م1658ه/ 1068 الن قحتاريخ 
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، إ  أن عوامل الزمن قد أثرت به اثيرًا فأخفت الكثير من الن قحوجدت ال احثة صــــــــــــــعوبة في قراءة هذا 

(، ويشــــــــــــار إلة أن الحجر Van Berchem, 1925: P.18فان برشــــــــــــيم )، وهكذا ورد لدق معالمه

لواأــــــــــح أن المكان قد أعيد ترميمه، وقد أعيد الحجر المتواجد عليه مقلو ، ومن ا الن قحالموجود عليه 

 إلة مكانه، ولكن لم  لخذ بعين االعت ار التأكد من صحة وأن الحجر. الن قح

 والمحاريب اطبالمسنقوش 

إن المســــاطب   ارة عن مســــاحة من األرض تكون مرتفعة عن ما حولها، وقد يصــــعد إليها بدرجات ال 

كل في تزيد عن ثالثة عاد ًة، وفي الغالب يكون شـــــكلها مســـــتطياًل، من وجود مســـــط ة واحدة دائرية الشـــــ 

المسجد األقصة والواقعة بين با  األس اط وبا  الر حمة، وتستعمل امجالس لحلقات العلم المنتشرة في 

المســـــجد األقصـــــة الم ارل، وغالً ا ما تحتوي علة محاريب تســـــتعمل للداللة علة القبلة واأـــــفاء رون  

                                                           
(، إ  لم أجد له  ار في المصــــــــــادر التي اطلعت Van Berchem, 1925: P. 18هكذا ورد لدق فان برشــــــــــيم ) (1)

 عليها.
 المة مطموسة. (2)
 المة مطموسة. (3)
 مطموسة. المة (4)

 (1)الفاطمية الفترة الزمنية الفترة
 الرخام نوع الحجر

 الحفر الغائر طريقة الحفر 
 الكوفيالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا، 58سم( طواًل و) 27وقياسه ) القياس

 أسطر 2 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 ه وأجرهالمستنصري اثر هللا ثواب (2)....... .1
 (4)لحسنة ما شاء هللا المسجد ..... (3)...... .2
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ح إلة أنها ج مالي وروحاني عليها، ولم تشـــــــر المصـــــــادر إلة أول من بنة هذه المصـــــــاطب، ولكن  رج 

 .(1)تعود إلة العهد األموي 

ومن المســاطب الموجودة في ســاحات المســجد األقصــة الم ارل، مســط ة الا اهر، ومســط ة علي باشــا، 

سط ة سبيل قا ت اي، ومسط ة ق  ة ومسط ة الكرل، ومسط ة مسجد البرال، ومسط ة الز اوية الفخرية، وم

نوبر، ومسط ة سبيل سليمان، ومسط ة عالء  موسة، ومسط ة ومحرا  الز هور، ومسط ة ومحرا  الص 

رقي ة، ومســط ة الغزالي،  الد  ن ال صــيري، ومســط ة الط ين، ومســط ة الكأس، ومســط ة شــرقي ال ائكة الشــ 

رقي ة، ومســــط ة جنوبي غربي  بابي التوبة والر حمة، ومســــط ة شــــمال شــــرقي ومســــط ة شــــرقي الخلوة الشــــ 

رقية، ومســط ة با  الحد د، ومســط ة األســعردية، ومســط ة با  القط انين، ومســط ة ســبيل  الخلوات الشــ 

بد ر، ومســط ة ســبيل شــعالن، ومســط ة جنوبي مقر لجنة الز كاة المحلية، ومســط ة ال ائكتين الغربيتين، 

رقي ة، ومســــط ة الجنائز، ومســــط ة الط ومار، ومســــط ة المدرســــة التنكزي ة، ومســــط ة جام ن المغاربة الشــــ 

رقي ة، والمسط ة ش ه  رقي ة، والمسط ة الكبرق الش  رقية، والمسط ة الجنوبي ة الش  ومسط ة مدخل الت سوية الش 

رقية، ومسط ة ق  ة االسطوانية، ومسط ة صبرا وشاتيال،  مالي ة الش  ومسط ة با  األس اط، والمسط ة الش 

 .(2)، ومسط ة سبيل المتوأأالخضر

يقوم فيها المحرا  والذي  تجه إلة مكة، المحرا ، فهو الحنية أو التجويف في جدار القبلة، والتي ا أم  

ويرجح أن أول اســــــــــــــتعمــال للمحــاريــب المجوفــة اــان في عهــد عمر بن عبــد العزيز عنــد تجــد ــد عمــارة 

ـــــــــــــــــــ91المســـــجد النبوي، والتي تمت في ســـــنة ) وال ته علة المد نة المنورة، والمحاريب (، أيام م710 /هـ

نوعان؛ مســــــــــــطحة أو مجوفة، وتكون إما تجويف نصــــــــــــف دائري، أو تجويف قائم الزاوية، وقد تنوعت 

                                                           
 .150 نار: عبد هللا معروع وآخرون، أطلس معالم المسجد األقصة الم ارل،   (1)
 .164 – 150،  المرجن الساب  نار: عبد هللا معروع وآخرون،  (2)
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المواد المســـــــتعملة في بناء المحاريب فاســـــــتخدم الحجر والر خام والخزع والفســـــــيفســـــــاء والخشـــــــب وغير 

  .(1) لك

، اون أن لها عالقة ، باإلأــــــافة إلة المحاريبليها نقو وفيما  لي ســــــيتم الت عريف بالمســــــاطب التي ع

 بالد راسة الحالية.

ين البصيري  -1  نقش محراب جركس الن اصري على مسطبة عالء الد 

 

                                                           
 .11 نار: يحية و يري، موسوعة عناصر العمارة اإلسالمي ة،   (1)
 .272و 68 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (2)
 ثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليها من المصادر.لم أع (3)

ين البصيري  األثر  نقش محراب جركس الن اصري على مسطبة عالء الد 
داخل المسجد األقصة،  ،رتقن ق الة با  الناظو ، ةالمملواي الفترةإلة  المصط ة يعود نقح الموقن

 جنوبي مسط ة ومحرا  األمير بلوي الااهري 
 (2)م1397ه/800 الن قحتاريخ 

 المملواية الفترة الزمنية الفترة
 (3)سيف الد ن جراس الناصري  األمير اسم ال اني

 ي قام ب نشائها عالء الد ن ال صير نس ة لمن  سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 حفر ال ار ال طريقة الحفر 
 النسخخم  نوع الخم
 سم( عرًأا 80سم( طواًل و) 27)  القياس

 أسطر2 عدد االسطر
  أنشأ هذا المحرا  الم ارل العبد الفقير إلة .1 الن قحنص 
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الجالد (، Van Berchem, 1925, P. 137فان برشــــــــــــــيم )لدق  بالقراءة نفســــــــــــــها الن قح ار هذا 

واذا قرأته، فالقراءة واأــــــحة ولم  لحقها أــــــرر بفعل عوامل الزمن، من اإلشــــــارة (، 346:  2017)

 إلة أن الجالد أورد نقاطًا مكان الكلمة المطموسة.

داخل المســــــــجد األقصــــــــة، جنوبي  ،تقن ق الة با  الناظرو ، المملواية الفترةإلة  المصــــــــط ة يعود نقح

ناظر المسجد األقصة  (3)ي وقام ب نشائها عالء الد ن ال صير  ،(2)ي الااهري مسط ة ومحرا  األمير بلو 

ـــة  (4)ســــــــــــــيف الـــد ن جراس النـــاصــــــــــــــري  األميرثم أأــــــــــــــيف إليهـــا محرا  حجري بـــأمر من  ســــــــــــــن

  .(5)(م1397ه/800)

ويعود ســــــــبب تســــــــميتها بمســــــــط ة ال صــــــــيري، اون أن ال ع   رق بأنها أنشــــــــأت علة  د عالء الد  ن 

ريف في القرن الســـابن الهجري/ الثالث عشـــر الميالدي، ويطل  عليها أيضـــًا ال صـــيري ناظر الحر  م الشـــ 

نتصــــف أــــلعها الجنوبي وعليه لوحة اتابية تبين ماســــم محرا  جراس لوجود محرا  حجري مقام في 

 .(6)اسم باني المحرا  وهو األمير جراس الن اصري 

                                                           
 المة مطموسة، وقد تكون الكلمة )هللا( من خالل فهم سيال الكالم )الفير إلة هللا العالي( (1)
م.  نار: يحية و يري، التطوير العمراني والتراب 1392ه/ 795وهو نائب القدس وناظر الحرمين الشـــــــــــــريفين عام  (2)

 .153الشريف،   المعماري لمد نة القدس
رية لحســــــــا   (3) األمير عالء الد  ن األ دغدي الذي لقب بال صــــــــيري، و لك بعد فقدان بصــــــــره خالل إحدق المهام الســــــــ 

م، وقد عرع بورعه وتقواه و هده، إأـــــــــافة إلة إنجا اته المتعددة علة صـــــــــعيد النهضـــــــــة 1262الا اهر بيبرس عام 
 .1ر،  العمرانية.  نار: حمزة البلبيسي، با  الن اظ

 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليها من المصادر. (4)
 .272و 68 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (5)
 .153 نار: يحية و يري، التطوير العمراني والتراب المعماري لمد نة القدس الشريف،   (6)

  سيفي جراس الناصري  الالعالي المولوي  (1)..... .2
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مصــــادر امحمد غوشــــة ويحية الو يري إنشــــاء المحرا ، ولكن بع  ال من  ار تاريخ الن قحوقد خلة 

  (.م1397ه/800أرجعت تأريخه إلة) وا ها  الجالد

 نقش محراب مسطبة شعالن -2

 

 
 نقش محراب مسطبة شعالن األثر
 السبيل شمالي واقعة الموقع

 م1651ه/ 1061 الن قشتاريخ 
 العصر اال وبي ال منية الفترة

 عهد الملك األشرع برس اي اسم الباني
 نس ة إلة عائلة شعالن ب التسميةسب

 رخام نوع الحجر
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توتونجو (، Van Berchem, 1925, P. 102فان برشـــــــــــيم ) لدق بالقراءة نفســـــــــــها الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.169 ،)واذا قرأته، فالقراءة واأـــحة ولم  لحقها (، 350:  2017) والجالد

 أرر بفعل عوامل الزمن.

ته، أغلب الا ن أن تاريخ إنشــاء وهي تعرع بمســط ة ســبيل شــعالن، وهي واقعة شــمالي الســبيل وبمحا ا

بيل ، أي أنها تعود إلة عهد الملك المعام  يســـة، حيث أنشـــأ الســـبيل (3)المســـط ة هو تاريخ إنشـــاء الســـ 

م، في العصـــــــر األ وبي، ثم ع م ر في عهد الملك األشـــــــرع برســـــــ اي، في ســـــــنة 1216ه/ 613ســـــــنة 

ــــــــــــــ/ 1037في العهد العثماني سنة )، وقد لح  في هذا السبيل الخرا  فتم  تجد ده (4)1429ه/ 832 هـ

م( وتحد ًدا لزمن 1651ه/ 1061ن تاريخه إلة سنة )(، وقد أأيف إلة مسطبته محرا   رجم1627

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)
 ا من "شاد بناء بأمر  وسف باشا في".السنة مطموسة وقد تم االستدالل عليه (2)
 .158عبد هللا معروع وآخرون، أطلس معالم المسجد األقصة الم ارل،   (3)
 .133 نار: رائف نجم، انو  األقصة،   (4)

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 30سم( طواًل و) 30)  القياس

 أسطر 5 عدد السطر
 سمه تعالة ب .1 الن قشنص 

 محاسنه  محرا  فضل عن ال نقصهللا .2
  في (1) وسف باشا بأمرخت شاد بناء ر  أ .3
 سنة .4
 [ه1061] (2).... .5
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وأما سبب تسميته بــــ)بمحرا  ومسط ة وسبيل شعالن( نس ة إلة عائلة شعالن  .(1) وسف باشا العثماني

بي قاية في هذا الس   .(2)لالتي اان  تول ة أبناؤها وظيفة الس 

خرة المشــــــر فة،  شــــــعالنمســــــط ة أعلة محرا   الن قحيقن  الواقن خلف الســــــبيل، شــــــمال غر  ق  ة الصــــــ 

ف نه  رجن لفترة األمير العثماني  وسف باشا،  الن قحعهد العثماني، وحسب والمحرا  حجري يعود إلة ال

 العربي ةوليس باللغة  باللغة العثمانية، الن قح، ويالحي بأن م(1651ه/ 1061الذي أمر ببنائه ســـــــــــنة )

ســـــم(  58ســـــم( طواًل و) 44)الفصـــــحة، واتب بالخم الثلثي، دخل مجســـــم ثماني األأـــــالع، وقياســـــه 

  عرًأا.

 مسطبة صبرا وشاتيال -3

 

                                                           
م(، ويشــار إلة أنه حكم مد نة ألقل من 1651ه/ 1061واان يشــغل منصــب لواء القدس في فترة إنشــاء المحرا  ) (1)

ه(، ويعود ســــــــبب قلة هذه الفترة إلة أن ه جاء حاكًما للقدس علة هيئة 1061ه/  و الحجة 1061ســــــــنة )ربين أول 
التقاعد بعد أن ع زل عن والية حلب، وعلة الر غم من الفترة القصــيرة التي تولة فيها إمارة القدس إال أن ه اان حريصــًا 

ار: إبراهيم ربايعة، أوقاع الوالة العثمانيين في علة ترل آثار فيها، ال ســــــــــي ما الحرم القدســــــــــي والحرم اإلبراهيمي.  ن
ريف،    . 20-19القدس الش 

 .241 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)

 مسطبة صبرا وشاتيال األثر
الساحات ، وتحد ًدا يقن في مصط ة صبرا وشتيال نقح حد ث وواأحعلة  الن قحيقن  الموقن

 ،األقصة الم ارلللمسجد  الشرقية
 م1982م / 1402 الن قحتاريخ 

 العصر الحد ث الزمنية الفترة
 األوقاع اإلسالمية في القدس اسم ال اني

 في لبنان 1982تخليًدا لذارق شهداء مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال التي وقعت عام  سبب التسمية
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يعود للعــام  الن قحلم  تم تنــاولهــا من قبــل الملرخين القــدمــاء أو المحــدثين، من اإلشــــــــــــــــارة إلة أن هــذا 

 .ة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمنالقراءم، وهو حد ث نسبًيا، وقد قرأته، و 1982

 مسطبة ومحراب الملك سليمان القانوني -4

 
البجوار ق    (1)يقن محرا  ســــــليمان القانوني علة بعد عشــــــرين متًرا من با  فيصــــــل ، ويعود (2)ة العشــــــ 

ران بالل غة األول وفيه ســـط الن قحإنشـــاء هذا المحرا  إلة الفترة العثمانية، وداخل هذا المحرا  نقشـــان، 

                                                           
 .ويعرع ب ا  شرع األنبياء (1)
م(، ويقن داخل 1839 – 1808ه/ 1255-1223وتعرع ب  وان الســــــــــــلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد األول ) (2)

ريف، الحرم ال مالية منه، بالقر  من با  شرع األنبياء، وقد بني ليكون تذااًرا له في الحرم الش  ريف، في الجهة الش  ش 
م(، ويتكون من ق  ة مفتوحة من الجهات األربعة، وتقوم علة مصـــط ة حجرية 1808هــــــــــــــــــ/ 1223واان  لك ســـنة )

 .383انو  القدس،  مربعة، وترتفن نحو نصف متر عن أرض ساحة الحرم.  نار: رائف نجم، 

 رخامة بيضاء نوع الحجر
 غائر طريقة الحفر 

 سخخم الن نوع الخم
 سم( عرًأا 55سم( طواًل و) 31) القياس

 أسطر 3 عدد االسطر
 مصط ة (1) الن قحنص 

 صبرا وشتيال (2)
 1982 لول أ 17-1402 القعدة ي  29 (3)
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بيل، وأما ب، وتفييد ، وهي منقوشـــــــــة علة لوحة رخامي ةالعثمانية بحروع صـــــــــغيرة جًدا  عادة تعمير الســـــــــ 

بيل م اشرة )سبيل سليمان القانوني( هـــــــــــــــ/ 943لسنة ) الن قح، ويعود تاريخ هذا المسط ة فتقن خلف الس 

ا و)120)فهو  الكبيرةاألول  الن قحم(، وأما قياس 1536 الثاني  الن قح، في حين أن طواًل ( 50( عرأـــــً

 بخم الن سخ. الن قح، وقد اتب هذا ( طواًل 30عرًأا و) (70فهو ) الصغيرة

  ةالكبير  األول: اللوحة الن قشنص  

 

                                                           
 .ويعرع ب ا  شرع األنبياء (1)
م(، ويقن داخل 1839 – 1808ه/ 1255-1223وتعرع ب  وان الســــــــــــلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد األول ) (2)

ريف،  مالية منه، بالقر  من با  شرع األنبياء، وقد بني ليكون تذااًرا له في الحرم الش  ريف، في الجهة الش  الحرم الش 
م(، ويتكون من ق  ة مفتوحة من الجهات األربعة، وتقوم علة مصـــط ة حجرية 1808هــــــــــــــــــ/ 1223ان  لك ســـنة )وا

 .383مربعة، وترتفن نحو نصف متر عن أرض ساحة الحرم.  نار: رائف نجم، انو  القدس،  
أماســـيا، ويرجح بأنه ولد ســـنة  ســـليم األول الغا ي والملقب بياو  أي القاطن أو القاســـي، ابن با زيد الثاني، ولد بمد نة (3)

ة لغات 1467ه/ 862) م(، والدته عائشـــة خاتون من بيت  و لقادر أغلو عالء الد  ن حاكم إمارة  و لقادر، أتقن عد 
العثمانية والفارســـــية والعربي ة، أل ف عددًا من الدواوين حتة أأـــــحة من شـــــعراء عصـــــره، اشـــــتهر بط عه الحاد وشـــــدة 

( سنة، إثر 54م(، واان عمره )1520هــــــــــ/ 926بعة، منهم سليمان القانوني، توفي عام )بطشه، اان له من الولد أر 
ة حكمه حوالي ثمانية ســنوات.  نار: ر يقة قرشــي وحنان نعالمن،  مرض ألم  به وهو في طريقة أدرنة، وقد دامت مد 

 .28-27السياسة الخارجية للدولة العثمانية خالل عهد السلطان سليم األول،  

 مسطبة ومحراب الملك سليمان القانوني األثر
البجوار ق  ة ا (1)يقن محرا  سليمان القانوني علة بعد عشرين متًرا من با  فيصل الموقع  (2)لعش 

 م(1536هـ/ 943لسنة ) الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 (3)سلطان ابن سلطان سليم خان اسم الباني
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  الثاني: اللوحة الصغيرة الن قشنص  

 

                                                           
 .107ت ترجمته،  س ق (1)
 .ويعرع ب ا  شرع األنبياء (2)
 .107س قت ترجمته،   (3)

 الجير نوع الحجر
 ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 ( طواًل،50( عرًأا و)120األول الكبيرة فهو ) الن قحقياس  القياس

 طرأس 3 عدد السطر
 عام والخاقان المكرم مالك رقا أمر ب نشاء هذا السبيل الم ارل موالنا السلطان األ (1) الن قشنص 

 وسلطانه  هخلد هللا ملك (1)الروم والعر  والعجم سلطان ابن سلطان سليم خان األمم سلطان   (2)
بتاريخ هجرة النبوية في أوائل شــــــــهر شــــــــع ان المعام من شــــــــهور ثالب ســــــــنة ثالثة وأربعين  (3)

 وصلة هللا علة محمد وآله أجمعين ةسعمائوت

 مسطبة ومحراب الملك سليمان القانوني األثر
ال (2)يقن محرا  سليمان القانوني علة بعد عشرين متًرا من با  فيصل الموقن  (3)بجوار ق  ة العش 

 م(1536هـ/ 943لسنة ) الن قحتاريخ 
 العثمانية الفترة يةالزمن الفترة

 سلطان ابن سلطان سليم خان اسم ال اني
 األحمر نوع الحجر

 ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخم
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(، 2017(، و ار في الجالد )Van Berchem, 1925بالقراءة نفســــــها فان برشــــــيم ) الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر ابير نتيجة عوامل الزمن.

 نقش محراب علي باشا -5

 

                                                           
 الكلمة مطموس، ولم أجد لها تتمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (1)
 .64  سب  التعريف باللقب، (2)

 ( طوالً 30( عرًأا و)70غيرة فهو )الثاني الص الن قح القياس
 أسطر 2 عدد االسطر

 ي".أقوسون صاحب الخير دوعات ،جشتمدن أبي صاتي (1)"ت...دع الن قحنص 

 نقش محراب علي باشا األثر
ريف، شـــــمال شـــــرل با  الق الموقن طانين في وســـــم الضـــــلن الجنوبي داخل الحرم القدســـــي الشـــــ 

 لمسط ة حجرية مستطيلة الشكل
 م1637/ه  1047 الن قحتاريخ 

 العثمانية العصر الزمنية الفترة
 علي باشا اسم ال اني

 نس ة إلة علي باشا محافي مد نة القدس سبب التسمية
 حجر األبل ال  نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 نيالعثما الثلثيالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا 80سم( طواًل و) 25) القياس

 أسطر 2 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 الـــــــــذي (2)بنـــــــــا علـــــــــي باشـــــــــا( 1)

 

 بكــــــــــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــــــــــر يشــــــــــــــــــــــــــكر
 

 امحــــــــــــــرا  فضــــــــــــــل أرخــــــــــــــو ( 2)
 

ـــــــــــذار ـــــــــــي    هــــــــــــ1047 بـــــــــــه عل
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توتونجو (، Van Berchem, 1925, P. 191فان برشـــــــــــيم )لدق  بالقراءة نفســـــــــــها الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.168( وغوشــــــة ،)69:  2007 ،) واذا قرأته، فالقراءة واأــــــحة ولم  لحقها

 أرر بفعل عوامل الزمن.

ريف،يقن هذا المحرا  في داخل  با  القطانين في وسم الضلن الجنوبي شمال شرل  الحرم القدسي الش 

ســـنة  محافي مد نة القدس في (1)نشـــاء هذا المحرا  علي باشـــا قام ب لمســـط ة حجرية مســـتطيلة الشـــكل،

 .(2)م1637/ه1047

 الن قحبالخم الثلثي العثماني، ويذار هذا  الن قحفول محرا  علي باشــــــــا، وقد اتب هذا  الن قحيقن هذا 

، أي إلة العهد العثماني، الن قحر هـ( اما  ذا1047عملية بناء المحرا  والتي يعود تاريخها إلة سنة )

 لمناخي ة.واأح جًدا، ولم  تأثر اثيرًا بالعوامل ا الن قحو 

 محراب صالح الدين األيوبي نقش -6

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المراجن. (1)
 .69 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (2)

 محراب صالح الدين األيوبي نقش األثر
 األقصةمحرا  صالح الد ن األ وبي داخل المسجد  يقن الموقن

 م1188 /هـ583 الن قحتاريخ 
 الفترة األ وبية الزمنية الفترة

 ملك الن اصر صالح الد  ن األ وبيال اسم ال اني
 مالرخا نوع الحجر

 ال ار  طريقة الحفر 
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وفان برشيم (، 46:  2009(، العارع )1063:   2010بالقراءة نفسها أبو دية ) الن قح ار هذا 

(Van Berchem, 1925, P.403 و ،)( الهواريHawari, 2007: P. 192 ،)( 2017والجالد :

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 384

وفان برشيم إ   لقد ظهر اختالع بسيم في قراءتي في )خمس ماية( من قراءة ال من الهواري، الجالد،

(، 583لذي أشـــــــــــار إلة التاريخ برقم )اءة عن هلالء العارع واقرأوها )خمس مائة(، اما اختلف في القر 

 كما ورد اختالع لدق فان برشيم حيث أورد المة )واجرال( بدل المة )واجزال(.

للمسجد وهو في أصل  وهو المحرا  الرئيس، األقصةمحرا  صالح الد ن األ وبي داخل المسجد  يقن

، ده و خرفه صـــالح الد ن األ وبي عند فتح القدسدجو  ،المســـجد األقصـــةنشـــأته من األمويين حين بنو 

ليبيين، حيث أمر بترميم  خرة، اما أمر ب صالح المساجد واسترداده من الص  المسجد األقصة وق  ة الص 

 .(1) هذا المحرا والمدارس، واذا ترميم 

د د ، وهو  ذار عملية تجبخم النســــــــــــــخفول المحرا  م اشــــــــــــــرة، وهو مكتو  بماء الذ هب،  الن قحيقن 

مار إبان الحملة الصـــــليبية التي  المحرا  واعادة عمارة المســـــجد األقصـــــة لم ا أحل به من الكثير من الد 

 هـ.583أتلفت العد د من معالمه، علة  د الملك الن اصر صالح الد  ن األ وبي، سنة 

                                                           
ام،  (1)  .5/170 نار: محمد علي، خطم الش 

 خم النسخ نوع الخم
 سم( عرًأا 210سم( طواًل و) 40) القياس

 أسطر4 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 أمر بتجد د هذا المحرا  المقدس وعمارة المسجد األقصة الذي هو  بسم هللا الرحمن الرحيم (1)
ا يالناصر صالح الدنعبد هللا ووليه  وسف بن أ و  أبو المافر الملك  التقوق ملسس علة (2)

 والد ن 
  يةما عندما فتحه هللا علة  ديه في شهور سنة ثالب وثمانين وخمس (3)
 والرحمة المغفرةمن  شكر هذه الن عمة واجزال حا ه   يسأل هللا إ زاعهوهو  (4)
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ين بن جماعه -7   (1)منبر برهان الد 

 
 

                                                           
برهان الد  ن بن جماعة، هو قاأــــي القضــــاة شــــيخ اإلســــالم بدر الد  ن أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم بن ســــعد هللا بن  (1)

افعي مذهً ا، ولد  جماعة بن علي بن جماعة بن حا م بن صــــــخر الكناني نســــــً ا، الحموي مولًدا، البياني طريقة، الشــــــ 
ه، واان  بلغ من العمر أربعة وتســــــــعين عامًا.  نار: ابن اثير، البداية 733م، توفي ســــــــنة 1241 /ه639ســــــــنة 

 .14/163والنهاية، 
 .37سورة آل عمران، آية  (2)

ين بن جماعه األثر  منبر برهان الد 
 فول مدخل با  المحرا  الن قح يقن الموقع

 م1844 /ه1259 الن قشتاريخ 
 الفترة األ وبية المملواية الفترة ال منية
 بدر الد ن أبو عبدهللا بن جماعه اسم الباني

 نس ة إلة باني المحرا  سبب التسمية
 الشايح نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر

 خم النسخ المملواي نوع الخط
  سملة والتصد  خم الطغراء في ال

 سم( عرًأا 30سم( طواًل و) 60وقياسه ) القياس
 أسطر 4 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

ُرا ُ  كلما -1  (2)ُدُخُل ُعُلييُها ُ ُكر يَّا اليم حي
 بسم هللا الرحمن الرحيم -2
 بالصخرة أصلح لإلمام أميرنا محمد رشيد منبًرا تاريخه : قال دم عمرل مزيد سنة  -3
 ه1259 -4
  عايمصدل هللا ال -5
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توتونجو (، Van Berchem, 1925, P. 215فان برشـــــــــــيم )لدق  بالقراءة نفســـــــــــها الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.122 ،) واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن، إال

 ن لذحمد توتنجو، والمو فان برشـــيم وجدت اختالًفا بســـيًطا فيما تناولته الرســـالة الحالية وما تناولهأنه قد 

في المتين، حيث أن  لدق محمد توتنجي شــيًئا عن ال ســملة أو التصــد  ، واذلك وجد اختالع الم  ورد

 المة )قال( وأوردها )قل(.  الن قح ورد المة )لإلمام( وهو أورد )اإلمام(، اذلك ورد في  الن قح

خرة القبلي،إلة الفترة األ وبية المملواية، وهو  الن قحيعود تاريخ هذا  في  يقن علة طرع صـــــــحن الصـــــــ 

وهو مالصــــــــــــ  لل ائكة الجنوبية من جهة الغر ، وهو مبني من  الجزء الجنوبي الغربي من الصــــــــــــخرة،

الر خام الملونة، ويشـــار إلة أن هذا المنبر قد ســـمي بق ة الميزان، وقد اعتبر امعلم تذااري تيمًنا بحد ث 

 . (1)للحسا  في بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، وأن الموا ين سنتصب

 تكون هذا المنبر من مدخل مســــــــــــــتطيل، ويعلوه عتب حجري،  رتكز علة عمود ن من الر خام، وفوقها 

( درجـة، تلدي إلة مقعـد حجري مخصــــــــــــــص 13قـاعـدة ارويـة، ويصــــــــــــــعـد إليـه بـدرجـات قليلـة، تبلغ )

شـــــــــكال الهندســـــــــية، ويقن فول "درابزين" من البالط الرخامي المزخرع باألللخطيب، وعلة جانبي الد رج 

 .(2)المقعد ق ة صغيرة، ترتكز علة أعمدة رخامية

بخطين، ال ســــــــملة والتصــــــــد   بخم  الن قحفول مدخل با  المحرا ، وقد اتب هذا  الن قحيقن 

آية من ســـورة  الن قحالمملواي، ويذار هذا  النســـخوامية القرآنية واســـم الم نشـــل والســـنة بالخم الطغراء، 

 ه. 1259واذلك اسم منشل المنبر، واذلك السنة التي أنشل بها، والملرخة لسنة آل عمران، 

                                                           
 .223 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)
 .15 نار: حميدان ناجي، ق ة الصخرة خالل العصرين األ وبي والمملواي،   (2)
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 نقوش األسبلة

ي إ ا  وســبيل هللا: طري  الهدق الذي دعا إليه، الســبيل هو الطري  وما وأــح منه، وســبيل الشــ 

: المطر، وقيل المطر الم ســبلأباحه اأن ه جعل إليه طريًقا مطروقة ُبل  ي اللغة، وأما ، اان هذا ف(1)، والســَّ

بيل من قبيل أعمال الصــــدقة ، (2)في االصــــطالح فهو: مكان عام للشــــر  جعل ماؤه لســــقاية عابري الســــ 

، ويالحي بأن (3)وهو اذلك بناء صـــــــغير  تم إنشـــــــاؤه في األماكن العامة، واألماكن الد نية ليشـــــــر  منه

 األسبلة اانت مرت طة باألعمال الخيرية دائًما.

، والذي  ندرج  لك تحت اإلســالمي ةمهًما من العناصــر المدنية في العمارة  األســبلة تعد عنصــًراو 

ة  مســـمة العمائر أو المنشـــات الخيري ة، وقد أتت فكرة إنشـــاء األســـبلة لما جرت عليه عادة العر  في مك 

اج والمعتمرين، ومن هنا أخذ المســــــلمين  وخاصــــــة الســــــالطين واألمراء وأثرياء المك رمة من ســــــقاية الحج 

واان الهدع منها التقر   هلل، ، للســــــقاية والشــــــر  هذه العادة وبدأوا ب نشــــــاء األســــــبلة المائيةســــــلمين الم

، واذلك لإلشـــادة بهم من خالل التقر   إلة ســـ حانه وتعالة، وأماًل في نيل الث وا  واألجر من هللا تعالة

ء إليه، فهو بحاجة إلة الن اس. وألن هذا الســــــــبيل بحاجة إلة صــــــــيانة دائمة، ومواد خاصــــــــة لجلب الما

 موارد مالية، لهذا اان م نشل هذا السبيل  وقف عليه عقار أو أرض تدر األموال الال مة لصيانته.

حيث أقاموا لها م اٍن  ويشـــــــــار إلة أن األســـــــــبلة قد ا دهرت بشـــــــــكل الفت للنار في ظل حكم المماليك

 .(4)ذا األمر اان في ظل العصر العثمانيمستقلة بذاتها وأحياًنا  تم إلحاقها بالمساجد أو المدارس، ا

 

 

                                                           
 .ان العر ، مادة )سبل( نار: ابن مناور، لس (1)
 .237 نار: مصطفة الخطيب، معجم المصطلحات واأللقا  التاريخية،   (2)
 .137 نار: محمد ر ل، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمي ة،   (3)
 .5-4 نار: فداء قعقور، األسبلة المائية في العمارة اإلسالمي ة،   (4)
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 نقش سبيل قايتباي: -1

 
مواد، واقعة علة أربن جهات، حيث  وجد في ال جهة من الســـــــــــبيل نقح،  أربن الن قح تضـــــــــــمن نص  

 هي:

                                                           
 .9-5مة، آية سورة القيا (1)

 نقش سبيل قايتباي األثر
 يقن بين المدرسة العثمانية ودرج القنطرة الغربية مقابل با  المطهرةهو و  الموقن

 (م1455ه/861)سنة  الن قح تاريخ
 المملواية الفترة الزمنية الفترة

 الملك األشرع إ نال اسم ال اني
 نس ة إلة بانيه سبب التسمية
 الرخام األحمر  نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي المملواي نوع الخم
 سم( طوالً 420سم( عرًأا و) 60قياسه في اافة الجهات ) القياس

 سطر1 رعدد االسط
 الن قحنص 

 
 
 

ُرب وُن م ني ُاأيٍس ُااُن بســم هللا الرحمن الرحيم  :والغربية الجنوبية نقح الواجهة .1 ُبيُراُر ُيشــي إ نَّ األي
يًرا   وف وُن ب النَّذير  ُوُيُخاف وُن ُ وي  ج  وُنُها ُتفي ر  ََّ  ي ُفج   ُ اد   ُر   ب ُها    ُها ُااف وًرا ُعييًنا ُيشـــــــي ُزاج  ُن ًما ُاام 

يًرا ُتط  ر ه  م ســي ََّ  اُل  شــُ ه   م ك مي ل ُوجي يًرا إ نَُّما ن طيع  ك يًنا ُوُيت يًما ُوُأســ  ســي م وُن الطَُّعاُم ُعُلة ح    ه  م  ُوي طيع 
وًرا ك  نيك مي ُجُزاًء ُواُل شــــــ  ثم  شــــــرع إ نالأنشــــــأ هذا الســــــبيل الم ارل موالنا الملك األ .(1)ن ر يد  م 

 المسلمين قامنجدده سلطان اإلسالم و 
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 :Van Berchem, 1925بالقراءة نفســـــــــها فان برشـــــــــيم ) الن قح ار هذا في القراءة  الن قح ار هذا 

P.160 ،)( و ار عنــد 2009امــا  اره العســــــــــــــيلي ،)( توتنجيTutuncu, 2006, P137 ) وهكــذا

هنال اختالع في نقح الواجهة قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن، ولكن اان 

باإلأــــــــــــافة إلة ال ســــــــــــملة ف نه يحتوي علة آية قرآنية لم يشــــــــــــر إليها محمد  الن قحالجنوبية، حيث أن 

 .توتنجي

ـــــــــــــــس ،سبيل الملك األشرع قا ت اي يقن بين المدرسة هو المملواية، و  الفترة يعود إلة ،بيل إ ناليعرع بـ

العثمانية ودرج القنطرة الغربية مقابل با  المطهرة، واان أول من أنشـــــــأه هو الملك األشـــــــرع إ نال في 

ت اي في شـــــــــهر شـــــــــوال ســـــــــنة ، ثم جدده وأأـــــــــاع عليه الملك األشـــــــــرع قا (م1455ه/861)ســـــــــنة 

ــــانلالســــــــــــــ هجــــدد(، ومن ثم م1482ه/887) ــــد الث ــــد الحمي ــــاءطــــان عب ــــة  ي  بن ــــل في ســــــــــــــن الســــــــــــــبي

ة الكائنة في المسجد األقصة لما يحيطه من ل، ويعد سبيل قا ت اي من أجمل األسب(م1882ه/1300)

لبيضــــــــاء المعروفة فاريز تحيم جدران الســــــــبيل وتعاقب المداميك الحمراء واأو   خارع هندســــــــية ون اتية،

 .(1)م(4.5) وعرض قاعدته المربعة (م13)ارتفاعه ،  بلغ معماريا باألبل 

 

 

                                                           
 .244 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)

: الكفرة والمشـــــــــراين ناشـــــــــر العدل في العالمين الســـــــــلطان الملك الشـــــــــمالية نقح الواجهة .2
األشـــرع أبو النصـــر قا ت اي أعز هللا أنصـــاره في شـــهر شـــوال الم ارل ســـنة ســـ ن وثمانين 

 وثمانمائة
ثم جدده الخليفة األعام والســـــلطان المفخم الســـــلطان الغا ي عبد  :الشـــــرقية نقح الواجهة .3

الحميد خان ابن الســلطان الغا ي عبد المجيد خان من آل عثمان أعز هللا ملكه في شــهر 
 ثمائة وألفالفرد سنة ثلرجب 
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 نقش سبيل شعالن: -2

 
لة إئكة الشــــــــمالية الغربية التي تقود يعود هذا الســــــــبيل للفترة األ وبية، يقن هذا الســــــــبيل أســــــــفل درج ال ا

بيل، يقن سالواقن تحت مبنة ال، اان السبيل  تزود من بئر عروة صحن ق ة الصخرة ق الة با  الناظر.

أنشـــــأ الســـــبيل محمد بن عروة  رة تعلوها ق ة حجرية جميلة.البئر داخل غرفة التســـــبيل وهي غرفة صـــــغي

ثم جدد في العهد المملواي ، م( في  من الملك المعام  يســة األ وبي1216 /ه613)عام الموصــلي 

علة  د ناظر المســــــجد األقصــــــة شــــــاهين  (م1429ه/832) من الملك األشــــــرع بربســــــاي في ســــــنة 

علة  د بيرام باشــــا،  ،(م1627ه/1037)ثمانية ســــنة ثم أصــــابه الخرا  فجدد في الفترة الع، الشــــجاعي

 .(1)محافي مصر، ب شراع محافي القدس محمد باشا

                                                           
 .241 – 240 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)
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و اره العارع  (،Van Berchem, 1925: P.100بالقراءة نفســـــــــــــها فان برشـــــــــــــيم ) الن قح ار هذا 

 عل عوامل الزمن.واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بف (98:  2009)

 نقش سبيل شعالن األثر

 الموقع
رج الغربي األوســـــــــم لســـــــــطح ق  ة الن قحيقن هذا  هريج جنوبي الد  علة يمين ، علة الصـــــــــ 

 واجهة السبيل 
 م1429 /ه832 الن قشتاريخ 
 ملواينقح م ال منية الفترة

 حمد بن عروة الموصليم اسم الباني
 الرخام نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر
 النسخ المملواي  نوع الخط
 سم( عرًأا 47سم( طواًل و) 63) القياس

 اسطر 4 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

 والمحرا  العبد  ةجدد هذا السبيل والمصل   -1
 الفقير إلة هللا تعالة شاهين ناظر الحرمين -2
 يفين في أيام موالنا السلطان الملك الشر  -3
 األشرع بربساي خلد هللا ملكه بتأريخ  -4
 شهر رمضان المعام سنة اثنين وثالثين وثمان مائه -5
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(، في حين  ارها فان 832وبالمقارنة بين فان برشــــــــــــــيم والعارع، فقد  ار العارع التاريخ باألرقام )

برشيم اما هي، اما ورد اختالع فيما بينهما في اتابة المة )مصلة( فهكذا اتبها العارع، واتبها فان 

 برشيم )المصال(.

 
 نقش سبيل شعالن األثر
رج الغربي األوسم لسطح ق  ة،  ن قحاليقن هذا  الموقع هريج جنوبي الد  واجهة  في وسمعلة الص 

 السبيل 
 م1628 /ه1037 الن قشتاريخ 
 نقح عثماني ال منية الفترة

 بيرام باشا المحافي بمصر المحروسة اسم الباني
 رخامي نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 60سم( طواًل و) 60) القياس

 سطرأ 4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 رة هذا السبيل الم ارل بعد خرابه وتعطيله اأمر بعم -1
 صاحب الخيرات والمبرات الو ير المكرم والمشير المعام حضرة بيرام -2
 باشا المحافي بمصر المحروسة فعمر بم اشرة ملك األمراء الكرام حضرة  -3
 1037الحجة لسنة  محمد باشا المحافي بالقدس الشريف في  ي -4
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و ار في العســـيلي (، Van Berchem, 1925: P.101بالقراءة نفســـها فان برشـــيم ) الن قح ار هذا 

 (، واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.238:  2009)

م أعطي لقً ا لقب )باشـــــــــا(، وهو في األصـــــــــل لقب لكبير أمناء العائالت العثمانية، ث الن قحوقد ورد في 

 .(1)للو ير والوالي ونائبيه

 

                                                           
 .367محمود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية،   نار:  (1)

 نقش سبيل شعالن األثر
رج الغربي األوســــــم لســــــطح ق  ة،  الن قحيقن هذا  الموقع هريج جنوبي الد  علة يســــــار علة الصــــــ 

 واجهة السبيل
 م926 /ه313 الن قشتاريخ 
 نقح أ وبي ال منية الفترة

 الموصلي بن سيارمحمد بن عروة  اسم الباني
 الرخام الحجرنوع 

 بار  طريقة الحفر 
 خم النسخ  نوع الخط
 سم( عرًأا 58سم( طواًل و) 58) القياس

 أسطر 10 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم .1
 هذا الصهريج  لتطوع بعم هذا ما .2
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 ,Hawariالهواري ) (،Van Berchem, 1925: P.99بالقراءة نفســـها فان برشـــيم ) الن قح ار هذا 

2007: P. 184،) .واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن 

حرع الجر ]علة[ إلة الســـــطر العاشـــــر بعد اســـــم  الن قحلقد أأـــــاع ال من فان برشـــــيم والهواري إلة 

وقد وأــــعاها بين قوســــين، اما  الن قحفي  دالجاللة هللا واســــم النبي صــــلة هللا عليه وســــلم، ولكنها لم تر 

 ويشار إلة أن فان برشيم يستبدل )بسم هللا الرحمن الرحيم( بكلمة )بسملة(.

 )سبيل إبراهيم الرومي البصيري( سبيل باب الناظر -3

   األيمن الن قشأ( 

 

 
 

 والمصنن الم ارل لوجه هللا تعالة  .3
 العبد الفقير إلة رحمة هللا تعالة  .4
 الموصلي رحمة هللا  بن سيارمحمد بن عروة  .5
 ورأي عنه من نعمة موالنا السلطان  .6
 الملك المعام شرع الدنيا والد ن أبو  .7
 العزائم  يسة بن الملك العادل أبو بكر بن  .8
 أ و  غفر هللا لهما و لك في شهور  .9

 آلهو سنة ثلث عشر وستمائة وصلة هللا محمد  .10

 الناظر سم 38) األثر
بيلعلة الجهة اليمنة من الواجهة األمامية لل الن قحيقن  الموقع  س 

 م(1435ه/ 839) الن قشتاريخ 
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العســـــــــلي (، Van Berchem, 1925, P. 139فان برشـــــــــيم )لدق  بالقراءة نفســـــــــها الن قح ار هذا 

واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل (، 348:  2017د )الجال(، و 239:  2009)

 عوامل الزمن.

 

 

 

 

 

                                                           
معتبًرا، وفي أيامه ســــــــــرل مال الوقف  هو األمير حســــــــــن قجا ناظر الحرم الشــــــــــريف ونائب الســــــــــلطنة، واان حاكماً  (1)

الموأــــوع بصــــندول الصــــخرة الشــــريفة واتهم به جماعة من الخدم، فأخذهم حســــن قجا إلة ديار دار النيابة وأــــر  
ه/ 938بعضـــــــــهم بالمقارع وح س شـــــــــيخ الحرم جمال الد ن بن غانم، واانت فتنة فاحشـــــــــة، واان متولًيا في ســـــــــنة 

 .241آثارنا في بيت المقدس،   م وما بعدها. اامل العسلي، من1532

 الفترة العثمانية الفترة ال منية
 سليمان القانوني اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثماني الثلثالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 42سم( طواًل و) 30) القياس

 أسطر 5 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 دد هذا البئر ج بسم هللا الرحمن الرحيم .1
 في أيام موالنا السلطان الملك  .2
 امي ساألشرع بربساي و لك بنار المقر الح .3

 الشريفة وناظر الحرمين  السلطنةنائب  (1)قجاحسن  .4
 الشريفين أعز هللا أنصاره .5
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 األيسر الن قشب( 

 

 

                                                           
ســــعة في عمارته: أي أن الحاج إبراهيم الرومي هو الذي دفن نفقات البناء ووأــــن شــــروط اســــتعمال الســــبيل. اامل  (1)

 .241العسلي، من آثارنا في بيت المقدس،  

 سبيل باب الناظر األثر
بيل الن قحيقن  الموقع  علة الجهة اليسرق من الواجهة األمامية للس 

 م(1435ه/ 839) الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية الفترة ال منية

 سليمان القانوني انياسم الب
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثماني الثلثالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 48سم( طواًل و 40) القياس

 أسطر 5 عدد السطر
  إلة هللا العبد الفقير (1)وسعة في عمارته .1 الن قشنص 

 غفر هللا الة الحاج إبراهيم الرومي عت .2
 أن ال يسقة  ولجمين المسلمين وأشرطله  .3
  وال   اح ألحد الفقراء والمساكين سقاء إال منه .4
  سنة تسن وثالثين وثمان مائهيمأل بقربة بتاريخ جمادق امخرة  .5
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العارع (، Van Berchem, 1925, P. 139فان برشـــــــــــيم )ين بالقراءة نفســـــــــــها الن قشـــــــــــ ار هذ ن 

حة ولم  لحقها أــــرر بفعل واذا قرأته، فالقراءة واأــــ (،241:  2009العســــلي ) (،97:  2009)

 عوامل الزمن.

   
 تشــكل الســبيل من حني ة حائطية يكتنفها عقد مزخرع بأشــكال وعناصــر ن اتية وهندســية يقوم في صــدره 

حلي ة دائرية حجرية وأــــــــــــن أســــــــــــفلها لوحة اتابية ومن ثم الحوض المســــــــــــتطيل الذي اان يحوي الماء 

رقي بيل في الجانب الشــ  في مفرل الط رل الواقن في طري  الواد عند التقاء طري   للتســبيل، ويقن هذا الســ 

بيل شــمال شــرل با  الن اظر، ويطل  عليه اذلك ســبيل (1)با  الن اظر من عق ة الت كية . وتحد ًدا يقن الســ 

بيل إلة سنة ) ، ولم  ذار الجهة التي قامت ب نشاء هذا (2)م(1435ه/ 839ال صيري، ويعود إنشاء الس 

بيل، وجدد هذ لطان العثماني ســــــــليمان القانوني )الســــــــ  بيل في عهد الســــــــ  -1530ه/ 974-926ا الســــــــ 

بيل اليوم يمر بعملي ة ترميم وتشـــغيل من قبل لجنة الت راب اإلســـالمي يعمل علة تبريد (3)م(1566 ، والســـ 

نابير الســــتخراج  المياه عن طري  ثالجة اهربائية وأــــعت في داخله، وأوصــــلت بها مجموعة من الصــــ 

 .(4)ة منهادر  االمياه ال
                                                           

 .34 نار: سماح الخواجا، أسبلة القدس "الماأي والحاأر"،   (1)
 .72أولة القبلتين: ثاني المسجد ن وثالث الحرمين،   نار: أحمد خليفة، دليل  (2)
 .34 نار: سماح الخواجا، أسبلة القدس "الماأي والحاأر"،   (3)
 .72دليل أولة القبلتين: ثاني المسجد ن وثالث الحرمين،  أحمد خليفة،  نار:  (4)
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بيل، وقد اتب  الن قحيقن   الن قحبخم الثلث العثماني، ويذار  الن قحعلة جانبي الواجهة األمامية للســـــــــــــ 

بيل وتأريخ تعميره، و  بيل. الن قحاألول اسم ملسس الس   امخر مجدد الس 

 نقش سبيل مصطفى آغا البديري: -4

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (1)

 نقش سبيل مصطفى آغا البديري  األثر
رل من با  الن اظريقن ال الموقع بيل إلة الش   س 

 م(1740ه/ 1153سنة ) الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 (1)مصطفة آغا بروانة اسم الباني
 نس ة بانيه  سبب التسمية
 الجير نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بخم الن سخ نوع الخط
 سم( عرًأا 40سم( طواًل و) 62وقياسه ) القياس

 أسطر 7 عدد السطر
 الن قشنص 

 
ـــــــــــ( 1)  ســـــــــــلددٍ  ره مـــــــــــن حـــــــــــا  اـــــــــــل  عم 

 

ــــــــاض فيمــــــــا  ُ وفضــــــــل   ــــــــد ف ــــــــه ق  بُه
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العارع (، Van Berchem, 1925, P. 196فان برشـــــــــــــيم ) لدق بالقراءة نفســـــــــــــها الن قح ار هذا 

واذا قرأته، فالقراءة واأـــــــحة ولم  لحقها أـــــــرر بفعل (، 349:  2017الجالد ) (،98:  2009)

 عوامل الزمن.

 .(1)لقب )قائم( أو )قائم قام( وهو لقب ورد بمعنة خادم أو قي م الن قحورد في 

      

                                                           
 .2/890نون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية، حسن ال اشا، الف (1)

 
 

 ةعــــــين األكــــــارم واألماجــــــد مصــــــطف( 2)
 

ــــــــــال المُ قائم   ــــــــــدس ن ــــــــــام الق ــــــــــبق  طل
 

ـــــــــ ةيشـــــــــفاالسلســـــــــبيل مـــــــــاؤه   ( 3)  داالص 
 

 شــــــر  عــــــذ  فــــــرات ســــــاغ منــــــه المُ 
 

ـــــــةبرســـــــم مـــــــن حـــــــا  الفخـــــــار والع  ( 4)  ل
 

ـــــــــــك ـــــــــــل عثمـــــــــــان بي  نســـــــــــب   ق ار لفق
 

 حشـــــــــر  غـــــــــي بـــــــــه الجـــــــــزاء  ـــــــــوم مُ ( 5)
 

ـــــــفـــــــي      حســـــــب رة األخيـــــــار غـــــــد ي  مي
 

 االهمـــــــا مـــــــن حـــــــوض طـــــــه  رتـــــــوي ( 6)
 

 حبـــــــــــــذال مطلـــــــــــــب ومـــــــــــــار  يـــــــــــــا
 

 ريخـــــــــــــهأاالهمـــــــــــــا ال شـــــــــــــرق لـــــــــــــه ت( 7)
 

ــــــــ  يشــــــــر    فــــــــي قــــــــدح مــــــــن الرحي
 

 1153في سنة ( 7أ-)
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رل من با  الن اظر، وقد أنشأه مصطفة آغا بر   بيل إلة الش  قائم مقام القدس وعثمان بك  (1)وانةيقن الس 

بيل أربعين قطعة من 1740ه/ 1153في ســـنة ) (2)الفقاري  م(، ووقف مصـــطفة آغا علة مصـــالح الســـ 

بيل اليوم بســــــــبيل 1740ه/1153الن قود ال هبية في عاشــــــــر جمادق امخرة ســــــــنة ) م(، ويعرع هذا الســــــــ 

يخ بد ر  .(3)البد ري أو سبيل الش 

بيل   ارة عن بناء مرب ن القاعدة، طوله )علة الحائم  الن قحيقن  بيل، والســ  م( وارتفاعه  1.5الخلفي للســ 

بيل ف نه من الواجب أن تصـــعد  4) بيل مصـــط ة مصـــطفة آغا، ولكي تصـــل إلة الســـ  م(،  لتصـــ  بالســـ 

بيل أربعة أعمد واجهات للســـــبيل مفتوحة  رخامية قصـــــيرة مزخرفة، وهنال ثالب ةعلة درجتين، فول الســـــ 

رقية للســـبيل فهي   ارة عن حائم حجري موأـــوع عليها عدا الجه من  الن قح، ويتكون هذا الن قحة الشـــ 

عر، اتب بخم الن ســـــخ بأحرع صـــــغيرة الحجم علة حجر جيري،  وأـــــح باني  ســـــ عة أســـــطر من الشـــــ 

بيل وتاريخ إنشائية.  الس 

 )اندثر(: نقش سبيل حسن الداني الحسيني -5

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (2)
 .12 نار: ه ة فتيحة وآخرون، المياه في القدس،   (3)
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بيل مســـتنًدا إلة واجهة  اني الحســـينييقن الســـ  مالية، أمر ب نشـــائه حســـن الد  عام  (1)المدرســـة الن حوية الشـــ 

بيل سوق 1724ه/ 1137)  .(2)وبع  امثار علة األرض الن قحم(، ولم  ب  من الس 

مالية، وقياســه ) (3)علة جدار المدرســة الن حوية الن قحيقن هذا  ســم(  50ســم( طواًل و) 35من الجهة الشــ 

ب ا، ولم  ب  من الســـ  نة التي أنشـــل فيها والتي الن قحيل ســـوق عرأـــً بيل، والســـ  ، والذي  لر خ لنا باني الســـ 

م(، أي إلة العصــــر العثماني، ولم تشــــر المصــــادر إلة ســــبب اندثار 1724ه/ 1137تعود إلة ســــنة )

بيل، وقد اتب  عر. الن قحهذا الس   بالخم الثلث العثماني، وقد أتة علة شكل بيتين من الش 

 

                                                           
 ر.لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصاد (1)
 .256 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)
خرة من جهة القبلة إلة الغر ، بان (3) يها الملك المعام  يســــــة، واان المدرســــــة النحوي ة: تقن علة طرع صــــــحن الصــــــ 

 .6ه(.  نار: محمود اعابنة، المدارس في بيت المقدس،  604ها في سنة )بناؤ 
 طلعت عليه من المصادر.لم أعثر له علة ترجمة فيما ا (4)

 )اندثر( حسن الداني الحسيني نقش سبيل األثر
مالية الموقن بيل مستنًدا إلة واجهة المدرسة الن حوية الش   يقن الس 

 م1724ه/ 1137 الن قحتاريخ 
 العصر العثماني الزمنية الفترة

اني الحسيني اسم ال اني  (4)حسن الد 
 نس ة إلة بانيه حسن الداني الحسيني سبب التسمية
 مياألصفر الكري نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
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: 2017الجالد )(، Van Berchem, 1925: P.67فان برشــيم )لدق  بالقراءة نفســها الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 355 

 نقش سبيل قاسم باشا: -6

 
بيل مقابل المدرســــة الســــل طانية )مكت ة المســــجد األقصــــة حالًيا( رل من المدرســــة   ،(1)يقن الســــ  والة الشــــ 

ه( 933عام ) (2)األشــرفية، وهو علة بعد أمتار من با  الســلســلة، وقد أنشــأه متولي القدس قاســم باشــا

                                                           
ريف، وهي تشـــكل القســـم الشـــرقي من قاعة  (1) تقن مكت ة المســـجد األقصـــة في الران الجنوبي الغربي لمجمن الحرم الشـــ 

مستطيلة رائعة تشرع علة الحفريات األثرية الواقعة إلة الجنو  من المسجد، وتكشف هذه المنطقة عن بقايا مجمن 
ن الثاني 715 – 705أبنية  رجن إلة عهد الوليد ) ه( أي في الحق ة األموية، ويشكل القسم الغربي من القاعة المكو 

ريف،    .1للمتحف اإلسالمي، في جوار المكت ة.  نار:  وسف النتشة، مكت ة المسجد األقصة في الحرم الش 
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر. (2)

 بالخم الثلث العثماني نوع الخم
 سم( عرًأا، 50سم( طواًل و) 35وقياسه ) القياس

 أسطر 3 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
اني الحســــــيني أنشــــــأه1)  ( حســــــن ابــــــن الــــــد 

 

 ألجـــــــــــــل روح الحســـــــــــــين يـــــــــــــا وارد ـــــــــــــن
 

ـــــــــــــــــي تأريخـــــــــــــــــه2) ـــــــــــــــــراهيم ف ـــــــــــــــــال إب  ( فق
 

ــــــــــــــــــــاربين جــــــــــــــــــــد    فيــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــفا للش 
 

 ه1137ة ( في سن3) 
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بيل مثمن األأالع، وفي ال ألن حنفية ماء،  في عهد السلطان سليمان القانوني العثماني. شكل الس 

كل مفروشـــة بالر خام في وســـطها نافورة، ويســـتعمله المصـــلون للوأـــوء، وشـــماله م اشـــرة براة مربعة ال شـــ 

 .(1)وحولها حاجز من حد د تسمة براة )النارنج(

بيل قد بني في الفترة المملواية وتم تجد ده علة  د قاسم باشا، وهذا السبيل  نخف   ح بأن الس  فيما  رج 

نه، وينزل إلة عن مستوق المسجد حتة تنسا  ماء قناة السبيل القادمة من تحت با  السلسلة إلة خز ا

م(، 1922السبيل من خالل أربن درجات من جهاته الث مانية، وقد جدد تعميرها المجلس اإلسالمي عام )

 . (2)م(1997ه/ 1418كذلك تم ترميمه سنة )

علة الضــــلن الغربي للســــبيل المثمن، وهو منقو  علة حجر الجير، ومكتو  بخم النســــخ،  الن قحيقن 

بيل، والزمن الذي بني به من خالل  اره للســـــــلطان ســـــــليمان القانوني، واذلك  وهو  ذار باني هذا الســـــــ 

بيل والتي يعود تاريخها للعام )  ه(.933السنة التي أنشل بها هذا الس 

 

                                                           
ريف،   نار: عبيد هللا سالم، المجد  (1)  .147المنيف للقدس الش 
 .248-247، معالم المسجد األقصة،   نار: إ ها  الجالد (2)

 نقش سبيل قاسم باشا األثر
رل من المدرسة  الموقع بيل مقابل المدرسة السل طانية )مكت ة المسجد األقصة حالًيا(،  والة الش  يقن الس 

 ألشرفية، وهو علة بعد أمتار من با  السلسلةا
 م1527ه/ 933 الن قشتاريخ 
 الفترة المملواية ال منية الفترة

 متولي القدس قاسم باشا اسم الباني
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: 2009العســيلي )(، Van Berchem, 1925, P. 167فان برشــيم )بالقراءة نفســها  الن قح ار هذا 

( 99:  2009واذا قرأه العارع )(، 2/230: 2011(، وأيضـــــــًا  ارها مجير الد ن )255-256 

 فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن. واذا قرأته،

ارســين للن قح فقد اختلف فان برشــيم ب أــافة )أمراء( بعد )ســليم خان أمير(، اما  ار  وبالمقارنة بين الد 

 كلمة )امخر( بدل )األخير(.

 

 

 

 

 

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)

 نس ة إلة مجدد السبيل سبب التسمية
 الجير نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 خم النسخ نوع الخط
 طواًل سم(  40× )سم( عرًأا  80) القياس

 أسطر3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

ا لمرأـــــاته في أيام موالنا الســـــلطان لوجه هللا تعالة وطل ً  ابتغاءأنشـــــأ هذا الســـــبيل الم ارل  .1
 األعام

بن الســلطان ســليم خان أمير العر  والعجم اثاني ســليمان في ملك العالم الســلطان ســليمان  .2
  موالنا

 د العبد الفقير إلة هللا عبد ربه مصطفة في العشر ر هللا له ما يشاء علة يس   (1)قاسم باشا .3
 ه933األخير من شع ان المعام سنة 
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 )سبيل ستنا مريم( سباطاألنقش سبيل باب  -7

 العلوي للسبيل الن قش -أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبيل باب السباطل العلوي  الن قش األثر
 فول اللوحة األصلية علة السبيل وهو في الواجهة األمامية لهيقن  الموقع

 م1536ه/ 943 الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 السلطان سليمان القانوني اسم الباني
 نس ة إلة با  األس اط، واذلك لقربه من طري  ستنا مريم سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثمانيالخم  نوع الخط

 أسطر 2 عدد السطر
 بي المطهر نسالم علة روح ال .1 الن قشنص 

 أجرت مياها اكوثر .2
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 السفلي للسبيل الن قش -ب

 

 

العارع (، Van Berchem, 1925: P.416فان برشـــــــيم ) لدق راءة نفســـــــهابالق ناالن قشـــــــ نا ار هذ

واذا (، Tutuncu, 2006: P.77توتونجو )و (، 276:  2009والعســــــــــــلي )(، 467 : 2005)

 قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)

 سبيل باب السباطل العلوي  الن قش األثر
 ي الواجهة األمامية لهفول اللوحة األصلية علة السبيل وهو فيقن  الموقع

 م1537 /ه943 الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 السلطان سليمان بن سليم خان اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثماني النسخ خم نوع الخط
 سم( عرًأا 135سم( طواًل و) 65) القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 (1)ب نشاء هذا السبيل الم ارل موالنا السلطان الملك األعام والخاقان أمر .1 الن قشنص 

 المكرم مالك رقا  األمم سلطان الروم والعر  والعجم السلطان سليمان .2
ســــلطان ســــليم خان خلد هللا ملكه وســــلطانه بتأريخ عاشــــر شــــهر محرم الحرام في الابن  .3

 سنة ثالثة وأربعين وتسعمائة
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أمتار،  ة اط حوالي عشـــر   عد عن با  األســـ يقن هذا الســـبيل في طري  المجاهد ن في الجهة الشـــمالية،

 . (1)م1536ه/943هذا السبيل في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني  أنشأ

توجد  خارع في  وال بال ســــــــاطةتميز بناؤه  من حيث تاريخ عمارته، األســــــــبلةخر آل بيويعتبر هذا الســــــــ

خفاء الوأن القانوني إل ا، أما لوحة التأسيس فقد انتزعت منذ  من بعيد،عمومً  الواجهةحوأه وال علة 

وهنال  للمبنة بوصــــفه عقارات الوقف، ولكن نصــــها يشــــ ه باقي النصــــو  للســــبل الســــليمانيه األخرق،

"ســـــالم  وفيها ســـــطران من الخم العثماني: ،األصـــــلية اللوحةفول  ومقرؤه موجودةلوحه صـــــغيره ال تزال 

 علة روح البي المطهر أجرت مياها اكوثر".

 نقش سبيل باب السلسلة -8

 
يقن با  السلسلة في الروال الغربي للمسجد األقصة بين المدرسة البلدية والمدرسة التنكزية، ويحده من 

 .(2)الشمال با  السكينة أو السالم المغل ، وهو من األبوا  التي تعود إلة العصر األ وبي

قًا يصـــــله م اشـــــره وهو من األبوا  القديمة للمســـــجد والتي عرفت باســـــم با  النبي داوود ألن هنال طري

، وهذا ما أشــار إليه مجير الد ن بقوله: "وبا  (3)بقلعة القدس التي عرفها المســلمون باســم محرا  داوود

                                                           
 .27أسبلة القدس بين الماأي والحاأر،   سماح الخواجا،  نار: (1)
 .28محمد غوشة، المسجد األقصة الم ارل،   (2)
 .165لجالد، معالم المسجد األقصة: تحت المجهر،  إ ها  ا (3)
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الســلســلة والســكينة وهما متحدان، ومنهما ي خرج إلة الشــارع األعام المعروع بخم داوود عليه الســالم، 

د منهما ألنهما  نتهيان إلة معام أســوال وهما أعمدة أبوا  المســجد وغالب اســتطرال الناس إلة المســج

 .(1)البلد وشوارعها ويعرع با  السلسلة قديمًا ب ا  داوود عليه السالم"

متر( وهو أحد األبوا  الثالثة التي تفتح  4.5وفي وصــــف ال ا  فذار أنه مســــتطيل الشــــكل وارتفاعه )

د ن بأنه  وجد تحت ال ا  نف  ، ويذار مجير ال(2)م1967للمصلين في صالة الفجر والعشاء منذ عام 

 .(3)"وهذا السردا  موجود، وفي بع  األوقات يكشف بعضه ويشاهد وهو أقبية معقودة بالبناء المحكم"

أما فيما يخص الســــــبيل فهو يقن في الجهة الغربية من الســــــاحة التي تتقدم با  الســــــلســــــلة، وهذا ال ا  

ســــلطان العثماني ســــليمان القانوني اغيره من يعرع باســــم ســــبيل محلة با  الســــلســــلة، أنشــــأ في عهد ال

 تميز هذا الســــــبيل بزخرفة معمارية جميلة،  .(4)األســــــبلة الكثيرة التي أنشــــــأت في عهده في بيت المقدس

وتش ه واجهته البوابة المستطيلة، وبأسفلها حوض حجري للماء، ويعلوها قوس عليه افريز متعرج، وعلة 

جدًا، وفي وســــــــــــم الواجهة تحت القوس خمســــــــــــة ورود متفتحة لها  جانبي الواجهة أعمدة مجدولة رفيعة

وعلة الجانبين في أعلة الواجهة تاجان بار ان،  ( ورقة،13تســـــــــــعة أورال بار ة، واانت في األصـــــــــــل )

 .(5)ويلتف حول الواجهة اورنيح  نتهي بثنية حلزونية من األسفل

سم( 70× سم  60علة نقح اتابي أبعاده )وما  همنا في هذه الدراسة هي اللوحة الرخامية التي تحتوي 

، بأمر من م(1537ه/  943)يعود تاريخ إنشـــــــــــائه إلة الثاني والعشـــــــــــرين من شـــــــــــهر رجب من العام 

                                                           
 .2/20مجير الد ن، األنس الجليل،  (1)
 .166إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة: تحت المجهر،   (2)
 .2/20مجير الد ن، األنس الجليل،  (3)
 .21جا وآخرون، أسبلة القدس "الماأي والحاأر"،  اسماح الخو  (4)
 .338(،  1566 – 1520م السلطان سليمان القانوني في التطور العمراني الجد د للقدس )صالح الشورة، إسها (5)
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السـلطان سـليمان القانوني، اما يحتوي علة نقشـين دائريين صـغيرين مكتو  عليهما في األولة )وقف( 

 العثماني. سخالنوفي الثاني )إسالمي(، وهذه النقو  مكتوبة بالخم 

 األوسط الن قشأ( 

 

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)
 .65  سب  التعريف باللقب، (2)

 نقش سبيل باب السلسلة األثر
 با  السلسلة  في وسم سبيل يقن الموقن

 للهجرة 943الثاني والعشرين من شهر رجب من العام  الن قحتاريخ 
 العصر األ وبي الزمنية الفترة

 السلطان سليمان القانوني اسم ال اني
 المجاور له نس ة إلة با  السلسلة سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثماني النسخبالخم  نوع الخم
 عرًأا (سم 170( طواًل و)سم 60) القياس

 أسطر 3 عدد االسطر
المكرم مالك  (1)أمر ب نشـاء هذا السـبيل الم ارل موالنا السـلطان الملك األعام والخانقان .1 الن قحنص 

 رقا  األمم سلطان الروم
 (2)ر  والعجم عز اإلسالم والمسلمين ظل هللا في العالمين حامي الحرمين الشريفينوالع .2

 السلطان سليمان ابن السلطان سليم خان
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 األيمن  الن قشب( 

  

 

 األيسر  الن قشج( 
 

  

خلد هللا ملكه وســــلطانه وأدام عدله واحســــانه بتاريخ ثاني وعشــــرين شــــهر رجب المرجب  .3
 من شهور سنة ثالثة وأربعين وتسعمائة

 يل باب السلسلةنقش سب األثر
 با  السلسلة في وسم سبيل يقن الموقع

 للهجرة 943الثاني والعشرين من شهر رجب من العام  الن قشتاريخ 
 العصر األ وبي ال منية الفترة

 السلطان سليمان القانوني اسم الباني
 نس ة إلة با  السلسلة المجاور له سبب التسمية
 الجير نوع الحجر

 ر با طريقة الحفر 
 العثماني النسخبالخم  نوع الخط

 كلمة عدد السطر
 وقف الن قشنص 

 نقش سبيل باب السلسلة األثر
 با  السلسلة في وسم سبيل يقن الموقع
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وقد وجدت ال احثة صعوبة  (99:  2009والعارع ) (،267:  2009  العسيلي )و الن ق  ار هذه

األوسـم لوجود بهوت في الخم وعدم وأـوح القراءة بشـكل سـليم، فيما اسـتطاعت قراءة  الن قحقراءة  في

 ين األيمن واأليسر.الن قش

 تميز هذا الســـــــــــــبيل بفنه المعماري الجميل، الذي قلما يجده ال احث في أســـــــــــــبلة القدس التي تخرج عن 

لة، ويقوم علة جانبيها أعمدة مجدولة برقة واجته األمامية البوابة المســــتطي تشــــ هنطال الحرم الشــــريف. 

هي بمثــابــة األرجــل التي تقوم علة صــــــــــــــفوع من الحنيــات و ودقــة تنتهي بتــاجين بــار ين من األعلة، 

المجوفة والمقب ة التي تتدلة خالل تتابعها المتناســــ  والتي تعرع بالمقرنصــــات. ويتوســــم البوابة خمس 

نها تســـعة، نقشـــت الها فول نقح التأســـيس المنقو  بالخم وردات متفتحة لها ثالثة عشـــر برنقًا، بقي م

، تمثل عقدًا مدب ًا يغطي واجهة البناء، و البوابة قوس عليها إفريز متعرجالتراي الجميل. ويعل النســــــــــــــخ

ل الواجهة شــــــــريم  نتهي بثنية حلو نية من األســــــــفل، علة جانبي الواجهة امن دائرتان اتب ويلتف حو 

 ".إسالمي" وعلة اليسرق ، "وقف" علة اليمنة منهما

 

 

 للهجرة 943الثاني والعشرين من شهر رجب من العام  الن قشتاريخ 
 العصر األ وبي ال منية الفترة

 السلطان سليمان القانوني اسم الباني
 نس ة إلة با  السلسلة المجاور له سبب التسمية
 الجير نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 العثماني النسخبالخم  نوع الخط

 كلمة عدد السطر
 إسالمي الن قشنص 
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 نين(القطاباب ) سبيل سليمان القانونينقش  -9

 

 
 

 

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)

 )القطانين( سبيل سليمان القانونينقش  األثر
 أعلة سبيل سليمان القانوني بالقر  من با  القطانين داخل المسجد األقصة الموقع

 م1537ه/943 الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 محمد حلبي بن سنان النقا  بانياسم ال
 نس ة للسلطان سليمان القانوني سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي نوع الخط
 سم 50سم وارتفاع  120بطول  القياس

 سطرأ 3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

المكرم  (1)والخاقانأمر ب نشــــــــاء هذا الســــــــبيل الم ارل موالنا الســــــــلطان الملك األعام  .1
 مالك رقا 

األمم ســــلطان الروم والعر  والعجم ســــلطان ســــليمان ابن ســــلطان ســــليم خان خلد هللا  .2
 ملكه وسلطانه

بتاريخ هجرة النبوية في أوائل شــــــهر شــــــع ان المعام من شــــــهور ســــــنة ثالثة وأربعين  .3
 وتسعمائة وصلة هللا علة محمد وآله أجمعين
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(، واذا قرأته، من وجود بع  الصــعوبة في 272:  2009ها العســيلي )بالقراءة نفســ الن قح ار هذا 

 تحليل الكلمات لتشابك الخطوط. 

يقن با  القطانين في منتصـــــف الســـــور الغربي للمســـــجد األقصـــــة تقري ًا بين بابي الحد د شـــــمااًل وبا  

لمحا ي له، ا (1)المطهرة جنوبًا، وهو يعتبر من أأــــــــــخم أبوابه وأقدمها، ويفضــــــــــي إلة ســــــــــول القطانين

وســــــمي هذا ال ا  بذلك االســــــم نســــــ ة إلة ال ائعين الذ ن اانوا  بيعون القطن، وعرع هذا ال ا  باســــــم 

يقن ســــــبيل ســــــليمان القانوني في داخل المســــــجد األقصــــــة الم ارل في و ال ا  الجد د وبا  القيســــــارية، 

أنشـــــــــأه محمد  ا  العتم.من ب (م 15)بين با  العتم وق ة عشـــــــــال النبي علة بعد  الجهة الشـــــــــمالية ما

بي، عشـــــال الن ، له أســـــماء أخرق مثل ق ةبأمر من الســـــلطان ســـــليمان القانونيحلبي بن ســـــنان النقا  

  .(2)وسبيل المقابل ل ا  الدودرية

ســـم، وفي منتصـــفه  50ســـم وارتفاع  120لوحة نقح التأســـيس بطول  لبيل، فيمتد أســـفســـأما حوض ال

المياه من قناة الســـبيل مناصـــفة من حمام العين المجاور له من  صـــنبور للماء واان يســـتمد هذا الســـبيل

 .الجنو 

 

 

 

 
 

                                                           
ول العمارة الفاسول القطانين:  (1) طمية التي تضفي جمااًل يعود تاريخ هذا ال ا  إلة العصر الفاطمي، إ   وجد بهذا الس 

ورونًقا عليه، اما  وجد به حم امات قديمة يعود تاريخها إلة العصر المملواي، وقد أطل  عليه هذا االسم نس ة ل ا  
 نار: و ارة اإلعالم الفلســــــطينية، معالم مد نة  القط انين والذي هو أحد أبوا  الحرم في المســــــجد األقصــــــة الم ارل.

 .56القدس،  
 .25األسبلة بين الماأي والحاأر،   سماح الخواجا،  نار: (2)
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 نقش سبيل عالء الدين البصيري  -10
 

 
 

 

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)

 نقش سبيل عالء الدين البصيري   األثر
 يقن غربي الحرم تجاه با  الناظر الموقع

 م1537ه/ 943 الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية  ال منية الفترة

 سامي ق جاالح اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا108سم( طواًل و) 50) القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 (1)أمر ب نشاء هذا السبيل الم ارل موالنا السلطان الملك األعام والخاقان .1 الن قشنص 

 لسلطان سليمانالمكرم مالك رقا  األمم سلطان الروم والعر  والعجم ا .2
ابن ســــلطان ســــليم خان خل د هللا ملكه وســــلطانه بتأريخ عشــــر شــــهر محرم في ســــنة ثالثة  .3

 وأربعين وتسعمائة
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واــذا قرأتــه، فــالقراءة (، Tutuncu, 2006: P.70لــدق توتونجو ) بــالقراءة نفســــــــــــــهــا الن قح ار هــذا 

 واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

ئب الســــــــلطان وناظر اعمارته جددت من لدن ن إنعليه اتابه تقول  الناظر، يقن غربي الحرم تجاه با 

  .(1)م(1435) الحرمين المقر الحسامي ق جا. واان  لك في أيام الملك األشرع بربساي

 نقوش األروقة

وال هو الممر الذي يقن بين صــــفين من األعمدة، وفي المســــجد األقصــــة الم ارل  وجد ثالثة أروقة  الر 

رقية والغربي ة، بينما غابت األروقة من الجهة الجنوبية لوجود علة امتدا مالية والش  د أسوره من الجهة الش 

ور. وهذه األروقة قد خدمت المصـــل ين في  المســـجد األقصـــة الم ارل "الجامن القبلي" اونه مالصـــًقا للســـ 

بات إلة داخل المســــــجد األقصــــــة الم ارل وقد اســــــتخدمت اممرات لدخول المصــــــلين وانتقالهم من البوا

مس أو األمطار  .(2)ساحات المسجد األقصة الم ارل دون التعر ض ألشعة الش 

ه( أم  عبد 26ويذار أن عثمان بن عف ان، رأي هللا عنه، أول من اتخذ للمسجد األروقة، وفي سنة )

ري ور لتوسعة المسجد الن بوي الش  ف، وفي سنة هللا بن الز بير األروقة إلة المسجد بعدما اشترق بع  الد 

ه(  اد الوليــد بن عبــد الملــك في مســــــــــــــــاحــة المســــــــــــــجــد وجــدد عمــارتــه، وعمــد علة  خرفــة أروقــة 91)

 .(3)المساجد

 

 

 

                                                           
 .301 نار: عارع العارع، المفصل في تاريخ القدس،   (1)
 .114 نار: عبد هللا معروع، أطلس معالم المسجد األقصة الم ارل،   (2)
 .145-144ه،  132ربي اإلسالمي حتة عام  نار: عالء حسن، المساجد األربعة وأثرها في بناء المجتمن الع (3)
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 الرواق الغربي

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)
 االم لحقه التلف وآخر مطموس. (2)
 المات مطموسة. (3)
 المات مطموسة. (4)

 الرواق الغربي األثر
 المغاربةمن با  الغوانمة حتة با   الم ارل يمتد الروال الغربي للمسجد األقصة الموقع

 (م1307ه/706) الن قشتاريخ 
 األ وبيةالفترة  ال منية رةالفت

 (1)األمير بلفال بن جفان الخوار مي اسم الباني
 األحمر نوع الحجر

 الغائر طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 72سم( طواًل و) 57) القياس

 سطرأ 4 عدد السطر
 (2).... .1 الن قشنص 

  (3)صالح .....الناصر  موالنا الملك .2
 (4).... م الحرمين الشريفينالمسلمين خاد .3
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 .واان هنال صعوبة في قراءة معالمهلم أعثر عليه في الدراسات، 

 الفترة، أعيد بناؤه في المغاربةمن با  الغوانمة حتة با   الم ارل يمتد الروال الغربي للمســجد األقصــة

 .ن و د بن قالو بأمر من السلطان محم ةالمملواي

 (3)الغوانمةالممتد من با   :هوو وال األول الر   وهي: ،النشـــأةأقســـام حســـب  من  ةيقســـم الروال إلة ثالث

 .(5)ب شراع األمير بلفال بن جفان الخوار مي(، م1307ه/706)وبني عام  ،(4)اظرحتة با  الن  

                                                           
بن أربن ســنين، الملك الااهر غياب الد ن، هو ابن الملك الناصــر صــالح الد ن األ وبي، ملكوه حلب بعد ابيه وهو ا (1)

كان شـــــاًبا عاداًل، شـــــفوًقا علة الر ي ة، متودًدا ال بأس به، توفي في ربين األول ســـــنة أربن وثالثين وســـــتمائة، وملكوا 
 .203-23/202بعده ابنه الن اصر. الذهبي، سير أعالم النبالء، 

، وهنال أجزاء ناقصــة منه، إ  المات مطموســة. من الواأــح أن هذا الن قح قد أصــيب بالكثير من الضــرر واإلتالع (2)
أن هنال حروع ال الت باقية في نهاية ال ســـطر تقري ًا، ومن نص  الن قح ياهر  لك أيضـــًا بأنه قد لح  به أـــرر 

 كبير.
مالية الغربية فول تل ة صـــــخري ة،  (3) با  الغوانمة، ويعرع اذلك با  الخليل وبا  بني غانم، وهو يقن علة الز اوية  الشـــــ 

ة درجات، ســــــــمي نســــــــ ة إلة بني غانم، ال ذ ن قدموا من التحرير ويعتبر أعل ة أبوا  المســــــــجد حيث ي صــــــــعد إليه بعد 
ل من تولة مشيخة  هم غانم بن علي  أو  الحي وأقاموا حي هم قر  ال ا  وتوارثوا مشيخة المسجد األقصة فكان جد  الص 

لطان صـــالح الد  ن األ وبي، أ ريف بأمر من الســـ  حرل هذا ال ا  علة اليد المســـتوطنين الصـــها نة الحرم القدســـي  الشـــ 
م( ومن ثم قامت دائرة األوقاع بترميمه.  نار: إ ها  الجالد، معالم المســــــــــــــجد األقصــــــــــــــة، 1998ه/1419عام )

 157-158. 
ور الغربي للحرم من  (4) با  الن اظر: ويعرع ب ا  المجلس اذلك نســـــــ ة إلة المجلس اإلســـــــالمي األعلة، يقن في الســـــــ 

مالية، وهو با  قديم تم تجد ده في عهد الملك  يسة في العصر األ وبي سنة )الجهة  م(، واان 1203ه/ 600الش 
ب ا  ميكائيل ثم ب ا  عالء الد  ن ال صــــــــــــير ثم ب ا  الح س حيث يجاوره رباط عالء الد  ن ال صــــــــــــير، وهذا  يعرع

قة، ويغطة فتحته مصــــــــــراعان من األبوا  الخشــــــــــبي ة  ال ا  أــــــــــخم محكم البنيان، وتوجد في أعاله صــــــــــنجة معشــــــــــ 
المصــــــــــف حة، وجمين ما في داخل ال ا  من أقبية وم اٍن وقفه األمير عالء الد  ن آ دغدق علة الفقراء القادمين لزيارة 

اهر بيبرس في ســــــــــــــنــة ) م(.  نار: يحية و يري، التطور 1267ه/ 665القــدس، واــان  لــك في  من الملــك الاــ 
ريف،  العمراني والتراب المعماري لمد  . 229 نة القدس الش 

 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (5)

 (2)و)الد ن(... الدنيا (1)اهر غيابالملك الا .4
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ب شراع ( م1336ه/736) عام لشنأو حتة با  السلسلة،  الممتد من با  الناظر :هوو وال الثاني الر  و 

  .واألمراء القادةنوافذ المدارس التي تحوي قبور عليه وتطل  األمير تنكز الناصري 

موســــــــة بن حســــــــن  األمير أنشــــــــأه ،المغاربةالممتد من با  الســــــــلســــــــلة حتة با   :هوو الروال الثالث و 

 الفترةد الروال في وقــد جــد  ، خر الروال  لدي إلة حــائم البرالآو ( م1313ه/713)عــام  (1)الهــدبــاني

  . (3)بعد أن تهدم جزء منه مصر، والي (2)بأمر بيرم باشا العثمانية

وال الغربي  اظر علة الجــانــنقو ، فــأحــدهــا يقن  ثالثــة وجــد في الر  األيمن لل ــا ،  ببجــانــب بــا  النــ 

وال، وهذه الن قو  عالية جًدا، األمر الذي حال دون قياسه  ، -س ة لل احثةبالن   –ونقشان يقعان داخل الر 

وال،  الن قحوقد اتب هذا  وال، وامخران  ذاران منشـــــــــــل الر  بالخم الثلثي، وتذار أحد الن قو  تجد د الر 

لطان محمد بن قالوون، والتي يعود إحداها إلة ســـــنة ) ه(، وامخر إلة ســـــنة 707والذي  ار بأن ه الســـــ 

وال لم  تم إنشائه علة مرحل730)  ة واحدة، بل علة فترات.  ه(، وهذا  دل علة أن  الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)
 .189و 32 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (3)
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 باب الناظر:بجانب نقش الرواق الغربي نص  -1

       

                                                           
 .89ن مل، آية سورة ال (1)

 باب الناظربجانب نقش الرواق الغربي نص  األثر
 اظرحتة با  الن   الغوانمةالممتد من با   الموقع

 (م1307ه/706) الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 بن جفان الخوار مياألمير بلفال  اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 107سم( طواًل و) 90) القياس

 أسطر 6  عدد السطر
 هللا الرحمن الرحيم بسم -1 الن قشنص 

ن ونُ  -2 ُمئ ٍذ آم  نيُها ُوه م م  ن ُفُزٍع ُ وي   (1)ُمن ُجاُء ب اليُحُسُنة  ُفُله  ُخيير  م  
 ام موالنا وال الم ارل أي  هذا الر   أأنش -3
  ن محمد بن نيا والد  اصر ناصر الد  لطان الملك الن  الس   -4
  بنار العبد الفقير إلة هللا   صاره  نأعز هللا أ قالوون   -5
 ةو لك سنة س ن وس عمائ تقبل هللا منه   بلفال بن جفان الخوار مي   -6
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ا العـــارع ) الن قح ار هـــذا  : 2017والجالد ) (، واـــذا قرأتـــه،85:  2009بـــالقراءة نفســــــــــــــهـــا تقري ـــً

فالقراءة واأــحة ولم  لحقها أــرر بفعل عوامل الزمن، ولكن اان هنال اختالع في القراءة (، 339 

 لديه من بداية أنشل. الن قحمن حيث أن العارع لم يشر إلة ال سملة أو امية، وانما بدأ نص  

 الخاص بالمنارةالغربي واق الر  نقش  -2

 

 
 الغربي الخاص بالمنارةواق الر  ش نق األثر
 حتة با  السلسلة الممتد من با  الناظر الموقع

 (م1336ه/736)  الن قشتاريخ 
 الفترة الجراكسية ال منية الفترة

 أنشأها القاأي شرع الد ن عبد الرحمن بن الصاحب اسم الباني
 الجير نوع الحجر



148 
 

 
، بحيث الن قحاثيًرا علة القراءة غير واأـــــــــحة بالنســـــــــ ة لل احثة بســـــــــبب فعل عوامل الزمن التي أثرت 

ويشـــــــــير هذا (، Van Berchem, 1925: P.124أتلفت العد د من معالمه، وقد قرأها فان برشـــــــــيم )

: 2009عــارع )قراءة نفســــــــــــــهــا ال، امــا  ارهــا بــالإلة عمــارة المنــارة التي تعرع بمئــذنــة الغوانمــة الن قح

 73.) 

إلة الغر ، اما أطل  عليها منارة قالون،  وأطل  عليها مئذنة با  الغوانمة، وهي واقعة شــــــــمالي الحرم

أنشــأها القاأــي شــرع الد  ن عبد الرحمن بن الصــاحب الو ير فخر الد  ن الخليلي، واان  لك بأمر من 

 . (3)م، اما سميت اذلك بمنارة السرايا1297ه/ 697الملك المنصور حسام الد  ن الجين سنة 

 

 

 

 

 

                                                           
 االم مطموس. (1)

)2( Van Berchem, Materiaux pour un corpus inscriptionum arabicarum, Jerusalem (Haram), 
P. 123-127. 

 .83العارع، عارع، تاريخ الحرم القدسي،   (3)

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط

 أسطر 2 سطرعدد ال
 سم( عرأاً  200سم( طواًل و) 45) القياس

الم اراة في أيام موالنا السلطان الملك  المنارةبسم هللا الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذه  الن قشنص 
 (2)ةفي سنة ثالثين وس عمائ (1) .......الناصر 
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واق الغربي -3  نقش تجديد الر 

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)
وهي بمعنة الممرات أو األروقة، ولم تذار المصــــــــــادر والمراجن ســــــــــبب  (habitaciones) اللواوين: المة اســــــــــ انية (2)

ة اإلســـــــــــ ان هنال، ا لزيارة األندلس وبالتالي مخالطاان مترددً  الن قحاســـــــــــتخدام هذه الكلمة، ولكن ربما أن ااتب هذا 
 كون أن إس انيا في  ال الوقت اانت ال  الت تحت حكم الخالفة اإلسالمية.

 أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. لم (3)
 .64  سب  التعريف باللقب، (4)

واق الغربينق األثر  ش تجديد الر 
 المغاربةالممتد من با  السلسلة حتة با   الموقع

 (م1313ه/713)عام  الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 (1)موسة بن حسن الهدباني األمير أنشأه اسم الباني
 الحجر األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 86م( طواًل و)س 47) القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 

 الم اراة بعد انهدامها صاحب الخيرات والمبرات الو ير  (2)جدد هذه اللواوين .1
  (4)باشا (3)األكرم والمشير األفخم حضرة بيرم باشا محافي مصر محمد .2
 للمئةثين محافي القدس الشريف في ختام  ي الحجة الحرام سنة س ن وثال .3
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(، واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــــــحة ولم  لحقها 386:  2017بالقراءة نفســــــــــــها الجالد ) الن قح ار هذا 

 أرر بفعل عوامل الزمن.

وال بعد تعر أــــــــه للهدم، ربما اان الهدم للصــــــــي انة نتيجة وجود  وال الغربين قح الر    ذار إلة تجد د الر 

وال أو تصد عهتصد عات به، أو نتيجة  لزال ما حدب مس قًا أدق إ  .لة تلف الر 

 نقوش القباب

اخل، مقب ب من الخارج، والق  ة هي أحد األشكال الخاصة التي  الق ا  بناء دائري المسقم، مقع ر من الد 

أن تاريخ نشــــــــأتها  رجن إلة بالد ما بين الن هرين اســــــــتخدمت في تغطية أســــــــقف الم اني قديمًا، ويعتقد ب

رل األدنة، اما أن الرومان والبيزنطيين اذلك اســــــــــــــتخدموا الق ا  في العمارة، أما في العمارة  والشــــــــــــــ 

اإلســــالمية فكان لها طابعها الخا  واســــتخداًما مبنًيا علة رؤية خاصــــة، إ  اتخذت رمًزا روحانًيا  رمز 

ماء خاصــة في المناط  المســقوفة من المســجد حيث تعتبر صــورة مصــغ رة لما اان  راه العربي  إلة الســ 

  .(1)من األموي بدمش ااانت أول ق  ة أنشئت في العصر اإلسالمي بالجفي صحرائه، و 

أما الق ا  في المســــــــــــــجد األقصــــــــــــــة الم ارل فقد بنيت لتكون مقرات للتدريس أو دوًرا وخلوات للع ادة، 

واالعتكاع، أو لتخليد  ارق معينة. وقد تطرقت ال احثة إلة الق ا  الموجود عليها نقو  اتابي ة فقم، 

 ول جمين الق ا  التي خلت منها.ولم تتنا

 

 

 

                                                           
 .79يحية و يري، موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية،   (1)



151 
 

 ة دار الحديثقب  نقش  -1

 
 

تأريخ يعود  بين بابي الرحمة واألس اط، األقصة تقن ق ة دار الحد ث بمالصقة السور الشرقي للمسجد

 ،"كرسي سليمان"باسم  ةالق  اشتهرت إلة العصر العثماني وتتكون من غرفة ابيرة تعلوها قبتان، بنائها

ح بأن بناءها يعود لذل العصر، (1)عليه السالم ،سليمان تكريما للنبي نمم الق ة الضحلة  هو والذي  رج 

ريف واتخذت 1982ه/ 1402ومنذ عام الذي اشتهرت به الم اني العثمانية،  م أنشئت دار الحد ث الش 

 .(2)من الموقن مقرًّا وأص حت الق  ة تعرع بدار الحد ث

رقية من الق  ة، وســــــم لق ة دار الحد ث،فول ال ا  الرئيســــــي األ الن قحيقن و   وتحد ًدا علة الواجهة الشــــــ 

، ولم تشــر المصــادر والمراجن إلة الز من الذي (1)  ارة عن آية قرآنية من ســورة اإلســراء امية  الن قحو 

ابن عشر الميالدي  .بنيت به هذه الق ة ولكن الر اجح بأنها تعود إلة القرن الس 

                                                           
 .140 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (1)
 .140-139 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)
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واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــحة ولم (، Tutuncu, 2006لدق توتونجو ) لقراءة نفســــــــهابا الن قح ار هذا 

  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

 

 ديثة دار الحقب  نقش  األثر
 في الجهة األمامية للق ة وأعلة ال ا  األمامي لها الموقن

 م1982ه/ 1402 الن قحتاريخ 
 العهد العثماني الزمنية الفترة

 و ارة األوقاع والدراسات اإلسالمية اسم ال اني
 تكريم لنبي سليمان سبب التسمية
 رخام أبي  نوع الحجر

 غائر طريقة الحفر 
 ني في ال سملةالخم الد وا نوع الخم

 العثماني في النصو  النسخالخم 
 أسطر 6 عدد االسطر

 الن قحنص 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -1
  سرق بعبده ليالً أس حان الذي  -2
 من المسجد الحرام إلة المسجد  -3
 األقصة الذي بارانا حوله لنريه  -4
 من آياتنا إنه هو السمين ال صير  -5
 صدل هللا العايم -6



153 
 

 ة المعراجقب   نقش -2

 

                                                           
 .197سورة ال قرة، آية  (1)
لزلة، آية  (2)  .7سورة الز 
ورد لقب )األســــــفهالر(، وهي المة جراســــــية، وهي وظيفة من وظائف أربا  الســــــيوع وعامة الجند، والة صــــــاحبها  (3)

 نار: محمد دهمان، معجم األلفاا التاريخية في العصــــــــــــر  . رجن أمر األجناد، واللفاة أعجمية تعريبها قائد جيو 
 .16المملواي،  

 ة المعراجقب   نقش األثر
 شمال غر  ق ة الصخرة المشرفة، فول المدخل الرئيس للق ة الموقن

 (م1200ه/597) الن قحتاريخ 
 ر األموي العص الزمنية الفترة

 األمير عز  الد  ن سعيد السعداء أبو عمر عثمان بن علي بن عبد هللا الزنجيلي   اسم ال اني
 تخليدًا لذارق النبي، صلة هللا عليه وسلم سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بخم الن سخ نوع الخم
 سم( عرًأا 210سم( طواًل و) 40) القياس

 سطرأ4 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

وما تفعلوا من خير هللا علة محمد نبيه وآله وســـــل م  ( بســـــم هللا الرحمن الرحيم وصـــــل ة1)
 (2)ومن يعمل مثقال  رة خيرا  ره (1)يعلمه هللا

( هذه ق ة النبي صــــــــــل ة هللا عليه وعلة آله وســــــــــل م التي  ارها أهل التاريخ في اتبهم 2)
 بعد دثارها تول ة إظهارها بعد عدمها وعمارتها

الكبير األوحد األعز   (3)( بنفسه وماله الفقير إلة رحمة ربه األمير األجل اإلسفهسالر3)
 األخص اممن المجاهد الغا ي المرابم عز  الد  ن جمال اإلسالم

( سعيد السعداء سيف أمير الملمنين أبي عمرو عثمان بن علي بن عبد هللا الزنجيلي  4)
  لك في شهور سنة س ن وتسعين وخمسمائةمتول ي القدس الشريف و 
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 ,Hawari(، الهواري )Van Berchem, 1925: P.37بالقراءة نفســـها فان برشـــيم ) الن قح ار هذا 

1998: P. 159( و ار في الجالد ،)واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها 358:  2017 ،)

 أرر بفعل عوامل الزمن.

هي اســـــــم وظيفة تطل  علة من يســـــــند إليه القيام أو اإلشـــــــراع علة لقب )متولة( و  الن قحوقد ورد في 

عمل من األعمال أو من  تقلد منصــــــــــــً ا من المناصــــــــــــب أو والية من الواليات، وهذا اللفي قد يحل مح 

 .(1)لفاة رئيس أو صاحب أو مشد

هدمها ، إلة العصـــر األموي ترجن  قديمةشـــمال غر  ق ة الصـــخرة المشـــرفة، وهي ق ة ق ة المعراج تقن 

ليبيون،  ســـعيد  ، نالد   بأمر من األمير عز   ،علة شـــكلها الحالي ها في العصـــر األ وبي  ؤ ثم أعيد بناالصـــ 

 (م1200ه/597)متولي القدس في ســنة  ،(2)عثمان بن علي بن عبد هللا الزنجيلي   ،أبو عمر ،الســعداء

  .(3)عة علة أعمدة رخاميةبعد أن اانت مشر  

عصــر األ وبي بــــــــــــــــ"ق  ة الن بي"، ويبدو أن تعدد أســماء الق  ة مشــت  من االسـم وقد دعيت هذه الق  ة في ال

"ق  ة معراج الن بي"، فهنال من دعاها "ق  ة الن بي" وآخرون ســــــم وها "ق  ة المعراج"، وأما االســــــم الحالي لها 

 .(4)"ق  ة المعراج" فقد أطل  عليه في العصر المملواي

ناء ق  ة المعراج، حيث يشـــــير إلة أن هذه الق  ة قد هدمت من قبل الســـــبب في إعادة ب الن قحويذار هذا 

ليبيين، وتم إعادة بنائها، اما  ذار هذا  نة التي بنيت فيها واان بتاريخ  الن قحالص   هـ. 597الس 

                                                           
 .3/996، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية، حسن ال اشا (1)
ُم اليمن من الملك المعام توران شــــاه  (2)  نســــب عثمان الزنجيلي أو الزنجبيلي إلة  نجيلة، قرية من قرق دمشــــ ، وقد ُقد 

له بها، وبقي بن أ و ، واان من بين النو ا  األ وبيين الذ ن أوال إليهم حكم بع  مناط  اليمن، ثم أعلن اســـــــــــــتقال
في اليمن حتة قدم إليها ســــيف اإلســــالم طغتكين بن أ و  فهر  خوًفا منه إلة دمشــــ ، وبقي فيها حتة توفي ســــنة 

 .463-1/462م(.  نار: بهاء الد  ن الجندي، السلول في ط قات العلماء والملول، 1187ه/ 583)
 .124و 40 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،    (3)
 .125  الجالد، معالم المسجد األقصة،   نار: إ ها (4)
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 قبة العشاق -3

 

 

                                                           
ه، 1199هو الســــــلطان محمود الث اني ابن الســــــلطان عبد الحميد خان، الســــــلطان الثالثون للدولة العثمانية، ولد عام  (1)

لطنة عام  لطنة، 1223وجلس علة عر  الســ  هـــــــــــــــــ، اان ســلطاًنا شــجاًعا عاقاًل عاداًل يحب الر  ي ة وتأ يد شــواة الســ 
لطنة )1255توفي عام  رحمه هللا، ( ســــــنة.  نار: عزتلو بك آصــــــاع، تاريخ 32ه، بعد أن جلس علة ســــــرير الســــــ 

 .124-121سالطين بني عثمان،  

 قبة العشاق األثر
لشمالية من المسجد في الجهة ا (1)السلطان محمود الثاني( إ وانتقن ق ة عشال النبي ) الموقن

 تجاه با  شرع األنبياء ،إلة الجنو  من سبيل السلطان سليمان القانوني الم ارل األقصة
 )با  الملك فيصل(
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 :Tutuncu, 2006توتونجو )(، Van Berchem, 1925, P.204فان برشـــــــــيم ) الن قح ار هذا 

P.110،) ( 363:  2017والجالد ،) وقرأت جزًءا منه، لكن واجهت بع  الصــــــــــــــعوبة في القراءة

 الزمن، وقد استعنت بدراسة توتونجو. نتيجة بهتان الخم بفعل عوامل

برشــــــــــيم قد  ار أن التاريخ هو )مائتين وثالثة وثالثين( اما أأــــــــــاع بجانب هذا  ويشــــــــــار إلة أن فان

 ( وهو التاريخ نفسه ولكن باألرقام.233التاريخ )

                                                           
 .64  سب  التعريف باللقب، (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)
 .64سب  التعريف باللقب،   (3)
 اطلعت عليه من مصادر ومراجن. لم أعثر له علة ترجمة فيما (4)

 (م1817ه/1233) الن قحتاريخ 
 العهد العثماني الزمنية الفترة

 الو ير سليمان باشا اسم ال اني
 نس ه لجلوس شيوخ الصوفيه تحتها سبب التسمية

 الرخام حجرنوع ال
 بار  طريقة الحفر 

 العثماني النسخبالخم  نوع الخم
 سم( 45× سم  45) القياس

 أسطر 7 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 طيف  وان الل  أنشأ هذا اإلبسم هللا الرحمن الرحيم  .1
  (1)والخاقان م،في هذا المكان الشريف الملك المعا .2
 د هللا ملكه المفخم الغا ي المجاهد السلطان محمود خان خل   .3
 ة  د الو ير الشهير صاحب الخيراتعلة مدق الزمان و لك عل .4
 شاء غه هللا مابل   (3)باشا (2)والتدبير الدستور الوقور الحاج سليمان .5
 وألف اال و لك في سنة ثالثة وثالثين وما تينخوالي صيدا وطرابلس  .6
 بم اشرة راقمه العبد الضعيف أ(  .7
 ور من جانب الدستورالمأم (4)مصطفة علي أفندي.  ( 7
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 الم ارل الســلطان محمود الثاني( في الجهة الشــمالية من المســجد األقصــة إ وانتقن ق ة عشــال النبي )

وهي  ،)با  الملك فيصـــل( با  شـــرع األنبياء تجاه ،إلة الجنو  من ســـبيل الســـلطان ســـليمان القانوني

إ  أنشأها الو ير سليمان باشا، والي  (م1817ه/1233)العثمانية سنة  للفترةتعود  ق ة قديمة التأسيس،

لذلك ســــــــميت ق ة  الق ةتحت هذه  االجتماع ،ا ثً دا وحقديمً  ؛الصــــــــوفيةواعتاد شــــــــيوخ  ،صــــــــيدا وطرابلس

 .عشال النبي

أمتار  يةطول الضــــــــــــلن ثمانو  ،هذه الق ه بجمالية معمارية حيث الشــــــــــــكل المربنن ومن حيث البناء تتمت  

 ، والق ةتعلوها ق ة أـــــحله ،ةمدب   تحمل أربعة عقود  أربن دعائم رانية وهي قائمة علةونصـــــف المتر، 

صــــــــــــــعد إلة يو  ،، وفيها محرا  حجري مجوع في وســــــــــــــم الجهة الجنوبيةاألربعة من الجوانب مفتوحة

 .(1)والشرقية الغربيةدرجات من الجهتين  صحن الق ه بثالب

العثماني، ويذار هذا  النســــــــــــــخبالخم  الن قحوقد اتب هذا فول المدخل الر ئيس للق  ة،  الن قحيقن هذا 

لطان منشــل هذه الق  ة، باإلأــافة إلة اســم و يره ســليمان باشــا واذلك إلة المأمور من جانب  الن قح الســ 

ســــــــــــتور مصــــــــــــطفة علي أفندي، اما  ه(، أي في عهد 1233تاريخ إنشــــــــــــائه والملرخ ) الن قح ذار الد 

لطان محمود الث اني، و ار في  لطان محمود خان. إن الن اظر إلة  الن قحالســـ   رق مدق  الن قحباســـم الســـ 

بات  تضاءل نتيجة لعدم تجد ده  الن قحاألأرار التي لحقت به نتيجة عوامل النحت والت عرية، حيث أن 

 كل المطلو .واالعتناء به بالش  

 

 

 

 

                                                           
 .135و 44 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (1)
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 ة يوسف:قب   نقش -4

 
 ي  ة شـــرقحوي  ة الن  فة إلة الغر  من الق   خرة المشـــر  ة الصـــ  ة لصـــحن ق   احية الجنوبي  ة  وســـف في الن  تقن ق   

وقد أنشـــــــأها الحاج علي الناظر الشـــــــرعي  (،م168/ه1092) العثمانية للفترةوتعود   ن،منبر برهان الد  

ا ليوسف بن أ و  المعروع بالناصر ا وتذاار  وسميت بذلك تيمن   علة وقف  وسف آغا في شهر محرم،

ةتتـألف هـذه ، و وبي   ن األ   صــــــــــــــالح الـد    ة، فهي ق   القبلـةوجـدار في نـاحيـة  ،من عمود ن رخـاميين الق ـ 

 .(1)عليها القبلةجهات ومغلقه من جهة  صغيره جميلة مفتوحه من ثالب  

قن علة يمين الق  ة، وامخر علة يســــــــــــارها، من الخارج ة، األولة توجد علة الق  ة ثالثة نقو  رئيســــــــــــ 

وعلة المدخل الر ئيس، وامخر أســــفل الق  ة وبداخلها، وتحد ًدا علة المحرا ، واتبت هذه الن قو  بأكثر 

 ين فول المدخل الرئيس ات ا بالخم الثلثي.الن قشمن خم الن سخ، 

                                                           
 .128و 43 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (1)
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 األوسط )داخل القبة( الن قشأ( 

 

                                                           
 .65  سب  التعريف باللقب، (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)

 ة يوسفقب   نقش األثر
 األوسم الن قحيقن داخل ق  ة  وسف، وهو  الموقع

 (م168/ه1092) الن قشتاريخ 
 العهد العثماني ال منية الفترة

 الحاج علي الناظر اسم الباني
 وبي   ن األ   ا ليوسف بن أ و  المعروع بالناصر صالح الد  ا وتذاار  تيمن   سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 سطحي طريقة الحفر 
 خم الثلثي الخط نوع

 سم( عرًأا 180سم( طواًل و) 90) القياس
 أسطر 6 عدد السطر

 الن قشنص 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم وصلواته علة محمد النبي وآله  .1
 اصر صالح أمر بعمارته وحفر الخندل موالنا الملك الن   .2
  (1) ن سلطان اإلسالم والمسلمين خادم الحرميننيا والد  الد   .3
 وهذا البيت المقدس أبو المافر  وسف بن أ و  محيي دولة أمير الملمنين الشريفين  .4
 أدام هللا أيامه ونصر أعالمه في أيام األمير األسفهسالر الكبير  .5
 النبوية للهجرة وخمسمايةفي سنة س ن وثمانين  (2)ه هللا ن علي بن أحمد أعز  سيف الد   .6
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: 2009والعارع )(، Van Berchem, 1925, P.24بالقراءة نفســــــــها فان برشــــــــيم ) الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 78 

وبمقارنة النصــــو  نجد أن هنال اختالع لدق فان برشــــيم، حيث أنه بدايًة في غالبية النصــــو  التي 

(، اما أنه أأاع  ردها يستبدل )بسم هللا الرحمن الرحيم( بكلمة )بسملة(، اما اتب اسم )ع ـــ)علة  ( بـ لي 

اب  سطًرا جد دًا  ذار فيه )وبنار األمير ناصر الد ن الطن بالسي  في وف قه هللا(.للنص الس 

ورد لقب )األسفهالر(، وهي المة جراسية، وهي وظيفة من وظائف أربا  السيوع وعامة الجند، والة 

 .(1)يو صاحبها  رجن أمر األجناد، واللفاة أعجمية تعريبها قائد ج

 األيمن للقوس )خارج القبة( الن قشب( 

 

                                                           
 .16عصر المملواي،   نار: محمد دهمان، معجم األلفاا التاريخية في ال (1)

 ة يوسفقب   نقش األثر
 ة  وسفق    علة الجهة اليمنة لقوس الن قحيقن  الموقع

 (م168/ه1092) الن قشتاريخ 
 العهد العثماني ال منية الفترة

 الحاج علي الناظر اسم الباني
 وبي   ن األ   الناصر صالح الد  ا ليوسف بن أ و  المعروع با وتذاار  تيمن   سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر
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(، واذا قرأته، فالقراءة Van Berchem, 1925, P.31بالقراءة نفســـــــها فان برشـــــــيم ) الن قح ار هذا 

 ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.واأحة 

 وقد ورد اختالع بسيم بيني وبين فان برشيم، حيث قرأ )تأريخن(، وأنا قرأتها )تأريخنا(.

)آغا(، وهو لقب اان يطل  علة شــــــــــــــيوخ األكراد أو ا ارهم، واان  نقح علة  لفي الن قحوقد ورد في 

نقودهم، والمة آغا معناها رئيس أو سـيد، والمة آغا أصـلها )آقا( وهي المة من المات اللغة المغولية، 

 .(1)ومعناها األخ األكبر

 األيسر للقوس )خارج القبة( الن قشج( 

 
                                                           

 .1/36حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)

 بار  طريقة الحفر 
 خم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 50سم( طواًل و) 40) القياس

 سطرأ 5 عدد السطر
 غا بوني آ يابدي ناظر علي  .1 الن قشنص 

 غايه تمام أ جري  وسف أوله أ .2
 د دي حاتف اورنجه تاريخنا  .3
 إتمام  ولدق بيك طقسان ايكي دهأ .4
 هـ1092محرم سنة  .5
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األول األوســـم  الن قحكل واأـــح من قبل ال احثة إال بضـــن المات في لقد قرأت النصـــو  الســـابقة بشـــ

 Vanداخــل الق ــة إ  وجــدت بــه بع  الكلمــات المطموســـــــــــــــة، وقــد اســــــــــــــتعنــت بقراءة فــان برشــــــــــــــيم )

Berchem, 1925, P.32.ههذ ت ار اما  ( والذي قرأ النقو  الثالثة والتي توافقت من قراءتي لها 

فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل  (،362:  2017د )الجاللدق    بالقراءة نفسهاو الن ق

 الزمن.

ق صـــــالح الد  ن األ وبي، الذ ن أطلقوا عليه اســـــم "خادم ر واأـــــح من الن قو  أنه اان هنال إحياًء لذاو 

ريفين"، اون صــــــــالح الد  ن اان منقًذا للقدس وحامًيا لمكة والمد نة، اما تدل هذه الن قو   الحرمين الشــــــــ 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)

 ة يوسفقب   نقش األثر
 ة  وسفق    علة الجهة اليسرق لقوس لن قحايقن  الموقع

 (م168/ه1092) الن قشتاريخ 
 العهد العثماني ال منية الفترة

 الحاج علي الناظر اسم الباني
 وبي   ن األ   ا ليوسف بن أ و  المعروع بالناصر صالح الد  ا وتذاار  تيمن   سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 م الثلثيخ نوع الخط
 سم( عرًأا 50سم( طواًل و) 40) القياس

 سطرأ 3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 

 (1)يوســــــــفل ي  علة التقوق عل هبنا( 1)
 

 ُوف يه ر  آغـا دار أوج الســــــــــــــعـد من ب  
 

 التـــأريخ عنـــد بنـــائـــه لنـــا جـــاء في( 2)
 

ـــــــاه عـــلـــ  لـــيـــوســــــــــــــــف الـــثـــوا   و  ي  بـــن
 

 1092 سنة محرم( 3)
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الطين من العثمانيين وغيرهم باإلســــالم، واعتنوا اثيًرا باألماكن المقدســــة وخاصــــة في مد نة  ســــكمت الســــ 

 القدس.

 قبة محراب النبينقش  -5

 
بينها وبين ق ة المعراج، وهي ق ة قديمة يعود  الصـــــخرة،ق ة مســـــجد تقن ق ة محرا  النبي شـــــمال غر  

تحت  (م1522/ه928ت )الحنبلي  ن ير الد  الملرخ مج هاحيث  ار  المملوايتأســـــيســـــها إلة العصـــــر 

 ة لطيفة،خرة، ق   ة المعراج في صــحن الصــ  نه اان إلة جانب ق   إ  "فقال: عنوان مقام النبي عليه الســالم: 

 .(1)خام األحمر"بالر   األرضوجعل مكانها محرا  لطيف مخطوط في ة، الق    أ يلت ،حنفلما بلم الص  

                                                           
 .2/20مجير الد  ن الحنبلي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،  (1)
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محرا  الحاليين إلة العهد العثماني، وقد أنشــــأ المحرا  الحالي الكائن وال ةبينما  رجن تاريخ إنشــــاء الق   

التي تالل المحرا   ةالق    أوأنش(، م1538ه/945)أمير لواء القدس وغزه سنة  (1)محمد بك ةأسفل الق   

 .(2)م(1608ه/1017)األمير فروخ بك ابن عبد هللا في سنه 

 الق  ة، واثنتين بداخله، وهما: تضمن نقح هذه الق  ة ثالثة مواد، واحدة خارج 

 األول من داخل القب ة، وجاء باللغة العثمانية الن قش. نص 1

 

                                                           
 صادر ومراجن.لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من م (1)
 .130و 41 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (2)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (3)

 قبة محراب النبينقش   األثر
 بينها وبين ق ة المعراج الصخرة،ق ة مسجد تقن ق ة محرا  النبي شمال غر   الموقن

 (م1522/ه928ت ) الن قحتاريخ 
 المملوايالعصر  الزمنية الفترة
 أمير لواء القدس (3)حمد بك م ال انياس

 تيمًنا بالنبي محمد صلة هللا عليه وسلم سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بخم النسخ نوع الخم
 سم( عرًأا 30سم( طواًل و) 18) القياس

 أسطر 2 عدد االسطر
 رسول هللا  شفاعت يا .1 الن قحنص 

 ه1261يد محمد شاكر ميراالي عساكر شاهانه مير الس .2
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توتونجو  (،Van Berchem, 1925, P. 173فان برشـــــــــــيم ) لدق بالقراءة نفســـــــــــها الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.157 ،) واذا (، 359:  2017(، والجالد )41:  2007)و اره غوشــــة

 قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

ي( وهو يعني رت ة عســكرية عثمانية اســتحدثت بمصــر في عهد أســرة محمد لقب )ميراال الن قحوورد في 

علي باشــــــــا، وتوا ي رت ة عميد بالوقت الحاأــــــــر، وهي مكونة من المتين؛ مير وتعني: األمير، وأالي 

 .(1)وتعني: جزء من الجيح

 الثاني من داخل القب ة، وجاء باللغة العربية الن قش. نص 2

 

                                                           
 .87غسان دويكات، الحياة االقتصادية واالجتما ية في منطقة مشاري  نابلس،   (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)

 نبيقبة محراب النقش   األثر
 بينها وبين ق ة المعراج الصخرة،ق ة مسجد تقن ق ة محرا  النبي شمال غر   الموقن

 (م1522/ه928ت ) الن قحتاريخ 
 المملوايالعصر  الفترة الزمنية
 أمير لواء القدس (2)حمد بك اسم ال اني

 تيمًنا بالنبي محمد صلة هللا عليه وسلم سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 ال ار  لحفر طريقة ا
 بخم النسخ نوع الخم
 سم( عرًأا 40)سم( طواًل  20) القياس
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توتونجو (، Van Berchem, 1925, P172فان برشيم )لدق  ابالقراءة نفسه الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.156 ،)( 359:  2017(، والجالد )41:  2007و اره غوشة ،) واذا

 قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

 من خارج القب ة، وجاء باللغة العربية الن قش. نص  3

 

                                                           
م(.  نار: محمد غوشة، المسجد األقصة الم ارل، 1621ه/ 1030األمير فروخ بك ابن عبد هللا المتوفة سنة )هو  (1)

 41. 
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)

 أسطر 2 عدد األسطر
ة المحرا  مــــذ املــــت1) الن قحنص   ( تزي نــــت ق ــــ 

 

 أيــــام من عــــدلــــه في الا لم مشــــــــــــــهور
 

 ( وأنشــــــــــــــدت بلســــــــــــــان المدح قائله2)
 

 ال ظـــلـــم وال  ور (1)فـــي عـــز  فـــروخ
  

 نبيقبة محراب النقش   األثر
 بينها وبين ق ة المعراج، الصخرة،ق ة مسجد تقن ق ة محرا  النبي شمال غر   الموقن

 (م1522/ه928ت ) الن قحتاريخ 
 المملوايالعصر  الزمنية الفترة

 أمير لواء القدس (2)حمد بك اسم ال اني
 تيمًنا بالنبي محمد صلة هللا عليه وسلم سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 بار  حفر طريقة ال
 بخم النسخ نوع الخم
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توتونجو  (،Van Berchem, 1925, P. 169فان برشـــــــــــيم ) لدق بالقراءة نفســـــــــــها الن قح ار هذا 

(Tutuncu, 2006: P.155 ،) ولم  لحقها واذا قرأته، فالقراءة واأـــحة (، 359:  2017الجالد )و

 أرر بفعل عوامل الزمن.

ارســـــــــين للنقح ظهر أن الجالد قد اختلف عنهم في قراءة الســـــــــطر األول، حيث قرأنه  وبالمقارنة بين الد 

 الن قحالنا األمير الكبير محمد بك(، فيما قرأه امخرون اما ورد في نص  )أنشـأ هذا المحرا  الم ارل مو 

 أعاله.

فيما  بدو أن ومن التواريخ المذاورة علة الن قو  أن ق  ة محرا  الن بي بنيت علة مرحلتين، األولة أن 

 خ بك.األمير الكبير محمد بك أنشأ المحرا ، ومن ثم تم إنشاء الق  ة بعد  لك في  من األمير فرو 

ة ألقا ، وهي: )بك( وهو مصطلح عثماني يطل  علة ا ار القادة والكاع هنا تلفي  دور  الن قحوفي  عد 

ياء وقد اعتمده العثمانيون القب لحاكم الوالية أو المقاطعة، ولم يشــــــــن هذا المصــــــــطلح إال بعد ســــــــيطرة 

 .(1)العثمانيين علة البالد العربية

ي  الو ارة بعد ابن   اد، واســــــتمر هذا األمر في العصــــــر )صــــــاحب( وهو اســــــم يطل  علة ال من ولو

الع اســـــــــي في عهد بن بويه، والســـــــــالجقة، واألتابكة، واأل وبيين، اما عرع في دولة المماليك، وقد ورد 

 .(2)لقب )صاحب( في العد د من امثار والكتابات العربية

                                                           
 .652-2/651حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)
 .369ت المتداولة في الدولة العثمانية،  محمود عامر، المصطلحا (2)

 سم( عرًأا 70سم( طواًل و) 25) القياس
 أسطر 2 األسطرعدد 

 أنشأ هذا المحرا  الم ارل موالنا األمير الكبير محمد بك  .1 الن قحنص 
 ه945لواء غز ة وقدس شريف  يد قدرهما بتاريخ سنة صاحب  .2
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                                                                                                                                                                                                                                                                            موسى نقش قب ة -6

         
 ن أ و  ســـــــــــــنة الح نجم الد  أنشـــــــــــــأها الملك الصـــــــــــــ   اه با  الســـــــــــــلســـــــــــــلة،تقن علة مســـــــــــــط ة قديمة تج

من  ةتتكون الق    والمحرر الثاني للقدس من الصــــــــــليبين، ،، وهو آخر ملول األ وبيين(م1249ه/647)

تعتبر حلقة وصــل بين شــكل المبنة  ةرق ة مثمن ةلق   وا، أــلن نافذتان في ال   م،(7×  م7)غرفة مربعة 

 .(1)تستخدم امن دار تدريس للقرآن الكريم ائرية،الد  ة والق    ،نالمرب  

 
                                                           

 .42 نار: محمد غوشه، معالم األقصة،   (1)
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 ,Van Berchemفان برشــــــيم )اما  اره  (،79:  2009عارع )القراءة نفســــــها الب الن قحار هذا  

1925: P.105-107( الهواري ،)Hawari, 2007: P. 172 ،)( 365:  2017والجالد ،) واذا

ضرر ال فقد ألح  بها بع  المعالم بشكل جيد واأحةلكونها غير القراءة قرأته، من وجود صعوبة في 

 .وخاصة في السطر الخامس مل الزمنبفعل عوا

 

                                                           
الح نجم الد  ن أ و  بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أ  و  لقب بأبي الفتوح، ولد  (1) لطان الصـــــــــ  هو الســـــــــ 

لًكا مهيً ا ج اًرا  ا ســطوة وجاللة، واان م(، اان ملًكا شــجاًعا، و ا هي ة ابيرة، واان م1206ه/ 603بالقاهرة ســنة )
م( 1249ه/ 647فصــــيًحا حســــن المحاورة، عفيًفا عن الفواحح، توفي بالمنصــــورة، ليلة الن صــــف من شــــع ان ســــنة )

لول، 44واان  بلغ من العمر ) ( عاًما، ودام حكمه تســــن ســــنين وثمانية أشــــهر وعشــــرين  وًما.  نار: المقريزي، الســــ 
1/442-443. 

 نقش قب ة موسى األثر
 تقن علة مسط ة قديمة تجاه با  السلسلة الموقن

 (م1249ه/647) الن قحتاريخ 
 الفترة األ وبية الزمنية الفترة

  ن أ و الح نجم الد  أنشأها الملك الص   اسم ال اني
 سة عليه السالمنس ة إلة نبي هللا مو  سبب التسمية
 الشايح نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 خم النسخ نوع الخم

 أسطر5 عدد االسطر
 بسم هللا الرحمن الرحيم .1 الن قحنص 

 هذا ما أمر بعمارة هذا المكان .2
 الحموالنا السلطان الملك الص   .3
  ن ابن الملكنيا والد  نجم الد   .4
 ةوستمائ وأربعينن  في شهور سنة س (1)الكامل .5
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 يوسف آغا قب ةنقش  -7

 
 الم ارل ، بين المســجد األقصــةاألقصــة الم ارلتقن ق ة  وســف آغا في الجهة الغربية لســاحة المســجد 

، (م5×  م5)مبناها مربن الشــكل  با  المغاربة، جنو  شــرل  ابعد ثالثين مترً  ةعل ســالمي  والمتحف اإل

 ةب شــــــراع الحاج علي، والق ( م1681ه/1092)آغا ســــــنة  أنشــــــأها  وســــــف ة،ماني  العث الفترةترجن إلة 

 م(2019هــــــــــــــ/ 1440) اليوم وتستخدم من جهاتها الثالب ومغلقة بمحرا  من الجهة الجنوبية، ةمفتوح

 .(1)كمكتب استعالمات سياحية

عد، والتي أعلة الق  ة، وفيه نقشان عاليان، وهما  ذارنا منشل هذه الق  ة:  وس الن قحيقن  ف آغا دار الس 

 ه(.1092يعود تاريخها لسنة )

 

 

 

 

                                                           
 .43: محمد غوشه، معالم األقصة،   نار (1)
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 األول  الن قش .1

 

 

 

 

 

 

 يوسف آغا نقش القب ة األثر
األقصة الم ارل، في الجهة اليمنة تقن ق ة  وسف آغا في الجهة الغربية لساحة المسجد  الموقع

 من الق  ة
 (م1681ه/1092) الن قشتاريخ 
 ةالعثماني   الفترة ال منية الفترة

عد اسم الباني   وسف آغا دار الس 
  وسف آغا نس ة إلة منشل هذه الق ة  سبب التسمية
 األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بخم الن سخ، واتب باللغة العثمانية نوع الخط

 أسطر 2 عدد السطر
 عم ثوابا يكفيك نأ   هذا بناء  وسف  الن قشنص 

 غنيكله تأريخه بي         علة بانيه 



172 
 

 الثاني الن قش .2

 

 

 يوسف آغا نقش القب ة األثر
األقصة الم ارل إلة الجهة اليسرق من تقن ق ة  وسف آغا في الجهة الغربية لساحة المسجد  الموقع

 الق  ة
 (م1681ه/1092) الن قشتاريخ 
 ةالعثماني   الفترة ال منية الفترة

عد اسم الباني   وسف آغا دار الس 
 نس ة ل انيها  وسف آغا سبب التسمية
 الحجر األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بخم الن سخ، واتب في اللغة العربية نوع الخط

 أسطر 5 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 بنيانها ثوابه ليوسف آغا -1
 دار السعد  ات المعالي  -2
 فاأال وأرخ سنا ثوابها يا -3
 ليوسف أسسها الحاج علة  -4
 1092سنة  -5
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 ,Van Berchem(، وفان بارشيم )1998لدق واذا  ار في الهواري ) بالقراءة نفسها الن قح  ار هذا

1925, P.192)( 365:  2017، و ار في الجالد،)  واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها

 أرر بفعل عوامل الزمن.

ارســين ظهر أن فان برشــيم لم يســتطين قراءة الســطر الثالث ا اماًل، حيث وأــن نقاًطا وبالمقارنة بين الد 

 .ب أافة )واتها( مكان )سنا ثوابها( اأنها المة مطموسة

 ة الشيخ الخليليقب  نقش  -8

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)

 ة الشيخ الخليليقب  نقش  األثر
خرةق ة  مسجد شمال غر  والتي تعرع بالز اوية المحمدية، تقن ق ة الشيخ الخليلي الموقع  الص 

خرةفة في سطح المشر    ة المعراجق    مال منإلة الش   الص 
 (م1700ه/1112)سنة  الن قشتاريخ 

 الفترة العثمانية الفترة ال منية
  (1)محمد بك اسم الباني
 الرخام نوع الحجر
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فان برشيم وقرأنها نفسها (، 79:  2009خير العارع )بالقراءة نفسها للبيت األ الن قح ار هذا 

(Van Berchem, 1925, P. 194 ،) واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل

 الزمن.

 
فة في المشــــر   خرةالصــــ  ق ة  مســــجد شــــمال غر  والتي تعرع بالز اوية المحمدية، تقن ق ة الشــــيخ الخليلي

علة  د محمد  ،(م1700ه/1112)سنة  الق ةأنشأت هذه  ة المعراج،ق    مال منإلة الش   خرةالص  سطح 

                                                           
 .46مقت س من سورة الحجر، آية  (1)

 بار  طريقة الحفر 
 بالخم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 50سم( طواًل و) 60) القياس

 أسطر 4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
عــــد نوره فتح م. 1  بينطــــالن الســــــــــــــ 

 

ة الــهـــــــادي األمــيــن ـــــــ   بــعـــــــد الــخــفــة لــقــ 
 

ـــالقـــدس الـــذي. 2  علة  ـــد الحـــاكم ب
 

ـــــــاًرا بـــــهـــــــا لـــــلـــــمســــــــــــــــــلـــــمـــــيـــــن  عـــــمـــــر آب
 

ـــــــام تكـــــــاثرت. 3 ـــــــه بين األن  خيرات
 

اظرين  بــالمســــــــــــــجــد األقصــــــــــــــة لعين النــ 
 

ـــــــه . 4 ـــــــأمحمـــــــد  ل ـــــــا ت  ريخهـــــــاالمن
 

ـــــــا ادخــلــوهـــــــا بســــــــــــــــالٍم آمــنــيــن" ــن  (1)"قــل
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يعود (، م1726ه/1139)في شـــــهر شـــــع ان  (2)يخ محمد الخليليوثم أوقفها الشـــــ   ،محافي القدس (1)بك

 وفي ال   را  العثماني،علة الط   ة أــــــــحلهق    كل، تعلوهاالشــــــــ  عة ة مرب  ة، والق   العثماني   الفترةتاريخها إلة 

 .(3)افذتانواجهة ن

يقن في هذه الق  ة نقشــــان، أحدهما  وأــــح منشــــل هذه الق ة وواقفها، والث اني وأــــن حد ثًا من قبل لجة 

خرة المشـــــر فة، وهما يقعان أعلة المدخل الرئيس للق  ة، ف  الن قحإعمار المســـــجد األقصـــــة الم ارل والصـــــ 

الحد ث بالخم  الن قحشرة، وقد اتب الحد ث يقن أعلة يسار المدخل، وأم ا امخر فيقن فول المدخل م ا

ا امخر فقد الثلثي بخم أســــــــــــــود غام  مطبوع بط اتب بخم الن ســــــــــــــخ اما اثير من ريقة الكترونية، أم 

 الن قو  محفور حفًرا علة حجر من  ات حجر البناء.

 نقوش الخلوات

 خلوة محمد آغا -1

 

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (2)
 .43شه، معالم األقصة،   نار: محمد غو  (3)
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 لل ائكة مالصــــقة الصــــخرةالشــــمالية لصــــحن  وتقن في الجهة العثمانية، الفترةإلة بداية  الخلوةتعود هذه 

 م.1588ه/ 996محمد آغا عام  الحجرةمر ب نشاء أ تتكون من طابقين، الشمالية

 

 

 خلوة محمد آغا األثر
علة الواجهة  الن قحالشمالية ويقن  لل ائكة مالصقة الصخرةقن في الجهة الشمالية لصحن ي الموقن

 األمامية للخلوة
 م1588ه/ 996عام  الن قحتاريخ 

 العثمانية الفترة الزمنية الفترة
 محمد آغا الحجرة اسم ال اني

 نس ة إلة بانيها سبب التسمية
 الحجر األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي نوع الخم
 سم( عرًأا 80سم( طواًل و) 66) القياس

 أسطر 4 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 الشريفة إنسان عين الزمان وأمثل  للصخرةة محا ي اللطيف الحجرةأنشأ هذه  .1
 العامة  السلطنةبالمجد األسمة بدار  اشتهراأل يان موالنا محمد آغا من  .2
 علة  د من عمت خيراته ومرت ابدا حسناته أكمل األمراء وأمثل من في عصره من  .3
 وتسعين وستة تسعمائةموالنا خداوردي بك الشهير بأبي سيفين في عام  .4
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 :Tutuncu, 2006توتونجو )و  (،355:  2017الجالد ) لــدق بــالقراءة نفســــــــــــــهــا الن قح ار هــذا 

P.163 ،) ،أرر  بها بشكل جيد فقد ألح واأحة اونها غير القراءة ي فمن وجود صعوبة واذا قرأته

 .، حيث أن هنال بهوت في الخمبفعل عوامل الزمن

 نقش خلوة محمد بيك -2

 
 مالصــــــــقة الصــــــــخرةلصــــــــحن  الشــــــــماليةالعثمانية وتقن في الجهة  الفترةبداية  تعود خلوة محمد بيك إلة

 ال ائكة.جد علة مدخل و م وي1567ه/974وأمر ب نشائها أمير لواء القدس محمد بك  الشمالية، لل ائكة
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: 2017والجالد ) (،Tutuncu, 2006: P.159لـــدق توتونجو ) بـــالقراءة نفســــــــــــــهـــا الن قح ار هـــذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن. (،356 

 ك:نقش خلوة قيطاس بي -3

 

 نقش خلوة محمد بيك األثر
 الشمالية لل ائكة مالصقة الصخرةلصحن  الشماليةوتقن في الجهة  الموقع

 م1567ه/974 الن قش تاريخ
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 أمير لواء القدس محمد بك اسم الباني
 نس ة إلة بانيها سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 النسخ العثماني نوع الخط

 أسطر 3 عدد السطر
 حـــــــــــــــــين أنشـــــــــــــــــأ محمـــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــرا الن قشنص 

 

 ألولــــــــــــــــة العلــــــــــــــــم عــــــــــــــــد مــــــــــــــــولة
 

 ر لـــــــــــــــــــــــــــــــواء القـــــــــــــــــــــــــــــــدسأميــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــد عـــــد متمســـــكا بالســـــبب األقـــــوق   ق
 

 حســــــــــــــــــــــــــــبوه بعـــــــــــــــــــــــــــــد وأرخـــــــــــــــــــــــــــــوه
 

 أســـــــــــــس بنياتـــــــــــــه علـــــــــــــة التقـــــــــــــوق 
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 الخلوةبيم  الصـــــخرةلصـــــحن ق ة  الشـــــمالية، وتقن في الجهة العثمانية الفترةتعود خلوة قيطاس إلة بداية 

الطاب  العلوي يطل علة صـــــــحن ويز من الغر ، وتتكون من طابقين الجنبالطيه من الشـــــــرل وخلوة بر 

منطقة أشـــجار  أما الطاب  الســـفلي فيطل علة األحوال. باســـمويســـتخدم امكتب للحرس يعرع  الصـــخرة

 .الصخرةالزيتون إلة الشمال من صحن 

 

                                                           
 هو أمير لواء القدس، ولم تتوفر معلومات أخرق عنه.   (1)

 نقش خلوة قيطاس بيك األثر
ه من الشرل وخلوة برويز الجنبالطي الخلوةبيم  الصخرةلصحن ق ة  الشماليةوتقن في الجهة  الموقع

 من الغر 
 م1559ه/967 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 (1)قيطاس بك اسم الباني

 نس ة إلة بانيها سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر

 ال ار  طريقة الحفر 
 النسخ العثماني نوع الخط
 سم( عرًأا 80سم( طواًل و) 40) القياس

 أسطر2 عدد السطر
 ر  الماثر والكرم   ا بً تقر   هاأنشأ .1 الن قشنص 

 في عزهم فاألجر تم  ا قيطاس بك ملرخً  .2
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واــذا قرأتــه، فــالقراءة (، Tutuncu, 2006: P.160توتونجو ) القري ــة منهــا بــالقراءة الن قح ار هــذا 

في الســـــــــطر الثاني حيث  ار أنه واأـــــــــحة ولم  لحقها أـــــــــرر بفعل عوامل الزمن، فيما وجد اختالع 

بين المة )ملرخافة( و)فاألجرتم(، وقرأها  ، اما أنه لم  ترل فراغات)قنطاس( ولكن األصــح أن ه قيطاس

 (.357:  2017جالد )كما قرأتها ال

 وي :نقش خلوة بر  -4

 

 

 نقش خلوة براوي  األثر
 ويز با  خلوة بر الران الشمالي الغربي من ق ة الصخرة، صحن الق ة، أعلة  الموقن

 م1568ه/976 الن قحتاريخ 
 الفترة العثمانية الزمنية الفترة

و نائب مخول لمسلول حكومي أورد "توتونجو" أن ال اني هو )كيثودا( وهو مسلول أ اسم ال اني
 يعتني بشلون براويز 

 الرخام نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر 

 النسخ العثماني نوع الخم
 أسطر2 عدد االسطر

 الن قحنص 
 

 وجددها برويز نعم الكتخدا  هاأنشأ .1
 في  من تاريخه فخر بعز أبدا .2
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ع في القراءة، حيـــث أوردهـــا بوجود اختال (،Tutuncu, 2006: P.161توتونجو ) الن قح ار هـــذا 

قرأه بالقراءة نفســـــــــــــها )الجالد،  فيما )أنشـــــــــــــأ وجددها بروين نوم الكتخدا، في  من تأريح فخر بعز أبدا(،

اب ، (، واذا357:  2017 واأــــــــــحة  ةويشــــــــــار إلة أن الكتاب قرأته بالقراءة الواردة في الجدول الســــــــــ 

 لم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.إ  القراءة واذلك 

 خلوة عبد الحي الدجاني: -5

 
لصهريج  مالصقةالغربي،  الصخرةوتقن أسفل صحن  العثمانية الفترةتعود خلوة عبد الحي الدجاني إلة 

م عــــا (1)الغربيــــة(، أنشـــــــــــــــــأهــــا الشــــــــــــــيخ عبــــد الحي الــــدجــــاني ال ــــائكــــةجنو  درج المعام  يســــــــــــــة )

  علة واجهة الخلوة. الن قح، ويقن م، وهي غرفة مستطيله1725ه/1138

                                                           
 هو لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر.   (1)
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واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها (، 360:  2017لدق الجالد ) بالقراءة نفسها الن قح ار هذا 

 أرر بفعل عوامل الزمن.

 خلوة عبد الحي الدجاني األثر
 ال ائكةلصــــهريج المعام  يســــة )جنو  درج  مالصــــقةالغربي،  الصــــخرةوتقن أســــفل صــــحن  الموقع

 الغربية(
 م1725ه/1138 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 الشيخ عبد الحي الدجاني اسم الباني
 حي الدجانينس ة إلة بانيه الشيخ عبد ال سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 النسخ العثماني نوع الخط

 أسطر 4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 عبد الحي جده الدجاني        لقد غدا لذا المكان باني  .1
 وبنا حس ه بال ثواني       ملسسا علة التقة دعاما  .2
 نانجزاؤه أعالي الج               أرخ له حبذا بنا  .3
 1138سنة  .4
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 نقوش المساجد والجوامع -ثانًيا 

المســاجد جمن مســجد، مشــت  من المفعل ســجد، والذي هو أشــرع أفعال الصــالة، لقر  العبد من ربه، 

، ويرق اذلك بأنه ال موأن من األرض ي سجد الم ت خذ الجتماع المسلمين ألداء الصالة فيهوهو البيت 

هلل فيه، وأما الجامن فهو نعت للمســـــجد، وســـــمي بذلك؛ ألن ه يجمن أهله؛ وألن ه عالمة لالجتماع، فيقال: 

تة وان اان المســجد الجامن، ويجو  قول: "مســجد الجامن"، ويقال للمســجد الذي ت صــل ة فيه الجمعة، ح

 .(1)صغيرًا؛ ألن ه يجمن الن اس في وقت معلوم

 مسجد المأذنة الحمراء -1

 

                                                           
 .7-5 نار:  سعيد القحطاني، المساجد،   (1)

 مسجد المأذنة الحمرا األثر
عدية الموقع  ويقن هذا المسجد في حارة الس 

 م(1533هـ/ 940) الن قشتاريخ 
 شر الهجري/ السادس عشر الميالدي()القرن العا ال منية الفترة

 ء الد  ن بن شمس الد  ن محمد الخلوتيالشيخ عال اسم الباني
 ر اان يحيم بشرفة مئذنته من أعلةنس ة إلة شريم أحم سبب التسمية
 رخامة بيضاء نوع الحجر
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

يعود إنشاء هذا البناء إلة )القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميالدي(، وهو من الطرا  المملواي 

ا في القدس، وتعد هذه المئذنة من األبنية المعلقة المتأخر، ويشار إلة أن مبناها اان يمثل إحدق الزواي

ارع العام بدرجات تلدي إلة ســـاحة مكشـــوفة، وفي الســـاحة بيت للصـــالة يقن في  ويصـــعد إليها من الشـــ 

الجهة الجنوبية الغربية منها، وتوجد مئذنة المســــجد في الجهة الشــــمالية الغربية من الســــاحة المكشــــوفة، 

ويـل أعالهـا إلة مثمن بواســــــــــــــطـة مثلثـات هرميـة إلقـامـة الطـاب  األول وتتكون من قـاعـدة مربعـة تم تح

للمثمن، ثم يقوم فوقه الطاب  الثاني وهو مســــــــتد ر ومرتفن، وتوجد في أعاله شــــــــرفة حجرية مقامة علة 

 .(1)مجموعة مقرنصات جميلة التكوين، وقد أقيم وسم هذه الشرفة بناء صغير  نتهي بطاقية المئذنة

عديةيقن هذا المســـــــجد فو  بناه الشـــــــيخ عالء الد  ن بن شـــــــمس الد  ن محمد الخلوتي ســـــــنة  ،ي حارة الســـــــ 

ــــــــــــــــ/ 940) م(، في بداية إنشــائه عرع المســجد باســمه، ثم أطل  أهل القدس عليه اســم المئذنة 1533هـ

  ر اان يحيم بشرفة مئذنته من أعلة.الحمراء نس ة إلة شريم أحم

                                                           
 .141 نار: يحية و يرق، التطور العمراني والتراب المعماري لمد نة القدس الشريف،   (1)

 ط اعة الكترونية طريقة الحفر 
 المزراح الكوفيبخطين، األول الثلثي، والثاني بالخم  الن قحكتب هذا  نوع الخط
 ( عرًأا،60( طواًل، و)69وقياسه ) القياس

 أسطر 6 عدد السطر
م   .1 الن قشنص  ََّ  ُمني آُمُن ب اهللَّ  ُواليُيوي ُد  م ر  ُمُساج   إ نَُّما ُيعي

ُكاُة  .2 اُلُة ُوآُتة الزَّ ر  ُوُأُقاُم الصَّ خ   امي
ُ ُفُعُسٰة  .3 ََّ ُح إ الَّ   ُوُلمي ُيخي
ُتد  نُ  .4 ُن اليم هي ئ ُك ُأن ُيك ون وا م   أ ولُٰ
 مسجد المأ نة .5
 الحمراء .6



185 
 

بخطين، األول الثلثي، والثاني بالخم  الن قحتب هذا فول مدخل با  المســــــــــــــجد، وقد ا الن قحيقن هذا 

من ســورة الت وبة، آية قرآنية  الن قحهذا  ويذار الحد ثة، الط اعة آلة علة كت ا والخطين المزراح، الكوفي

من  ار تاريخ بناء المســـــــجد، ولكن من المصـــــــادر التي قامت  الن قحواذلك اســـــــم المســـــــجد، وقد خلة 

 م(.1533هـ/ 940نا معرفة سنة إنشائه والتي اانت )استطع أريخ إنشاء هذا المسجدتب

 مواد، هي: أربن الن قح تضمن نص  

األســـــــــود  النســـــــــخبالخم  تاتب ، وقد(18األول،   ارة عن آية قرآنية من ســـــــــورة التوبة آية ) الن قح -1

ََّ  ُمني آُمُن ب اهللَّ  ُوالي "أربعة أسطر  وفي الرفين ُد  م ر  ُمُساج  ُكاُة إ نَُّما ُيعي اُلُة ُوآُتة الزَّ ر  ُوُأُقاُم الصَّ خ  م  امي ُيوي

ُتد  نُ  ُن اليم هي ئ ُك ُأن ُيك ون وا م  ُ ۖ ُفُعُسٰة أ ولُٰ ََّ ُح إ الَّ   .(1)"ُوُلمي ُيخي

في و  األســــــــود العري  الثاني، يعب ر عن اســــــــم المســــــــجد، وقد اتب بالخم الكوفي المزراح الن قح -2

 ".مسجد المأ نه الحمراءسطرين "

الثالث، وهو   ارة عن نخلتين األولة علة الجانب األيمن والثاني علة الجانب األيســــــــــــــر،  الن قح -3

، وهاتان النخلتان تحيطان باألســــــــــــــطر الثالب األخيرة من امية القرآنية، وفول اســــــــــــــم المســــــــــــــجد

 .ومرسومتين باللون األسود الغام 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)
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 -رضي هللا عنه –نقش مسجد عمر بن الخط اب  -2

 

 
( لكنه لم يقم بتفصـــــــــــيل أي  ار للنقح، فيما قرأته، Hawari, 2007أشـــــــــــار للنقح الهواري )

 فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

 -رضي هللا عنه –نقش مسجد عمر بن الخط اب  ألثرا
سة القيامة، داخل البلدة القديمة في حارة ييقن مسجد عمر بن الخطا  مقابل ان الموقن

 فول المدخل الرئيس ل ا  المسجد الن قحيقن  النصارق،
 م(1193هـ/ 589سنة ) الن قحتاريخ 

 العثمانية الفترة الزمنية الفترة
 ح الد ن األ وبيصال اسم ال اني

 نس ه لعمر بن الخطا  سبب التسمية
 رخام أبي  نوع الحجر

 ط اعة االلكترونية طريقة الحفر 
 ، ، األول بالخم الفارسي، والثاني اتب بخم النسخبثالب خطوطكتب  نوع الخم

 اإلنجليزي  والثالث خم النسخ
 سم( عرًأا 147سم( طواًل، و) 50)  القياس

 راسط3 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 مسجد عمر بن الخطا  رأي هللا عنه .1
2. Mosque of Omar 
 For Prayers Only   للمصلين فقم .3
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 "صــــــــــــفرونيوس"عد تســــــــــــلمه مفاتيحها، دعاه ال طريرل حينما دخل عمر بيت المقدس فاتًحا، وب

: مكانك. له فقال ؟فأدراته الصــالة، فالتفت إلة ال طريرل وقال له: "أ ن أصــلي ،(1)القيامةليتفقد انيســة 

 ،هنا صــلة عمر :ويقولون  القيامة فيأتي المســلمون من بعدي فقال: ما اان لعمر أن يصــلي في انيســة

قام المســـــــلمون ببناء  وفيما بعد .ةعنها رمية حجر، وفر    اءته وصـــــــل  ويبنون عليه مســـــــجًدا، فابتعد 

 .(2)ك المكان وأطل  عليه "مسجد عمر"مسجًدا في  ل

الذي قام  ،مسجد الملك األفضل، نس ة إلة الملك األفضل بن صالح الد ن األ وبي -ا أيًض  -ويسمة 

بترميمه  (3)عبد المجيد العثمانيالســـــــلطان  قامم(، وقد 1193هـــــــــــــــــــــ/ 589بتجد د بنائه وترميمه ســـــــنة )

 .(4)وتجد ده

ســـــــــة القيامة، داخل البلدة القديمة في حارة النصـــــــــارق، ويمكن ييقن مســـــــــجد عمر بن الخطا  مقابل ان

الوصـــــول إليه إما عن طري  حارة النصـــــارق واالتجاه شـــــرًقا، أو عن طري  ســـــول الدباغة حيث مدخل 

                                                           
اانت تعرع اذلك بكنيســـة القمامة عندما فتحها عمر بن الخطا ، وهذه الحادثة ترت م بالصـــراع المســـيحي اليهودي،  (1)

ب لقاء الخشــ ة التي صــلب عليها المســيح بمســافة قري ة من مكان قبره، حيث  -اما  زعم النصــارق  –حيث قام اليهود 
امة عليها حتة جاءت الملكة "هيالنة" والدة الملك قســـطنطين فأ الت القمامة عن الخشـــ ة التي قاموا بدفنها والقاء القم

صـلب عليها المسـيح وأفرغت المكان وقامت بتنايفه ونقلت القمامة علة الصـخرة، ومن ثم بنت انيسـة ابيرة مزخرفة 
ســـــير آخر هو أن معنة قمامة قد ومزراشـــــة، وهذا ما أشـــــار إليه ابن خلدون في تاريخه، ولكن ال ع  أشـــــار إلة تف

ـــــــــ)قمامة( والتي تأتي بمعنة العلو والجمن، أي الكنيسة الجامعة اما أشار إلة  لك  أتت من الفعل )ُقُمُم( وهي جذر لـ
اإلدريسي، وهذا ما أشار إليه الر ا ي اذلك بأن القمة والقمامة هي جماعة الن اس.  نار:  اريا محمد، أصل التسمية 

، وأرق أن الرأي األخير هو األقر  إلة الذهن اون القصة األولة غير مقنعة أو واقعية 59-58،  لكنيسة القيامة
( عام مدفونة تحت الترا  وت قة اما هي، بأن معناها 300وخاصة أنه هل من المعقول أن ت قة الخش ة أكثر من )

 الكنيسة الجامعة، وهذا ما يقاربها باللغة العربي ة المسجد الجامن.
 .24و ارة اإلعالم، معالم مد نة القدس،   (2)
سنة،  18هــــــ علة عر  السلطنة وعمره 1255هــــــ وجلس عام 1237هو ابن السلطان محمود خان الثاني، ولد سنة  (3)

ـــــــــــــــ توفي إلة رحمة هللا عن عمر أربعين سنة، قضة منها علة عر  الملك 1277وفي عام  عاًما، ودفن في  22هـ
-124تربته المخصوصة.  نار: عزتلو بك آصاع، تاريخ سالطين بني عثمان،   جوار جامن السلطان سليم في

126. 
 .18 نار: منشورات ملسسة القدس الدولية، القدس: معالم البلدة القديمة،   (4)
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معمارية، مكونة من مدخل، وسـاحة مكشـوفة، ومئذنة،  كنيسـة القيامة، ويتكون المسـجد من عدة وحدات

 .(1)وبيت للصالة، ومرفقات خاصة بالمسجد تضم مراحي  ومتوأأ

والثاني  الخم الفارســــــــــي،ب األول، اتب بخطين الن قحو ل ا  المســــــــــجد،  فول المدخل الرئيس الن قحيقن 

المســـــــجد "مســـــــجد عمر بن  بأحجام مختلفة، فنجد أن اســـــــم الن قحبخم النســـــــخ اإلنجليزي، واتب كتب 

الخطا " قد اتب بخم نســـخي ابير، وفول المة "الخط ا " اتبت "رأـــي هللا عنه" بخم نســـخي بحجم 

إلة الجهة اليســـــرق اتب "للمصـــــلين فقم" بخم نســـــخي متوســـــم، وأما اســــم  الن قحصـــــغير، وفي أســـــفل 

زي وهو بحجم ابير، ( فقد اتب بالخم النســــخ االنجليMosque of Omarالمســــجد باللغة اإلنجليزية )

( بحجم متوســم وهو قريب بما  رادفه For Prayers Onlyإلة الجهة اليمنة اتب ) الن قحوفي أســفل 

واللغة اإلنجليزية هاللين أحدهما علة جهة  العربي ة، ويقن بين اســـــــــــــم المســـــــــــــجد باللغة العربي ةفي اللغة 

، وهو نقح حد ث الر خامفهو من  الن قح وأما الحجر الذي اتب عليهاليمين وامخر إلة الجهة اليسرق، 

  يعود إلة )القرن الرابن عشر الهجري/ العشرين الميالدي(.

ح بأن هذا  اتب حد ًثا باســــــــــــتخدام برنامج )ويندو ( أي باســــــــــــتخدام الط اعة الحد ثة،  الن قحومن المرج 

بعد إجراء اإلصـــالحات ، اإلســـالمي ة والشـــلون والدراســـات األوقاع و ارةوأـــعته  الن قحواألرجح أن هذا 

 داخل المسجد.

 

 

 

 

 

                                                           
 .8و 3 نار: النتشة، مسجد عمر بن الخطا ،   (1)
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 مسجد القيمري نقش  -3

 

 
أته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل قد قر حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 

 نقش مسجد القيمري  األثر
 فول المدخل الرئيس ل ا  المسجد الن قحيقن  الموقع

ابن الهجري  الن قشتاريخ   تاريخ بنائه إلة القرن الس 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 لقيمري نس ة إلة األمير سيف الد ن ا سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 ط اعة امبيوتر طريقة الحفر 
 بخم نسخ  نوع الخط
 سم( عرًأا 60سم( طواًل، و) 50وقياسه ) القياس

 أسطر3 عدد السطر
 دائرة األوقاع اإلسالمي ة -1 الن قشنص 

 مسجد القيمري  -2
 أعيد بناؤه في العهد العثماني -3
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، وهو يقن داخل البلدة القديمة من با  (1)ســـــــــمي بهذا االســـــــــم نســـــــــ ة إلة األمير ســـــــــيف الد ن القيمري 

الجد د، في حارة النصـــــــــــــــارق وتحد ًدا مقابل د ر الالتين، وهو من دون مئذنة، ويرجن تاريخ بنائه إلة 

ابن  ، فيما أشار آخرون إلة أن هذا المسجد يعود (2)الهجري، وقد افتتح بداخله مدرسة إسالميةالقرن الس 

تاريخه إلة الحق ة العثمانية، وتحد ًدا إلة القرن الثالث عشــر، ويعتقد أن تســميته  ات عالقة بأصــحا  

اني هذا المقامة خارج ســــــــــــــور القدس، ويوجد بداخل المســــــــــــــجد قبر يحتمل أنه قبر ب (3)الق ة القيمرية

ق ة أـــــحلة، ترتكز علة قاعدة  اء مربن الشـــــكل تقريً ا. وتقوم عليهالمســـــجد، وأما بيت الصـــــالة، فهو بن

مثمنة، بعد تحويل أعلة أراان بيت الصـــالة المربن إلة مثمن، بوســـاطة أربعة عقود أقيم ال منها علة 

ق ة الضــــــــــحلة عليها، وله جدار المســــــــــجد، وملل ما بينها، و لك لتكوين قاعدة مثمنة تصــــــــــلح إلقامة ال

 .  (4)محرا ، وهو   ارة عن حنية مجوفة في الجدار الجنوبي

 

 

 

                                                           
، من العرال ثم انتقل إلة الشام، وهو أحد هو أبو الحسن علي بن  وسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي (1)

أمراء القيامرة، وهو ابن أخت صـــــاحب قيمر، وقيمر هي قلعة في الج ال بين الموصـــــل وخ الط  نســـــب إليها جماعة 
من أ ياء األمراء بالموصل وخالط، وهم أكراد، اان له إسهامات سياسية وثقافية واقتصادية مشرفة في دمش ، اان 

صف ب سالته أد الفرنجة واشترل في معراة دمياط سنة ) ا مال اثير وثرو  ه/ 648ة، أمير شجاع وبطل مجاهد و 
م( وهو يقاتل الصـــليبيين ثم نقل ودفن 1255ه/ 653م(، وأســـر فيها ملك الصـــليبيين، توفي في نابلس ســـنة )1250

، ويقال فيه: 148ســالم،  البيمارســتانات في اإل بالســفح في قبته التي تجاه المارســتان.  نار: أحمد  يســة، تاريخ
"هو أكبر أمراء القيمريــة، اــانوا يقفون بين  ــديــه امــا تعــامــل الملول، ومن أكبر أعمــالــه أنــه اــان  وقف الكثير من 

 (.195/13الوقف، ومن أبر ها وقفه المارستان الذي بسفح قاسيون" )ابن اثير، البداية والنهاية، 
 .19لدة القديمة،   نار: ملسسة القدس الدولية، معالم الب (2)
م( أي في  من ســـــيف الد ن القيمري في شـــــارع شـــــترواس شـــــمالي غربي 125ه/ 648الق ة القيمرية بنت قبل عام ) (3)

القدس، وهي ترتفن فول بناء مربن الشــــــــكل، ودفن فيها عدد من شــــــــهداء القيمرية، وغيرهم في القرنين الثالث عشــــــــر 
 .63المعماري العربي في غربي القدس المحتلة، صص والر ابن عشر.  نار: بشير براات، اال دهار

 .23 نار: و ارة اإلعالم الفلسطينية، معالم مد نة القدس،   (4)
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 مسجد الشيخ لؤلؤنقش -4

 

 

                                                           
يقن في منتصـــــف الحائم الشـــــمالي لســـــول القدس، ويعود تاريخه إلة عهد الســـــلطان ســـــليمان القانوني با  العامود:  (1)

ين، وقد أقيم فول أنقاض با  يعود إلة العهد الصــــــــــــــليبي، العثماني، يعلو هذا ال ا  قوس مســــــــــــــتد ر قائم بين برج
 نار: و ارة اإلعالم الفلســــــــطينية، معالم  ويســــــــمة اذلك ب ا  دمشــــــــ ، اونه اان قديًما مخرًجا للقوافل الذاه ة إليها.

 .12مد نة القدس،  

 نقش مسجد الشيخ لؤلؤ األثر
 (1)يقن في با  العامود الموقع

 م(1373هـ/775) الن قشتاريخ 
 المملوايالعصر  ال منية الفترة

 بدر الد ن لللل غا ي  اسم الباني
 نس ة إلة بانيه تسميةسبب ال

 الجير نوع الحجر
 بار  طريقة الحفر 
 النسخ المملوايخم  نوع الخط
 سم( عرًأا، 60سم( طواًل، و) 50وقياسه ) القياس

 أسطر 2 عدد السطر
 مسجد  .1 الن قشنص 

يخ لللل .2  الش 
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ة ولم  لحقها واذا قرأته، فالقراءة واأــــــــــــح(، 131:  2004و يري ) بالقراءة نفســــــــــــها الن قح ار هذا 

 أرر بفعل عوامل الزمن.

لقب )شـــــــــــيخ(، ولقب شـــــــــــيخ ورد في اثير من امثار والتحف العربية اأســـــــــــماء  الن قحوقد ورد في هذا 

وظائف، فضـــاًل عن ألقا  فخرية. والشـــيخ في اللغة هو الطاعن في الســـن، وقد اســـتخدم اســـم شـــيخ من 

يمية، إ  اان يطل  علة المعلم أو المدرس، وقد بدايات العصــر اإلســالمي للداللة علة وظيفة د نية تعل

أشـــــار ابن خلدون إلة الشـــــيوخ أي المعلمين والة وجو  اتصـــــال التلميذ بمختلف الشـــــيوخ، وتلقي العلم 

 .(1)منهم

 (3)وهو عتي  الملك األشرع شع ان بن حسين ،(2)هذا المسجد إلة صاح ه بدر الد ن لللل غا ي   نسب

ــــــــــــــــــــــــــــ775حيث أوقف بتاريخ ) ،(4)(م7313ه/ 747)المتوفة  ، (5)مودا(، ويقن في با  العم1373/هـ

جنو  شــــــــــــــرل بــا  العــامود، داخــل البلــدة القــديمــة في القــدس، وهو يقن وهو أــــــــــــــمن الحي وتحــد ــًدا 

ين، وتبلغ مســــــــاحته في فلســــــــط المملواييرجن تاريخ مســــــــجد الشــــــــيخ لللل إلة العصــــــــر و  اإلســــــــالمي،

 .(6)متر مربن(120)

                                                           
 .2/629حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)
الر حيم السلطان بدر الد  ن أبو الفضائل لللل األرمني، النوري األتابكي، مملول السلطان نور الد ن أرسالن  هو الملك (2)

شاه، صاحب الموصل، اان من أعز مماليك نور الد ن عليه، وصي ره أستا  داره وأمره، فلما توفي تمل ك ابنه القاهر، 
فير ســــــنة ســــــ ن وخمســــــين وســــــتمائة.  نار: إبراهيم العالع، وفي ســــــنة الملك العادل نه  لللل بتدبير المملكة، تو 

، 1/12/2017، نشــــــــر بتاريخ 02/04/2019صــــــــاحب الموصــــــــل الملك الرحيم بدر الد ن لللل، تم الرجوع بتاريخ 
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_1.html. 

 .81س قت ترجمته،   (3)
 .154 مدارس القدس الشريف، محمد الخطيب، لمحات عن  (4)
 .131يحية و يرق، التطور العمراني والتراب المعماري لمد نة القدس الشريف،   (5)
 .32 نار: و ارة اإلعالم الفلسطينية، معالم مد نة القدس،   (6)
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با  لمن  دخل البلدة القديمة من  د الشــــــــيخ لللل عن طري  الســــــــير يســــــــاًراإلة مســــــــجيمكن الوصــــــــول 

ة، وهذا المســـــــــــجد يقن أـــــــــــمن ما يعرع بالزوايا يالعامود، وفي أول الط ري  المتجهة إلة حارة الســـــــــــعد

 لللية المنسوبة إلة صاحبها بدر الد ن لللل غا ي.لال

 مسجد الديسينقوش -5

 

 

 نقوش مسجد الديسي األثر
 أعلة مدخل ال ا  الرئيس للمسجد الن قح يقن الموقع

 م(1947ه/ 1387عام ) الن قشتاريخ 
 العهد األ وبي ال منية الفترة

لطان سليمان القانوني اسم الباني  الس 
يسي التي اانت تشرع عليه وتخد سبب التسمية  نس ة عائلة الد 
 رخام أبي  نوع الحجر

 ط اعة امبيوتر طريقة الحفر 
 م نسخ تجاري بخ نوع الخط
 سم( طواًل  70سم( عرًأا، و) 50)  القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 دائرة األوقاع اإلسالمي ة -1
يسي -2  مسجد الد 
 أعيد بناؤه في العهد األ وبي -3
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

، وله مأ نة ترتفن لحوالي امربعً  ا( مترً 60، وتبلغ مســــاحته حوالي )"النبي داود"طل  عليه اذلك مســــجد ي

متر(، وهذا المســجد يقن داخل أســوار البلدة القديمة، وتحد ًدا في حارة المغاربة، في الجهة الغربية  15)

ه/ 1387بعد عام )الم ارل، وقامت ســــــــلطات االحتالل الصــــــــهيوني  الجنوبية من المســــــــجد األقصــــــــة

المحيطة بالمســـجد، وبنت مكانها مســـاكن وعقارات  هودية،  اإلســـالمي ةم( بهدم البيوت والعقارات 1947

 .(1)فأص ح المسجد محاًطا من ال الجهات باليهود، وبقية العقارات المسيحية التابعة لطائفة األرمن

لطان ســــليمان القانوني، وقد ســــمي  بهذا الســــ   بأمر منالطرا  العثماني،  أعيد ترميمه علةوهذا المســــجد 

يســـي التي اانت تشـــرع عليه وتخدمهاالســـم نســـ ة  ، ويقن جنو  البلدة القديمة، ولهذا المســـجد عائلة الد 

 .(2)مئذنة جميلة

ســـابًقا، حارة اليهود  ويقن المســـجد جنو  غر  البلدة القديمة في مد نة القدس، وتحد ًدا في حارة األرمن

(، واان يعرع قديًما امترً  750خم داود، وهو   عد عن المســـــــجد األقصـــــــة حوالي ) علة طري  حالًيا،

نســ ة إلة الخليفة الر اشــدي (، 92وحســب ترقيم بلدية االحتالل فالمســجد يحمل الرقم )، بالمســجد العمري 

الصـــــهيونية عليه، وقد تعر ض هذا المســـــجد للكثير من االعتداءات  ،عمر بن الخطا ، رأـــــي هللا عنه

رقة بع  ممتلكاتهض للنهب و فتعر   ، مثل: الما ن، األرض التي اانت تابعة للمســــــــجد والعمل علة ســــــــ 

متر(، ويمكن الد خول إلة  1.5) بعرضللمشـــــاة  مصـــــادرتها، وتحويلها إلة موقف للســـــيارات والة ممر

الة ال الغ مســاحتها )يهذا المســجد عبر بوابة حد د  60ة منخفضــة إلة ممر صــغير  لدي إلة بيت الصــ 

                                                           
 .28 نار: و ارة اإلعالم الفلسطينية، معالم مد نة القدس،   (1)
 .17لم البلدة القديمة،   نار: ملسسة القدس الدولية، معا (2)
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، تقام في المســجد ثالب صــلوات فقم وهي الاهر، والعصــر، والمغر ، وبعدها  تم إغالقه، (امربعً  امترً 

 .(1)وال  رفن فيه األ ان نتيجة مصادرة قوات االحتالل مكبرات الصوت

 نقش مسجد الشوربجي: . 6

 

                                                           
 .http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3266 نار: موقن منامة التحرير الفلسطينية، مسجد الديسي،  (1)
ألســــوال البلدة، وتكثر فيه المحال  ل أســــواقها، ويعتبر المدخل الرئيسوهو من األســــوال العامرة في مد نة القدس، وأو  (2)

ول من أول درجات  القديمة، وقد أطل  عليه هذا االسم نس ة إلة وجود خان يطل  عليه "خان الزيت"، ويمتد هذا الس 
 نار: و ارة اإلعالم الفلســـــطينية، معالم . با  العامود، إلة نهاية طري  انيســـــة القيامة وهو امتداد لســـــول العطارين

 .52مد نة القدس،  

 نقش مسجد الشوربجي األثر
 الن قح، يقن الواد، بالقر  من با  العمودوشارع  (2)يقن بين مدخل سول با  خان الز يت الموقع

 إلة يمين ال ا  الرئيس للمسجد وتحد ًدا فول نافذتين مسيجتين
 م(1686ه/ 1097عام ) الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 الحاج عبد الكريم بن مصطفة الشوربجي اسم الباني
 نس ة إلة بانيه سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 غائز طريقة الحفر 
 بالخم الثلثي نوع الخط

 أسطر3 عدد السطر
  مسجد .1 الن قشنص 
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

ات مســـار األســـبلة، وهو أول ســـبيل  لتقي به ، واانت أول محطعند إنشـــائه المســـجد ســـبياًل  يضـــم كانت

ليس له مئذنة،  لم ه المصـــــــــلون من تجار  فقم حالًيا هو مســـــــــجد صـــــــــغيرالزائر داخل البلدية القديمة، 

المنطقة وعابري الط ري ، وهو يقن بين مدخل ســــــــــــول با  خان الز يت وشــــــــــــارع الواد، بالقر  من با  

 .(1)العمود

م( من قبل 1686ه/ 1097جزء الشمالي الغربي لسور القدس عام )وهذا المسجد بني في القر  من ال

، ووقف عليه عدد من األوقاع، وعي ن له موظفين، له (2)الشــــــــــــوربجي بن مصــــــــــــطفة الحاج عبد الكريم

رقية ومحرا  من الحجر األملس وق ة اروية الشـــــــــــكل، مطلية باللون  مدخل صـــــــــــغير في واجهته الشـــــــــــ 

د عام   .(3)م1990األصفر، وقد جد 

 

 

 

 

                                                           
 .15لقديمة،   نار: منشورات ملسسة القدس الدولية، القدس: معالم البلدة ا (1)
ويعرع الشــــــــــــــربجي أو الجربجي، وهي المة في األصــــــــــــــل اانت تطل  علة الط  اخ أو الطاهي، وأطلقت في العهد  (2)

 .180العثماني علة أميرالي الفرقة اإلنكشارية.  نار: حسان حالل و  اس ص اغ، المعجم الجامن،  
 ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن.فيما يخص الحاج عبد الكريم الشوربجي ف نني لم أعثر له علة  

 .70 نار: إبراهيم عبد الكريم، نارة علة المشهد العمراني في القدس خالل العهد العثماني،   (3)

 الشوربجي .2
 م1097 عام تأسس .3
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 بو بكر الصديقأنقش مسجد  -7

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

                                                           
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (1)

 نقش مسجد ابو بكر الصديق األثر
د   داخل أسوار البلدة القديمة لمد نة القدس الموقع فول  الن قح، يقن يقن مسجد أبو بكر الص 

 مدخل با  المسجد الرئيس والواقن في حو  الشويح طري  خان الز يت
 م(1652ه/ 1063) الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 (1)أبي بكر بن عمر الحلبي اسم الباني
 نس ة إلة أبي بكر الصد    رأي هللا عنه، صاحب رسول هللا، صلة هللا عليه وسلم سبب التسمية
 حجر المبزر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 خم الن سخ نوع الخط
 سم( عرًأا90سم( طواًل و) 60) القياس

 أسطر2 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .1
 ال إله إال هللا محمد رسول هللا .2
 مسجد أبو بكر الصد   .3
 ه1407     خليفة رسول هللا األول    ه1407 .4
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)خليفة( وهي من الخالفة ومصدرها )خلف(، وهي من خلف فالن فالنًا خالفة،  لقب الن قحوقد ورد في 

أي من  نو  عنه في غيبته، وهي في الغالب تطل  علة الســـــــــــــلطان األعام الذي يقود األمة، ويحفي 

 .(1)البالد، وينصر الع اد، ويحكم بين الخصوم، وجمن خليفة خلفاء، وخالئف

د   داخل أســـــ وار البلدة القديمة لمد نة القدس، وي عد عن المســـــجد األقصـــــة يقن مســـــجد أبو بكر الصـــــ 

ل ســــــول العط ارين(2)م(، حيث يقن في آخر ســــــول خان الز يت800حوالي ) . يقن المســــــجد علة (3)، وأو 

، وعرأــه ســتة أمتار، ويحوي متر( 14طاب  ثاٍن حيث تقن تحته محالت تجارية،  بلغ طول المســجد )

هذا المســــجد أقيم فول و ســــو  للخليفة أبو بكر الصــــد   ، رحمه هللا، ســــاحة متوســــطة المســــاحة، وهو من

مســـــجد قديم حيث توجد آثار المســـــجد القديم تحت البناء الجد د والتي ت ســـــتعمل امخزن حالًيا، وقد اان 

 .(4)م1967لهذا المسجد مئذنة ه دمت عام 

هللا، الذي أنشـــأه حوالي ســـنة  ، رحمه(5)وتعود أصـــول المســـجد القديم إلة بانيه أبي بكر بن عمر الحلبي

ه/ 1295م(، وتشــــــــــــير بع  حجج محكمة القدس الشــــــــــــر ية إلة أنه في ســــــــــــنة )1652ه/ 1063)

م( اان  دعة بالمسجد العمري، فيما أشارت وثائ  المجلس اإلسالمي األعلة في ملسسة إحياء 1878

                                                           
ابن خلدون في الخالفة واإلمامة، ابن مناور، لســـــــــــــــان العر ، مادة )خلف(، ونعيم موســــــــــــــة، فقه العالمة  نار:  (1)

 10. 
ألســــوال البلدة، وتكثر فيه المحال  ل أســــواقها، ويعتبر المدخل الرئيسوهو من األســــوال العامرة في مد نة القدس، وأو  (2)

ول من أول درجات  القديمة، وقد أطل  عليه هذا االسم نس ة إلة وجود خان يطل  عليه "خان الزيت"، ويمتد هذا الس 
 نار: و ارة اإلعالم الفلســـــطينية، معالم عامود، إلة نهاية طري  انيســـــة القيامة وهو امتداد لســـــول العطارين. با  ال

 .52القدس،  
يقن داخل البلدة القديمة في القدس غر  المســــجد األقصــــة، تحد ًدا ما بين ســــول اللحامين وســــول  :ســــول العطارين (3)

تدخله عبر إحدق بوابات القدس الســـــــ  عة وهو با  دمشـــــــ  أو ما  الخواجات لألقمشـــــــة وبعد ســـــــول خان الز يت الذي
ا لبين  ول قديًما مخصـــــصـــــً ور، اان الســـــ  ول يقن أـــــمن المنطقة الغربي ة من الســـــ  يعرع حالًيا ب ا  العمود، وهذا الســـــ 

ا ت ــاع فيــه مواد اثيرة اـالجلود، والمالبس، األدوات الكهربـائيــة والبراو  يز وغيرهـا. العطــارة، ولكن اليوم أصــــــــــــــ ح مكــانـً
 .5-3جودة وقاصد الشخشير، سول القطانين،   ث نار: لي

 .25 نار: منشورات و ارة اإلعالم الفلسطينية، معالم القدس،   (4)
 لم أعثر له علة ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن. (5)
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بناء مجاور أطل  عليه  م تم اتخا  مســجد علوي في1927إلة أنه في ســنة  اإلســالمي ةالتراب وال حوب 

د  ، رحمه هللا، أول الخلفاء الر اشد ن  .(1)اسم مسجد أبي بكر الص 

عود إلة هذا المسجد من  ( والمرقم من قبل بلدية قوات االحتالل،2هذا المسجد يحمل رقم ) ويمكن الص 

ة، ثم ( درجة تلدي إلة ساحة مكشوف19مدخل يقن إلة الغر  من مسجد سول خان الز يت من خالل )

وهو ، حد ث الن قحيعتبر و   تم الوصـــــول إلة المســـــجد، ويت ن لهذا المســـــجد مصـــــلة للن ســـــاء ومتوأـــــأ،

 .م1987، حيث ن قح علة حجر وهي حد ثة تعود إلة عام ، وهو خم الن سخمكتو  بخم واحد

 ولي  هللا محاربمسجد نقش  -8

 

                                                           
يــــــــت،  (1)  ــــــــنــــــــاــــــــر: مــــــــوقــــــــن دائــــــــرة شـــــــــــــــــــــلون الــــــــقــــــــدس، مســـــــــــــــــــــجــــــــد الــــــــقــــــــديــــــــم فــــــــي ســـــــــــــــــــــول خــــــــان الــــــــز 

http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3196. 
 لم أعثر علة ترجمة وافية له فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن.( 2)

  محاربنقش مسجد ولي  هللا األثر
 ليمنة أعلة المدخل الرئيس للمسجدهة افي الج الن قحيقن  الموقع

 م(1198ه/ 595سنة ) الن قشتاريخ 
 ةاأل وبي ةالفتر  ال منية الفترة

 (2)القائد المجاهد ولي  هللا محمد بن محار  اسم الباني
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(، واذا قرأته، من وجود Hawari, 1998: P. 144بالقراءة نفســـــها الهواري ) الن قح ار هذا 

ها الهواري )ثم بع  الكلمات لم أســــــــــــــتطن قراءتها، واذا وجد اختالع في القراءة اما أوقف، حيث قرأ 

ها(.  أوقف(، واذلك المة خدمها وردت لديه )حد 

 كما وجد اختالع في القراءة في السطور الخامس والسادس والسابن، حيث قرأها:

 من القبلة إلة قسارية النصارا ومن الشرل الطري  وفيه يفتح أبوابهم -5

 لمل نومن الشام المسجد ومن الغر  إلة القسارية وقف علة اإلمام وا -6

 ورتب المكان وحصره وقفا صححا شر يا في العشر األول -7

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)
 النقاط ).....( مكانها المات غير مفهومة القراءة. (2)

 صاح ه بدر الد ن لللل غا ي  سبب التسمية
 الحجر األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 لمغربياالنسخ خم  نوع الخط
 سم( عرًأا24( طواًل و)46وقياسه ) القياس

 أسطر 8 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

ََّ  ُمني  بسم هللا الرحمن الرحيم-1 ُد  م ر  ُمُساج   إنُما ُيعي
2-  ََُّ ُح إ الَّ  ُكاُة ُوُلمي ُيخي اُلُة ُوآُتة الزَّ ر  ُوُأُقاُم الصَّ خ  م  امي  (1)آُمُن ب اهللَّ  ُواليُيوي

 أمر بعمارة هذا المسجد الم ارل العبد الفقير الراجي لرحمة ربه-3 
 محمد بن محار  اما أوقف علة هذا المسجد ثالثة حوانيت من ق اليه خدمها-4 
رل الط ري  ...... أبو العمر  -5   ...... ومن الش 
مال المسجد، ومن الغر  إلة القشارة، وقف عليه اإلمام والمل  ن  -6  ومن الش 
 ... المكان وحصره وقًفا صحيًحا شر ًيا في العشر األول .. -7
 (2)من ربين األول سنة خمس وتسعين وخمس مائة -8
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 /ه595ســـــــــــــنة ) (1)ولي  هللا محمد بن محار العالم والقائد المجاهد أنشـــــــــــــأ هذا المســـــــــــــجد لقد 

ريف( م1198 رع (2)غربي الحرم القدسي الش  كل، أ وبي األصل، يقن في حارة الش  . مسجد مستطيل الش 

 . (3)ارة اليهود()أو فيما يطل  عليها حالًيا ح

ويذار بأن مساحة هذا المسجد األصلية اانت أكبر مما هي عليه امن، ويتكون من بيت للصالة، وهو 

كل، قليل العرض، وله محرا  جميل في منتصـــف واجهته الجنوبية،  بيت صـــغير الحجم، مســـتطيل الشـــ 

مدخل معقود  تناســـــــــب  وهو   ارة عن حني ة في الحائم، وأما ســـــــــقفه فيغطيه قبو نصـــــــــف برميلي، وله

 .(4)وحجمه

تعر ض المسجد إلة محاوالت طمس نقح تأسيسه وأوقافه حتة مطلن الن صف الثاني من القرن العشرين 

الذي  تضـــــمن أن  الن قحالماأـــــي، ولكن إلحاح المجاورين علة أـــــرورة تعميره أدق إلة الكشـــــف عن 

ن، أما الثالثة فقد خســــــــــــــرتها دائرة األوقاع ولي  هللا بن محار  وقف عليه ثالب دااكين أثبت منها اثنتا

بســـــبب إث ات مســـــتأجره ملكيته لها بالطابو، وقد منن االحتالل رفن األ ان فيه، فصـــــار األ ان  رفن فيه 

 . (6))عثمان بن عفان( المجاور (5)من خالل الربم من مسجد ال ا ار

ويذار بالخم المغربي،  الن قحهذا  في الجهة اليمنة أعلة المدخل الرئيس للمسجد، وقد اتب الن قحيقن 

ال ســــملة، ومن ثم آية قرآنية من ســــورة الت وبة، ونقح  خرفي يفصــــل بين ال ســــملة وامية القرآنية،  الن قح

                                                           
 لم أعثر علة ترجمة وافية له فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجن.( 1)
 .188لمنهج اإلسالمي في االستدامة وأثره في بناء البيئة العمرانية المعاصرة،   نار: طارل فرج هللا، ا( 2)
 .16 نار: ملسسة القدس الدولية، معالم البلدة القديمة،  ( 3)
 .110 نار: رائف نجم، انو  القدس،  ( 4)
، وتحد ًدا في منطقة ويســـــــمة اذلك بمســـــــجد عثمان بن عف ان، وهو يقن داخل أســـــــوار البلدة القديمة في مد نة القدس (5)

متر  15هذا المسجد حوالي )سول ال ا ار علة الطري  الملدي إلة با  الخليل إلة المسجد األقصة، وتبلغ مساحة 
 نار: و ارة اإلعالم الفلسطينية، معالم مد نة القدس،  مربن(، ويوجد في هذا المسجد مكت ة صغيرة، وهو دون مأ نة.

 34. 
 .http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3196ن القدس، مسجد ولي  هللا ومحار ،  نار: موقن دائرة شلو ( 6)
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ومن ثم  بدأ من ســطر جد د اســم م نشــل المســجد، وعدد الحوانيت )المحالت( التي أوقفها له، باإلأــافة 

نة التي أنشأ فيها هذا المسجد  .إلة الس 

 ثغ  رْ مسجد دت نقش  -8

 
ْرغ ث األثر  نقش مسجد دت
يقن المسجد داخل أسوار البلدة القديمة في شارع الواد الملدي إلة المسجد األقصة  الموقع

 فول المدخل الر ئيس للمسجد الن قحويقن ، الم ارل
 م1964 الن قشتاريخ 
 عود للفترة العثمانيةالعصر الحد ث، وهو فول المسجد القديم الذي ي ال منية الفترة

 محمد عبده حلمي والده أحمد حلمي باشا عبد ال اقي اسم الباني
 تيمنًا بأحد األولياء الصالحين ويدعة درغث سبب التسمية
 000000 نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 بالخم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا، 90سم( طواًل و)60)  القياس

 سطرأ 5 عدد السطر
 لن قشانص 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .1
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

المســــجد األقصــــة الم ارل، وحول  في شــــارع الواد الملدي إلةداخل أســــوار البلدة القديمة يقن المســــجد 

اخل من با   المســــــجد مجموعة من األماكن المســــــيحية، وتحد ًدا يقن في حارة الن صــــــارق علة يمين الد 

 الن قح، اما أن الن قح، اما هو واأح من (3)م1964وهو حد ث البناء، إ  يعود تأريخه للعام  العامود،

والده أحمد حلمي عبده بأن باني المسجد هو محمد  الن قح، اما  دل من ( محل تجاري 62يحمل الرقم )

 .(4)باشا عبد ال اقيحلمي 

                                                           
 .18سورة التوبة، آية  (1)
 .64  سب  التعريف باللقب، (2)
 .14  نار: ملسسة القدس الدولية، معالم البلدة القديمة،  (3)
حمد علومه األولية في نابلس، ثم م، اان والده أــابًطا في الجيح العثماني، تلقة أ1882ولد في مد نة صــيدا، عام  (4)

راعي هنال، شارع في العمارة في حراة متطوعي  تابن دراسته في استانبول، وعاد إلة نابلس للعمل في المصرع الز 
أبناء العشـــــــــــــائر العراقية لمحاربة القوات البريطانية إلة جانب الجيح العثماني في أثناء الحر  العالمية األولة، نزح 

ن مشاوًرا للمالية، واختاره الملك حسين بن علي عاهل الحجا ، ناظًرا للخم يشرل األردن، حيث ع  إلة  م1922سنة 
الحد دي الحجا ي، ومنحه لقب باشــــــا، شــــــارل في الملتمر اإلســــــالمي للدفاع عن حائم البرال واألماكن اإلســــــالمية 

د من المناقب الجهادية، حيث ، اما له العد م1931، واذلك الذي عقد ســـــــــنة م1928المقدســـــــــة، والذي عقد ســـــــــنة 
شارل في العد د من الملتمرات، ونادق بالمقاومة أد االحتالل، وترأس العد د من اللجان والهيئات، ويقال عنه بأنه 
أرناؤطي األصــــل، تراي النشــــأة، عروبي الهوق وفلســــطيني الوالء واإليمان، توفي في ســــول الغر  في لبنان، بتاريخ 

ريف.  نار: ملســـــــســـــــة الدراســـــــات م، ونقل 1963حزيران  29 جثمانه إلة القدس حيث دفن في ســـــــاحة الحرم الشـــــــ 
 .https://www.paljourneys.orgالفلسطينية، أحمد حلمي باشا عبد ال اقي، رجال أعمال واقتصاد  ون، 

ُكاُة ُوُلمي يُ  .2  اُلُة ُوآُتة الزَّ ر  ُوُأُقاُم الصــــَّ خ  م  امي ََّ  ُمني آُمُن ب اهللَّ  ُواليُيوي ُد  اج  م ر  ُمســــُ ُح إ نَُّما ُيعي خي
 ََُّ  (1)إ الَّ 

 أنشأ هذا المسجد الم ارل ومئذنته الفقير إليه تعالة محمد عبده حلمي  .3
 عبد ال اقي (2)رحوم أحمد حلمي باشاارق والده المجاهد المإحياًء لذ .4
 1964ش اط  10وف   1383رمضان  27في  .5
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والالفت للنار بأن المســجد لم يطل  عليه باســم بانيه أو باســم والده، بل أطل  عليه اســم "درغث" ويقال 

الحين، حيث  وجد مقامه خلف المســجد، حيث يقن المســجد في الط اب  األول من  بأنه أحد األولياء الصــ 

 .(1)( متر مربن120مبناه، حيث تحتل عدة دااكين الط اب  األرأي تبلغ مساحته )

ال سملة، وآية قرآنية من سورة الت وبة، اما  ذار  الن قحويذار  فول المدخل الر ئيس للمسجد،، الن قحيقن 

 اسم باني المسجد ولمن أوقفه، وأن ه أنشأ المسجد والمأ نة، باإلأافة إلة تاريخ إنشائه. 

 واألربطة ثالًثا: نقوش ال وايا والخوانق

 الخانقاه 

جمن خانقاه، وهي المة فارســية معر بة، ومعناها البيت، ثم أصــ ح المقصــود بها المكان الذي يختلي فيه 

وفية وينقطعون فيه للع ادة، والخانقاوات، هي نوع من المعاهد  وهي دور   ادة وعلم،  اإلســــــــالمي ةالصــــــــ 

ابن للهجرة أأــــــــــــــيف إلة عمارة تقوم بأدوار مختلفة د  نية وثقافية واجتما ية، ومنذ أواخر القرن الســـــــــــــــ 

الخانقاه منارة ومنبر فأصــــــــــ حت الخانقاوات   ارة عن مســــــــــاجد تلدق فيها صــــــــــالة الجمعة وغيرها من 

وفية المنقطعين للع ادة أو طلب العلم، وهذه  لوات، واان من رين األوقاع يصـــــــــــرع علة الصـــــــــــ  الصـــــــــــ 

ت في الحراة التعليمية، وفي القدس اانت أول خانقاه هي التي أنشـــأها صـــالح الد  ن الخوان  قد ســـاهم

 .(2)األ وبي بعد تحرير بيت المقدس

 

 

 

 

                                                           
 .34 ، مد نة القدس، معالم و ارة اإلعالم نار:  (1)
 .119-118 هد المماليك، فا ز الزاملي، األوقاع في فلسطين في ع نار: ( 2)
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 الصالحيةالخانقاه  نقش -1

 
 

 نقش الخانقاه الصالحية األثر
 علة طول مدخل جامن الخانقاه الن قحيقن  الموقع

 م(1189هـ/ 585عام ) الن قشتاريخ 
 الفترة األ وبية منيةال   الفترة

 السلطان صالح الد ن األ وبي اسم الباني
 نس ة للسلطان صالح الد ن األ وبي سبب التسمية
 000000000 نوع الحجر

 سطحي طريقة الحفر 
 الفارسي وخم الرقعه وخم الثلثي النسخبالخم  نوع الخط
 سم(، 57سم( وعرأه ) 80طوله ) القياس

 أسطر6 عدد السطر
 لن قشانص 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -1
 وقف -2
الحية -3  الخانقاه الص 
 صالح الد  ن األ وبي، رحمه هللاأوقفها السلطان  -4
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

ــــــــــــــ/ 585عام )، رحمه هللا، في الخامس من رمضان صالح الد ن األ وبي سلطانال أنشأ هذه الخانقاه هـ

، وأوقف عليها قرية صــــــــــــــور باهر، حيث قام ببنائها، حيث (1)، و لك بعد تحرير بيت المقدسم(1189

لكنيسة القيامة من ناحيتها الشمالية، وبعضها  من منزله، الذي اان مالصقاً  امنحه بطريرل القدس جزءً 

لها ظهر الكنيسة، حيث قام الن اصر بتحويله إلة جامن ورباط أوقفه خانقاه للصوفية،  راكب علة وقد حو 

وقد تم إلة دار للمجاهد ن وبنة فوقها منارة،  م(1417هـــــــــــــــــــ/820 ن بن غانم ســــنة )برهان الد   شــــيخها

 .(2)م(1659هـ/ 1069ترميمها عام )

ســــــــــة في القدس من هذا النوع، نها أول ملســــــــــ  وتعتبر هذه الخانقاه من أشــــــــــهر الخوان  في القدس، إ  أ

ا ألن ها ويعتبر الحفاا عليها  ألنها اانت و ر القدس، محر   األ وبي، تعود إلة القائد صــــــــــــــالح الد نمهمًّ

تم تنصـيب الشـيخ في  هللا أفندي بن  الهجري  عشـر الثاني( شـيًخا، حيث ورد أنه في القرن 12تضـم )

ة والنار علة الصــــــوفية باإلأــــــافة لوظيفة التولي خ المشــــــايخبوظيفة شــــــي الســــــيد شــــــحادة أفندي العلمي  

 ،واللغة ،والشــــــــعر ،والخطابة ،التصــــــــوع :أوقافها، ويشــــــــار إلة أن هذه الخانقاة اانت تقوم بتعليم علوم

 .(3)ونسخ الكتب والتفسير، وهي ال  الت عامرة لغاية هذا اليوم، ويقوم عليها آل العلمي

اتبت بالخم  ال ســملةمن ثالثة خطوط:  الن قحويتكون هذا الخانقاه، علة طول مدخل جامن  الن قحيقن 

بخم  اات  والســـنة ( رمضـــان5و) والمة وقف والخانقاه الصـــالحية اتبتا بالخم الثلثي، ،الفارســـي النســـخ

                                                           
 .2/99 نار: العلمي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،  (1)
 .179العارع، المفصل في تاريخ القدس،   (2)
 .678-677ربايعة، الخوان  في القدس خالل العصر العثماني،   (3)

 م1189 -هـ 585رمضان سنة  5في  -5
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الحية والسنة التي أنشأت بها، والتي تعود إلة ) الن قح، ويذار الرقعة ـــــــــــــ/ 585اسم باني الخانقاه الص  هـ

 تحد ًدا في الخامس من رمضان، والتي أوقفها السلطان صالح الد  ن األ وبي، رحمه هللا.م( و 1189

 نقش ال  اوية األفغانية -2

 
 األول العلوي  الن قشأ( 

 
 نقش ال  اوية األفغانية األثر
 يقن وقف الزاوية األفغانية علة طري  برقول  الموقع

 م1043 الن قشتاريخ 
 لعثمانيةا الفترة ال منية الفترة

 الحاج قاسم بن عبد هللا اتخدائي اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 الغائرالحفر  طريقة الحفر 
 خم النسخ نوع الخط
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ثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل قد قرأته ال اححد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 األوسط الن قشب( 

 

 سم( عرض20سم( طول ) 20)  القياس
 أسطر 3 عدد السطر

 فقو  .1 الن قشنص 
  اوية األفغان .2
 ه1043 .3

 نقش ال  اوية األفغانية األثر
 يقن وقف الزاوية األفغانية علة طري  برقول  الموقن

 م4634ه/ 1043 الن قحتاريخ 
 العثمانية الفترة الزمنية الفترة

 الحاج قاسم بن عبد هللا اتخدائي اسم ال اني
 الجير الحجر نوع

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخم
 سم( عرض20سم( طول ) 20االعلة ) القياس
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ســـــــــــــوق أنه أورد المة  (Tutuncu, 2006: P.167لدق توتونجو ) بالقراءة نفســـــــــــــها الن قح ار هذا 

ولم  لحقها أــــــرر واذا قرأته، فالقراءة واأــــــحة ، مختلفة عم ا وردت في الن ص )الشــــــزيز( بدل )العزيز(

 بفعل عوامل الزمن.

 الثالث السفلي قشالن  ج( 

 

                                                           
 .192  سب  التعريف باللقب، (1)

 أسطر 4 عدد االسطر
 هذه  اوية موالنا    بسم هللا الرحمن الرحيم .1 الن قحنص 

 وسلطان األولياء أجمعين   ق طب العارفين  وسيدنا  .2
 ي قد سه هللا الجيالن عبد القادر         (1)الشيخ .3
 ه1043سره                      العزيز سنة  .4

 نقش ال  اوية األفغانية األثر
 يقن وقف الزاوية األفغانية علة طري  برقول  الموقن

 ه1043 الن قحتاريخ 
 العثمانية الفترة الزمنية الفترة

 الحاج قاسم بن عبد هللا اتخدائي اسم ال اني
 رخام نوع الحجر

 ط اعة امبيوتر طريقة الحفر 
 خم النسخ نوع الخم
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 مل الزمن.عوا

وتعرع الزاوية األفغانية التي أنشــــــــــــــئت لألفغان أت اع الطريقة القادرية بالزاوية القادرية نســــــــــــــ ة ألت اع 

بندية والتي الن قشـــــالطريقة القادرية التي أســـــســـــها عبد القادر الجوالني، والتي تقن بحارة الواد قر  الزاوية 

 .(1)ن أبوا  الحرم الشريفتسمة اذلك )بال خارية أو األ بكية( وبا  الغوانمة م

 نقش ال اوية األفغانية الثانية -3

 

                                                           
 . 326في بيت المقدس،  حمد  وسف، من آثارنا العربية واإلسالمية  (1)

 سم( عرض20سم( طول ) 20االعلة ) القياس
 أسطر 4 عدد االسطر

 الن قحنص 
 
 
 

 ال إله إال هللا محمد رسول هللا .1
 ما شاء هللا ال قوة إال باهلل .2
 وقف الزاوية األفغانية .3
 ه1043 .4

 نقش ال اوية األفغانية الثانية األثر
 (6)رقم العقار  ةاالفغاني الزاويةمقابل  طري  برقول، الموقن

 م1634ه/1043 الن قحتاريخ 
 الفترة العثمانية الزمنية الفترة
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يجد أن التاريخ موجود ولكن  الن قح  من علة الرغم من أن اللون األسود للنقح مختفي، إال أن من  دق

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأـــــحة حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة أجدلم بحاجة إلة بع  الترايز، و 

 ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

ســــــــــــــمونها القادرية ويالزاوية  (،6)رقم العقار  ةاالفغاني الزاويةمقابل  طري  برقول،تقن هذه الزاوية في 

اان مخصــــصــــا لها في العهد التراي تســــن اوال  نها في حارة الواد الة الجنو  الغربي.إ.  اوية االفغان

فغان وغيرها من مدن فلسطين يشتغلون بالتجارة ويوجد فيها عدد من السكان األ من الخبز ومثلها  يت.

 وحراسة البيارات وهم مشهورين بالشجاعة واالمانة والتمسك بالد ن. 

 

 

 

 

 

 

 ألولةلقربها من الزاوية األفغانية ا سبب التسمية
 الطبزة نوع الحجر

 ال ار  طريقة الحفر 
 خم النسخ العثماني نوع الخم
 سم(45سم( طول ) 30) القياس

 أسطر 3 عدد االسطر
 ما شاء هللا ال قوة اال باهلل  .1 الن قحنص 

 وقف الزاوية األفغانية  .2
 ه 1043هللا سنة  .3
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 ال اوية الهندية -4

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 ربعة قرون أوقد ه م هذا بيت المقدس قبل  هند اوية الهنود ســـــماها بابا فريد شـــــكر انج من مســـــامي ال

فيها مسجد ولها وقف ب ا   الساهرة.المد نة بداخل السور عند با   بقصد الع ادة وهي واقعة في شمال

 ال اوية الهندية األثر
 واقعة في شمال المد نة بداخل السور عند با  الساهرة. الموقع

 ربعة قرون أقبل  الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 با  فريد شكر انجأسسها  اسم الباني
 نس ة إلة موطن ملسسها سبب التسمية
 ألبي الرخام ا نوع الحجر

 ط اعة امبيوتر طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط

 أسطر 2 عدد السطر
 الز اوية  .1 الن قشنص 

 الهندية .2
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نها بااهر با  االسـ اط وهي قديمة واانت للفقراء إ . )فقال:ن ناظر حسـن االنصـاري ة وشـيخها امحط

 . (1)فت بهم(الرفا ية ثم نزلت طائفة من الهنود فعر 

قصــــــد ســــــســــــها با  فريد شــــــكر انج من مســــــلمي الهند. وقد ه م هذا ببيت المقدس قبل اربعة قرون بأ

بداخل الســـــور عند با  الســـــاهرة. اان مخصـــــصـــــا لها في العهد  الع ادة. وهي واقعة في شـــــمال المد نة

  .(2). ولها وقف ب ا  حطةوخمسمئة درهم من الزيت في ال  وم التراي رطل من الخبز

ور  رابًعا: نقوش أبواب الس 

 نقش باب العامود  -1

 

                                                           
 .100مجير الد  ن، األنس الجليل،   (1)
 .499 نار: عارع العارع، المفصل في تاريخ القدس،   (2)

 نقش باب العامود األثر
 في أعلة با  العامود الن قحيقن  الموقع

 م1538ه/ 944 الن قشتاريخ 
 العصر العثماني ال منية الفترة

 سليمان القانوني اسم الباني
 طبزة نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 النسخ العثماني نوع الخط
 سم( عرًأا 180سم( طواًل و) 60) القياس
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ر بفعل قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــر حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

مود ويســــــــــــــمة با  ، با  العـاعلة مدخل البلـدة القـديمـة المخطوطفي أعلة با  العـامود،  الن قحيقن 

لها وقد اعيد بناؤه في العصـــــــر  ن ابوا  القدس وهو المنفذ الرئيسومشـــــــهور م دمشـــــــ  وهو با  رئيس

اابلين حجريين ويوجد العثماني ويتكون من مدخل وعقد يقوم فوقه برج حجري صــــــــــــــغير محمول علة 

نقح تذااري بين العقد والمدخل  بين اسم السلطان وألقابه وسنة تجد ده ويغطي فتحة المدخل مصرعان 

من الخشـــــــــب المصـــــــــفح بالنحاس ويلدي الممر الة داخل الســـــــــور ويشـــــــــير طرا  بنائه إلة أثر العمارة 

 العسكرية في تصميمه. 

 نقش باب النبي داوود  -2

 
م في العصر 1541-1540 /ه947يسمة هذا ال ا  با  صهيون وقد جدد في سنة  با  النبي داود

ويتكون هــذا ال ــا  من مــدخــل ابير وعقــد حجري مــدبــب ويوجــد بينهم نقح حجري تــذاــاري  ،العثمــاني

 أسطر2 عدد السطر
أمر ب نشـــاء هذا الســـور الم ارل موالنا الســـلطان ســـليمان بن ســـلطان ســـليم خان بتاريخ ســـنة  الن قشنص 

 ثالب وأربعين وتسعمائة
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وسـنة البناء ويلدي هذا المدخل إلة درااء شـ ه مربعة ويغطيها قبو متداخل  وألقابهويبين اسـم السـلطان 

 لة داخل السور وتاهر عليه ميزات العمارة العسكرية.إجهة اليمين يصل  ممر من وفيها

ويقن هذا ال ا  في القسم الغربي من الجدار الجنوبي للسور، واتخذ اسمه اونه اان وال  ال  وصل إلة 

مقام النبي داود الذي هو مجمن معماري ابير يشــــكل تراثًا مشــــتراًا لمعتقدي الديانات الســــماوية الثالثة، 

ان اان تطويره وأغلب النشــــــــــــاطات المعمارية فيه تنســــــــــــب إلة الفترة المملواية والعثمانية، وفي األد  و 

الغربي يطل  علة هذا ال ا  اســـــــم با  صـــــــهيون، اون هذا ال ا   لدي إلة الجزء الجنوبي الذي بقي 

 .(1)خارج السور من تلة صهيون )اسم أرامي بمعنة الكوة(

 جي لباب النبي داود: المدخل الخار األول الن قش

 

                                                           
 .23 نار: رنين ادايدل، أبوا  القدس "الماأي والحاأر"،   (1)

 نقش باب النبي داوود األثر
 با  الخليل، أعلة با  النبي داود الموقع

 العثمانية الفترة ال منية
الم سبب التسمية  تيمًنا بالنبي داود عليه الس 
 ملطح نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط
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مطموس بفعـل عوامل الزمن، ومن الواأــــــــــــــح اذلك تعر ض لإلتالع العمـد نتيجـة وجود بع   الن قح

 .الن قحالضربات علة يسار 

 المدخل الخارجي لباب النبي داود: الثاني الن قش

 

 أسطر2 عدد السطر
 ......... .1 الن قشنص 

  ............ هللا .2

 نقش باب النبي داوود األثر
 النبي داوودفي أعلة با   الن قحيقن  الموقع

 م1531 /ه938 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 السلطان سليمان الثاني اسم الباني
 تيمًنا بالنبي داوود عليه السالم سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 180سم( طواًل و) 30) القياس

 أسطر 2 عدد السطر
م الحصـــــــــنة الشـــــــــريف الســـــــــلطان األعام والخاقان المعام مالك رقا  األمم أمر بترمي .1 الن قشنص 

 ة األقدسية ق  السيف والقلم خادم الحرمين والسلطان مستخدم أربا
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واــذا قرأتــه، فــالقراءة (، Tutuncu, 2006: P.38لــدق توتونجو ) بــالقراءة نفســــــــــــــهــا الن قح ار هــذا 

وجدت صـــــــعوبة في قراءة الكلمتين األخيرتين ، من اإلشـــــــارة إلة أنني ابيرواأـــــــحة ولم  لحقها أـــــــرر 

قد تعر ض  لن قحا)حصـــــــــــــل خير( نتيجة لبهتان الخم نتيجة العوامل الزمنية، واذلك من الواأـــــــــــــح أن 

 للكسر وأعيد ترميمه قديًما.

لقب )أربا (، وهي جمن ر  بمعنة صــــــــاحب، وقد أأــــــــيف هذا اللقب إلة المات  الن قحوقد ورد في 

 .(1)مختلفة اثيرة لتشير إلة طوائف من أصحا  الوظائف، منها: أربا  السيف

من الخــارج. والمكــان في حــارة لحــارة اليهود  داوود المخطوط فول المــدخــل الرئيسيقن في بــا  النبي 

 اليهود تعذر قياسه ألنه مرتقن وبسبب منن سلطات االحتالل لنا.

ور  نقش باب النبي داوود من داخل الس 

 

                                                           
 .1/30حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)

قدس هللا أرواح آبائه المقدســــــــــــــة من ن األمن واإليمان واألماني الســــــــــــــلطان ابن عثمان  .2
 نة حصل خيرسليمان الثاني مد هللا بقاءه ما دام الق ة علة الصخرة في س
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 صورة واسعه لباب النبي داوود من داخل البلدة القديمة

 

 
ءة واــذا قرأتــه، فــالقرا(، Tutuncu, 2006: P.64لــدق توتونجو ) بــالقراءة نفســــــــــــــهــا الن قح ار هــذا 

 .ابيرواأحة ولم  لحقها أرر 

ور األثر  نقش باب النبي داوود من داخل الس 
 نبي داوود من داخل سور البلدة القديمةعلة أعلة مدخل با  ال الن قحيقن  الموقن

 م1541ه/ 947 الن قحتاريخ 
 العصر العثماني الزمنية الفترة

 السلطان سليمان بن سليم خان اسم ال اني
 تيمًنا بالنبي داوود عليه السالم سبب التسمية
 األحمر نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي  نوع الخم
 سم( عرًأا 100اًل و)سم( طو  50) القياس

 أسطر 3 عدد االسطر
 أمر ب نشاء هذا السور الم ارل موالنا السلطان  .1 الن قحنص 

 بن سليم خان خلد هللا ملكه .2
 بتأريخ في شهر ربين األول سنة س ن وأربعين وتسعمائة .3
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علة أعلة مدخل با  النبي داوود من داخل ســــــور البلدة القديمة، وقد صــــــعب قياســــــه لمنن  الن قحيقن 

 قوات االحتالل لنا من  لك.

 نقش باب األسباط -3

 

 
 نقش باب األسباط األثر
 أعلة با  األس اط الموقع

 م1539ه/945 الن قشتاريخ 
 لفترة العثمانيةا ال منية الفترة

 السلطان سليمان بن سليم خان اسم الباني
 نس ة إلة أبناء النبي يعقو  عليه السالم سبب التسمية
 ال ا لتي نوع الحجر
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واذا قرأته، فالقراءة واأـــحة ولم  لحقها (، 87:  2009لدق العارع ) بالقراءة نفســـها الن قح ار هذا 

 أرر بفعل عوامل الزمن.

 )خان تنك ( نقش باب القطانين -4

 

 بار  طريقة الحفر 
 الثلثي العثماني نوع الخط

 أسطر2 عدد السطر
 ليم خانبن س الم ارل موالنا السلطان سليمان السورأمر ب نشاء هذا  .1 الن قشنص 

  في سنة خمس وأربعين وتسعماية خل د هللا ملكه تاريخ .2

 نقش باب القطانين األثر
 ن، في الجانب الجنوبي من السول،  دعة خان تنكزفي وسم سول القطاني الموقع

 م1336-ه737سنة  الن قشتاريخ 
 ه737 ال منية الفترة

 األمير تنكز نائب الشام اسم الباني
 نس ة الة سول القطانين سبب التسمية
 األحمر نوع الحجر
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، وقد صــعب علة (Van Berchem, 1925: P.263)بالصــيغة الســابقة فان برشــيم  الن قح ار هذا 

ستعانت بقراءة فان برشيم في ة، باإلأافة إلة طمس بع  معالمها، لهذا اال احثة قراءتها لكونها مرتفع

 ته واتابته.قراء

أورد بأن الكلمات المطموسة األولة يعتقد بأنها  ( وقد65:  2009كما قرأها بذات الصيغة العسيلي )

تشـــــير إلة )حمام( لمجاورتها لحمام الشـــــفا، أما الكلمة الثانية فتشـــــير إلة تأريخ بناء البوابة والذي يعتقد 

 ه(، وهكذا أرجح.737بأنه )

ام )كافل الممالك الشــريفة الشــ الن قحوورد في  امية(، لقب )كافل( وهي اســم وظيفة تطل  علة نائب الشــ 

 .(3)وهي وظيفة مستمدة من وظيفة اافل

با  القطانين أكثر أبو  المســـــجد األقصـــــة الم ارل وأجملها  توســـــم الســـــور الغربي للمســـــجد. 

سمي ال ا  نس ة إلة سول القطانين الذي يقن خارجه والذي اان أهم أسوال المد نة في الفترة المملواية 

قطانين وهو   ارة عن بوابة تعلوه أقواس بنيت من نصـــــــــــعد لهذا ال ا  من خالل درجات من ســـــــــــول ال

                                                           
 المة مطموسة. (1)
 المة مطموسة. (2)
 .2/945حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (3)

 حفر بار  طريقة الحفر 
 خم النسخ نوع الخط

 أسطر 2 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

الم ارل والســـــــــــــول والربوع علة  (1)األول العلوي: بســـــــــــــم هللا الرحمن الرحيم ..... الن قح
 ظهورهم المقر

الثاني الســفلي: األشــرع الســيفي تنكز الناصــري اافل )الممالك( الشــريفة الشــامية  الن قح
 أعز هللا أنصاره

 الثالث علة يمين ال ا : في شهور سنة الن قح
 (2)ال ا : .......الرابن علة يسار  الن قح
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حجارة بألوانها األبي  واألســــود واألحمر وفي أعلة ال ا  ق ة نصــــفية جميلة  وجد شــــريم اتابي  ذار 

م 1336-ه737أن األمير تنكز الناصـــــري جدد هذا ال ا  بأمر من الســـــلطان محمد بن قالوون ســـــنة 

. موجود (1)الظهار جماله م1927 -ه1345عد  لزال عام وقام المجلس اإلســــــــــالمي األعلة بترميمه ب

 في سول القطانين حاليا تابعه لجامعة القدس في خان تنكز. الن قح

بناء االمير ســــــيف الد ن تنكز الناصــــــري وهو في غاية االرتفاع واالتقان ويمتد هذا الســــــول من الغر  

 لدي إلة الحرم جهة الشــــرل ويتكون  إلة الشــــرل وله مدخالن من طري  با  الواد جهة الغر  والثاني

من عدد ابير من الحوانيت وهي دااكين متشــــــابهة البناء والحجم وتقن في صــــــفين وبينهما ممر وتخلله 

 قبية المتقاطعة.هواء والضوء وهو مسقوع بطريقة األفتحات تهوية من األعلة لل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .163-162 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)



223 
 

 خامًسا: نقوش معاهد العلم

 (1)نقش المدرسة الرغونية -1

 

                                                           
تقن المدرســــة ب ا  الحد د، وأوقفها أرغون الكاملي نائب الشــــام، وهو الذي اســــتجد با  الحد ث أحد أبوا  المســــجد،  (1)

م، 1357ه/ 758قديمًا يعرع ب ا  أرغون، توفي في  وم الخميس الســـادس والعشـــرين من شـــوال ســـنة  واان ال ا 
م، واانت وفاته بالقدس الشــــــــــريف ودفن بها.  محمود اعابنة، 1358ه/ 759وأكملت عمارتها بعد وفاته في ســــــــــنة 

 . 9المدارس في بيت المقدس،  

 نقش المدرسة الرغونية األثر
 علة مدخل المدرسة األرغونية الن قحيقن هذا  الموقع

 م1357-ه758 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 األمير أرغون الكاملي اسم الباني
 نس ة إلة بانيها األمير أرغون الكاملي سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 ر ال ار الحف طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( طواًل  85سم( طواًل ) 103) القياس

 أسطر 4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 

 الملك هلل الواحد القهار  -1
   شرهم ربهم برحمة منه ورأوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم  -2
 أريح ملك العر  و  يم النهضة العربية الهاشمي الملك حسين بن علي رحمه هللا  -3
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واذا (، 340-339:  2017الجالد )(، 41:  1995العســـــــــلي ) بالقراءة نفســـــــــها الن قح ار هذا 

 قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

جانب المدرســـــــة الخاتونية أنشـــــــأها  إلةد رغونية )الفترة المملواية( مدخلها خارج با  الحد المدرســـــــة األ

واخر ســـنين حياته قدم الة القدس واســـتقر بها ودفن أالكاملي حيث اان حاكم الشـــام وفي األمير أرغون 

من  م واســـــــــتخدمت مجلس لنوا  في الفترة العثمانية. تحول قســـــــــم1357-ه758في المدرســـــــــة ســـــــــنة 

ن بن علي الذي تزعم الثورة في الة جانب خر دفن به الشـــريف الحســـيالمدرســـة لبيت لســـكن والقســـم ام

 . (1)ن  دفن في القدسأنيين ونفي الة قبر  واانت وصيته االنجليز أد  العثما

 نقش المدرسة التنك ية -2

 
 

                                                           
 .202-012 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)

 في بعمان في اليوم الثامن عشر من محرم سنة ثالثمئة وخمسين الفاتو  -4 
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واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها ( 244:  1999لدق العارع ) بالقراءة نفسها الن قح ار هذا 

 أرر بفعل عوامل الزمن.

ي وهي قناطر في الروال الغرب ملواية( تشـــغل هذه المدرســـة ســـطح ســـتالمدرســـة التنكزية )في الفترة الم

وقف هذه المدرســـــة االمير تنكز الناصـــــري، اما ياهر شـــــريم اتابي علة أمن المدارس الجميلة. بنة و 

                                                           
األمير ســــــــــيف الد ن تنكز بن عبد هللا الملكي الملقب بأبي ســــــــــعيد، اان نائب الســــــــــلطنة المصــــــــــرية بالشــــــــــام، توفي  (1)

 .244م، ونقل إلة تربته بدمش . العارع، المفصل في تاريخ القدس،  1340ه/ 741باإلسكندرية مسمومًا سنة 

 نقش المدرسة التنك ية األثر
 عند با  الحرم المعروع ب ا  السلسلة الموقن

 م1328ه/ 729 الن قحتاريخ 
 ةالمملواية الفتر  الزمنية الفترة

 (1)األمير سيف الد ن تنكز اسم ال اني
 نس ة إلة بانيها سبب التسمية
 الجير نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 المملوايالنسخ  نوع الخم

 سطر عدد االسطر
بســــم هللا الرحمن الرحيم أنشــــأ هذا المكان الم ارل راجيًا ثوا  هللا وعفوه المقر الكريم الســــيفي  الن قحنص 

 تنكز الملكي الناصري عفا هللا عنه وأثابه و لك في شهور سنة تسن وعشرين وس عماية
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ول والطاب  الثاني ســـكن قين اانت المدرســـة تشـــغل الطاب  األواجهة المدرســـة وتتكون المدرســـة من طاب

-ه1345المدرســــــة جراء  لزال  لطال  وللمتصــــــوفة. حولت المدرســــــة الة د وان للقضــــــاة. تضــــــررت

م فقام المجلس االسالمي بترميمها وتد يم اسوارها. في الفترة االردنية عاد المبنة مدرسة شر ية 1927

إلة أن قامت قوات االحتالل بمصــــــــــــادرتها حيث تم تحويلها إلة مراز لقوات الحرس اإلســــــــــــرائيلي اما 

 . (1)نصبت اميرات مراق ة فول المدرسة

رســـــــــــــــة بدورها في الحراة الفكرية في القدس وتولة مشــــــــــــــيختها والتدريس فيها عدد من قامت هذه المد

العلماء. ثم اتخذت مراز للقضــــــــاة ودار ســــــــكن لهم وفي عهد الســــــــلطان قا ت اي ثم عادت لتقوم بدورها 

ار لســـــــــــكن رئيس المجلس الفكري، ثم حولت الة محكمة شـــــــــــر ية في العصـــــــــــر العثماني. ثم اتخذت د

 مين الحسيني ومن ثم اتخذت مدرسة لتعليم الفقه االسالمي.أة الحاج علاالسالمي األ

 مدرسة األشرفية رياض القصى الثانوية الشرعيةالنقش  -3

 
 

 

                                                           
 .082-206 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (1)
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( من اإلشـــــــارة إلة أنه قام بذار الســـــــنة 256:  1999لدق العارع ) بالقراءة نفســـــــها لن قحا ار هذا 

 الن قح( من اإلشـــارة إلة أنه قرأ الكلمة األخيرة من 342-341:  2017باألرقام، واذا قرأها الجالد )

 ن.واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزم)ثمان مئة( بدل )ثمانماية(، 

 من يمين ال ا  إلة ال ا  الشمالي.  الن قحشرفية رياض االقصة الثانوية الشر ية،  بدأ مدرسة األال

تقن المدرسـة  ،قصـةس والجوهرة الثالثة في المسـجد األتدعة المدرسـة السـلطانية تعتبر من أجمل المدار 

ها اثني عشر عاما. ؤ ستغرل بنادرسة العثمانية شماال ابين با  السكينة جنوبا واألروقة الواقعة تحت الم

 نقش المدرسة األشرفية رياض القصى الثانوية الشرعية األثر
لرئيسي علة جانبي ال ا  ا الن قحداخل المسجد األقصة، بالقر  من با  السلسلة، ويقن  الموقن

 للمدرسة
 م1470ه/ 875 الن قحتاريخ 

 ةالمملوايالفترة  الزمنية الفترة
 األمير حسن الااهري والمعروع باسم الملك الااهر خوشقدم اسم ال اني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 النسخ المملواي نوع الخم
ا 240ســـــــم( طواًل و) 41)الواجهة اليمين  القياس ســـــــم( طواًل  41)واجهة الشـــــــمال ال ســـــــم( عرأـــــــً

 سم( عرًأا 240و)
 سطر واحد عدد االسطر

الجهة اليمنة: أمر ب نشاء هذه المدرسة الشريفة موالنا السلطان الملك األشرع أبو النصر  الن قحنص 
قا ت اي عز نصـــره بتاريخ مســـتهل شـــهر ربين األول ســـنة خمس وســـ عين وثمان مئة و لك 

شــــرع الناصــــري ســــيدي محمد الخا ندار ناظر الحرمين الشــــريفين في أيام موالنا المعز األ
 عام هللا شأنه

الجهة اليســـرق: أمر ب نشـــاء هذه المدرســـة الم اراة اإلمام األعام والملك المكرم الســـلطان 
الملك األشــــرع أبو النصــــر قا ت اي عز نصــــره فكان الفراغ من  لك في شــــهر رجب ســــنة 

 ماياس ن وثمانين وثمان
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تتكون المدرسة من طابقين الطاب  السفلي يقابل ثالب قناطر من الروال في قبلته محرا  طويل جميل 

كان مصــــــــلة للحنابلة وتوجد فيه عدة اأــــــــرحة احداها لمفتي الشــــــــافعة ومتولي الحرمين الشــــــــيخ محمد 

تابن لألوقاع االســـــالمية. والطاب  العلوي الخليلي ويشـــــغل هذا الطاب  اليوم قســـــم ترميم المخطوطات ال

هو االجمل بحجارته الملونة ونقوشــــــه و خارفه المتعددة وما  ال المدخل الجميل المغطة بعقد شــــــعاعي 

 رائن. 

 نقش المدرسة الطشطمرية -4

 
 نقش المدرسة الطشطمرية األثر
متر  30شـــرع، وعلة بعد قبلي الطري  الملدي إلة با  الســـلســـلة عند ملتقة طري  حارة ال الموقن

 من تربة براة خان إلة الغر .
 م1383-ه784 الن قحتاريخ 

 ةالمملواي الفترة الزمنية الفترة
 المملوايمير سيف الد ن طشتمر بن عبد هللا األ اسم ال اني

 نس ة إلة بانيا سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 سطحي طريقة الحفر 
 خم نسخ امبيوتر نوع الخم

 سم( عرًأا 65سم( طواًل و) 35)  قياسال
 أسطر 7 عدد االسطر
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

م واما  بدو 1385-1384-ه784ســـيف الد ن طشـــتمر بن عبد هللا العالئي في ســـنة  األميرأنشـــأها 

فيه نقح تذااري اتب علة الحجر من المرمر فول واجهتها الشـــــــمالية ودفن فيها ودفن ايضـــــــا ولده لما 

توفي وفيها مدرســــــــــة وتربة واتا  لتعليم اال تام وســــــــــبيل. ويتكون هذا االثر من طابقين من البناء ويتم 

اء وتقن غرفة الضـــــــــــــريح الة يمين درا إلةالوصـــــــــــــول اليها عبر مدخل مملواي جميل ويلدي المدخل 

ما الطاب  الثاني يضــــم عدد أعة الشــــكل ويقن الضــــريح في وســــطها و الداخل من الدرااء وهي غرفة مرب

من الخالوي والغرع لســــــكن المدرســــــين والطال  واأــــــيف عدد من الغرع في العصــــــر العثماني وهي 

 .(1)اإلمامالجزء المستعمل لسكن وتسكنه عائلة 

 

 

 

                                                           
  .251 نار: عارع العارع، المفصل في تاريخ القدس،   (1)

 

 القدس –الهيئة اإلسالمية العليا  .1 الن قحنص 
 م1967ه/ 1387تأسست سنة  .2
3. THE ISLAMIC SUPREME COMMITTEE 
4. Est. 1387H. 1967AD. 
 AL TASHTAMARYA SCHOOLالمدرسة الطشطمرية  .5
 .ESTABLISHED 1382Ad. – 784Hم    1383ه/ 784بنيت سنة  .6
 علة  د األمير سيف طشتمر بن عبد هللا الممولكي .7

BY PRINCE SAYF TASHTAMAR AL MAMLOKI 
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 سة الخاتونيةنقش المدر  -5

 نقح المدرسة الخاتونية من خمسة نقو ، وقراءتها اامتي: تكون 

 األول: العلوي  الن قش

 يمثل ضريح المجاهد محمد علي الهندي

 

                                                           
م في الهند ودرس فيها، ثم أكمل تحصــــــــــــــيله العلمي في جامعة أكســــــــــــــفورد في 1870ولد محمد علي الهندي عام  (1)

بريطانيا، وحصـــــــــــل علة درجة الماجســـــــــــتير في إدارة األعمال، قامت الحكومة البريطانية بعد الحر  العالمة األولة 
اعتقاله بســــبب تدخله في الشــــلون الســــياســــية، اان صــــديقًا لمفتي القدس وفلســــطين الحاج أمين الحســــيني، اان له ب

م جاء الز يم الهندي لرؤية 1928وعندما حصـــــــــلت الحوادب بين العر  واليهود حول مســـــــــألة البرال الشـــــــــريف عام 
م 1928دعا إليه مفتي القدس عام  االنتهاكات الصـــــــــهيونية عن اثب ، واذلك لحضـــــــــور الملتمر اإلســـــــــالمي الذي

للدفاع عن البرال الشــــــريف، وأ قيم له حفل  عايم حيث ألقة خطابًا في الجماهير المحتشــــــدة،  ار فيه قدســــــية حائم 
وتوفي الز يم الهندي في لندن  .البرال الشـــــــريف والمســـــــجد األقصـــــــة الم ارل في عيون مال ين المســـــــلمين في الهند

يه المســــلمون في جامن وواننغ في لندن، وأراد أخوه شــــوات علي أن   رســــل جثمانه م وصــــلة عل5/1/1931بتاريخ 
إلة مســــــــــــقم رأســــــــــــه ليدفنه هنال، ولكن مفتي القدس بعث برقية إلة أخيه طلب فيها أن   دفن   يم الهنود في باحة 

بصـــورة خاصـــة. المســـجد األقصـــة الم ارل؛ نارًا لما قام به من خدمات في ســـبيل اإلســـالم بصـــورة عامة وفلســـطين 
واان قصــــــــد الحاج أمين الحســــــــيني من  لك توحيد الفكرة اإلســــــــالمية وتوجيه أناار العالم اإلســــــــالمي عمومًا والهند 

 نار: خالد األغا، أـــريح موالنا محمد علي الهندي في األقصـــة، موقن  .خصـــوصـــًا إلة المســـجد األقصـــة الم ارل
 .19/8/2019النخلة، تم الرجوع بتاريخ: 

 ضريح المجاهد محمد علي الهندي األثر
 فول ال ا  الرئيسي للمدرسة –يقن داخل المسجد األقصة/ المدرسة الخاتونية  الموقع

 م1931ه/ 1349 الن قشتاريخ 
 العصر الحد ث الفترة ال منية
 (1)تخليًدا لذارق المجاهد محمد علي الهندي سبب التسمية
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الجالد و (، 47:  1995والعسيلي ) (،250:  1999العارع ) لدق بالقراءة نفسها الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.(، 340:  2017)

 الثاني: يسار ال ا / العلوي  الن قح

 

 رخام أخضر نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
  القياس

 أسطر3 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنةبسم هللا الرحمن الرحيم ان هللا اشترق من الملمنين  -1
 أريح المجاهد العايم موالنا محمد علي الهندي تغمده هللا برحمته -2
توفي بلندن في النصــــف من شــــع ان ودفن بالقدس  وم الجمعة الخامس من رمضــــان  -3

 لفأسنة تسن واربعين وثالثمائة 

 األول العلوي: ضريح المغفور له أحمد حلمي عبد الباقي الن قش األثر
 الرئيسي للمدرسة يسار ال ا  –يقن داخل المسجد األقصة/ المدرسة الخاتونية  الموقع

 العصر الحد ث الفترة ال منية
 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة الباني

 شايح نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط

 أسطر 1 عدد السطر
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احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل قد قرأته ال حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 السفلي : يسار الباب/الثاني الن قش

 يمثل: ضريح المغفور له أحمد حلمي عبد الباقي

 

                                                           
م(، وهو سياسي واقتصادي فلسطيني، ولد في مد نة صيدا بلبنان في بلدة 1963 – 1882لمي عبد ال اقي )أحمد ح (1)

ســـــول الغر ، انتقل من والده إلة نابلس وتعلم العربية وأصـــــول الد  ن، خالل الحر  العالمية األولة تولة قيادة فرقة 
جيح العثماني، وعرع عنه أنه من أراان حز  متطوعين من أبناء العشــــــــــــــائر في العرال التي حاربت إلة جانب ال

االســـــــــتقالل العربي، وقد أســـــــــس البنك الزراعي إلمداد الفالحين بالقروض الزرا ية، وشـــــــــراة صـــــــــندول األمة إلنقا  
م إلة ســيشــل، ومن ثم عاد إلة فلســطين وترأس حكومة 1936األراأــي العربية المهددة باالســتيالء عليها، نفي عام 

في بلدة ســـــــول الغر  اللبنانية ونقل جثمانه ليدفن في القدس. وايبيديا، الموســـــــوعة الحرة، تم  عموم فلســـــــطين، توفي
 .19/8/2019الرجوع بتاريخ 

 خادم الكع ة .1 الن قشنص 

 ضريح المغفور له أحمد حلمي عبد الباقي األثر
 يسار ال ا  الرئيسي للمدرسة –يقن داخل المسجد األقصة/ المدرسة الخاتونية  الموقع

 العصر الحد ث الفترة ال منية
 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة اسم الباني

 (1)تخليًدا لذارق أحمد حلمي عبد ال اقي سبب التسمية
 الرخام نوع الحجر

 كتابة امبيوتر طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 يمين الباب /العلوي  الثالث: الن قش

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

  القياس
 أسطر 2 عدد السطر

 أريح المغفور له -1 الن قشنص 
 أحمد حلمي عبد ال اقي -2

 ضريح المغفور لهم موسى كاظم الحسيني وعبد القادر الحسيني وفيصل الحسيني األثر
 يمين ال ا  الرئيسي للمدرسة –لمسجد األقصة/ المدرسة الخاتونية يقن داخل ا الموقع

 العصر الحد ث الفترة ال منية
 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة اسم الباني
 شايح نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط

 أسطر2 عدد السطر
 وحارس -1 الن قشنص 

 رالاألقصة والب -2
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 يمين الباب /السفلي الثالث: الن قش

 يمثل: ضريح المغفور لهم موسى كاظم الحسيني وعبد القادر الحسيني وفيصل الحسيني

 
وفيصل  (2)وعبد القادر الحسيني (1)حسينيضريح المغفور لهم موسى كاظم ال األثر

 (3)الحسيني
 يمين ال ا  الرئيسي للمدرسة –األقصة/ المدرسة الخاتونية يقن داخل المسجد  الموقع

 العصر الحد ث الفترة ال منية

                                                           
درس في إســــــطنبول بترايا، والتح   . والده هو ســــــليم الحســــــيني،1853ولد موســــــة ااظم الحســــــيني في القدس عام  (1)

لون ثم متصـــــــرفًا مســـــــلواًل في األناأـــــــول وشـــــــرقي األردن ونجد باإلدارة العثمانية التي عينته قائما علة صـــــــفد وعج
تطالب بانضـــــمام فلســـــطين إلة ســـــوريا  1920رئاســـــة بلدية القدس، وقاد مااهرات عام  1918وعســـــير، تولة عام 

ومحاربة الهجرة اليهودية. بســــــــبب  لك أقاله الحاكم البريطاني من منصــــــــ ه وعين راغب النشــــــــاشــــــــيبي مكانه، انتخ ه 
رئيســــًا للجنة التنفيذية العربية، وظل يشــــغل هذا المنصــــب حتة وفاته  1920عربي الفلســــطيني الثالث عام الملتمر ال

أكتوبر  27متأثرًا ب صـــــــابة ألحقها به جنود االحتالل البريطاني خالل مااهرة يافا في  1934مارس من عام 26في 
ين، موسة ااظم الحسيني، تاريخ الرجوع: . مدونة فلسط، موسة ااظم الحسيني هو والد عبد القادر الحسيني1933

19/8/2019. 
، تلقة تعليمه االبتدائي في المدرســـة 1910هو عبد القادر بن موســـة ااظم بن ســـليم الحســـيني، ولد في القدس عام  (2)

ن الرشـــيدية بالقدس، ثم التح  بمدرســـة المطران، ثم التح  بكلية "روأـــة المعارع الوطنية" لتلقي تعليمه الثانوي، وم
ثم التح  بالجامعة األمريكية ببيروت التي فصلته بعد سنة من دخوله بحجة أنه وطني متطرع، ثم رحل إلة القاهرة 
ليلتح  بالجامعة األمريكية بقســم الكيمياء، اان له أنشــطة وطنية اثيرة، وله تاريخ طويل في النضــال، اســتشــهد علة 

م.  نار: فيصــــــــــل غوادرة، الواقن 1948نيســــــــــان  8ي  وم أبوا  القســــــــــطل لياًل عندما اان يحاصــــــــــرها واان  لك ف
 .167-165واستشراع المستقبل في شعر عبد القادر الحسيني وترسله،  

، وتوفي في مد نة الكويت عام 1940هو فيصـــــل عبد القادر موســـــة ااظم بن ســـــليم الحســـــيني، ولد في بغداد ســـــنة  (3)
، فكان  الح  ال قضــية صــغيرة أو ابيرة ليســاهم في أن ، اان له باع طويل في الســياســة بصــورة شــ ه  ومية2001

 .2-1ت قة القدس عربية وأن تصمد في ظل االحتالل.  نار: سميح شبيب، في الذاكرة،  
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 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة اسم الباني
 رخام نوع الحجر

 كتابة امبيوتر طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 40سم( طواًل و) 41) القياس

 أسطر 4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 أريح المغفور لهم -1
 موسة ااظم الحسيني -2
 وعبد القادر الحسيني -3
 فيصل الحسيني -4

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 مل الزمن.عوا

با  الحد د غربي الحرم والة الشمال من با  القطانين. وهي واقعة قبلي تقن المدرسة الخاتونية جنو  

المدرســـــــة األرغونية. وأوقفتها أغل خاتون بنت شـــــــمســـــــا لد ن محمد بن ســـــــيف الد ن القا انية ال غدادية، 

زرعـــة ظهر الجمـــل، ثم م، وأوقفـــت عليهـــا م1354إبريـــل  29ه/ 755ربين الثـــاني  5واـــان  لـــك في 

 .(1)م1380ه/ 782أكملت عمارتها بعد وفاتها أصفهان شاه بنت األمير قا ان شاه عام 

وهي اليوم منزل للســــــــــــــكن، يقيم فيها عائلة من آل الخطيب، وبجانب منها دفن األمير محمد علي من 

 .(2)صل الحسينيأمراء الهند المسلمين ومن رجالها العاملين، اما دفن فيها ااظم وعبد هللا وفي

 

 

                                                           
 .2/388 نار: مجير الد ن العلمي، األنس الجليل بتاريخ القدس والجليل،  (1)
 .250 نار: عارع العارع، المفصل في تاريخ القدس،   (2)
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 سادًسا: نقوش األضرحة والقبور والمقامات

ين البصيري  -1  نقش تربة عالء الد 

 
ين البصيري  األثر  نقش تربة عالء الد 
(، وهو يقن في ســـــول 19فول شـــــ ال مقام رجل صـــــالح، وهو يحمل رقم عقار ) الن قحيقن   الموقن

 قدس.القطانين، في خان تنكز، وهو حالًيا  ت ن لجامعة ال
 م1293ه/693 الن قحتاريخ 

 األتابكة الزمنية الفترة
 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة اسم ال اني

عمة الزاهد ناظر االوقاع مير عالء الد ن األاأل ا دغدق بن عبدهللا الرانينس ة إلة  سبب التسمية
 بالقدس الشريف

 الرخام نوع الحجر
  ار الحفر ال طريقة الحفر 

 الثلثيالخم  نوع الخم
 سم120سم عرض + طول  60 القياس

 أسطر 6 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 هو الحي ال اقي .1
 أريح ولي  هللا األمير  .2
 عالء الد  ن ال صيري  .3
 هجرية 693المتوفة سنة  .4
 م1293المواف   .5
 لروحه الفاتحة .6
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القراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل قد قرأته ال احثة، فحد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

لة الشـــــــــمال ، ويقن إبوا  الحرم من الناحية الغربيةأب ا  الناظر من  ، تقنتربة عالء الد ن ال صـــــــــيري 

 أعمة الزاهد ناظر االوقاع بالقدس الشـــريفن األمير عالء الد مدفون فيها ا دغدق بن عبدهللا الراني األ

 ،م1293—ه693عا  بالقدس الة ان مات ســــــــــــــنة  ،والخليل والمد نة المنورةثار جميلة بالقدس آله 

"ولعلة لقب  بو المحاســــــن  وســــــف بن تغري بردق االتابكي في مخطوطه )المنهل الصــــــافي(أوقد  اره 

 وان اان اعمة من حيث الجسم اال انه اان بصيرا من حيث الفعل والفكر".  ألنهال صيري اطل  عليه 

 عبد الحميد شومان نقش ضريح الحاج -2

 

                                                           
(، ولد في بيت حنينا القري ة من القدس، هاجر إلة الواليات المتحدة 1974 – 1888الحميد أحمد شــــــــــــــومان ) عبد (1)

، 1930، وقد أسس البنك العربي في القدس عام 1929، وعمل ا ائن متجول، ثم عاد إلة فلسطين عام 1911عام 
. الموســـــوعة الحرة، 1970ي بيروت عام حاصـــــل علة درجة ال كالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية ف

 م.19/8/2019وايبيديا، تاريخ الرجوع: 

 نقش ضريح الحاج عبد الحميد شومان األثر
 قصة جانب قبر شريف حسينل األخدا الموقن

 م1974أ لول  9 الن قحتاريخ 
 العصر الحد ث الزمنية الفترة

 و ارة األوقاع والشلون والدراسات اإلسالمي ة اسم ال اني
 (1)د شومانتخليدًا لذارق الحاج عبد الحميد أحم سبب التسمية
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 مقام لقبر، باب المجلسنقش  -3

 

 الرخام األبي  نوع الحجر
 ط اعة امبيوتر طريقة الحفر 

 الخم الثلثي المزراح، وخم النسخ نوع الخم
 سم( عرًأا 40سم( طواًل و) 31) القياس

 أسطر 5 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 المرحوم الحاج عبد الحميد أحمد شومان .1
 ولد في بيت حنينا .2
 م1890ه المواف  عام 1308عام  .3
 ه 1394شع ان  22توفي بتاريخ  .4
 م1974أ لول  9المواف   .5

 نقح با  المجلس األثر
مكانه ســــــــــــــول القطانين حاليا تابعه لجامعة  19با  مقام لقبر، با  المجلس، رقم العقار  الموقع

 القدس.
 الشايح  نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط

 أسطر 1 عدد السطر
 وقف إسالمي الن قشنص 
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 مقام الشيخ غبايننقش  -4

 

                                                           
 لم أعثر علة ترجمته فيما اطلعت عليه من مصادر. (1)

 نقش مقام الشيخ غباين األثر
يقن مقام الشــيخ غ ا ن في حارة الن صــارق في ســول ال ا ار، علة الطري  الملدية إلة با   الموقع

 الخليل ومن ثم إلة المسجد األقصة الم ارل. 
ح بأنه عم ر في عام  الن قشتاريخ   1938 رج 
 العصر الحد ث ال منية الفترة

 ملسسة إحياء التراب وال حوب اإلسالمية في القدس سم البانيا
 (1)تخليًدا لذارق الشي خ غ ا ن سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 غائرالحفر  طريقة الحفر 
 العربي النسخ وخم الفارسي، النسخالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا،  60سم( طواًل و) 40) الن قحقياس  القياس

 أسطر 3 عدد السطر
 وقف اسالمي  -1 الن قشنص 

 مقام -2
 الشيخ غ ا ن -3
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

لقب )شـــــــــــيخ(، ولقب شـــــــــــيخ ورد في اثير من امثار والتحف العربية اأســـــــــــماء  الن قحوقد ورد في هذا 

رية. والشـــيخ في اللغة هو الطاعن في الســـن، وقد اســـتخدم اســـم شـــيخ من وظائف، فضـــاًل عن ألقا  فخ

بدايات العصــر اإلســالمي للداللة علة وظيفة د نية تعليمية، إ  اان يطل  علة المعلم أو المدرس، وقد 

أشـــــار ابن خلدون إلة الشـــــيوخ أي المعلمين والة وجو  اتصـــــال التلميذ بمختلف الشـــــيوخ، وتلقي العلم 

 .(1)منهم

من مقام الشــيخ غ ا ن في حارة الن صــارق في ســول ال ا ار، علة الطري  الملدية إلة با  الخليل و  يقن

 .( من قبل بلدية قوات االحتالل73)ثم إلة المسجد األقصة الم ارل، والمبنة يحمل رقم 

 تربة خاتون  -5

 

                                                           
 .2/629حسن ال اشا، الفنون اإلسالمية والوظائف علة امثار العربية،  (1)

 (149نقش فوق مدخل من ل رقم ) األثر
 في با  السلسلةالبلدة القديمة  فول مدخل التربة في الن قحيقن  الموقن

 م1353ه/753 الن قحتاريخ 
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، فالقراءة واذا قرأته( Van Berchem, 1922, P. 273) فان برشـــيم بالقراءة نفســـها الن قح ار هذا 

 واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

  با  السلسلة للخارج من الحرم الشريف، يول الجهة الشمالية من طر ألمدرسة التنكزية في امقابل تقن 

تتألف من ، و ها األميرة تراان خاتون المنحدرةتنســـــــــــــــب إلة واقفتو  ،بجوار التربة الســــــــــــــعدية من الغر 

ا، غرفتين مختلفتي المســـــــــــــــاحة. اان  توصـــــــــــــــل إلة هذه التربة عبر مدخل غربي أغل  في مرحلة م

واستعي  عنه بمدخل جنوبي اان في األصل ش ال، وهو ال  زال مستخدمًا حتة أيامنا. ويفضي هذا 

المدخل إلة الغرفة الجنوبية األكبر مســــــــــــــاحة من الغرع الثانية، والمغطاة بق ة لطيفة تقوم علة قاعدة 

لل الق ة فتحات مثمنة بعد تحويل أعلة أراان المربن إلة مثمن بواســـــــطة ملء األراان بحشـــــــوات. ويتخ

                                                           
 .185سورة آل عمران، آية  (1)
قاي األ بكي، اانت ســـــلطانة خوار مية من خوار م، وهي بلد اانت قائمة تراان خاتون بنت األمير طقتاي بن ســـــلجو  (2)

في وســــــــــــم آســــــــــــيا، غادرت بالدها أثناء غزو المغول عليها، وفيما  بدوا أنها قد رغبت باإلقامة في مد نة القدس بعد 
ار إلة أن التربة أمرت ببناء هذه التربة التي دفت فيها، ويشـــــعودتها من فريضـــــة الحج، ثم قررت االســـــتقرار فيها، ثم 

 .https://www.banfsj.net/?p=6305أكمل إنشاؤها بعد وفاتها بفترة من الزمن. موقن بنفسج، تراان خاتون، 

 الفترة المملواية اسم ال اني
 رخام نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا 60سم( طواًل و) 55وقياسه ) القياس

 أسطر 4 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم ال .1

 عمرت هذه التربة ألجل (1)  ائقة الموتنفسٍ  .2

 بنت األمير تقطاي (2)الشهيدة تراان خاتون  .3
 ابن سلجوطاي األ بكي سنة ثالب وخمسين وس عمية .4

https://www.banfsj.net/?p=6305
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للتهوية. اما الغرفة الثانية، فهي إلة الشـــــــمال من األولة، التي  توصـــــــل منها إليها، ويقوم في وســـــــطها 

أــريح الواقفه الذي  تخذ شــكل المســتطيل من امتداده من الغر  إلة الشــرل. أما حجم الضــريح مقارنة 

ط يشــــير إلة أن التربة اانت ا بالمن األأــــرحة األخرق الموجدة في القدس ، ف نه متوســــم. وهنال بقاي

 .(1)ةمبلط

 نقوش المساكن -سابًعا

 (4) نقش مدخل من ل رقم -1

 
 

                                                           
 .http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3677منامة التحرير الفلسطينية، تربة تراان خاتون،  (1)

 (4) نقش مدخل من ل رقم األثر
جلس، في ســــــــــــــول القطانين ( في البلدة القديمة با  الم4فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقع

 بخان تنكز
 م1282ه/ 681 الن قشتاريخ 

 المملوايةفترة ال الفترة ال منية

http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3677
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واألســـــــــــطل ، (Van Bercem, 1922: P.200فان برشـــــــــــيم )لدق  ابالقراءة نفســـــــــــه الن قح ار هذا 

 واذا قرأته، فالقراءة واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.، (25:  2014)

وبالمقارنة بين قراءة فان برشـــيم وقراءة األســـطل وجد أن فان برشـــيم قد أورد )ســـتمائة( واألســـطل أوردها 

 )ستماية( وهي بخالع ما قراته )ستمايا(. 

                                                           
هو الســـــلطان المنصـــــور ســـــيف الد ن قالوون األلفي العالئي الصـــــالحي، أحد المماليك األترال ال حرية، اان ق جاقي  (1)

الجنس من قبيلة مرج أغلة، اشـــتراه األمير عالء الد ن آل ســـنقر الســـاقي العادلي، أصـــ ح ملًكا ولقب بالســـلطان ســـنة 
م، حار  أـــــد المغول والصـــــليبيين، اما قام بتنشـــــيم الحراة الفكرية والعلمية، وتوفي في  ي القعدة 1279ه/ 678
 . 2/443م. المقريزي، المواعي واالعت ار، 1290ه/ 689سنة 

 السلطان الملك قالون الصالحي اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 بار  طريقة الحفر 
 المملواي النسخخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 94)سم( طواًل  46) القياس

 أسطر4 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 

 بفضلهعم  . بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الذي 1
  علة سيدنا محمد وآله أمر بعمارة هذا الرباط. ال شيء وصلة هللا2
 علة الفقراء و وار القدس الشريف موالنا هوقفأ. الم ارل و 3
 . السلطان الملك المنصور أبو المعالي سيف الدنيا والد ن4

 أدام هللا أيامه وتقبل منه سنة أحد وثمانين وستمايا (1). قالوون الصالحي5
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( في البلدة القديمة بســــــــــــــول القطانين، وتحد ًدا في 4رقم ) (1)فول مدخل بيوت با  المجلس الن قحيقن 

، حاليًا هو تابن لجامعة القدس، ووأــــــــــعه الحالي جيد، وهو مكتو  بخم النســــــــــخ وباللون (2)خان تنكز

 الفضي علة أرأية سوداء.

ا فول بابه تعريًفا لقد اان هذا المنزل   ارة عن رباط، وهو في غاية الحســـــن  والجمال، وقد وأـــــن نقشـــــً

ريف.بالرباط والهدع من بنائه  ، وهو أن يكون إ واًء للزوار القادمين لزيارة القدس الش 

                                                                                                                                                                                      (17) نقش مدخل من ل رقم -2

 

                                                           
با  المجلس، هو ما يعرع ب ا  الناظر، وهو ثاني أبوا  المســــــــــــــجد األقصــــــــــــــة في الجهة الغربية، وهو با  ابير  (1)

 .159م(.  نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،  4.5اء، ارتفاعه )مستطيل البن
خان تنكز: ويقن في وســم ســول القطانين في الجانب الجنوبي منه، بين حمام الشــفا وحمام العين، بناه األمير ســيف  (2)

ام ســنة ) احد وثالثين، وهو بناء م(، وســمي بخان أوتو بير والتي تعني بالتراية و 1336ه/ 737الد  ن تنكز نائب الشــ 
 و بوابة تحمل شـــــعار األمير تنكز المعروع وهو الفنجان، ويتكون من طابقين يحتوي علة غرفة اســـــتراحة، ومخا ن 

 .371ودااكين وساحة واسعة.  نار: أحمد الجبوري، القدس في العهد العثماني،  

 (17) نقش مدخل من ل رقم األثر
( في البلدة القديمة با  المجلس، في ســـــــــــول القطانين 17فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقع

 بخان تنكز، وهو حالًيا تابن لجامعة القدس
 لعثمانيةالفترة ا الفترة ال منية
 األمير عالء الد ن ال صيري  اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 سطحي طريقة الحفر 
 النسخخم  نوع الخط
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، فالقراءة واذا قرأته( Van Berchem, 1922, P. 197) فان برشـــيم بالقراءة نفســـها الن قح ار هذا 

 واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

ســــول القطانين بخان تنكز،  ( في البلدة القديمة با  المجلس، في17فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن 

العثمانية  الدولةح س الدم  من وهو حالًيا تابن لجامعة القدس، ووأــــعه الحالي جيد، واان يطل  عليه 

 لإلعدام.يستخدم  اان هكون

 (17نقش مدخل من ل رقم ) -3

 

 سم( عرًأا،50)سم( طواًل  48وقياسه ) القياس
 أسطر 5 عدد السطر

 الن قشنص 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -1
 هذا ما وقف األمير عالء الد  ن ال صيري  -2
 خل هذا ال ا  من األرض وقف جمن دا الراني -3
 والساحة علة الفقراء الوارد ن للزيارة -4

 (17نقش مدخل من ل رقم ) األثر
عند خان  في سول القطانين   المجلسفي بافول مدخل منزل في البلدة القديمة  الن قحيقن  الموقع

 ا تابعه لجامعة القدسحاليً  تنكز،
 م1293-ه693 الن قشتاريخ 
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

لحالي جيد، وقد اتب بخم ، ووأــــــــــعه افي با  المجلسفول مدخل منزل في البلدة القديمة  الن قحيقن 

ل في العصـــــــــر ا تابعه لجامعة القدسحاليً  عند خان تنكز، ويقن في ســـــــــول القطانينالنســـــــــخ،  ، وقد حو 

ل بعد  لك إلة دار للســكن، وحالًيا يقيم فيه عدد من الســودانيين الذ ن وفدوا  العثماني إلة ســجن، ثم حو 

  إلة القدس واستقروا فيها قدًيما.

 

 

 

 

 

 

 العثمانية الفترة ال منية
 األمير عالء الد ن اسم الباني
 الرخام نوع الحجر

 الحفر الغائر طريقة الحفر 
 النسخخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 50سم( طواًل و)40وقياسه ) القياس

 أسطر 4 د السطرعد
 الن قشنص 

 
 
 

 مسجد  -1
  نمير عالء الد  األ -2
 فريقيةجالية األوال -3
 م1293-ه693 -4
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 (21من ل رقم ) نقش مدخل -4

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 (21نقش مدخل من ل رقم ) األثر
يخ ريحان( في البلدة القديمة 21فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقن  في عق ة الش 

 ه1425سنة  الن قحتاريخ 
 عهد المتولي محمد فارول  الفترة الزمنية
 الحاج سليمان آغا بن عبد هللا آغا اسم ال اني
 مبزر نوع الحجر

 الحفر ال ار  ة الحفر طريق
 النسخخم  نوع الخم
 سم( عرًأا60سم( طواًل و) 55) القياس

 أسطر 6 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -1
 الوقف الذري اإلسالمي للحاج سليمان اغا بن عبد هللا اغا  -2
 )الموره لي( الشهير بمملول -3
 هجري  1425وقد تم إعمار الوقف اإلسالمي سنة  -4
 "محمد فارول" مملول مشكور بن لهي بعهد المتول -5
 21رقم  3083نمرة  -6
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يخ ريحان( في البلدة القديمة 21فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  د، ، ووأــعه الحالي جيفي عق ة الشــ 

 ه، بعهد المتولي محمد فارول.1425وقد اتب بخم النسخ، وباللون األسود، ويعود إعماره لسنة 

 (23نقش مدخل من ل رقم ) -5

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

ي البلدة القديمة علة طري  با  الن اظر، ووأعه الحالي جيد، ( ف23فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن 

 وهو  تكون من المتين بالخم الثلثي، وأسفلهما رقم اتب بالهندية.

 

 (23نقش مدخل من ل رقم ) األثر
 ( في البلدة القديمة علة طري  با  الناظر23فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقع

 جير نوع الحجر
 حفر ال ار ال طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا30سم( طواًل و) 20)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر
 وقف إسالمي -1 الن قشنص 

2- 106 
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 (71نقش مدخل من ل رقم ) -6

 

 

 (71نقش مدخل من ل رقم ) األثر
 ( في البلدة القديمة علة طري  الواد، 71فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقن

 م1791ه/1205سنة  الن قحريخ تا
 ه1205سنة  الفترة الزمنية
 الفترة العثمانية اسم ال اني
 رخام نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا40سم( طواًل و) 40وقياسه ) القياس

 أسطر 6 عدد االسطر
 الن قحنص 

 
 
 

 دار سمت والسعد فيها قد بدا -1
 دار العز دوًما سرمداتدعة ب -2
 دار علت فيها النزيل مليدا -3
 منشرًحا من سًطا عمجدا -4
 وقد امل أرخت أن محمدا -5
 ه1205دام غدا فيها دوام أبدا سنة  -6
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واذا قرأته، فالقراءة (، Tutuncu, 2006: P.188لدق توتونجو ) بالقراءة نفســــــــــــــها الن قح ار هذا 

 واأحة ولم  لحقها أرر بفعل عوامل الزمن.

( في البلدة القديمة علة طري  الواد، ووأـــــــــــــعه الحالي جيد، وقد 71فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن 

 ه.1205بأنها بنيت سنة  الن قحكتب بالخم الثلثي، وباللون األبي  علة أرأية سوداء، وينار من 

 (120) نقش مدخل من ل رقم -7

 

فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل قد قرأته ال احثة، حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

( في البلدة القديمة بطري  الواد، ووأــــــــــــــعه الحالي جيد، وهو 120فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن 

  تكون من المتين بالخم الثلثي، وأسفلهما رقم اتب بالرقم الهندي.

 

 (120) نقش مدخل من ل رقم األثر
 ( في البلدة القديمة بطري  الواد120مدخل منزل رقم )فول  الن قحيقن  الموقع

 الطبزة نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا30سم( طواًل و) 20)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر
 وقف إسالمي -1 الن قشنص 

2- 104 
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 (146نقش مدخل من ل رقم ) -8

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل ن، و حد من ال احثيألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

، ووأــــــــــــعه الحالي جيد، وهو (1)( في البلدة القديمة بطري  الواد146فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن 

  تكون من المتين ومكتوبتين علة سطرين بالخم الثلثي.

 

 

                                                           
ال أثرية تقن داخل أســـــــوار البلدة القديمة في طري  الواد، هي الط ري  الرئيس للمســـــــجد األقصـــــــة، وهي طري  وأســـــــو  (1)

مد نة القدس، ويمتد هذا الط ري  من با  العمود شمااًل وحتة حارة الواد بالقر  من حائم البرال جنوًبا.  نار: موقن 
 .www.aljazeera.netالجزيرة نت، معالم القدس: طري  الواد، 

 (146نقش مدخل من ل رقم ) األثر
 ( في البلدة القديمة بطري  الواد146فول مدخل منزل رقم ) الن قحيقن  الموقع

 الطبزة نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا15سم( طواًل و) 15)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر
 هلل  -1 الن قشنص 

 الملك -2
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 نقش مدخل من ل  -9

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و أق لد له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

                                                           
 .97سورة آل عمران، آية  (1)

 نقش مدخل من ل األثر
يخ ريحانفول مدخل منزل في البلدة القديمة  الن قحيقن  موقعال  في عق ة الش 

 م1989ه/1409 الن قشتاريخ 
 العصر الحد ث الفترة ال منية
 تهنئة بالحج سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 سطحي طريقة الحفر 
 النسخخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 50سم( طواًل و) 52) القياس

 طرأس 5 عدد السطر
 الن قشنص 

 
 
 

 هللا        بسم هللا الرحمن الرحيم      محمد -1
ُتُطاُع إ ُلييه  ُسب يلً  -2 ج  اليُبييت  ُمن  اسي  (1)ُوهلل َّ  ُعُلة النَّاس  ح 
 محمود إسماعيل موسة صيام -3
 حج مبرور و نب مغفور وسعي مشكور -4
فة    1409 -5  م1989ه       صورة للكع ة المشر 
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يخ ريحانفول مدخل منزل في البلدة القديمة  الن قحيقن  ، ووأــــعه الحالي جيد، وقد اتب في عق ة الشــــ 

 ( مواد، وهو نقح حد ث.9من ) الن قحبخم النسخ، ويتكون 

 ء والحاراتثامًنا: نقوش الط رق واألحيا

 (40نقش فوق محل تجاري رقم ) -1

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 ل الزمن.عوام

                                                           
 خ.هنال طمس في التاري (1)

 (40نقش فوق محل تجاري رقم ) األثر
 سول العطارين، الملدي إلة عق ة السرايا في الن قحيقن  الموقع

 م1725ه/ 1137 رجح بأنه في تاريخ  الن قشتاريخ 
 الفترة العثمانية ال منية الفترة

 نس ة إلة الجالية المغربية سبب التسمية
 الرخام وع الحجرن

 الحفر غائر طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخط
 سم( عرًأا 30سم( طواًل و) 35)  القياس

 أسطر2 عدد السطر
 وقف المغاربة -1 الن قشنص 

 (1)ه137جدد سنة  -2
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ومن ثم الة  ،ومن ثم الة ســـــول الخواجات ،ســـــول العطارين، الملدي إلة عق ة الســـــرايا في الن قحيقن 

 .(1)ةسول الشور 

 (148نقش فوق محل تجاري رقم ) -2

 

 

قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 

                                                           
ســـول ال اشـــورة: وهو ســـول تجاه ســـول العطارين من الجنو ، اانت فيما مضـــة مقر لحكام المماليك.  نار: عارع  (1)

 .467العارع، المفصل في تاريخ القدس،  
شــــرقي انيســــة القيامة وعلة بعد ثالثمائة  راع منها. تبدأ من الناحية القبلية عند ملتقة ســــول  : يقنســــول خان الزيت (2)

ن بالســـــول الموصـــــلة إلة انيســـــة القيامة، وتنتهي من الناحية الشـــــمالية عند ملتقة ســـــول با  العامود بدر  القطاني
 .498األمم.  نار: عارع العارع، المفصل في تاريخ القدس،  

 (148نقش فوق محل تجاري رقم ) األثر
 (.148)محل تجاري رقم  ، فول (2)طري  خان الزيتفي  الن قحيقن  الموقن

 الرخام نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 

 الخم الثلثي نوع الخم
 سطر عدد االسطر

 وقف اسالمي -1 الن قحنص 
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 (152نقش فوق محل تجاري رقم ) -3

 

 

قها أــــــــــــــرر بفعل قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لححد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

 

 

 

 

 

 

 

 (152ري رقم )نقش فوق محل تجا األثر
 (152)محل تجاري رقم  ، فول طري  خان الزيتفي  الن قحيقن  الموقع

 الرخام نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثي نوع الخط

 أسطر عدد السطر
 وقف اسالمي .1 الن قشنص 
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 نقش فوق محل تجاري  -4

 

 
(، حيـــث أوردهـــا Tutuncu, 2006: P.191لـــدق توتونجو ) بـــالقراءة القري ـــة منهـــا الن قح ار هـــذا 

 وقد قرأته، فالقراءة واأحة ولكن لحقها بع  الضرر بفعل عوامل الزمن.)عدلي دار سة(، 

مقابل منزل  ،عند وصــولك مدخل ســول العطارين في البلدة القديمة بالقدسعق ة الســرايا  في لن قحايقن 

خطم الثلثي، وقــد طمســــــــــــــــت بع  معــالمــه، وقــد اتــب اللغــة (، وفيمــا  بــدو هو مكتو  بــال48رقم )

 العثمانية.

 

 

 نقش فوق محل تجاري  - األثر
 ،عق ة السرايا عند وصولك مدخل سول العطارين في البلدة القديمة بالقدس في الن قحيقن  الموقن

 (48ل منزل رقم )مقاب
 جير نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الثلثيالخم  نوع الخم
 سم( عرًأا، 90سم( طواًل و) 60وقياسه ) القياس

 سطر عدد االسطر
 عدلية دار سات الن قحنص 
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 تاسًعا: نقوش األبواب

 باب األسباطمئذنة نقش  -1

 

 

ولم  لحقها أـــــــرر واذا قرأته، فالقراءة واأـــــــحة  (،2017لدق الجالد ) بالقراءة نفســـــــها الن قح ار هذا 

 بفعل عوامل الزمن.

 باب األسباطنقش  األثر
 أعلة مدخل با  األس اط الن قحيقن  عالموق
 م1928 /ه1346 الن قشتاريخ 
 العثمانية الفترة ال منية الفترة

 سليمان القانوني اسم الباني
 عليه السالم ،بناء يعقو ألة إنس ة  سبب التسمية
 رخام نوع الحجر

 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
 الخم الثلثي نوع الخط
 سم( عرًأا 65 و)سم( طواًل  35)  القياس

 أسطر 2 عدد السطر
 جدد عمارة هذه المئذنة المجلس  .1 الن قشنص 

 الهجرة النبوية 1346علة سنة االسالمي األ .2
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ريف، وهو غير با  األســــــ ا  الذي هو أحد أبوا  أحد أبوا  اوهو  ،األســــــ اطبا   لحرم القدســــــي  الشــــــ 

 وبي والمملواي العصرين األ، ويعود تاريخه إلة مالي للحرموال الش  دم الر  وهو با  قديم ق  سور القدس، 

وله مدخل ابير ويعطة فتحته مصــــرعان من الخشــــب  (م1817/ه1232) ثم جدد هذا ال ا  في ســــنة

  .(1)ا للحرمحه معبرً واتخذ سط ،اصمم حد ثً 

عيد بناؤه في الترميمات التي أ و  ،عليه الســـــــــالم ،بناء يعقو ألة إنســـــــــ ة  وقد أطل  عليه با  األســـــــــ اط

  .(2)(م1538/ه944)لطان العثماني سليمان القانوني حوالي عام يام الس  أقصة جريت للمسجد األأ

مجلس اإلســالمي األعلة لمئذنة با  با  األســ اط، وهو  وأــح تعمير المئذنة أعلة مدخل  الن قحيقن 

 األس اط.

 نقش باب الن اظر -2

 

                                                           
 .384 نار: رائف نجم، انو  القدس،   (1)
 .336-335 نار: إ ها  الجالد، معالم المسجد األقصة،   (2)

 نقش في طريق باب الن اظر األثر
 أعلة منزل في طري  با  الناظر في حارة العبيد الن قحيقن  الموقع

 بمزر نوع الحجر
 الحفر ال ار  طريقة الحفر 
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قد قرأته ال احثة، فالقراءة واأــــــــــــــحة ولم  لحقها أــــــــــــــرر بفعل حد من ال احثين، و ألدق  له قراءة لم أجد

 عوامل الزمن.

، وهو ثاني ة بين المدرســـة المنجكية والزاوية الوفائيةصـــقوال الغربي للمســـجد األيقن با  الناظر في الر  

م(، وقد جدد عمارته 4.5البناء ارتفاعه )أبوا  المســـــجد األقصـــــة، وهو قديم جدًا، با  ابير مســـــتطيل 

في  من الملك المعام  يســــــــة، من بني أ و  في حدود الســــــــتمائة، ويعرع بعدة أســــــــماء، منها: با  

باط المنصــــــــــــــوري، وهو أحد األبوا  الثالثة التي يســــــــــــــمح االحتالل  المجلس، وبا  ميكائيل، وبا  الر 

لسلةاإلسرائيلي بفتحها أثناء صالة الفجر والعشاء: وه  .(1)ي با  حط ة، وبا  الن اظر، وبا  الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .159-158ا  الجالل، معالم المسجد األقصة،   نار: إ ه (1)

 الثلثيالخم  نوع الخط
 سطر عدد السطر

 يوقف اسالم .1 الن قشنص 
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 مناقشة

ريف إلة عدة أســــــــــ ا  أبر ها، يعود  ورد  اره في القرآن الكريم االهتمام بالحرم القدســــــــــي الشــــــــــ 

 إلحياء و اد االهتمام بهواألحاد ث الشـــــــــريفة، والتي اانت دائًما تلاد علة األهمي ة الد نية لهذا المكان، 

ء والمعراج، وصــالة رســولنا الكريم محمد، صــلة هللا عليه وســلم، إماًما باألنبياء المرســلين معجزة اإلســرا

 .فيها

 من الخليفة عمر بن الخطا ، رأـــــــــــــي هللا عنه، حتة في إن القدس اانت منذ اللحاة األولة لفتحها 

ا ما  ومنا هذا، وهي تكبر في صـــــــــــدور المســـــــــــلمين، علة الرغم من تعاقب الخالئف اإلســـــــــــالمية، وهذ

أظهرت الن قو  المتنوعة علة مختلف األماكن داخل أســـــوار القدس، بدءًا من أبوابها حتة وصـــــواًل إلة 

ريف،  من نقو  علة الم اني المختلفة االمحال التجاري ة، والمدارس، والبيوت الحرم القدســــــــــــــي  الشــــــــــــــ 

ريف، واذلك ال ما يحويه الحرم القدسي   السكنية، األسبلة داخل البلدة القديمة وداخل الحرم القدسي  الش 

خرة، واذلك المســـــــــجد األقصـــــــــة الم ارل، ونقو   ريف من نقو  داخل خارج مســـــــــجد ق  ة الصـــــــــ  الشـــــــــ 

 األأرحة، والمقامات، والخلوات وغيرها.و المصاطب، والمحاريب، واألسبلة، واألروقة، 

راسـات العربية واإلسـالمية حول المسـجد األقصـة، وتعوعلة الر غم  دد من بحثوا فيها اأمثال من اثرة الد 

محمد غوشة، وال ذي أل ف العد د من الكتب، منها: المسجد األقصة الم ارل، وتاريخ المسجد األقصة، 

ا الملرخ يحية و يرق واذلك الملرخ عارع العارع: تاريخ القدس، والمفصـــــــل في تاريخ القدس،  وأيضـــــــً

ريف، والملرخ عبد هللا معروع واتابه واتابه التطور العمراني والتراب المعماري لمد نة القدس  الشــــــــــــــ 

راســات األخرق ولكن  لم تتناول الكثير من أطلس معالم المســجد األقصــة الم ارل، والعد د العد د من الد 

ريفالدراســــات  أو داخل أســــوار البلدة القديمة بالصــــورة التفصــــيلية إال  الن قو  داخل الحرم القدســــي  الشــــ 

( في Max Van Berchemدراســـــة ماكس فان برشـــــيم )الدراســـــات  عدد قليل من الدراســـــات، من تلك

ريف )1925كتابه ال ذي أل فه عام )  Materiaux pour un corpusم( والمتعل  بالحرم القدســـــــــــــي  الشـــــــــــــ 
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inscriptionum arabicarum, Jerusalem (Haram)) حيث اانت دراســـــــــــاته مســـــــــــتوفية لكافة الن قو ، 

اول الن قو  من خارج الحرم القدســـي الشـــريف والمتواجدة في البلدة ، لكنه لم  تنداخل المســـجد األقصـــة

ريف ، القديمة ودراســــات اامل العســــلي التي وجدت بأنها األكثر تناواًل للنقو  داخل الحرم القدســــي الشــــ 

وداخل أســــــــوار البلدة القديمة، منها دراســــــــة من آثارنا في  بت المقدس، وأجدادنا في ثرق بيت المقدس، 

( في دراســـــــته Mehmet Tutuncu)دراســـــــة اذلك و ، ية في القدس وغيرها من الدراســـــــاتحارة الســـــــعد

(Ottoman Inscriptons from Jerusalem and other Palestinian Cities التي لم تشــمل فقم المســجد )

ا في مدن فلســطينية أخرق؛ اعكا ويافا وحيفا وغيرها من األماكن، اما  األقصــة وانما اان قد أــم نقوشــً

لم  تناول اافة الن قو  داخل المســــــــجد األقصــــــــة ولكنها تعتبر من الدراســــــــات القري ة جًدا للدراســــــــة  أنه

ا في معرفة نصــو  بع  الن قو  التي صــعب علي  قراءتها، نتيجة لطمســها موقد رجعت إليهالحالية، 

هذه الن قو ، أو بفعل عوامل النحت والتعرية، أو أنها طمست بفعل األ دي ال شرية إما المستهترة بقيمة 

ها نة الذ ن ال  نفكون عن تخريب وتدمير والحال الضــــــرر  من قبل قوات االحتالل والمســــــتوطنين الصــــــ 

 بكل ما له عالقة بالتاريخ اإلسالمي.

الطين، واألمراء،  لقد أكدت جمين الن قو  التي تم تناولها في هذه الد راسة إلة مدق اهتمام الخلفاء، والس 

يوخ، والو راء، وقادة ا وغيرهم من  وي المراكز المرموقة وحتة الت جار وغيرهم من تشــــــييد لجيو ، والشــــــ 

الد  نية والتعليمية واالجتما ية وايقاع عليها األراأــــــــــــي التي تدر ريًعا أو الدااكين التجارية ليتم األبنية 

د من الن قو ، ومن اإلنفال عليها وت قة تقدم الخدمات التي تم إنشـــــــــــــاؤها ألجلها، وهذا ما أظهرته العد 

 له ثالثة محال تجارية. أبر ها مثاًل مسجد ولي  هللا محار ، الذي نص  نقشه صراحة علة أنه أوقف

الطين ال  نكرون فضـــــــل العاملين لد هم من و راء ووالة،  الن قو كما نجد من  أن اثيًرا و أن غالبية الســـــــ 

لطان فقم وانما ال من يشـــــــتالن قو  ال ت   من ، اذلك أن رل ويتعاون في إنشـــــــاء المكانحيي  ارق الســـــــ 

الطين  نوهون من خالل الن قو  إن اان هذا البناء قد تم تشـــــــييده وانشـــــــاؤه أم تمر تعميره  الخلفاء والســـــــ 
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وتجد ده، فال  نســـــــبون إليه ما ليس لهم، وهذا  د ل علة الحفاا علة تاريخ وقدســـــــية مد نة القدس، وان 

التـاريخ بمـد نـة القـدس، والحفـاا علة مر  مـام المســــــــــــــلمين علة  لاـد مـدق اهتالحفـاا علة هـذا األمر 

 قدسيتها.
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 موضوعات الن قوش

 المكان موضوعات النقوش
خرة وصحنها  أ( ق  ة الص 

خرة المشر فة نقح المزولة األولة )لتعيين وقت صالة العصر(  واجهة ق ة الص 
خرة خرة المش نقح وقف ق  ة الص   ر فةصحن ق  ة الص 

خرة رج الغربي األوسم لسطح ق  ة  نقح درج مسجد ق  ة الص  هريج جنوبي الد  الص 
خرة  الص 

 القسم السفلي من الضلن الجنوبي الشرقي نقح فتح ش ال سفلي
خرة نقح تجد د الرخام  جدارية ق  ة الص 

رقي ة مالية الش  خرة المشر فة نقح ال ائكة الش   صحن ق  ة الص 
خرة المشر فة ة الجنوبي ة نقح بائكة الواجه  صحن ق  ة الص 

خرة المشر فة نقو  ال ائكة الجنوبية )الجهة الثانية لل ائكة(  صحن ق  ة الص 
خرة المشر فة نقو  ال ائكة الشمالية  صحن ق  ة الص 

خرة المشر فة نقح ال ائكة الجنوبية الغربية  صحن ق  ة الص 
 خرة المشر فةصحن ق  ة الص   الغربية الشماليةال ائكة 

 )الجامن القبلي(  ( المسجد األقصة الم ارل
رل، )نقح تجد د الجناح  الن قح فول الرا ة الثانية من الش 

 يسار الواجهة األمامي ة للمسجد القبلي القبلي(

 فول البوابة الرئيسية للمسجد االقصة الم ارل نقح البوابة الرئيسية للمسجد األقصة الم ارل
رقيةاء األروقة نقح إعادة بن  يمين مدخل با  المسجد األقصة الم ارل الش 

 المسجد األقصة الم ارل واجهة مدخل نقح ترميم السلطان محمود
 فول الش  ال الجنوبي علة يمين المصلة نقح تجد د النوافذ والرخام

 نقو  علة سطح المسجد المرواني

 )قر  با  مهد المسيح( نقح   اسي في السور الشرقي
 المصلةفول  الجنوبية الشرقية والزاويةلة الحائم ع

 المرواني
 نقو  المساطب والمحاريب

نقح محرا  جراس الن اصــــري علة مســــط ة عالء الد  ن 
 ال صيري 

 داخل المسجد األقصة /ق الة با  الناظر

فة نقح محرا  مسط ة شعالن خرة المشر   شمال غر  ق  ة الص 
ريفداخل الحرم القدس صبرا وشاتيال  ي الش 

ال مسط ة ومحرا  الملك سليمان القانوني  با  فيصل بجوار ق  ة العش 

 نقح محرا  علي باشا
ريف،في داخل  با  شمال شرل  الحرم القدسي الش 

 القطانين
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 المكان موضوعات النقوش

 منبر برهان الد ن بن جماعة
طرع صحن الصخرة القبلي في الجزء الجنوبي الغربي 

 من الصخرة
 األقصةداخل المسجد  محرا  صالح الد ن األ وبي نقح

 نقو  األسبلة
 الروال الغربي للمسجد األقصة نقو ( 3با  السلسلة )

 طري  الواد، مدخل طري  عالء الد ن سبيل ماء
 طري  المجاهدي أو طري  ستنا مريم سبيل با  األس اط

 مقابل با  المطهرة نقو ( 4قاتي اي )إ نال( )
 مقابل با  الناظر، داخل المسجد األقصة نقو ( 3طل( )شعالن )مع

 با  الناظر سبيل با  الناظر
 شرل با  الناظر مصطفة آغا

 داخل المسجد االقصة ق الة الروال الغربي سبيل ال صيري 
 داخل المسجد االقصة الة الشرل من المدرسه االشرفيه سبيل قاسم باشا

 االقصة  داخل المسجد سبيل سليمان القانوني
 الصخرةعلة صحن ق ة  سبيل حسن الداني 

 األروقة
وال الغربي  داخل المسجد االقصة نقو ( 4) الر 

 الق ا 
 ق الة المسجد األقصة  ق ة موسة 
 الصخرةق الة ف ة  ق ة المعراج 
 الصخرةصحن  ق ة  وسف

 إلة جانب ق ة الصخرة المشرفة ق ة محرا  النبي
 ر  سطح الصخرة المشرفةشمال غ ق ة  وسف آغا

 داخل المسجد االقصة ق الة با  الملك فيصل ق ة عشال النبي 
 الصخرةصحن ق ة  ق ة الشيخ الخليلي
 داخل المسجد االقصة ق الة با  االس اط ق ة دار الحد ث

  الخلوات
 صخرةصحن ال خلوة محمد بيك
 صحن الصخرة خلوة محمد آغا
 الصخرةصحن  خلوة قيطاس

 الران الشمالي الغربي من ق ة الصخرة برويز خلوة
 مقابل با  الناظر خلوة عبد الحي الدجاني
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 المكان موضوعات النقوش
 المساجد والجوامن

 حارة السعدية مسجد المأ نة الحمراء
 مقابل انيسة القيامة/ حارة النصارق  -رأي هللا عنه –مسجد عمر بن الخطا  

 حارة النصارق  مسجد القيمري 
 با  العامود مسجد الشيخ لللل

 حارة المغاربة مسجد الديسي
 سول با  خان الزيت مسجد الشوربجي

 حو  الشاويح/ طري  خان الزيت مسجد أبو بكر الصد  
 حارة الشرع قديًما/ حارة اليهود حالًيا مسجد ولي هللا محار 

 شارع الواد مسجد درغث
 والخوان  الزوايا

 طري  برقول  األولة الزاوية األفغانية
 طري  برقول  الثانية الزاوية األفغانية

 طري  الزاوية الهندية/ با  الساهرة الزاوية الهندية
 حارة النصارق/ مقابل انيسة القيامة الخانقاه الصالحية

 األبوا  الداخلية والخارجية
  توسم السور  الغربي للمسجد االقصة با  القطانين
 با  الخليل رج السوربا  النبي داود/ خا

 با  الخليل با  النبي داود/ داخل السور
 مدخل با  األس اط  اطبا  األسمئذنة 

 مدخل البلدة القديمة با  العامود
 حارة العبيد با  الناظر

 المدارس
 با  الحرم/ با  السلسلة التنكزية

 طري  القرمي عق ة السرايا
 با  السلسلة األشرفية 
 داخل المسجد االقصة الروال الغربي تونيهالمدرسه الخا

 داخل المسجد االقصة الروال الغربي المدرسه االرغونيه
 والقبور األأرحة

 سول القطانين عالء الد ن ال صيري 
 المسجد األقصة أحمد حلمي عبد ال اقي
 سول القطانين مقام لقبر با  المجلس

 سول ال ا ار الشيخ غ ا ن
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 كانالم موضوعات النقوش
 با  السلسلة تربة خاتون 

 البيوت السكنية
 عق ة الشيخ ريحان نقح مدخل منزل 

 سول القطانين (17منزل رقم )
 طري  الواد (146منزل رقم )
 طري  الواد (120منزل رقم )

 سول القطانين/ خان تنكز (4مدخل منزل، با  المجلس، عقار رقم )
 سول القطانين/ خان تنكز (17مدخل منزل، با  المجلس، عقار رقم )

 با  المجلس (23مدخل منزل، عقار رقم )
 طري  الواد (71مدخل منزل رقم )

 عق ة الشيخ ريحان (21منزل رقم )
 المحال التجارية

 عق ة السرايا (40محل رقم )
 طري  خان الزيت (152محل رقم )
 طري  خان الزيت (148محل رقم )
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 الخاتمة

راســـــــة "الن قو  اإلســـــــالمي ة في البلدة القديمة في القدس: دراســـــــة ثقافية تحليلية"، بعد تناول م وأـــــــوع الد 

لت إلة الن قو  المتواجدة في الحرم القدســي  الشــريف  وقراءة والعمل علة تحليل والبلدة القديمة فقد توصــ 

 الن تائج الت الية:

الطين علة اختالع العصـــور اإلســـالمية ب - أهمية العمارة اإلســـالمية، وتوثي  ما اهتمام الخلفاء والســـ 

علة الحجر، من وجود بع   ايقومون بــ نشــــــــــــــــائــه أو ترميمــه علة نقح في الغــالــب يكون منحوتًــ 

سات الن قو  الحد ثة المطبوعة بشكل آلي التي قامت و ارة األوقاع اإلسالمية علة  والشلون والمقد 

 المنشات التي قامت بترميمها.

يقوم بــ نشـــــــــــــــاء عمــل مــا يعمــد إلة أن  وقف لــه وقف خيري في مختلف  تبي ن الن قو  أن من اــان -

الملســــــســــــات وخاصــــــة التي وجدت في طرل البلدة القديمة من جوامن، ومدارس، وخوان ، وأربطة، 

 و وايا وغيرها.

 تبين لنا من خالل الن قو  أن العامل الد  ني اان أحد األســــــــــــــ ا  الم اشــــــــــــــرة في ا دهار الكثافة  -

عور بقدسي ة المكان.العمرانية اإلسال  مية داخل مد نة القدس، والش 

هنــال بع  الن قو  تعر ض للطمس والت لف إمـا بفعــل عوامـل النحــت والتعريـة، وعـدم متــابعتهــا من  -

قبل األوقاع اإلســالمية بشــكل مســتمر، أو فعل أ دي بشــرية قاصــدة فعل اإلتالع مثل المســتوطنين 

عل عديمي المســـــــلولية واالكتراب بأهمية هذه الن قو  الصـــــــها نة، واذلك جيح االحتالل، واذلك بف

ريف، وما يحويه من آثار بالغة األهمية لنا امسلمين.  نتيجة الجهل بما يخص الحرم القدسي  الش 

اهتمام الكثير من المســـلمين من مختلف الط  قات االجتما ية ب نشـــاء منشـــات  ات أهمية اجتما ية  -

ا نشـــاء المدارس، واألســـبلة، والحمامات اســـً ا لمرأـــاة هللا، عز   للمقيمين والز ائرين علة حد  ســـواء،
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ة هذه المنشـــــــات تقدم خدمة ابيرة وجليلة  وجل، وطمًعا في الحصـــــــول علة األجر والث وا ، وخاصـــــــ 

  ألفراد المجتمن اإلسالمي.

 التوصيات

 بناًء علة ما خلصت إليه الدراسة من نتائج ف نها توصي:

 وسة.إعادة ترميم الن قو  المطم .1

 اا علة الن قو  الموجودة حالًيا.إيجاد طرل للحف .2

حد دًا داخل الحرم تو ية الن اس ألهمية المحافاة علة الن قو  المتواجدة داخل أســــــــــــــوار القدس، وت .3

ريف.  القدسي الش 

ريف وداخل  .4 تكريس مزيد من الدراســات العليا الخاصــة بال حث في الن قو  داخل الحرم القدســي الشــ 

 ي البلدة القديمة.أسوار القدس ف

ريف والبلدة  .5 إنشـــــــاء مراكز فلســـــــطينية ودولية للعناية بالن قو  اإلســـــــالمية داخل الحرم القدســـــــي الشـــــــ 

 القديمة في القدس.

ريف والبلدة  .6 عمل دراســـــــات مماثلة تتناول المزيد من الن قو  اإلســـــــالمية داخل الحرم القدســـــــي الشـــــــ 

 القديمة.
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 المصادر والمراجع

 المصادر

، بيروت: 2تحقي : عبد هللا القاأـــــي، طالكامل في التاريخ. (. 1995األثير، أبو الحســـــن علي. )ابن 

 دار الكتب العلمية.

تاريخ الملوط واألممالفرج عبــد الرحمن. ) .ت(.  وابن الجو ي، أب . تحقي : محمــد عبــد المنتظم في 

 القادر عطا ومصطفة عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.

. تحقي : عبد العزيز وآخرون، فتح الباري في شرح صحيح البخاري هــــــــــــــــ(. 1379حجر، أحمد. ) ابن

 ، دار الكتب السلفية.1ط

 . بيروت: مكت ة المعارع.البداية والن هاية(. 1991ابن اثير، أبو الفداء. )

 بيروت: دار صادر. لسان العرب.ابن مناور، جمال الد  ن محمد. ) .ت(. 

 ، تحقي : محمد عز ، القاهرة: مكت ة مدبولي.1ط تاريخ مملكة األغالبة.. (1988ابن وردان. )

لوط في طبقات العلماء والملوط(. 1993الجندي، أبو عبد هللا بهاء الد  ن. ) ل، تحقي : الس  . الجزء األو 

 محمد بن علي األكوع، صنعاء: مكت ة اإلرشاد.

تحقي : بشـــار معروع ومحيي الســـرحان، . ســير أعالم النبالء(. 1996الذهبي، شـــمس الد ن محمد. )

 ، بيروت: ملسسة الرسالة.11ط

، قطر: و ارة األوقاع والشــــــــــلون 2. طتاريخ الخلفاء(. 2013الســــــــــيوطي، جالل الد  ن عبد الرحمن. )

 اإلسالمية.

 . تحقي : محمد النيفر، دار العر  اإلسالمي.ديوان ابن زمرط األندلسي(، 1997الصريحي، محمد. )

. تحقي : عمرو محمد عبد أعيان العصــــر وأعوان النصــــر(. 2009صــــــالح الد  ن خليل. )الصــــــفدي، 

 الحميد، بيروت: دار الكتب العلمية.
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. تحقي : محمود عودة الكعابنة، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل(. 1999العلمي، مجير الد ن. )

 ، الخليل: مكت ة دنديس.1المجلد الثاني، ط

. تحقي : لجنـــة مختصــــــــــــــــة من معتبر في أبنــاء من غبرالتــاريخ ال(. 2011)

 ، سورية: دار النوادر.1المحققين، ط

 ، القاهرة: عالم الكتب.1طمعجم اللغة العربية المعاصرة. (. 2008عمر، أحمد. )

. وأــــن حواشــــيه: اإليضـــاح في علوم البالغة: المعاني والبيان والبديع(. 2003القزويني، الخطيب. )

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1ن. طالد   سإبراهيم شم

لوط لمعرفة دول الملوط(. 1997الع اس أحمد. ) والمقريزي، تقي الد  ن أب . تحقي : عبد القادر الســـــــــ 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1عطا، ط

، بيروت: دار الكتــب 1ط المواعظ والعتبــار بــذكر الخطط واآلثــار.(. 1997)

 العلمية.

 المراجع

، 1. طالقيم الجمـاليـة للنقوش الكتـابيـة في الج يرة العربيـة قبـل اإلســـــــــالم(. 2009) إبراهيم، أمــل.

 الرياض: دار الزهر اء.

، القاهرة: عين للدراســات 1طالســالجقة تاريخهم الســياســي والعســكري. (. 2001أبو النصــر، محمد. )

 وال حوب اإلنسانية واالجتما ية.

(، المســتوق الســابن، الية 222مقرر جامعي )ملكة. الرسوم الصخرية في الم(. 2008أ هري، علي. )

 السياحة وامثار، جامعة الملك سعود، الرياض.

ترجمة: نورمان نابلســـــــي، كنوز اإلســـــالم؛ روائع الفن في العالم اإلســـــالمي. (. 2008أواان، برنار. )

 ، دبي: ملسسة محمد بن راشد آل مكتوم.1ط
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 ، القاهرة: ملسسة هنداوي للتعليم والثقافة.1. طانتاريخ سالطين بني عثم(. 2014آصاع، عزتلو. )

 ، بغداد: دار الرشيد للنشر.1ط ال خارف الجدارية في آثار بغداد.(. 1980األعامي، خالد. )

 ، لندن: شراة دار الورال للنشر المحدودة.1. طشريعة حمورابي(. 2007األمين، محمود. )

 . بيروت: دار الكتب العلمية.والمسلمين والعالميينموسوعة األعالم: العرب (. 2009بابتي، عزيزة. )

(، القاهرة: دار 3+2+1. )ج.الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية(. 1965ال اشا، حسن. )

 النهضة العربية.

 ، القاهرة: دار الفكر العربي للط اعة والنشر.1طتاريخ ال خرفة. (. 1998بشاي، سامي. )

 . القدس: مدرسة دار األ تام اإلسالمية الثانوية.باب الن اظر(. 2007ن. )البلبيسي، حمزة وآخرو 

، الرباط: 1طفنون العمارة اإلســالمية وخصــائصــها في مناهج التدريس. (. 2003البهنســي، عفيف. )

 أيسيسكو.–منشورات المنامة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

ترجمة: عصـام التل، رام هللا: شـراة  في العالم القديم.تاريخ الفن جانسـون، هورسـت ولديمار. )د.ت(. 

 الكرمل لإلعالن.

، عمان: دار الجامد 1ط م(.1640-1516القدس في العهد العثماني )(. 2011الجبوري، أحمد. )

 للنشر والتو ين.

ام أبان العصـــر المملوكي (. 2014الجبوري، عبد الســــالم. ) المشـــيدات الوق ية والخيرية في بالد الشـــ 

 بغداد. م(.1517-1250ه/ 648-922)

القاهرة: دار  م(.1629-1588ه/ 1028-996الشــــــــــاه عباس الكبير )(. 1980جع ة، بدين. )

 النهضة العربية.

، بيت المقدس: مراز بيت 1. طمعالم المســـــــــجد األقصـــــــــى تحت المجهر(. 2017الجالد، إ ها . )

 المقدس لألد .
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 . القدس: مدرسة دار األ تام اإلسالمية"د".لعطارينسوق ا(. 2007جودة، ليث؛ والشخشير، قاصد. )

. الرياض: دار الفيصـــل الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط(. 2003الحســـن، صـــالح. )

 الثقافية.

 ، بيروت: دار ال حار.1طال خرفة في الفنون اإلسالمية. (. 1983حسين، خالد. )

بيروت: دار الجامع في المصـــطلحات العثمانية. المعجم (. 2009حالل، حســــان؛ وصــــ اغ،   اس. )

 النهضة العربية.

 ، بيروت: ملسسة الرسالة.1. طمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخية(. 1996الخطيب، مصطفة. )

، 1. طدليل أولى القبلتين، ثاني المســـــــــجدين وثالث الحرمين الشـــــــــريفين(. 2001خليفة، أحمد. )

 قدسات اإلسالمية.فلسطين: ملسسة األقصة إلعمار الم

، بيت المقدس: 4. طدليل: أولى القبلتين، ثاني المســــــجدين وثالث الحرمين(. 2012)

 ملسسة األقصة/ أم الن ور.

، القدس: جمعية مراز 2. طأسبلة القدس بين الماضي والحاضر(. 2015جا، سماح وآخرون. )االخو 

 برج اللقل  المجتمعي.

 . ترجمة: أحمد  يسة، مصر: دار المعارع.يةالفنون اإلسالم(. 1953ديماند، م.س. )

نقوش صـــــفوي ة )صـــــفائي ة( من قاع األرنبي ة أم جدير (. 2016الذ ب، ســـــــليمان؛ والهيشـــــــان، مدهللا. )

عودية . الرياض: مراز الملك فيصــــــــــــــل لل حوب والعماري ة في شـــــــــمال المملكة العربية الســـــــــ 

 والدراسات اإلسالمية.

ة اإلسالمية في الحرم القدسي الشريف منذ العصر المملوكي حتى العمار (. 2011الرباعي، إحسان. )

 عمان: األكاديميون للنشر والتو ين.(. 1994 – 1250اإلعمار الهاشمي المعاصر )

 ، مصر: مكت ة مدبولي.1. طمعجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية(. 2000ر ل، محمد. )
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 ، عمان: دار الفكر.1ط والمسلمين. تاريخ الفن عند العرب(. 1977الرفاعي، أنور. )

 ، بيروت: دار العلم للمال ين.15. طاألعالم(. 2002الزرالي، خير الد ن. )

(، بيروت: ملســــــســــــة الدراســــــات 13عدد)أصــــل التســــمية لكنيســــة القيامة. (. 2012 اريا، محمد. )

 الفلسطينية.

 التوحيد والجهاد. . منشورات منبرالمجد المنيف للقدس الشريفسالم، عبد هللا. ) .ت(. 

 ، دمش : دار القلم.1. طالفن اإلسالمي: الت ام وابتداع(. 1990الشامي، صالح. )

دولة الســالجقة وبروز مشــروع إســالمي لمقاومة لتغلغل الباطني والغ و (. 2006الصــــالبي، علي. )

 القاهرة: دار ابن الجو ي.  الصليبي.

. لمباني الطبية )البيمارســــــتانات( في اإلســــــالمعمارة المجمعات وا(. 2007أـــــــــاهر، عبد الوه ا . )

 المجلد العاشر، مراز دراسات العمارة اإلسالمية العالمي: موسوعة العمارة في اإلسالم.

 الفنون ال خرفية اإلســـــــالمية المبكرة: فن العصـــــــرين األموي وال باســـــــي.(. 2000الطايح، علي. )

 القاهرة: مكت ة  هراء الشرل للط ن والنشر والتو ين.

 . دمش : مط عة الحكومة.الجامع األموي في دمشق(. 1960الطنطاوي، علي. )

 . عمان: و ارة الثقافة.تاريخ الحرم القدسي(. 2009العارع، عارع. )

 القدس: دار المعارع. ،5طالمفصل في تاريخ القدس. (. 1999)

، بيروت: الملســــــســــــة العربية للدراســــــات 1. طالمفصــــل في تاريخ القدس(. 2005)

 نشر. وال

 القاهرة: جامعة المنصورة.اآلثار والفنون اإلسالمية. (. 2005عبد الحافي، عبد هللا. )

 . البتراء: بيت األن اط.حضارة األنباط من خالل نقوشهم(. 2003عجلوني، أحمد. )
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ملســــســــة آل البيت، المجمن الملكي  عمان:أجدادنا في ثرى بيت المقدس. (. 1995العســــلي، اامل. )

 ارة اإلسالمية.ل حوب الحض

 . عمان: و ارة الثقافة.من آثارنا في بيت المقدس(. 2005)

، القاهرة: دار الفكر العربي للط اعة 1طموضوعات في الفنون اإلسالمية. (. 1998عطية، محسن. )

 والنشر.

. القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية: تاريخ الفن العين تسمع واألذن ترى (. 1994عكاشة، ثروت. )

 ، القاهرة: دار الشرول.1ط

 ، مصر: دار المعارع.1طفنون الشرق األوسط القديم قبل ظهور اإلسالم. (. 1998عالم، نعمت. )

 دمش : مكت ة النوري. خطط الشام.(. 1983علي، محمد. )

 ، القاهرة: مكت ة الخانجي.4. طدولة اإلسالم في األندلس(. 1997عنان، محمد. )

 (، السعودية.212 – 3مقرر جامعي رقم ) لعصر ال باسي األول.اه(. 1434عواطف، نوا . )

 . القاهرة: ملسسة هنداوي للتعليم والثقافة. تاريخ البيمارستانات في اإلسالم(. 2012 يسة، أحمد. )

 ، المنيا: دار الهدق للنشر والتو ين.1طالقدس سرة مدينة. (. 1998غا ي، خالد. )

، 1طضــــارة العربية اإلســــالمية وأثرها على الفكر األوروبي. ميادين الح(. 1991غنيمة، مصـــــطفة. )

 القاهرة: مكت ة األسرة.

المسجد األقصى المبارط: دليل أثري تاريخي للمعالم اإلسالمية في المسجد (. 2007غوشة، محمد. )

 . القدس.األقصى المبارط

 ة الرؤيا الفلسطينية.. ملسسالمياه في القدس(. 2009فتيحه، ه ة؛ وسميرة، حنين؛ وحالل، ليلة. )

، بيروت: دار 1. تحقي : إحســــــــــــــان حقي. طتاريخ الدولة العلية العثمانية(. 1981فريد بك، محمد. )

 النفائس.
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ـــــ(. 1421القحطاني، سعيد. ) المساجد: مفهوم، وفضائل، وأحكام، وحقوق، وآداب في ضوء الكتاب هـ

 منشورات ش كة األلواة.والسن ة. 

األقوام والشـــــــعوب في الن قوش (. 2008يز، مهدي؛ والمعاني، ســــــــــلطان. )القدرة، حســــــــــين؛ وعبد العز 

 الجامعة الهاشمية: معهد الملكة رانيا للسياحة والتراب. الصفوي ة.

، الكويت: و ارة األوقاع 1. طالمســـجد األقصـــى أربعون معلومة نجهلها(. 2015القدومي،  يســــة. )

 والشلون اإلسالمي ة.

ترجمة: سعد المنصوري ومسعد القاأي،  نون التشكيلية وكيف نتذوقها.الف(. 1958ما ر ، برنارد. )

 القاهرة: مكت ة النهضة المصرية.

الموســوعة الفنية الحديثة ألجمل ال خارف والنقوش للدارســين والمهتمين (. 2003مر ول، إبراهيم. )

 ، الرياض: دار الطالئن للنشر والتو ين.1ط بفن ال خرفة، لمصممي اإلعالنات.

، عمان: 1. طأطلس معالم المســــــــجد األقصــــــــى المبارط(. 2010وع، عبدهللا؛ ومرعي، رأفت. )معر 

 ملسسة الفرسان للنشر والتو ين.

. قســـم اإلعالم واألبحاب المجموعة التثقيفية رقم معالم البلدة القديمةملســـســـة القدس الدولية. ) .ت(. 

 (، القدس.2)

 والمعلومات: بيروت.. إدارة اإلعالم معالم المسجد األقصى) .ت(. 

مســـجد عمر بن الخطاب، مســـجد الملك األفضـــل علي بن صـــالح الدين (. 2009النتشــــة،  وســــف. )

 . القدس: المكتب الفني لبرنامج إعمار البلدة القديمة في القدس.األيوبي

  ، دمش : الهيئة العامة السورية للكتا .2ط كنوز القدس.(. 2011نجم، رائف وآخرون. )

 . فلسطين: رام هللا.معالم مدينة القدس(. 2015م الفلسطينية. )و ارة اإلعال
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، القاهرة: 1. طالتطور العمراني والتراث المعماري لمدينة القدس الشـــــــــريف(. 2004و يرق، يحية. )

 الدار الثقافية للنشر.

 . القاهرة: مكت ة مدبولي.موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية(. 1999)

 الدراسات

مجلة (. رجاء بن حيوة الكنـدي ودوره في الحيـاة العـامة في الدولة األموية. 2015. )أبو الر  ، هاني

 .294-259(،  35(، العدد )1، مج)جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

ـــــــ/ 648 – 583(. المصلة القبلي في المسجد األقصة في العهد األ وبي )2010أبو دي ة، عدنان. ) هـ

(، 18)ســـــــلســـــــلة الدراســـــــات اإلنســـــــانية(، مج) امعة اإلســـــالمي ةمجلة الجم(. 1250 – 1187

 .1083 – 1053(،  2عدد)

ين عند ابن واصل في كتابه "مفرج الكروب في أخبار (. 2013أبو محسن، سمير. ) خلفاء صالح الد 

رســــــالة ماجســــــتير  م(.1250-1194ه/ 648-589بني أيوب": دراســــة تاريخية منهجية )

 مية، غزة.غير منشورة، الجامعة اإلسال

أوضــــاع الدولة الصــــفوية وعالقتها الخارجية في عهد الشــــاه عباس (. 2015األرقم، عبد الحميد. )

رســـــــــالة ماجســـــــــتير غير منشـــــــــورة، جامعة حمة  م(.1629-1588ه/ 1038-996األول )

 لخضر، الوادي، الجزائر.

-648المملوكي )الحياة الفكرية والثقافية في مدينة القدس في العهد (. 2014األســــــــــــطل، محمد. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. م(.1516-1250ه/ 922

في مواجهة الحصــــــار االقتصــــــادي الصــــــليبي علة مصــــــر.  المماليك(. المماليك 2013بخيت، فائز. )

 .25-1(،  13(، عدد)7، جامعة الموصل، مج)مجلة كلية العلوم اإلسالمية



277 
 

حولية كلية اإلنســـــــانيات والعلوم عن الن قو  الصـــــــــــخرية في قطر. (. دراســـــــــــة 1984بدوي، فتحي. )

 .108 – 87(،  7، جامعة قطر، عدد)الجتماعية

يات القدس(. اال دهــار المعمــاري العربي في غربي القــدس المحتلــة. 2011براــات، بشــــــــــــــير. ) ، حول

 .64-63(،  11عدد)

خرفة اإلسالمية كمدخل إلثراء التصميم الصياغة الوظي ية والجمالية لل  (. 2003الجابري، عبد هللا. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أمر القرق، مكة المكرمة، السعودية.في التربية الفنية. 

 م(.945-861ه/ 334-247ولية العهد في العصــر ال باســي الثاني )(. 2012حجو، مســـامح. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ة رقم )2016ي، محمـــد. )الحزمـــاو  (: دراســـــــــــــــــة تحليليـــة 352(. ســــــــــــــجـــل محكمـــة القـــدس الشــــــــــــــر يـــ 

تاريخ واآلثارم(. 1875ه/ 1272 –م 1865ه/1282) (، عــدد 10، مج)المجلة األردنية لل

(2+3  ،)57-81. 

المســــــــاجد األربعة وأثرها في بناء المجتمع العربي اإلســــــــالمي حتى عام (. 2011حســــــــــــن، عالء. )

 راه غير منشورة، جامعة سانت اليمنتس العالمية.أطروحة داتو  ه.132

(. الدور الســــياســــي واالجتماعي لنســــاء البالط في عهد المقتدر باهلل الع اســــي 2005الحصــــونة، رائد. )

 .90-85(،  2(، عدد)1، مج)مجلة جامعة ذي قاره(. 295-320)

-51(،  16، عدد)حوليات القدس(. نقح سلجوقي من المسجد األقصة. 2013خضر، سالمة. )

60. 

(. لمحات عن مدارس القدس الشــــــــــــــريف من خالل ســــــــــــــجل محكمة القدس 2013الخطيب، محمد. )

ــــــ 1067صفر  13( يعود إلة تاريخ )152الشر ية العثمانية رقم ) ــــــ/ 1068صفر  9 -هـ  1هـ
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ارقة للعلوم اإلنســانية م(. 1657تشـــرين الثاني  16 –م 1656كانون األول  مجلة جامعة الشــ 

 .169 – 143(،  1(، عدد)11مج) والجتماعية.

ريف من خالل ســــــــــــجل 2014الخطيب، محمد؛ وربايعة، إبراهيم. ) (. لمحات عن مدارس القدس الشــــــــــــ 

(، 1(، عدد)11، مج)مجلة جامعة الشــــــــارقة(. 152محكمة القدس الشــــــــــــر ية العثمانية رقم )

 143-169. 

 – 1214ة مشـــاريق نابلس )الحياة القتصـــادية والجتماعية في منطق(. 2014دويكات، غســـــان. )

رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير غير منشـــــــــــورة، جامعة النجاح الوطنية،  م(.1918 – 1799ه/ 1336

 نابلس.

مجلة (. نقو  صــفوية جد دة في موقن أم ســحب، المملكة العربية الســعودية. 1998الذ ب، ســليمان. )

 .201-173(،  1(، عدد)10مج)جامعة الملك عسود، 

 مجلة الجامعة اإلســـــــــالمي ةالخوان  في القدس خالل العصــــــــــــــر العثماني. (. 2010ربايعة، إبراهيم. )

 .688-665(،  1(، عدد)18)سلسلة الدراسات اإلنسانية(، مج)

ه/ 1061(. أوقاع الوالة العثمانيين في القدس، أوقاع  وســــــف باشــــــا أ نمو جًا )2014)

 .40-15(،  3(، عدد)2مج)  .مجلة التاريخ والحضارة اإلسالميةم(. 1651

التكوينات الجمالية في المباني األثرية المملوكية والعثمانية في البلدة (. 2012الرمالوي، نشــــــــــــــوة. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. القديمة بغ ة: حالة دراسية "ال خارف".

لمؤلفه: شمس تاريخ الملك الناصر محمد بن قالوون الصالحي وأولده (. 2008الرويلي، سلطانة. )

ين الشــــجاعي )ت . رســـــــالة ماجســـــــتير غير منشـــــــورة، م(: دراســــة وتحقيق1344ه/ 745الد 

 الجامعة األردنية، عمان.
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يك )(. 2010الز املي، فــا ز. )  – 1250ه/ 922 – 648األوقاف في فلســـــــــطين في عهد الممال

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. م(.1517

. التصـــميمات ال خرفية في المالبس التقليدية الشـــعبية في منطقة الحجاز(. 2014د. )الزهراني، أحم

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرق، السعودية.

 تســــامح المســــلمين مع النصــــارى المغلوبين: الفتح العمري للقدس أنموذًجا.(. 2016ســــــعيد،  انا. )

 ان العرال.دراسة علمية، جامعة السليمانية، إقليم اردست

مجلة الدراسات (. في الذاكرة: فيصل الحسيني سياسيًا ومناأاًل: سيرة موجزة. 2001شبيب، سميح. )

 .7-1(،  48(، عدد)12مج)الفلسطينية، 

مجلة العلوم العربية . فن الزخارع المعمارية في العصــــــــــــــر األموي (. 2014الشــــــــــــــمري، حصـــــــــــــــة. )

 .1733-1685(،  4(، عدد)7، مج)واإلنسانية

 1520(. إسهام السلطان سليمان القانوني في التطور العمراني الجد د للقدس 2015ورة، صالح. _الش

 – 323(،  2(، عدد)3مج)مجلة المشـــــــكاة للعلوم اإلنســـــــانية والجتماعية، م. 1566 –

346. 

دراســة العناصــر المعمارية للحرم المكي الشــريف لتحقيق مداخل جديدة (. 2008الصـــاعدي، عبير. )

. رســــالة داتوراه غير منشــــورة، جامعة الملك عبد وحة ال خرفية باســتخدام أســلوب النظمفي الل

 العزيز، جدة.

رســـالة ماجســـتير المدارس األســاســية للفســيفســاء األموية في بالد الشــام. (. 1989الطرشـــان، نزار. )

 غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.

مير تنك  الناصــري في مدينة القدس: دراســة تاريخية األعمال المعمارية لأل(. 2014طوقان، ناد ن. )

 جامعة القدس، القدس.معمارية وفنية. 
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(. أهمي ة الن قو  الكتابية القديمة امصـــــدر لتاريخ الجزيرة العربية في عصـــــر ما 2004طيران، ســـــالم. )

 ..1168-1136 (،   – 2، عمان، عدد)منشورات جامعة اليرموطقبل اإلسالم. 

دور الفن في تأريخ القطع األثرية اإلســالمية مجهولة الهوية: دراســة (. 2008د. )عارع، إيمان أحم

 . جامعة حلوان، مصر.تطبيقية على بعض القطع الفنية المنقوشة

مجلة (. نارة علة المشــــــــــــــهد العمراني في القدس خالل العهد العثماني. 2005عبد الكريم، إبراهيم. )

 .78-60(،  7لمية، عدد)جمعية الدعوة اإلسالمية العا /التواصل

مجلة (. القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في مرقد النبي  و الكفل عليه الســــــالم. 2012عجام، إنعام. )

 .340-317(،  2(، عدد)3مج) مرك  بابل للدراسات اإلنسانية،

 ، بيروت: عالم الكتب.1. طمعجم اللغة العربية المعاصرة(. 2008عمر، أحمد. )

ـــــــــ/ 565 – 455(. السلطان ألب أرسالن )2017غض ان، علي. ) م( ومهاراته في 1072 – 1063هـ

 .282-269(،  222(، عدد)2، مج)مجلة األستاذالقضاء علة المشكالت الداخلية. 

مجلة (. الواقن واســـتشـــراع المســـتقبل في شـــعر عبد القادر الحســـيني وترســـله. 2012غوادرة، فيصـــل. )

 .193-163(،  2(، عدد)20مج) ،الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية

المســــجد األقصــــى منذ قيام الخالفة ال باســــية حتى الغ و الصــــليبي (. 2014الفراني، عبد الحميد. )

ـــــة لل حوب، مج) م(.1099-750ه/ 132-492) ـــــة األمريكي ـــــة الجـــــامعـــــة العربي (، 2مجل

 .54-36(،  1عدد)

. ره في بناء البيئة العمرانية المعاصرةالمنهج اإلسالمي في الستدامة وأث(. 2011فرج هللا، طارل. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

. دور المخطوطات في كتابة تاريخ الج ائر في الفترة الحديثة والمعاصــــــرة(. 2015قاســـــــــمي، غنية. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
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الســياســة الخارجية للدولة العثمانية خالل عهد الســلطان (. 2017حنان. )قرشــــي، ر يقة؛ ونعالمن، 

رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــورة، جامعة  م(.1520-1512ه/ 926 – 918ســــليم األول )

 الجياللي بونعامة/ خميس مليانة، الجزائر.

امعة دراســـــــة علمية، ج دراســـــة مقارنة بين القوانين الســـــومرية والبابلية.(. 2018القصـــــــير، أحمد. )

 القادسية، العرال.

. جامعة األســــبلة المائية في العمارة اإلســــالمية: حالة دراســــية مدينة نابلس(. 2010قعقور، فداء. )

 النجاح الوطنية، نابلس.

النقوش الالتينية في إقليم كيرينايكي: دراســة تحليلية للنقوش الالتينية (. 2012الكاســـح، انتصـــار. )

رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، جامعة بنغا ي،  م(.324 – ق.م 96أثناء العصــر الروماني )

 ليبيا.

المـدارس في بيـت المقـدس: مراجعـة لمـا ورد في األنس الجليـل لتـاريخ (. 2009كعــابنــة، محمود. )

ين الحنبلي العلمي . بحث مقدم للندوة الثالثة عشــــــــرة التحاد جمعيات القدس والخليل لمجير الد 

ام، جامعة الن    جاح الوطنية، نابلس.مكت ات بالد الش 

الحليات المعمارية في القصور العثمانية في البلدة القديمة بنابلس: دراسة (. 2010كنعان، هنادي. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.تحليلية

 .60-59(،  13، عدد)حوليات القدس(. أصل التسمية لكنيسة القيامة. 2012محمد،  اريا. )

. معهد المدلولت الجتماعية في النقوش النبطية(. 2009المصــــــــــــــري، إياد؛ وعبد العزيز، مهدي. )

 الملكة رانيا للسياحة والتراب، الجامعة الهاشمية، الزرقاء.

مة ابن خلدون في الخالفة واإلمامة. (. 2012موسة، نعيم. ) بحث مقدم لملتمر ابن خلدون فقه العال 

مة الشرل والغر ، ج  امعة النجاح، نابلس. عال 
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خرة خالل العصـــــــــرين األيوبي  والمملوكي  )(. 2017ناجي، حميدان. ) ة الصـــــــــ  ه/ 923 – 583قب 

اح الوطني ة، نابلس، فلسطين.م(: دراسة تاريخية1187-1516  . جامعة النج 

ريف. 2002النتشـــة،  وســـف. ) راســات الفلســطينية(. مكت ة المســـجد األقصـــة في الحرم الشـــ  ، مجلة الد 

 .3-1(،  50(، عدد)13مج)

رســـالة  تطبيقات ال خرفة اإلســالمية في التصــميم الداخلي لمســجد ال يحاء.(. 2015النمري، عا دة. )

 ماجستير غير منشورة، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عمان.

 . رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــورة، الجامعةحماية اآلثار في الفقه اإلســــالمي(. 2017نوفل، أحمد. )

 اإلسالمية، غزة.

مجلة ال يصــــل/ جامعة ه(.  خارع التوري  من روائن الفنون اإلســـــــالمية. 1400وافي، عبد المجيد. )

 .246-228(،  42(، عدد)1مج) الشارقة،

األسس الهندسية في الفن اإلسالمي ومدرسة الباوهاوس واإلفادة منها في (. 2007اليمني، عالء. )

رســــالة داتوراه غير منشــــورة، تربية النوعية: دراســـة تجريبية. تدريس األشـــغال الفنية لطالب ال

 جامعة القاهرة، مصر.
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