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مقدمة

ســور البلــدة القديمــة للقــدس، هــو مــن أبــرز معالــم القــدس ويتميــز بأنــه مكتمــل علــى عكــس عــدة مــدن 
تاريخيــة ونســيجه المعمــاري يحفــل بمجموعــة مــن الزخــارف الهندســية والكتابيــة والنباتيــة الممثلــة لمدرســة 
العمــارة المملوكيــة والعثمانيــة،  بنــي الســور الحالــي لمدينــة القــدس فــي أوائــل العهــد العثمانــي 
اســتجابة ألوامــر مــن الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي )926-1520/974-1566( مــا بيــن عامــي )1536-
1541م(، وتــم بنــاؤه كامــًا علــى نفقــة أهــل فلســطين  ومصــر. فــي الســور اربعــة ابــواب اصليــة  هــي بــاب 
العامــود  مــن جهــة الشــمال ، وبــاب النبــي داود مــن جهــة الجنــوب،  وبــاب الخليــل مــن جهــة الغــرب ، وبــاب 
االســباط مــن جهــة الشــرق. أمــا الفتحــات فهــي بــاب الســاهرة وبــاب المغاربــة وبــاب الجديــد باإلضافــة الــى 

بــاب مغلــق مشــترك  بيــن األقصــى والقــدس هــو  بــاب الرحمــة .
ــر  ــي العص ــة ف ــواب الدفاعي ــوار واألب ــاء األس ــن بن ــع ف ــى م ــث تتماش ــة بحي ــة االصلي ــواب االربع ــت األب ُصمم
ــر  ــر صغي ــاب آخ ــد ب ــا يوج ــة( وببابه ــة االنجليزي ــرف باللغ ــر ) ح ــكل منكس ــا بش ــم مدخله ــث ُصم ــي، بحي العثمان
يســمى الخوخــة، ويعلوهــا دومــًا شــرفة مفتوحــة مــن األســفل ُتســمى المســاقط او المشــيكولي وعددهــا 

ــل.. ــا 379 مزغ ــغ عدده ــل( فبل ــة ) المزاغ ــات المتطاول ــا الفتح ــقط  أم 17 مس
وفــي ســور القــدس مجموعــة مــن العناصــر الدفاعيــة العســكرية مثــل األبــراج والشــرفات الكاشــفة والمداخــل 
المنكســرة والخنــادق التــي تحيــط ببعــض الجــدران، ويضــم الســور مجموعــة كبيــرة مــن الزخــارف. وهــي عبــارة 
عــن زخــارف نباتيــة محــورة مكونــة مــن وريــدات وزهــرات وثمــار وأوراق وفــروع أشــجار باإلضافــة الــى االقــراص 
الدائرية.أمــا البــاب فيرتفــع الــى 8 امتــار فــي أغلــب الحــاالت وهــو مصنــوع مــن الخشــب المغطــى بصفائــح 

النحــاس.



Introduction

The wall of the Old City of Jerusalem is of great importance; it is one of Jerusalem’s landmarks. The 
wall demonstrates a series of geometric, epigraphic and floral decorations representing the Mamluk 
and Ottoman architecture school. The current wall of Jerusalem was built in the early Ottoman period 
in response to the orders of the Ottoman Sultan Suleiman the Magnificent (1566-1520/974-926(.It was 
constructed between the years (1541-1536AD), Completely built at the expense of the people of Palestine 
an Eygept . In the fence there are four original gates: Damascus Gate to the north,  Zion Gate to the south,  
Jaffa Gate to the west, and Lions Gate from the east. And The openings are  herods gate,  dung gate and 
new gate, in  addition to the joint closed gate between Jerusalem and Al-Aqsa  which is the gate of mercy.
The four original gates  are designed to comply with the art of building defensive walls and gates in the 
Ottoman era. The gate,s entrance were designed as refracted (letter L in English) there is another small 
door within the gate called khoukha, and topped with a balcony that always opened from the bottom are 
called projections or Mishoukoli.
There are 34 towers in Jerusalem wall, the most famous are: the Tower of the Palestinian Museum; al 
Laqlaq Tower; and Kibrit Tower. The wall has around 379 arrow slits and 17 machicolations, and a group of 
defensive military elements such as towers, balconies, machicolations, bent entrances, and trenches that 
surround some of the walls. The wall features a wide range of complicated and costly wall decorations, in 
terms of time, effort, design, and implementation. It has floral elements such as rosettes, flowers, fruits, 
leaves, and tree branche, addition to the discs .







Damascus Gateباب العامود

بــاب العامــود هــو فــي الواقــع أجمــل ابــواب الســور وأكثرهــا ثــراء مــن ناحيــة معماريــة وزخرفيــه. يقــع بــاب العامــود فــي 
الجــدار الشــمالي لســور البلــدة القديمــة، ويــؤدي الــى شــارعبن رئيســين همــا طريــق خــان الزيــت والــواد يقطــع البلــدة 
القديمــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب والــذي يعــرف حاليــا عنــد أهــل القــدس باســم الــواد. ُســمي ببــاب العامــود  نســبة 
الــى عمــود كان موجــودًا فــي الفتــرة الرومانيــة ) القــرن الثانــي الميــادي( يحمــل ثمثــال لهادريــان بانــي المدينــة ) إيليــا 
كابيتولينــا( ، للبــاب مســتويين األعلــى عثمانــي  وهــو البــاب الحالــي، والســفلي عبــارة عــن قــوس نصــر ثاثــي  ال يظهــر 
منــه اال المدخــل الجانبــي الغربــي ،ويحيــط بالقــوس برجــان بــكل واحــد غرفــة واســعة ,ويــؤدي الــى طريــق تعبــر المدينــة 
مــن الشــمال الــى الجنــوب وُيســمى اليــوم بالــواد، وأطلــق علــى بــاب العامــود عــدة أســماء كبــاب نابلــس وبــاب دمشــق 
وبــاب القديــس اســطفان. ويتكــون بــاب العامــود مــن قســمين، ســفلى وعلــوي، والســفلى مــن بنــاء هادريــان)138-117( 
ــه جــزء هــام مــن الشــارع  ــاب العمــود وفي ــر يحكــي عــن تطــور ب ــاب يوصــل الــى متحــف صغي فــي عــام 135، وهــذا الب
الرومانــي الــذي ينخفــض عــن المســتوى الحالــي لبــاب العمــود.  وامــا القســم العلــوي فهــو عثمانــي البنــاء والطــراز 

ويعــود الــى عــام 1538-1537/944. 

Damascus Gate is actually the most beautiful gate of the Jerusalem wall; it is also the most elaborate in architectural 
and decorative elements, as well as its size and front large square. Damascus Gate is located on the north side of the 
old city wall at the beginning of the sloping of the Central Valley, which crosses the old town from North to South, 
known currently by the people of Jerusalem as the  al-Wad “the Valley”.  Damascus Gate is also known by several 
names: Bab al-‘Amud (the Column Gate); Nablus Gate; and St. Stephen Gate. This gate is Called alamode Gate in 
Arabic,  proportion to the column was present in the Romanian period (second century AD) holds statue of Hadrian 
the builder of the city (Elia Capitolina)
 
Damascus Gate consists of two parts, upper and lower. The lower one is built by Hadrian (138-117) in 135. This part 
gives access to a small museum showing the evolution of the Damascus Gate and it includes an important part 
of the Roman road which descents from the current level of the Damascus Gate.  The upper part is the Ottoman 
construction dates back to the year 1538-1537/945.







Herods Gateباب الساهرة

ــراج الجــدار  بــاب صغيــر متواضــع مــع غنــى بالزخرفــة الحجريــة ، هــو باألصــل فتحــة  كبيــرة فــي  فــي أحــد أب
الشــمالي  للســور ، علــى االغلــب ُفتــح هــذا البــاب فــي  عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي )1889م(، وذلــك 
لتســهيل مــرور ســكان بــاب حطــة وحــارة الســعدية مــن داخــل الســور الــى أحيــاء بنيــت بعــد منتصــف القــرن 
ــر  ــي العص ــود ف ــه وج ــن ل ــم يك ــينية. ول ــاهرة والحس ــيبة والس ــي نس ــل ح ــور: مث ــمال الس ــر  ش ــع عش التاس

الصليبــي.
 يقــع بــاب الســاهرة فــي الجــدار الشــمالي لســور المدنيــة إلــى الشــرق مــن بــاب العمــود،  والســاهرة تعنــي 
المــكان المنبســط الفســيح وقــد ُحّرفــت بالعاميــة فأصبحــت زاهــرة، ومنهــا تطــور تحريــف اســم البــاب ليعــرف 

باســم بــاب الزهور)بالعبريــة(، ومــن اســماء البــاب االخــرى بــاب هيــرودس )باإلنكليزيــة(.

Herod’s Gate is a small modest gate with rich decorations that represents the Ottoman architecture 
school. It is a big hole in one of the towers in north part of the wall,  most likely was opened  during the 
reign of Sultan Abdul Hamid II (1889 AD), So as to facilitate the passage of residents of Bab Hutta Saadia 
lane to revive built Phippad mid-nineteenth century to The north wall like Nusseibeh ,sahera neighborhood 
and Husseiniya neighborhood It is located in the northern section of the wall, to the east of Damascus 
gate. Hero.  The gate is known in Arabic by Bab al-Sahira, which means a spacious lawn place. It has 
misrepresented by the local to become zahira (flourish), and later this was distorted to be known in 
Hebrew, as the Flower Gate. And Herods Gate in English. 







Lions Gate باب األسباط

يقــع بــاب األســباط  فــي الجــدار الشــرقي لســور  البلــدة القديمــة، ويتوصــل إليــه عبــر طريــق صاعــد مــن وادي قــدرون 
»وادي النــار« وهــذه الطريــق تفصــل بيــن مقبرتيــن إســاميتين، الجنوبيــة تعــرف بمقبــرة بــاب الرحمــة، والشــمالية باســم 

المقبــرة اليوســفية، نســبة إلــى يوســف بــن شــادي اي صــاح الديــن االيوبــي.  
 اطلــق علــى بــاب األســباط عــدة تســميات ال يــزال اغلبهــا متــداوال حتــى اليــوم، منهــا بــاب ســتنا مريــم، بــاب القديــس 
اســطفان، وبــاب األســود وبــاب الغــور )األردن( وبــاب أريحــا. بينمــا كان بــاب الغنــم مــن الفتــرة الرومانيــة يقــع اكثــر الــى 
الشــمال. وبخصــوص تســمية األســباط فالواقــع ان هــذا يــدل علــى مبــادئ وتســامح المســلمين وعــدم ميلهــم للتعصــب. 
ــى  ــن إل ــع اثني ــباع بواق ــة س ــود أربع ــذا لوج ــود ه ــباع« Lions Gate، ويع ــود »الس ــاب األس ــهورة ب ــماء المش ــن األس وم
شــمال وجنــوب عقــد البــاب. هــذه االســود ُأخــذت مــن مــن واجهــة خــان كان مبنيــًا شــمال بــاب العمــود ويعــود الــى عهــد 
الســلطان المملوكــي الظاهــر بيبــرس،)1263م(. ونســج حــول هــذه األســود عــدة أســاطير  ال اســاس لهــا مــن الصحــة 

وقــد شــاعت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر.
ــرور  ــهيل م ــه لتس ــة  ل ــة الداخلي ــي الواجه ــداب البريطان ــدم االنت ــل ، ه ــرة المدخ ــة منكس ــواب االصلي ــن االب ــاب م ــو ب ه

ــة. ــة القديم ــى المدين ــكرية ال ــه العس مركبات

Lions Gate is the only open gate in the East wall of the Old City of Jerusalem, it can be reached through an 
ascending road from the Kidron Valley “Valley of hell” That road separates the two Islamist cemeteries, 
the South known as the cemetery of the gate of mercy, and the North known as Youssifiyya cemetery, 
attributed to Yousef Bin Shadi who’s well-known by Saladin. The gate had many names like Sitna mariam, 
Algour(Jordan), Jericho, and Lions Gate.because of the presence of 4 lions, two lions on each side.  These 
lions were taken from the facad of a  Khan( hotel)which was constructed to the north of the Damascus 
Gate by  the Mamluk Sultan Baybars(1263 AD),
It Is one gate of the original gates with a  broken passing , the demolition by the British Mandate for  the 
internal interface to it to facilitate the passage of military trucks to the old city.







باب الرحمة
باب التوبة

Al-Rahma\Al-Dhabi Gate 
(The Golden Gate)

يقــع فــي الجهــة الشــرقية لســور القــدس ويطــل بــاب الرحمــة مــن الخــارج علــى وادي النــار )قــدرون( بانحــدار 
شــديد تشــغله مقبــرة الرحمــة وهــو بنــاء عريــق جــدا عبــارة عــن بابيــن مدمجيــن يؤديــان الــى غرفتيــن مقببتيــن 
واســعتين داخــل ســاحات المســجد األقصــى مباشــرة. يبلــغ ارتفاعــه 11.5 متــرا. هــو بــاب ضخــم يعبــر عــن عراقــة 
العمــارة االمويــة فــي القــدس والــى زمــن متأخــر كان يعتقــد أن البــاب بيزنطــي وُيســمى البــاب الذهبــي، 
إال أن عالمــة أثبتــت أنــه إســامي بعــد حفرهــا تحتــه فوجــدت اقــواس يعتقــد أنهــا مداخــل للمنطقــة مــا قبــل 

مجــيء االســام. 
ــرة  ــى الفت ــاؤه ال ــود بن ــارة، ويع ــا عم ــى وأضخمه ــدس واألقص ــواب الق ــدم أب ــن أق ــة م ــاب الرحم ــر ب ويعتب
ــد الملــك بــن مــروان )66هـــ-691م(.  وقوامــه  االمويــة حــث اقيــم مشــروع المســجد االقصــى فــي عهــد عب
واجهتيــن معماريتيــن لرواقيــن أقيمــا علــى أعمــدة رخاميــة أســطوانية. وقد عرفــت الواجهــة الخارجيــة المطلة 
إلــى جهــة الشــرق باســم بــاب التوبــة، والواجهــة الداخليــة المطلــة إلــى الغــرب علــى ســاحة األقصــى ببــاب 

الرحمــة. 

It is a  joint closed gate between Jerusalem and Al-Aqsa  which is the gate of mercy. It represents a part 
of the eastern wall of the Old City of Jerusalem. It has two huge gates, Al-Rahma and Al-Tawbba. And it 
reaches 11.5 meters in height. 
The Golden Gate is considered one of the oldest and biggest gates of Jerusalem and Al-Aqsa. It has two 
architecture interfaces that are established on marble pillars. The outer interface, directed to the east 
was called Al-Tawba Gate, while the inner interface, directed to the west to the yard of Al-Aqsa mosque, 
was called Al-Rahma Gate.in much recent days they had considered the Mercy Gate as remnant gate from 
the byzeties era, till an Israeli archeologist discovered under the Mercy Gate tow arches may be referred 
to what  was name (Golden Gate).







Bab Al-Maghariba باب المغاربة

فــي الحقيقــة ان مــا يطلــق عليــه اليــوم اصطاحــا بــاب المغاربــة هــو ليــس فــي الحقيقــة بــاب مــن ابــواب 
ــل  ــن اج ــام 1953، م ــاًب ع ــح ب ــا ليصب ــع الحق ــه ُوّس ــي )1540/947( لكن ــي ف ــرج بن ــه ب ــل اصل ــة، ب ــور االصلي الس
خــروج الســيارات وتســهيل عبــور المجاوريــن الــى البلــدة القديمــة، ولــذا فــان هــذا البــاب عبــارة عــن فتحــة، 
وال يوجــد لهــا تخطيــط منكســر. وعــرف هــذا البــاب لقربــة مــن حــارة كانــت مــن اشــهر حــارات القــدس وهــي 
حــارة المغاربــة، نســبة الــى المجاوريــن مــن المغــرب العربي)تونــس والجزائــر والمغــرب( الــذي اقامــوا بــه منــذ 
العهــد االيوبــي وكانــت لهــم اوقــاف غنيــة ومتعــددة، لكــن تــم تدميــر مبــان هــذه الحــارة وتهجيــر ســكان هــذه 
الحــارة مباشــرة بعــد عــام 1967 مــن قبــل ســلطات االحتــال االســرائيلي. يقــع غربــه بــاب اصلــي فــي الســور 
ُأكتشــف فــي التســعينات مــن القــرن العشــرين ، تعــود اصولــه الــى الفتــرة االيوبيــة ) ُســمي ببــاب الدمــن (

In fact, what is called today the Maghariba Gate is not actually one of the original gates of the wall, but 
it originate from a tower built in (1540/947). It expanded later to become a gate in 1953 to allow the 
movement of cars in addition to facilitate the crossing of people living near the old city. Therefore, this 
gate was opened in the wall and it does not have a bent entrance. 
This gate is located very close to a famous neighbourhood known as Magahriba (Moroccan) Quarter, 
related to Maghreb (Tunisia, Algeria and Morocco), who resided since Ayyubid period and had very rich 
endowment. However, the buildings of this Quarter were destroyed, and its residents had been displaced 
immediately after 1967 war by the Israeli occupation authorities. To the west of the recent opening  
located a genuine gate  in the southern  wall,  was discovered in the nineties of the twentieth century, its 
origins dating back to the Ayyubid period (called dung gate)







Bab al-Nabi Daoud باب النبي داوود

يقــع بــاب النبــي داوود فــي القســم الغربــي مــن الجــدار الجنوبــي للســور،  وإتخــذ اســمه كونــه كان وال زال 
يوصــل الــى مقــام النبــي داود الــذي هــو مجمــع معمــاري كبيــر يشــكل تراثــا مشــتركا لمعتقــدي الديانــات 
ــة  ــرة المملوكي ــى الفت ــب ال ــه تنس ــة في ــاطات المعماري ــب النش ــره واغل ــة، وان كان تطوي ــماوية الثاث الس
والعثمانيــة، وفــي االدب الغربــي يطلــق علــى هــذا البــاب اســم بــاب صهيــون. كــون هــذا البــاب يــؤدي الــى 

الجــزء الجنوبــي الــذي ُأبقــي خــارج الســور مــن تلــة صهيــون ) اســم ارامــي بمعنــى الكــوة( .
وتخطيــط البــاب مشــابه لتخطيــط االبــواب االخــرى مــن الممــر المنكســر والزخــارف، وان كانــت مزاغــل وشــرفات 
البــاب تشــبه مــا هــو موجــود علــى بابــي الرحمــة والتوبــة. وعلــى البــاب مــن الداخــل نقــش كتابــي يشــير الــى 
انشــاء الســور مــن قبــل الســلطان ســليمان مــع ذكــر ســنة 947 هـــ. تضــررت حجارتــه مــن الهجمــات االســرائيلية 

التــي ســيطرت علــى تلــة صهيــون بالمدافــع مــا بيــن عامــي )1967-1948(.

Bab Al-Nabi Daoud is located in the western part of the southern wall. Its name was taken from the 
fact that it was and still leads to the Tomb of David, which is a large architectural complex constitutes 
a common heritage to the believers of three monotheistic religions. The majority of the architectural 
activities on this compound are attributed to the Mamluk and Ottoman periods. In Western literature, this 
gate is called Zion Gate, The fact that this gate leads to the southern part, which was kept outside the 
fence of the hill of Zion (an arabic name  meaning alcove)
. 
The gate’s layout is similar to that of other gates in terms of the slanted entry and decorations, although 
the arrow slits and overviews of the gate are more similar to those of Bab al-Rahma and Bab al-Tawba. 
An inscription on the inside of the gate refers to the Wall’s construction by Sultan Suleiman in 947 H. The 
stones of the gate partially damage because of the attack of Israeli forces between the years(1967-1948).







Jaffa Gateباب الخليل

يقــوم بــاب الخليــل فــي جــدار الســور الغربــي للمدينــة، بالقــرب مــن الزاويــة الشــمالية الغربيــة للقلعــة. وكان 
يعــرف هــذا البــاب بإســم بــاب محــراب داود فــي العصــر اإلســامي المبكــر وبــاب داود فــي الفتــرة الصليبيــة 

،ألنــه يجــاور قلعــة مملوكيــة  )1329م( بهــا مســجد بــه محــراب نســب خطــُا الــى داود عليــه الســام
بجانبــه الكســرة الوحيــدة فــي ســور القــدس التــي أحدثهــا عبــد الحميــد عــام 1898م ، لدخــول موكــب امبراطــور 
المانيــا ويليــام الثانــي اثنــاء زيارتــه للقــدس. واليــوم يعــرف ببــاب الخليــل بالعربيــة و بــاب يافــا فــي االنكليزيــة 

والعبرية. 
ويتكــون البــاب مــن فتحــة مدخــل يعلوهــا عقــد حجــري مدبــب وصــدر العقــد يحتضــن نقــش كتابــي تــذكاري 
يبيــن إســم الســلطان وألقابــه وتاريــخ البنــاء. ويغطــي فتحــة المدخــل مصراعــان كبيــران مــن الخشــب المصفــح 
ــة  ــى جه ــف إل ــر ينعط ــى مم ــؤدي إل ــم ي ــي. ث ــو مروح ــه قب ــر يغطي ــى مم ــل إل ــؤدي المدخ ــاس. وي بالنح

اليسار)الشــرق( ثــم ينفــذ إلــى داخــل المدينــة. 

Jaffa gate is situated in the western wall of the city close to the northwestern corner of the Citadel. This 
gate was known as Bab Mihrab Daoud (Gate of David niche) during the early Islamic period, it was called 
David  niche gate because it adjoins the Mamluk Castle (1329 AD)  that has a mosque and within it  a niche 
referred by mistake to David, peace be upon him. It was known by David Gate during the crusaders period. 
Today it is well-known in Arabic by Hebron Gate (Bab al-Khalil), and Jaffa Gate in English and Hebrew. 

Bab al-Khalil is an entrance with a pointed stone arch which contains an inscription with the Sultan’s name, 
titles and the date of construction. The entrance is covered by two huge copper fortified wooden shutters. 
The entrance leads to a hallway covered by a van vault, and then it turns left (eastwards) into the Old City.







Bab al-Jadid باب الجديد
(New Gate)

ويشــبه بــاب الجديــد بــاب المغاربــة كونــه فتحــة اكثــر منــه بــاب اصلــي، واصــل الفتحــة كانــت جــدار مســدود، 
لكــن فتحــت لتشــكل بــاب  فــي عــام 1889 فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد لــذا فهــو يعــرف أحيانــا ببــاب عبــد 
ــاب الجديــد لحداثتــه، وقــد فتــح ليســهل خــروج ودخــول الســكان القاطينــن  الحميــد، اضافــة الــى شــهرته بب
فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن البلــدة القديمــة مــن والــى خــارج المدينــة التــي بــدأ البنــاء فيهــا منــذ 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر.

Bab Jadid is not an original gate like Bab al-Maghariba. It was a part of the solid wall which later turned 
into a gate in 1889 in the era of Sultan Abdel Hamid, which is why the gate is sometimes known as Bab 
Abdel Hamid. Bab al-Jadid is known as such (The New Gate) due to its relatively recent construction. It 
was opened to facilitate the movement of residents of the northwestern part of the Old City, a part that 
began to be built in the second half of the 19th century. 
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