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كتيــب «قبــاب القــدس» هــو فكــرة مبــادرة دينيــة تاريخيــة خــرج فيهــا مجموعــة مــن الطــاب المبــادرون ضمــن
مشــروع طفــل مقدســي مبــادر المنفــذ مــن قبــل جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي وبــادارة المجلــس االقتصــادي
الفلســطيني للتنميــة واالعمار(بكــدار) وبتمويــل مــن البنــك االســامي للتنميــة.
اعداد وتنقيح المادة التاريخية:
د.يوسف النتشة
اشراف:
منتصر ادكيدك
متابعة:
فرح أبو زنط
تجميع المادة االولية:
شعيب الكالوتي ،نسيم محيسن ،مصعب الشامي،مؤمن الطويل ،محمد ابو سنينه.
تصوير:
زينة قطميرة
مشروع ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺪﺳﻲ ﻣﺒﺎدر :ﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪى
اﻻﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻦ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﺘﻜﺎر اﻓﻜﺎر ﻣﺒﺎدرات ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع .ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻓﻜﺎر اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
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مقدمة
تعريف القبة
القبــة اســلوب تســقيف علــى شــكل نصــف دائــرى .والقبــة فــي عمــارة القــدس كمــا فــي غيرهــا مــن عمائــر
المــدن امــا انهــا وحــدة معماريــة مســتقلة ،فتكــون مدفــن او قبــة تذكاريــة فــي االغلــب ،او تكــون ملحقــة ببنــاء.
القباب في العمارة االسالمية
كانــت أول قبــة فــي االســام هــي قبــة الصخــرة المشــرفة ،ثــم بعــد ذلــك وجــدت قبــاب فــي المســاجد أمــام
المحــراب ،ولقــد شــاع اســتعمال القبــاب البصليــة الشــكل فــي العمــارة االســامية فــي ايــران وســمرقند ،وكذلــك
وجــدت القبــاب فــي القصــور االمويــة ،والعراقيــة ،وفــي مصــر وجــدت القبــة فــي أبــواب القاهــرة الفاطميــة.
قباب القدس
تضــم مدينــة القــدس مجموعــة رائعــة مــن القبــاب الحجريــة ونــدرة مــن القبــاب الخشــبية ذات المواقــع واألشــكال
المختلفــة ،وان معظمهــا يقــع ضمــن عمــارة المســجد االقصــى المبــارك ،وفيمــا يلــي قائمة بأهــم القبــاب ،بحيث
تضــم اســم القبــة ،وموقعهــا وتاريخهــا بالتقويــم الهجــري يعقبــه التاريــخ بالتقويــم الميــادي ،ومؤسســها ان
توفــر ،وســبب البنــاء  ،ووصــف موجــز لهــا .وســوف يكــون ترتيبهــا وترقيمهــا حســب تاريــخ تأسيســها مــا امكــن.
وقــد زودت الدارســة بخارطــة توضــح مواقــع هــذه القبــاب فــي البلــدة القديمــة لمدينــة القــدس ،مــع صــور
فوتوغرافيــة توضــح هيئــة القبــة.
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قبة
السلسلة
األسم

قبة السلسلة

الموقع

الــى الشــرق مــن قبــة الصخــرة المشــرفة ،مباشــرة مقابــل البــاب الشــرقي علــى ســطح قبــة
الصخــرة الــذي يقــوم فــي وســط المســجد االقصــى المبــارك

التاريخ

قبيل بناء قبة الصخرة المشرفة اي قبيل  72ه 691/م

المؤسس

الخليفة عبد الملك بن مروان

سبب البناء قيــل انهــا بنيــت لتكــون خزنــة بيــت المــال لإلنفــاق علــى بنــاء قبــة الصخــرة ،او انهــا نموذجــا لمــا
ســتكون عليــه قبــة الصخــرة .وســبب التســمية يعــود الــى االعتقــاد الــى وجــود سلســلة مــن نــور
مــا بيــن الســماء واألرض فــي الزمــن القديــم ،لكــن قــد يرجــع ســبب التســمية الــى وجــود سلســلة
معدنيــة حقيقيــة تحمــل القناديــل ،كانــت معلّقــة فــي وســط القبــة ،وكان النــاس يشــاهدونها ،ألن
القبــة مفتوحــة الجوانــب ،وســميت نســبة إليهــا
وصف القبة تتكــون القبــة مــن مســقط ،مضلــع قوامــه احــدى عشــر عمــودا رخاميــا ،اقيمــت فوقهــا سلســلة
مــن العقــود الحجريــة النصــف دائريــة ، ،وأقيــم فــوق هــذه العقــود رقبــة تعلوهــا قبــة نصــف كرويــة،
ملبّســة مــن الخــارج بأنــواع الرصــاص ،ومــن الداخــل لبّســت بالبــاط القاشــاني.
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قبة
الصخرة
المشرفة
األسم

قبة الصخرة المشرفة

الموقع

في وسط مجمع المسجد االقصى المبارك المعماري

التاريخ

التاريخ 72 :ه 691 /م

المؤسس

الخليفة االموى عبد الملك بن مروان واشرف على البناء رجاء من حيوة ويزيد بن سالم

سبب البناء تخلــد معجــزة االســراء والمعــراج ،وصــاة الرســول محمــد عليــه الســام بهــا امامــا لمجموعــة مــن
االنبيــاء والرســل
وصف القبة اجمــل وأفخــم وأقــدم قبــاب القــدس ،بــل اقــدم مبنــى اســامي ال زال قائمــا وهــي قبــة نصــف
كرويــة تســتند علــى رقبــة تقــوم علــى بنــاء مكــون مــن مثمــن خارجــي ومثمــن داخلــي.
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قبة
المعراج
األسم

قبة المعراج

الموقع

تقــع القبــة علــى ســطح قبــة الصخــرة داخــل المســجد االقصــى شــمال غــرب قبــة الصخرة المشــرفة،
وعلــى بعــد بضعــة أمتــار منها

التاريخ

جددت في سنة  597هـ1200/م

المؤسس

ال يعــرف مؤســس القبــة ،لكنهــا جــددت فــي زمــن الملــك العــادل ســيف الديــن ابــو بكــر اخــو صــاح
الديــن علــى يــد االميــر ابــو عمــر الزنجيلــي ،متولــي القــدس

سبب البناء قبة تذكارية تخلد معجزة االسراء والمعراج للرسول محمد عليه الصالة والسالم
وصف القبة تتألــف القبــة مــن مســقط ثمانــي الشــكل ،فتــح للقبــة مدخــل رئيســي ،يقــع فــي الضلــع الشــمالي،
ثــم تأتــي القبــة نصــف الكرويــة فــوق المثمــن ويعلــو هــذه القبــة جوســق رخامــي (قبــة صغيــرة)
محمولــة علــى ســتة أعمــدة رخاميــة ،وتحمــل أقــواس مدبّبــة ومتداخلــة فيمــا بينهــا ،التــي تحمــل
قبــة صغيــرة رخاميــة محــّززة.
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القبة
النحوية
األسم

القبة النحوية ،مدرسة الملك المعظم عيسى

الموقع

تشكل الزاوية الغربية الجنوبية لصحن الصخرة المشرفة مالصقة للبائكة الجنوبية الغربية

التاريخ

 604هـ1207/م

المؤسس

الملــك المعظــم عيســى بــن الملــك العــادل اخــو صــاح الديــن االيوبــي ،علــى يــد االميــر حســام
الديــن ابــي ســعيد قيمــاز بــن زيــن عبــد اللــه العظمــي الوالــي

سبب البناء احدى المدارس األيوبية في خصصت لتدريس العلوم من نحو وصرف
وصف القبة للقبــة مســقط مربــع ،يقــوم فوقــه منطقــة انتقــال مثمنــةـ تحمــل رقبــة قصيــرة تســند قبــة نصــف
كرويــة مكســوة باألحجــار مــن الخــارج ،ومنطقــة االنتقــال عبــارة عــن حنايــا ركنيــة
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قبة
سليمان
األسم

قبة سليمان

الموقع

فــي القســم الشــمالي مــن المســجد االقصــى المبــارك مقابــل الــرواق الشــمالي حيــث يقــوم بــاب
حطــة وبــاب الخانقــاة الدواداريــة

التاريخ

غير مؤرخة ،لكن يرجح بنائها انه يعود الى سنة 1203/600

المؤسس

غيــر معلــوم ،علمــا بــان البعــض ينســبها الــى النبــي ســليمان ،او الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك
االمــوي ،والبعــض الــى الســلطان ســليمان القانونــي لكــن دون اي ســند مقبــول

سبب البناء قبة تذكارية ،تستخدم حاليا مقر لواعظات المسجد االقصى المبارك
وصف القبة مبنــى القبــة ذو مســقط ثمانــي الشــكل ،يتشــكل مــن ثمانيــة جــدران تحمــل رقبــة حجريــة دائريــة،
تســتند قبــة نصــف كرويــة يشــوبها انتفــاخ
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قبة الصالح
نجم الدين
ايوب

األسم

قبــة الصالــح نجــم الديــن أيــوب وتعــرف باســم قبــة موســى نســبة الــى احــد شــيوخها ،وعرفــت
بقبــة الشــجرة

الموقع

تقع في الجهة الغربية من المسجد االقصى المبارك ،مقابل بابي السلسلة والسكينة

التاريخ

 647هـ1249/م

المؤسس

أنشأ هذه القبة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل اخر سالطين الدولة االيوبية

سبب البناء قبة تذكارية متعددة االستخدامات ،وحاليا ومنذ مدة مقر لدورات تعليم تجويد القران الكريم
وصف القبة تتألــف القبــة مــن غرفــة مربعــة ،مدخلهــا يقــع فــي الجهــة الشــمالية ،تقــوم فوقهــا رقبــة ثمانيــة،
تحمــل القبــة التــي لهــا مقطــع نصــف كــروي.
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قبة
الميزان
األسم

قبة الميزان ،او قبة منبر برهان الدين

الموقع

تقــع فــي القســم الغربــي مــن الجــدار الجنوبــي لصحــن قبــة الصخــرة المشــرفة ،لصــق البائكــة
الجنوبيــة مــن الغــرب

التاريخ

سنة  790هـ /ورمم سنة 1259هـ1843/م

المؤسس

قاضــي القضــاة برهــان الديــن الــذي كان مدرســا فــي المدرســة الصالحيــة ،وخطيبــا بالمســجد
األقصــى المبــارك

سبب البناء جــزء اساســي مــن منبــر حيــث يقــف الخطيــب فــي المناســبات الدينيــة الخاصــة ،مثــل صــاة العيديــن،
وصــاة االستســقاء ،وصــاة الجمــع
وصف القبة قبة صغيرة مضلّعة من الخارج بضلوع بارزة.
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قبة
السلطان
قايتباي

األسم

قبة سبيل قايتباي

الموقع

داخــل المســجد االقصــى المبــارك فــي الجهــة الغربيــة علــى بعــد  15متــرا مــن المدرســة االشــرفية
الواقعــة مــا بيــن بــاب السلســلة وبــاب القطانيــن

التاريخ

اسست القبة مع السبيل في عام887هـ1482/م

المؤسس

السلطان المملوكي الملك االشرف ابو النصر قايتباي

سبب البناء رغبة السلطان قايتباي في بناء مجمع معماري باسلوب معماري راق نظرا لمكانة القدس
وصف القبة تشــكل قبــة الســبيل القســم العلــوى الثالــث بعــد القاعــدة والبــدن ،وهــي مــن اجمــل قبــاب القــدس
وهــي القبــة الحجريــة العاليــة ذات الزخرفــة المميــزة والمغطــاة بزخــارف األرابســك .وتعــد هــذه
القبــة بمثابــة المثــل الوحيــد علــى هــذا الفــن المملوكــي المصــري خــارج القاهــرة.
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قبة
النبي
األسم

قبة النبي (محمد عليه الصالة والسالم)

الموقع

تقــع علــى بعــد عــدة أمتــار مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة لقبــة الصخــرة المشــرفة ،فهــي بيــن قبــة
الصخــرة وقبــة المعــراج.

التاريخ

بنيت عبر عدة مراحل ،و لكن اخرها كان في العهد العثماني سنة  1261هـ1845/م

المؤسس

غيــر معــروف ،لكــن عمــرت علــى يــد فــروخ بيــك والــي نابلــس واعيــد ترميمهــا فــي الســلطان عبــد
المجيــد بــن محمــود الثانــي

سبب البناء تخليدا لذكرى صالة الرسول ليلة االسراء والمعراج على يمين الصخرة ركعتين
وصف القبة القبــة مفتوحــة االضــاع وتتألــف مــن ثمانيــة أعمــدة رخاميــة اســطوانية ،فوقهــا اقيمــت قبــة ضحلــة
تســتند علــى مجموعــة مــن العقــود يســندها الثمانيــة اعمــدة
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قبة
االرواح
األسم

قبة االرواح

الموقع

تقع في الجهة الشمالية لصحن قبة الصخرة المشرفة ،مقابل البائكة الشمالية الغربية

التاريخ

القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي

المؤسس

مجهول

سبب البناء أقيمــت قــرب المــكان المعــروف بمغــارة األرواح صــدى العتقــاد المســلمين بــان القــدس والمســجد
االقصــى المبــارك ارض المحشــر والمنشــر
وصف القبة تتكــون مــن ثمانيــة أعمــدة رخاميــة اســطوانية ،تعلوهــا عقــود حجريــة مدبّبــة ،اقيمــت عليهــا قبــة
ضحلــة صغيــرة ،يتقدمهــا محــراب محفــور فــي االرض مــن الجنــوب
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قبة
الخضر
األسم

قبة الخضر

الموقع

تقع فوق الزواية الغربية الشمالية لصحن الصخرة المشرفة

التاريخ

القرن العاشر /السادس عشر الميالدي

المؤسس

غير معلوم

سبب البناء قبة تذكارية تخلد شخصية الخضر في التراث والعقيدة االسالمية ومكان صالته
وصف القبة يتألــف المبنــى مــن قاعــدة مســتطيلة الشــكل ،تحمــل قبــة صغيــرة ضحلــة سداســية االضــاع
ومفتوحــة الجوانــب

25

26

قبة
يوسف آغـا
األسم

قبة يوسف اغا

الموقع

تقــع القبــة فــي القســم الجنوبــي الغربــي مــن المســجد االقصــى المبــارك مقابــل مبنــى المتحــف
االســامي

التاريخ

1092ه 1681/م

المؤسس

الوالي التركي يوسف آغا

سبب البناء قبة تذكارية
وصف القبة مبنــى القبــة مربــع الشــكل ،يتألــف مــن أربــع دعامــات حجريــة مربعــة ،تعلوهــا أربــع عقــود حجريــة
مدببــة ،وفوقهــا اقيمــت قبــة ضحلــة.
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قبة
يوسف

األسم

قبة يوسف ويعرف خطأ احيانا بيوسف النبي او يوسف صالح الدين

الموقع

تقــع فــي الطــرف الجنوبــي لصحــن الصخــرة المشــرفة ،غربــي منبــر برهــان الديــن (قبــة الميــزان)،
وشــرقي القبــة النحويــة.

التاريخ

أنشأت هذه القبة في الفترة العثمانية ،سنة  1092هـ1681/م

المؤسس

يوسف اغا احد والة القدس في الدولة العثمانية

سبب البناء قبة تذكارية
وصف القبة تتألــف القبــة مــن مســقط مربــع ،وهــي قبــة مفتوحــة الجوانــب ،مــا عــدا الجانــب الجنوبــي الــذي
يســند القبــة اضــاف الــى ثالثــة عقــود حجريــة مدببــة ،وفوقهــا انشــئت قبــة ضحلــة.
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قبة عشاق
النبـي

األسم

قبة عشاق النبـي ،وكذلك ايوان السلطان محمود

الموقع

تقــع فــي الجهــة الشــمالية لســاحة المســجد االقصــى المبــارك ،بالقــرب مــن ســبيل الســلطان
ســليمان ،ومقابــل بــاب العتــم

التاريخ

 1233هـ1817/م

المؤسس

السلطان العثماني محمود الثاني خان على يد وزيره سليمان باشا

سبب البناء ايوان تذكاري
وصف القبة مبنــى القبــة مربــع الشــكل ،يتألــف مــن أربعــة دعامــات حجريــة تحمــل أربعــة عقــود حجريــة مدببــة،
تحمــل فوقهــا قبــة ضحلــة ،ارتكــزت هــذه القبــة علــى المثلثــات الكرويــة ،القبــة مفتوحــة الجوانــب،
يصعــد لهــا بثــاث درجــات ،وأقيــم فــي الجهــة الجنوبيــة منهــا محــراب حجــري ذو عقــد نصــف دائــري،
يحملــه عموديــن رخامييــن قصيريــن ،نقشــت عليمــا زخــارف هندســية.
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قبتا
كنيسة
القيامة
األسم

قبتا كنيسة القيامة

الموقع

فــي قلــب البلــدة القديمــة لمدينــة فــي حــارة النصــارى وتظهــر القبتــان كأبــرز معالــم القــدس مــع
قبــة الصخــرة

التاريخ

اصل الموقع بيزنطي لكن تم اعادة تشكيله في عهد الفرنجة 1099-1099 /583-492

المؤسس

اصل البناء من عمل االمبراطور قسطنطين ووالدته القديسة هيالنة

سبب البناء تخليد ذكرى صلب المسيح عليه السالم وقيامته حسب العقيدة المسيحية
وصف القبة فــي الواقــع هنــاك قبــة مركزيــة كبيــرة نصــف كرويــة تقــوم فــوق القبــر المقــدس حيــث قيامــة
المســيح ويتقدمهــا قبــة ايضــا نصــف كرويــة اصغــر تقــوم فــوق كنيســة القديســة هيالنــة ،احــد
كنائــس مجمــع كنيســة القيامــة ،وكال القبتــان مكســوة بصفائــح الرصــاص
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قبة كنيسة
سانت آن
المدرسة
الصالحية

األسم

قبة كنيسة القديسة آن

الموقع

في القسم الشمالي من طريق المجاهدين ،حوالي  20مترا الى الغرب من باب االسباط

التاريخ

االصل بيزنطية لكن اعيد بناءها في فترة الفرنجة 1142م

المؤسس

السيدة افدا ارملة بلدوين االول اول ملك لممكلة بيت المقدس االفرنجية

سبب البناء تخليــد للتقليــد الشــرقي الــذي يفيــد بــان القديســة آن ويواكيــم ولــدا الســيد العــذراء قــد اقامــا فــي
هــذا الموقع
وصف القبة قبــة حجريــة نصــف كرويــة محكمــة البنــاء تقــوم علــى اربــع عقــود تحمــل منطقــة انتقــال مــن مثلثــاث
ركنيــة تســند رقبــة مثمنــة تحمــل قبــة نصــف كرويــة
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القباب
السبع

األسم

كنسية مريم المجدلية الروسية

الموقع

عند منتصف السفح الغربي لجبل الزيتون الى الشرق من كنيسة الجسمانية

التاريخ

سنة بناء الكنيسة تعود الى عام 1888

المؤسس

القيصر الكسندر الثالث

سبب البناء تخليد ذكرى والدته مارية الكسندروفا
وصف القبة يبلــغ عــدد القبــاب ســبعة ،وهــي مميــزة عــن غيرهــا مــن قبــاب القــدس كونهــا بصليــه الشــكل تعكس
الطــراز الروســي ومعــدن القبــاب مغطــى بطبقــة رقيقــة مــن الذهــب الالمــع بحيــث ال تخطأهــا العين
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1

قبة السلسلة

2

قبة الصخرة

3

قبة المعراج

4

القبة النحوية

5

قبة سليمان

6

قبة نجم الدين

7

قبة الميزان

8

قبة سبيل قايتباي

9

قبة النبي

10

قبة األرواح

11

قبة الخضر

12

قبة يوسف آغا

13

قبة يوسف

14

قبة عشاق النبي

15

قبة كنيسة القيامة

16

قبة سانت آن

17

القباب السبع
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