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ملخص
يرصد هذا البحث التطورات العمرانية اجلديدة اليت حدثت يف القدس بأمر من
م بشكل مباشر أو من خالل وكالئه1566-1520 السلطان العثماني سليمان القانوني
 لذا توقف الباحث عند أهم املنشآت والرتميمات احليوية اليت حدثت يف الفرتة.فيها
، وأبواب القدس، وقبة السلسلة، وقبة الصخرة، وقلعة القدس،املبحوثة وهي سور القدس
 ويربز يف عملية اإلعمار النمط العسكري العثماني الذي. واملنشآت املائية،والعمارة العامرة
 ومل، األمر الذي انعكس على اهلوية املعمارية للمدينة،ساد يف بالد الشام يف تلك الفرتة
تهدف أعمال البناء اليت أمر بها السلطان سليمان بالدرجة األوىل إىل حتديث القدس
. بل تعدتها إىل جتديدها مع مراعاة خصائص العمارة التقليدية احمللية،فحسب
. السلطان سليمان القانوني، إعمار القدس، القدس:كلمات مفتاحية
Abstract
This article tracks the new architectural developments, which were ordered
to take place in Jerusalem either directly by Sultan Suleiman the Magnificent or
by the order of his representatives in the city during the period 1520-1566. The
researcher has discussed the main constructions and the vital repairs which were
achieved during that period. These constructions and repairs include: Al-Quds'
Wall, the Castle, the Dome of the Rock, the Dome of al-Silsila, al-Quds' Gates,

al-'Imarah al-'Amirah, and water constructions. The article also shows how the
Ottoman military style is manifested in these repairs, which was also dominant in

Bilad el-Sham “Greater Syria” in that period. This style was reflected on the city’s
architectural nature taking into account that those constructions which were
ordered by the Sultan did not only aim at modernizing al-Quds, but also at
renewing it with the preservation of its traditional local features.
Keywords: Al-Quds, al-Quds' constructions, Sultan Suleiman the Magnificent.
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املقدمة:

اليت كانت تضرب على نفسها شبه عزلة ال

قبل الشروع يف احلديث عن إعمار

متكنها من استقبال مريديها ،وحمبيها ،فبينما

السلطان سليمان القانوني يف القدس ال بد

كان عدد ساكنيها ال يتجاوز  4آالف نسمة

من التعريف به :هو السلطان سليمان بن

عام 1525 632م ارتفع العدد إىل حوالي

سليم األول ،وترتيبه العاشر بني سالطني

 13ألف نسمة عام 1553/ 660م( .)4إن

الدولة العثمانية .توىل احلكم سنة 626

ارتفاع عدد السكان إىل ثالثة أضعاف خالل

1520م ،حتى وافاه األجـل سنة 675
()1

1567م.

صاحل الشورة

ثالثني عاماً ،يعدّ مؤشراً على اجلاذبية اجلديدة

كان رؤوفاً مشفقاً على الرعية،

للمدينة ،اليت نتجت بشكل رئيسٍ عن برنامج

مستقيم الدين ،صادق االعتقاد من جهة،

تطوير واسع النطاق أمر به السلطان سليمان.

وجسوراً مقداماً فاحتا من جهة أخرى ،فقد

علماً بأن زيادة عدد السكان كانت مضطردة

بلغت فتوحاته قلب أوروبا حتى لقبه

()5

بالنسبة لسكانها من املسلمني

األوروبيون بـ "سليمان العظيم" ،ولكن أهم

وقد متت

عملية التحول مراعية ألسلوب الفن

لقب ،التصق به هو "القانوني ،ألنه اكتملت يف

املعماري اإلسالمي وخباصة املدرسة احللبية

عهده كل قوانني الدولة(.)2

يف أوائل القرن اخلامس عشر للميالد املتمثل

وليس هناك من شك ،بأن السلطان

يف األفاريز املسننة اليت تستخدم يف زخرفة

سليمان القانوني أوىل كل الرعاية ملكة

األبواب واألقواس والنوافذ باإلضافة إىل

واملدينة والقدس عمالً باحلديث الشريف "ال

األقواس والقباب اليت متيز بها هذا الفن،

تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد"( ،)3وكان

ويورد بشري بركات على لسان أوليا جليب إن

ملدينة القدس رعاية خاصة من إجراء

السلطان سليمان هو حبق جمدد للمدينة (.)6

إلصالحات وترميمات داخل املدينة دعت

دعت احلاجة لبناء سور جديد للمدينة

إليها أمور عدة ،ومنها:

بدالً من السور الذي تهدم جراء احلروب،

اتساع املدينة وزيادة عدد السكان،

()7

حيث تفيد إحصاءات دافعي الضرائب بأن

وضرورة احملافظة على األماكن املقدسة يف

وتقلبات الطقس سنة 1216 / 616م

فرتة حكم السلطان شهدت منواً متزايداً

املدينة ،فقد مت ترميم قبة الصخرة املشرفة

بشكل مضطرد يف عدد سكان القدس ،وهي
جملة املشكاة
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أماكن احلرم القدسي الشريف ،وقبة

وحلب وأرسلهم إىل القدس( ،)11حتى بات

الصخرة ،وأبواب القدس الشريف ،وإنشاء

زائر القدس إبان حكم السلطان سليمان

أسبلة لتزويد املدينة باملياه ،وأشرف من خالل

القانوني يسمع يف الصخور الصم صليالً

وكالئه على رغبة زوجه بإعمار العمارة

وزجالً ،وكان من أهم الرتميمات اليت قام بها

العامرة ،وكل ما يتعلق بها" .وهذا ما

السلطان يف القدس هي:

يؤكده "ميشيل ماينكه" حينما يقول:

"رمم

سور القدس:

السلطان سليمان خان ،القدس وحصنها،

اتسعت مدينة القدس إبان حكم

وحدد بناء سورها القائم حتى اليوم ،وفتح له

السلطان سليمان ،فبعد أن كانت القدس

أبواباً كبرية ،وبنى املدارس ،وشيد املساجد

مدينة صغرية مربعة الشكل ال تتجاوز

ورمم ما كان قد اندثر منها"(.)6

مساحتها املسورة :سبعمائة ألف مرت مربع،

أما السبب املباشر للعناية بالقدس

اتسعت لتضم حارات امتدت خارج السور،

من قبل السلطان سليمان كما يشري

وختوف الناس من جتدد اهلجمات الصليبية،

الرّحالة أوليا جليب الذي زار القدس سنة

مما حدا بالصدر األعظم أن يتحسب ملا هو

1672/ 1082م بأن السلطان سليمان

قادم ،فأصدر من فوره قرارًا بإعادة بناء

رأى يف املنام النيب حممد

ﷺ

السور من اجلهة الغربية واجلنوبية ،والذي متّ

يف ليلة من

من خالله اختتام مرحلة حامسة من

ليالي رمضان ،وأمره فيما يتعلق بالقدس

التاريخ اإلسالمي يف املدينة

بأن حيصن قلعتها ليصد الكافرين عنها،

اليبوسيني الكنعانيني ،ولكن السور الذي

فقرائها ،وأن يزين صخرة اهلل ،ويعيد بناء
مدينة القدس"

جدده السلطان سليما ن هو بقايا السور

ويف اليوم التالي حللم

املتهدم الذي شيده األيوبيون أي الذي

السلطان ،أرسل من فوره صرة إىل القدس،

كان موجوداً يف العصور الوسطى

ونقل مصطفى باشا من والية مصر إىل والية

لألمري "بريام جاويش" الذي جلأ بدوره إىل

األخري حبشد مجع غفري من البنّائني

القاهرة للتعاقد مع أصحاب اخلربة لبناء

واملهندسني والنحّاتني يف القاهرة ودمشق
جملة املشكاة

()13

وقد أُوكل السلطان النظر على بناء السور

الشام ليشرف على ترميم القدس ،فقام
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 .علماً

بأن سور القدس قديم ،منذ عهد

ويزين حرمها حبوض للماء ،وأن ينفق على
()10

() 12

323

اجمللد الثالث ،العدد ( )2رمضان 3417هـ/حزيران 2036م

صاحل الشورة

اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...

السور ،فتم االتفاق على ذلك لقاء عشرة

وعلى جهة أخرى (أمر ببناء هذا السور

وبدأت التربعات

املبارك موالنا السلطان سليمان بن سليم

تنهال من شتى أرجاء فلسطني يف شهر رجب

خلد اهلل ملكه بتاريخ شهر ربيع األول سنة

من عام 1536 / 643م لتستمر حتى شهر

سبع وأربعني وتسعمائة) (.)17

آالف قطعة عثمانية

()14

ذي القعدة من عام 1537 / 644م(.)15

بلغ ارتفاع سور القدس حوالي

وميكن حتديد خطوات بناء السور البالغ

1325-1225م ،يف حني يزيد عرضه يف

طوله أربعة كيلو مرت ،يشمل سور احلرم

بعض األماكن على املرتين .أما بالنسبة

اجلنوبي وزاويته اجلنوبية الشرقية ،وسور

لطول السور فهو خيتلف من جهة إىل

القلعة يف اجلهة الغربية بناءً على النقوش

أخرى حيث يبلغ يف الناحية الشمالية منه ما

الثالثة عشر املنتشرة على جوانب السور،

يقارب 1300م ،ومن اجلهة الشرقية:

حيث بدأ البناء يف اجلزء الشمالي الغربي

620م ،أما من الناحية اجلنوبية فقد كان

سنة 1537/ 644م .وقد ظهر فن العمارة

1080م ،ومن جهته الغربية وصل طوله
()18

.وقد مت االنتهاء من بناء السور

العسكرية العثمانية بشكل واضح يف بناء

665م

السور ،من حيث طريقة احلراسة واملراقبة،

سنة 1540/ 647م ،وكان حممد جليب

ووجدت فيه طاقات يصب منها الزيت

باشا الذي كان أميناً على األموال

املغلي لدفع األعداء ،وفيه فتحات صغرية
لرمي السهام ،وله أربعة وثالثون برجا.

()16

السلطانية وعلى عمارة السور ،هو املشرف
واألمني على بناء كامل السور ،واملتصرف

كما تشري ثالثة نقوش كتابية كانت تنطلق

باألموال السلطانية اليت رصدت ألعمال

من االعرتاف بفضل هذا السلطان يف تعمري

البناء(.)16بين وأعيد ترميم مخسة وثالثون

القدس ،نقشت على باب العامود ،حني

برجاً للمراقبة يف السور ،ولكن بعض

انتهى بناء السور مع اكتمال بناء اجلزء

األبراج مل يكتمل بناؤها .ويعد برج اللقلق

اجلنوبي سنة 1540/ 647م ،ومن هذه

أمجلها ،الذي يتكون من طابقني من البناء،

النقوش( :أمر بإنشاء هذا السور املبارك

حيث إن الطابق األول عبارة عن غرفة شبه

موالنا السلطان سليمان بن سلطان سليم

مربعة ،أما الثاني فهو عبارة عن ساحة

خان بتاريخ سنة ثالث وأربعني وتسعمائة)

مكشوفة حتيط بها نهايات ارتفاع سور

جملة املشكاة
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القدس من اجلهات الشمالية والشرقية

شاخمة كما كانت( .)25وقد جاءت فكرة

واجلنوبية( .)20ويعتقد بعضهم أن التسمية

ترميم القلعة تزامنا مع انتهاء مجع األموال

الصليبيني،

من املتربعني وهي اليت شكلت األموال

وامسه "غوطفرد" الذي اقتحم السور سنة

الدفعة األوىل اليت أعطيت للجليب للمباشرة

1066/ 462م ،وكان يتخذ من اللقلق

بأعمال الرتميم( .)26وكان بناء القلعة حياكي

جاءت

رمزاً له

من

()21

أحد

القادة

القالع اليت بنيت يف عهد الدولة اململوكية

وتربز هذه األبراج من السور

خاصة السائدة يف دمشق ،وإن دل هذا على

لكي تعطي أفضل جمال للرؤية للحراس،

شيء إمنا يدل على أن السلطان سليمان قد

وذلك للمراقبة وللدفاع عنه ،ويكون علو

سيطر على مرياث املماليك

هذه األبراج ثالث طبقات ،استخدمت

اليت وجدت على القلعة وهي حتاكي

للخيل ،وجعلت الوسطى مسكنا للحراس،

املصطلحات اململوكية كمثل "السلطان

أما الطبقة العليا فاستخدمت للحراسة(.)22

سليمان عز نصره ،وموالنا السلطان امللك

ظلت مدينة القدس طوال ثالثة قرون

املظفر أبو النصر سليمان شاه"

تغلق أبوابها على ساكنيها بعد الغروب،

()28

كما وجد

يف القلعة أبراج للمراقبة عددها مخسة،

والذي يتأخر عن هذا املوعد فعليه أن يبيت

وكان أكربها برج داود الذي يقع يف اجلهة

ليلته خارج أسوار املدينة(.)23

الشمالية الشرقية منها(.)26

قلعة القدس:

ّمت نقش اسم السلطان سليمان على

كان هم السلطان سليمان هو إعادة

البوابة اجلديدة ليبني اهلدف من بناء القلعة،

تفعيل النظام الدفاعي يف املدينة ،وهو ما

أال وهو توفري األمن ألهالي القدس .ووجد

وجده يف جتديد بناء القلعة اخلربة الواقعة يف

نقش آخر يشري إىل اسم السلطان سليمان

اجلهة اجلنوبية منها ،فتم ترميمها سنة

كصاحب فضل يف إعادة بناء القلعة جاء

1531/ 638م .بعد أن تصدعت مبانيها

فيه" :أمر برتميم احلصنة الشريفة السلطان

وأصبحت آيلة للسقوط يف القرن التاسع

األعظم واخلاقان املعظم ،مالك رقاب

هجري/اخلامس عشر ميالدي( ،)24كما

األمم....السلطان

أضيف ممر شرقي للقلعة حتى وقفت القلعة
جملة املشكاة

من خالل

هذا الرتميم ،ويتضح هذا األمر يف النقوش

الطبقة السفلى منها خمازن واسطبالت

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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الثاني"( .)30ويرجح صاحب كتاب املفصل يف

املشرفة بالقاشاني الذي جيء به من األستانة

تاريخ القدس ،أن املقصود بسليمان الثاني هو

سنة 655ﻫ1546/م وقد اشتملت أول دفعة

سليمان القانوني نفسه ،وهذا من باب

على ( )3454لوحا قاشانيّا منها ()1747

التواضع على اعتبار أن سليمان األول هو

لوحا ملونا تسلمها "فتح الدين بن مريك جان"

سليمان بن داود  ،)31(كما وأضيف

القبة

ملسجد

القلعة

مئذنة

مستديرة

الناظر

سنة

الشرعي

()37

بالقاشاني

على

تلبيس

ثم أُتي بألواح القاشاني تباعاً،
()38

ومت ختزينها يف إحدى غرف القبة النحوية.

638ﻫ1531/م ،فوق الربج اجلنوبي للقلعة
تتألف من ثالثة طوابق حجرية( .)32ومن

أنفق على هذه الرتميمات أموال

الالفت للنظر تلك النافذة الصغرية املستديرة

خصصت هلذه الغاية من أموال اخلاص

اليت تُطِلّ من املئذنة على الساحة الداخلية من

الشريف السلطاني من دمشق ،وجبل نابلس،

اجلهة الشمالية ،حيث يشري إطارها العريض

والقدس ،والرملة ،حيث يرد يف السجالت

إىل عنصرٍ من عناصر العمارة اململوكية(.)33

الشرعية أن بريم جاويش تسلم ()88257
()36

قبة الصخرة املشرفة:

أقجة

سنة 656ﻫ1546 /م ،لصرفها

لقد استأثرت قبة الصخرة بأول أعمال

على أعمال عمارة القاشاني( ،)40كما وجد

البناء الضخمة اليت أزجزها السلطان ألنّها

نقش يف القبة املشرفة يؤرخ لعملية اإلعمار

املبنى املركزيّ املقدس ،فقد أجريت

هذه كتب عليه..." :أمر بتجديد هذا

ترميمات عدة على القبة املشرفة سنة

الكاشاني املقام الشريف السلطاني موالنا

666-655ﻫ1562-1546/م( ،)34وقـد

السلطان سليمان بن سليم ...يف تسعة

كتب املعلم النقّاش عبداهلل التربيزي الذي

وستني وتسعماية".

استمرت عملية البناء

عينه السلطان ليشرف على زخرفة القبة(،)35

والرتميم إىل ما بعد سنة 666ﻫ1562/م

نقش ًا يشري إىل أن الرتميم حدث يف عهد

فقد أمر السلطان سليمان القانوني بتجديد

السلطان سليمان ،ومما جاء فيه" جدد حبمده

ثالثة من أبواب القبة املشرفة اليت مت

قبة اهلل من الصخرة ببيته املقدس ...يف

تصفيحها بالنحاس الذي مت إحضاره من

ظالل السلطان األعظم أبي الفتوحات

عاصمة اخلالفة آنذاك ،ومن عدة قرى من

سليمان خان .)36( ".....وقد مت تلبيس القبة

والقدس

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

أعمال
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سنة671ﻫ1564/م ( .)42ومت جتديد النوافذ

ذلك ،وللقبة أحد عشر ضلعاً ،وحمراب واحد

الزجاجية يف قبة الصخرة يف عـام 635ﻫ/

يف جنوبها جهة القبلة ،وتستند هذه األضالع

1528م( .)43ويقول ماينكه :إنّ ترميم قبة

إىل أحد عشر عموداً رخاميّاً ،ويف وسطها ستة
أعمدة أخرى حتمل رقبة مغلقة سـداسيّة،

الصخرة على يد السلطان سليمان الذي

()45

تعلوها القبة.

استغرق ما يقرب من أربعني عاما قد دفع

استبدال فسيفساء قبة السلسلة بالقاشاني،

أوليا جليب إىل كتابة املالحظة اآلتية( :وملا كان

وأضيف إىل البناء القديم حمراب زين

السلطان العثماني يف هذا الزمان هو أكثر

بالقاشاني أيضا

حكّام العامل تشريفاً واحرتاماً ...فقد جعل من

سنة 666ﻫ1562/م

كاشي (قاشاني) قبة السلسلة يف إحدى

ألنّ السلطان وحده هو القادر على أنْ يكون

زوايا املسجد األقصى ( )1560لوحا

مالكاً لبيت اهلل)(.)44

قاشانيا يبلغ مثن كل لوح منها ثالث قطع

قبة السلسلة:

فضية ،و( )330لوحا آخر ،قيمة كل لوح

إحدى قباب املسجد األقصى املبارك،

()47

منها :ثالثون قطعة فضية.

تقع علـى بعد ثالثـة أمتـار من الباب الشرقي

ويوجد فوق

حمرابها نقش فسيفسائي مكوّن من سطرين

لقبّـة الصخرة املشرفة ،يف قلب صحن املسجد

ويبلغ طوله حوالي ثالثة أمتار ،وينصّ على

األقصى ،وكانت قد بنيت بأمر اخلليفة األموي

أنّ قاشاني الفسيفساء مت جتديده بأمرٍ من

عبدامللك بن مروان قبل قبة الصخرة ،ويرجح

السلطان سليمان عام 666ﻫ1562/م.

البعض أنها بنيت كنموذج لبناء قبة الصخرة

ويتكـوّن بالط النقش من كتابةٍ باللون

بني عامي 68-65ﻫ688-685/م ،وقد

األبيض على أرضية بنية غامقة يعلوها زجاج

اختذها اخلليفة سليمان بن عبد امللك جملساً له

شفاف ،وهي تطابق من الناحية الفنية،

ينظر فيها أمور الرعية ،كما استخدمت فيما

فسيفساء باب قبة الصخرة الشمالي )48(.كما

بعد مقراً للعلم والعلماء للتعليم والسماع،

أعيد جتديد "قنطرة ميزان" وهو االسم الذي

واستخدمت أيضاً للصّالة والتعبّد .أما

أطلق على القنطرة الغربية الشمالية يف صحن

تسميتها ،فيقال إنها أخذته من سلسلة حديدية

قبة الصـخرة يف أواخـر واليـة السـلطان

كانت تتدىل يف وسطها ،ولكن ال دليل على
جملة املشكاة

()46

وقد وضع فخر الدين بن فضل اهلل معلم

هذا الصرح جنّةً ال مثيل هلا على األرض

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

مت يف عهد السلطان سليمان

()46

سليـمان سـنة 674ﻫ1567/م.
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القرن السادس عشر ميالدي ،واليت تنتمي

هو الباب الذي يفتح على احلرم

إىل مدرسة العمارة العثمانية مع اإلبقاء

القدسي الشريف من اجلهة الشمالية الشرقية،

على بعض تقاليد العمارة اململوكية ،وقد

ويقع يف سور القدس الشرقي وهو الباب

بنيت الواجهة من حجارة كبرية احلجم

الوحيد املفتوح يف هذا اجلدار ،مت ترميمه سنة

خاصة املداميك السفلية ،ومت فتح باب

645ﻫ1538/م ،واستعملت يف إعادة بنائه

مستطيل وسط هذه الواجهة مرتاجعا قليالً

حجارة خان الظاهر بيربس (-658

()52

عن مستوى الواجهة.

676ﻫ1277-1260/م) ،بعد أن قام

باب العامود:

يقع يف اجلهة الشمالية من سور

البناؤون بهدمه سنة 1536/ 643م).

القدس ،ومسي بهذا االسم لوجود عامود

شارك يف ترميم سور املدينة القدمية فريق

من اجلرانيت األسود يف أعاله متثال

من معماريني حمليني ووافدين من مدينة

أدريانوس أو هادريانوس الذي أعاد بناء

حلب ،كما وجد على جانيب الباب نقش

()53

القدس سنة 135م

ألسدين نافرين أحضرا من بقايا حجارة

 ،لكنه أزيل من مكانه

الذي كان يتوسط الساحة الداخلية وراء

خان الظاهر بيربس الذي أقامه إىل الغرب

الباب ،وقد جُدد بناء الباب يف موقعه

من بلدة القدس القدمية( ،)50وهناك نقشان
على الباب أحدهما باللغة العربية ومما جاء

القديم سنة 1541/ 647م ،وهو الباب

فيه" :أمر بانشاء هذا الباب موالنا السلطان

األكرب لبوابات القدس ،وله أمساء عدة

سليمـان...بتاريـخ سنـة مخـس وأربعيـن

أهمها :باب دمشق لكونه معرباً لدخول

وتسعماية" واآلخر بالرتكية يفيدان بأن

وخروج القوافل من ،وإىل دمشق )54(.يقوم

السلطان سليمان القانوني أمر بإعادة بناء

فوق الباب عقد وفوقه برج حجري صغري

الباب يف مكانه القديم( .)51وهذا النقش

حممول على عقدين حجريني ،وتربز العمارة

يتكرر على مجيع البوابات اليت رممت من

العسكرية العثمانية يف بناء هذا الباب بشكل

قبل السلطان سليمان مع مراعاة االختالف

الفت.

وهناك نقش تذكاري بني العقد

يف تاريخ انتهاء عملية الرتميم .يظهر يف

واملدخل ،يبني اسم السلطان سليمان وألقابه،

واجهة باب األسباط الكبرية ميزات

وسنة جتديد الباب ،وجاء يف هذا النقش" أمر

وخصائص العمارة العسكرية اليت سادت يف

بإنشاء هذا الباب موالنا السلطان األعظم

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

()55
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واخلاقان املكرّم سلطان الروم والعرب

تذكاري بني املدخل والعقد ،يبني اسم
السلطان وألقابه ،وسنة البناء .كما تظهر

()56

والعجم ...سنة 1538/ 644م.

مميزات العمارة العسكرية العثمانية يف هذا

باب الساهرة:

الباب من حيث الضخامة ،واالرتفاع،

يقع أسفل برج السور من اجلهة

والربج احلجري الذي كان يستخدم

الشمالية ،ومت فتحه على شكل قوس نصف

للمراقبة.

دائري ،وتوجد أعلى الباب طاقة صغرية

يقع يف اجلدار الغربي لسور مدينة

سنة 1537/ 644م ،غري أن البنّائني أحدثوا

القدس القدمية ،مقابل قلعة القدس .وقد

يف الباب قوسا مستديرًا على شكل قبو يف

ذكره املقدسي باسم "باب حمراب داوود"

اجلهة الشمالية ،وأغلقوا الباب الصغري الذي

ويتكون من مدخل ،وعقد حجري كبري

كان مفتوحاً على الناحية الشرقية لربج باب
الساهرة.

()61

باب اخلليل:

للمراقبة ،وأعيد بناؤه يف موضعه القديم

()57

صاحل الشورة

مدبب ،وبينهما نقش كتابي حجري يبني

يتكون هذا الباب من مدخل

()62

وقد مت

()63

ويرجح

وعقد مدبب ،وبينهما نقش حجري كتابي

اسم السلطان نفسه وألقابه.

تذكـاري يبـني اسـم السـلطـان سـليمان

ترميمه سنة 1538/ 645م.

وألقابه.

()58

أن فريقاً من معماريني حمليني ووافدين من
مدينة حلب قاموا ببناء الباب ،وهذا الباب

باب النيب داوود:

كان يستقبل القادمني إىل مدينة القدس

يقع يف املدخل اجلنوبي الغربي ملدينة

القدمية من الغرب واجلنوب ،لذلك مسي

القدس ،وقد رمم زمن السلطان سليمان

باسم مدينيت اخلليل ويافا الواقعتني غرب

القانوني أيضاً ،وهو باب كبري وضخم،
()56

ومرتفع

هذا الباب وجنوبه

ومل جيد الباحث ما يشري إىل

اإلجراءات الفنية املعمارية اليت اختذت بشأن

.

العمارة العامرة أو جممّع خاصكي
سلطان(:)65

هذا الباب إال النقش الذي وجد فوقه والذي

ازدادت حاجة السكان ملياه الشرب

يؤكــد بأن الرتميـم حدث عـام 646
()60

()64

ويعلو مدخل الباب عقد

باضطراد مع زيادة أعدادهم نظراً التساع

حجري مدبب ،ويوجد نقش كتابي حجري

املدينة ،وتهافت الناس عليها من كل حدب

1542م

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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وصوب ،فزاد الطلب على إجياد دور إليواء

املوافق  13حزيران 1557م )70(.وهلذا املبنى

وإطعام الفقراء واحملتاجني ،وعابري السبيل،

الكبري مدخالن :مدخل مشالي ،يقع على

وطاليب العلم ممن قصدوا املدينة بغية إذكاء

طريق عقبة التكية ،ومدخل جنوبي يقع على

قيمهم الروحية ،فأنشئت األسبلة ،واألقنية،

طريق عقبة السرايا .وقد أنشئت التكية يف

والربك ومت ترميم الدشايش القدمية اليت

عهد السلطان سليمان القانوني من قبل أقرب

تهدمت ،والتكايا والزوايا واحلمامات اليت

زوجاته إىل نفسه وهي خرّم شاه أو كما

كانت تؤوي العديد من حجاج بيت املقدس،

تعرف ب خاصكي سلطان ،زوجة السلطان

بأمر من السلطان القانوني )66(،والدشايش:

سليمان القانوني ومنها جاءت التسمية ،وهي

هي مجع دشيشة وهي طعام مشوي من

أول امرأة تربز بدورها من خالل لقبها

القمح املرضوض ،ويتم طبخها باملاء وقليل

كزوجة السلطان ،وقد عرف عنها حبها

من السمن كانت تقدم للفقراء ،ثم

للرعية ،ورمبا كان سبب ذلك أنها كانت

أصبحت تطلق جمازاً على املطابخ اليت تقدم

جارية قبل ذلك فخالطتهم ،وحتسست

أما التكايا :فجمع تكية

أوجاعهم .أو رمبا بسبب أن القدس واخلليل

وهي الزاوية اليت يتم وقفها إليواء كل من

كانتا حتظيان باالحرتام باعتبارهما صنوا

()68

احلرمني الشريفني مكة واملدينة ،فلذلك فقد

الطعام للفقراء،

()67

تقطعت بهم السبل.

بنت خرم شاه يف القدس ما كان ينقصها متاماً

تكية خاصكي سلطان:

إذ إنه يف اخلليل كان يتوفر منذ قرون " مساط

تقع يف منتصف الطريق الواصل بني

اخلليل "الذي يوفر الطعام لزوار اخلليل .أما

سوق خان الزيت وطريق باب الناظر

القدس اليت برزت اآلن يف هيئة جديدة

املؤدي إىل اجلهة الغربية من القدس .فقد

خالل عهد السلطان سليمان فقد كان

حدّدت وقفيّته املكتوبة باللغة الرتكية تاريخ

ينقصها مثل ذلك لتوفري الطعام إىل العدد

الفراغ من تعمريه يف  30مجادى األوىل

املتزايد من زوار هذه املدينة املقدسة ،وذلك

 656املوافق  24أيار 1552م ،ووصفت

بعد أن بنت خرّم منشأتني مشابهتني يف مكة

()66

ساحته الكربى وأجنحته وبواباته وغرفه.

واملدينة.

وقد مت استخدام مرافق اجملمع كافة بعد ذلك

جملة املشكاة

كانت "روكسالنة

roxelana

وهو امسها احلقيقي حينما كانت جارية

خبمس سنوات يف  15شعبان / 664
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

()71

()72

سالفية ،وهو االسم الذي عرفت به أيضاً
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()77

يف الكتابات األوربية ،ترافق السلطان

جعل ألبناء السبيل وأصحاب السفر،

سليمان يف معظم زياراته للقدس ،فأرادت

والدكاكني اليت مل يبق من آثارها شيء سوى

أن توقف تكية تقوم على خدمة الفقراء

البوابة الرئيسة املؤدية إىل ساحة مفصولة

العلم،

بدرج عريض ينفذ إىل ساحتني فيهما فرنان

فأسست تكية ومدرسة خاصكي سلطان

حجريان جنوبي ،وآخر مشالي ،ومطبخ،

وكانت هذه التكية تقدم

ويقع املطبخ خلف الفرن اجلنوبي الذي ما

( )500وجبة مرتني يف اليوم ،يف الظهر

زال يقدم احلساء للفقراء حتى اليوم ،كما

وعند الغروب ،وهذا رقم ليس بالقليل إذا

يوجد بعض األواني اليت كانت تستخدم

أخذنا يف االعتبار عدد سكان القدس يف

للطبخ يف املطبخ القديم ،وميكن مشاهدتها

القرن يف بداية حكم السلطان سليمان 4

يف املتحف اإلسالمي يف القدس يف يومنا

آالف ووصل إىل  13ألف طالب مع نهاية

 .استخدم يف بناء التكية حجارة

ومدرسة

واحملتاجني،
هلذا الغرض،

()74

حكمه.

()73

لطالب

هذا

وكان الطعام املقدم لإلفطار هو

()78

الكنائس املتهدمة يف ناحية القدس الشريف
()76

شوربة باألرز ،وشوربة بالقمح للعشاء.

مثل كنيسة قرية قلونية.

وهما الوجبتان اليوميتان اللتان يعدهما

البناؤون والنجارون الذين استقدموا من

مطبخ العمارة العامرة ،وغالباً ما يضاف

دمشق هلذه الغاية.

()80

إليه اللحم يف أيام اجلمع واألعياد.

يف  24ربيع الثاني 1552/ 660م وحبست

()75

وكان قاضي القدس هو املسؤول عن تعيني

سلطان) أهم مؤسسة خريية يف القدس يف

حامل هذا الكتاب ...يقدم يف طاسة طعام

ذلك الوقت ،وقد ضمت يف فنائها مسجداً

ورغيفني يف كل يوم صباحاً ومساءً من

يف أعلى بقعة فيها وقد اكتمل بناؤه سنة

كما أحلقت بالتكية

1556/ 664م.

مرافق أخرى مثل احلمامات ،ودور الرعاية

ومت إقامة عمارة يف

وفرنا ،وخمازن خمتلفة أوقفت على

وأهمها خان العمارة العامرة ذاتها الذي

الضعفة واحملتاجني ،ورباطا للدراويش

تصفه السجالت الشرعية بأنه منيف واسع
جملة املشكاة

()82

اجلانب املقابل للمسجد ضمت مطبخا

الصحية ،واخلانات ذوات اإلسطبالت

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

()81

اعتربت العمارة العامرة ( خاصكي

النص اآلتي" "قرر موالنا أبو بكر أفندي

العمارة العامرة"

واكتملت عمارتها

يف أواسط شوال 1556/ 664م.

من يقدم الطعام ملستحقيه ،وهذا ما يوضحه

()76

وقد قام بذلك
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يتألف من :مخس ومخسني ( )55حجرة

مت ختصيص مبلغ مالي ،من قبل

للمبيت واملأكل بدون مقابل ،وأربع

مصطفى اجلليب ناظر احلرمني الشريفني،

خانات واسعة لعابري السبيل ،باإلضافة

لبناء محامني جديدين ،كمرافق إضافية لتكية

للمدرسة.

()84

خاصكي سلطان،

وال غرو أن زيادة السكان

()88

ومت شراء قطعة من

يف القدس كانت يف املسلمني دون غريهم،

األرض يف حارة الغوامنة هلذا الغرض من

ملا توفر هلم من أسباب االستقرار واإلقامة.

قبل فرهاد جليب متولي وقف العمارة

وقفت عقارات عدة كأوقاف للتكية

العامرة ،وأمينها ،بوكالة شرعية عن صاحبة

يف خمتلف أرجاء فلسطني يف الرملة وغزة

التكية (خاصكي سلطان) بثمن بلغ قدره

وبيت حلم ،وحتى وجدت أوقاف هلا يف

ثالمثائة ( )300سلطاني من الذهب اجلديد

طرابلس الشام ،وذلك لتوفري مورد مالي

()86

وذلك سنة 1555/ 661م.

مي كنها من تقديم اخلدمة ملن جلأوا إليها ،ثم

احلمامني معماريون استقدموا من اسطنبول

أوقف السلطان سليمان القانوني أوقافاً

حكرا هلذه الغاية ،بلغ عددهم مخسة.

إضافية عقب وفاة صاحبة التكية سنة

وأشرف على أعماهلم فرهاد بن ياسف،

667ﻫ ،وذلك لتتمكن من استمراريتها
بتقديم املساعدة ملن حيتاجها.

()85

وبريام جاويش.

وقد أدار

وألبس الشاذروانان

العمارة وكاتبها ،وقد شغلت العناصر

حممود ،بتكلفة وصلت إىل مخسة وسبعني

طوال القرن السادس عشر امليالدي ،ومنهم

سلطانياً ذهباً

احلاج حممد آغا ،شيخ العمارة العامرة،

()62

ومل يغفل عن تزويدهما

باملاء حينما أوصال مباء السبيل القريب من

()86

باب القطانني عرب قناة مائية بطول ()150

حبست خاصكي سلطان مبالغ ضخمة

ذراعاً أنشئت الستمرار وصول املياه إىل

جدا على التكية حتى بلغت ()133705

احلمامني دون انقطاع.

()87

أقجات وذلك عام 661ﻫ1555/م.

()63

وقد خصص

احلمام الشمالي منهما للرجال ،بينما
()64

خصص اجلنوبي للنساء.

محّاما خاصكي سلطان:
جملة املشكاة

()61

بالبالط الرخامي

امللون ،مبعرفة املعلم خليل بن منر وأخوه

الرومية ،حنفية املذهب ،هاتني الوظيفتني

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

()60

أزجزت أعمال التبليط

سنة663ﻫ1556/م يف احلمامني اجلديدين،

العمارة جهاز إداري مكون من شيخ

661ﻫ1555/م.

قام بأعمال

333

وكانا يزودان

اجمللد الثالث ،العدد ( )2رمضان 3417هـ/حزيران 2036م

اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...

قناة السبيل:

باملاء الساخن من خالل بيت نار وجد هلذه

هي قناة رومية أنشأها الرومان لرفد

الغاية .وكان محام الرجال يستقبل املستحمني
ابتداء من صالة الفجر وطول النهار.

مدينة القدس باملاء بطول  47كم ،وخترتق

()65

القناة عدداً من الكتل الصخرية الضخمة

وقد اندثر احلمامان يف آواخر القرن التاسع

عرب أنفاق هندسية فنية ،وقد مت حتويل مياه

عشر ميالدي وبين يف مكانهما بطريركية

العيون والسيول إليها لتغذية اآلبار والربك

األرمن الكاثوليك ،وجل ما يشاهد منهما

باملاء ،ولكنها دمرت على مر العصور،

اآلن هو بعض احلجارة اليت كانت تشكل
زينة للحمامات ،وأحواض احلمامات.

صاحل الشورة

واختفى جزء كبري منها بفعل عوامل عدة،

()66

مثل احلروب ،واحلت والتعرية ،واعتداء

تعمري املنشآت املائية:

بعض قطاع الطرق والعابثني.

كانت مدينة القدس شحيحة املصادر

()68

ومل يكتف

السلطان بتعمريها ،بل أوقف عليها

املائية ،وكانت تعتمد على جر املياه إليها

األوقاف لإلنفاق من ريعها على تعمري

من القرى اجملاورة مثل قرية سلوان ،وعلى

القناة والربك ،وقد جرى تعمري القناة

مياه األمطار اليت يتم جتميعها يف اآلبار

والربك سنة 643ﻫ1536/م .حيث يذكر

والربك والصهاريج ،كما سحب املاء

الدفرت رقم  602من دفاتر الطابو العثمانية

من "عني العروب" اليت تقع بني القدس

ذلك ،وهو مؤرخ يف سنة 1638م ويشري

واخلليل( )67إال أن ذلك مل يكن كافياً لتوفري

الدفرت إىل وقف األمري سيف الدين بكتمر

املياه لسكان املدينة املتزايد أعدادها باضطراد،

اجلوكندار ،على القناة وتعمريها زمن

األمر الذي حدا بالسلطان القانوني

املماليك

باالهتمام بتعمري الربك واآلبار والصهاريج،

()66

وقد عقد جملس شرعي سنة

وهي اآلبار اليت مت حفرها داخل منازل

1541/ 648م يف قبة السلسلة ،وقرر

القدس داخل السور من قبل السكان جلمع

السيد حممد جليب النقاش ،وشهد على

مياه األمطار وحفر األقنية والسبل إليصال

نفسه أنه قد عمّر قناة السبيل من برك

املياه لكافة أرجاء املدينة ،وخاصة توفري

سليمان إىل القدس ،وقد أوقفها على عامة

املياه دون انقطاع للحرم القدسي الشريف

املسلمني ،وعلى أوقاف عامة املسلمني،

مع ازدياد أعداد املصلني والزوار الذين

وأنه عمّر باإلضافة إىل ذلك السبل الواصلة

قصدوا املدينة آمّني البيت املقدس.

إليها من مياه برك سليمان بوساطة القناة

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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املذكورة .وأن السيد اجلليب نفسه قد جعل

أن السلطان سليمان أوقف عليها محاية

مجيع ما أنشأه ،وقفاً شرعياً من أوقاف

خاصة بها ،كانت تقيم يف حصن صغري الذي

املسلمني العامة وصدقة جارية عن روح

تطور فيما بعد ليصبح قلعة عرفت باسم قلعة
()104

السلطان سليمان القانوني ،ومنذ ذلك

الربك.

التاريخ نسبت الربك إىل سليمان ،وأنه قد

أسبلة السلطان سليمان القانوني:

وقف على ذلك قرى عدة منها :كفر طاب،

السبيل هو منشأة مائية أقيمت لتزويد

ومغلس ،وجنداس ،وترقومية ،ونصف

عابري السبيل باملياه ،كان إنشاؤه عادة جارية

قرية القباب ،وغريها كما هو مذكور يف

عند كل امللل منذ القدم ،إال أنها بصفة أكثر

وكان

كانت عند املسلمني يف معظم مناطق الشرق

دخل القناة من الوقف يرتاوح بني 10–6

()105

العربي وال سيما يف اجلهات قليلة املاء.

ألف أقجة سنوياً ،ثم ارتفع إىل  13ألف

توزعت هذه األسبلة يف أحناء عديدة من

وأمـر

مدينة القدس ،وهي سبعة أسبلة مت إقامتها يف

السلطان سليمان القانوني بإعادة تعمري

سنة واحدة ،سنة 1536/ 643م ،بفرمان

()100

كتاب وقف املدرسة التنكزية.

()101

أقجـة سنــة 1552/ 656م،

من السلطان القانوني( )106باستثاء سبيل قاسم

اجلزء املؤدي إىل مدينة القدس ،ومت تعمري
الربك واآلبار على جانبيها ،لتزويد املدينة

باشا الذي أنشىء سنة1520/ 630م وقام

باملياه ومت ربطها بأسبلة وشبكات متصلة

بإنشائها للتغلب على النقص احلاصل للمياه

إليصال املياه ملختلف أحناء املدينة(.)102

خصوصا يف فصل الصيف ،وربطها بشبكة

برك سليمان:

من القنوات املتصلة بقناة السبيل وبرك

كانت تسمى "برك املرجيع" ،وهي ثالثة

سليمان

أقيمت على ارتفاعات خمتلفة ،وأطلق

()107

.

سبيل باب الناظر:

عليها "الربكة الفوقا" ،و"الربكة الوسطى"،

هو واحد من سبعة أسبلة أقيمت بأوامر

و"الربكة التحتا" ،ربطت بقناة السبيل ،وكانت

من السلطان سليمان القانوني ،ويتكون هذا

املياه اليت تنساب عربها تنصب يف آبار حفرت

السبيل من بناء مستطيل الشكل ،يقع بالقرب

املتصلة ،حتى تصل إىل كل بيت )103(.ويذكر

شهر رمضان سنة 1536/ 643م بأمر من

يف أرض احلرم ،ويف األقنية والشبكات

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

من رباط بريم جاويش( ،)108الذي أنشىء يف
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الباب العالي عند إلتقاء الطريق املؤدي إىل

يتكون هذا السبيل كغريه من األسبلة،

باب الناظر بطريق الواد من الناحية الشمالية،

من واجهة حجرية بنيت من حجارة بيضاء

وصفه "فإن برشم  van berchemيف مطلع

مشذبة ذات أحجام متنوعة .وهو عبارة عن

القرن املنصرم بأنه لوحة من السحر واجلمال،

ختطيط مستطيل يبلغ طوله 3270م وعرضه

وحييط بالسبيل عامودان صغريان مرصعان

125م .يقوم يف صدر كتلة السبيل حنية

بتاجني التينيني ،ويقع فوق الفتحة قوس

يبلغ عمقها 71سم وطوهلا 126م ،يعلوها

مطعمة بزخارف التينية ،كما يوجد يف وسط

عقد مدبب ينبت من حدرتني تستندان على

الواجهة نقش من ثالثة أسطر كتبت خبط

طريف جسم الكتلة احلجرية ،ويف أسفله

النسخ العثماني يفيد بأن السلطان سليمان

صنبور للماء )112(.ويشبه بناؤه باب مسجد

القانوني هو من أمر ببنائه ،ويبني تاريخ

صغري كما رمسه "فان برشم" ،ويتوسطه

وكان يوجد فيما مضى حوض

لوحة رخامية يبلغ قياسها  55سم نقش

حجري للماء ،إال أنه أزيل ،والسبيل اليوم يف

عليها بأن السلطان سليمان األول أمر ببنائها

حالة سيئة ،فقد بهتت معامله واختفى املاء من

يف العاشر من حمرم سنة 333ﻫ1536/م.

()106

البناء،

صنبوره حاله كحال غريه من األسبلة (.)110

وقد كتب عليها اآلتي "أمر بإنشاء هذا
السبيل املبارك موالنا السلطان امللك األعظم

سبيل بركة السلطان أو سبيل باب
اخلليل:

واخلاقان املكرم مالك رقاب األمم سلطان

يقع خارج حدود القدس القدمية،

الروم والعرب والعجم السلطان سليمان بن

ويقع يف الناحية اجلنوبية الغربية من باب

السلطان خان خلد اهلل ملكه وسلطانه بتاريخ

اخلليل ،وقد تفرد بذلك عن باقي األسبلة

عاشر شهر حمرم احلرام يف سنة ثالثة وأربعني

الستة ،ومكانه قريب من "جورة العناب"

وتسعمائة"( )113وبين مسجد مقابل السبيل إال

باجتاه باب اخلليل ،وهو بذلك يقع يف

أنه مل يعد له وجود اآلن بسبب توسعة الطريق

منطقة حيوية تستقبل زوار املدينة القادمني

يف القرن املاضي .وقد أوكل االشراف على
()114

من جهيت الغرب واجلنوب ،وكان متصالً

البناء حممد جليب النقاش.

بالربكة من الناحية اجلنوبية ،إىل الشمال من

السبيل اليوم إىل مسرح للحفالت الغنائية على

طريق القدس إىل بيت حلم.

أيدي سلطات االحتالل(.)115

جملة املشكاة

()111

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

333

وقد حتول

اجمللد الثالث ،العدد ( )2رمضان 3417هـ/حزيران 2036م

اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...

سبيل باب القطانني:

صاحل الشورة

وهو يقابل الباب من اجلهة الغربية .وتشبه

يعرف أيضا بسبيل الواد الواقع شرقي

واجهة السبيل البوابة املستطيلة ،وبأسفلها

طريق الواد بقرب درج العني ،ليس ببعيد

حوض حجري للماء ،يعلوها قوس عليه
()117

واإلفريز :مجعه أفاريزُ:

عن مدخل سوق القطانني الغربي ،وإىل

افريز متعرج،

اجلنوب من املدخل حتديدا ،توجد قوس

وهو ما أشرف من احلائط خارجًا عن البناء

فوق فتحة املياه ،ويستند طرفا القوس على

وهو عبارة عن جزءٍ بسيط مزخرف يبيِّن
()118

أعمدة منحوتة ،ويوجد لوح رخامي كتب

احلِلْية املعماريَّة،

عليه ما يشهد للسلطان سليمان القانوني

أعمدة جمدولة رفيعة جداً ،ويف وسط

بأنه من أمر ببنائه بتاريخ أول شهر رجب

الواجهة حتت القوس مخس وردات متفتحة

املرجب من شهور سنة ثالثة وأربعني

هلا تسعة برانق (أوراق) بارزة ،وكانت يف

وتسعمائة .يبلغ طول حوض املاء أسفل

األصل  13برنقاً ،وعلى اجلانبني يف أعلى

الفتحة مرتين ،وارتفاعه  54سم ،وهو

الواجهة تاجان بارزان ،ويلتف حول

مصنوع من احلجر األمحر الصلب ،وتوجد

الواجهة كورنيش ينتهي بثنية حلزونية من

عليه عروق ،ومت تغطية وجه احلوض

األسفل،

وما يهمنا هنا هو أن حتت

بأقراص ثالث يف اطار مستطيل ،ويعتقد أن

الوردات املتفتحة لوحة رخامية تفيد بأن

احلوض كان تابوتا مت نقله إىل السبيل من

السلطان سليمان القانوني أمر بإنشائها،

مكان آخر .وكان يوجد بالقرب من السبيل

بتاريخ ثاني وعشرين شهر رجب املرجب من

محام يدعى "محام تنكز" ،وكانت املياه الواصلة

شهور سنة ثالثة وأربعني وتسعمائة ".ويوجد

()116

إليه ال تكفي حاجة احلمام ،فاستفاد من

وعلى جانيب الواجهة

على جانيب الواجهة ،يف هذه األيام ،دائرتان

قربه من سبيل باب القطانني لتعويض

كتب على اليمنى منهما "وقف" وعلى

النقص احلاصل يف املياه (.)116

اليسرى "إسالمي".

سبيل باب السلسلة:

للسبيل حتت لوحة النقش ،لكنه أزيل أثناء

()120

التعمريات اليت جرت يف القرن العشرين .كما

يقع هذا السبيل الذي يتميز بزخرفة

كان هناك حوض مماثل يف املدرسة التنكزية

معمارية بديعة أكثر من غريه يف امليدان

اجملاورة للسبيل (اليت تدعى أيضا احملكمة)،

الصغري املعروف بساحة باب السلسلة،
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وقد أخذ هذا احلوض ووضع يف متحف

كتب فوق النقش املشار إليه ،وقد ورد فيه ما

اللوفر سنة 1866م .ويعتقد أنه كان من قبل

كتب يف النقش املنقوش بالعربية )126(.وتقوم

تابوتاً ،وقد استعمل يف األسبلة كما استعمل

جمموعة زخرفات فوق ذلك كله .وتتكون

غريه من األحواض يف الفساقي اليت أنشأها

هذه الزخرفات من أربعة مداخل مجيلة

قايتباي .والفَسْقِيَّةُ :حوضٌ من الرُّخام

الشكل .وفوق ذلك كله ،يقوم عقد مدبب،

متموج الشكل"(.)127

مستدير غالبًا ،متجُّ املاءَ فيه نافورة ،ويكون يف
()121

القصور واحلدائق

 -سبيل السيدة مريم (سبيل باب األسباط):

كان يف مكان سبيل

باب السلسلة ،فيما يبدو ،حوض حل السبيل

يعترب هذا السبيل هو آخر األسبلة من

حملها ،ويظهر ذلك من قول جمري الدين

حيث تاريخ عمارته ،أنشأه السلطان

العليمي" :إن السلطان قايتباي عمر من مجلة

سليمان القانوني يف القدس ،يقع على

ما عمره :السبيل (أي سبيل قايتباي

اجلانب الشمالي من طريق اجملاهدين أو

وكان قدمياً مكانها حوانيت،

طريق (ستنا مريم) على مقربة من باب

املشهور)

()122

()128

ويقابلها من جهة القبلة حوانيت أخرى،

األسباط،

فأزيلت احلوانيت من اجلانبني وعمّر السبيل،

قليلة ،ومتيز بناؤه بالبساطة عن باقي

()123

فانتفع به الناس.

ال تفصلهما سوى أمتار

األسبلة السليمانية األخرى ،ولكنه يشبهها
يف مظهره العام ،وال توجد زخارف على

سبيل باب العتم:
ال خيتلف سبيل باب العتم كثرياً عن

حوضه وال على الواجهة عموماً )126(،أما

غريه من األسبلة من حيث الشكل .وهو

لوحة التأسيس يف وسط الواجهة فقد

عبارة عن بناء مستطيل الشكل .وضع بأسفله

انتزعت م نذ زمن بعيد ،يف حماولة من قبل

حوض حجري للماء ،وقد كان احلوض

أحد السكان اجملاورين إلخفاء الوضع

تابوتا فيما مضى أحضر من موقع آخر ،وميتد

القانوني للمبنى بوصفه من عقارات

طوالً بعرض بناء السبيل )124(.ويوجد صنبور

الوقف ،ولكن نصها يشبه باقي نصوص

للماء يف منتصف واجهته يقع حتت نقش

اللوحات األخرى للسبل السليمانية،

كتابي تذكاري كتب باللغة العربية على لوح

وهناك لوحة صغرية أخرى ما تزال

من الرخام ،يبني اسم السلطان وألقابه ،وسنة

مقروءة فوق اللوحة األصلية ،وفيها

وهناك نقش آخر باللغة الرتكية،

سطران من اخلط العثماني هذا نصهما:

()125

البناء.
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بينت الدراسة أن مدينة القدس شهدت

() 130

كان السبيل يستند سابقاً إىل جدار

يف عهد السلطان سليمان القانوني عهداً من

قديم ،هو جزء من بناء ذي طابق واحد،

الرخاء واالزدهار والسكينة ،فأُحكمت
أسوارها ،وحُصّنت قالعها ،وأُغلقت أبوابها

وأصبح يستند إىل جدار بناء جديد نسبياً،

يف وجه الغزاة املعتدين ،ونعم أهلها باألمان،

مؤلف من طابقني ،وهذا البناء احلديث

فظلوا طيلة قرون ثالث ينامون وراء أسوار

هو يف الواقع دير القديسة حنا التابع
للروم الكاثوليك ،ويف هذا البناء من

منيعة ،كما أُجريت الرتميمات الضرورية

اجلهة الشرقية أيضاً ويف مواجهة سور

ألهم معامل املدينة ،وأُنشئت التكايا لفقرائها،
وعُمرت الربك ،وأُصلحت القنوات ،وأُقيمت

املدينة يقوم اآلن محام العذراء مريم .ومما

األسبلة إليصال مياه الشرب لساكنيها ،لتبقى

هو جدير بالذكر أنه كان هناك قناة تصل

هذه احلقبة الزمنية من تاريخ القدس الطويل

إىل سبيل السيدة مريم ،حتت األرض

شاهدة على عصر جميد ،تستحضر منه ما

حتمل املاء إليه من قناة السبيل ،وكان

تقاوم به سياسة تهويد املدينة يف حماوالت

قسم من ماء هذا السبيل يذهب إىل محام

يائسة من قبل سلطات االحتالل ،لطمس

السيدة مريم ،أو محام باب األسباط
حسب حاجة احلمام وكفايته.

()131

معامل أسلمتها ،فلم يغفل السلطان سليمان
عن حتصني مدينة القدس برتسانة دفاعية

 -سبيل قاسم باشا:

للتصدي للغزاة الطاحمني الطامعني ،األمر

يقع هذا السبيل بالقرب من ساحة احلرم

الذي أدى إىل زيادة سكانها من املسلمني،

الشريف على بضعة أمتار من باب السلسلة،

ويكأنه السلطان هب من حتت أطباق رمسه

وقد أنشىء سنة 630ﻫ1527 /م ويتألف

ليستشرف املستقبل فيأبى إال أن يكون

من بناء مثمن تعلوه قبة مصفحة بالرصاص،

حاضراً يدافع عنها بإسهاماته فيها ،فعاش

وحييط بالبناء مظلة رصاصية ،وقد ثبت على

فارساً منصوراً ،ومات غائباً معذوراً.

اجلدران صنابري للمياه حمنية ،وأمام كل

اهلوامش:

صنبور مقعد حجري للوضوء ( .)132ويقع
()133

يف أرض بناء السبيبل ،قناة ماء.
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حضارته ونظمه اإلدارية والسياسية واألدبية

) )1البكري ،زين الدين املنح الرمحانية يف الدولة

والعلمية واالجتماعية واالقتصادية ،دار

العثمانية ،حتقيق ليلى الصباغ ،دار البشائر،

الفكر ،دمشق1673 ،م ،ص.456

دمشق1665 ،م ،ص.105-104

) )6ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

) )2البكري ،املنح الرمحانية ،ص.150-104

السلطان سليمان القانوني ،ص.17 -16

) )3صحيح مسلم ،ج ،7ص.156

http://www.dtaisaaf.org

) )10بركات ،القدس الشريف ،ص ،13لقد قام

) )4ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

السلطان سليمان ببناء حوض املاء على شكل

السلطان سليمان القانوني ،ترمجة بشري

كأس ،ومن املقنع جداً نسبته إىل السلطان

بركات ،دار النشاشييب للثقافة والفنون واآلداب،

سليمان حيث أنهى طابق احلوض األصغر

القدس ،د.ت ،ص.16

حجماً يف التكية السليمانية يف دمشق والذي

http://www.dta-isaaf.org

مت الفراغ من بنائه عام 667ﻫ1560/م،

وانظر أيضا السوارية ،نوفان ،سكان مدينة القدس

انظر :ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

الشريف يف القرن العاشر هجري /السادس
عشر ميالدي ،اجمللة األردنية للتاريخ واآلثار،

السلطان سليمان ص.6

مج ،5ع2011 ،1م ،ص.33

http://www.dta-isaaf.org

) )11بركات ،القدس الشريف ،ص.13

) )5السوارية ،نوفان ،سكان مدينة القدس

) )12ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

الشريف ،ص.33

السلطان

) )6ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان
سليمان ص،16

سليمان

ص.11

http://www.dta-isaaf.org

) )13اليعقوب ،حممد ،ناحية القدس الشريف يف

http://www.dta-isaaf.org

بركات ،بشري ،القدس الشريف يف العهد

القرن العاشر هجري ،منشورات البنك

العثماني ،دار الفكر ،أبو ديس2002 ،م،

األهلي ،عمان1666 ،م ،ج ،2ص.428

ص.13

) )14سجل حمكمة القدس الشرعية ،رقم،10

) )7املقريزي ،أمحد بن علي ،السلوك ملعرفة دول

ص.106

امللوك ،وزارة الثقافة ،مركز حتقيق الرتاث،

) )15سجل حمكمة القدس الشرعية ،رقم12

القاهرة1670 ،م ،ج ،1ص.321

ص.487-486

) )8القاشاني :نوع من اآلجر ممزوج بالزجاج،

) )16احلنبلي ،العليمي ،جمري الدين عبدالرمحن،

وينسب إىل قرية قاشان الواقعة يف إقليم

األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،دار

خراسان :انظر غالب ،عبد الرحيم ،موسوعة

اجليل ،بريوت .1673 ،ج ،1ص-383

العمارة اإلسالمية ،جروس برس ،بريوت،

 .386العارف ،عارف ،املفصل يف تاريخ

1688م .والرفاعي ،أنور ،اإلسالم يف
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القدس ،املؤسسة العربية ،بريوت2005 ،م،

زجم ،رائف وآخرون ،كنوز القدس ،مؤسسة آل

ص.435-432

البيت ،عمان ،1683 ،ص.313
) )33ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان

) )17العارف ،املفصل ،ص .431اليعقوب ،ناحية
القدس ،ص.428

سليمان صhttp://www.dta-isaaf.org .8

) )18العارف ،املفصل ،ص.432

(34) Gulru Necipoglu, sixteenth century
ceramiv tiles, Muqarnas an annual on
Islamic art and architecture, the age
;khan program for Islamic architecture,ed
oleg grabar, at Harvard uni and the
Massachusetts, volume vii, p137.

) )16سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،5
ص .76-78جاويش ،سليمان ،التحفة
السنية يف تاريخ القسطنطينية ،املكتبة
العمومية ،بريوت1887 ،م ،ج ،3ص-137
.138

) )35البهنسي ،عفيف ،العمارة والزخرفة يف

) )20العليمي ،األنس اجلليل ،ج ،1ص-383

فلسطني منذ الفتح العربي اإلسالمي،

 .384العارف ،املفصل ،ص.265

املوسوعة الفلسطينية ،القسم الثاني1660 ،م،

) )21عن لوحة تعريفية علقت على جدار برج

ص.766

اللقلق وما زالت موجودة حتى تاريخ البحث.

) )36العارف ،املفصل ،ص .265بركات ،القدس

) )22عن لوحة تعريفية علقت على أحد أبراج سور

الشريف ،ص.6-5

القدس.

) )37سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،24

) )23العارف ،املفصل ،ص.303

ص.27

) )24العليمي ،األنس اجلليل ،ص.55

) )38املصدر نفسه ،رقم  ،23ص.223

) )25بركات ،القدس الشريف ،ص.10

) )36أقجة :أو اخشاية ،وهي عملة عثمانية فضية

) )26سجل حمكمة القدس الشرعية ،رقم  ،2ص.6

تساوي ثلث البارة .انظر :عامر ،حممود،

) )27ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان

املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية،

سليمان صhttp://www.dta-isaaf.org .8

جملة دراسات تارخيية ،ع ،118-117جامعة

) )28بركات ،القدس الشريف ،ص.11-10

دمشق2012 ،م ،ص.362

) )26سجل حمكمة القدس الشرعية ،رقم ،48

) )40سجل حمكمة القدس الشرعية ،رقم ،44

ص.72

ص.577

) )30اليعقوب ،ناحية القدس ،ص.447

) )41سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،23ص206

) )31العارف ،املفصل ،ص.305

) )42سجل حمكمة القدس الشرعية رقم 44
ص ،577سجل حمكمة القدس ،رقم ،46

) )32ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان

ص .145والعارف ،عارف ،تاريخ قبة

سليمان ص.http://www.dta-isaaf.org .8
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الصخرة املشرفة واملسجد األقصى املبارك

) )53املقدسي ،أبو عبداهلل حممد ،أحسن التقاسيم

وحملة عن تاريخ القدس ،مكتبة األندلس،

يف معرفة األقاليم ،ليدن ،1606 ،ص.168

القدس1655 ،م ،ص.60

النابلسي ،عبدالغين ،املختار من احلضرة

) )43ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

األنسية ،حتقيق :احسان النمر1672 ،م،

السلطان سليمان صhttp://www.dta- .5

ص .35العارف ،املفصل ،ص.432

isaaf.org
) )44املرجع نفسه ،ص.5

) )54غوشة ،بوابات القدس ،ص .32-16طوطح،
خليل ،تاريخ القدس ودليلها ،مطبعة مرآة

) )45العليمي ،األنس اجلليل ،ج ،2ص.16 -18

الشرق ،القدس1622 ،م ،ص.66

) )46العارف ،تاريخ قبة الصخرة ،ص.62 ،35

) )55العارف ،املفصل ،ص ،433زجم ،كنوز

) )47سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،23

القدس ،ص.344

ص.507

) )56ارن ،خالد و توران ،سفر ،القدس من خالل

) )48ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان
سليمان

ص.5-4

الصور يف املاضي واحلاضر ،مركز األحباث

http://www.dta-

للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية(ارسيكا)،
استانبول2015 ،م ،ص.176

isaaf.org
) )46غوشة ،حممد هاشم ،القدس يف العهد

) )57سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،44

العثماني ،منشورات وزارة الثقافة ،عمان،

ص.54

 ،2006ص.101

) )58النابلسي ،عبدالغين ،املختار من احلضرة

) )50العارف ،تاريخ قبة الصخرة ،ص .215ماينكه،

األنسية،

ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان سليمان
ص.12

) )56البهنسي ،العمارة والزخرفة ،ص.761

غوشة ،حممد هاشم ،بوابات القدس ،مؤسسة

) )60البهنسي ،العمارة والزخرفة ،ص،761

شومان ،عمان ،1662 ،ص.64 -61

غوشة ،بوابات القدس ،ص.51

) )51العارف ،تاريخ قبة الصخرة ،ص.215-214

) )61النابلسي ،املختار من احلضرة األنسية،

ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد السلطان

ص .36العارف ،املفصل ،ص.432

.http://www.dta-isaaf.org

) )62املقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص .168النابلسي،

(52) Natsheh, Y, Sabil Birkat AlSultan. In Auld, S. and Hillenbrand, R.
eds, Ottoman Jerusalem the Living
City 1517- 1917, part ii, London, 2000.
P.677.

جملة املشكاة

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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العارف،

املفصل،

ص ،432غوشة ،بوابات القدس ،ص.65

.http://www.dta-isaaf.org

سليمان ص.12

صاحل الشورة

املختار من احلضرة األنسية ،ص.36
) )63ارن ،خالد و توران ،سفر ،القدس من خالل
الصور ،ص.130
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اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...
) )64املقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص.168

) )75سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،31

النابلسي ،املختار من احلضرة األنسية،

ص .227وسجل حمكمة القدس الشرعية

ص .36غوشة ،بوابات القدس ،ص.40-36

رقم  ،48ص.84
) )76سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،76

) )65تقع يف قبة الست طنشق بنت عبداهلل املظفرية

ص.555

(ت800ﻫ1367/م) ،انظر العليمي ،األنس

) )77سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،27

اجلليل ،ج ،2ص.65 -64

ص.16

) )66بركات ،القدس الشريف ،ص.17
) )67اليعقوب ،ناحية القدس ،ص.253

) )78العسلي ،وثائق مقدسية ،ص.151-145

) )68البكري ،زين الدين ،املنح الرمحانية،

) )76سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،17
ص ،437و سجل ،24ص.66

ص.104،122
) )66ماينكه ،ميشيل ،تطوير القدس يف عهد

(80)Heyd, Ottoman Documents, P.143.

) )81سجل حمكمة القدس الشرعية رقم،27

السلطان سليمان ،ص.14

ص.24

.http://www.dta-isaaf.org

) )82سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،270

) )70بركات ،القدس الشريف ،ص.17

ص.1

) )71ارناؤوط ،حممد " ،تكية خاصكي سلطان" يف

) )83الرباط :هو املكان الذي كان يستخدم

القدس رمز ملساهمة املرأة يف الوقف خالل

حلراسة الثغور ،وإذا كان داخل املدن فهو

العصر العثماني 1 ،كانون أول 2012م ،كما هو

يستخدم للتعبد .انظر :اليعقوب ،ناحية

متوفر على املوقع.www.alhayat.com :

القدس ،ص.350

) )72فتاة روسية األصل ،التحقت ببالط السلطان

) )84سجل حمكمة القدس الشرعية رقم،270

سليمان القانوني ،لقبها خازن الكسوة خبرّم

ص.46-18

أي الضاحكة ،بعد أن تزوجها القانوني

) )85العسلي ،وثائق مقدسية ،ص.151-145

عُرفت خباصكي سلطان أي حمبوبته ،انظر:

) )86سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،31

Heyd, Uriel, Ottoman Dicuments
on Palestine 1552-1615, The
Clarendon Press, Oxford, 1960. PP.
139-140.

ص ،108ص .538وسجل حمكمة القدس
رقم ،270ص.22

) )73العسلي ،كامل ،وثائق مقدسية تارخيية ،كامل

) )87اليعقوب ،ناحية القدس ،ج ،1ص.250

العسلي ،عمان1683 ،م ،مج ،1ص-145

) )88سجل حمكمة القدس الشرعية رقم 26

.151

ص.468

) )74السوارية ،نوفان ،سكان مدينة القدس

) )86سجل حممكة القدس ،رقم  ،31ص.63

الشريف ،ص.33

) )60سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،31
ص.260
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صاحل الشورة

اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...
) )61الشاذروان :كلمة فارسية معربة ،وتعين بركة

) )101احلسيين ،جذورنا ،ص .10ماينكه ،ميشيل،

صغرية من املاء ،خيرج من أسفلها قناة تسمى

تطوير القدس يف عهد السلطان سليمان،

سلسال .انظر :غالب ،عبد الرحيم ،موسوعة

صhttp://www.dta-isaaf.org .10-6

العمارة اإلسالمية ،جروس برس ،بريوت،

) )102احلسيين ،جذورنا ،ص .438ماينكه ،ميشيل،

1688م ،ص.223

تطوير القدس يف عهد السلطان سليمان،

) )62سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،31

ص.10

ص.502

.http://www.dta-isaaf.org

) )103احلسيين ،جذورنا ،ص.438

) )63املصدر نفسه ،ص.503

) )104أبو رميس ،قناة السبيل ،ص.57-55

) )64سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،46

) )105احلسيين ،حممود حامد ،األسبلة العثمانية

ص.72

مبدينة القاهرة 1768-1517م ،مكتبة مدبولي،

) )65سجل حمكمة القدس الشرعية رقم ،31

القاهرة ،د.ت .ص.5

ص.176

) )106العارف ،املفصل ،ص.265

) )66زجم وآخرون ،كنوز القدس ،ص.324
) )67أبو رميس ،إبراهيم ،قناة السبيل :تارخيها

(107) Natsheh, Y, Sabil Bab al- Nazir. In
Auld, S. and Hillenbrand, R. eds, Ottoman
Jerusalem the Living City 1517-1917, part
ii, London, 2000.PP.689-693.

لألحباث والدراسات ،ع2010 ،18م ،ص.43

) )108أنشأه األمري بايرام جاويش بن مصطفى

وأهميتها وواقعها ،جملة جامعة القدس املفتوحة

سنة 1540م ،انظر سجل حمكمة القدس

) )68العارف ،املفصل ،ص.438

الشرعية رقم ،17ص.132

J, Buckigham, Travels in Palestine
through the Countries of Bashan and
Gilead East of the River Jordan.
Longman and Brown, London, 1822, Vol
I, PP 225- 226.

) )106العارف ،املفصل ،ص.265
) )110العسلي ،كامل ،من آثارنا يف بيت املقدس،
د.ن ،عمان ،1682 ،ص.276-274
) )111بركات ،القدس الشريف ،ص.11

) )66احلسيين ،حممد أسعد ،جذورنا يف بيت املقدس،

البهنسي ،العمارة والزخرفة ،ص.824

صحيفة املنار 12 ،شباط1666 ،م ،ص.10
) )100احلسيين ،حممد أسعد ،املنهل الصايف يف الوقف

Natsheh, Y, Sabil Birkat Al- Sultan. In
Auld, S. and Hillenbrand, R. eds, Ottoman
Jerusalem the Living City 1517-1917,
partii, London, 2000.PP.677-680.

وأحكامه والوثائق التارخيية لألراضي واحلقوق
الوقفية اإلسالمية يف فلسطني ،ب.ن .القدس،
 ،1682ص .110-106ماينكه ،ميشيل ،تطوير

) )112العارف ،املفصل ،ص .365زجم ،رائف

القدس يف عهد السلطان سليمان ص.6

وآخرون ،كنوز القدس ،ص.334

.http://www.dta-isaaf.org

(113) Natsheh, Y, Sabil Birkat Al- Sultan,
part ii, London, 2000.PP.677-680

) )114العسلي ،من آثارنا ،ص.276-274
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اسهام السلطان سليمان القانوني يف التطور العمراني اجلديد...
) ،www.youtube.com)115بركة السلطان يف

صاحل الشورة

) )126العارف ،تاريخ احلرم ،ص .66والعارف،
املفصل ،ص .265الدباغ ،بالدنا فلسطني،

القدس تتحول ملسرح حلفالت اليهود.

ج ،2ص.8

) )116العسلي ،من آثارنا ،ص.276-274

) )130العسلي ،من آثارنا ،ص.276 -276

) )117العارف ،عارف ،تاريخ احلرم القدسي ،مطبعة
دار اإليتام ،القدس1647 ،م ،ص ،66الدباغ،

) )131املصدر نفسه.

مصطفى مراد ،بالدنا فلسطني ،دار الطليعة

) )132البهنسي ،العمارة والزخرفة ،ص.824

للطباعة والنشر ،بريوت1675 ،م .ج ،2ص.8

) )133زجم وآخرون ،كنوز القدس ،ص.332

) (118قاموس املعاني لكل رسم معنى ،معنى
افريزhttp://www.almaany.com :
(119) Natsheh, Y, Sabil Bab al-Silsila. In
Auld, S. and Hillenbrand, R. eds,
Ottoman Jerusalem the Living City
1517- 1917, part ii, London,
2000.PP.685-688.

) )120العارف ،تاريخ احلرم ،ص.66
) )121قاموس املعاني لكل رسم معنى ،معنى
الفسقيةhttp://www.almaany.com :
Sabil Bab al-Silsila.
Sabil Bab al-Silsila.
Sabil Bab al-Silsila.
Sabil Bab al-Silsila.

(122) Natsheh, Y,
PP.685-686
(123) Natsheh, Y,
P. 686.
(124) Natsheh, Y,
PP.686-687
(125) Natsheh, Y,
P. 688.

) )126العارف ،تاريخ احلرم ،ص .66الدباغ،
بالدنا فلسطني .8/2 ،زجم وآخرون ،كنوز
القدس ،ص.338
) )127زجم وآخرون ،كنوز القدس ،ص.338
(128) Natsheh, Y, Sabil Bab Sitti
Maryam. In Auld, S. and Hillenbrand, R.
eds, Ottoman Jerusalem the Living City
1517- 1917, part ii, London, 2000. PP.698701.
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