
ahmad y
باب الأسباط
باب الأســباطأحد أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك، ويقع على سوره الشمالي أقصى جهة الشرق. يعتبر هذا الباب، منذ أغلق المحتلون الصهاينة باب المغـــاربة في السور الغربي للأقصى أمام المسلمين، المدخل الأساسي للمصلين، وخاصة من خارج القدس، لقربه من باب الأسباط الواقع في سور المدينة المقدسة؛ حيث تدخل الحافلات القادمة من خارج المدينة إلى ساحة مفتوحة قرب البابين تصلح لوقوف السيارات. كما توجد محطة لشرطة الاحتلال قرب هذا الباب للسيطرة على من يمر من وإلى الأقصى، وكذلك للسيطرة على جميع الداخلين للبلدة القديمة من تلك الجهة. ولباب الأسباط اسم آخر، وهو باب (ستي مريم)، لقربه من كنيسة (القديسة حنة) التي هي -حسب المعتقدات المسيحية- مكان ميلاد السيدة مريم (عليها الصلاة والسلام). مدخله مقوس عبارة عن عقد حجري مدبب متوسط الحجم يقود إلى ردهة مغطاة بقبو متقاطع ويطل على المسجد بعقد اخر مشابه للسابق, وارتفاعه 4م, جدد في الفترة الأيوبية في عهد السلطان الملك المعظم عيسى عام 610هـ - 1213م، ثم في العهدين المملوكي والعثماني، قبل أن يعاد ترميمه مرة أخرى عام 1817م. وهذا الباب هو المدخل الوحيد لسيارات الإسعاف إلى المسجد الأقصى المبارك في حالات الطوارئ لأنه أوسع الأبواب المساوية للأرض، حيث شهد خروج العديد من الجرحى والشهداء خاصة خلال مجازر الأقصى الثلاث. (المجزرة الأولى عام 1990م، وأسفرت عن استشهاد 34 وجرح 115 آخرين، والثانية مذبحة النفق عام 1996م، وأدت إلى استشهاد 62 وجرح 1600، والثالثة في بداية انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، واستشهد فيها 5 مصلين داخل المسجد الأقصى المبارك وجرح العشرات، قبل أن تمتد الاحتجاجات لباقي المدن الفلسطينية المحتلة ويتجاوز عدد شهدائها 5 آلاف في عامها السابع.)

ahmad y
ثانوية الأقصى الشرعية
ثانوية الأقصىتقع داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بين باب الأسباط ومئذنة الأسباط. غلب عليها هذا الاسم لأنها كانت عند إنشائها في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين ثانوية محضة, واليوم هي عبارة عن مدرسة إعدادية وثانوية لطلبة الفرع الشرعي من الذكور.

ahmad y
مئذنة باب الأسباط
مئذنة باب الأسباطتقع هذه المئذنة على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بين بابي الأسباط وحطة. ومن أسمائها "مئذنة الصلاحية" لكونها واقعة في جهة المدرسة الصلاحية (الواقعة خارج المسجد الأقصى المبارك، والتي أصبحت "كنيسة القديسة حنة" خلال العهد العثماني). بنيت في عهد السلطان المملوكي الملك الأشرف شعبان على يدي الأمير سيف الدين قطلوبغا في سنة 769هـ- 1367م، على قاعدة رباعية، كباقي مآذن الأقصى. وفي الفترة العثمانية، أعيـد بناؤها بشـكل أسطواني على غرار المآذن العثمانية، فأصبحت المئذنة الوحيدة الأسطوانية الشكل في المسجد الأقصى المبارك. يبلغ ارتفاعها 28.5م، وقد تصدعت بفعل زلزال عام 1346هـ - 1927م, مما اضطر المجلس الإسلامي الأعلى إلى هدم القسم العلوي وبنائه من جديد. وعند الاحتلال الصهيوني للقدس سنة 1967م، تضررت المئذنة اثر إصابتها بالقذائف، وجرى ترميمها كاملا مرة أخرى بعد ذلك على يد لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، وكست قبتها بالرصاص. كما تعرضت مئذنة الأسباط لإطلاق نار مكثف من جانب جنود الاحتلال في بداية انتفاضة الأقصى، لإجبار المتظاهرين المحتمين بها على الاستسلام، بعد أن امتدت المواجهات إليها عقب صلاة الجمعة 6/10/2000م. وفي هذه الأثناء، ارتكبت وحدة مستعربين صهاينة عملية قتل شنيعة للفتى الشهيد مجدي المسلماني (15 عاما) قرب هذه المئذنة لإخافة المتظاهرين، إلا أن الجريمة أدت إلى امتداد المظاهرات بوتيرة أعنف حتى صلاة المغرب، حيث لم يستطع المحتلون إخمادها إلا بعد اقتحام أعداد غفيرة منهم للمسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
باب حطة
باب حطــــةمن أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك, يقع على سوره الشمالي بين بابي الأسباط وفيصل، جدد في الفترة الأيوبية زمن السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى عام 617هـ -1220م كما يذكر نقش أثري غير موجود اليوم (( جدد هذا الباب في أيام دولة السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين ابي بكر بن ايوب وذلك في شهر رجب الفرد سنة سبع عشرة وستمائة )) وجدد أيضا في سنة 989هـ - 1581مـ ، ولا يعرف أول من بناه، وإن كان بعض العلماء قد قال إنه كان موجوداً قبل دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، للآية الكريمة (وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة)، غير أنه لا يوجد دليل على أنه الباب المذكور في الآية. والباب عبارة عن مدخل حجري معقود بعقد مدبب على جانبيه مكسلتان حجريتان وقد فرشت أرضيته التي تمتد إلى داخل المسجد بالأحجار وغطيت المسافة بين جانبي المدخل بأقبية متقاطعة وكما في معظم أبواب المسجد فلهذا الباب مصراعان من الخشب القوى يغلقان عليه. ، وتعلوه مجموعة من العلاقات الحجرية، كانت فيما مضى تستخدم لتعليق القناديل. يفتح باب حطة إلى حارة عربية إسلامية في القدس هي "حارة السعدية"، وهو أحد ثلاثة أبواب فقط للمسجد الأقصى المبارك يسمح المحتلون بفتحها لصلوات المغرب والعشاء والفجر، بعكس باقي الأبواب التي يتم إغلاقها خلال هذه الصلوات. غير أنه، وكغيره من أبواب الأقصى، يتعرض لاعتداءات دائمة على يد المحتلين، أبرزها منع المصلين من المرور منه، خاصة عندما تعلن قوات الاحتلال منع دخول من تقل أعمارهم عن 40 عاماً إلى الأقصى. فلكونه الباب الوحيد المفتوح خلال صلاة الفجر من الجهة الشمالية، وحيث إن سريان مثل هذا المنع يبدأ من وقت صلاة الفجر، فإن أعدادا غفيرة من جنود الاحتلال يتمركزون عنده لتنفيذ أمر المنع، فتقع الكثير من المصادمات مع عشرات المصلين الشباب الممنوعين من دخول الأقصى.

ahmad y
المدرسة المنجكية
المدرسة المنجكيةتقع هذه المدرسة فوق باب الناظر في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وفوقها قبة، أنشأها الأمير سيف الدين منجك سنة 763هـ - 1361م، وأوقفها سنة 776هـ - 1355مـ، أي في العهد المملوكي. وهى عبارة عن طابقين، يصعد إليهما بدرجات. المدرسة المنجكيةتقع هذه المدرسة فوق باب الناظر في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وفوقها قبة، أنشأها الأمير سيف الدين منجك سنة 763هـ - 1361م، وأوقفها سنة 776هـ - 1355مـ، أي في العهد المملوكي. وهى عبارة عن طابقين، يصعد إليهما بدرجات. استخدمت مقرا للمجلس الإسلامي الأعلى في عهد الاحتلال البريطاني، ومكتباً للحاج أمين الحسيني، وهي اليوم مقر لدائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمكلفة إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
باب الناظر
باب الناظرثاني أبواب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك من جهة الشمال بعد باب الغوانمة، حيث يقع بين المدرسة المنجكية والزاوية والفائية. وهو باب ضخم محكم البناء. مدخله مستطيل, ارتفاعه 4.5م، وجدد في عهد الملك المعظم عيسى عام 600هـ-1203م كما يشير نقش تأريخي مكتوب على الباب الخشبي جاء فيه (( جدد هذا الباب في أيام دولة سيدنا السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين)). واسمه المشهور حاليا نسبة لناظر الحرمين الشريفين ـ وهي وظيفة كانت في زمن المماليك تعطى لمن يتولّى الإشراف على المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل ـ وبما أن هذا الناظر كان يقيم في المباني المجاورة لهذا الباب في الفترة المملوكيّة، فقد سمي بهذا الاسم. كما يشتهر باسم "باب المجلس"، حيث توجد فوقه المدرسة المنجكية التي كانت مقرا للمجلس الإسلامي الأعلى، في عهد الاحتلال البريطاني، قبل أن تتحول إلى مقر لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس حاليا. وهذا الباب قديم العهد، حمل اسم ميكائيل، في بادئ الأمر، ثم حمل اسم باب علاء الدين البصيري لقربه من رباط علاء الدين البصيري الذي يقع خارجه والذي دفن فيه الأمير المملوكي علاء الدين البصيري (رحمه الله)، ثم سمي باب الحبس (نسبة إلى السجن الذي اتخذه الأتراك من الرباط المنصوري الموجود على يسار الخارج من الأقصى من هذا الباب والذي أغلق منذ فترة طويلة)، كما سمي بباب النذير وباب الرباط المنصوري. وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الثلاثة التي لا يفتح غيرها أمام المصلين لأداء صلاتي العشاء والفجر في المسجد الأقصى المبارك منذ بدء الاحتلال الصهيوني للمسجد المبارك. شهد باب الناظر دخول أول جنازة لأحد شهداء مجزرة الأقصى الثالثة (انتفاضة الأقصى) للصلاة عليه في المسجد الأقصى المبارك يوم 29/9/2000م، وهو الشهيد (أسامة جدة) / 20 عاماً، من سكان حارة الجالية الأفريقية الواقعة خارجه، (وهم أحفاد المجاهدين الأفارقة الذين جاءوا لتحرير القدس من الصليبيين، وسكنوا بجوار الأقصى عند هذا الباب). كما تعرض الباب لمحاولات عدة من قبل المحتلين الصهاينة لإغلاقه عقب مصادمات عديدة مع أهل الحارة والقدس عموما. 

ahmad y
باب الحديد
باب الـحديدباب لطيف محكم البناء ، يقع في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بين رباط الكرد من الشمال والمدرسة الأرغونية من الغرب. يسمى أيضا باب أرغون, وهو اسم تركي يعنى الحديد بالعربية, وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى مجدده الأمير المملوكي أرغون الكاملي، والذي جدده ما بين أعوام 755-758هـ / 1354-1357م. والباب متوجة بعقد حجري مدبب على جانبيها مكسلتان حجريتان، أما فتحة الباب فهي مستطيلة ولها عتب حجري من قطعة واحدة. وبأعلى العقد المدبب فتحة معقودة بعقد نصف دائري مزخرف والغرض منها كان تخفيف الثقل البنائي الواقع على عتب الباب. ولباب الحديد مصراعان خشبيان يغلقان عليه.ويستخدم الباب اليوم من قبل اليهود حيث أنه قريباً من رباط الكرد فيضيقون على المصلين وزوار المسجد وقد يتحول الباب كباب المغاربة اليوم ويصادر ليصبح بيد اليهود.

ahmad y
Note
باب فيصل( العتم )آخر ثلاثة أبواب في السور الشمالي ýللمسجد الأقصى المبارك بالنسبة للقادم من جهة الشرق، ويقع في منتصف السور تقريبا بين رياض الأقصى الإسلامية من الشرق والمدرسة الأمينية من الغرب، حيث يفضي إلى درج البائكة الشمالية الوسطى. يعود تاريخ تجديده إلى  الفترة الأيوبية، وتحديدا إلى عهد الملك المعظم عيسى عام 610هـ- 1213م. مدخله مستطيل, ارتفاعه 4م وهو عبارة عن عقد حجري مدبب متين البناء وقد فتحت فيه بوابة صغيرة في أحد المصراعين الخشبيين اللذين يغلقان على فتحة هذا الباب، وتكفي هذه البوابة لمرور شخص واحد أثناء إغلاق الباب الكبير.. من أسمائه: باب شرف الأنبياء نسبة إلى حارة شرف الأنبياء التي يفضي إليها، وباب الملك فيصل، نسبة إلى فيصل ملك العراق الذي زار الأقصى، فدعاه المجلس الإسلامي الأعلى بهذا الاسم، تخليدا لذكرى تبرعه لعمارة المسجد الأقصى المبارك. كما يسمى بباب الدوادارية، لقربه من المدرسة الدوادارية الملاصقة للسور الشمالي للمسجد الأقصى المبارك من الخارج.

ahmad y
باب القطانين
باب القطـــانينمن أجمل وأضخم أبواب المسجد الأقصى المبارك، يقع في منتصف سوره الغربي تقريباً، بين التربة الخاتونية شمالاً والرباط الزمني جنوباً، ويفضي إلى سوق القطانين المحاذي له, والذي يعد واحداً من أقدم أسواق القدس الباقية على حالها، وهذا مصدر اسمه. (القطانون هنا هم بائعو القطن) وباب القطانين عبارة عن بوابة تعلوها قبة لا تزال محتفظة بزينتها التي تميزها الكثير من الوحدات الزخرفية المثلثة التي تسمى (المقرنصات)، كما يتميز بحجارته الملونة بثلاثة ألوان مختلفة هي الأحمر والأبيض والأسود، مدخله مستطيل بارتفاع 4م. جدده الأمير تنكز الناصري أيام السلطان المملوكي محمد بن قلاوون (رحمهما الله) عام 737هـ - 1336م، وتم ترميمه لآخر مرة على يد المجلس الإسلامي الأعلى عام 1929م، أثناء الاحتلال البريطاني، حيث لاحظ المجلس تداعي الباب، فقام بهدم الطوابق العليا من الأبنية التي تقع حوله وفوقه وتستند على قبته العليا لتخفيف الضغط على مدخله، وهو ما حفظه إلى اليوم. وإلى الشمال من هذا الباب، تقع المدرسة أو التربة الخاتونية، والتي تطل نوافذها الشرقية على ساحة البيت المقدس. أوقفتها السيدة أغل خاتون ابنة شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادية في سنة 755هـ/1354م، ثم أكملت عمارتها أصفهان شاه ابنة الامير قازان شاه في 782هـ/1380م. وهي حاليا غرفة دفن فيها بعض المجاهدين في سبيل الله من القدس وخارجها، منهم المجاهد الأمير محمد على الهندي (رحمه الله)، من الهند، في 1349هـ/1930م، والذي عرف بدفاعه المستميت عن قضية القدس وفلسطين إبان الاحتلال البريطاني، وتوفي في لندن أثناء المشاركة في مؤتمر للدفاع عن المقدسات في فلسطين، فاقترح الحاج أمين الحسيني (رحمه الله)، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس، دفنه بجوار باب القطانين ملاصقاً تقريباً لسور الأقصى الغربي. كما دفن فيها موسى كاظم باشا الحسيني في سنة 1352هـ/1934م، والمجاهد عبدالقادر الحسيني (رحمه الله)، بطل معركة القسطل التي ألحقت بالصهاينة أشنع هزيمة عام 1367هـ/1948م، وغيرهم الكثير. وإلى الجنوب من باب القطانين، يوجد الرباط الزمني. يقع باب القطانين في منطقة حساسة يسعى اليهود للسيطرة عليها، حيث أقاموا بؤرا للمستوطنين الذين يحاولون إرهاب المسلمين ليرحلوا من هذا المكان، كما تعد سوق القطانين المجاورة أحد الشواهد الباقية على غطرسة الاحتلال، فبعد فشل محاولاته لتدمير السوق واحتلاله، اتجهوا إلى فرض الضرائب الباهظة على التجار، مما اضطر معظمهم إلى إغلاق دكانه وحمل بضاعته على عربة أمامه ليبيع منها.

ahmad y
Note
باب الـمطهرةيقع في السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، قريبا من باب القطانين، وتحديدا بين الرباط الزمني شمالا، والمدرسة العثمانية جنوبا، وهذان المكانان معموران الآن بالعائلات المقدسية التي تجاور بهذا المكان الشريف. يتميز هذا الباب بصغر حجمه وتواضع بنيانه فمدخله مستطيل بارتفاع 3.5م، ويبدو هذا الباب على هيئة مدخل على جانبيه عمودان رخاميان يحملان عقدًا مدببًا صنجاته المعشقة على هيئة مخدات متلاصقة، ويؤدي هذا الباب إلى ممر مكشوف يسبق المطهرة، وقد روعي فيه أين يكون مكشوفا لتوفير الإضاءة والتهوية اللازمين للمطهرة. جدد في عهد الأمير المملوكي علاء الدين البصيري سنة 666هـ - 1266م. ويسمى هذا الباب أيضا باب المتوضأ, وقد اتخذ اسميه من مكان الوضوء الذي يفضي إليه خارج الأقصى. فهو الباب الوحيد الذي لا يفضي إلى شوارع وأزقة البلدة القديمة، وإنما إلى طريق خاص يقود إلى المطهرة الواقعة على بعد 50 مترا منه. وهذه المطهرة بنيت في عهد السلطان الأيوبي العادل أبو بكر أيوب، ثم جددها الأمير علاء الدين البصيري في العهد المملوكي، ثم أعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، والمكلفة إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك، بناءها من جديد في الثمانينات من القرن العشرين الميلادي. وهي الآن خاصة بالرجال، على أن تستخدم النساء مطهرة باب حطة. ونظرا لموقع باب المطهرة الأقرب إلى قبة الصخرة المشرفة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك)، فإنه عرضة لاعتداءات صهيونية متعددة، أهمها نفق افتتحوه متفرعا من النفق الذي يمتد بطول السور الغربي للأقصى (يطلق عليه الصهاينة اسم نفق (الحشمونائيم)). وهذا النفق الفرعي يمتد تحت باب المطهرة حتى يصل قريبا من أساسات قبة الصخرة المشرفة (في قلب المسجد الأقصى المبارك)، ويسميه اليهود: (نفق قدس الأقداس) أي نفق الصخرة المشرفة التي تعتبر أقدس بقعة لديهم. ويدخله المئات منهم يومياً للصلاة تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك. 

ahmad y
باب السكينة
باب السكينةيقع باب السكينة في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك ملاصقا لباب السلسلة من الشمال، وله من الأسماء باب السلام ويعود تاريخ ترميمه إلى العصر الأيوبي سنة 595هـ - 1198مـ ، له مدخل مستطيل بارتفاع 4.5م، إذ يعتبر أحد أكثر أبواب الأقصى ارتفاعا كما باب السلسلة الذي يجاوره من الجنوب ويقع باب السكينة فوق امتداد نفق الحائط الغربي للمسجد الأقصى وكغيره من أبواب ومعالم المسجد يتعرض الباب للإعتداءات مرارا وتكراراً رغم أنه مغلق وقد تعرض للحرق في سنة 2008 على يد مجموعة متطرفة من اليهود إنتقاماً ورداً على عملية لأحد المقدسيين في القدس الغربية .

ahmad y
باب السلسلة
باب السلسلةيقع في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بين المدرسة الأشرفية شمالا، والمدرسة التنكزية جنوبا، كما يشرف على شارع يضم العديد من المدارس الإسلامية في القدس هو طريق باب السلسلة. (سمي الشارع قديماً باسم شارع داود، ومنه عرف الباب كذلك بباب داود، وباب الملك داود، وداود هنا هو نبي الله تعالى، لم يعترف اليهود بنبوته، فأطلقوا عليه الملك.)جدد بناء باب السلسلة في الفترة الأيوبية عام 600هـ - 1200م (أي في عهد الملك المعظم عيسى). وله مدخل مستطيل بارتفاع 4.5م، إذ يعتبر أحد أكثر أبواب الأقصى ارتفاعا، وتوجد فيه فتحة مدخل صغيرة تكفي لدخول شخص واحد عند إغلاقه.وهذا الباب هو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الثلاثة التي تفتح وحدها أمام المصلين لأداء صلاتي العشاء والفجر في المسجد الأقصى المبارك منذ الاحتلال الصهيوني عام 1967م. وكباقي أبواب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، يخشى من تأثر باب السلسلة بالحفريات والأنفاق الصهيونية المقامة تحته، وأبرزها نفق "الحشمونائيم" الذي يمتد بطول السور. كما أنه معرض لخطر الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال، مثل أبواب الحديد والقطانين، خاصة وأنه أصبح أقرب باب يصل منه المسلمون إلى الجامع القِبْلي (المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك) بعد أن أغلق المحتلون باب المغاربة وجعلوه قاصرا على غير المسلمين، كما أنه الأقرب إلى حائط البراق المحتل (والذي يسمونه حائط المبكى). 

ahmad y
باب المغاربة
باب المغــاربةأحد أهم وأقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك، يقع في سوره الغربي, أقرب إلى جهة الجنوب، بمحاذاة حائط البراق المحتل، مدخله مقوس، ويعرف أيضا بباب البراق, وباب النبي, حيث يعتقد أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) دخل منه إلى المسجد الأقصى المبارك ليلة الإسراء والمعراج، كما يعتقد بعض المؤرخين أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دخل منه إلى الأقصى أيضا بعد الفتح، حيث أورد ابن كثير: "( …. إذ دخـل عمـر من الباب الذي دخـل منـه رسـول اللّـه صلّـى اللّـه عليـه وسـلّم). وهذا الباب هو أقرب الأبواب المفتوحة إلى "الجامع القِبْلي" (والذي يسميه الكثيرون من المسلمين خطأ "المسجد الأقصى المبارك"، وإنما هو المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك وموضع صلاة الإمام حيث يوجد المحراب والمنبر). أعيد بناء باب المغاربة في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 713هـ -  1313م، ودعي بهذا الاسم نسبة إلى جامع المغاربة المجاور له والواقع داخل المسجد الأقصى المبارك، وكذلك إلى حارة المغاربة الواقعة خارجه، وهي الحارة التي جاور بها المجاهدون المغاربة الذين قدموا للفتح الصلاحي، وأوقفها عليهم الملك الأفضل ابن صلاح الدين (رحمه الله). وباب المغاربة ليس سوى عقد حجري مدبب بسيط البناء متوسط الارتفاع والسعة وله باب من مصراعين خشبيين يغلقان عليه. وفي هذا الموضع العزيز حيث دخل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى الأقصى، وحيث دخل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في الفتح الأول، وحيث استقر جند صلاح الدين الذين شاركوا في الفتح الثاني، استهل اليهود عدوانهم على الأقصى بمصادرة الباب، ومصادرة حائط البراق المجاور وتحويله إلى "حائط مبكى"، وهدم حارة المغاربة المجاورة تماما، وتهجير أهلها، وتسويتها بالأرض، وتحويلها إلى "ساحة مبكى"، وذلك لدى بداية احتلالهم للقدس عام 1967م - 1387هـ. ومنذ ذلك الحين، وبذريعة الحفاظ على أمن المصلين اليهود في هذه الساحة، أغلق اليهود باب المغاربة أمام المسلمين، بينما قصروا الدخول منه على غير المسلمين، حيث تتم منه عمليات الاقتحام المدنسة للمسجد الأقصى المبارك (والتي ينظمها متطرفون يهود تحميهم شرطة الاحتلال). كما أقام المحتلون نقطة للشرطة أمام باب المغاربة داخل المسجد الأقصى، واستولوا على المدرسة التنكزية المحاذية لحائط البراق من جهة الشمال، وهدموا الزاوية (المدرسة) الفخرية الواقعة إلى الجنوب من باب المغاربة، ضمن عدة مدارس ومساجد ومنازل مجاورة دمرت وهجر أهلها. فضلا عن ذلك، تواصلت الحفريات الصهيونية حول وتحت الباب المبارك مما أدى إلى تهدم جزء من الطريق الأثرية المؤدية إليه، والصاعدة من باب المغاربة الآخر القائم في سور البلدة القديمة، وذلك عام 2004م. وبدلا من ترميم هذه الطريق، أو ترك دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمكلفة إدارة المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي الذي لا يجيز لقوة الاحتلال تغيير الأوضاع في الأراضي المحتلة، لتتولى أعمال الترميم، بدءوا منذ 6/2/2007م في تدميرها وإزالتها كليا، لإقامة جسر بديل يتيح لهم إدخال معدات وآليات عسكرية عبر باب المغاربة، في إطار مخططاتهم لتقسيم المسجد الأقصى المبارك والاستيلاء عليه. 

ahmad y
باب الثلاثي
باب الثـــلاثيأحد الأبواب المغلقة للمسجد الأقصى المبارك، يقع قريبا من منتصف السور الجنوبي للأقصى، والذي يتحد مع سور القدس في هذه الناحية، ولا زالت آثار هذا الباب ظاهرة للعيان من الخارج. وهو عبارة عن ثلاثة مداخل متجاورة تطل على دار الإمارة والقصور الأموية القائمة جنوب الأقصى، وتقود إلى الجدار الغربي للمصلى المرواني الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك. بناه الأمويون على الأرجح، في عهد عبدالملك بن مروان، للوصول إلى هذا المصلى القائم تحت الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، والذي كان قديما يعرف بالتسوية الشرقية. وبقـي الباب مفتوحـاً حتّـى في زمن الصليبيين الذين استخدموا التسوية إسـطبلاً للخيـول، إلـى أن جاء صـلاح الدين الأيوبي (رضي الله عنه) وقـام بتنظيـفها وتـرميمها، وأقفل الباب الثلاثي لحماية المدينة والمسجد من الغزو. وهناك باب آخر مغلق كان يقود من القصور الأموية إلى المصلى المرواني أيضا عرف بالباب المنفرد، وبباب الوليد نسبة إلى الوليد بن عبد الملك. ويعتقد أنه كان قائما إلى الشرق من الباب الثلاثي، خلف محراب المصلى المرواني، حيث درج المعماريون الإسلاميون لدى بناء المساجد الكبرى على تخصيص باب في مثل هذا الموضع لدخول الإمام. ولكن آثاره غير بادية للعيان الآن. بعد الاحتلال الصهيوني للقدس عام 1967م، وإثر فشل الحفريات اليهودية التي جرت في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك في إثبات أي حق لليهود، ادعوا أن الباب الثلاثي (وكذلك الباب المزدوج) من أبواب معبدهم المزعوم، وأطلقوا عليهما "باب خلدة"، وادعوا أنهم اكتشفوا بقايا (درج) من عصر المعبد الثاني، يقود إليهما، واتخذوا ذلك ذريعة لبناء درج حجري على امتداد جزء من السور الجنوبي للأقصى، وبالتحديد في المنطقة ما بين البابين الثلاثي والمزدوج. وفطن المسلمون إلى أن المحاولة تستهدف الاستيلاء على المصلى المرواني و مصلى الأقصى القديم وتحويلهما إلى كنيس يهودي لإيجاد موضع قدم لليهود داخل الأقصى المبارك، فسارعت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية ولجنة التراث الإسلامي المقدسية إلى ترميم المصليين، خاصة المصلى المرواني الذي هو أكثر اتساعا، وإعادة فتح البوابات الشمالية العملاقة الخاصة بهذا المصلى والواقعة داخل الأقصى، وبذلك أفشلا جزءا من هذا المخطط بحمد الله. وفي عام 2001م، وبفعل الحفريات، انبعج جزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك فيما بين الباب الثلاثي والباب المفرد بامتداد حوالي ثلاثين متراً، وكان هذا الانبعاج أشد ما مر على عمران المسجد الأقصى المبارك منذ الاحتلال، حيث إنه هدد بخطر جسيم للمصلى المرواني الذي يقوم الجامع القِبْلي نفسه على أساساته، ومنعت قوات الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية من ترميم المكان، غير أن عمليات ترميم جزئية جرت رغم ذلك، وتم تدارك الخطر إلى حد ما. 

ahmad y
باب المزدوج
باب المزدوجثاني أهم بابين مغلقين في السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك بعد الباب الثلاثي، يقع إلى الغرب من الباب الثلاثي، تحت محراب الجامع القِبْلي بالضبط، وهو بذلك يشكل مدخلاً من القصور الأموية التي كانت قائمة جنوب المسجد الأقصى المبارك إلى الجامع القِبْلي عبر ممر مزدوج يوجد أسفل الجامع كان قديماً ممراً للأمراء الأمويين، وأصبح الآن مصلىً اسمه (الأقصى القديم). والباب المزدوج مكون من بوابتين، كما يوضح اسمه، تقودان إلى رواقين. وعناصر بنائه تؤكد أن الأمويين هم من بنوه، ويرجح أن يكون ذلك في زمن عبدالملك بن مروان، ومـن ثـمّ ابنه الوليـد، وهو ما يدحض ادعاءات اليهود حوله حيث يدعون أنه من بناء سليمان (عليه الصلاة والسلام) أو الملك هيرودس. والغالب أن الباب المزدوج مغلق بأمر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (رحمه الله) لحماية المسجد والمدينة من الغزاة. وجاء إغلاقه بطريقة مميزة حيث بنى الناصر صلاح الدين مدرسة سميت بالمدرسة/ الزاوية الخنثنية (أو الختنية، تخفيفا، نسبة إلى شيخها الخنثني)، داخل المبنى البارز خارج السور الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروف بالبرج، لتحيط بالباب من الخارج، وأوقفها في سنة 587هـ1191م. ويدلف إلى هذه المدرسة نزولا بدرجات يقود إليها مدخل يقع على يمين محراب الجامع القِبْلي، غربي المنبر. كما يمكن الوصول إليها عبر الباب المزدوج من داخل الأقصى، وتحديدا من داخل مصلى الأقصى القديم الواقع أسفل الجامع القِبْلي. وفي العصر الحديث، وبعد أن ظلت هذه المدرسة مهملة ومستخدمة كمخزن عدة سنوات، عادت اليوم نبراس علم يتعلم فيها الطلاب القرآن الكريم، كما تضم الآن مكتبة حديثة مميزة تحتشد فيها الآلاف من الكتب والمراجع، وتعرف بمكتبة المدرسة الختنية. غير أن المبنى كله بات معرضاً للانهيار جراء الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني تحت السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، والتي امتدت إلى اسفل المدرسة، حيث حفر تحتها نفق طويل، مما يهدد السور كله أيضا.

ahmad y
باب المنفرد
الباب المفردوهو باب صغير بمدخل واحد يطل على المصلى المرواني ويقع شرق الباب الثلاثي وهذا الباب أصبح غير ظاهراً للعيان اليوم وقد بدت ملامحه بالإختفاء ، وهو باب مغلق ، وقد أغلقه الناصر صلاح الدين لحماية الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حيث أنه يتحد في هذه الجهة مع سور المدينة فهو بذلك عرضة للهجمات أكثر من غيره.

ahmad y
باب الرحمــة
باب الــرحمةباب عظيم مغلق في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، والذي يمثل أيضا جزءا من السور الشرقي للبلدة القديمة، يبلغ ارتفاعه 11.5م, ويوجد داخل مبنى مرتفع ينزل إليه بدرج طويل من داخل الأقصى، (حيث تنحدر هضبة بيت المقدس بشدة جهة الشرق، فيرتفع السور، ويهبط مستوى سطح الأرض). وهو باب مكون من بوابتين: الرحمة جنوبا والتوبة شمالا. واسمه يرجع لمقبرة الرحمة الملاصقة له من الخارج (والتي تضم قبري الصحابيين شداد بن أوس, وعبادة بن الصامت (رضي الله تعالى عنهما), وبها قبور شهداء بعض مجازر اليهود في الأقصى)، ويرجح أن يكون الاسمان تشبيها وتصويرا لما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة". يطلق عليه الغربيون تسمية أخرى مشهورة هي: "الباب الذهبي"، وسببها يعود أساساً إلى تغطية الباب من داخل الأقصى بالذهب في بعض العصور الإسلامية. يعد هذا الباب من أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك, ويقول الباحثون إن بناءه يعود على الأرجح إلى الفترة الأموية في عهد عبدالملك بن مروان، بدلالة عناصره المعمارية والفنية. وقد بقـي الباب مفتوحـاً حتّـى اتخذه الصليبيون منفذا لهم إلى الأقصى، لاعتقادهم أنّ المسيح عيسى بن مريم (عليه الصلاة والسلام) دخل فيه، وأنّـه هـو الذي سيفتحـه فـي المستقبل، (وهو ما لا يوجد دليل عليه)، ولذلك، شغل هذا الباب، ولا يزال، حيّـزاً كبيراً فـي معتقداتهـم. وغالب الظن أن الإغلاق تم على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي (رضي الله عنه)، بعد تحرير القدس في 27/7/583 هـ - 2/10/1187م، بهدف حماية المدينة والمسجد من أي غزو محتمل. وقد استخدم المبنى الواقع داخل الباب من جهة المسجد الأقصى المبارك قاعة للصّلاة والذّكر والدّعاء، ويقال إن الإمام الغزالي (رحمه الله) اعتكف في زاويته أعلى باب الرحمة عندما سكن بيت المقدس، وكان يدرِّس في المسجد الأقصى المبارك، وفيها وضع كتابه القيم "إحياء علوم الدين". كما عمرت هذا الباب وقاعته لجنة التراث الإسلامي، واتخذتها مقرا لأنشطتها الدعوية داخل الأقصى منذ عام 1992م، حتى حلت سلطات الاحتلال الصهيوني اللجنة عام 2003م. وكما زعم الصليبيون قديما، زعم الصهاينة حديثا أن باب الرحمة والتوبة ملك لهم، وأن سليمان (عليه الصلاة والسلام) هو من بناه على هذه الهيئة العظيمة. وخلال عدوان 1967م، حـاول الإرهابي الصهيوني "موشـيه ديـان" فتـح البـاب إلاّ أنّـه فشــل. كما جرت محاولة لاقتحامه تم إحباطها في عام 2002م، عندما حاول صهيوني فتح قبر المولوية الملاصق للباب من الخارج، وحفر نفق تحته ينفذ إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. وفي إطار مساعي السيطرة على محيط المسجد الأقصى المبارك من جهة هذا باب الرحمة، وإمعانا في التزوير والتضليل حول تاريخ المسجد، أصدر وزير الأمن الداخلي الصهيوني "آفي ديختر" في 29/5/2007م قرارا يمنع المسلمين من دفن موتاهم في الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة الواقعة خارج الباب بحجة أنه جزء من منطقة القصور الأموية الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك والتي تطلق عليها سلطات الاحتلال اسم "الحديقة الأثرية" وتزعم أنها تراث يهودي! 

ahmad y
باب الجنائز
باب الجنائــزباب صغير مغلق في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، يقول الباحثون إنه يقع قريبا من باب الأسباط، حيث تظهر آثاره من خلف الخزائن الحديدية التي يستعملها حراس باب الأسباط في المكان، لكن المرجح أنه كان يقع جنوبي باب الرحمة. وعلى أي حال، فيحتمل أن يكون قد وجد في التاريخ بابان بهذا الاسم .. حيث يمكن أن يكون الباب قديماً كان جنوب باب الرحمة، ومن ثم تحول في فترات متأخرة (على الأصح الفترة العثمانية) إلى قرب باب الأسباط. كان هذا الباب يستخدم لإخراج الجنائز من المسجد الأقصى المبارك إلى مقبرة الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك, وأغلق على الأرجح بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس في 583هـ - 1187م, لحماية المسجد والمدينة من أي غزو محتمل .

ahmad y
المدرسة الغادرية
المدرسة الغادريةتقع داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك بين مئذنة الأسباط وباب حطة. بنتها مصر خاتون زوج الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر في أيا, وهو الذي أوقفها فسميت باسمه، وذلك سنة 836هـ - 1432م، في عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي. تم تجديدها من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية, لكن سلطات الاحتلال منعت تتمة السقف، ولا زالت بلا سقف حتى اليوم. والحقيقة أن هذا هو حال معظم مدارس الأقصى اليوم، فالصهاينة يمنعون أعمال الترميم في مختلف أجزاء الأقصى المبارك بزعم أنه يحوي آثارا يهودية، مما أدى إلى إهمال الكثير من المدارس القديمة وإغلاقها، أو تأجيرها للسكنى، بينما تتواصل مساعٍ محمومة من قبل الأثرياء الصهاينة في مختلف أنحاء العالم لشرائها لإيجاد موضع قدم لهم في الأقصى المبارك . وتستخدم المدرسة اليوم كقسم للنظافة من قبل مديرية المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
مدارس ورياض الأقصى الإسلامية
مدارس ورياض الأقصى الإسلاميةتقع هذه المدارس داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بين باب حطة من الشرق وباب فيصل من الغرب. وهي التي كانت تدعى بالمدرسة الدوادارية التي بناها الأمير علم الدين سنجر الدوادار فدعيت باسمه ، وذلك سنة 695هـ الموافق 1295م، وأوقفها في ربيع الأول من سنة 696هـ - 1296مـ، وعرفت أيضاً بالمدرسة البكرية الإبتدائية للذكور.وقد حولت إلى مدارس ورياض الأقصى الاسلامية في مطلع الثمانينات من القرن العشرين ، ومدارس الأقصى الاسلامية لها فروع عديدة خارج السور.

ahmad y
Note
المدرسة الباسطيةتوجد هذه المدرسة فوق مدارس ورياض الأقصى الإسلامية الواقعة داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك بين باب حطة من الشرق وباب فيصل من الغرب. أول من اختط أساسها شيخ الإسلام شمس الدين محمد الهروي شيخ الصلاحية وناظر الحرمين في العهد المملوكي، ولكن أدركته المنية قبل عمارتها، فعمرها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي, سنة 835هـ - 1431م ، وأوقف عليها أوقافا كريمة اختص قرية صور باهر المقدسية بها، وحملت المدرسة اسمه، وقد أطلق عليها عبد الغني النابلسي المدرسة القرقشندية، وقال أن فيها قبر الشيخ القرقشندي .كانت المدرسة الباسطية مدرسة عظيمة اشتهرت في أرجاء العالم الإسلامي، حيث خرجت العديد من العلماء ودرس فيها العديد من الحفاظ ورواة الحديث والأطباء وعلماء الفلك والرياضيات. وهي اليوم عبارة عن قسمين: واحد مأهول بجماعة من آل جار الله، والاخر تستغله المدرسة البكرية للبنين الواقعة خارج المسجد الأقصى ، والذي جزء منها واقع فوق الرواق الشمالي للمدرسة .تستعمل المدرسة اليوم مقرا للمدرسة البكرية الأنفة الذكر ، ولها طابق فوق الرواق الشمالي للمسجد الأقصى.

ahmad y
المدرسة الأمينية
المدرسة الأمينيةمدرسة مؤلفة من أربعة طوابق، تقع غربي باب فيصل في السور الشمالي للمسجد الأقصى، ويحدها من الشرق الطريق الداخل إلى باب فيصل، ومن الشمال طريق المجاهدين،ومن الغرب المدرسة الفارسية، ومن الجنوب ساحة المسجد الأقصى المبارك. أنشأها وأوقفها الوزير أمين الدين عبد الله بن غانم، الذي كان أحد المسؤولين في جيش الناصر بن قلاوون ويعرف بأمين الملك، فعرفت باسمه, وذلك سنة 730هـ - 1329م. جرى ترميمها في العهد العثماني. ومن أسمائها دار الإمام، حيث درّس فيها أجداد عائلة الإمام واتخذت دارا لسكناهم. تعتبر هذه المدرسة من أجمل المدارس المطلة على ساحات المسجد الأقصى، ومن أهمها.جعل منها المحتلون الصهاينة مكانا شبه مغلق، حيث يغلقون بابها في الفترات التي تغلق فيها أبواب المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم المحاولات التي جرت في الآونة الأخيرة لفتحها كمقر للدعوة والتبليغ بعد شرائها من ورثة الشيخ محمد أسعد الإمام.

ahmad y
المدرسة الفارسية
المدرسة الفارسيةتقع المدرسة الفارسية في الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك غرب المدرسة الأمينية الواقعة بباب فيصل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الأمير فارس البكي بن الأمير قطلو ملك بن عبد الله نائب السلطنة ونائب غزة، الذي أوقفها سنة 755هـ - 1353م. وهذه المدرسة متداخلة مع المدرسة الأمينية في الطابق العلوي. وقد أوقف على المدرسة الفارسية قطعة من طول كرم في سنة 755هـ - 1349مـ ، وقد سكن المدرسة الشيخ إبراهيم العوري.

ahmad y
Note
المدرسة الملكيةتقع هذه المدرسة في الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك بين المدرسة الفارسية شرقا، والأسعردية غربا، ومدخلها مشترك مع الاسعردية أضافت عائلة آل الخطيب غرفا صغيرة في العلوي لتناسبها في السكن .أقيمت سنة 741هـ - 1340م, في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد قلاوون، وأوقفها الحاج آل الملك الجوكندار، بعد بنائها بأربع سنوات. والمدرسة تحمل معظم العناصر المعمارية المميزة للعهد المملوكي، وخاصة تبادل ألوان الحجارة التي بنيت بها بين الأحمر والأبيض. وهى عبارة عن طابقين, مأهولة حاليا على سبيل السكنى من قبل عائلة الدجاني، إذ استأجروها من دائرة الأوقاف الإسلامية. ****** وأوقفها زوجته ملك بنت السيفي قلطلقتم الناصري.

ahmad y
المدرسة الأسعردية
المدرسة الأسعرديةهي آخر المدارس الواقعة داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى على يمين السائر من جهة الشرق، بعد المدرسة الملكية، فهي أقرب إلى جهة الغرب.أوقفها مجد الدين الأسعردى سنة 770هـ - 1368م, وكان تاجرا، فعرفت باسمه. وهذه المدرسة واسعة تتكون من طابقين يتوسطهما صحن مكشوف مربع الشكل، ويحيط بالصحن عدد من الخلاوي الصغيرة ذات المداخل المعقودة. تتميز بوجود ثلاث قباب فوقها من جهاتها الشرقية والوسطى والغربية، ولها مسجد واسع يطل نتوء محرابه الجميل على ساحات المسجد الأقصى. قام المجلس الإسلامي الأعلى، في عهد الاحتلال البريطاني، بترميمها في سنة 1346هـ - 1927مـ، ونقل إليها دار كتب المسجد الأقصى قبل أن تتحول إلى دار لسكنى آل البيطار. 

ahmad y
المدرسة العمرية
المدرسة العمريةتطل على الحد الشمالي الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتعتبر جزءا منه. وهي مدرسة تاريخية كبيرة وواسعة تبلغ مساحتها 4 دونمات.منذ احتل الصهاينة القدس والمسجد الأقصى عام 1967م، استولوا على كامل المدرسة العمرية، ووضعت تحت تصرف بلدية القدس الصهيونية. كما تم فتح بوابة لنفق ما يسمى "الحشمونائيم" -الذي يمتد بطول السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بداء من حائط البراق والذي افتتحه الصهاينة عام 1996م - من تحت بوابتها تماماً، وأصبحت المدرسة بذلك مركزاً لتحويل هذا النفق باتجاه الشرق حيث يوجد نفق آخر يمتد من تحتها إلى موقف السيارات في باب الأسباط. كما يعتقد بوجود نفق ثالث تحت المدرسة العمرية يربطها بقبة الصخرة المشرفة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك)، ويخشى من استخدامه للسيطرة على الصخرة المشرفة خاصة وأن اليهود يزعمون أنها "قدس الأقداس" في هيكلهم المزعوم! فضلا عن ذلك، تستخدم شرطة الاحتلال أجزاء من المدرسة العمرية لمراقبة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، وأحيانا لاستهداف المصلين وإطلاق النار عليهم خاصة في أوقات الاضطرابات، في الوقت الذي تجري فيه مساعٍ صهيونية لبناء كنيس يهودي بها أيضا بعد أن وضعت ضمن مخططات تهدف إلى إقامة مواضع عبادة يهودية مؤقتة داخل الأقصى وفي محيطه القريب تمهيدا لإقامة "الهيكل" المزعوم على حسابه!وتتكون المدرسة العمرية من ثلاثة مدارس مملوكية سابقة: المحدثية، والصبيبية، والجاولية، إضافة إلى عدد من الغرف والزوايا المختلفة التي كانت قائمة في عهود سابقة.أ.	المدرسة الصبيبية اوقفها علاء الدين علي بن ناصر الدين محمد نائب القلعة الصبيبية وكان ذلك سنة 809هـ الموافق 1406م ، واليوم تشكل جزءا من المدرسة الفخرية بالقدس .وهي غير كائنة في المسجد الاقصى المبارك ، بل على حدوده .ب.	المدرسة الجاولية تقع خارج ساحات المسجد الاقصى المبارك ، بل على حدوده في الجهة الشمالية الغربية ، والمدرسة الجاولية هي وقف الامير علم الدين سنجر بن عبد الله الجاولي ، احد امراء الظاهر بيبرس ، رضي الله تعالى عنهما .بنيت في الاعوام 715-720هـ الموافقة 1315-1320م ، وكانت قد ادت رسالتها نحو قرن واحد فقط . وفي عهد مجير الدين استعملت سكنا لنواب القدس ، وفي القرن الماضي كانت دارا للحكم وقشلاقا يدعى بالسرايا القجديمة ، وفي عهد بريطانيا حولت الى مدرسة ابتدائية ، حولها المجلس الاسلامي الاعلى في سنة 1355هـ الموالفق 1936م الى مقر لكلية روضة المعارف الوطنية ، بعدها اتخذها الانجليز دارا للشرطة ، واليوم تعتبر جزءا من المدرسة العمرية .

ahmad y
باب الغوانمة
باب الغـــوانمةأول أبواب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك من جهة الشمال، وهو باب صغير نسبيا, مدخله مستطيل, ويسمى أيضا باب درج الغوانمة، وباب بني غانم. وهذه الأسماء الثلاثة نسبة إلى حارة الغوانمة الواصل إليها، والغوانمة عائلة يعتقد أنها وصلت القدس مع صلاح الدين الأيوبي (رضي الله تعالى عنه). كما يسمى باب الخليل (لعل هذه التسمية نسبة للخليل إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) من باب التشريف فقط). أنشئ، على الأرجح، في الفترة الأموية, وعرف بباب الوليد نسبة إلى الوليد بن عبد الملك، تم تجديده في الفترة المملوكية، وبالتحديد عام 707هـ - 1307م، أيام السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون (رحمه الله). الباب بسيط التكوين قليل الارتفاع ومحدود السعة أيضا وقد توج بعقد حجري مدبب وله مصراعان من الخشب، ويؤدي إلى دهليز مستطيل الشكل مغطى بقبو طولي ينتهي بدوره إلى داخل المسجد الأقصى عبر درجات سلم تهبط إليه.ولبعض اليهود اعتقادات خاصة بخصوص باب الغوانمة، ولعل هذا يفسر كثرة الاعتداءات التي تعرض لها على أيديهم. ففي 11/4/1982م، دخل منه الجندي الصهيوني هاري جولدمان، ونفذ عملية مسلحة في قبة الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك)؛ حيث أخذ يطلق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وجرح أكثر من 60 آخرين. وفي يونيو 1998م، أحرقه مستوطن يهودي, وأعيد ترميمه على الفور من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمكلفة إدارة الشئون الداخلية للأقصى المبارك، خوفاً من فتح ثغرة للمتطرفين لاقتحام الأقصى. 

ahmad y
المدرسة العثمانية
المدرسة العثمانيةتقع على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك جنوبي باب المطهرة، وشمال المدرسة الأشرفية ، ويرتفع البناء في طوابقه العليا إلى ما فوق باب المطهرة، ويمتد جنوبا حتى يتصل بمبنى المدرسة الأشرفية. أوقفتها أصفهان شاه خاتون بنت محمود العثمانية الرومية الشهيرة بخانم لطف الله  سنة 840هـ-1437م، في عهد السلطان الأشرف برسباير ثم دفنت فيها. والمدرسة العثمانية عبارة عن طابقين جلهما خارج المسجد الأقصى، ومسجد المدرسة بمستوى ساحات المسجد الأقصى ويطل عليها، وقد استولى عليه اليهود وأغلقوا شباكه بالحجارة. أما المدرسة فتستخدم حاليا لسكنى العائلات المسلمة.

ahmad y
المدرسة الأشرفية
المدرسة الأشرفيةتقع في الجهة الغربية من المسجد الأقصى المبارك، بين المدرسة العثمانية شمالا ومئذنة باب السلسلة جنوبا. تسمى أيضا السلطانية, بناها الأمير حسن الظاهري عام 875هـ - 1470م, لكن البناء لم يعجب السلطان الأشرف قايتباي عندما رآه أثناء زيارته للقدس, فهدمه، وأعاد بناءه سنة 885هـ - 1480م. والمدرسة قسمان: قسم داخل المسجد الأقصى المبارك، والآخر خارجه، والذي داخله عبارة عن طابقين: الأول كان مصلى الحنابلة في المسجد الأقصى المبارك في أصله، ويستخدم جزء منه الآن كمقر لقسم المخطوطات التابع لمكتبة المسجد الأقصى المبارك (ومقرها الرئيسي في جامع النساء)، والجزء الأكبر منه هو مقر ثانوية الأقصى الشرعية للبنات، وفيه أيضا قبر الشيخ الخليلي، وبعض الأجزاء الصغيرة التي تستخدم دوراً للسكن. أما الطابق الثاني، فمتهدم السقف، وهو مسجد المدرسة. ويرجع انهدام هذا الجزء لزلزال سنة 1346هـ - 1927م. ومبنى المدرسة جميل البناء، حيث اشتملت عناصره على صفوف الحجارة المشهرة (الملونة باللونين الأحمر والأبيض)، وامتازت بغناها بالعناصر المعمارية والزخرفية. وصفها مجير الدين الحنبلي بأنها "الجوهرة الثالثة في المسجد الأقصى بعد قبة الصخرة وقبة الأقصى (ويقصد  قبة الجامع القِبْلي)".و إنهارت صباح الجمعة في 15/02/2008م جزء من الطريق الموجود امام هذه المدرسة جراء الحفريات الصهيونية والانفاق التي تتلوى اسفل المسجد الاقصى وفي محيطه وقد سقط جزة من الطريق عندما كان سائق سيارة التنظيف -أحد الموظفين داخل المسجد الأقصى- يقوم بتنظيف ساحات المسجد في ذلك الطريق ليتمكن المصلين من الصلاة عليهاومن ثم حدوث هبوط في بعض البلاطات الموجودة في تلك المنطقة وبعدها حدث إنهيار بعمق أكثر من متر. 

ahmad y
المدرسة التنكزية
المدرسة التنكزيةإحدى أجمل مدارس المسجد الأقصى، تقع بين باب السلسلة شمالا وحائط البراق المحتل جنوبا، جزء منها داخل الرواق الغربي للمسجد الأقصى, وجزء خارجه. أنشأها وأوقفها نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز الناصري، في العهد المملوكي، سنة 729هـ - 1328م، ونسبت إليه. وكانت مدرسة عظيمة وداراً للحديث، وفي عهد السلطان المملوكي قايتباي، اتخذت مقراً للقضاء والحكم. وفي العهد العثماني، تحولت المدرسة إلى محكمة شرعية، ومن هنا صارت تعرف باسم المحكمة، وبقيت كذلك حتى أوائل عهد الانتداب البريطاني، فاتخذها المجلس الإسلامي الأعلى دارا للسكنى، ثم عادت بعد ذلك مدرسة لتعليم الفقه الإسلامي. في 1389هـ - 1969م، صادرتها سلطات الاحتلال الصهيوني، ثم حولتها إلى موقع عسكري لما يعرف بحرس الحدود, حيث يشرفون منها على المسجد الأقصى، ويتدخلون لملاحقة المصلين عند اندلاع المظاهرات المنددة بالاحتلال. وبحكم موقعها الملاصق لحائط البراق السليب، جرت تحتها حفريات صهيونية عديدة تحولت إلى أنفاق يعتقد أنها تنفذ إلى ما داخل الأقصى المبارك. وتتصل هذه الحفريات معا فيما أسماه اليهود نفق "الحشمونائيم" والذي افتتح عام 1996م، ويمتد بداية من ساحة البراق المحتل جنوبا، بطول الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، حتى يصل إلى المدرسة العمرية شمالا، وتتفرع منه أنفاق أخرى على جانبيه. وفي مارس 2006م، افتتح "موشيه كتساف"، رئيس الكيان المحتل كنيسا يهوديا في أحد هذه الأنفاق، يقع أسفل المدرسة التنكزية مباشرة، ملاصقا تماما للجدار الغربي للأقصى، حيث يدلف إليه اليهود من ساحة حائط البراق المحتل. وفي سبتمبر 2006م، دشنت سلطات الاحتلال موقعاً يُعتبر الأول من نوعه في الفضاء التحتي للمسجد الأقصى، ضمن أجزاء مما يسمى نفق "الحشمونائيم"، وتحديدا أسفل حائط البراق كاملا (أي ملاصقا للمسجد الأقصى المبارك تماما)، وأسمته متحف "سلسلة/ قافلة الأجيال"، حيث يضم سبع غرف تحكي التاريخ اليهودي المزور، باستخدام عروض الصوت والضوء.

ahmad y
مئذنة الغوانمة
مئذنة باب الغوانمةتقع على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، في أقصى غربه، قرب باب الغوانمة المدعوة به. وكغيرها من مآذن الأقصى، يعود بناؤها الحالي للعصر المملوكي، وتحديدا إلى عهد السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين عام 697هـ - 1297م, إلا أن بعض الأثريين نص على أنها بنيت أصلا في العصر الأموي. كما جددت في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 730هـ - 1329م، فسميت "منارة قلاوون"، كما سميت منارة السرايا لقربها من مبنى السرايا الواقعة خارج المسجد الأقصى المبارك والتي اتخذت مقرا للحكم في العهد المملوكي، كما جددها المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1346هـ 1927م (أثناء الاحتلال البريطاني). وهي أكثر مآذن المسجد الأقصى المبارك ارتفاعا وإتقانا في الزخارف, يبلغ ارتفاعها 38.5م، وتقوم على قاعدة رباعية الأضلاع، وبدنها رباعي، إلا أن جزءها العلوي ثماني الأضلاع، يصعد إليها بـ 120 درجة. وبسبب هذا الارتفاع الذي يجعلها تشرف على مختلف نواحي المسجد الأقصى المبارك، سعى الصهاينة إلى السيطرة عليها عبر المدرسة العمرية المجاورة والتي كانت بلدية الاحتلال قد وضعت يدها عليها منذ بدء الاحتلال. كما أن النفق الغربي المشؤوم الذي افتتح عام 1996م يمر قرب أساسات هذه المئذنة الجليلة، مما أدى إلى تصدعها، واستلزم ترميمها الأخير عام 2001م.

ahmad y
مئذنة السلسلة
مئذنة باب السلسلةتقوم فوق الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، قرب منتصفه، إلى الشمال قليلا من باب السلسلة. عرفت كذلك بمنارة المحكمة، حيث تقع بالقرب من مبنى المحكمة الشرعية- الذي يعرف أيضا بالمدرسة التنكزية. وكل من المئذنة والمدرسة من أبنية الأمير سيف الدين تنكز الناصري سنة 730هـ - 1329م، فـي عهـد السلطان الملوكي الناصر محمد بن قلاوون. أعاد المجلس الإسلامي الأعلى بناءها إثر زلزال أضر بها عام 1341هـ -1922م، كما أعيد ترميمها قبل بضعة أعوام على يد لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، ويبدو هذا واضحا في بياض حجرها. يصعد إليها من خلال مدخل المدرسة الأشرفية بحوالي 80 درجة، وهي مربعة القاعدة والأضلاع، يبلغ ارتفاعها 35م. وتعتبر مئذنة باب السلسلة المئذنة الوحيدة من بين مآذن الأقصى الأربعة التي ظل المؤذنون يرفعون منها الأذان يوميا إلى أن بدأ استخدام مكبرات الصوت الموجودة في غرفة المؤذنين المقابلة للباب فوق صحن قبة الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك). وتقع المئذنة في موقع حساس جداً حيث تشرف على حائط البراق المحتل والذي حوله اليهود منذ الاحتلال عام 1967م إلى ما يسمونه "حائط المبكى"،  فلا يسمح لأحد من المسلمين بالصعود إليها، كما يسعى الصهاينة للسيطرة عليها وعلى باب السلسلة المجاور، بعد استيلائهم على كل أجزاء المسجد الأقصى المبارك المجاورة لها من جهة الجنوب، وتشمل المدرسة التنكزية وحائط البراق وباب المغاربة على التوالي. فضلا عن ذلك، فإن الحفريات الصهيونية المتمركزة في هذه الجهة من المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، خاصة نفق الحشمونائيم الذي افتتح رسميا عام 1996م، أثرت عليها إلى حد باتت تحتاج معه إلى ترميم سريع.

ahmad y
مئذنة باب المغاربة
مئذنة باب المغاربةتقع هذه المئذنة في الركن الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى المبارك، قريبا من باب المغاربة، وتحديدا فوق الطرف الشمالي الغربي لجامع النساء الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك، وتسمى أيضا المنارة الفخرية نسبة إلى الشيخ القاضي شرف الدين بن فخر الدين الخليلي، ناظر الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس والذي أشرف على بنائها وعلى بناء المدرسة الفخرية القريبة منها عام 677هـ - 1278م، أي في العهد المملوكي. وهذه المئذنة بنيت بلا أساس، وتعد أصغر مآذن المسجد الأقصى المبارك إذ يبلغ ارتفاعها 23.5م فقط. تعرض الجزء العلوي منها للتصدع في زلزال عام 1341هـ- 1922م، فهدمه المجلس الإسلامي الأعلى، وأعاد بناءها في نفس العام على طراز جميل، ووضعت لها قبة فوق المربع العلوي لم تكن موجودة من قبل، كما قامت لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك مؤخرا بترميمها وكَستْ قبتها بالرصاص. والمئذنة اليوم يصعد إليها من ساحات المسجد الأقصى المبارك بـ 50 درجة تقوم أمام المتحف الإسلامي (جامع المغاربة سابقا). وتصارع المئذنة الجليلة منذ سنوات طويلة محاولات المحتلين إسكات الأذان فيها بدعوى أنه يزعجهم، مما أجبر إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس على تعديل وضع السماعات فيها بحيث تتجه داخل الأقصى، وتخفيض صوتها، ليحرم سكان قرية سلوان الواقعة جنوب الأقصى المبارك من سماع أذانها! وفي 3/2006، دعا موشيه كتساف، رئيس الكيان الصهيوني، إلى الإسراع بمد نفق تحت الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك ليصل بين قرية سلوان (التي يسميها اليهود «مدينة داود») وساحة البراق المحتل، فيما أطلق عليه "الطريق الهيرودياني"، مما يهدد بهدم المئذنة التي تقف في هذه الناحية بدون أساسات فعلية .

ahmad y
الرواق الشمالي
الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المباركاكتمل بناء هذا الرواق على مدى أكثر من قرن ونصف من الزمان تعاقب خلالها أمراء وسلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكية على تشييد مكوناته الحالية وقد بدأ الملك المعظم عيسى بإنشاء الجزء الغربي منه الواقع على الغرب من باب العتم وذلك في عام 610هـ (1213م) في ولاية الأمير عز الدين عمر بن يغمر وذلك كما هو موجود في نقش وضع عن يمين باب فيصل ( العتم ) جاء فيه مايلي : (( جدد هذا الرواق في أيام دولة سيدنا ومولا/ نا السلطان العالم الملك المعظم أبي الفتح عيسى/ ابن السلطان الملك العادل أبو بكر ابن ايوب خلد/ الله ملكهما في سنة عشر وستمائة والحمد لله وحده/ في ولاية الأمير الأجل عز الدين عمر ابن يغمر.)) وجاء بعد ذلك ابنة نجم الدين يوسف الذي شغل في دولة المماليك وظيفة نائب القدس وناظر الحرمين الشريفين، ليكمل الجزء الذي يمتد بين باب حطة وباب العتم وذلك في عام 694هـ (1294م)وخلال عهد السلطان الملك الناصر محمد قام الأمير الشهير علم الدين سنجر الشجاعي وكان من المغرمين بالعمارة بإنشاء الجزء الواقع في الركن الشمالي الغربي للمسجد الأقصى وذلك في حدود عام 715هـ (1315م)أما آخر أجزاء الرواق فهي من إنشاء السلطان المملوكي الأشرف شعبان بن حسين وذلك في سنة 769هـ (1367م) ويمتد هذا الجزء في المسافة الواقعة بين باب الأسباط وباب حطة. وقد حرص البناة المتعاقبون على أن يجعلوا هذا الرواق من دعامات حجرية ضخمة تحمل عقودا مدببة ينجم عن تقاطعها تغطيات على هيئة أقبية متقاطعة مع تبليط أرضيتها بالأحجار. وقد عن للعثمانيين أن يسدوا بين العقود وبعضها البعض بحوائط لتوفير أماكن لإيواء الفقراء الواردين إلى القدس إلى أن تمت إزالة هذه الحوائط القاطعة في عام 1341هـ (1922م) ليعود الرواق الشمالي إلى تصميمه الأصلي.

ahmad y
الرواق الغربي
الرواق الغربي للمسجد الأقصى المباركشرع في إنشاء أروقة هذا الجانب من المسجد في بداية القرن الثامن الهجري ولم يصل هذا القرن إلى نصفه الأول الأركان البناء قد اكتمل، وقد تشبه الأروقة الغربية نظيرتها الشمالية إذ تتآلف من دعامات حجرية ضخمة تمتد من نهاياتها عقود مدببة لترتكز على سور المسجد ويؤدي إلى التقاء هذه العقود مع بعضها إلى نشأة تغطيات للأروقة بعنصر القبو المتقاطع، وقد استخدمت ببلاطات من الحجر في تمهيد أرضية الأروقة التي تبدو مرتفعة قليلا عن ساحة المسجد، وكانت الإدارة العثمانية قد سدت عقود هذه الأروقة لاستخدامها في إيواء الفقراء من زوار القدس إلى أن تمت إزالة الحوائط الدخيلة في عام 1341هـ (1922م). ومن المعروف أن حلقات العلم كانت تعقد داخل هذه الأروقة المطلة على ساق المسجد ويعود الفضل في بدء البناء لهذه الأروقة إلى الأمير المملوكي "بلغاق بن جفان الخوارزمي" الذي شرع في تشييد الجزء الممتد من باب الغوانمة على باب الناظر وأتمه في عام 707هـ (1307م) أي خلال سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون. وبعد ستة سنوات قام الأمير شرف الدين موسى بن حسن الهدباني بتعمير الأجزاء الواقعة بين باب السلسلة وباب المغاربة أما آخر أجزاء الأروقة فقد شيدت في عام 737هـ (1337م) على عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهي الواقعة بين باب السلسلة وباب القطانين. 

ahmad y
الرواق الشرقي
الرواق الشرقيالرواق الشرقي هو اليوم لا وجود له سوى بعض الأثار التي ظهرت حديثا عندما تم الكشف عن بوابات المصلى المرواني البوابات الأموية القديمة الكبيرة ، ويمتد هذا الرواق من باب الرحمة وحتى المصلى المرواني .وهو رواق قديم وقد هدم مراراً من الزلازل ودفن حتى انه لم يبقى منه سوى سقفه وهذا يظهر في داخل المسجد الأقصى باتجاه السور الشرقي من الداخل .ذكره الرحالة ناصر خسرو في كتابه سفر ناما وكما نقلته لكم منذ مدة في رحلته إلى القدس في موضوع خاص وهذا نص قوله في كتابه "" وهناك طريق عظيم مشابه لما ذكرت وكذلك في الجانب الشرقي طريق عظيم مماثل عليه أعمدة فوقها طيقان وشرفة يسمّى المقام الشرقي وعلى الجانب الشمالي طريقٌ أكثر علواً وأكبر منها كلّها به أعمدة فوقها طيقان يسمّى المقام الشامي """

ahmad y
سبيل الكأس
سبيل الكأسيقع هذا السبيل المشهور أمام الجامع القِبْلي في منتصف المسافة تقريبا بينه وبين البائكة الجنوبية التي تقود إلى صحن قبة الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك). قيل إنه من بناء العباسيين في الأصل، ولكن البناء الحالي تم في عهد السلطان الأيوبي أبو بكر بن أيوب عام 589هـ - 1193م، كما جدده المماليك في سنة 728هـ الموافق 1327م على يد الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب سلطان الشام، وبدا استعمالها في السنة التالية .يسمى سبيل أو ميضأة الكأس لشكله الشبيه بالكأس، كما وله من الأسماء: "بركة". والكأس جميلة المنظر، عبارة عن بركة أسطوانية الشكل، وفي وسطها كاس مرتفعة، تتوسطها ماسورة مياه، تتدفق المياه منها إلى الحوض، فتصب من الكأس للبركة، بشكل جميل. يستعمل الناس مياه الكأس للوضوء خاصة، حيث الكراسي الجميلة الألوان، الحجرية البديعة الصنع، من أمام كل منها حنفية مربوطة بالبركة من أمامه، وهي عبارة عن عشرين حنفية. 

ahmad y
سبيل شعلان
سبيل شعلانيقع هذا السبيل شمالي درج البائكة الشمالية الغربية التي تقود إلى صحن قبة الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك.قام ببنائه السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى عام 613هـ - 1216م، وجدد في العهد المملوكي على يد الملك الأشرف بربساي في سنة 833هـ - 1429م، وجدد مرة أخرى سنة 1037هـ - 1627م، على يد بيرام باشا، المحافظ في مصر، في عهد محافظ القدس محمد باشا، في العصر العثماني. كان السبيل عامرا حتى آخر عهد الاحتلال البريطاني، أما اليوم، فانه معطل.

ahmad y
سبيل البصيري
سبيل البصيريسبيل البصيري سمي أيضا سبيل الحبس, وسبيل باب الناظر، وبئر إبراهيم الرومي، يقع شمال شرق باب الناظر داخل المسجد الأقصى المبارك، وشمال مصطبة البصيري. أنشئ في عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي عام 839هـ - 1436م، وقيل إنه أنشئ قبله وأن بناءه تجديد فقط. أعيد ترميم السبيل أيام السلطان قايتباي سنة 883هـ - 1477 م،يوجد نقش تأريخي في لوحتين موجودتين في الزاويتين الغربية والشرقية للواجهة الجنوبية للبئر ..اللوحة الشرقية في الواجهة الجنوبية((بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا البئر/ في أيام مولانا السلطان الملك/ الأشرف برسباي وذلك بنظر المقر الحسامي/ حسن قجا نائب السلطنة الشريفة وناظر الحرمين/ الشريفين أعز الله أنصاره.))اللوحة الغربية في الواجهة الجنوبية((وسعى في عمارته العبد الفقير إلى الله / تعالى الحاج إبراهيم الرومي غفر الله/ له ولجميع المسلمين وأشرط أن لا يسقى/ منه سقاء إلا الفقراء والمساكين ولا يباح لأحد/ يملأ بقربة بتاريخ جمادى الآخر سنة تسع وثلاثين وثمان مائة.))والسبيل اليوم مر بعملية ترميم وتشغيل من قبل لجنة التراث الإسلامي، حيث يعمل على تبريد المياه عن طريق ثلاجة كهربائية وضعت في داخله، أوصلت بها مجموعة من الصنابير (الحنفيات) لاستخراج المياه الباردة منها.

ahmad y
سبيل قايتباي
سبيل قايتبايسبيل مياه شهير، يقع مقابل المدرسة العثمانية، بينها وبين الطرف الغربي لصحن الصخرة أمام درج البائكة الغربية ، في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك. بُنيت السبيل فوق الطرف الشماليّ الغربيّ لمصطبة واسعة تحمل نفس الاسم، ولها محراب في الجهة الجنوبية، بناهما الملك الأشرف أبوالنصر إينال (860هـ)، ثم جدد الملك الأشرف قايتباي السبيل عام 887هـ- 1482م، بعد تهدمه، وعرف باسمه، وأعاد تجديده السلطان العثماني عبدالمجيد الثاني 1330هـ- 1912م. والسبيل عبارة عن مبنى مرتفع وجميل, دخلت فيه فنون العمارة، وجملته الحجارة الملونة الداخلة في بنائه، وله قبة جميلة مزخرفة بزخارف نباتية, قيل انه السبيل الوحيد من نوعه في فلسطين قاطبة. وهو عامر في أيامنا، يستفاد من مياهه المثلجة، عن طريق ثلاجة وضعتها داخله لجنة التراث الإسلامي، تعمل طيلة ساعات النهار في فصول السنة الثلاثة عدا الشتاء، ويزود المصلين بالماء عن طريق عشرة صنابير مياه وصلت به من جهتيه الشمالية والجنوبي، وحوض حديدي في الجهتين. نقش في جهات السبيل الثلاث ما يلي :الجهة الجنوبية :بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشريون من كأس كان مزاجها كافورا عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنشأ هذا السبيل المبارك مولانا الملك الأشرف إينال ثم جدده سلطان الإسلام والمسلمين قامعالجهة الشمالية :الكفرة والمشركين ناشر العدل في العالمين السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي أعز الله أنصاره في شهر شوال المبارك سنة سبع وثمانين وثمانمائةالواجهة الشرقية:ثم جدده الخليفة الأعظم والسلطان المفخم السلطان الغازي عبد الحميد خان ابن السلطان الغازي عبد المجيد خان من آل عثمان أعز الله ملكه في شهر رجب الفرد سنة ثلاثمائة والفوتحت السبيل والمصطبة توجد بئر كبيرة عامرة بالمياه، تمتد حتى ما تحت الرواق الغربي للأقصى، بطول ثمانية وعشرين مترا، وعرضها ستة أمتار وعمقها أحد عشر مترا ونصف. في سنة 1981م، اكتشفت حفريات صهيونية تمتد من الغرب إلى الشرق تحت باب المطهرة، وتنفذ إلى البئر، بامتداد أكثر من 25م داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ولا تفصلها إلا أمتار قليلة عن قبة الصخرة في قلب المسجد الأقصى المبارك. وإثر احتجاجات من جانب المسلمين، اضطر الصهاينة لإغلاق الفتحة التي كانوا يراقبون منها المسلمين عند السبيل، ولكنهم أعادوا فتحها مرة أخرى، على ما يبدو، كما يخشى من أن يكونوا قد وصلوا بأنفاقهم إلى الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك وبنوا كنيسا يهوديا تحتها.

ahmad y
سبيل قاسم باشا
سبيل قاسم باشايقوم هذا السبيل بين المدرسة الأشرفية غربا، والصحن الغربي للصخرة المشرفة شرقا، في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك. ويسمى أيضا سبيل باب المحكمة, نسبة إلى باب السلسلة الذي يقع بالقرب منه. بناه والي القدس قاسم باشا، في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني عام 933هـ - 1527م، وسمي باسمه، وكان البناء على يد عبدربه مصطفى في موضع فسقية قديمة كان قد عمرها السلطان قايتباي، وقد جاء في نقش تأريخي وضع على قطعة من الجير في الضلع الغربي للسبيل المثمن جاء فيه (( أنشأ هذا السبيل المبارك إبتغاء لوجه الله تعالى وطلباً لمرضاته في أيام مولانا السلطان الأعظم / ثاني سليمان في ملك العالم السلطان سليمان بن السلطان سليم خان أمير العرب والعجم مولانا / قاسم باشا يسر الله له ما يشاء على يد العبد الفقير إلى الله عبد ربه مصطفى في العشر الأخير من شعبان المعظم سنة 933هـ)). وظلت مياه السبيل تسحب من البرك التي أقامها سليمان خارج المدينة حتى نهاية العهد البريطاني، أما اليوم فمياهه من مشروع المياه القُطريّ (التابع لبلدية الاحتلال). والسبيل مثمن الشكل، تنزل إليه بدرجات، من فوقه سقف خشبي يحجب أشعة الشمس عن مستعمليه، ويقلل من ضغط الرياح القارصة ليلا والأمطار النازلة شتاء، وقد مر السبيل بعملية ترميم في سنة 1997م، من قبل لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو عبارة عن ست عشرة حنفية.

ahmad y
بركة النارنج
بركة النارنجبركة تقع في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك أمام المدرسة الأشرفية، بين مصطبة سبيل قايتباي شمالا، وسبيل قاسم باشا جنوبا، ولها من الأسماء أيضاً (بركة عنغج)، بنيت في عهد السلطان المملوكي قايتباي عام 887هـ - 1482م، حينما قام بإنشاء المدرسة الأشرفية، وقامت لجنة إعمار المقدسات بترميمها مؤخرا. وهي بركة مربعة الشكل، طول ضلعها سبعة أمتار،ومساحتها 49 متر مربعاً، فرشت أرضها وحيطانها بالرخام، في وسطها صحن نافورة معطلة، ويحيط فيها درابزين حديديإذ استغني عن عملها بمخزن المياه الخاص بسبيل قاسم باشا الملاصق لها من الجهة الجنوبية، وبالمتوضأ الذي أضافته لجنة الإعمار، في نهاية سنة 1997م، حول جهاتها الثلاث الأخرى. وهي عبارة عن أربع وعشرين حنفية.اكتسبت هذه البركة اسمها من وجود جنينة نارنج قريبة من هذه البركة .

ahmad y
سبيل سليمان
سبيل سليمانيقع سبيل سليمان خان القانوني في الساحات الشمالية للمسجد الأقصى المبارك، جنوب شرقي باب فيصل، بناه السلطان العثماني سليمان القانوني عام 943هـ - 1536م، وباسمه دعي. كما سمي باسم سبيل السلسلة وسبيل العتم. جاء في نقش حفر في وسط واجهة السبيل مايلي:((أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك مولانا السلطان الملك الأعظم والخاقان المكرم مالك رقاب الأمم/ سلطان الروم والعرب والعجم السلطان سليمان ابن السلطان سليم خان خلد الله ملكه وسلطانه / بتاريخ الهجرة النبوية في أوائل شهر شعبان المعظم من سنة ثلاثة وأربعين وتسعمائة وصلى اللع على محمد وآله أجمعين))ويقع السبيل عند الطرف الجنوبي لمصطبة تحمل اسمه تقع بين السبيل وبين باب فيصل. ويظهر أن بناء المصطبة تم كذلك على يد السلطان سليمان القانوني الذي تميز عهده ببناء الأسبلة، لذا دعيت باسمه، ويقوم محراب مرئي في الضلع الجنوبي للمصطبة يقابله في الجهة الأخرى سبيل سليمان.ألحقت بهذا السبيل ميضأة تسمى ميضأة سبيل سليمان تقع بينه وبين قبة عشاق النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى الجنوب. أنشأتها لجنة التراث الإسلامي سنة 1997م، بعد موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية. وهي عبارة عن أربع وثلاثين حنفية.

ahmad y
سبيل البديري
سبيل الشيخ البديريويسمى أيضا سبيل البديري، وسبيل مصطفى آغا بروانا، ويقع إلى الجنوب الشرقي من باب الحبس ( الناظر )، غرب البائكة الشمالية الغربية التي تقود إلى قبة الصخرة في قلب المسجد الأقصى المبارك، بني في عهد السلطان العثماني محمود الأول عام 1153هـ - 1740م، بإشراف من مصطفى آغا قائمقام القدس، وبأمر من الوالي عثمان بيك الفقاري. نقشت عليه أبيات شعرية مقروءة وجميلة، في رخامه على حائطه الشرقي، جاء فيها عمـــره من حـاز كـــل سـؤدد ... وفضــله قد فــاض فيمــا يهبعين الأكارم والأماجد مصطفى ... قائم مقام القـدس نال المطلب كالسلسبيل مـاؤه ويشفي الصدا ... عذب فرات ساغ منه المشرب برسم من حــاز الفخار والعلى ... عثمــان بيك للفقــــاري ينسبيبغي بــه الجزاء يــوم محشر ... فــي زمرة الأخيــار غد يحسبكــلاهما من حوض طه يرتوي ... يـــــا حبذاك مطلب ومـــأربكــلاهما البشرى لـه تاريخــه ... في قدح من الرحيق يشرب 1153هـوالسبيل اليوم  معطل، رغم أنه مر بترميم حديث على يد دائرة الأوقاف الإسلامية.ويقع هذا السبيل عند الطرف الشمالي الغربي لمصطبة تحمل نفس الاسم هي مصطبة الشيخ بدير، وقيل إن تسمية المصطبة والسبيل جاءت نسبة إلى بانيهما، ولكن لا دليل على ذلك.

ahmad y
سبيل باب المغاربة
سبيل باب المغاربةيقع هذا السبيل شرقي باب المغاربة، أي داخل المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا على الطرف الجنوبي الشرقي لمصطبة مصلى البراق، والواقعة شرقي المصلى، أوقف هذا السبيل خليل بن زريق في شهر ذي القعدة سنة 987هـ - 1579هـ، ثم أوقف أحمد أفندي الختني قاضي دمشق السابق على هذا السبيل إثني عشر قيراطاً في دكان تقع في سوق القطانين. السبيل اليوم معطل ولا يعمل .

ahmad y
سبيل باب حطة
سبيل باب حطةسبيل باب حطة يقع هذا السبيل على شكل تجويف بسيط وضع في جدار باب حطة بجهة الشرق، على يسار الداخل منه، يعود إنشاؤه إلى العهد العثماني، رممته مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية أثناء بنائها لوحدة المراحيض القريبة مؤخرا، ثم ألغى نهائيا بعد ذلك. اما اليوم سبيل باب حطة تم إغلاقه وهو غير مستخدم وتم الإستعواض عنه بسبيل امام مطهرة باب حطة وهو عبارة عن سبيل حديدي بسيط يقع أمام المطهرة ويغذى بشبكة مياه البلدية.

ahmad y
خزان الملك عيسى
خزان الملك عيسىبناء يقوم في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك، بين البائكتين الغربية والجنوبية الغربية أسفل صحن الصخرة، أمام باب القطانين. أنشأه محمد بن عروة الموصلي في زمن السلطان الأيوبي عيسى عام 607هـ - 1210م، خزانا للمياه، وسمي باسم صهريج الموصلي وصهريج عيسى نسبة للسلطان عيسى. كان يزود هذا الصهريج بالماء من أحد ابار صحن الصخرة الغربية عبر قنوات للمياة .يوجد نقش تأسيسي بالخط الأيوبي بأحرف صغيرة عند مدخل القبو الشرقي الكائن أسفل سطح الصخرة جاء فيه مايلي:(( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تطوع/ بعمل هذا الصهريج المبارك لوجه الله تعالى/ الفقير إلى الله تعالى محمد بن عروة بن سيار الموصلي/ رحمه الله من نعمة مولانا الملك المعظم عيسىبن/ الملك العادل أبو بكر بن أيوب في سنة سبع وستمائة.)) والبناء مؤلف من ثلاثة أروقة سفلية, فصلت بقواطع بنائية فيما بينها، لكل منها مدخل منفصل في جهتها الغربية. وهو يرتفع عن مستوى صحن الصخرة ببناء أضيف في الفترة العثمانية، وكان أحد أروقته الثلاثة قد استخدم في عهد المماليك مخزنا لحاصلات المسجد الأقصى، وآخر مصلى للحنابلة، ثم أهمل فترة من الزمن، وحول بعد أمد إلى مخزن لحدائق المسجد, ويستعمل جزء منه حاليا كعيادة طبية مكملة للعيادة الطبية الواقعة شماله، والجزء الأكبر منه عبارة عن مكاتب للأوقاف.

ahmad y
سبيل منبر برهان الدين
سبيل منبر برهان الدينيقع سبيل منبر برهان الدين على زاوية درج البائكة الجنوبية، خلف منبر برهان الدين، في الساحات الجنوبية للمسجد الأقصى. أنشئ حديثا على يد لجنة الإعمار المنبثقة عن دائرة الأوقاف الإسلامية نهاية سنة 1418هـ - 1998م. يبلغ عدد صنابيرها أربعة وعشرين، وهي حسنة ومرتفعة، يستخدمها بعض الزائرين للوضوء ، يظلل السبيل شجرة , ويزود بالماء عن طريق خطوط البلدية

ahmad y
سبيل الزيتونة
سبيل الزيتونةسبيل يقع غربي سبيل الكأس شمالي الجامع القِبْلي الواقع في صدر المسجد الأقصى المبارك، أقامته لجنة التراث الإسلامي حديثا برعاية دائرة الأوقاف الإسلامية، وسمى بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الزيتون التي تحيطها حنفياته السبع. الزيتونة المعمرة ذات الثلاث شعب، والتي عرفت منذ بدايات القرن العشرين باسم (زيتونة النبي)، ولا يعرف سبب تسميتها بهذا الاسم.

ahmad y
سبيل القبة النحوية
سبيل القبة النحويةتقع ميضأة القبة النحوية جنوب القبة وهي حديثة العهدميضأة حسنة وكبيرة بلغ تعداد صنابيرها خمسة وثلاثين ، مكشوفة السقف، يستخدم روادها الكراسي الحجرية حين الوضوء يعود تاريخ إنشاء الميضأة الى نهاية سنة 1998م ، على يدي لجنة الاعمار المنبثقة عن دائرة الأوقاف الاسلامية .

ahmad y
سبيل باب الرحمة
سبيل الرحمةيقع باب الرحمة غربي بابي الرحمة والتوبة في المسافة بينهما وبين الطرف الشرقي لصحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك، السبيل حديث العهد، أنشأته لجنة التراث الإسلامي في الشهر التاسع من سنة 1416هـ - 1995م، وهو عبارة عن اثنتي عشرة حنفية عامرة ومستعملة، يظلل السبيل من الشرق شجرة زيتون معمرة، ومن الغرب شجرة سرو.

ahmad y
منبر نور الدين زنكي
منبر نور الدينكان القائد المسلم السلطان نور الدين محمود بن زنكي كلما انتهى من معركة انتصر فيها على الصليبيين يقول لقُوَّاده الحمد لله اقتربنا من القدس وسوف ندخله إن شاء الله قريبًا نُقيم فيه الصلاة فلنستعد بمنبرٍ عظيمٍ يليق بذلك اليوم العظيم يصعد فيه الخطيبُ ويُحيي يوم النصر ويهز الجدران كما يهز القلوب، فاستدعى سنة (563هـ/1167م) أمهر المهندسين والصناع، وكان منهم حميد الدين بن ظافر الحلبي، وسليمان بن معالي وطلب منهما أن يصنعا منبرًا فخمًا لم يُصنع مثله من قبل، وأن يكون المنبر تحفةً تتلألأ يتميز بدقةِ صنعته ليليق بجلال المسجد الأقصى، وكأنَّه كان على يقين أنَّ الله ناصره ومحرر القدس على يديه، واستعجلهما في الطلب، وبدأ الصناع بتنفيذ المنبر في مكانٍ يُدعى (الحلوية) في مدينة حلب في سوريا، إذ اشتهرت مدينة حلب في تلك الفترة بصُناعها ودقة صناعة الأخشاب فيها، وأمر نور الدين ببناء إيوان خاص في مدرسة الحلوية في مدينة حلب ليوضع فيه حتى تحين ساعة النصر والتحرير للمسجد الأقصى.وصف المنبركان يُشكِّل المنبر تحفةً فنيةً وأثريةً رائعةً نادرةَ الشكل؛ ولذلك يعده الباحثون والآثاريون من أجمل المنابر الأثرية وأدقها صناعةً والتي لا مثيلَ لها في العالم الإسلامي، فهو مصنوعٌ من قطعٍ خشبية معشَّق بعضها مع بعض دون استعمالِ مسامير أو أية مادة لاصقة، ويبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار وطول قاعدته أربعة أمتار واستخدم في صناعته خشب الأرز من لبنان وأخشاب الصنوبر والأثل ومرصّع كلّه بالعاج والأبنوس، وبابه يرتفع فوقه تاجٌ عظيم ثمَّ درج سلم يوصل إلى جلسةِ الخطيب التي يتوجها من أعلاه جوسق خشبي محمول على صفوفٍ من المقرنصات، ويحتوي المنبر على نصٍّ تأسيسي يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بعمله العبد الفقير إلى رحمته الشاكر لنعمته المجاهد في سبيله المرابط لإعلاء دينه الملك العادل نور الدين ركن الإسلام والمسلمين منصف المظلومين من الظالمين أبو القاسم محمود بن زنكي ابن أبو سيف ناصر أمير المؤمنين أعزَّ الله أنصاره وأدام اقتداره وأعلى مناره ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه وأعز أولياء دولته وأزال كفار نعمته وفتح له وعلى يديه؛ وذلك في شهور سنة أربعة وستين وخمس مائة"، وعلى يمين الخطيب وهو يرتقى المنبر مكتوب قوله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)? (النحل). كان القائد العظيم نور الدين محمود قد أعلن بعد الانتهاء من صناعة هذا المنبر أنه لن يهدأ له بال حتى يضعه عزيزًا كريمًا في المسجد الأقصى، ولكن مشيئة الله تعالى حالت دون ذلك فوافته المنية، وجاء دور القائد صلاح الدين الأيوبي صاحب الوفاء لقائده، فأكمل تنفيذ هذا المشروع من بعده، ففي سنة 583هـ/1187م استرد صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس بعد انتصاره في موقعة حطين على الصليبيين، وعامل المنهزمين بما عليه أخلاق الإسلام من سماحةٍ ورأفة، ثم اتجه صلاح الدين لتقديم أعظم هدية للمسجد، وكانت تلك الهدية هي هذا المنبر الذي أمر بإحضاره من حلب ليضعه في طليعة المسجد في الجامع القبلي على يمين المحراب؛ ولذلك عُرف عند العامة باسم منبر صلاح الدين، وهو خطأ شائع، وظل المنبر قائمًا يرمز للنصر والتحرير، ويرمز للهمم العالية التي أحياها نور الدين ثم قادها صلاح الدين، ويرمز تاريخيًّا إلى مشروعٍ نهضوي قام به نور الدين بهدف إيقاظ همم الأمة الإسلامية التي تبلدت لعشراتِ السنوات مرعوبة من مواجهة الصليبيين حتى بعث الله تعالى نور الدين وجدد للإسلام دوره القيادي وجدد في المسلمين الهمم العالية ثم جمعهم على اختلاف أنسابهم وقومياتهم وألوانهم على مشروع تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين بعد مرور تسعين عامًا على احتلال القدس الشريف والأقصى المبارك.أتت النيران عليه فدمرته بالكامل يوم أحرق الجامع القبلي في حريق الأقصى عام 1389هـ - 1969م على يد المجرم المتصهين دنيس مايكل روهان وأكلت النيران المنبر كاملاً ولم تبق منه سوى بعض من مقدمة الباب, ولدى إعادة ترميم الجامع بين العامين 1389هـ/1969م  - 1402هـ/1982م استحدث منبر حديدي بسيط الصناعة، لا فن فيه ولا نضارة، مكان منبر نور الدين، وهو منبر مؤقت بقي هناك حتى تم إنشاء منبر آخر مطابق للمنبر الأصلي وبنفس المميزات والمواد في الأردن، وتم تركيبه في بداية شهر فبراير عام 2007م.والمنبر المستحدث المطابق لذلك المنبر تمت صناعته بنفس المميزات وبنفس القطع الخشبية من النوع والشكل والكم وقد بلغت تعداد قطعه الخشبية  إلى  16500 قطعة خشبية، وكان تصميم وإعادة بناء المنبر قد تم في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن تحت اشرف مهندسين وخبراء من دول إسلامية عدة. وقد استغرق بناء المنبر أربع سنوات وبلغت تكلفته مليوناً و200 الف دينار أردني بتمويل من الأردن.

ahmad y
منبر برهان الدين
منبر برهان الدينيقع منبر برهان الدين في جنوب صحن الصخرة غرب البائكة الجنوبية وشرق قبة يوسف ويقع أسفل قبة الميزان التي تقوم عليه .عرف بهذا الإسم نسبة إلى قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة، الذي أنشأها في سنة 790هـ - 1388م، فهي مملوكية العهد.جُدّد المنبر في عهد السلطان العثماني عبدالمجيد بن محمود الثاني، في سنة 1259هـ - 1843م، كما مر بترميم في أواخر سنة 2000م، على يد مجموعة من الطلبة الإيطاليين، وذلك عن طريق دائرة الأوقاف الإسلامية.وكان يوجد منبر خشبي جميل في شكله ورشاقته مكان هذا المنبر، وضعه صلاح الدين (رضي الله عنه) ثم أعيد بناؤه من الحجر على النمط الهندسي الذي تشتهر به المنابر المملوكية المعروفة بنقشها وجمالها، ليصبح على مرور الأزمنة تحفة معمارية خالدة تنطق بالجمال والروعة.يتكون مبنى المنبر المجصص بالرخام من مدخل يقوم في أعلاه عقد يرتكز على عمودين صغيرين من الرخام، ويُصعد منه إلى درجات قليلة تؤدي إلى دكة حجرية (مقعد) معدة لجلوس الخطيب، وتقوم فوق تلك الدكة قبة لطيفة صغيرة ترتكز على أعمدة رخامية جميلة الشكل, وتحت مجلس الخطيب إلى الغرب قليلا يوجد محراب صغير وجميل، بينما يوجد محراب آخر جهة الشرق نقش داخل جسم الركبة الغربية التي تحمل البائكة الجنوبية. وهذا المنبر يسميه البعض (منبر الصيف)، لأنه في ساحة مكشوفة، فيستخدم في فصل الصيف فقط عندما يكون الجو مناسباً، لإلقاء الدروس والمحاضرات. وكان يستخدم للخطابة والدعاء في الأعياد الإسلامية، وكذلك في صلوات الاستسقاء التي تقام في ساحات المسجد الأقصى المبارك, إذ لا يوجد في ساحات المسجد منبر غيره.

ahmad y
المصلى القبلي
الجامع القبليالجامع القِبْلي (بكسر القاف وتسكين الباء) هو الجامع المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية، والواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك، جهة القبلة، ومن هنا جاءت تسميته بالقبلي. أما تسميته بالجامع، فلأنه المصلى الرئيسي الذي يتجمع فيه المصلون خلف الإمام في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ومنه تمتد صفوفهم لتملأ الساحات غير المسقوفة في المسجد المبارك. فهو المصلى الرئيسي للرجال في المسجد الأقصى المبارك حيث يقف الإمام، وحيث يوجد المحراب والمنبر الرئيسيان. وقد أخطأ الكثيرون من المسلمين بظنهم أن المبنى ذا القبة الذهبية (قبة الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك) هو كل المسجد الأقصى المبارك, فأراد آخرون بحسن نية تصحيح المعلومة، فأعلنوا أن هذا الجامع القِبْلي هو كل المسجد الأقصى المبارك, وهذا أيضا خطأ إذ أن الثابت أن المسجد الأقصى المبارك أوسع وأشمل، فهو يشمل الأسوار وما بداخلها من ساحات وبنايات ومدارس ومصليات ومساطب وقباب وأروقة ومحاريب، بمساحة إجمالية تبلغ 144 ألف متر مربع. والبناء الحالي للجامع القِبلي أموي، شرع به الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتمه ابنه الوليد في الأعوام 86 - 96هـ / 705 - 714م, وكان في الأصل مكونا من 15 رواقا، ثم أعيد بناؤه وترميمه بعد تعرضه لزلازل أدت إلى تصدعه عدة مرات بعد ذلك، واختصرت أروقته إلى سبعة. فهو حاليا يتألف من رواق أوسط كبير عال، وثلاثة أروقة على جانبيه، وفوق الرواق الأوسط من جهته الجنوبية ترتفع القبة المصنوعة من الخشب والمغطاة بألواح الرصاص لنحو 17 مترا. يبلغ طوله 80م، وعرضه 55م, ومساحته حوالي أربعة دونمات ونصف (الدونم = ألف متر مربع)، وله 11 بابا, ويتسع لـ 5500 مصل  اما رواق المسجد (في شماله ، خارج أبوابه ،) فقد زاده الملك عيسى في سنة 614هـ الموافق 1217م ، وقد ورد ذلك في نقش على واجهة الرواق الأوسط ، من الخارج .وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد خط هنا، على الأرجح، مسجده الأول لصلاة الجماعة بعد فتح بيت المقدس عام 15هـ/ 636م، حيث إن هذا الموضع هو صدر المسجد الأقصى المبارك الأقرب إلى القبلة. تروي الآثار أنه (رضي الله عنه) لما أراد بناء المسجد، قال لكعب (أي كعب الأحبار، وكان يهوديا قبل أن يسلم): أين ترى أن نجعل المصلى؟ فقال: إلى الصخرة، قال: ضاهيت والله اليهودية يا كعب، بل نجعل قبلته صدره، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها (تاريخ الطبري، باب ذكر فتح المقدس). وكان بناؤه في ذلك الوقت من الخشب وجذوع الشجر كهيئة مسجد النبي (صلى الله عليه وسلم) في حينه, وكان يتسع لألف مصل, ثم جدده معاوية بن سفيان (رضي الله عنه)، فاتسع لثلاثة آلاف مصل. ومن العلماء من يرى أن الجامع الأول الذي أقامه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) داخل المسجد الأقصى المبارك كان يقوم في الموضع الذي يقال له اليوم "جامع عمر"، وهو مبنى متطاول يتكون من رواق واحد في عرضه وأربعة أروقة في طوله، ويقع جنوب شرقي الجامع القِبْلي ممتدا بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. وهذا المكان يتبع الجامع القِبْلي حاليا، وله مدخلان: أحدهما من داخل الجامع القِبْلي، وهو مفتوح في كل الأوقات، والثاني من ساحات المسجد الأقصى المبارك، ويؤدي إلى جزء من جامع عمر تم تحويله إلى "عيادة طوارئ الأقصى" لإسعاف المصلين في أوقات تعرضهم للاعتداءات الصهيونية. عندما احتل الصليبيون القدس، جعلوا جانبا من الجامع القِبْلي مسكنا لفرسانهم ومقرا لقيادتهم إلى أن حررها صلاح الدين (رضي الله عنه) عام 538هـ/ 1187م. ومنذ سقوط المدينة في يد الصهاينة، تعرض الجامع القِبْلي لمئات الاعتداءات على أيديهم، كان أضخمها إحراقه في 8/6/1389هـ - 21/8/1969م، فاحترق حينها منبر نور الدين زنكي, الذي كان نور الدين قد أمر بإنشائه أثناء سيطرة الصليبيين على القدس، وحمله صلاح الدين للأقصى بعد التحرير، كما امتد الحريق لمساحة 1500 متر مربع من الجامع القِبْلي، شملت الأروقة الثلاثة الشرقية منه، إضافة إلى سقفه الخشبي، وبعض الأعمدة الرئيسية التي تحمل قبته. فضلا عن ذلك، تعرض الجامع القِبْلي لمحاولات عدة لتفجيره، بل وقصفه بالصواريخ خاصة عامي 1980م و1984م , كما أن أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك وتحت أجزائه المختلفة باتت تهدد أساسات الجامع القِبْلي بصفة خاصة، حيث إنه مقام فوق تسوية مقامة فوق الأرضية الأصلية للمسجد الأقصى المبارك، وليس فوق الأرضية الأصلية مباشرة. كما يهدد الحظر المفروض على أعمال الترميم الإسلامية في مختلف أجزاء المسجد الأقصى الأسير بإضعاف بنيان الجامع القِبْلي ومختلف الأبنية الأثرية التاريخية الأخرى داخل الأقصى، بسبب عوامل التعرية وتسرب المياه. حيث بدأت بعض أعمدة الجامع القِبْلي وبعض قطع الرخام فيه في التآكل، كما تشوهت بعض زخارف ونقوش قبته القيمة بعوامل التبلية التي مرت سنوات طويلة عليها، وأيضا بأثر الرصاص الذي طالما أمطر به الصهاينة مختلف قباب المسجد الأقصى، خاصة قبة الجامع القِبْلي وقبة الصخرة، منذ احتلالهم المسجد المبارك عام 1967م. كما تأثر الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، مما يلي الجامع القِبْلي، بسبب الحفريات الصهيونية في الجهة الجنوبية من الأقصى. وبينما منعت سلطات الاحتلال الأوقاف الإسلامية من إعماره، أقامت ثكنة عسكرية عنده للإشراف على أعمال التشويه الذي تقوم به، تحت مسمى أعمال التطوير، فارضة سيطرتها على هذا الجزء ضمن غيره من الأجزاء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك. وقبة المصلى القبلي مزخرفة جميلة عالية ، جاء في شريط كتابي على دائرها :(بسم الله الرحمن الرحيم ، جددت هذه القبة المباركة في ايام مولانا السلطان الملك الناصر العادل المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المنصور قاهر الخوارج والمتمردين محيي العدل في العالمين سلطان الاسلام والمسلمين ناصر الدنيا ودين محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور قلاوون الصالحيّ تغمده الله برحمته في شهور سنة ثمان وعشرين وسبعماية) ، (الموافق 1327م)وفيه ايضا دكة المؤذنين 

ahmad y
مصلى الأقصى القديم
مصلى الأقصى القديمهذا المصلى جزء من المسجد الأقصى المبارك، ويقع تحت الرواق الأوسط للجامع القبلي، ويتم الدخول إليه نزولا عبر درج حجري يوجد أمام مدخل الجامع القِبْلي. يتألف المصلى من رواقين كبيرين اتجاههما من الجنوب للشمال، تحدوهما أعمدة حجرية ضخمة تحمل سقفه الذي يقوم جزء من الجامع القِبْلي عليه. وهو يمثل جزءا من التسوية الجنوبية التي أقيمت فوق الأرضية الأصلية المنحدرة للمسجد الأقصى المبارك، حتى يتسنى البناء على سطح مستوٍ. ولكن الهدف الأصلي من بنائه هو أن يكون ممرا للأمراء الأمويين القادمين من الباب المزدوج الذي يطل على القصور الأموية الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك إلى الجامع القبلي مباشرة. بقى المكان لقرون مهجورا ومليئا بالأتربة والأحجار، إلى أن أعيد افتتاحه للصلاة عام 1419هـ/1998م على يد مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات ولجنة التراث الإسلامي المقدسية مع تزايد أعداد شادي الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. تبلغ مساحته نحو دونم ونصف الدونم، (الدونم = ألف متر مربع) ولكن الجزء المخصص للصلاة فيه صغير ولا يتسع إلا لنحو خمسمائة مصل. في 10/8/1999م، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق فتحة التهوية ومعالجة الرطوبة في جدار مصلى الأقصى القديم.

ahmad y
المصلى المرواني
المصلى المروانييقع المصلى المرواني تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى المبارك، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. عرف هذا الجزء من المسجد الأقصى المبارك قديما بالتسوية الشرقية، إذ بناه الأمويون أصلا كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوبي الأقرب إلى القبلة على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع لمستوى القسم الشمالي. ويرجح أن يكون قد بنى قبل الجامع القِبْلي، لهذا السبب، وأنه استخدم للصلاة ريثما يتم بناء هذا الجامع. يضم المصلى 16 رواقا حجريا قائما على دعامات حجرية قوية، ويمتد على مساحة تبلغ نحو أربعة دونمات ونصف (الدونم = ألف متر مربع)، حيث يعد أكبر مساحة مسقوفة في المسجد الأقصى المبارك حاليا. ويمكن الوصول إليه من خلال سلم حجري يقع شمال شرق الجامع القِبْلي، أو من خلال بواباته الشمالية الضخمة المتعامدة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، والتي تم الكشف عنها مؤخرا. خلال فترة الاحتلال الصليبي للقدس، حوله المحتلون إلى إسطبل لخيولهم، ومخزنٍ للذخيرة، وأسموه "اسطبلات سليمان". ولا يزال بالإمكان رؤية الحلقات التي حفروها في أعمدة هذا المصلى العريق لربط خيولهم. وبعد تحرير بيت المقدس، أعاد صلاح الدين الأيوبي (رضي الله عنه) تطهيره وإغلاقه. وظل المصلى المرواني مغلقا لسنوات طويلة، نظرا لاتساع ساحات الأقصى العلويّة، وقلة عدد شادّي الرحال إلى المسجد المبارك. ثم أعادت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات ولجنة التراث الإسلامي ببيت المقدس تأهيله، وفتحه للصلاة، في نوفمبر 1996م -1417هـ، وذلك بهدف حمايته من مخطط كان يهدف إلى تمكين اليهود من الصلاة فيه, ومن ثم الاستيلاء عليه، حيث أقاموا درجا يقود إليه عبر الباب الثلاثي المغلق في الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. واعتبر هذا العمل أضخم مشروع عمراني في المسجد الأقصى المبارك منذ مئات السنين. وجاء نجاح المسلمين في فتح بوابتين عملاقتين من بوابات المصلى المرواني الشمالية الضخمة في مايو 2000م، وبناء درَجٍ كبير داخل الأقصى يقود إلى هذه البوابات، في فترة زمنية وجيزة، سبباً في إثارة حفيظة سلطات الاحتلال الصهيوني التي كانت تخطط للسيطرة على المكان. وفي 28-9- 2000م، اقتحم أرئيل شارون، زعيم المعارضة الصهيونية آنذاك، المسجد الأقصى المبارك، ، وحاول الوصول إلى المصلّى المرواني مدنسا باحات المسجد الأقصى، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة في اليوم التالي. وتعاني كثير من أعمدة المصلى المرواني وجدرانه، خاصة في رواقه الأخير الملاصق للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك سقفه، من تصدعات خطيرة تهدده بالانهيار نتيجة تراكم ترسبات من الأوساخ والأتربة بسبب تسرب الرطوبة، مما يتطلب ترميما عاجلا يحظره المحتلون في إطار حصارهم المتواصل للمسجد الأقصى المبارك الأسير منذ 1967م. 

ahmad y
مصلى البراق
مصلى البراقيقع تحت جزء من الساحة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، بمحاذاة حائط البراق الذي ربط فيه سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) دابته البراق في رحلة الإسراء والمعراج. وإليه ينسب. وهو مصلى صغير وضيق ومتقارب، ينزل إليه بدرجات يبلغ عددها 38 درجة, ويقع مدخله في الرواق الغربي للأقصى, إلى يسار الداخل من باب المغاربة، ويفتح يوم الجمعة صباحاً وفي بعض المناسبات. كان لهذا المصلى قديما باب من خارج سور المسجد الأقصى المبارك في منطقة ساحة البراق. ولكنه أغلق في زمنٍ لاحق، وفتح للمصلى مدخل من داخل المسجد الأقصى المبارك. ويؤكد الباحثون أن باب ومصلى البراق بناء أموي لأنّ العناصـر الموجـودة في هذا الباب هي نفـس العناصر الموجودة في كل من باب الرّحمة، والباب المزدوج، كما يذهبون إلى القول بأنّ هذا المصلى، الذي أعيد بناؤه بشكله الحالي في الفترة المملوكيّة عام 707 ـ737هـ الموافق 1307ـ 1336م، متصل بكل من مصلى الأقصى القديم، والمصلّى المرواني، وباب الرّحمة. ويعاني مصلى البراق من تشققات في بعض حجارته نتيجة الرطوبة الشديدة وتساقط المياه، وهو وضع يهدد بالتفاقم في ظل الحظر الذي يفرضه المحتلون الصهاينة على أعمال الترميم في إطار حصارهم الشامل للمسجد الأقصى المبارك، خاصة وأن هذا المصلى ملاصق تماما لحائط البراق الذي حولوه إلى "ساحة مبكى" خارج الأقصى. كما تتواجد قوة من الشرطة الصهيونية باستمرار عند باب مصلى البراق القائم داخل المسجد الأقصى، مما يعيق وصول المصلين إليه. ومع بدء هدم تلة طريق باب المغاربة في 6/2/2007م، كشف النقاب عن مساعٍ صهيوني للسيطرة على هذا المصلى بعد فتح الباب الآخر المغلق الذي يؤدي إليه من خارج سور المسجد الأقصى المبارك، والواقع تحت باب المغاربة مباشرة، وذلك بهدف تحويله إلى كنيس يهودي! 

ahmad y
المتحف الإسلامي ( مصلى المغاربة )
مصلى المغاربةبناء قديم جدا يقع في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، إلى الجنوب من باب المغاربة، وله بابان: مغلق في جهته الشمالية، ومفتوح في جهته الشرقية المواجهة للجدار الغربي للجامع القبلي. قيل إن صلاح الدين الأيوبي (رضي الله عنه) بناه سنة 590هـ- 1193م, لصلاة المالكية. ويستعمل اليوم كقاعة عرض لأغراض المتحف الإسلامي ومقتنياته التي نقلت إليه من الرباط المنصوري، في سنة 1348هـ - 1929م. ويحوي المتحف آثارا كثيرة من العهود المختلفة للحكم الإسلامي لبيت المقدس, وبداخله ما تبقى من آثار منبر نور الدين زنكي بعد احتراقه على يد اليهود سنة 1969م. في 2004م، قام بعض الصهاينة الذين اعتادوا اقتحام الأقصى من باب المغاربة (والذي صادره المحتلون منذ بدء الاحتلال، ويمنعون المسلمين من استخدامه) بتكسير أعمدة رخامية أثرية قريبة من المتحف الإسلامي، يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى، كما حدث انهيار في جداره الغربي في عام 2003م، بسبب الحفريات اليهودية في ساحة البراق القريبة. 

ahmad y
مصلى النساء
جامع النساءيقع داخل المسجد الأقصى المبارك، ويمتد بمحاذاة حائطه الجنوبي بدءا من الجدار الغربي للجامع القبلي، وحتى الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، فهو يمثل أقصى الجزء الجنوبي الغربي من المسجد الأقصى المبارك. وهو بناء كبير واسع ومرتفع على مستوى الجامع القِبْلي, يقوم مبناه على عشرة عقود وعرضه عقدان. ويعود بناؤه إلى العهد الأيوبي حيث خصص لصلاة النساء، وحمل اسمه هذا. وقيل إن بانيه هو صلاح الدين الأيوبي (رضي الله عنه). غير أن باحثين يرون أن بناءه تم في الفترة الصليبية، ككنيسة داخل المسجد الأقصى المبارك، ثم طهره صلاح الدين، وأعاده موضعا للصلاة. وجامع النساء مقسم اليوم إلى ثلاثة أقسام: أولها غربي ملحق بالمتحف الإسلامي، ويمثل امتدادا للمتحف، وثانيها في الوسط، وبه توجد مكتبة الأقصى الرئيسية، وثالثها شرقي ملاصق للجامع القبلي وملحق به، ويستعمل الآن كمستودع. وكغيره من الأبنية الواقعة أقصى جنوبي المسجد الأقصى المبارك ملاصقة لجداره الجنوبي، يتعرض جامع النساء لمخاطر الهدم بسبب الحفريات الصهيونية في المحيط الجنوبي للمسجد المبارك. ويعتقد أن هذه الحفريات وصلت إلى أساسات الجامع.

ahmad y
مصلى عمر
مصلى عمروهو المبنى المتطاول الكائن شرقي جنوب مبنى المسجد الاقصى البارك ، شرق غرب ، له مدخلان : الاول من داخل المصلى القبلي، والثان يدخل إليه الزائر من ساحات المسجد الاقصى المبارك ، والأخير لا يفتح إلا أيام الجمع وفي المناسبات .المسجد عبارة عن رواق واحد في عرضه ، وأربعة أروقة متجاورة في طوله .دعي بهذا نسبة إلى المكان الذي أقام فيه عمر بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنه ، مسجده يوم أن فتح بيت المقدس ، ولا زال ذاك المكان موضع خلاف بين العلماء ، أهو هنا أم إلى الشرق اكثر .يعود مبنى هذا البناء إلى العهد العثماني الاول ، وهو مقطوع في أيامنا إلى جزئي : الغربي للصلاة فيه والشرقي يستغل عيادة صحية تابعة للمسجد الأقصى البارك وتستخدم في الحالات الطارئة فقط ، ثم وسع حديثا على العيادة على حساب السجد.

ahmad y
قبة الصخرة
قبة الصخرةقبة عظيمة في قلب المسجد الأقصى المبارك, تعتبر المعلم المميز للمسجد المبارك ولمدينة القدس عموما، وتعد من أجمل ما بنى من التحف المعمارية في العالم قاطبة. أمر بإنشائها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، بين عامي 66-86هـ / 685-705م، لإظهار عظمة الدولة الإسلامية الوليدة في ذلك الوقت، وأوكل العمل إلى المهندسين: رجاء بن حيوة البيساني، ويزيد بن سلام المقدسي، فأقاماها على أسس هندسية دقيقة ومتناسقة، على شكل مبنى مثمن الشكل، له أربعة أبواب تفتح على الجهات الأربعة، وتعلوه قبة مطلية بألواح الذهب، ارتفاعها 35م، يعلوها هلال بارتفاع 5م. ويعتقد بعض الباحثين أن بناتها خططوا لجعلها قبة للمسجد الأقصى المبارك كاملا. وفي داخل مبنى قبة الصخرة، توجد تثمينة أخرى تقوم على دعامات وأعمدة أسطوانية، في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة أما المساحة المسقوفة المحيطة بالصخرة المشرفة، فهي مصلى مخصص حاليا لصلاة النساء في المسجد الأقصى المبارك (خاصة في صلوات الجمعة والأعياد والتراويح). ويمتد هذا المصلى ليشمل صحن الصخرة المكشوف خارج مبنى القبة بمساحة إجمالية تقرب من ثلاثة دونمات (الدونم = ألف متر مربع )أثناء الاحتلال الصليبي للقدس والمسجد الأقصى، جرى تحويل قبة الصخرة إلى كنيسة عرفت باسم (كنيسة أقدس المقدسات) أو (معبد الرب Temple Domini)، كما أنشئ مذبح فوق الصخرة، ورفع الصليب فوق القبة، إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين (رضي الله عنه) عام 583هـ - 1187م, وأمر بإعادة تذهيب القبة من الداخل. وإذ يولي الصهاينة أهمية خاصة للصخرة المشرفة في المعبد المزعوم الذي يسعون لإقامته على حساب المسجد الأقصى المبارك، فقد تعددت اعتداءاتهم عليها، حيث تعرضت لقصف بطائراتهم خلال عدوان عام 1948م، كما اقتحموا الأقصى المبارك بأسلحتهم ودنسوا الصخرة المشرفة برفع علمهم فوقها لبعض الوقت لدى احتلال الأقصى عام 1967م. وخلال الثمانينيات من القرن العشرين، جرت محاولات عدة لنسفها بالمتفجرات شديدة التدمير على متطرفين يهود، واقتحمها جندي يهودي، يدعي هاري جولدمان، في عام 1982م، وأطلق النار على المصلين بشكل عشوائي مما تسبب في استشهاد اثنين وإصابة أربعة من المصلين. كما تحتل شرطة الاحتلال خلوتين للعبادة تقعان شمالي صحن الصخرة بعد أن حولتهما إلى مركز لها في قلب المسجد الأقصى المبارك. إضافة لذلك، تتواصل الحفريات والأنفاق الصهيونية حول الأقصى وتحته، وصل بعضها إلى ما تحت قبة الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك)، بل يعتقد أنهم أقاموا فيها كنسا يهودية. ومع تعدد هذه الاعتداءات، ورغم أنها لم تنجح في التأثير على أساسات قبة الصخرة، بفضل إقامتها على أرضية مستوية في أعلى هضبة موريا التي يقوم عليها المسجد الأقصى، إلا أن الرخام الذي يحيط بالقبة من الداخل، وزخارفها الفسيفسائية من الداخل والخارج تعاني من التشقق والتآكل والتساقط. وهذا الوضع مهدد بالتفاقم بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك ومنعها المسلمين من القيام بأية أعمال ترميم لأي من أجزائه، بما في ذلك قبة الصخرة المشرفة.

ahmad y
الصخـــرة
الصخرة المشرفةالصخرة المشرفة  تمثل أعلى جزء في هضبة بيت المقدس - هضبة موريا - التي يقوم عليها المسجد الأقصى المبارك، أرض المحشر والمنشر, كما ورد في الأثر. ويرجح أن تكون هذه الصخرة الموضع الذي عرج منه الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى السماوات السبع. وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تتراوح أبعادها بين 13 و18 متراً، وارتفاعها حوالي المترين، وتوجد مغارة أسفل جزء منها تعلوها فتحة. ويحذر من تعظيمها، حيث لم يرد بذلك شرع، فلا يجوز تقبيلها أو التمسح أو التبرك بها.

ahmad y
قبة السلسلة
قبة السلسلةتعد قبة السلسلة من أهم وأشهر قباب المسجد الأقصى، تقع علـى بعد ثلاثـة أمتـار من الباب الشرقي لقبّـة الصخرة المشرفة والمعروف بباب البراق، في وسط المسجد الأقصى. أمر ببنائها الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، واختلف في الحكمة من بنائها، ويرجح أنها بنيت كنموذج طورت على أساسه قبة الصخرة، وكان ذلك بين عامي 65 - 68هـ / 685 - 688م، أي قبل بناء قبة الصخرة. وكان الخليفة سليمان بن عبدالملك يجلس فيها وينظر في أمور الرعية. كما استخدمت فيما بعد مقرا للعلم والعلماء للتدريس والسماع, واستخدمت أيضاً للصّلاة والتعبّد. وفي عهد الاحتلال الصليبي للقدس، حولت إلى كنيسة عرفت بكنيسة (القديس جيمس). أما اسمها الحالي, فيقال إنها أخذته من سلسلة حديدية كانت تتدلى في وسطها, لكنه أمر لا دليل عليه. جدد بناء القبة في زمن الظاهر بيبرز في سنة 661هـ - 1263مـ، ثم جددت مرة أخرى في سنة 969هـ - 1561مـ، وفرشت جدرانها بالقاشاني كقبة الصخرة المشرفة، ثم جددت في سنة 1155هـ - 1742مـ، وقد استغلت قبة في القرن لعاشر هجري كمجلس للقضاة يجلس تحت قبتها قاضي القدس الحنفي لإصدار الأحكام والفصل بين المختصمين.قبة السلسلة مقامة على رقبة سداسية مغلقة أقيمت على ستة أعمدة، وأحيطت الأعمدة الستة برواق مضلع يتألف من أحد عشر ضلعاً يحمله أحد عشر عموداً رخامياً والقبة مفتوحة الجوانب ما عدا الجهة الجنوبية وبها محراب لتحديد القبلة، وتقع قبة السلسلة في وسط المسجد الأقصى بالضبط ، والناظر لها من أي مكان يشاهد جميع أعمدتها الداخلية والخارجية .

ahmad y
قبة المعراج
قبة المعراجإحدى قباب المسجد الأقصى المبارك الواقعة فوق صحن الصخرة، إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة وتقع بينها وبين قبة الصخرة قبة النبي إلى الشمال قليلاً. بناها الأمير الاسفسهلار عز الدين سعيد السعداء أبو عمر عثمان بن علي بن عبد الله الزنجيلي، متولي القدس الشريف عام 597هـ-1201م، أي في العهد الأيوبي، مكان قبة أقدم أقيمت تخليداً لمعراج الرسول (صلى الله عليه وسلم). وتم تجديدها في العهد العثماني بإشراف محمد حقي في سنة1195هـ - 1780مـ، كما يفيد ذلك نقش كتب على صفين من البلاط الملون فوق المحراب. وهناك نقش رائع موجود في الواجهة الشمالية للقبة فوق مدخلها جاء فيه (( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره هذه قبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرها أهل التاريخ في كتبهم تولى إظهارها بعد عدمها وعمارتها بعد اندثارها- بنفسه وماله الفقير إلى رحمة ربه الأمير الأجل الإسفهسلار الكبير الأوحد الأعز الأخص الآمن المجاهد الغازي المرابط عز الدين جمال الإسلام- سعيد السعداء سيف أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن علي بن عبد الله الزنجيلي متولي القدس الشريف وذلك في شهور سنة سبع وتسعين وخمسمائة)). والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب، وباب جهة الشمال، ويقوم على ثلاثين عمودا، وتعلوه قبة مغطاة بصفائح من الرصاص. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها، بما يشبه التاج فوق رأسها. واستخدمت القبة كمبنى ومكتب لدار الحديث، أما اليوم فتستخدم من قبل لجنة الإعمار في المسجد الأقصى المبارك.سميت القبة بهذا الإسم نسبة إلى معراج الرسول عليه الصلاة والسلام وتخليداً للذكرى.

ahmad y
قبة موسى
قبة موسىتقع هذه القبة فوق مصطبة موسى، وسط الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك، بين باب السلسلة غربا، والقبة النحوية شرقا. بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 647هـ-1249م، ليتعبد فيها الزهاد، وهناك نقش تذكاري موجود فوق مدخل القبة الرئيسي جاء فيه (( بسم الله الرحمن الرحيم- هذا ما أمر بعمارة هذا المكان- مولانا السلطان الصالح- نجم الدنيا والدين ابن الملك- الكامل في شهور سنة سبع وأربعين وستمائة))، وعرفت القبة باسم أحد الشيوخ الذين كانوا يؤمونها، كما قيل إنها سميت بذلك تيمّناً بنبي الله موسى (عليه الصلاة والسّلام)، وهذا ما يوافق الهدي القرآني والإيمان بتكريم وتعظيم جميع الأنبياء. كما سميت سابقا قبة الشجرة، نسبة إلى شجرة نخل ضخمة كانت بجوارها. وأيضا سميت بالقبة الواسعة. وهي عبارة عن غرفة كبيرة مربعة طولها ستّة أمتار، وعرضها ستّة أمتار، فيها ستّة شبابيك، تعلوها قبة، ولها محراب ناتئ للخارج، ومدخل شمالي, والمصطبة التي تحيط بها لها محراب آخر من جدار مرتفع. تستخدم القبة اليوم دارا لتحفيظ القران الكريم، حيث تمّ فتح أوّل دار للقرآن الكريم في فلسطين فيها، وما زالت تخرج الأفواج من الطلبة الذين يتعلّمون أحكام التجويد فيها.

ahmad y
القبة النحوية
القبة النحويةإحدى قباب المسجد الأقصى المبارك، تقع في الطرف الجنوبي الغربي لصحن الصخرة، مقابل باب السلسلة. أنشأها الملك شرف الدين أبو المنصور عيسى الأيوبي عام 604هـ - 1207م، على يد الأمير حسام الدين أبي معد قمباز، لتكون مدرسة متخصصة لتعليم العلوم اللغوية من صرف ونحو داخل المسجد الأقصى المبارك, فعرفت بالقبة النحوية، والمدرسة النحوية. أوقف لها الملك عيسى أوقافا كثيرة لتصرف عليها، حيث كان من ابرز من حرصوا على إعمار هذا المسجد الشريف، كما كان محبا للقرآن الكريم ولغته. تتكون القبة من ثلاث غرف متصلة، تقوم قبتها الكبرى فوق الغرفة الغربية، بينما توجد قبة أخرى أقل ارتفاعا فوق الغرفة الشرقية، ولها مدخل رّئيسي يقع في واجهتها الشّمالية. يوجد نقش في مبناها العلوي جاء فيه (( بسم الله الرحمن الرحيم/ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً، أمر بإنشاء هذه القبة المباركة وما يليها من العمارة، مولانا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبو النصر عيسى ولد مولانا الملك العادل سيف الدين سلطان الإسلام، والمسلمين أبو بكر بن أيوب أعز الله أنصارهما وجرى ذلك على يده، عبده الراجي عفو ربه الأمير حسام الدين أبي سعد فيما زين عبد الله المعظي، الوالي بالبيت المقدس الشريف وذلك في شهور سنة أربع وستماية.))تحولت القبة النحوية إلى مكتبة في عهد الاحتلال البريطاني، وتستعمل اليوم كمقر لمحكمة الاستئناف الشرعية (جزء من المحكمة الشرعية في القدس، والتي تتبع للأردن)، واسمها الدقيق الآن: مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة، ومن تحتها أرشيف المحكمة. ولعل هذا الاستعمال هو ما حماها من أخطار الاحتلال، حيث إنها تشرف بشكل واضح على حائط البراق من داخل الأقصى المبارك، كما تشرف على بابي المغاربة والسلسلة. ولذلك تعتبر نقطةً ساخنةً عند وقوع اعتداءات صهيونية على المسجد الأقصى المبارك، كما حدث في انتفاضة الأقصى الأخيرة، وتحديدا في 30/6/2000م، حيث اقتحم الصهاينة الأقصى من باب السلسلة، وسيطروا على القبة النحوية، ومن ثم سيطروا على الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك، وقتلوا شهيدا عند باب المغاربة، من بين 5 مصلين استشهدوا برصاص الاحتلال في ذلك اليوم، فضلا عن إصابة العشرات.

ahmad y
قبة سليمان
قبة سليمانمن احد قباب المسجد الأقصى المبارك، تقع إلى الجنوب الغربي من باب فيصل، وسط الساحات الشمالية للمسجد الأقصى المبارك. وتنسب إلى الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك, حيث يذكر بعض المؤرخين أنها من بناء الأمويين. ولكن يعتقد أن بناءها الحالي تم في العهد الأيوبي، وتحديدا عام 600هـ - 1203م، خاصة وأنها تكاد تطابق قبة المعراج الأيوبية العهد. وقد جرى ترميمها في العهد العثماني. ويشير الباحثون إلى أنّ الأسماء التي أطلقت على بعض القباب في المسجد الأقصى المبارك جاءت تيمّناً بالأنبياء الذين صلّوا خلف الرّسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم)، في رحلة الإسراء والمعراج، فهناك قبّة موسى وقبّة النبي، وقبة سليمان، وإن لم يكن لهؤلاء الأنبياء علاقة بهذه المباني من قريب أو بعيد. والقبة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع، محمولة على أربعة وعشرين عموداً رخامياً، مفتوح في واجهتها الشمالية باب ويوجد في جدارها القبلي محراب وقد ذكرها فضل الله العمري ومجير الدين والعديد من المؤرخين بالوصف الموجودة حالياً ولم يتغير من وصفهم لها شيء، استخدمت هذه القبّة كمكان للعبادة، والتأمّل، والخلوة، ثم لحفظ أوراق وسجلاّت المحكمة الشّرعيّة وسجلاّت المسجد الأقصى المبارك، ثمّ قامت دائرة الأوقاف ولجنة الإعمار بترميمها، واستخدمت مقرّاً لقسم الواعظات، وكان بها درابزين يحيط بالصخرة ويقطع القبّة، ولكنه أزيل منها حديثاً، والمبنى الآن بحاجة لترميم.

ahmad y
قبة عشاق النبي
قبة عشاق النبيتقع هذه القبة داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى الجنوب الشرقي من باب فيصل، ويعود إنشاؤها إلى عهد السلطان العثماني محمود الثاني، وتحديدا في سنة 1233هـ - 1817م، ولهذا تعرف أيضا باسم إيوان السلطان محمود الثاني. وأما اسمها الحالي فمصدره اعتياد بعض شيوخ الصوفية الاجتماع للذكر تحتها. يوجد نقش تأريخي في الجهة الشمالية الغربية من أعلى الإقبة جاء فيه :(( بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا الإيوان اللطيف/ في هذا المكان الشريف الملك المعظم والخاقان/ المفخم الغازي المجاهد السلطان محمود خان خلد الله ملكه/ على مدى الزمان وذلك على يد الوزير الشهير صاحب الخيرات/ والتدبير الدستور الوقور الحاج سليمان باشا بلغه الله ماشاء/ والي صيدا وطرابلس حالا وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومايتين 233/ بمباشرة راقمه العبد الضعيف مصطفى علي افندي المأمور من جانب الدستور.))وهي عبارة عن مبنـى مربع الشكل طول ضلعه 7 أمتار، قائم على أربع دعائم ركنيّة تعلوها أربعة عقود مدببة تعلوها قبـة ضحلة. والمبنى مفتوح الجوانب، وبه محراب حجري مجوف جميل يبدو أنّه أضيف في فترة لاحقة في وسط الجهة الجنوبيّة. ويصعد إلـى صحن هذه القبة من خلال ثلاث درجات من الجهتين الغربية والشرقيّة، وأرضيتها مبلّطة بالحجر، وعلى حافتها من الجهة الشمالية عمودان نائمان يبدو أنّهما وضعا في زمن متأخّر

ahmad y
قبة الميزان
قبة الميزانتقع جنوبي صحن الصخرة المشرفة، ملاصقة للبائكة الجنوبية، وحيث تعرف بوائك الأقصى كذلك بالموازيين, فقد سميت هذه القبة باسم قبة الميزان لهذا السبب. وحيث إنها في الحقيقة على شكل منبر فوقه قبة، فقد عرفت باسم أشهر هو "منبر برهان الدين"، نسبة إلى قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة، الذي أنشأها في سنة 790هـ - 1388م، فهي مملوكية العهد. جُدّد المنبر في عهد السلطان العثماني عبدالمجيد بن محمود الثاني، في سنة 1259هـ - 1843م، كما مر بترميم في أواخر سنة 2000م، على يد مجموعة من الطلبة الإيطاليين، وذلك عن طريق دائرة الأوقاف الإسلامية.وكان يوجد منبر خشبي جميل في شكله ورشاقته مكان هذا المنبر، وضعه صلاح الدين (رضي الله عنه) ثم أعيد بناؤه من الحجر على النمط الهندسي الذي تشتهر به المنابر المملوكية المعروفة بنقشها وجمالها، ليصبح على مرور الأزمنة تحفة معمارية خالدة تنطق بالجمال والروعة. يتكون مبنى المنبر المجصص بالرخام من مدخل يقوم في أعلاه عقد يرتكز على عمودين صغيرين من الرخام، ويُصعد منه إلى درجات قليلة تؤدي إلى دكة حجرية (مقعد) معدة لجلوس الخطيب، وتقوم فوق تلك الدكة قبة لطيفة صغيرة ترتكز على أعمدة رخامية جميلة الشكل, وتحت مجلس الخطيب إلى الغرب قليلا يوجد محراب صغير وجميل، بينما يوجد محراب آخر جهة الشرق نقش داخل جسم الركبة الغربية التي تحمل البائكة الجنوبية. وهذا المنبر يسميه البعض (منبر الصيف)، لأنه في ساحة مكشوفة، فيستخدم في فصل الصيف فقط عندما يكون الجو مناسباً، لإلقاء الدروس والمحاضرات. وكان يستخدم للخطابة والدعاء في الأعياد الإسلامية، وكذلك في صلوات الاستسقاء التي تقام في ساحات المسجد الأقصى المبارك, إذ لا يوجد في ساحات المسجد منبر غيره.

ahmad y
قبة محراب النبي
قبة محراب النبيإحدى قباب المسجد الأقصى المبارك، تقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة، بينها وبين قبة المعراج. يعتقد أنها بنيت في المكان الذي صلى فيه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إماما بالأنبياء والملائكة ليلة الإسراء، حيث إن هناك بعض النصوص التي تشير إلى أنّ المعراج كان على يمين الصخرة، ويقول الباحثون إن هذا سبب تعدد القباب على يمين الصخرة. يعود بناء هذه القبة، التي تسمى أيضا (قبة النبي)، إلى العهد العثماني، حيث بنيت على مرحلتين: إحداهما في عهد السلطان سليمان القانوني عام 945هـ - 1538م، حيث أقيم المحراب الذي يوجد الآن بداخلها على يد الأمير محمد بك، على ارتفاع 70سم. وجاء ذلك في نقش التأسيس كما يلي : (( أنشأ هذا المحراب المبارك مولانا الأمير الكبير محمد بك/ صاحب لواء غزة وقدس شريف زيد قدرهما بتاريخ سنة 945 هجرية.)) أما المرحلة الثانية، فكانت في عهد السلطان عبدالمجيد الثاني عام 1261هـ - 1845م حيث أنشئت القبة فوق المحراب. وذكر هذا في نقش جاء فيه : (( شفاعات يا رسول الله ميرالاي عساكر شاهنه مير السيد محمد شاكر 1261.))تقوم القبة على ثمانية أعمدة رخامية، تعلوها ثمانية عقود مدببة، وهي مفتوحة الجوانب، ويوجد بلاط أحمر في أرضية القبة يحيط به المحراب ارتفاعه 70سم ، ومن المرجح أنه يعود إلى العهد الأموي.

ahmad y
قبة الأرواح
قبة الأرواحتقع على صحن الصخرة التي تتوسط المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا شرقي البائكة الشمالية الغربية، أمام خلوة شمالية اتخذت مكتبا لحرس الأقصى، وتبعد عنها حوالي عشرة أمتار. تعود إلى القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي, أي أن بناءها عثماني.اختلف في سبب تسميتها، فقيل لعلها سميت بذلك استئناسا بالأحاديث التي وردت في فضـل صخرة بيت المقدس وأنّها أرض المحشر والمنشر وأنّ أرواح العباد تحشر علـيها، وقيل لعلها سميت بذلك لقربها النسبي من المغارة المعروفة باسم مغارة الأرواح، والتي ينزل إليها بدرجات من داخل قبة الخليلي المجاورة، وكل هذا لا دليل عليه.القبة مفتوحة الجوانب، مكونة من ثمانية أعمدة رخامية تقوم عليها ثمانية عقود مدببة، وفوقها قبة واسعة كسيت بألواح الرصاص، وعند قواعد أعمدتها درابزين حجري ارتفاعه 20سم يلفها، وينتهي على شكل محراب فـي اتّجاه القبلة.

ahmad y
قبة يوسف آغا
قبة يوسف اغاتقع داخل المسجد الأقصى المبارك إلى الغرب من الجامع القِبْلي، قبالة المتحف الإسلامي(جامع المغاربة)، تبعد ما يقارب الثلاثين متراً عن باب المغاربة. دعيت باسم منشئها الوالي العثماني يوسف أغا، وكان ذلك عام 1092هـ - 1681م, وهو الذي أنشأ أيضا قبة يوسف في صحن الصخرة وذلك بإشراف الحاج علي، ويبين ذلك نقشين تأسيسيين أحدهما باللغة العربية يتألف من سطور أربعة، والأخر بالكتابة العثمانية يتألف من سطرين، .وهي عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة. وتستخدم اليوم مكتبا لبيع تذاكر دخول المتحف الإسلامي لزوار المسجد الأقصى من غير المسلمين، (فالمسلمون يدخلون بلا تذاكر)، وتستعمل كذلك كمكتب للاستعلامات.

ahmad y
قبة يوسف
قبة يوسفتقع هذه القبة جنوبي صحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك، بين منبر برهان الدين والقبة النحوية، بناها الوالي العثماني يوسف أغا، عام 1092هـ - 1681م.شاع بالخطـأ أنّهـا سميت بقبّة يوسف تيمنا بنبي الله يوسف (عليه الصلاة والسلام)، وهذا محتمل، إلاّ أنّ وجود النقش الأيوبي الذي وضعه الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في جدار مدينة القدس في هذه القبة يرجح أن يكون بناؤها بهدف حفظ هذا النقش، وذلك بعد أن أعيد بناء السور على يد العثمانيين وقد جاء في النقش الموجود داخل قبة يوسف ما يلي: (( بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته على محمد النبي وآله، أمّن بعمارته وحفر الخندق مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين خادم الحرمين الشريفين، وهذا البيت المقدس والمظفر يوسف محيي دولة أمير المؤمنين أدام الله أيامه ونصر أعلامه في أيام أمير الأمراء الكبير، سيف الدين علي أحمد أعزه الله في سبع وثمانون وخمسماية للهجرة النبوية الشريفة)). فيوسف المقصود هو الاسم الأول للسلطان صلاح الدين.وهذه القبة عبارة عن بناء مربع مفتوح الجوانب باستثناء الجانب الجنوبي الذي يرتكز على الحائط الجنوبي لصحن قبّة الصخرة. وعلى هذا الحائط المغلق، وضع النقش بداخل القبّة وفوقه المحراب. والمبنى الذي يشبه المصلى الصغير تعلوه قبة محمولة على أربعة أعمدة، وهي ضحلة يعلوها هلال على النمط العثماني.استهدفتها آلة الاحتلال الصهيونية كما استهدفت كل أجزاء المسجد الأقصى المبارك... فكلما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة الصخرة المشرفة في قلب الأقصى، فإنهم يتمركزون عند قبة يوسف للسيطرة على الساحات التي تقع أمام الجامع القِبْلي (المصلى الرئيسي في الأقصى).

ahmad y
قبة مهد عيسى
قبة مهد عيسىبناء تذكاري داخل المسجد الأقصى المبارك، أنشأه المسلمون في العهد العثماني عام 1315هـ - 1898م, يقع عند منتصف درج قائم في الزاوية الجنوبية الشرقية للمصلى المرواني يوصل إلى سطح المصلى. والبناء عبارة عن قبة صغيرة تحملها أعمدة أربعة، ومن دونها حوض حجري يسمى "مهد عيسى" وضع هناك على الأرجح في العهد العباسي أو الفاطمي، وأمامه محراب حجري كذلك. ويقال إن المسيح عيسى بن مريم (عليه الصلاة والسلام) نام في هذا المكان وهو طفل صغير، وهو أمر لا دليل عليه, ولا يعتقد به النصارى, إذ انهم لم يولوا المكان أي اهتمام قبل الفتح الإسلامي. ويؤكد باحثون أن محراب أو مهد عيسى هو في الأصل مقصورة الخليفة، وهي حجرة من حجر دار كبيرة محصنة بالحيطان من عناصر المسجد تقام قرب المحراب. وكان الفاطميون قد اتخذوا من هذا المحراب وهذه المقصورة مكاناً للعبادة، وأطلقوا عليـه وهماً اسم مسجد مهد عيسى.

ahmad y
قبة الخليلي
قبة الخليليتقع في صحن الصخرة، إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة المشرفة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك، تفصل بينهما قبتا النبي والمعراج. أنشئت في العهد العثماني على يد محمد بك محافظ القدس في سنة 1112هـ - 1700م, وعرفت باسم شيخ صوفي كان يؤمها ويتعبد فيها, وتعرف كذلك بقبة بخٍ بخٍ، ومصلى الخضر، ومسجد النبي، وهي اليوم مكتب لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك. والقبة عبارة عن مبنى مربّع مقام على أربعة أركان، تعلوه قبّة ضحلة على الطراز العثماني، وفي واجهاته الأربع ثماني نوافذ مستطيلة الشكل. وفي واجهة المبنى الشرقيّة باب صغير يعلوه نقش يحمل اسم وتاريخ المبنى. وبداخل هذه القبة من جهة القبلة، محراب من حجر كلسي ملكي فيه حنية حجريّة ضحلة، وتحت مبنى قبة الخليلي يوجد مبنى سفلي، يسمى كهف/ مغارة الأرواح، يتوصل إليه من خلال سلم حجري مقطوع من الصخر، وهذا الكهف قليل التهوية عديم النور لا يستعمل.هذا ما جاء في نقش موجود في الواجهة الشرقية للقبة "طالع السعد نوره فتح مبين ... بعد الخفى لقبة الهادي الأمينعلى يد الحاكم بالقدس الذي ... عمر آبـــارا بها للمسلمينخيراته بين الأنام تكاثرت ... بالمسجد الأقصى لعين الناظرينمحمد له المنا تاريخهـا ... قلنـا ادخلوها بســلام آمنين"

ahmad y
قبة الخضر
قبة الخضرتقع هذه القبة فوق صحن قبّة الصخرة التي تتوسط المسجد الأقصى المبارك، جنوبي البائكة الشماليّة الغربية، وملاصقة لسُلَّمها. أنشئت في القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي, أي في العهد العثماني، فوق مكان قيل إن الخضر (عليه السلام) كان يؤمه ويصلى فيه, حيث يوجد تحتها مبنى عثماني واسع استخدم زاوية للذكر والدعاء والعلم والاعتكاف عرفت بزاوية/ مقام الخضر لنفس السبب, والأمران لا دليل عليهما. وهي قبة صغيرة الحجم، محكمة البناء، لطيفة المنظر، مرفوعة على ستة أعمدة رخامية جميلة، فوقها ستة عقود حجرية مدببة، وبداخلها بلاطة حمراء على شكل محراب باتجاه القبلة.

ahmad y
البائكة الشمالية الشرقية
البائكة الشمالية الشرقيةتقع في الطرف الشمالي لصحن الصخرة (الواقعة في وسط المسجد الأقصى المبارك) في جهته الشرقية، أنشئت في العهد المملوكي, سنة 726هـ - 1325م. وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودين أسطوانيين في الوسط، ارتفاعها 7م، وتمتاز عقودها بأن أرجلها أطول بشكل ملحوظ (مشمور) وقد اتخذت هيئة المخدات المتلاصقة التي رصت وفقها صنجات العقود ذاتها، وزيادة على ذلك فقد زخرف أعلى البائكة بصف من المقرنصات الحجرية. وسلمها الحجري يقوم بمرحلتين، ويضم إحدى عشرة درجة.

ahmad y
البائكة الشمالية
البائكة الشماليةتقع في منتصف الحد الشمالي لصحن الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك تجاه باب حطة.أنشئت في العهد المملوكي وقد أمر بتشييدها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 721هـ - 1321م، ويبلغ ارتفاعها 7.5م. وهي عبارة عن بائكة صغيرة مؤلفة من عمودين رخاميين تكتنفهما دعامتان حجريتان، وهي بائكة من ثلاثة عقود حجرية مدببة الأوسط منهما أعلى ارتفاعا وأكثر سعة من العقدين الجانبيين، وقد ازدان أعلى البائكة بزخارف هندسية محفورة بشكل غائر, وسلمها الحجري يقوم على مرحلة واحدة ودرجاته تسع.يوجد على البائكة ثلاث نقوش تاريخية جاء فيها ما يلي: (( بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تكمل بلاط الحرم الشريف _المسجد الأقصى_ أنشئت هذه القنطرة في أيام مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور قلاون وذلك في ثاني ربيع الأول سنة ست وعشرين وسبع ماية.))(( وكان فراغ هذا البلاط المبارك والقنطرة المباركة))(( بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى أيدمر الشجاعي الملكي الناصري ناظر الحرمين الشريفين عفا الله عنه.))

ahmad y
البائكة الغربية الشمالية
البائكة الغربية الشماليةتقع على الطرف الغربي لصحن الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك) في جهته الشمالية، قريبا من قبة الخضر وسبيل شعلان وتصل إلى باب الناظر.يعود إنشاؤها إلى عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون في سنة 778هـ (1376م) وقد جرى تجديدها في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 974هـ -1566مـ , ارتفاعها 7م. تتألف هذه البائكة من دعامتين حجريتين بينهما عمودان رخاميا، وعقود البائكة الثلاثة مدببة وقد حرص المعمار على أن يكون العقد الأوسط منها أعلى ارتفاعا وأكثر اتساعا من العقدين الجانبين، كما زخرف أعلى البائكة بصف من المقرنصات الحجرية، سلمها الحجري تبلغ عدد درجاته ثلاثا وعشرين درجة.

ahmad y
البائكة الغربية
البائكة الغربيةتقع في منتصف الحد الغربي لصحن الصخرة المشرفة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك. و من المرجح أن الأمر بإنشاء هذه الباكئة هو والأمير أبو القاسم أنوجور ابن الأخشيد وكان ذلك في عام 340هـ (1952م), وقد تم تجديد هذه البائكة في عصر الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي بعد الزلزال الذي ضرب القدس.وهي عبارة عن ثلاثة أعمدة رخامية على جانبيها من الخارج دعامتان حجريتان مبنيتان، وهي جميعا تحمل أربعة عقود حجرية مدببة، سلمها تبلغ درجاته أربعا وعشرين درجة، توصل الصاعد إلى صحن الصخرة من ساحة المسجد الغربية.

ahmad y
البائكة الغربية الجنوبية
البائكة الغربية الجنوبيةتقع على المحيط الغربي لصحن الصخرة (الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك) في جهته الجنوبية، تم تشييدها بأمر السلطان المملوكي الأشرف قايتباي في سنة 877هـ - 1472م. وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودين من الرخام في الوسط، ارتفاعها 7م، ويوصل إليها سلم حجري، درجاته أربع وعشرون درجة.وفي الحائط الشمالي للركبة الشمالية يوجد محراب صغير الحجم لعل تاريخ نقشه يعود إلى العهد العثماني.

ahmad y
البائكة الجنوبية
البائكة الجنوبيةتوجد في منتصف الحد الجنوبي لصحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك، وربما تكون قد أنشئت أول مرة في العهد الأموي, ولكن من المؤكد أنها جددت في العهد العباسي،وقد قام الفاطميون في عام 426هـ (1035م) بترميم هذه البائكة، وجددها العثمانيون أيضا في سنة 1311هـ (1893م) ثم رممتها دائرة الأوقاف الإسلامية عام 1402هـ - 1982م. وهي عبارة عن ثلاثة أعمدة أسطوانية في الوسط، تحفها عن اليمين واليسار ركبتان عظيمتان، ارتفاعها 6.5م. ويصل ساحة المسجد بصحن الصخرة درج حجري درجاته عشرون.وفي الواجهة الجنوبية من هذه البائكة الجنوبية، توجد مزولة شمسية يستعين بها المصلون للتعرف على أوقات الصلوات، وكانت الاستعانة بها سابقا أوسع مما هي عليه اليوم، للاستعاضة عنها بساعات اليد، وهي من صنع مهندس المجلس الإسلامي الأعلى رشدي الإمام، وذلك في سنة 1907م.

ahmad y
البائكة الجنوبية الشرقية
البائكة الجنوبية الشرقيةتقع قرب الطرف الشرقي للحد الجنوبي لصحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك. أنشئت في العهد الفاطمي عام 412هـ - 1021م, وتم تجديدها في العهد الأيوبي عام 608هـ - 1211م. وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودي رخام في الوسط، أسطوانيي الشكل، وعدد درجات سلمها الحجري تسع عشرة، ويتراوح ارتفاعها بين 6.5 و7م. ويوجد بين هذه البائكة والبائكة الجنوبية على محيط صحن الصخرة حجر منحوت داخل السور الحجري على شكل محراب، ارتفاعه ارتفاع السور المنخفض، ويعتقد أنه جعل بهذا الشكل إشارة للقبلة، وهو مجهول سنة الإنشاء، ويرجح أنه عثماني العهد أنشئ عند تبليط صحن الصخرة.

ahmad y
البائكة الشرقية
البائكة الشرقيةهي البائكة الوحيدة في جهتها على الحد الشرقي لصحن الصخرة الواقعة في وسط المسجد الأقصى المبارك، أنشئت على الأرجح في العهد الأموي, وأعيد بناؤها في العصر العباسي، في القرن العاشر الميلادي- الرابع الهجري وتم ترميمها في العصر الفاطمي وتم ترميمها بواسطة المجلس الإسلامي في عام 1945. وتعد أكبر البوائك حول صحن الصخرة، حيث تتكون من ركبتين عظيمتين، وأربعة أعمدة أسطوانية رخامية الصناعة, وتتوزع العقود في هذه البائكة بتوازن كبير حيث يتوسطها عقد محوري وتتوزع من حوله العقود الأربعة الباقية, ويوجد في اعلى البائكة زخرفة رائعة بمربعات حجرية غائرة,  ويصل ساحة المسجد الشرقية بصحن الصخرة اثنتان وعشرون درجة، وثلاث درجات أخريات، ارتفاعها 6.5م.

ahmad y
حرس المسجد الأقصى
خلوة الدكريخلوة برويز كتخدا/ مقر حرس المسجدتقع خلوة الدكري في الجانب الشمالي الغربي من سطح الصخرة وبين خلوة قيطاس بك والبائكة الغربية الشمالية لصحن الصخرة, انشأ هذه الخلوة الأمير برهان الدين إبراهيم بن الأمير والي الدكري (الذكري) الحنفي المقدسي في سنة 939هـ /1532, ويوجد نقش تذكاري ثبت في الواجهة الجنوبية لعامود حجري في الخلوة يؤرخ لكتابة بخط الشيخ إبراهيم بن والي الدكري .اعاد برويز كتخدا - والد الأمير قيطاس بك أمير لواء القدس -بناء وتجديد خلوة الدكري في سنة 967هـ/1559م فعرفت بسمه ويظهر ذلك من خلال نقش تذكاري ثبت في الواجهة الجنوبية للخلوة " أنشأها وجددها برويز الكتخدا / في زمن تاريخه فخر بعز ابدا " وتشغل هذه الخلوة اليوم جزء من مقر حرس المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
خلوة قيطاس بك
خلوة قيطاس بك/ مقر حراس المسجدتقع خلوة قيطاس بك في الجهة الشمالية الغربية لسطح قبة الصخرة بين خلوة برويز وخلوة جان بلاط ويعرف موضعها اليوم بمكتب حراس المسجد الأقصى, أنشأها كما يظهر في نقش تأسيسي مثبت في الواجهة الجنوبية للخلوة بين غرفتيها "الأمير قيطاس بك أمير لواء القدس وغزة في سنة 967هـ/1559م وتعد هذه الخلوة اليوم مكملاً لمركز حراس المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
خلوة جان بولاد
خلوة جان بولادخلوة الجنبلاطية/ مقر شرطة الاحتلالتقع خلوة الأمير جان بولاد (بلاط) في الجانب الشمالي الغربي من سطح الصخرة بين خلوة قيطاس بك وخلوة أرسلان باشا, وتعرف بالخلوة الجنبلاطية.شرع في إنشائها الأمير جان بولاد (بلاط) بن الأمير قاسم الكردي القصيري المشهور بابن عربو أمير لواء الأكراد في حلب في شهر ذي القعدة سنة 964هـ/1556م حين اتفق مع كل من المعلم حسين بن نمر معمار باشي القدس والمعلم عبيد نمر على بناء خلوة تحمل اسمه بكلفة 18 قطعة ذهبية.رمم بناءها الأمير أحمد باشا رضوان في سنة 1010هـ/1601م وأشرف على ذلك المعلم عبد المحسن بن المعلم محمود بن نمر معمار باشي القدس بكلفة 50 قطعة ذهبية, وفي سنة 1021هـ/1712م جلس بها جماعة من الأكراد المجاورين في القدس والخلوة اليوم محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وتشغل مقر شرطة الاحتلال.

ahmad y
خلوة أرسلان باشا
خلوة ارسلان باشا/ مقر شرطة الاحتلالتقع خلوة ارسلان باشا في الجانب الشمالي لسطح الصخرة المشرفة بين خلوة محمد أغا إلى الشرق وخلوة جان بلاط إلى الغرب ويشبه طراز البناء فيها للخلوات التي أقيمت في القرن 11هـ وقد أعاد ارسلان باشا محافظ القدس إعمار هذه الحلوة في سنة 1109 هـ ، وتعد اليوم مقر شرطة الاحتلال.

ahmad y
حجرة محمد آغا
حجرة محمد آغا/ رئيس حراس المسجدتقع هذه الحجرة في الجانب الشمالي لقبة الصخرة  تجاه باب الجنة لقبة الصخرة غربي البائكة الشمالية المؤدي إلى باب الداويدارية المدرسة الباسطية, وتتألف هذه الحجرة من طبقتين أنشأها محمد أغا في سنة 996هـ/1588م في زمن ابنه خداوردي بك أبي سيفين أمير لواء القدس كما يظهر من خلال نقش تأسيسي في الواجهة الجنوبية , وتعرف اليوم بمكتب رئيس حراس المسجد الأقصى .

ahmad y
خلوة محمد بك
حجرة محمد بك/ مكتب أئمة المسجدتقع حجرة محمد بك في الجانب الشمالي من الصخرة  بين حجرة محمد أغا والحجرة الشمالية الغربية لأحمد باشا ، وقد أنشأها الأمير محمد بك أمير لواء القدس في سنة 975 هـ ويوجد في الواجهة الجنوبية للحجرة نقش تأسيس يحدد تاريخ إنشأها بالرجوع إلى التاريخ الشعري التالي:حين أنشأ محمد حجرة لأولي العالم عد مولى أمير لواء القدس قد عد متمسكاً بالسب الأقوى حسبوه بعد وأرخوا أسس بنيانه على التقوى وتشغل هذه الخلوة اليوم مكتب أئمة المسجد الأقصى المبارك

ahmad y
خلوة أحمد باشا الغرية
خلوة احمد باشا رضوان الغربية/ مكتب مدير المسجدتقع خلوة أحمد باشا رضوان في الجانب الشمالي من سطح الصخرة لصق درج البائكة الشمالية الشرقية والمؤدية إلى باب حطة من الغرب منها، وقد استأجر احمد باشا قطعة الأرض التي أقام عليها الخلوة مدة ستين سنة من الشيخ محمد نائب الناظر على المسجد الأقصى ، ثم أنشأ هذه الخلوة في سنة 1007هـ .وتشغل هذه الخلوة غرفة أو مكتب مدير المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
خلوة احمد باشا الشرقية
خلوة احمد باشا رضوان الشرقيةتقع خلوة احمد باشا رضوان في الجانب الشمالي من قبة الصخرة لصق البائكة الشمالية الشرقية من الشرق والمؤدية إلى باب حطة من الغرب منها، وقد استأجر احمد باشا قطعة الأرض التي أقام عليها الخلوة مدة ستين سنة من الشيخ محمد نائب الناظر على المسجد الأقصى ، ثم أنشأ هذه الخلوة في سنة 1007هـ .

ahmad y
خلوتي إسلام بك والزيركية
حجرة اسلام بك/لجنة إعمار المسجدتقع هذه الحجرة في الجانب الغربي لسطح الصخرة تجاه باب الحديد فوق خلوة أقدم منها تعرف بخلوة الزيركية, وقد شرع إسلام بك أمير لواء القدس في إنشاء الحجرة العلوية في سنة 1002هـ/1593م وأوقف عليها 500 قطعة ذهبية مصرية, ويشغل الحجرة العلوية اليوم مكتب المحاسبة للجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك .الخلوة الزيركية/ لجنة زكاة القدستقع أسفل حجرة إسلام بك, ويعرف موضعها بلجنة زكاة القدس, والأرجح أن هذه الخلوة أنشئت في أواخر القرن 10هـ/17م وأنها اكتسبت اسمها من خلال واقفها وبانيها وتشغل هذه الخلوة اليوم لجنة زكاة القدس.

ahmad y
خلوتي مصطفى آغا ونصرة الإسلام
خلوة مصطفى اغا بن محمدخلوة بيرام باشا/ مركز الإطفائيةتقع هذه الخلوة في الجانب الغربي لسطح الصخرة المشرفة تجاه قبة المعراج فوق سطح حجرة الشيخ نصرة الإسلام الكائنة تجاه باب القطانين.أنشأها مصطفى أغا بن محمد قبل سنة 1038هـ/1628م بمعرفة المعلم عبد المحسن بن المعلم محمود بن نمر, وباعها إلى الأمير بيرام باشا أمير لواء مصر وأوقفها الأمير بيرام باشا سنة 1043هـ/1633م ، وتشغل اليوم مركز الإطفائية في المسجد الأقصى المبارك.حجرة نصرة الإسلام الغزيتقع حجرة الشيخ نصرة الإسلام أسفل خلوة بيرام باشا تجاه باب القطانين ويرقى تاريخ إنشائها إلى ما قبل سنة 1038هـ/1628م, وهي تنسب إلى شيخ صوفي يدعى الشيخ نصرة الإسلام الغزي العليمي عاش في مدينة القدس في النصف الأول من القرن 11هـ/17م ، تشغل هذه الخلوة اليوم غرفة مهندس المسجد الأقصى المبارك.

ahmad y
خلوة فائق الدنف
خلوة فائق الدنف/ مكتب للترجمةتقع خلوة الشيخ فائق بن شحادة حسن الدنف الأنصاري في الجانب الغربي لسطح الصخرة المشرفة شمال البائكة الغربية ونسبت له لإستعماله لها ومن طراز البناء لهذه البائكة فإنها تعود إلى أواخر الفترة العثمانية في القدس الشريفوخلوة فائق الدنف تستخدم اليوم كمكتب للترجمة .

ahmad y
خلوتي خليل الدنف وعبد الله السقى
خلوة الشيخ خليل الدنف/ رئيس سدنة المسجدتقع غرفة الشيخ خليل بن عبد الله  الدنف الأنصاري في الجانب الغربي لسطح الصخرة المشرفة شمالي درج البائكة الغربية الجنوبية المقابلة لباب السلسلة، وتنسب هذه الغرفة إلى الشيخ خليل الدنف شيخ المسجد الأقصى بسبب استعماله لها ، عمرت هذه الغرفة في 1307 هـ ، وتستخدم هذه الغرفة اليوم كمكتب لرئيس سدنة المسجد الأقصى المباركخلوة عبد الله بن إسماعيل السقاتقع غرفة عبد الله بن إسماعيل السقا في الجانب الغربي لسطح الصخرة المشرفة شمالي درج البائكة الغربية الجنوبية المقابلة لباب السلسلة أسفل خلوة خليل الدنف، ويرجع تاريخ هذه الخلوة إلى أواسط القرن السادس عشر للميلاد 

ahmad y
مصطبة ومصلى شعلان
مصطبة ومحراب شعلان*** تأكد... يقع كل من المحراب والمصطبة شمالي سبيل شعلان ملاصقا به، جدد بناء المصطبة والمحراب شاهين ناظر الحرمين الشريفين في سنة 832هـ - 1428مـ ثم أعاد بناء المحراب الأمير يوسف باشا أمير لواء القدس في سنة 1061هـ _ 1651مـ وذلك كما يظهر في نقش تأسيسي مثبت في الواجهة الشمالية للمحراب جاء فيها ما يلي: (( بإسمه تعالى لله محراب فضل عن كل نقص محاشي/أرخت شاد بناء بأمر يوسف باشا في سنة 1061))مصلى شعلانيقع مصلى شعلان خلف السبيل مباشرة ملاصقاً له، في الزاوية الشمالية الغربية لصحن الصخرة بالقرب من درج البائكة.أنشأ هذا المصلى السلطان محمد الرابع، وذلك سنة 1062هـ - 1651 مـ، ويستخدم اليوم كغرفة للحرس

ahmad y
مصطبة سبيل قايتباي
مصطبة سبيل قايتبايتقع جنوبي شرق باب المطهرة وباب القطانين لصق بئر السلطان قايتباي تجاه المدرسة الأشرفية ، وقد دعيت بهذا نسبة الى السبيل القائم في طرفها الشمالي ّ الغربيّ . أنشئت هذه المصطبة بين سنوات 857-865هـ الموافقة 1453-1461م في عهد الملك الاشرف سيف الدين اينال ، عليها محراب حجريّ .

ahmad y
مصطبة قبة موسى
مصطبة قبة موسى***تقع شرقي باب السلسلة أسفل قبة موسى، ودعيت بهذا نسبة إلى قبة موسى الواقعة عليها ، ويعود تاريخ إنشاء المصطبة إلى سنة 674هـ الموافق 1275م...... وقد أنشئت هذه المصطبة عند إنشاء القبة في سنة 647هـ - 1249مـ، إلا أن المحراب والجانب القبلي للمصطبة أيفا في وقت لاحق كما يؤكد وصف ابن فضل الله العمري للمسطبة والقبة سنة 748هـ - 1347مـ .

ahmad y
مصطبة الصنوبر
مصطبة الصنوبرتقع هذه المصطبة ومحرابها الملاصق لها في الجانب الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى تجاه قبة يوسف آغا وجامع النساء، يرجع تاريخ إنشاء هذه المصطبة إلى ما قبل العام 748هـ - 1347مـ،في حين أن بناء المحراب يرقى إلى العهد العثماني، وقد أورد العمري أن هذه المصطبة كانت مظللة بشجرتي جوز كبيرتين.وفي سنة 980هـ - 1572مـعمّر القاضي محي الدين عبد القادر الحريري الحنفي المصطبة التي تقع بالقرب من سبيل باب المغاربة.وقد رمم أحمد باشا رضوان مصطبة الصنوبر ( الجوز) في سنة 1010هـ - 1601مـ بكلفة عشرة دنانير سلطانية ذهبية، ولعل بناء المحراب الملاصق للمصطبة من ناحية القبلية من أعمال أحمد باشا رضوان.لها من الأسماء مصطبة الصنوبر، مصطبة الجوز ومصطبة ابي بكر رضي الله عنه.

ahmad y
مصطبة سبيل سليمان
مصطبة سبيل سليمان تقع هذه المصطبة جنوبي شرق باب فيصل ،خلف سبيل سليمان .يعود إنشاء هذه المصطبة إلى العهد العثماني ، فقد جدد المحراب ، ويظهر أن بناء المصطبة كذلك على يد السلطان سليمان خان القانوني الذي تميز عهده ببناء الاسبلة ، لذا دعيت باسمه ويقدر إنشاؤها في سنة 943هـ الموافق 1536م ، يقوم محراب مرئي في ضلعها الجنوبي يقابله في الجهة الأخرى سبيل سليمان .كتب على المحراب نقش تأسيسي جاء فيه : ((جدد هذا المحراب الشريف في / أيام مولانا السلطان سليمان / ابن السلطان سليم خان أيد ملكه.

ahmad y
مصطبة الطين
مصطبة الطينتقع المصطبة غربي القنطرة الغربية الجنوبية ، في شمالها سبيل قاسم باشا وجنوبها قبة موسى، يعود تاريخ انشائها الى سنة 1174هـ الموافق 1760م ، فهي عثمانية العهد وقد أعمرها أحمد قوللري كما يفيد نقش تذكاري في الواجهة الشمالية للمحراب ورد فيه الأبيات الشعرية التالية :بومقام شريفك تعميري ... ايجون كتابت ايدان أحمد قوللريبر دعاء ايله يا ايده نك باري ... تعالى مراد ييه ناذل ايليه ويقوم في جنوب المصطبة محراب جميل أحدث من المصطبة .

ahmad y
مصطبة الظاهر
مصطبة الظاهرتقع هذه المصطبة شمالي غرب ساحات المسجد الاقصى المبارك وشمال شرق باب الناظر، وهي مصطبة واسعة ، دعيت بهذا نسبة الى مجدد بنائها ومعمر محرابها الامير (بلوي الظاهريّ) ناظر الحرمين ونائب السلطنة في شهر ذي الحجة وذلك سنة 795هـ الموافق 1392م.كان يظلل هذه المسطبة شجرة ميس كبيرة محددة بسوار حديدي بسبب تفسخ أغصانها في زمن الأمير أركماس الجلباني ناظر الحرمين 825هـ - 1422مـ،في دولة الملك الأشرف برسباي، ثم ازداد تفسخها في زمن الأمير طوغان فأحاطها بسلسلة أخرى وصارت تعرف بالميسة المحددة.استخدم موضعها في العصر المملوكي لعقد جلسات شرعية كالجلسة الشرعية التي حدثت في سنة 878هـ - 1473مـ بحضور القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، وناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي، ونائب السلطنة الأمير جمقمق، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشيخ أبو العزم الحلاوي.

ahmad y
مصطبة البديري
مصطبة سبيل بديرتقع هذه المصطبة غربي القنطرة الغربية الشمالية الواقعة على محيط صحن الصخرة ، ودعيت بهذا الاسم نسبة الى بانيها وبانيه، وهي مصطبة واسعة لها محراب جميل 

ahmad y
Note
مصطبة باب الحديدتقع شرق باب الحديد بانحراف يسير للشمال ، عثمانية الإنشاء ، لا محراب عليها بل شكل محرابها بالحديد

ahmad y
مصطبة البصيري
مصطبة علاء الدين البصيريّتقع شرقي باب الناظر ، بانحراف يسير الى الجنوب .اقيمت هذه المصطبة سنة 800هـ الموافق 1397م ، اقامها سيف الدين جركس الناصريّ ، للمصطبة محراب ، يحيط عامودان رخاميان صغيران جميلان يوجد به نقش تأريخي يقول: ((أنشأ هذا المحراب المبارك العبد الفقير إلى ..../ العالي المولوي سيفي جركس الناصري.

ahmad y
مصطبة باب القطانين
مصطبة باب القطانينتقع غربي صحن الصخرة غرب خلوة فائق الدنف وشرق باب القطانين، دعيت بهذا لانها اقرب المصاطب اليه ، لا محراب عليها بل شكل محراب حديدي

ahmad y
مصطبة المدرية التنكزية
مصطبة المدرسة التنكزيةتقع هذه المصطبة شرقي المدرسة ، وليست بعيدة عنها .مصطبة حديثة العهد ، صغيرة الحجم ، منخفضة ، كانت تنمو فيها شجرة باسقة ، اجتثت حديثا 

ahmad y
مصطبة البراق
مصطبة مسجد البراقوهي مصطبة واسعة وكبيرة ، تقع شرقي مسجد البراق شمال شرق باب المغاربة، يقوم عليها محراب حجري لم يذكره العمري عند ذكر المصطبة سنة 784هـ - 1347مـ .

ahmad y
مصطبة سبيل الكأس
مصطبة الكاستقع شرقي الكاس ، عليها شبه محراب حديدي يظهر القبلة ، ويكون حاجزا بين المصلين والمشاة ، تبنت في المصطبة سروتان عظيمتان ، تظلان مستعمليها من شدة الحرارة 

ahmad y
مصطبة الجنائز
مصطبة الجنائزتقع شمالي مصلى الجنائز ، الكائن في أروقة المصلى القبلي في شماله .مصطبة مكشوفة، لا ظل عليها إلا بغياب الشمس عنها

ahmad y
مصطبة الطومار
مصطبة الطّومارتقع شرقي البائكة الجنوبية الشرقية ، قلدتها هذا الاسم نسبة الى حاكورة الطومار التي كانت مكانها . مصطبة واسعة ، لا محراب مبني عليها ، بل شكل محراب حديدي ، تنبت في طرفها الشمالي الشرقي شجرة عظيمة ، ظلالها وافرة .

ahmad y
مصطبة الكرك
مصطبة الكركتقع مصطبة الكرك في الركن الجنوبي الشرقي من سطح الصخرة المعروفة؛ ويتوسطها من القبلة محراب عثماني الطراز؛ أنشئت المصطبة في الوقت الذي بلط فيه الأمير أيدمر الشجاعي صحن قبة الصخرة المشرفة سنة 726هـ - 1325مـ.وقد أورد غرس الدين خليل الظاهري872هـ - 1467مـ أنه يوجد في سطح الصخرة مسطبة يرى منها قلعة الكرك كما ذكرت هذه المسطبة باسمها هذا في وقفية أحمد باشا رضوان للمدرسة الأحمدية الكائنة على سطح الصخرة المشرفة سنة 1013هـ - 1605مـ.

ahmad y
مصطبة مدخل المرواني
مصطبة مدخل التسوية الشرقيةتقع شمالي مدخل التسوية الشرقية ، وبمحاذاته ، وهي عبارة عن قسمين متلاصقين : شمالية وجنوبية ، مبني على محيطها مقعد حجري ويستعمله كثير من الناس .في كل قسم شجرة صنوبر كبيرة وفيرة الظلال .

ahmad y
المصطبة الشرقية
المصطبة الجنوبية الشرقيةتقع قريبة من السور الشرقي ، وهي آخر مصطبة في اتجاه الجنوب ، يحيط المصطبة عشرات من أشجار الزيتون المعمرة ، لا محراب مبني لها

ahmad y
مصطبة شرق البائكة
مصطبة شرقي البائكة الشرقية تقع المصطبة شرقي البائكة الشرقية ،تحت مستوى الطريق الواصلة إلى مبنى المسجد الأقصى المبارك ،حديثة العهد يعلوها محراب حجري .

ahmad y
مصطبة الغزالي
مصطبة الغزاليتقع هذه المصطبة جنوبي بابي التوبة والرحمة مباشرة .والمصطبة حديثة العهد لا محراب عليها ،بل شكل محراب معدني الصناعة .

ahmad y
الزاوية الفخرية
الزاوية الفخريةتقع الخانقاة الفخرية أو الزاوية الفخرية في الجنوب الغربي للمسجد الأقصى بجوار مصلى المغاربة المتحف الإسلامي.أوقفها القاضي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله ناظر الجيوش الإسلامية في سنة730هـ (1329م)،قبطي الأصل، أسلم وحسن إسلامه.شيدت في الأصل لتكون مدرسة نظرًا لعناية القاضي فخر الدين بالعلم وأهله ثم تحولت لوظيفة التصوف. بعد عدوان يونيو (حزيران) 1967 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم جزء كبير منها فيما حول بعض ما تبقي البناء إلى مقر لقسم الآثار الإسلامية وأصبح الآن مقرًا لموظفي المتحف الإسلامي المجاور له، وبقيت بعض الغرب المأهولة بالسكان. مدخلها عبارة عن مدخل حجري بسيط قليل العمق وقد توجد بعقد مدبب، ويدخل إليها من خلال المتحف الإسلامي.من أسمائها : الخانقاة الفخرية ، مدرسة الخانقاة الفخرية ، زاوية آل السعودلم يتبقي من الخانقاة إلا إيوان القبلة وثلاثة غرف هي كل ما تبقي من أصل البناء الذي كان يضم مسجد للصلاة وخلاوي للمتصوفة وأماكن لإقامة الذكر ويبدو أن إيوان القبلة قد تم تجديده كليا في العصر العثماني إذ توجد به ثلاثة أعمدة تمتد بطول الإيوان (من الشمال إلى الجنوب) ترتكز عليها وعلى جدران الإيوان ثلاث قباب ضخمة. وفي هذا الإيوان الذي فرشت أرضيته بألواح من الرخام الملون على طراز العصر المملوكي يوجد محراب حجري عقده المدبب محمول على زوج من الأعمدة الرخامية وقد زخرف بأشرطة من حجارة حمراء وبيضاء.

ahmad y
الزاوية الوفائية
الزاوية الوفائيةتقع هذه الزاوية على مقربة من باب الناظر أحد أبواب على أحد أبواب المسجد الأقصى من ناحية الغرب أقل انخفاضاً من المدرسة المنجكية، وأكثر ارتفاعاً من الرواق في جنوبها، أنشأها تاج الدين أبو الوافا محمد قبل سنة 782هـ (1380م).كانت تعرف قديماً بدار معاوية،ثم عرفت بدار أبي الوفا لسكناهم فيها، واليوم معروفة بدار البديري، أقيمت في أولها كدار للتصوفمدخلها بسيط ومتوج بعقد مجرى مدبب.وتتألف الزاوية من طابقين للبناء بهما مجموعة من الغرف موزعة حول فناء مكشوف وقد ألحقت بها ضريح. ويبدو أنها كانت في الأصل دار سكنية قبل أن يشتريها أبوالفا محمد في عام 782هـ إز عرفت بدار معاوية لاعتقاد ساد بين أهل القدس بان الخليفة الأموي سكن في موقعها عند إقامته بالقدس، كما عرفت أيضا بدار ابن الهانم وهو وأحد شيوخ المدرسة الصلاحية المعروفين بتدريس علم الرياضيات وكان يسكن بها.

ahmad y
الزاوية الرفاعية
الزاوية الرفاعيةتقع تحت مئذنة الغوانمة ، ويعود بناؤها الى العهد العثماني . وقد استخدم المكان حديثا كارشيف للمسجد الاقصى المبارك ، ومن قبل ذلك استخدمت كدار للحديث النبوي الشريف ، ومن قبل استخدمت كقاعة اجتماعات للائمة ، والان فتحت حديثا كمقر لمفتي الديار الفلسطينية .

ahmad y
الزاوية الختنية
الزاوية الختنيةتقع الزاوية الختنية ( الخنثنية ) في أقصى الجنوب للمسجد الأقصى المبارك خلف المصلى القبلي جهة القبلة، لا يعرف تاريخ هذا البناء الذي أطلق عليه فيما بعد اسم (الزاوية الختنية) ولكن هناك ما يمكن أن تشير إلى أنه قديم وربما يعود إلى العصر الروماني كما يرى مؤرخ القدس مجير الدين الحنبلي، ومن المرجح أنها كانت مدخلاً للأمراء والخلفاء من قصورهم للمسجد الأقصى. وأنشأ هذه البناية التي تتقدم المسجد القديم وتبرز عنه صلاح الدين الأيوبي حين قام بتحصين وصيانة سور القدس لحمايتها من أخطار الصليبين الذي لم ينته من مقاومتهم بعد، فقد قام بإغلاق العديد من أبواب سور القدس ومنها باب كبير وضخم يسمى باب النبي، فأغلق هذا الباب بإنشاء هذه البناية أمامه وليكون هذا الباب مدخلا ليس للخارج وإنما إلى هذه البناية، وأوقفها صلاح الدين على الشيخ جلال الدين أحمد بن محمد الشاسي ورجل من أهل الصلاح والتقوى وهو أول من تولى مشيختها. وقد كان لهذه الزاوية التي كانت مدرسة ومنارة علم، دورا ً لعبته في الحركة الفكرية في القدس، وقد تولى مشيختها عدد من كبار العلماء ومنهم الشيخ الختني التي سميت الزاوية فيما بعد باسمه، وزار الختنية في القرن الثامن الرحالة المغربي الكبير محمد بن بطوطة الذي ذكر الشيخ الختني.و لكن هذه الزاوية لاقت الإهمال أواخر العصر العثماني حيث استعملت مخزنا ً للقناديل التي كان يسرج بها المسجد الأقصى، ويوجد بالقرب منها بئر كبير كان يخزن به الزيت اللازم للإضاءة. وتعرضت الزاوية إلى أكثر من الإهمال عندما أجريت في بداية القرن الماضي ما بين عامي 1922-1927م ترميمات وصيانة للمسجد الأقصى، فألقيت داخلها الأتربة والحجارة.بقيت الزاوية مهملة ومغلقة بالأتربة ونسبة الرطوبة داخلها مرتفعة، لغاية عام 1999 حيث تم إزالة الأتربة والأنقاض وتم ترميمها وإصلاحها ثم استعملت مكتبة وأطلق عليها المكتبة الختنية نسبة لهذه الزاوية التي تسمى بالزاوية الختنية، ومحتويات المكتبة شملت الكتب الدينية من فقه وسيرة وتفسير وحديث وثقافة إسلامية وكتب اللغة العربية والتاريخ والجغرافية كذلك كتب الثقافة العامة والموسوعات الثقافية والكتب الأكاديمية والعلمية والجامعية.

ahmad y
حائط البراق
حائط البراقيقع حائط البراق بين باب المغاربه جنوبا والمدرسه التنكزيه شمالا في موقع متميز قرب اهم موضعين للصلاة في الاقصى وهما قبه الصخرة والمسجد القبلي يبلغ طوله 156قدما وارتفاعه 56قدما وسمكه ما يزيد عن متر ، وهو مبني من حجارة كبيرة ضخمة يبلغ طول بعضها 16قدماً ، ويذكر المؤرخون ان هذا الحائط هو الحائط الوحيد المتبقي من البناء القديم الذي كان قبل الاسلام وأنه الجدار الذي كان قائما في زمن الاسراء . وفي أقصى الطرف الجنوبي من هذا الحائط يوجد الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد بعد ان ربط البراق، وسمي ذلك الباب بأسم " باب النبي " والذي صار يسمى فيما بعد بأسم باب المغاربة نسبة الى المنطقة الواقعة هناك والتي اوقفها الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على من كانوا من جنوده من أهل المغرب العربي ومن كانوا يأتون من تلك البلاد لمجاورة المسجد الأقصى المبارك بنية العبادة فيه .

ahmad y
مصطبة محراب علي باشا
مصطبة محراب علي باشاتقع هذه المصطبة بين باب الحديد وباب القطانين ، وسميت بمحراب علي باشا دعيت بهذا نسبة إلى منشئها وكان في سنة 1047هـ - 1637م ، عليها محراب حسن تخالف حجارته البيضاء والحمراء

ahmad y
محراب داود
محراب داوديقع في السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، شرقي مبنى المسجد الأقصى المبارك، وان لم يكن هناك إثبات بين علاقة الاسم بالمسمى.يعود بناء المحراب إلى سنوات 796-698هـ الموافقة 1296-1298م ، وذلك في عهد السلطان حسام الدين لاجين . والمحراب كبير مرتفع، واسع وعميق، يرى عن بعد، وهو قليل الاستعمال عند الناس، لوجود بدائل عنه، ثم انه إشارة إلى جهة القبلة ليس إلا.

ahmad y
رابطة شباب لأجل القدس
رابطة شباب لأجل القدس : www. 4quds.comرابطة شباب لأجل القدس هي إطار تنسيقي عالمي، يضم منظمات واتحادات شبابية وطلابية وكشفية في الساحات العربية والإسلامية والدولية، غايته التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب، للعمل من أجل قضية القدس. وتنبثق هذه الرابطة عن مؤسسة القدس الدولية والشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس وتلتزم بأهدافها وسياساتها. أهدافناتعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية: 1- دعم ونصرة الشباب المقدسي بكل أشكاله ووسائله المدنية وتبني همومهم ومشاكلهم.2- التعريف بقضية القدس والقيام بواجب النصرة في المحافل والملتقيات الشبابية والطلابية.3- إيجاد إطار مؤسسي للمهتمين بالنشاطات الثقافية المقدسية وتحقيق التواصل بينهم .4- إبراز أهمية التراث المقدسي والاهتمام به والمحافظة عليه وإحيائه.5- التدريب وتبادل الخبرات بين المنظمات والاتحادات الشبابية وكافة الأفراد في الرابطة.6- تشكيل رأي عام شبابي ضاغط للحفاظ على القدس من مخاطر الاحتلال.7- إبراز قضية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

www.4quds.com
www.4quds.com
www.qudsday.org
ahmad y
Note
موقع يوم القدس العالمي على الإنترنت:www.qudsday.orgنحن اخوانكم القائمين على اعداد وتنفيذ يوم القدس العالمى على شبكة الانترنتوهو يومٌ بدأ العمل به منذ سبع سنوات ليوافق يوم السابع عشر من رمضان من كل عام.هدف يوم القدس العالمي على شبكة الانترنت هو تسليط الضوء على قضية القدس وفي رمضان تحديدا، والتذكير بها كقضية اساسية وجوهرية في صراع هذه الامة ضد اعداءها،بالاضافة الى القاء الضوء على الفعاليات المقدسية التي تقام في ارجاء الدول العربية والاجنبية وتشكيل واعداد فرق عمل شابة على الانترنت لدعم قضية القدس الكترونيا.ان الجهد الذي يقوم به موقع يوم القدس العالمي على الانترنت هو جهد متواضع نحاول ان نسهم به مع اخواننا فى المؤسسات المقدسية الاخرى، لكنه من الجهود القليلة التي تخوض غمار الانترنت وتعمل على استغلال التقنيات والجهود والطاقات الموجودة في الفضاء الافتراضي.

ahmad y
Note
مخطط معالم المسجد الأقصى :اعداد بحث وتقديم : أحمد محمد ياسينمراجعة : د. عبد الله معروف مراجع مكتوبة لشرح المعالم :1. دليل الأقصى الإلكتروني .. آية يوسف2. تاريخ المسجد الأقصى .. محمد غوشة 3. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .. مجير الدين العليمي4. سلسلة دموع على أعمدة الأقصى .. د. ناجح بكيرات 5. دليل بيت المقدس .. احمد فتحي خليفة 
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