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١- باب األسباط
٢- ثانوية األقصى الشرعية 

٣- مئذنة باب األسباط
٤- الرواق الشمالي 

٥- املدرسة الغادرية   
٦- سبيل باب حطة

٧- باب حطة
٨- رياض األقصى اإلسالمية 

٩- املدرسة الباسطية 
١٠- باب فيصل 

١١- املدرسة األمينية 
١٢- املدرسة الفارسية 

١٣- املدرسة امللكية 
١٤- املدرسة األسعردية 

١٥- املدرسة العمرية 
١٦- مئذنة باب الغوامنة 

١٧- باب الغوامنة 
١٨- املدرسة املنجكية 

١٩- سبيل البصيري 
٢٠- باب الناظر

٢١- الرواق الغربي 
٢٢- سبيل الشيخ البديري 

٢٣- مصلى ومصطبة شعالن 
٢٤- سبيل شعالن 

٢٥- البائكة الغربية الشمالية 
٢٦- قبة اخلضر
٢٧- باب احلديد

٢٨- محراب علي باشا 
٢٩- باب القطانني 

٣٠- باب املطهرة 
٣١- البائكة الغربية 

٣٢- سبيل قايتباي 
٣٣- مصطبة سبيل قايتباي 

٣٤- صهريج امللك عيسى 
٣٥- املدرسة العثمانية 
٣٦- املدرسة األشرفية 

٣٧- بركة النارجن
٣٨- سبيل قاسم باشا 

٣٩- البائكة الغربية اجلنوبية 
٤٠- مئذنة باب السلسلة

٤١- باب السكينة 
٤٢- باب السلسلة 

٤٣- مصطبة ومحراب قبة موسى 
٤٤- قبة موسى

٤٥- القبة النحوية 
٤٦- سبيل القبة النحوية 

٤٧- املدرسة التنكزية 
٤٨- حائط البراق 

٤٩- مصلى البراق 
٥٠- مصطبة الصنوبر 

٥١- باب املغاربة
٥٢- سبيل باب املغاربة 

٥٣- أحد آبار األقصى 
٥٤- قبة يوسف أغا 

٥٥- املتحف اإلسالمي 
٥٦- املئذنة الفخرية 

٥٧- مصلى النساء
٥٨- املصلى القبلي 
٥٩- الزاوية اخلتنية 

٦٠- الباب املزدوج
٦١- منبر نور الدين زنكي

٦٢- مصلى األقصى القدمي 
٦٣- الباب الثالثي 

٦٤- محراب داود
٦٥- الباب املفرد

٦٦- قبة مهد عيسى 

٦٧- املصلى املرواني 
٦٨- سبيل الكأس

٦٩- سبيل الزيتون 
٧٠- قبة يوسف 

٧١- منبر برهان الدين 
٧٢- سبيل منبر برهان الدين 

٧٣- البائكة اجلنوبية 
٧٤- البائكة اجلنوبية الشرقية 

٧٥- بعض آثار الرواق الشرقي 
٧٦- قبة الصخرة 

٧٧- الصخرة 
٧٨- قبة السلسلة 

٧٩- البائكة الشرقية 
٨٠- قبة محراب النبي 

٨١- قبة املعراج 
٨٢- قبة بخ بخ (اخلليلي)

٨٣- قبة األرواح 
٨٤- البائكة الشمالية 

٨٥- البائكة الشمالية الشرقية 
٨٦- باب الرحمة والتوبة 
٨٧- سبيل باب الرحمة 

٨٨- دار احلديث 
٨٩- باب اجلنائز

٩٠- قبة عشاق النبي
٩١- سبيل سليمان 

٩٢- قبة سليمان 
٩٣- محراب مصطبة الصنوبر 

٩٤- الزاوية الرفاعية 
٩٥- الزاوية الوفائية 
٩٦- الزاوية الفخرية 

٩٧- مصلى عمر 
٩٨- مصطبة سليمان 

٩٩- مصطبة قبة سليمان 
١٠٠- مصطبة الطني 

١٠١- مصطبة الظاهر 
١٠٢- مصطبة البديري 
١٠٣- مصطبة احلديد 

١٠٤- مصطبة البصيري
١٠٥- مصطبة باب القطانني 

١٠٦- مصطبة البائكة الغربية 
١٠٧- مصطبة التنكزية 

١٠٨- مصطبة البراق 
١٠٩- مصطبة سبيل الكأس 

١١٠- مصطبة اجلنائز 
١١١- مصطبة الطومار 

١١٢- خلوة أحمد باشا الشرقية 
١١٣- خلوة أحمد باشا الغربية 

١١٤- خلوة محمد بك 
١١٥- خلوة محمد أغا 

١١٦- خلوة أرسالن باشا 
١١٧- اخللوة اجلنبالطية 
١١٨- خلوة قيطاس بك 

١١٩- اخللوة الديكرية 
١٢٠- خلوة إسالم بك (الطابق العلوي)
١٢٠- خلوة الزيركية (الطابق السفلي)
١٢١- خلوة بيرام باشا (الطابق العلوي)

١٢١- خلوة نصرة اإلسالم (الطابق السفلي)
١٢٢- خلوة فائق الدنف 

١٢٣- خلوة خليل الدنف (الطابق العلوي)
١٢٣- خلوة عبداهللا السقي (الطابق السفلي)

١٢٤- مصطبة الكرك
١٢٥- مصطبة مدخل املرواني 

١٢٦- املصطبة الشرقية 
١٢٧- مصطبة جنوب البائكة 

١٢٨- مصطبة شرق البائكة 
١٢٩- مصطبة الغزالي 

١٣٠- اخللوة الشرقية 

املسجد األقصى اإلرث اإلسالمي  الرحال.  إليها  التي تشد  القبلتني، وثاني املساجد في األرض، وثالث املساجد  أولى  املسجد األقصى 
األصيل الذي ال حق ألحد فيه غير املسلمني وحدهم. املسجد األقصى أكبر املساجد وأكثرها معالم وجماال، هو كل املساحة املسورة 
الواقعة على هضبة موريا في اجلنوب الشرقي للبلدة القدمية في القدس. ويأخذ شكل شبه مستطيل، وتبلغ مساحته ١٤٤ ألف متر 

مربع، ويشغل سدس مساحة البلدة العتيقة.

هي جمع مصطبة، وهي مكان مرتفع عن األرض مبسافة أقل من نصف 
إليها من خالل عدة درجات،  الوصول  ويتم  وتبنى عادة من احلجر،  متر، 
وغالبا ما يكون لها محراب على شكل حنية أو جتويف في جدار صغير 
والتدريس،  والصالة  للجلوس  املصاطب  تستخدم  القبلة.  اجتاه  يحدد 
املباني  بعض  تخدم  األحيان  بعض  وفي  الصيف،  فصل  في  خاصة 

املوجودة حولها، وقد تعددت املصاطب داخل األقصى.

البوائك (وتسمى أيضا القناطر واملوازين) هي عبارة عن أعمدة تربطها 
عقود، وتقع في أعلى الدرجات احلجرية التي تقود إلى صحن الصخرة 
املشرفة في قلب املسجد األقصى املبارك. أنشئت هذه البوائك ألغراض 
املسجد  جهات  مختلف  بني  املصلني  انتقال  ولتسهيل  جمالية، 
في  ويوجد  الصخرة،  صحن  حول  االلتفاف  إلى  احلاجة  دون  األقصى 

األقصى ثمانية موازين وزعت على جهات الصحن األربع. 

مصاطب األقصى 

بوائك األقصى
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