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 خان ابراهيم الخليل
 "دراسة تاريخية واثرية ومعمارية"

 د.سارة الشماس 
 

 المقدمة

جاء ليلبي جميع حاجات اإلنسان المسللم الننيييلو يالحيحيلو عانت سلت  اإلسالم ان        
قيمللع ىلللا منللاحي حياةللع  اعوتيةجسللنت ةلللا ال لليم عي ياايللا ىلللا  لل   ىمللاح   سللالميو 

لنلياحي اليظيييلو  يالجماليلو ت عظ لحت ىملاح  المسلاجن ىظيمو ةةصل  بال لميليو ملن ا
 يالمناحس ي الخانات ي ال صيح.....الخ. 

 ة لجيعيمن ضمن الةتاليم الةي جاء ب ا اإلسالم لينظم حيا  الناس الييميو عي المتامالت 
ت لللكلا امللةم المسلللمين بالمبللاني الةجاحيللو المةم لللو الحبللاي ىللن الن للالةجللاح  الحللال ت ي

االملان بتلن يحيلق تيبناء الخانات إليياء الةجاح المسلاعحين يب لاام م لحاحلو ي باألسياق
 1. اق يييي 

 

 

                                                           
   علسيين. –جامتو الخلي 
 . 9( : ص2008ىالم ت )1
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 نبذة عامة عن الخانات
 مفهوم الخان

الخللان  لمللو عاحسلليو األصلل ت بمتنللا منلل   مط لل ت م يلل  لليتللام يال للحا  يالنلليم ت 
 للمساعحين من الةجاح تيالحجاج يالححالو لإلقامو المطقةو.

  
سامم التنين ملن التيامل  علي انة لاح الخانلات ب ل   ياسلع علي علسليين :ميقت لا         

الجغحاعلي بلين ال لاحات تي ين لا حل لو يصل  ملابين مصلح ملن ج لوت يسليحيا يالتلحاق 
ةك ح المصانح الةاحيخيو ان الخلييو األميي ىمح بن  2 يالج يح  التحبيو من ج و أخحى

ت يا نمح بناء الخانات عي علسليين 3للمساعحينتىبن الت ي  مي أي  خلييو اةخك الخانات 
4خال  اليةح  المملي يو الكي يتن التصح الكمبي للتماح  اإلسالميو عي مصح يبالن ال ام

 

 ان انة اح الخانات عي علسيين ىلا اليحق الحايسيو تبتض ا عي المنن  غل  ت          
 خان يينست يخلان الةجلاح  ينابلست يالحملو يالمنيوت يبتض ا اآلخح عي م اح  المنن

( ياسةمحت علي االنة لاح حةلا منةصل  ال لحن 1ت  ما ةظ ح ىلا الخحييو عي ال    )
                                               5الةاسع ى ح

 

 الهدف من بناء هذه الخانات في فلسطين :        
 اإلقامو ياالسةحاحو للةجاح يالمساعحين . -
 يالحجاج من السحقو .      حمايو الةجاح -
6محيات للبحين بين المنن.  -

 

 
 الناحية المعمارية للخان 

  -محبع ال    لع أبيا  ضخمو .  
 غح  للمساعحين -
 مخا ن للبضااع  -
 ن ا ين -
  سيبالت للحييانات  -
 حمام -
 مسجن -

                                                           
 .2007سالمت  2
 .91:ص2001أبي خل  ت  3
 .2007سالم ت  4
 .91:ص2001أبي خل  ت  5
 .2007سالمت  6
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 البناء يلة  حي  ساحو م  يعو ية ين من ياب ين 
 األي  : للخنمات 

 : للس ن  ال اني
م لل  خللان المنيللو عللي يبحيللا ت أمللا الخانللات ناخلل  المللنن عللليس ل للا أبللحاج أي أسللياح 

  7 للحمايو

 الفرق مابين الوكالة والخان
 

 لمو الي الو ةتني الي الو الةجاحيو تأي ان الي ي  الكي يةيلا خنمو سياء عي البيع       
ب  مكه الخنمات ت ي ان للي الو أي خ ن البضااع أي أي خنمو  ي نمع ية اضا ىميلو م ا

 م ام أخحى  مح   لألن يو الةجاحيو ت يجبايو الضحاا  من قب  بيت الما  .

الخان ع ي أ م  تحي  يسلةتم   ملحان  للينلنق ياالسلةحاحوت ي لكلا  لان ي ليم بل يياء 
 .8الةجاح .مع بضاات م يةس ي  متامالة م الةجاحيو

من يالةاسع ال جحيين ةم ل  نيىلا ملن االسلة ماح ت أصبحت الخانات عي ال حنين ال ا      
مما نعع ال  يحين من األمحاء ياأل حياء إلن اا ا يبتض ا أن ئ من أج  األجح يال ليا  
ت حي  ةم يقي ا ىلا مطسسلات نينيلو تم ل : المسلجن اإلبحاميملي علي منينلو الخليل  ت أي 

م   األحاضلي ال حاىيلو أي  ىلا الي حاء ب    ىام تي من م ييق  ىلا الخانات  أيقاعات
 9ا ىلا حىايو الخان ياإلنياق حمامات أي الت احات ت يةم صح  حيت 

 1مخطط )يمن أمم الخانات الةي ما ا  أ حما ما ال حةا يقةنا الحاضح عي الخلي  :
 خان  بحاميم الخلي   

بلين  ا ة حت منينو الخلي  ب سياق ا الةجاحيو تلميقت ا عي مح   مةيسي يميص        
بالن ال ام يمصح ةتن منينو الخلي  علي جنلي  علسليين مح ل ا ةجاحيلا م ملا ت ليقيى لا  

 10عي قل  مني و  حاىيو غنيو ت يلم انة ا النينيو أيضا .
ي ع عي البلن  ال نيمو عي منينلو الخليل  م ابل  بيابلو حلاح  بنلي ناح ملن ج لو ال لحق ت    

الغلح  قنيلح  األيقلا  الةلي ةلطني اللا يجني  حمام  بلحاميم الخليل  ) المةحل ( يملن 
سلليق الخضللاح المح لل ي عللي المنينللو ) الحسللبو ال نيمللو( حيلل  ةبللل  المسللاحو اإلجماليللو 

 2م1668للخان 
 
 

 تاريخ تأسيسه

                                                           

 
 .39:  1982التسلي  7
 .40: ص1982التسلي ت 8
 .41: ص1982التسلي ت 9

 .169:ص 2000أبي صالح ت  10
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بسب  ىنم يضلي  ال ةابلو الةلي ةتللي بلا  الخلان لةح ل  الحجلح ت يصلت  ةحنيلن         
ا ىناصحه المتماحيو  ال با  الضحلو ةاحيخ ة سيس الخان ت يل ن من خال  االىةمان ىل

ت يالت للين المة ايتللو ت يالحنيللات البللاح   عللي البنللاء الةللي ةيجللن عللي نسللي  المبنللات عانللع 
 11يحجح ةاحيخع لليةح  الت مانيو. 

يل ن عي اليةلح  األخيلح   قاملت األيقلا  ب  اللو األبنيلو ال نيملو يبنلت م ان لا مبنلا       
م  ما ك حه  ةا )الخلي   1717ت يبني أن الخان أن ئ عي ىام  12 م1987األيقا  ىام 

م  أن ت لجنلو اىملاح الخليل  ةلحميم 1997يعي ىام 13 ىحبيو  سالميو( لمحمن أبيصالح 
ما ةب لا ملن الخلان   لم اسلة جحت ال سلم السل ني منلع ت يعةلح  أحلنا  انةياضلو األقصلا 

حي  ن   م لح لجنلو االىملاح أصبحت مني و ىس حيو مغل و من قب  سليات االحةال  ت 
   14من ا الا قصح النييا بجان  المسجن اإلبحاميمي

 الوصف المعماري للخان
 2) مخطط 

مبنللي بمللناميا منةظمللو عللي الياج للو الحايسلليو ل نيللح  الخللان  يالغللح  السلل نيو  الخااان
 تياسةخنم الحجح األصيح المنقيق نقا ناىما .

 غيح منةظمو من حجح أصيح. يأماأما ب يو أج اء المبنا يمبنيو بمناميا 
الجنحان الناخليو يالم ايع عي الجنحان ياألس   ع ي مبنيو من أحجاح اللنب  ياللحي ت 

 يمان  الحبي مي الجيح .
 : ةم ب   ح من يحي و  تسقيف الخان

 ال نيح  الحايسيو :لمنخ  الخان ىباح  ىن ى ن  مخميس بمح  ين
 الن ا ين: س   قبي بحميلي 

:ى ين مة ايتو ةنة ي أحيانا ب بو  حييو محةيتو أىلا السيح ت يمكه ال بلو  غح  الس ن
 ميحغو من الناخ  ت ةسةنن ىلي ا الت ين األحبتو.

 سيح الخان: مةتنن المناسي   
سيح اليابق األحضي م  ي  جاء ىلا  ال و مناسي ت يمي مسةييو ة حيبا عي ا ميلي  

 لا غح  الس ن .لةصحي  مياه األمياحت يمكا السيح ييص  ا
 سيح اليابق األي  ية ين من مسةييين :

 السيلي من ا مسةي ة حيبا 
 التليي ع ي يحةيي ىلا  ال  قبا  عيق السيح 

 الميان المسةخنمو عي بناء الخان مي ميان بناء ة لينيو قنيمو  -

                                                           
 .64: ص2009أم ت 11
 .المصنح السابق 12
 . 169:ص 2000أبي صالح ت  13
 .64: ص2009أم ت 14
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 حجح النب       
 الجيح              
 مان  الةحمي  الحايسيو مي الحجح      
 مان  الحبي األساسيو مي الجيح        
 

 يتشكل الخان من 
 :  المدخل  

يللةم الللنخي  الللا الخللان ىبللح مللنخ  قنيللح  الخللان مللن ج للو ال للحق ت يالةللي ةللحبي بللين 
 الساحو الحايسيو يالساحو الناخليو.

  
 3)مخطط:  الطابق األرضي

 اني تمسةيي  ال    ت أحضيةع م صيح  ب صاح  ىحبيو ت مس ي  ب بي نص  اسيي
 ية ين من :

 قنيح   يساحةين ناخلةين 
ين ا ين ةجاحيو يحجح أن ا  انت ةسةخنم لةخ ين البضلااع ي سليبالت الحييانلات سلاب ا 

 خال  عةح  الت مانيو .
 يعحن

 :  الطابق األول
 ي ع عي الج ء األمامي من الخان ت يية ين من   
 تي حمام أحبع غح  نيم  

 ممح   صالو تي    
  ان ماءخ ميبخ تي

يي سم اللا قسلمين يكللا بسلب  اخلةال  االحةيلاء الجل ء الجنليبي ال لحقي ي لع عليق    
ال نيح  ت يمي األىلا ت ييةم النخي   ليع ملن خلال  نحج ت أملا الجل ء ال لمالي الغحبلي 

 ع ي اق  احةياىا ألنع م ام عيق سيح الن ا ين عي اليابق األحضي .                                  
يةم اليصي   ليع ىن يحيق نحج حجحي من خال  الساحو الناخليو ت يملن خلال   نحج 

 آخح ىبح الساحو الجانبيو يالمحيح عيق أسيح ن ا ين اليابق األحضي .
 
 
 
 
 

 التوصيات
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 االمةمام بالمتالم الةاحيخيو عي منينو الخلي   -

 ات االحلةال  اإلسلحاايليالححص ىلا ةي يق المتالم الةاحيخيو الةي سييح  ىلي ا سلي -
                                       .عي منينو الخلي  

 

 المراجع والمصادر

 تجامتو النجا تنابلس.الخصااص المتماحيو للخانات اإلسالميو(:2008*ىةمو تمحمن.)

.جمتيلو ىملا  الميلابع الةتاينيلو من أ احنلا علي بيلت الم لنس (:1982*التسلي ت ام  .)
 تىمان.

.من ليحات ملن متلالم الحضلاح  اإلسلالميو علي علسليين (:2001أبي خلل  ت ملحيان .)*
 المنظمو اإلسالميو للةحبيو يالتليم يال  اعو تايسيس ي. 

.ميابع ناح األيةللام اإلسللالميو ت الخليلل  ىحبيللو اسللالميو(:2000*أبللي صللالح ت محمللن .)
 ال نس.

.مطسسلللو التحبيلللو  مةيسلللياليلللن اإلسلللالمي علللي مني لللو البحلللح ال (:2007سلللالم تىيلللن.)
 للنحاسات يالن ح تبيحيت.

 . حسالو ماجسةيح تال نس.حاح  بني ناح عي منينو الخلي (: 2009*ىمحيت أم  .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور
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 ( 1)مخطط 

   

 ( 2)مخطط 

 تخطيط يمثل خان إبراهيم الخليل بالنسبة للمباني التاريخية المجاورة 
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 ( 3)مخطط 

 الطابق االرضي

  

 الطابق االول 


