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  زكي باشا أحمد مسجد
  رباب عادل حسن صالح.د

  
  : الملخص

، ألول مرةمسجد أحمد زكي باشا نشر تخطیط ووصف إلى یسعى البحث 
، مع شرح أجزائھ المختلفةكذلك بمنطقة تناھیا بالجیزة بالقاھرة الكبرى، ووھو یقع 

  .ذكر أھمیتھ
سجد السیاحیة لقد أكدت نتائج الدراسة المكتبیة للمسجد على أھمیة مكان الم

حیث یقع في مكان ممیز على كورنیش النیل بالقرب من القریة الفرعونیة ، مما 
  . یؤھلھ لوضعھ على خریطة السیاحة الدینیة والثقافیة

ھ إلى العشرینات ئیعتبر المبنى الحالي للمسجد مبنا حدیثا، فیعود تاریخ إنشا
ھ بعض األجزاء التي یرجع م، إال أنھ توجد ب١٩٢٦عام  امن القرن العشرین وتحدید

تاریخھا إلى قرون مضت مثل لوحة قصر غمدان األثریة من الیمن السعید، وبھ 
م، مما یضیف لقیمة ١٩٢٣/ھـ١٣٤١قطعة من كسوة الكعبة المشرفة تعود لعام 

كما یزید قیمة المسجد المعنویة  المسجد المادیة والمعنویة خاصة للسائحین المسلمین،
یعتبر المسجد دفن المنشئ وضع بھ تراب من غار حراء تبركا،ولدي المسلمین أن م

تحفة فنیة للفنون والزخارف اإلسالمیة تجمع فیھ ابداع الفنان المصري المسلم في 
بدایة القرن العشرین ویعتبر دلیل أثري دامغ على ھذا الرقي الفني اذا تم تمویلھ جیدا 

ر ھذا المسجد متحف مفتوح لم یبخل واتیحت لھ االمكانیات المادیة الالزمة، كمایعتب
عرضھا على العامة ھأن یضع فیھ ما یملكھ من قطع أثریة وفنیة ودینیة قیمة لصاحب

  .لیسعد بھا المجتمع كلھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  جامعة  –كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  –قسم التاریخ مسار اإلرشاد السیاحى  –مشارك أستاذ

 .جدة –الملك عبد العزیز 
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  الجزء األول
  : المقدمة

إلى نشر مسجد أحمد زكي باشا للمرة األولى، ویھدف ھذا البحث :ھدف البحث -
المادة العلمیة للمرشدین السیاحیین حتى یستطیعوا  ، لتوفیرتھورفع تخطیطھدراس

اتمام عملھم في إعطاء السائحین األجانب المعلومات الصحیحة والكافیة عن ھذا 
 للمعلومات  صدرالمعلم الھام، وبذلك یؤدي المرشد السیاحي دوره كم

(Information Giver) بشكل مرضي.  
  : حى یمكن تلخیصھا فیما یلىیستمد البحث أھمیتھ من عدة نوا:أھمیة البحث -
أن البحث یمثل مدخل لتعظیم جانب من مكونات العرض السیاحى الھامة المتمثلة  -١

في إظھار أھمیة أماكن سیاحیة جدیدة تضاف للبرامج السیاحیة، عن طریق توفیر 
  .المعلومات الدینیة والتاریخیة واألثریة عنھا

دینیة والتاریخیة واألثریة الضروریة أن البحث یوفر البیانات والمعلومات ال – ٢
للمرشد السیاحي، لكي یستطیع آداء أدواره المتعددة بصورة جیدة تؤدي إلى رضاء 

دعایة إیجابیة عن  السائح األجنبي عن المنتج المقدم، والذي یؤدي بدوره إلى إعطاء
  .السیاحة بمصر

  :التالیة یمكن صیاغة مشكلة البحث فى صورة األسئلة: المشكلة البحثیة -
  من ھو صاحب ھذا المسجد؟ وما أھمیتھ؟ - 1
وتاریخیة تجتذب السائحین مغریات اثریة  أھمیة موقع المسجد؟ وھل یوجد بھ ما - 2

  ؟لزیارتھ
  ما ھو تصمیم مسجد أحمد زكي باشا ؟ وھل ملحق بھ اي منشآت أخرى؟ -٣
  ما الذي یمیز ھذا المسجد عن غیره من المساجد؟ -٤
  :تتمثل المالمح الرئیسیة ألسلوب ھذا البحث فى الجوانب التالیة :منھجیة البحث -
الدراسة المكتبیة من حیث استعراض وتحلیل ما تناولتھ الدراسات السابقة  -١

والمراجع العربیة واألجنبیة ذات االھتمام بموضوع البحث مما یھیئ اإلطار النظرى 
  .  لھ
ارات میدانیة متعددة لھ لرفع المقاسات الدراسة الوصفیة للمسجد حیث تم القیام بزی -٢

وتصویر األجزاء المختلفة بھ والحصول على المعلومات الضروریة، وقد تم رفع 
  .المسجد والضریح وإدراجھما بالبحث

  الدراسات السابقة -
من المصادر الھامة لھذا البحث، الكتب الخاصة بأعالم القرن العشرین وعلى رأسھم 

، وكتاب األعالم مد زكي باشا المنشئ لھذا المسجدكتاب أنور الجندي عن أح
للزركلي الذي خصص فیھ مقالة عن منشئ المسجد وأھم أعمالھ، وكذلك مقالة حسن 
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ولم یتوفر مصدر خاص .١الشیخة بعنوان أحمد زكي شیخ العروبة بمجلة المجلة
  .بوصف المسجد موضوع البحث أو أشار إلیھ

  :أھم المصادر والمراجع -
لمصادر والمراجع التي تم اإلستعانة بھا إلتمام ھذا البحث فھي المراجع أما أھم ا

  :الخاصة باآلثار والمصطلحات المعماریة واألثریة كما یلي
تناولت كثیر من المصادر والمراجع الوصف األثري لكثیر من المساجد 

ما التاریخیة واألثریة وخاصة في العصور اإلسالمیة التي سبقت القرن العشرین، بین
لم تتناول كتابات األثریین أو المؤرخین المساجد في العصر الحدیث، رغم ما مثلتھ 
بعض ھذه المساجد من أھمیة فنیة وقیمة تاریخیة، تمثل لنا تسجیل لتطور العمارة 
والفنون اإلسالمیة، وكذلك تمثل تأریخ لكثیر من رجاالت ھذا العصر الذین قاموا 

  .بإنشاء ھذه المنشآت
مثل  ووصفھا األثري والمعماري، تابات التي ذكرت تاریخ المساجدوھناك الك

  .، وغیرھا من الموسوعات٢أطلس اآلثار اإلسالمیة والقبطیة بالقاھرةكتاب 
 أما الكتب المعاجم التي تتكلم عن المصطلحات الفنیة والمعماریة اإلسالمیة

ة موسوعة ، و٣فتنوعت، مثل كتاب معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمی
، والكامل في مصطلحات العمارة اإلسالمیة من بطون المعاجم ٤العمارة اإلسالمیة

، وھذه الكتب تشمل ترتیب أبجدي للمصطلحات المختلفة، التي ال غنى عنھا ٥اللغویة
في وصف وشرح المواقع األثریة اإلسالمیة المختلفة، وقد إحتوى الكتابین األولین 

مصطلحات باللغتین اإلنكلیزیة والفرنسیة، كما یعتبر وخاصة الثاني ترجمة لھذه ال
األول األكثر توسعا في الشرح وإعطاء األمثلة وتوضیحھا بالصور واألشكال، كما 
یدخل كتاب موسوعة عناصر العمارة اإلسالمیة بأجزائھ األربعة في ھذا التصنیف 

تزم بالترتیب أیضا، إال أنھ إختلف عنھم في أنھ قسم محتویاتھ إلى مواضیع ولم یل

                                                             
عروبة، مجلة المجلة، العدد الثاني والستون  ، أحمد زكي باشا شیخ ال)١٩٦٢(حسن الشیخة  ١

 . ٨٢ – ٨٠، ص ص ١٩٦٢لسنة ) آذار(مارس 
أطلس اآلثار اإلسالمیة والقبطیة بالقاھرة، مكتبة مدبولي، القاھرة، كتاب عاصم محمد رزق، ٢

 .م٢٠٠٣
عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمیة، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، ٣

 .م٢٠٠٠القاھرة، 
إنكلیزي، الطبعة األولى،  –فرنسي  –عبدالرحیم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمیة عربي ٤

 .م١٩٩٨بروس برس، 
سامي محمد نوار، والكامل في مصطلحات العمارة اإلسالمیة من بطون المعاجم اللغویة، دار ٥

 .م٢٠٠٢الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، سوھاج، 
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األبجدي، كما أنھ لم یأت شامال ولكن كان إختیاره للعناصر المعماریة إنتقائي لألكثر 
  .وإختص كل جزء ببعض العناصر حیث أكثر فیھا من الصور واألشكال ٦شیوعا

تاریخ العمارة اإلسالمیة وممیزاتھا وإن لم تأت في كذلك ھناك الكتابات التي تناولت 
، وغیرھا من الكتب ٧كل من كتاب العمارة العربیة اإلسالمیة شكل معجم، على غرار

  .٨التي تناولت بالدراسة الفن اإلسالمي، مثل كتاب الفن اإلسالمي في مصر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

وعة عناصر العمارة اإلسالمیة، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، یحیى وزیري، موس٦
  .م، الجزء األول١٩٩٩

یحیى وزیري، موسوعة عناصر العمارة اإلسالمیة، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي،القاھرة،  
  .م، الجزء الثاني١٩٩٩

مدبولي،القاھرة،  یحیى وزیري، موسوعة عناصر العمارة اإلسالمیة، الطبعة األولى، مكتبة  
 .م، الجزء الرابع٢٠٠٠

فرید محمود شافعي، كتاب العمارة العربیة اإلسالمیة ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، عمادة شئون ٧
 .م١٩٨٢المكتبات بجامعة الملك سعود، الریاض، 

، الفن اإلسالمي في مصر من الفتح العربي إلى نھایة العصر )١٩٩٤(زكي محمد حسن ٨
 .یئة المصریة العامة للكتابالطولوني، الھ
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  الجزء الثاني
 نظریةالدراسة ال

  :  المنشئتعریف ب: أوال
بشیخ ولد أحمد زكى باشا الملقب ، أحمد زكي بن إبراهیم بن عبد اهللاهو 

وھو من أصل عربي من بیت النجار بعكا،  ،م ١٨٦٧لعروبة في اإلسكندریة عام ا
م ، لیتجھ بعدھا إلى  ١٨٨٧ثم نال إجازة الحقوق عام وقد نشأ ودرسباألسكندریة،  

عمل الفكري وسیلة الترجمة وإحیاء التراث العربي متخذا ذلك الخط الذي یعتبر ال
 هنشرحیاتھ إلحیاء التراث العربیوباشا  احمد زكى وھب، وقد لتنویر األذھان

 ن بارعًا باإلنجلیزیة، وكاوأتقن الفرنسیة. نقیب عنھ في مكتبات الشرق والغربوالت
  ٩.یة، وله بعض المعرفة بالالتینیة، ویفهم اإلیطالواإلسبانیة

، قضى منھا ما یربو على األربعین ش أحمد زكى باشا سبعة وستین عاماعا
، فكان بحق والتراثین العربي واإلسالمي، بل واألمة العربیة للغةعاما في خدمة ا

نزال رحبا  "دار العروبة"الذي سمي  ، حیث كان منزلھ"شیخ العروبة"جدیرا بلقب 
، لكل من زار مصر من العرب والمستشرقین ورجال السیاسة والفكر كریما

 .واألدب من كل أقطار العالم بشرقھ وغربھ
حمد زكي ھو أول من أحیا في بالد العرب حب ویعلمنا حسن الشیخة أن أ

العروبة والتمسك باھداب رجوعھا إلى عزتھا، كما أن أحمد زكي ھو من إستحدث 
في اللغة العربیة، فشاعت وذاعت، وكان الرجل عالما فذا في اسرار " العروبة"لفظ 

اللغة والتاریخ اإلسالمي، وكل ما یدور حولھما من علوم، وقد كتب تقریرا عن 
م، قدمھ إلى ناظر المعارف یومئذ أحمد حشمت ١٩١١إحیاء التراث العربي سنة 

باشا الذي تحمس لھ وأخذ في تنفیذه على الفور، وبذلك یعتبر أحمد زكي مؤسسا 
وقد أكد نبیھ العظمة على ما سبق .  ١٠لنھضة علمیة كبرى كان ھو أكبر عامال فیھا

  ١١."قطوع لخدمة العروبة في مصرباعتباره الشخص الوحید البارز والم" :"بقولھ

                                                             
آثاره، من سلسلة أعالم العرب  –آراؤه  –حیاتھ –أنور الجندي، أحمد زكي الملفب بشیخ العروبة ٩

، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة ٢٩رقم 
 .٤ت، ص .والنشر، د

 .٨١حسن الشیخة، مرجع سبق ذكره، ص١٠
، جوانب من سیاسة الملك عبد العزیز تجاه القضایا العربیة دراسة )م١٩٩٩(یریة قاسمیة خ١١

 .١٩تحلیلیة من خالل أوراق نبیھ العظمة، دارة الملك عبدالعزیز، الریاض، ص 
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كان یقظة في إغفاءة الشرق، وھبة في " : قال األمیر شكیب أرسالن في وصفھ 
  .١٢"غفلة العالم اإلسالمي، وحیاة في وسط ذلك المحیط الھامد 

  :أھمیة مسجده لھ: ثانیا
إلى بناء مسجده، وصرف إلیھ ھمھ حتى كان  ١٣وقد اتجھ في سنواتھ األخیرة

رأ الصحف، وقد أنفق علیھ كثیرا، ونقل إلیھ طرائف األحجار وروائع فن أحیانا ال یق
الزخرفة من كل مكان في العالم العربي، وأھداه اإلمام یحیى ألف قطعة من العقیق 

  .لتزیین المحراب
ومسجده قریب من داره، وقد كلف الشیخ عبدالقادر الشبیبي أمین مفتاح الكعبة أن 

ویجمع كناستھ ویجمع كناستھ ویحفظھا في وعاء وقد  یرسل إلى غار حراء من یكنسھ
وقیل أنھ كان ینزل إلى قبره ١٤.حمل ھذا فوضعھ في القبر الذي أعده لدفنھ تبركا

: ویتمدد فیھ ما یكون معھ من كتاب أو جریدة، وكان إذا سئل لماذا تفعل ھذا؟ یقول
أنتھي من إن الموت حق وال یخیفني أن یجیئني الموت قبل أن أنتھي قبل أن "

وقد أخذ أنور الجندي ھذه المعلومات من معاصري  ١٥."فرائضي الوطنیة واألدبیة
األستاذ سید  -بحسب قول الجندي–زكي باشا وكان من أبرز من أمده بھذه المعلومات 

  ١٦إبراھیم نابغة الخط العربي،
م عمال كبیرا یضع فیھ عصارة مشاعره، وقد ١٩٣١وكأنما كان مسجده منذ عام 

الكثیرون على انشغالھ سنوات في ھذا العمل، والمساجد كثیرة في القاھرة،  عاتبھ
ترى ما أنا علیھ من حال، وقد حرمت من األوالد، فلم أعقب منھم أحدا، : "فكان رده

وأعطاني هللا فضال من الرزق أحببت أن أبني منھ لنفسي مقبرة، وإلى جانبھا ھذا 
  ١٧".المسجد

ثیر من التحف النادرة منھا، حجر حمیري من وقد حصل أحمد زكي باشا على ك
–بقایا قصر غمدان مكتوب علیھ باللغة الحمیریة القدیمة، كما أھدى إلیھ اإلمام یحیى 

ألف حبة من العقیق الیماني، وبعض أحجار أخرى ذات قیمة وقد  - إمام الیمن أنذاك
یر زینة المنبر لغ:"زین بھا قبلة مسجده، وأعلن أنھ ال یجوز التصرف في ھذه الذخیرة

والمحراب، وأن أحجار العقیق التي قاربت األلف وجاءت فوق المرام ووراء 
األحالم، ھي أجمل حلیة یزدان بھا مسجدي الصغیر بجیزة الفسطاط، كما قد تحلى 

                                                             
خیرالدین الزركلي، األعالم  قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین ١٢

م، ٢٠٠٢ل، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، والمستشرقین، الجزء األو
 .١٢٧- ١٢٦ص 

 .٢٨٠الجندي، مرجع سابق، ص ١٣
 .٧١٣، ص ٣٤م  –عن رشید رضا، المنار . ٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٤
 .٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٥
 .الھوامش. ٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ١٦
 . ٢٨٢لسابق، ص الجندي، المرجع ا١٧
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ومن أجمل  ١٨.."ظاھره بذلك الحجر الوحید الباقي مرقوما منقوشا من قصر غمدان
لبقعة من أرض مصر أي منطقة الجیزة، ما ما یعطي لوضع ھذا الحجر في ھذه ا

أخبرنا بھ زكي باشا بنفسھ من أن مدینة الجیزة، بناھا بني ھمدان ویافع، من كرام 
  ١٩.الیمن في أول اإلسالم

كون تحفة من تحف الفن العربي، وطرفة من أراد أحمد زكي لمسجده أن ی
م بقراءة المراجع ، لذا نجد أنھ عندما شرع في بنائھ إھتطرائف الطراز اإلسالمي

والمصادر الخاصة بالعمارة والفنون والزخارف اإلسالمیة، كما راسل صدیقھ األب 
انستاس الكرملي في بغداد بالعراق لیستوثق من كثیر من مصطلحات ھذا المجال، 

م، في الرسالة ١٩٢٢فنجد أنھفي مراسالتھ مع األب انستاس الكرملي في سبتمبرسنة 
ة المسروقة في أعال البیت، وعن البرنیة والشرافة، والرواق و الثامنة سألھ عن الغرف

أنواع الرخام وأسمائھ التفصیلیة، والبطائن بالسقوف والبراطیم، وعن الساق بأعال 
وعن الوزرة واإلزار والفص وغیرھا  - أي الجوسق–القبة، والكرة التي فوق المآذن 

صادر العربیة واألجنبیة من المصطلحات، كما أشار أنھ إضطلع على كثیر من الم
  ٢٠.الخاصة بالفن والعمارة اإلسالمیة

  :ما لم ینجح أن یفعلھ بمسجده: ثالثا
كان شیخ العروبة یتطلع أن یبلغ الثمانین من عمره أمال اإلعتكاف في مسجده 

وإال فإلى اإلعتكاف في المسجد الذي أتولى إنشاءه بنفسي لیكون : "الذي یبنیھ، فقال
ولكن لألسف  ٢١"العربي، وطرفة من طرائف الطراز اإلسالمي تحفة من تحف الفن

  .توفي شیخ العروبة قبل إتمام بناء المسجد وإفتتاحھ
كان زكي باشا یتمنى أن ینقش صورتین لكل من المسجد األقصى والمسجد 
الخلیلي بألوانھما الطبیعیة على رخام ملون في مسجده ولكنھ لألسف لم یقم بذلك كما 

ھ في إحدى خطاباتھ لصدیقھ نبیھ العظمة بالقدس الشریف قال تمنى، فنجد أن
وإنني ال أزال منتظرا صورة المسجد  ٢٢وأرجو إبالغ سالمي للحاج أمین...:" لھ

                                                             
 .م٣/١٠/١٩٣٣عن جریدة األھرام . ٩٦- ٩٤الجندي، المرجع السابق، ص ص ١٨
 .٩٦الجندي، المرجع السابق، ص ١٩
، رسائل الرافعي ویلیھ الرسائل المتبادلة بین شیخ العروبة أحمد زكي باشا )ت.د(محمود أبو ریة ٢٠

  .٢٥ -٢١، ص ص واألب أنستاس ماري الكرملي، الرسالة الثامنة، الدار العمریة
، الرسائل المتبادلة بین شیخ العروبة أحمد زكي باشا واألب )١٩٧٧(انظر أیضا، حكمت رحماني 

أنستاس ماري الكرملي، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثاني، وزارة اإلعالم، الجمھوریة 
 .١٦٢ - ١٥٩العراقیة، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ص ص 

 .عن طاھر الطناحي، على فراش الموت. ٢٨١لسابق، ص الجندي، المرجع ا٢١
، وھو االبن الثالث لطاھر الحسیني مفتي م1895 في القدس في عام أمین الحسیني ولد الحاج٢٢

وھو الذي بدأ  - مؤتمر العالم اإلسالمي رئاسة، تولى م1908القدس الذي انتقل الى رحمة هللا عام
لتاریخیة الرسمیة لجماعة اإلخوان المسلمین، موقع الموسوعة ا .م بالقدس١٩٣١ منذ عا

om/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9http://www.ikhwanwiki.c
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وقد مضى على طلبي أكثر من خمسة  -األقصى والحرم الخلیلي بألواٍن مثل الطبیعة
  ).بس فقط(شھور 

أن أقطع األمل من حصول ولست أدري كم شھر یلزم لمجاوبتي، أم ھل یجب 
ھذه المجاوبة وصرف النظر عن نقش ھاتین الصورتین المحبوبتین على رخام ملون 

  ٢٣."في مسجدي أو اإللتجاء إلى شخص آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%

A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A  ،٢٠١٤-٤-٢ . 
، الرعیل العربي األول حیاة وأوراق نبیھ وعادل العظمة، الطبعة )١٩٩١ینایر (خیریة قاسمیة  ٢٣

 .٢٣١األولى، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، ص 
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  لثالجزء الثا
وصفیةالدراسة ال  

)١انظر جدول رقم (:الموقع  
 (L)خذ شكل حرف یقع في منطقة المنیب، وبني على قطعة أرض تأالمسجد 

باللغة اإلنكلیزیة، ولھ واجھتان الواجھة الشرقیة وھي على شارع البحر األعظم 
الموازي لكورنیش النیل، أما الجھة الجنوبیة قتطل على شارع المحطة وھو شارع 

جیزة "رئیسي أیضا یصل إلى منطقة تھانیا بمحافظة الجیزة، وكانت تسمى سابقا بــ
 )١م انظر شكل رق". (الفسطاط

المصریة، یتضح أن المسجد یقع في  بالعودة للخرائط التاریخیة بھیئة المساحة
، وتظھر ھذه الخریطة أن شارع البحر األعظم كان )١١٤(األرض رقم قطعة 

یسمى سابقا شارع فؤاد األول، بینما كان یسمى شارع المحطة باسم الملكة نازلي، 
المسجد من الجھة المطلة على  كانت تجاور ١١٢كما تظھر الخریطة أن القطعة 

بولیس قسم أول (شلرع المحطة، كما كان یجاوره أیضا حینذاك مركز الجیزة 
  ٢٤).الجیزة

من الجدیر بالذكر أن ھذا المسجد یقع بالقرب من القریة الفرعونیة حیث یفصلھ 
عنھا نحو مئة متر ونیف، وھو یجاور قسم المنیب والسجل المدني لمنطقة الجیزة، 

بالقرب من أحد المناطق السیاحیة التي یزورھا السائحون، وفي منطقة  وموقعھ
حیویة ومؤمنة، مطال على شارعین رئیسیین، یجعل من موقعھ موقعا متمیزا ألن 
یوضع بال أي عناء على الخریطة السیاحیة، حیث أنھ یقع بالفعل في منطقة سیاحیة 

  .من الدرجة األولى
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
، مصر، سلسلة المدن، مسحت في ابریل سنة  ١٢٨١الخرائط التاریخیة األصلیة، المنطقة ٢٤

 .١:٥٠٠م، مقیاس رسم ١٩٥٥
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ثالموقع من جوجل إیر  

 
.موقع مسجد أحمد زكي باشا والشوارع من حولھ :١شكل رقم   

  
 یتكوناألجزاء المختلفة التي :٢شكل رقم 

.منھا المسجد  
جزاء المختلفة األ:٣شكل رقم 

.لمسجدل  
١ جدول رقم  

  )٢-  ١انظر الجدولین رقمي (:مسجد أحمد زكي باشا
تستخدم كمصلى یتكون من ردھة المدخل، ویلیھا بیت الصالة، وقاعة 

للسیدات، وتوسعة معاصرة مكان المیضأة القدیمة، ومیضأة حدیثة، باإلضافة إلى 
ومبنى المسجد مبني من األحجار بلونین األبیض واألصفر الفاتح  .ضریح المنشئ

 ٣٠.٥مصفوفة في مدامیك الفاتح والغامق بالتبادل، وإرتفاع األحجار متساویة وھو 
سم تقریبا،  ٣٣.٣٣ین المدامیك یصبح ارتفاع الصف سم، وباحتساب سمك المالط ب
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لذا یمكننا أن نحتسب إرتفاع المسجد بسھولة ویسر حیث تساوي كل ثالثة صفوف 
، أما طول األحجار فھي غیر متساویة بعكس )١انظر صورة رقم (متر تقریبا

) ٢ – ١انظر الشكلین رقمین ( .للمسجدقطع األفقي وفیما یلي الم. إرتفاعھا
  )١رالتخطیط رقم انظ(و

)قامت الباحثة برفعھ(لمسجد أحمد زكي باشا  األفقيمسقط   

 
)قامت الباحثة برفعھ ورسمھ(مسقط أفقي : ١تخطیط رقم   

                         الشرح م
 الضریح  .ج  بیت الصالة    .ب  ردھة المدخل  .أ 

 ممر خلفي  .و  المئذنة    .ه  قاعة المناسبات  .د 
معاصرةالمیضأة ال    .ح  التوسعة المعاصرة  .ز  سلم للصعود   .ط  

 لسطح المسجد
٢جدول رقم   

  :الوصف الخارجي للمسجد: أوال
  الشرقیة  لجھة الجنوبیةسوف یقسم ھذا القسم إلى ثالثة أجزاء، الجھة الجنوبیة، وا

  )١انظر صورة رقم ) (١انظر جدول صور رقم ( .والجھة الشرقیة) القبلة أي إتجاه(
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  )٢رقم  انظر جدول صور(:الجھة الجنوبیة .١
یوجد في الجھة الجنوبیة المدخل الرئیسي، والواجھة الخارجیة  لردھة الدخول،  

والوجھة الخارجیة للمیضأة القدیمة التي أصبحت قاعة صالة خلفیة زادت من مساحة 
  .المسجد

  )٣انظر صورة رقم (:المدخل الرئیسي ١.١
اد وقد زوھو مدخل تذكاري بارز خارج عن سمت الواجھة بمقدار بسیط، و

جدران المسجد، حیث بلغ إرتفاع الجدران عشرة أمتار  إرتفاع المدخل عن إرتفاع
تقریبا، بینما وصل إرتفاع المدخل إلى إثنى عشر مترا ونصف تقریبا بدون إحتساب 

 .إرتفاع الشرفات في كال الحالتین
تكتنفھ من ، )ثالثي(ر غائر یغطیھ عقد مدائني وھذا المدخل عبارة عن حج 
لتان حجریتان صغیرتان تزینھما جفت العب بمیمة دائریة، یقع بین ھاتین أسفل مكس

وأعلى المكسلتین على جانبي الباب  الذي یصعد إلیھ بدرجتین، المكسلتین فتحة الباب
، وبھ )درفتین(یوجد شریط كتابي بخط الثلث ، أماالباب فھو بمصراعین خشبیین 

 ٣.٣٠وإرتفاعھ  ،سم١٥٠اب زخارف المفروكة داخل مربعات بارزة، وعرض الب
مل على آیات تبخط الثلث یش شریط كتابيسم تقریبا، ویوجد على جانبي الباب 

قرآنیة، ویعلوه عتب حجري مزرر من صنج معشقة بخطوط متموجة مشھرة، 
بھ بدوره كتابات  نفیسویرتكز على مقرنصات وبھ كتابات بخط الثلث ، ویعلوه 

  .مزرر من صنج معشقة بخطوط متموجةعاتق  ، یعلوه عقدنسخیة بخط الثلث أیضا
أعلى العقد العاتق توجد نافذة من الجص المعشق بالزجاج الملون، بھا 
زخارف نباتیة وھندسیة، یعلوھا عتب من صنجات معشقة مشھرة بخطوط متموجة 

  .سم ١٣٠وتوجت نھایتھا بثالث حطات من المقرنصات، ویبلغ ارتفاع النافذة حوالي 
من ثالثة  (Trefoil arch)خل من األعلى عقد مدائني یتوج حجر المد

ن  أربع حطات من المقرنصات والدالیات، ویحتوي یھ الجانبییفصوص، شغل قوس
الفص األعلى منھ على نقوش كتابیة قرآنیة بالحفر الغائر بخط الثلث، ویحیط بالعقد 

ى قسمین جفت العب بمیمات دائریة على أبعاد منتظمة إنقسمت عند رجل العقد إل
إنكسر أحدھما لیدور حول العقد الثالثي لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة كبیرة 
كتب بھا لفظ الجاللة بخط الثلث، واستمر الجزء اآلخر من الجفت الالعب لیكون 

بھ كتابات عربیة باسم المنشئ  توضع )طراز تاریخ(، مستطیال فوق العقد المدائني
باللون بالحفر البارز، وجاءت الكتابة بخط الثلث وسنة اإلنشاء،  بخلفیة بیضاء 

  ).اللبني(األزرق السماوي 
بشكل ھندسي،  فریزوقد تم تأطیر أعلى ھذا المدخل التذكاري الرائع بإ

قوام زخرفة ھذا وھوشریط ھندسي یدور حول أعلى المدخل التذكاري للواجھة، و
وط باللون اللبني على أشكال ھندسیة متشابكة بخطالشریط تصمیم متكرر عبارة عن 

یتوسطھا شكل مسدس أفقي طولھ ثالثة أضعاف عرضھ، تحصر  خلفیة بیضاء



)١٥(لة االتحاد العام لآلثاریین العرب مج   

٦٥ 
 

 ١٣٥٣وھو اسم المنشئ وكذلك تاریخ اإلنشاء ) مسجد زكي باشا(بداخلھاكتابة 
سداسیة،وقد كررت ھذه  ةنجمشكل تكون وكذلك ، بالحفر البارز بخط الثلث )ھجریا(

كونھ من مادة تختلف  فریزلتأثیر الجمالي لھذا اإلاألشكال إحدى عشر مرة، وقد زاد ا
  .عن مادة الجدار وخاصة أنھ جاء متعدد األلوان

حجري بارز، وأخیرا توج كل ما  اإلفریز السابق،كورنیش شرفات یعلو 
 سبق صف من الشرفات التي تنتھي بعقد مسنن، والشرفات تحوي نقوش ھندسیة،

، فھي عبارة عن فروع نباتیة انسیابیة )الرومي(وھي باسلوب التوریق العثماني 
 ،٢٥كدموع العین ال تخضع في شكلھا أو في رسمھا لنظام الطبیعة أو واقعھا الفعلي

ومن الجدیر بالذكر أن شرفات المدخل التذكاري تختلف عن شرفات المسجد 
  ). أ ١٦ انظر صورة رقم(والضریح 

  )٣ظر صورة رقم ان( :الواجھة الخارجیة الجنوبیة غرب المدخل التذكاري ١.٢
، وتتكون من دخلة واحدة في وھي تعتبر الجھة الخارجیة لردھة المدخل

، وتمتد على یسار المدخل الرئیسي، بصدر مقرنص  الجدار الخارجیة بطول الواجھة
السابق اإلشارة إلیھ، ویتوج ھذه الدخلة حطات من المقرنصات، أما من األسفل فھذه 

بالجص المعشق بالزجاج  ة شباك یعلوه قمریةالدخلة مشطوفة، وتضم ھذه الدخل
  .الملون

ن من ا، ویغلق على الشباك مصراعزخارف ھندسیة ذوحدیدي شباك وھو
زجاج یسمح باإلنارة  مااألسفل ومركب بھ مازخارف ھندسیة بنصفھ ماالخشب بھ

  .األعلى مابنصفھ
ویعلو الشباك، عتب مستقیم نقشت بھ زخارف كتابیة محفورة في الحجر 

، بینما طلي الحجر )السماوي(را بارزا بخط الثلث وطلیت باللون األزرق الفاتح حف
باللون األبیض، ویعلو العتب نفیس، بھ أیضا كتابات عربیة بخط الثلث بالحفر البارز 
وبنفس ألوان العتب، ویعلو النفیس عقد عانق من صنجات حجریة معشقة بخطوط 

ة دوي، ویحدد ھیئة ھذا التكوین، بدایة بعقد حمعقود قمریةمتموجة، یعلو العقد العاتق 
جفت العب  ،همن الثلث األعلى من الشباك فالعتب والعقد العاتق فالشمسیة أعال

بمیمات دائریة ینتھي بمیمة أكبر حجما تعلو الصنجة المفتاحیة لعقد الشمسیة 
  .یعلو كل ما سبق ثالث حطات من المقرنصات،والعلویة

ى أعلى الصنجة المفتاحیة للشمسیة ضاقت الدخلة عند مستوى المیمة الكبر
ة كابولي على شكل مروحة ووضع عند الزاویتین الناتجتین من تضییق ھذه الدخل

الدخلة بثالث حطات من المقرنصات                   وأخیرا توجت ھذهللتزیین، 
  . )٤انظر صورة رقم (

یش شرفات ، ویعلو الكورنمنحني) طنف(أعلى المسجد كورنیش  یؤطر
مزخرفة بزخارف ھندسیة وھي مختلفة عن الشرفات التي تعلو المدخل الرئیسي 
                                                             

 .٦٢٤وص  ١٢٧لإلستزادة انظر، رزق، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥
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، ویتوسط كل شرفة من ھذه الشرفات بروز )ب ١٦انظر صورة رقم (للمسجد 
باللون اللبني بخط الثلث ) زكي(دائري مطلي باللون األبیض، مكتوب بھ اسم المنشئ 

للون األزرق وبھ نقش بخط الثلث البارز بھ البارز، ویعلو ھذه الدائرة شكل الھالل با
بنفس اللون، وقد تكرر ذلك بكل الشرفات التي تعلو كل ) شیخ العروبة(لقب المنشئ 

          من الجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة فیما عدا المدخل الذي إختلفت شرفاتھ 
  ).أ ١٦انظر صورة رقم (

  )٥صورة رقم  انظر(:الواجھة الخارجیة للمیضأة القدیمة ١.٣
على یمین ما سبق یقع شباك المیضأة القدیمة التي تم استخدامھا اآلن كقاعة 

  .صالة خلفیة لتوسعة المسجد وھي خالیة من أي زخارف أو نقوش
ویلیھا دخلة معقودة بعقد حدوي، بھا باب الدخول إلى المیضأة القدیمة، ولھ 

غرار باب الدخول  على) المفروكة(مصراعین خشبیین بھما زخارف ھندسیة 
الرئیسي، یعلو الباب عتب من صنجات معشقة بخطوط متموجة خالیة من الزخارف، 
یعلوھا بحر كتابي بارز مطلي باللون األبیض بھ كتابة بخط النسخ بالحفر البارز، 

ویؤطر الجدار . أعلى ھذه الكتابة توجد قمریة بحجاب من الجص بھ زخارف نباتیة
  .)الواجھة الجنوبیة( والشرفات التي تؤطر الجزء السابق من األعلى نفس الكورنیش

 )٦انظر صورة رقم ) (٣انظر جدول صور رقم ( :الجھة الجنوبیة الشرقیة .٢
وھي جھة القبلة، ولكي یستطیع المعماري أن یتجنب أن تلتقیا الواجھتین 

بیة بزاویة حادة، فقد عمل على أن تلتقیا الواجھتین المتعامدتین، الجنوبیة والجنو
، )٧انظر صورة رقم (طورة غیر حادة في شطف زاویة مقوسالشرقیة في زاویة مش

ولقد تكونت الواجھة القبلیة من قسمین، القسم األول ھو الجدار الخارجي لصالة 
  .الصالة الرئیسیة، والقسم الثاني ھي واجھة الضریح الخارجیة

المحراب  قابلھو یالقسم األول، عبارة عن بروز یتوسط دخلتین، أما البروز ف
ن، وھما تماثالن تماما امتماثلتفھما من الجھة الخارجیة، أما الدخلتان على الجانبین 

الدخلة في الواجھة الجنوبیة للمسجد، إال أن الدخلة على یمین البروز األوسط، أي في 
         الجھة الشرقیة لھ، یعلوھا أسفل كورنیش الشرفات مباشرة إفریز ھندسي 

مكون من قطع من تصمیم متكرر ، وھذا اإلفریز عبارة عن )١٢ورة رقم ر صانظ(
باإلنجلیزیة  باللونین األبیض والبني، مرة  (Y)الخزف عبارة عن شكل حرف 

بالوضع الصحیح وھي التي باللون األبیض، والتي تلیھا التي باللون البني بالمقلوب، 
لبني، بینما خلت الدخلة من وھكذا على التوالي، ویفصل بینھا خط خزفي باللون ال

  .الجھة األخرى من ھذا اإلفریز
فیما یخص البروز األوسط وھو الذي یقابل المحراب من الجھة الخارجیة  

  :فوصفھ كالتالي
  )٦انظر صورة رقم (: الواجھة الخارجیة للمحراب .٢.١
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تقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة وھي بارزة عن سمت جدار المسجد بمقدار 
أمتار تقریبا مع إحتساب  ٥في اإلرتفاع أیضا عن جدار المسجد بـ  بسیط، وتزید

طاقیة المئذنة دون إحتساب الخوذة المعدنیة التي تنتھي بالھالل وبذلك یمثل ھذا 
الجزء من المسجد الجزء األعلى إرتفاعا في المسجد بل ویعلوا على مئذنة المسجد 

احتساب الخوذة المعدنیة التي  حیث یصل اإلرتفاع إلى خمسة عشر مترا تقریبا بدون
  .المتر نحوقد یصل ارتفاعھا ل

الجزء األول من ھذا البروز یتوسطھ دخلة مستطیلة تبدأ بعد إرتفاع مترین  
ویبلغ إرتفاعھا نحو الخمسة أمتار بینما یبلغ عرضھا نحو مترا واحدا، وھذه الدخلة 

ة األولى وھي السفلى خالیة من أي زخارف أوكتابات ولكن یتوسطھا لوحتین، اللوح
سم، ١٦سم تقریبا وعرضھا نحو الـ٣٥مترا، ویبلغ إرتفاعھا  ٣.٣٠وتقع على إرتفاع 

وھي لوحة أثریة أھداھا اإلمام یحیى إمام الیمن إلى صدیقھ أحمد زكي باشا عندما 
زاره بالیمن، وھي على حد قولھ من بقایا قصر غمدان التاریخي األسطوري، 

سم لوحة أخرى رخامیة ٣٠یعلو اللوحة السابقة بنحو .  يومنقوشة بالخط الحمیر
أكبر حجما تشرح للعامة ولكل من یمر بھذا المسجد موضوع اللوحة األثریة 

  .وأھمیتھا
مترا تقریبا، یبدأ  ٥.٥٠عند منتصف ھذه الدخلة المستطیلة، أي على إرتفاع 

الدخلة ویستمر  جفت العب بمیمات دائریة مماثل للواجھات السابقة، في إحاطة ھذه
بعد ذلك لیحیط األجزاء العلویة لھذا البروز الحجري عند الواجھة الخارجیة 

وحدة واحدة كللمحراب، وكأنھ یربط جمیع األجزاء بعضھا ببعض لتظھر للعیان 
  .مترابطة في شكل فني جمیل

یعلو القسم السابق شرفة حجریة محمولة على حطات من المقرنصات ذات 
من خمس حطات یبلغ ارتفاعھا نحو المترین، وللشرفة سور حجري الدالیات تتكون 

      مزخرف بزخارف ھندسیة مقسمة إلى أربع أضالع تفصل بین األلواح الحجریة 
                        فوق كل منھا بابة  ، ) فواصل (قوائم  ٤لھذه األضلع )  الشقق (
افتھا السفلى عند نھایة جدار ، وھذه الشرفة تقع ح) Pomegranate Shapeرمانة (

المسجد، ثم یرتفع بعد ذلك البروز الحجري لیرتفع عن مستوى جدران المسجد 
غل بخمسة أمتار تقریبا، مكونا شكل عقد مدائني بطاقیة مضلعة وریشتان جانبیتان ش

مروحتین، كما یستمر الجفت الالعب السابق ذكره  ما بینھما بحنیتین أشبھ برجلي
وینتھي بمیمة دائریة فوق الصنجة المفتاحیة للعقد، ویتخلل ھذا العقد فتحة لیحدد العقد 

تسمح للدخول للشرفة، ثم یرتفع بعد ذلك ھذا البروز وینكسر لیأخذ الشكل الناقوسي 
وھي مضلعة إلى ) القلة المقلوبة(قبل أن ینتھي برأس یماثل جوسق المآذن البصلیة 

رض منھا في أربع أضالع لفظ الجاللة ثمان أضالع كتب في الجزء األوسط األع
  على التوالي بالتبادل، وھكذا تقرأ) أكبر(واألربع أضالع األخرى كتب لفظ ) هللا(
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أربع مرات من األربع جھات متتالیة، وأخیرا یتوج ذلك خوذة معدنیة ) هللا أكبر(
  .تنتھي بھالل دائري

  
  )٨انظر صورة رقم (: الواجھة الخارجیة للضریح .٢.٢

 البروزتذكاري خارج عن سمت الواجھة بمقدار بسیط، وھذا  بروزوھو 
بنحو متر واحد فقط، فیبلغ بروز واجھة الضریح نحو  إرتفع عن علو جدران المسجد

سم وتماثل كل من  ١٤٠مترا بدون الكورنیش والشرافات التي تبلغ إرتفاعھا الـ ١١
  .ةكورنیش وشرافات جدران الواجھتین الجنوبیة والجنوبیة الشرقی

أمتار وتبدأ حافتھا السفلیة  ٦وبھذه الواجھة نافذة ضخمة یبلغ إرتفاعھا نحو 
على إرتفاع نحو المتر ونصف من سطح األرض، وھي معقودة بعقد حدوي مدبب، 
ولھا شباك حدیدي مزین بأشكال ھندسیة من الخارج یصل حتى رجلي عقد الشباك، 

رط، بھ أشكال ھندسیة، ومعشق أما الجزء العلوي فھو مغطى بحجاب من الخشب الخ
خط الثلث بخلفیة بیضاء یربط بین رجلي العقد شریط كتابي ببالزجاج الملون، و

والكتابة بارزة باللون اللبني، وللشباك من الداخل مصراعین خشب مزینان بأشكال 
  .ھندسیة وبھما زجاج ملون

ت إلى بمیمات دائریة على أبعاد منتظمة إنقسمویحیط بالشباك جفت العب  
لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة الحدوي قسمین إنكسر أحدھما لیدور حول العقد 

بخط الثلث، واستمر الجزء اآلخر من الجفت الالعب  اسم المنشئكبیرة كتب بھا 
قسم إلى ثالث أقسام، القسم األوسط أكبرھم وھو مستطیل لیكون مستطیال فوق العقد 

ونقش بھ بالحفر البارز كتابات قرآنیة، بینما  أفقي، طلیت خلفیتھ باللون األبیض
الجزئین اآلخرین على الیمین والیسار فھما مستطیالن أقل حجما رأسیان، طلیت 
خلفیتھما أیضا باللون األبیض وجاءت نقوشھما بالحفر البارز باللون اللبني أیضا 
 ولكن ھذه المرة النقوش ھي نقوش ھندسیة ولیست كتابیة، وجاءت النقوش في

  . كوشتي العقد بالحفر البارز بنفس لون الحجر األصلي على ھیئة نقوش ھندسیة
ل تحاكي رؤوس المسامیر اعلى الضریح، رفرف خشبي، بھ أشكأیظلل 

القبب بارزة وملونة باللون اللبني، وأشكال لوزیة بارزة ملونة باللون اللبني، وبھ 
ه الطیور فھي مزینة أما عیون رؤوس ھذ مزاریب معدنیة على شكل رأس طائر،

بأحجار أغلب الظن أنھا من أحجار العقیق التي أھداھا اإلمام یحیى لشیخ العروبة، 
  )١٠ - ٩انظر صورة رقم (.محمول على كوابیل خشبیةوالرفرف 

یؤطر واجھة الضریح من األعلى إزار ھندسي، وھو یعتبر إمتداد لإلزار 
                 رقیة السابق اإلشارة إلیھا أعلى النافذة الجنوبیة بالواجھة الجنوبیة الش

، یلیھ كورنیش الشرفات، فالشرفات وھي تماثل تماما )١٢انظر صورة رقم  (
، )ب ١٦انظر صورة رقم (الشرفات التي تعلو الجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة 

  ).أ ١٦انظر صورة رقم (وبالطبع مغایرة لشرفات المدخل الرئیسي
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  )٤انظر جدول صور رقم ( :الجھة الشرقیة .٣
، وتمثل )البحر األعظم( ي الجھة المطلة على شارع الكورنیش الرئیسيوھ

الجھة الخارجیة لصالة صالة السیدات، وھي عبارة عن طبقة من مستویین، المستوى 
، )١٤ – ١٣انظر صورة رقم (السفلي بھا ثالثة أعمدة مربعة بھا زخارف ھندسیة 

ات المقرنصات، ویزین أعال التاج شرف حطات منیعلوھا تاج مقرنص من ثالث 
ویسد بین . ، ویعلو العقد طبلیة حجریة)د ١٦انظر صورة رقم (ذات أوراق ثالثیة 

من النوع الخشن حتى  اللون أصفراألعمدة مشبكات معدنیة ونوافذ حدیدیة بھا زجاج 
لباب الحدیدي ، وبین العمود األول والثاني من الجھة الشمالیة یوجد االیسمح بالرؤیة

  .خشن اللون أصفرلصالة صالة السیدات وبھ أیضا زجاج 
ھ ثالث شبابیك علویة ذات عقود مدببة، ویعلو كل ما فبأما المستوى األعلى 

سبق كورنیش شرفات، یعلوه شرفات مخالفة لكل من سبقھا من شرفات، وھي أقل 
  ) ج ١٦انظر صورة رقم (حجما وذات أوراق ثالثیة 

 أسطحالمعماري في ھذا المسجد حاكى الفنون المملوكیة، فبنى بذلك نجد أن 
الواجھات الخارجیة في مدامیك مشھرة وجعلھا تنقسم إلى مجموعة من الحنایا 
الرأسیة غیر العمیقة عملت فیھا شبابیك سفلیة وقمریات علویة تتوجھا صفوف متعددة 

نقوشة داخل ھذه من المقرنصات، وأثرى ذلك بالزخارف الكتابیة والھندسیة الم
  . الحنایا
  :الوصف الداخلي للمسجد: ثانیا

بیت الصالة وھو الصالة ، وردھة المدخلأجزاء،  ةثمانیوسوف یقسم ھذا القسم إلى 
والمیضأة القدیمة، والممر الضریح، وصالة صالة السیدات، والرئیسیة للصالة، 

  ، فالمیضأة الحدیثةالدرجالخلفي، و
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ئیسیة بالمسجدالمدخل وصالة الصالة  الر  

 
.بیت الصالة) ب(الذي یمثل الردھة، والجزء ) أ(للجزء  :٢تخطیط رقم   

 الشرح م الشرح م
 شباك الردھة   .٢ الباب الرئیسي   .١
 الباب المؤدي للمیضأة القدیمة   .٤ شباك مسمط   .٣
شطف الزاویة، وبھ دوالب    .٦ فتحتي العقدین المؤدیان إلى بیت الصالة   .٥

 خشبي
دین حیث یوجد أرفف خشبیةالجدار بین العق   .٧ المنبر الحجري ذو الدرابزین    .٨ 

 الخشبي
النافذة الجنوبیة على یمین    .١٠ المحراب الرخامي   .٩

 المحراب
 الفتحة المعقودة المؤدیة للضریح   .١٢ النافذة الشرقیة على یسار المحراب   .١١
نافذة بین بیت الصالة وصالة    .١٤ الباب الخشبي المؤدي للضریح   .١٣

 صالة السیدات
ذة الشمالیة المطلة على الممر الخلفيالناف   .١٥ باب خلفي لبیت الصالة من    .١٦ 

 الجھة البحریة
الشرفة الخشبیة العلویة أعلى    .١٨ النافذة الغربیة المطلة على الممر الخلفي   .١٧

 الباب البحري
 الشرفة الخشبیة العلویة أعلى باب المئذنة الشمالي الشرقي   .١٩

٣جدول رقم   
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    )٥ور رقم انظر جدول ص(:ردھة المدخل  - أ
یقودنا باب الدخول إلى ردھة مثلثة، یبلغ طول الضلع الجنوبي حیث یوجد 

متر تقریبا، أما الضلع المقابل فاتجاھھ شمالي شرقي  ٦.٤٠باب الدخول الرئیسي 
متر ویلتقیان ھذان الضلعان بشطف زاویة، ویبلغ طول الضلع  ٨.٧٠ویبلغ طولھ 

لي الغربي، وبذلك تبلغ مساحة ھذه الردھة متر وھو في االتجاه الشما ٤.٢٥الثالث 
 .٢متر ١٣نحو 

یشغل باب الدخول الجزء الشرقي من الجدار الجنوبي وقوام زخرفة 
مصراعي الباب الخشبي بكل منھما أربع حشوات مربعة بھا زخرفة المفروكة، یعلو 
الباب عتب من صنجات حجریة معشقة من خطوط منحنیة، أعالھا نفیس بھ كتابات 

ة بخط الثلث محفورة بالحفر البارز مطلیة باللون البني، یعلوھا عقد عاتق من عربی
صنجات حجریة، یعلو ھذا الباب نافذة  مغطاة بحجاب من الجص المخرم بزخارف 
نباتیة وھندسیة متداخلة، ومعشقة بالزجاج الملون باللون األحمر واألصفر واألخضر 

  .واألزرق
من كل جانب،  (Niche, Apse)تین، حنیة على جانبي الباب حنیتین متماثل 

وھي معقودة بعقد مدائني عبارة عن طاقیة مدببة ومضلعة، بینما الفصین الجانبیین 
مقرنصین، ویشغل الجزء السفلي من الحنیة غرب الباب مكتبة خشبیة بدرفة مقسمة 

، بینما )٢٠انظر صورة رقم (إلى ثالث أجزاء زجاجیة مخزن بھا كتب مختلفة 
الشرقیة من الباب فقد تم سد كل الجزء خلفھ بباب خشبي لتستخدم الزاویة  الجھة

ة الشرقیة داخل ھذا الجزء المغلق                كدوالب تخزین وقد دخلت الحنی
  ).٢١انظر صورة رقم (

یقع في غرب ھذا الجدار الجنوبي شباك حدید، لھ مصراعین خشبیین 
ق النجمي، بینما الجزء العلوي منھا مزخرف النصف السقلي منھا بزخارف الطب

زجاجي، یعلوھا عتب من صنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة فوقھا نفیس بھ 
كتابات عربیة بارزة بخط الثلث یعلوه عقد عاتق من صنجات حجریة، أعلى ھذه 
النافذة قمریة بعقد حدوي مدبب، بحجاب من الجص معشق بالزجاج الملون بأشكال 

ویحد جفت العب بمیمات دائریة أعلى النافذة السفلیة والعتب والعقد نباتیة وھندسیة، 
العاتق ویضیق بعد ذلك لیحد القمریة العلویة وینتھي بمیمة كبیرة فوق الصنجة 

  .المفتاحیة للقمریة یتوسط تلك المیمة نتوء نصف دائري
              الجدار الشمالي الغربي یتخللھ باب خشبي في أقصى الیمین 

رأسیة وأفقیة، ) قائمة ونائمة(، وبھ زخارف ھندسیة مستطیلة )د الركن الشماليعن(
من جھة الردھة واللون األبیض من الجھة  األخرى، یعلوه عتب  نيمطلي باللون الب

من صنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة فوقھا نفیس بھ كتابات عربیة بارزة بخط 
  .الثلث یعلوه عقد عاتق من صنجات حجریة
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ى یسار الباب السابق ذكره، دخلة تماثل حجم الشباك بالجدار الجنوبي عل
یعلوھا قمریة مصمطة تماثل أیضا القمریة التي تعلو النافذة الجنوبیة ویحیطھما جفت 
العب بمیمات دائریة كسابقتھا تماما، إال أنھا ھذه المرة مصمطة ولیست مفتوحة على 

ة القدیمة للمسجد والتي أصبحت اآلن الخارج، حیث أن الجھة األخرى ھي المیضأ
  .قاعة صالة خلفیة

أما الضلع الثالث الذي یقابل باب الدخول والذي یقع في الجھة الشمالیة 
مترا تقریبا، یتخللھ فتحتین  ٨.٧٠الشرقیة للردھة فھو عبارة عن جدار بطول 

دانعلى كبیرتین معقودتین بعقدین حدویین مدببین متماثلین یحمل رجلي العقدین حرم
شكل مروحة بذیل مقرنص، یبلغ عرض كل فتحة نحو المترین والنصف ویفصل 

  .بنھما كتف بعرض متر وعشرة سنتیمترات
 .ولقد تم اإلھتمام بتھویة ھذه الردھة ووضع بكل جدار بھا مروحة حائطیة

 )٦انظر جدول صور رقم ( :بیت الصالة  - ب
تقریبا،  ٢متر ٨٣تھا وھي قاعة مستطیلة الشكل أقرب إلى المربع تبلغ مساح

مترا، بینما  ٩.٥حیث یبلغ طول جدرانھا الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الغربیة نحو 
  .مترا ٨.٧٠یبلغ طول جدرانھا الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة نحو 

لھذه الصالة ثالث واجھات متشابھات تنقسم كل منھا إلى ثالث دخالت،   
لعمارة والزخارف، وتتسم بالسیمتریة الشدیدة وھي على مستویین وتتشابھ في ا

فمانراه على الیمین یكرر على الیسار، أما الجھة الرابعة فھي الفاصلة بین ردھة 
بق اإلشارة إلیھا عند وصف الردھة                    الدخول وبیت الصالة وقد س

من الداخل  ، إال أنھ یوجد عند الدعامة التي تتوسط الفتحتین)٣١انظر صورة رقم (
مترا، وبھا بعض ٢.٧٠مترا ویبلغ إرتفاعھا ١.١٠مكتبة خشبیة یبلغ عرضھا 

  ).١٧انظر صورة رقم (المصاحف والكتب 
یؤطر أعلى جدران ھذه الصالة من كل الجھات كورنیش مقرنص من 
حطتین، أسفلھ یوجد شریط كتابي مذھب، مكون من عشر بحور كتابیة، مكتوبة بخط 

ث بحور في كل من الجھة الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الغربیة، الثلث المشكل، ثال
  .وبحرین في كل من الجھة الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة

، فوق العقود العاتقة بكل من )إسبلیت(یالحظ أنھ قد تم وضع أجھزة تكییف 
دار الجھة القبلیة والبحریة للمسجد، كما تم وضع مراوح حائط إثنتین في كل من الج

البحري والشمالي الشرقي وثالثة بجدار القبلة، وواحدة بالجدار الجنوبي الغربي عند 
الركن الجنوبي، باإلضافة إلى ثالث مراوح سقف للتھویة والتلطیف من درجة 

  .الحرارة في شھور الصیف
میاه سبیل في الصالة الرئیسیة، وھي ما تعرف ) براد(كذلك تم توفیر ثالجة 

ند العامة، وھي موضوعة عند الجدار الشمالي الشرقي قریبا من باب ع) الكولدیر(بـ
  .المئذنة
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  )٢٦-٢٥انظر صور رقم ( :السقف -
ویعلو ھذه الصالة سقف مقسم إلى ثالثة أقسام بكمرات طولیة بین الجدارین  

القبلي والبحري، قسم القسمین الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي إلى مستطیلین بینما 
ألوسط إالى ثالث مربعات، یؤطر كل الكمرات من جمیع الجھات قسم القسم ا

كورنیش مقرنص من حطتین، یوجد أسفل زاویة الكمرة في الجدار الجنوبي الغربي 
والشمالي الشرقي كابولي على شكر مروحة ربعي دائرة ینتھي بذیل مقرنص، بینما 

لكمرتین أعلى یمین الكمرتین أعلى یمین ویسار المحراب في الجدار القبلي، وكذلك ا
ویسار الباب بالجدار البحري، فأسفلھما كابولي طویل مضلع مثبت على قائمین 
أحدھما أفقي والثاني رأسي على جانبھ لوحتان تزینھما زخارف نباتیة، وینتھي بذیل 
مقرنص أسفل القائم الرأسي، وأسفل ھذا الذیل على القائم الرأسي أیضا لوحة زخرفیة 

  .بالحفر البارز
كل تغطي المربع األوسط بالسقف شخشیخة مرتفعة مثمنة، في رقبتھا في  

األضلع الشمالیة والجنوبیة والشرقیة والغربیة بشبابیك خرط مستطیلة ومعشقة من 
  .بالزجاج الملون، یعلو كل منھا ثالث دوائر متتالیة مسمطة

الشرقیة  بینما تخلل الجھات الجنوبیة الشرقیة والشمالیة الغربیة والشمالیة 
والجنوبیة الغربیة نوافذ أكبر حجما لكل منھا مصراعین خشب مركب بھ زجاج ملون 

  .وزخرفة المفروكة، وأسفل كل نافذة شكل بارز یحاكي زھرة اللوتس
یعلو كل نافذة شكل شبھ منحرف متساوي الساقین مشبك بالخشب الخرط  

االصفر وھو یغطي  والزجاج الملون باللونین) الطبق النجمي(بأشكال ھندسیة 
  .الترس، واألزرق یغطي الكندة

یتوج كل ذلك في قطب الشخشیخة توجد قمریة دائریة مشبكة بالخشب  
الخرط والزجاج الملون، وھي على شكل الطبق النجمي، بترس في الوسط كسر 
لألسف زجاجھ، بینما زجاج الكندات كسر جزء منھ فقط وھو باللون األزرق، 

األحمر وجاء زجاج بیت السقط باللون األصفر لیشكل كل ما وزجاج بیت الغراب ب
  .سبق تحفة فنیة تعلو سقف ھذا المسجد وتكسر من حدة اإلضاءة

  )٢٤- ٢٣انظر صورة رقم ( :جدار القبلة -١ -ب
، إلى دخلتین جانبیتین وبروز في )الجنوبي الشرقي(ینقسم جدار القبلة 

ھما معقودتان بعقد مدبب بصنجات الوسط، أما الدخلتان فھما شبھ متماثلتان، و
مشھرة،  یوجد تحت رجلي ھذا العقد كابولي مروحة، ویحیطھ جفت العب بمیمات 
دائریة ینتھي بمیمة كبیرة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد، ویشغل أسفل الدخلة شباك 
حدیدي ضخم یغلق علیھ درفتین خشبیتین یشغل الجزء السفلي منھا زخارف على 

لنجمي أما الجزء العلوي بھا فھو بالزجاج الذي یسمح بدخول الضوء ھیئة الطبق ا
لإلنارة، یعلو ھذا الشباك عتب بصنجات حجریة معشقة بخطوط منحنیة، أعالھا 

عقد عاتق من  هنفیس بھ كتابات عربیة بالخط الثلث البارز باللون البني، یعلو
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العاتق جفت العب  صنجات حجریة ویحیط بكل من الجزء العلوي من الشباك والعقد
بمیمات دائریة، أعلى الشباك یوجد قمریة مغطاة بأحجبة من الجص المعشق بالزجاج 

فت العب بمیمات دائریة أیضا، یعلو ذلك شریط كتابي مطلي جالملون ویحیط بھا 
أرضیتھ باللون األبیض أما الكتابة فجاءت باللون الذھبي بخط الثلث، یتوج كل ما 

  .حطتین سبق كورنیش مقرنص من
ولقد توسط الشباك على یسار المحراب الدخلة الخاصة بھ، بینما تم إزاحة 
الشباك في الدخلة على یمین المحراب إلى أقصى الجھة الیمنى من الدخلة، كما یبلغ 

سم، بینما یبلغ عرض الشباك في الجھة األخرى ١٢٠عرض الشباك بجانب المحراب 
بر بجانبھ في الجدار بأقصى یسار سم، وذلك حتى یتسنى وضع حنیة المن١٤٣

المحراب أرفف خشبیة لیضع المصلون بھا  الدخلة، ویوجد أسفل النافذة على یسار
  .أحذیتھم
 )٢٤انظر صورة رقم ( :المنبر -

لقد تم بناء المنبر من الحجر ومن نفس المدامیك التي تم بھا بناء المسجد، 
تجاوز مساحة بیت الصالة بھ وھو منبر صغیر مالئم لمساحة ھذا المسجد الذي لم ی

درجات، الدرجة السابعة ھي أعرضھم وأكبرھم وھي ٧، وھو عبارة عن  ٢متر٨٣الـ
سم، وھي ١٦٠سم وإرتفاعھا ٩٤حیث یقف اإلمام إللقاء الخطبة، ویبلغ عرضھا نحو 

ترتكز على ثالث حطات من المقرنصات، وخلفھا في الجدار حنیة بعقد مدائني یبلغ 
متر، وزین فص عقدھا العلوي بخوط مضلعة، والفصین الجانبین ٢.٧٥ارتفاعھا نحو 

  . بھما شكل القوقعة وتوسطھما شكل محراب محفور بالحجر
لھذا المنبر درابزین خشبي لیحمي الصاعد من السقوط، وھو عبارة على 

وبرامیق مدادتین احداھما علویة واألخرى سفلیة تمأل المساحة فیما بینھما قوائم 
    .خشبیة أیضا) رمامین(، تقوم في أركانھا بابات (Baluster)خشبیة
 )٢٤انظر صورة رقم ( :المحراب -

بصدر مقرنص من ثالث حطات، یبلغ اتساعھ نحو  مجوفالمحراب و
متر، وإرتفاعھ حتى أعلى الصدر المقرنص نحو ٣.٧٥متر، وإرتفاع عقده ٢.٢٠

  .متر٥
لة متوجھ بعقد على بعقد مدبب ویتقدم حنیة المحراب دخأمتوج من  وھو
العامودان لھما   ،بواقع عمود بكل جانب، على عامودین مثمنین ةمدبب محمول

تاجان مقرنصان وقاعدتا العامودان على شكل ناقوس مقلوب مضلعة لثمان 
  .أضلع، وھما من الرخام األبیض

رخامیة  ةشرطأسفل بأمن  أتبد ةویكسو المحراب كسوة رخامیة ملون
اءت البارزة باللون األبیض، بینما الغائرة فجاءت باللون ة، جغائر وبارز ةمتبادل

األسود واألحمر بالتبادل، وإلتقت األشرطة البیضاء البارزة في شكل عقود ثالثیة 
  .تحصر بینھا أشكال مثلثة صغیرة مقلوبة باللون األحمر
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ة بالخطوط الزیجزاج وھي مستطیلة مزخرف ةالسفلیة حشو ةویعلو الكسو
  .أسلوب األبلق والمشھر على التوالي ملونة یجمع بین

یعلو الجزء األوسط من المحراب، شریط كتابي بالحفر البارز بخط 
الثلث یقع تحت رجلي عقد المحراب مباشرة ویصل بینھما، وبھ قول هللا 

، وھي بالرخام ٢٦"قد نرى تقلب وجھك في السماء، فلنولینك قبلة ترضاھا:"تعالى
  .األبیض

قیة المحراب فیوجد صف من المحاریب الصغیرة أما بین رجلي عقد طا
متعددة األلوان جاءت أكتافھا باللون األبیض، بینما جاءت حنیاتھا باللونین األسود 
واألحمر بالتبادل، وأخیرا جاءت زخرفة الطاقیة على شكل خطوط الزیجزاج 

  .باسلوب األبلق والمشھر على التوالي
ریة وقد برز نتوء دائري من یحدد عقد المحراب جفت العب بمیمات دائ

المیمة الكبرى التي تعلو الصنجة المفتاحیة للمحراب طلیت باللون الفیروزي، 
وقد انقسم الجفت الالعب عند زاویتھ السفلیة لیرتفع لألعلى مددا أیضا اإلطار 

 .المستطیل الذي یضم كوشتي عقد المحراب
ن األبیض على شغلت كوشتي عقد المحراب زخارف نباتیة متداخلة باللو

أرضیة سوداء، وتوسط الكوشتین جامتین، بواقع جامة واحدة بكل كوشة، 
وقد توج بروز المحراب من بالخط البارز المذھب، ) هللا(یتوسطھا لفظ الجاللة 

  .األعلى كورنیش منحني
 )٢٣انظر صورة رقم : (البرواز أعلى المحراب  -

فلنولینك قبلة :"تعالى الكورنیش السابق ذكره،  برواز بھ قول هللا یعلو
محفورة ، وللوھلة األولى یتبادر للذھن أنھ تكرار لآلیة التي جاءت ٢٧"ترضاھا

ببدن المحراب، وأنھ من الطبیعي وضعھا ھاھنا حیث كان الفنان المسلم یوظف 
اآلیات المناسبة لكل مكان بالمساجد وغیرھا من المنشآت، إال أنھ بالتدقیق، نجد 
أنھ بنفس البرواز كتب أن ھذه القطعة التي وضعت بالبرواز ما ھي إال قطعة من 

وھي مكتوبة بخیوط الذھب والفضة على ھـ، ١٣٤١كسوة الكعبة المشرفة لعام 
  .قطعة من القماش الحریري األسود

ویدل وضع ھذه القطعة الغالیة من كسوة الكعبة المشرفة في المسجد، 
على مدى إعتناء المنشئ بوضع الغالي والنفیس في ھذا المسجد، وعدم بخلھ على 

ا كبیرا للقیمة غیره بالتمتع والنظر لھذه القطعة المباركة، كما أنھ أضاف قدر
  .الوجدانیة والمعنویة وكذلك الفنیة واألثریة لھذا المسجد

 )٢٣انظر صورة رقم ( :اللوحة الرخامبة أعلى المحراب -

                                                             
 .١٤٤القرآن الكریم، سورة البقرة، اآلیة ٢٦
  .١٤٤سورة البقرة، اآلیة القرآن الكریم، ٢٧
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وتوجدأعلى المحراب لوحة من الفسیفساء الرخامیة متعددة األلوان، 
خرجت آیة في اإلبداع، وشملت كثیر من العناصر الفنیة الزخرفیة الھندسیة 

  .ة بل والكتابیة أیضاوالنباتی
كتبت اآلیات القرآنیة في بحور كتابیة باللون األسود وتحیط باللوحة في شكل 
إطار كتابي بخط الفارسي، بینما قسمت اللوحة إلى ثالث أجزاء رئیسیة، الجزئین 
على الجانبین فیھما محرابین صغیرین مجوفین یكتنف كل منھما عامودین، وعقدي 

دلى من قطب عقد كل محراب قندیل نحاسي صغیر، ویوجد المحرابین مفصصین ویت
أعلى كل محراب وأسفلھ مستطیل بھ زخارف نباتیة وكتابیة، وأكاد أجزم أن أحد 
المحرابین یمثل محراب المسجد األقصى واآلخر یمثل محراب الحرم الخلیلي، حیث 

قصى كان زكي باشا یتمنى أن ینقش صورتین لكل من المسجد األكما سبق اإلشارة
والمسجد الخلیلي بألوانھما الطبیعیة على رخام ملون في مسجده ولكنھ لألسف لم یقم 
بذلك كما تمنى، فنجد أنھ في إحدى خطاباتھ لصدیقھ نبیھ العظمة بالقدس الشریف قال 

وإنني ال أزال منتظرا صورة المسجد  ٢٨وأرجو إبالغ سالمي للحاج أمین...:" لھ
وقد مضى على طلبي أكثر من خمسة  -اٍن مثل الطبیعةاألقصى والحرم الخلیلي بألو

  ).بس فقط(شھور 
ولست أدري كم شھر یلزم لمجاوبتي، أم ھل یجب أن أقطع األمل من حصول 
ھذه المجاوبة وصرف النظر عن نقش ھاتین الصورتین المحبوبتین على رخام ملون 

 حرابین بدال منلذا فقد تم حفر ھذین الم ٢٩."في مسجدي أو اإللتجاء إلى شخص آخر
  .رسم المسجدین باأللوان الطبیعیة كما كان یرغب شیخ العروبة

أما الجزء األوسط لھذه اللوحة فقد جاء على شكل مربع، یتوسطھ جامة دائریة 
بالخط الكوفي المضفرباللون األحمر، یحیط بلفظ الجالة نجمة ) هللا(بھا لفظ الجاللة 

إشعاعیة باسلوب المشھر، ویحیط بھا دائرة مذھبة مثمنة الشكل، یخرج منھا صنجات 
بھا زخارف ھندسیة، وفي األربع جھات من الدائرة یخرج ثالثة أرباع دائرة في 
قطب كل منھا نتوء نصف دائري بالللون الفیروزي وقد تكون ھذه األحجار من 
األحجار التي أھداھا لھ اإلمام یحیى عندما زاره زكي باشا بصنعاء، أما األربع 

  .ت فبھم زخارف نباتیة متداخلة باأللوان األحمر واألبیض واألسودكوشا
  
  

                                                             
، وھو االبن الثالث لطاھر الحسیني مفتي م1895 في القدس في عام أمین الحسیني ولد الحاج٢٨

وھو الذي بدأ  - مؤتمر العالم اإلسالمي رئاسة، تولى م1908القدس الذي انتقل الى رحمة هللا عام
 اإلخوان المسلمین، لرسمیة لجماعةموقع الموسوعة التاریخیة ا .م بالقدس١٩٣١ منذ عا

B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%
_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%

A7%D9%84%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A  ،٢٠١٤-٤-٢ .  
 .٢٣١الرعیل العربي األول حیاة وأوراق نبیھ وعادل العظمة، مرجع سابق، ص  ٢٩
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  )٢٧انظر صورة رقم ( :الجدار الشمالي الشرقي -٢ -ب
قسم إلى ثالثة أجزاء كالواجھة السابقة، وھو طبقة من مستویین، یقع وھو م

المنشئ في أقصى الیمین فتحة معقودة بعقد دائري، تؤدي ھذه الفتحة إلى ضریح 
بضلفات زجاجیة من الزجاج الشفاف، یصل إرتفاعھا إلى  سدت بمكتبة خشبیة ولكنھا

مترین، وكأن المنشئ أراد أال یفصلھ جدار بین المسجد وضریحھ فأراد أن یكون 
أقرب إلى المصلین القائمین الراكعین الساجدین لیكونوا أنسا لھ، أولتصل حسنات 

، وكأنھ ھنا یذكرنا بعبدالرحمن صالتھم ونور قراءتھم آلیات الذكر الحكیم لقبره
كتخدا عندما جعل قناة حوض غسل ألواح كتابة أطفال الكتاب الذي أنشأه تصل إلى 
قبره، وكما فعل األمیر طیبرس بوضع ضریحھ في ركن مدرستھ الذي أقامھا 
باألزھر فلم یبن جدار فاصل لضریحھ تقربا  بھذا العمل الذي یرجوا أن یشفع لھ 

  .لرحیمعند الرحمن ا
الدخلة التي على یمین  ماأما الدخلة على الجانب اآلخر، فھي دخلة تماثل تما

المحراب، إال أن عقدھا مدبب ذو مركزین ولیس مركز واحد، كما أنھ ال یوجد أي 
 .كوابیل عند رجلي العقد

وھو باب في منتصف ھذا الجدار نجد بابا خشبیا مكونا من ثالثة درف، 
ویصعد للباب . سم، وبھا زخارف ھندسیة ونباتیة بدیعة٣٠ عرض كل درفةالمئذنة، 

متر، ویبدأ على إرتفاع متر ٢.٢٥سم، ویبلغ إرتفاع الباب ٢١بدرجة واحدة إرتفاعھا 
جفت العب بمیمات دائریة في تحدید الباب لینتھي بمیمة دائریة بھا نتوء حجري 

          مسجد ، وھذا الباب یفضي على درج المئذنة ویفتح على سطوح الدائري
  .)٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (

أعلى الباب یوجد شرفة من الخشب الخرط محمولة على أربع كوابیل 
مروحة خشبیة، بھذه الشرفة فتحة معقودة بعقد مدبب بصنجات مشھرة، یحدده جفت 
العب بمیمات دائریة بعلوم میمة كبیرة تعلو الصنجة المفتاحیة للعقد، ویعلوه الكابولي 

وھذه ھي شرفة المئذنة وھي تفتح على بیت الصالة حیث   .لكمرة التي بالسقفأسفل ا
یقف بھا المؤذن لآلذان بجانب ضریح المنشئ مباشرة، وكأن المنشئ أراد أن یؤنسھ 
صوت اآلذان في قبره أیضا، وھي شرفة مئذنة فریدة من نوعھا وخاصة أنھا تفتح 

  .)٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (داخل المسجد ولیس خارجھ
  : على جانبي الباب رنكین متماثلین للمنشئ، وشرحھا كالتالي  

  )٢٨-٢٧انظر الصورتین رقم ( :الرنك
، وعلى خالف )شطبا(والرنك یتكون من ثالث أقسام ویسمى كل قسم أفقي 

الرنوك المملوكیة فقد كان الشطب األسفل ھو أكبرھا ولیس األوسط كما جرت 
  ٣٠.العادة

                                                             
عادن، موقع عشاق الحضارة نوك على الم، بحث في الر)٢٠١٢ -  ٧ – ٢٣(ریھام مجدي ٣٠

tionlovers.wordpress.com/2012/07/23/%D8%A8%D8%AD%D8%ABhttp://civiliza- واآلثار
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الكتابة والرموز الدالة على وظیفة صاحب الرنك،  وقد إشتمل على كال من 
 :وحوى الرنك خمسة رموز تشیر كلھا إلى الكتابة وھي

  .المقلمة؛ وكانت على شكل مستطیل تشیر إلى األقالم التي كانت تحملھا -
القلم، وھو على شكل القلم البوص الذي كان یستخدم قدیما في الكتابة،  -

  .ون المتخصصونبل وحتى یومنا ھذا یستخدمھ الخطاط
  .٣١المدیة؛ أي السكین التي تبرى بھا األقالم -
  .حامل الكتاب، وھو یماثل حامل المصاحف في یومنا ھذا -
  .كتاب مفتوح، موضوع على الحامل السابق ذكره -
كتب بالشطب األعلى حرفي النون متقابلین ومتداخلین، وھو الحرف الذي  

أما الشطب الثاني فقد  ٣٢"یسطروننون والقلم وما :"یعرف بھ الدواة لقولھ تعالى
حوى المقلمة ووضعت بشكل أفقي، وأخیرا في الشطب األسفل واألكبر وضع في 

َعـــلم (وقد نقش بالحفر الغائر على حامل الكتاب جملة ) حامل الكتاب(المنتصف 
، وعلى )كتاب مفتوح(ووضعت الفاتحة فوق حرف العین، وفوق الحامل ) بالقلم

وبھذا یعتبر ھذا الرنك .  من الجھة الیسرى،) القلم(ن الجھة الیمنى وم) المدیة(جانبیھ 
من أكثر الرنوك تركیبا، فھو رنك بھ ثالث أقسام، وأكثر من كتابة، وخمس رموز 

  .تدل على الكتابة
، وقد تم حصر سبع ٣٣ھذا الرنك یذكرنا برنك الدوادار في العصر المملوكي

ر وھو القلم، والمقلمة، والمدیة، والمقط، عشر آلة كتابة توضع بالرنك وھي؛ المزب
والمجرة، واللیقة، والمرملة أو المتربة، والمنشاة، والمنفذ أو المخرز، والملزمة 

وھي آلة التي یصقل بھا ماء الذھب بعد  والمفرشة، والممسحة، والمسطرة، والمصقلة
ب عملیة تسخینھ لیصبح سائل سھل الكتابة على الورق اوالتزویق اوالتذھی

ولم یتم إكتشاف معنى رموز  ٣٥.، والمھرق أي القرطاس، وأخیرا المسن٣٤للمخطوطا
ید مصطفى أن یثبت بما الیقبل مم عندما استطاع عبدالح١٩١٨ھذا الرنك إال عام 

                                                                                                                                                           
 -%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89

%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
6%D9%8/   ،)٢٠١٤ – ٥ – ١٤(  

النور لللثقافة كریم نصیف الجمیلي ، أدوات الكتابة في المخطوطات وتطورھا، موقع مؤسسة ٣١
 ) ٢٠١٤ – ٥ – ١٤(،  http://www.alnoor.se/article.asp?id=110929واإلعالن،

 .١القرآن الكریم، سورة القلم، آیة ٣٢
، الریاض، العدد السابع والعشرونمایسة محمود داوود، الرنوك اإلسالمیة، مجلة الدارة، ٣٣

 .٣١ھـ، ص ١٤٠٢
  .كریم نصیف الجمیلي، مرجع سبق ذكره٣٤

d=110929#sthash.pXuxRHJg.dpufhttp://www.alnoor.se/article.asp?i 
  .٩٨، الرنوك اإلسالمیة،ص )ت .د(أحمد عبد الرازق أحمد ٣٥
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الشك أن ھذا الشعار یمثل الدواة رنك الدوادار، بل كان یعتقد قبل ذلك أن ھذه العالمة 
  ٣٦.حري والقبليھیروغلیفیة أو تعني الوجھین الب

، حیث )الرنك الوظیفي المركب(مما سبق یتضح أن ھذا الرنك یعتبر من 
إحتوى على عدة عالمات تشیر إلى وظبفة صاحبھ موزعة على عدة شطوب، 
والرنك كان فى االصل یمنحھ السلطان ویعتبر فى ھذه الحالة امتیازا شخصیا ولكن 

اختیار الرنوك قد ترك لتقدیر االمراء مع ازدیاد عدد االمراء والقواد الحربیین فإن 
  ٣٧.انفسھم

، مدى إعتزاز المنشئ بنفسھ باب المئذنةوھكذا یظھر ھذا الرنك على جانبي 
 ،وبدوره وعملھ، وكأنھ أعطى لنفسھ بجانب ألقابھ التي كان قد حصل علیھابالفعل

یمنح ، إال أنھ أبى إال أن )أمین التراث العربي(، و)شیخ العروبة(، و)باشا(وھي 
لنفسھ رنكا خاصا بھ متبعا بذلك من سبقھ من كبار رجال الدولة في العصر 
المملوكي، محییا بذلك تراث العرب الغابر على أرض الواقع، وكأنھ أضاف لما سبق 

، وھو لقب لھ قدره ومقامھ العالي منذ العصر المملوكي )دوادار(من ألقاب لقب 
الدوادار عادة یختار من بین أھل عصبیة  والمقصود بھ الموكل بدواة السلطان، فكان

السلطان ألنھ كان یعول علیھ ویثق بھ، وقد إختلف المؤرخین المسلمین في مرتبة ھذه 
الوظیفة ما بین الثامنة والسابعة والرابعة بعد السلطان، بینما ذھب الرحالة األجانب 

دي، إلى الخامس عشر المیال/الذین زاروا مصر في نھایة القرن العاشر الھجري
  ٣٨.وضعھا في المرتبة الثانیة بعد السلطان

  )٣٠-٢٩انظر صورة رقم ( :الجدار الشمالي الغربي - ٣ –ب 
یتكون ھذا الجدار كسابقیھ من ثالثة أقسام، الدخلتان على الیمن والیسار 

، إال أنھ الیوجد ٣٩تطابقان تماما الدخلة التي تقع على یسار المحراب في جدار القبلة
فذ ھذه المرة األرفف الخشبیة التي یوضع علیھا األحذیة، ولكن بدال منھا تحت النوا

                          وضعت دكتین خشبیتین أسفل كل نافذة بھما زخارف ھندسیة 
  ). ٢٩انظر صورة رقم (

الجزء األوسط من ھذا الجدار عبارة عن باب خلفي ذو عقد مدبب بصنجات 
على أبعاد منتظمة إنقسمت إلى قسمین مات دائریة مشھرة یحیط بھ جفت العب بمی

بھا إنكسر أحدھما لیدور حول العقد الثالثي لیكون فوق صنجتھ المفتاحیة میمة كبیرة 
، واستمر الجزء اآلخر من الجفت الالعب لیكون مستطیال فوق العقد نتوء دائري

كتابي شكل بخط الثلث، وعلى جانبي المستطیل الالمدائني وضع بھ كتابات عربیة 

                                                             
 .١٠٠أحمد عبد الرازق أحمد، المرجع السابق، ص ٣٦
 .ریھام مجدي، مرجع سبق ذكره٣٧
 .٤٠- ٣٩المرجع السابق، ص ص ٣٨
 )- ١- ب(انظر الشرح في الجزء ٣٩
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یحاكي رأس المسمار القبب بارز، أما الكوشتین فقد تم زخرفتھما بزخارف نباتیة 
  .متداخلة بالحفر البارز

حجریة محمولة على زوج ) بلكونة(یعلو الباب البحري لصالة الصالة شرفة 
من الكابولي بدرابزین من الخشب الخرط، ویؤدي لھا باب معقود بعقد مدبب ذو 

لى غرفة صغیرة یصعد إلیھا عن طریق الدرج بالممر الخلفي الذي یفتح ع مركزین،
یؤدي لھا وال یؤدي إلى سطوح المسجد،ولھذه الغرفة نافذة من الجھة الجنوبیة الغربیة 
               تطل على المیضأة القدیمة التي أصبحت صالة خلفیة للصالة اآلن، 

الخشبیة یتكون من ثالثة أقسام والكابولي تحت الشرفة ، )٣٨و ٣٧انظر صورة رقم (
منھا مدماكین متدرجین بزوایا قائمة ثبت فیھما كابولین ربع دائرة، وإنتھى القسم 
الثالث منھا بمقرنص سفلي، أعاله لوحتان تزینھما زخارف نباتیة من الوجھین، 

  ).بني فاتح(والزخارف باللون الذھبي على أرضیة بیج 
  )٥انظر جدول صور رقم ( :الضریح -ج

یقع في الركن الجنوبي الشرقي من صالة الصالة الرئیسیة، وال یفصلھما إال 
إال بإزاحة المكتبة الخشبیة من  یمكن الدخول إلیھالمكتبة خشبیة بدرف زجاجیة، و

، التي دفن تحتھا )٣٦-٣٥انظر صورة رقم (، والضریح بھ التركیبة الرخامیة مكانھا
  ):الِزِرْكلي(شا كما یخبرنا المؤرخ المشھور منشئ المسجد شیخ العروبة أحمد زكي با

  ٤٠"ودفن في قبر أعده لنفسھ في الجیزة"
، یبلغ طول مستطیالوالضریح عبارة عن شبھ منحرف أقرب ألن یكون 

مترا، والشمالیة ٥.٥٠متر، والجھة الجنوبیة الشرقیة  ٣.٨٠الجھة الجنوبیة الغربیة 
  .متر٤نحو  مترا، وأخیرا الشمالیة الغربیة٣.١٥الشرقیة 

          بالضریح ثالث نوافذ متماثالت من كل من الجھة الجنوبیة الشرقیة 
، والجھیة الشمالیة الشرقیة، والشمالیة الغربیة، ولكل نافذة مصراعین )جھة القبلة(

من الخشب، وبالجزء األسفل زخرفة المفروكة، والجزء األعلى بھ زجاج ملون، 
بب، یصل ما بین رجلي العقد شریط كتابي بخط الثلث والنوافذ معقودة بعقد حدوي مد

الذھبي البارز على خلفیة بیضاء، وبالعقد حجاب بخشب الخرط المعشق بالزجاج 
الملون وبھ أشكال ھندسیة، یحیط بأعلى العقد جفت العب بمیمات دائریة ینتھي بمیمة 

تابة عربیة كبیرة أعلى الصنجة المفتاحیة للعقد طلیت باللون األخضر وتوسطھا ك
  ).٣٣-٣٢انظر صورة رقم (مذھبة 

أما القبة، فقد كانت منطقة اإلنتقال فیھا عبارة عن ستة حطات من 
المقرنصات في كل ركن، التقت جمیعھا عند قطب القبة حیث رسمت جامة دائریة 
        طلیت باللون األخضر، وكتب فیھا بخط الثلث المركب الذھبي اللون اسم 

ضعت حول قطب القبة ثمان لمبات لتنیر الضریح حول اسم المنشئ ، وو)أحمد زكي(
  ).٣٤انظر صورة رقم (

                                                             
  .١٢٧خیرالدین الزركلي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٠
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وال یوجد أي مدخل أو باب لھذا الضریح، وال یمكن الدخول إلیھ إال بإزاحة 
المكتبة الخشبیة من مكانھا، وترجع أھمیة ھذا الضریح المعنویة أن بھ تراب من 

هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو بمكة، تراب غار حراء الذي كان یتحنث بھ رسول 
قد كلف الشیخ عبدالقادر الشبیبي أمین مفتاح فیخبرنا الجندي أن أحمد زكي باشا

الكعبة أن یرسل إلى غار حراء من یكنسھ ویجمع كناستھ ویجمع كناستھ ویحفظھا في 
  ٤١.وعاء وقد حمل ھذا فوضعھ في القبر الذي أعده لدفنھ تبركا

ویتمدد فیھ ما یكون معھ  في حیاتھ، ن ینزل إلى قبرهكا أحمد زكي وقیل أن
إن الموت حق وال یخیفني : "من كتاب أو جریدة، وكان إذا سئل لماذا تفعل ھذا؟ یقول

  ٤٢."أن یجیئني الموت قبل أن أنتھي قبل أن أنتھي من فرائضي الوطنیة واألدبیة
  

 الضریح وصالة صالة السیدات بالمسجد

 
المئذنة، ) ـھ(صالة صالة السیدات، ) د(الذي یمثل الضریح، ) ج(للجزء  :٣تخطیط رقم 

.والدرجالممر) و(  
 
 
 

                                                             
 .٧١٣، ص ٣٤م  –عن رشید رضا، المنار . ٢٨٠جندي، مرجع سابق، ص ال٤١
 .٢٨٠الجندي، المرجع السابق، ص ٤٢
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 الشرح م الشرح م
النافذة بین بیت الصالة وصالة    .٢ باب المئذنة یدخل على درج یصل إلى السقف .١

 السیدات
 التركیبة الرخامیة للقبر   .٤ العقد المفتوح بین بیت الصالة والضریح .٣
ة الشرقیة للضریحالنافذة الجنوبی .٥  النافذة الشمالیة الشرقیة للضریح   .٦ 
نافذة حدیدیة بھا زجاج باتساع    .٨ النافذة الشمالیة الغربیة للضریح .٧

 الجھة الشرقیة
ثالث دخالت بالجدار الشمالي    .١٠ باب الدخول صالة السیدات من الخارج .٩

 لصالة السیدات
السیدات من  باب دخول صالة   .١٢ دخلة بالجدار الغربي لصالة السیدات.١١

 الممر الخلفي
 دعامة بالممر الخلفي   .١٤ الدرج الموصل ألعلى المسجد.١٣
الباب الشمالي الغربي لبیت    .١٦ النافذة الشمالیة المطلة على الممر الخلفي.١٥

 الصالة
الشرفة الخشبیة أعلى الباب    .١٨ النافذة الغربیة المطلة على الممر الخلفي.١٧

 الشمالي الغربي
الباب الشمالي الشرقي الشرفة الخشبیة أعلى.١٩  

٤جدول   
 )٩انظر جدول صور رقم ( :مصلى السیدات -د

وھي قاعة مثمنة األضالع، لھا واجھة على الشارع الرئیسي المطل على 
أمتار ونظرا  ٦النیل مباشرة وھي الواجھة الشرقیة للمسجد، وھذه الجھة یبلغ طولھا 

ذا الجدار نوافذ حدیدیة مركب لعدم وجود شخشیخة بسقف ھذه القاعة، فقد شغل كل ھ
بھا زجاج أصفر اللون، وبالجھة الجنوبیة لھذا الجدار یوجد باب حدیدي أیضا مركب 

  .بھ نفس الزجاج األصفر
أمتار، ویغطي النصف األسفل من جدرانھ  ١٠الجدار الشمالي یبلغ طولھ 

من  أحجار تماثل األحجار التي بنیت بھا الصالة الرئیسیة بنما النصف األعلى
الجدران فقد بنیت باآلجر وطلیت باللون الزھري الفاتح، بینما طلي السقف باللون 
األبیض، وفي النصف األسفل من ھذا الجدار یوجد ثالثة دخالت یبلغ عرض كل 

سم، وتبلغ المساحة الفاصلة بین كل ١٥٠سم، ویبلغ ارتفاعھا نحو ١٣٢دخلة نحو 
خشبیة بالدخلة األولى من جھة سم، وقد وضعت رفوف ١٣٢دخلة واألخرى نحو 

  ).٤٤انظر صورة رقم (الشرق، وبھذا الجدار مروحتین حائطیتین 
متر، وبھ دخلة واحدة فقط نكاثل ٤.٥٨أما الجدار الغربي فیبلغ طولھ نحو 

سابقاتھا في الجدار الشمالي، وھو على نفس طراز الجدار الشمالي، إال أن أعاله 
أفقي وھي من الحدید المركب بھ الزجاج ودرفتھ شغلھ ثالثة نوافذ مستطیلة بشكل 

تفتح من جھة األعلى وتسحب إلى الخارج واألسفل، وبھذا الجدار مروحة حائطیة 
  ).٤٥انظر صورة رقم (كھربائیة 
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یوجد باب آخر یؤدي لھذه القاعة وھو یؤدي إلى الممر الخلفي للمسجد 
القاعة ویمثل ضلع بذاتھ،  ویوجد بین كل من الجدار الغربي والجنوبي الغربي لھذه

  .متر٢.٣٠وھو باب حدیدیبھ أشكال ھندسیةویبلغ إرتفاعھ نحو 
الجدار الجنوبي الغربي لھده القاعة، ھونفسھ الجھة المقابلة للجدار الشمالي 
الشرقي لقاعة الصالة الرئیسیة، ونجد بھ النافذة الشمالیة من الجھة المقابلة، ویظھر 

كھربائیة شكال الھندسیة، وبھذا الجدار مروحة حائطیة بھا الشباك الحدید ذو األ
  ).٤١انظر صورة رقم (

میاه سبیل، وھي ما ) براد(ویوجد بھذه الصالة كالصالة الرئیسیة ثالجة 
عند العامة، وھي موضوعة عند الجدار الغربي بعد باب الدخول ) الكولدیر(تعرف بـ

  .الخلفي
  )٤٣ – ٤٢ – ٤١انظر صور أرقام ( :المئذنة - ـ ھ
  )٤٢انظر صورة رقم (: جزء السفليال -١ - ـھ

ھذه المئذنة على خالف المآذن المملوكیة التي تبدأ بالشكل المربع ثم تنتقل 
سم، ٧٣للشكل المثمن، فقد بدأ بدنھا بالشكل المثمن مباشرة، ویبلغ عرض كل ضلع 

نفصال یبدأ ولم یتم بناؤھا خارج المسجد أو أعاله، بل على العكس فھي تمثل بناءا م
من مستوى سطح األرض وبنیت عند زاویة إلتقاء الجدار الشمالي الغربي للضریح 
بالجدار الشمالي الشرقي للصالة الرئیسیة للصالة وھو نفسھ الجدار الجنوبي الغربي 
لصالة صالة السیدات، إذن فھذه المئذنة توسطت الثالث أجزاء الرئیسیة للمسجد، 

  .لة السیدات، وضریح المنشئصالة الصالة الرئیسیة وصا
ویزین ھذه المئذنة بكل ضلع، نتوء نصف دائري مضلع بخطوط ملتویة، 

، معقودة بعقد مدبب ذو مركزین بھ زخارف )تتوالى بالتبادل(یعلوه نافذة  أومضاھیة 
جفت العب بسیط ینتھي بمیمة دائریة أعلى ) أو المضاھیة–مشعة،  ویحیط بالعقد 
، فوق الطنف إما بروز مستطیل محمول على ٤٣انة حجریةالعقد، یعلو ذلك خیزر

حطتین من المقرنصات، أو نتوء دائري مضلع مماثل للنتوء السفلي، وھكذا على 
التوالي بالتبادل، یعلو النافذة الشكل األول والمضاھیة الشكل الثاني، ثم بعد ذلك یحیط 

  .ببدن المئذنة سقف الصالة، فتختفي عن األنظار
              خول إلى المئذنة فیقع في صالة الصالة الرئیسیة أما باب الد

، یتوسط الجدار الشمالي الشرقي، ویغلق بباب خشبي )٢٨و٢٧انظر صورة رقم (
       . من ثالث ضلف مزخرفة بزخارف ھندسیة، ویفتح أعلى سطوح المسجد

  )٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (
  )٤٣ - ٨ – ٦انظر صور أرقام (:جزء العلويال -٢ - ـھ

یظھر الجزء السفلي من ھذه المئذنة في صالة الصالة الخاصة بالسیدات 
فقط، ثم َیْخفِي جزءھا العلوي، سقف الصالة التي تخترقھ لتظھر مرة أخرى للعیان 
                                                             

 .٥٨٥أي خط بارز یفصل بین األدورا، رزق، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣
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لمن یصعد فوق سطح المسجد، أو لمن یقف خارج المسجد على بعد كاف لیراھا 
ا جرت العادة عند بناء المآذن، بل حیث أنھا لیست الجزء األعلى إرتفاعا للمسجد كم

یرتفع جوسق وخوذة البروز الخارجي للمحراب عنھا حتى یظن المار أن المسجد 
  .لیس بھ مئذنة

وجوسق المئذنة بصلي الشكل بثمان أضالع، یعلوه خوذة تنتھي بھالل، 
  )٤٤و ٤٣انظر صورة رقم (خط الثلث البارز في رقبة الجوسقویوجد شریط كتابي ب

  )٨انظر جدول صور رقم (:لیز الخلفيالدھ - و
وھو ممر خلفي یربط بین أجزاء المسجد المختلفة فیفتح علیھ كل من باب صالة 
الصالة الرئیسیة، وصالة صالة السیدات والمیضأة القدیمة، كما أن في جھتھ الشمالیة 
الغربیة یوجد الدرج الذي یصعد إلى أعلى المسجد، ویفتح بھ باب خشبي ذو 

بزخارف المفروكة ومستطیالت أفقیة ورأسیة یؤدي لغرفة الحارس، مصراعین 
ویعلو بدایة الممر من الجھة الجنوبیة نافذة أسفلھا بروز حجري محمول على كابولین 
حجریین على شكل مروحة، ولھذا البروز برواز من الحجر المخرم یأشكال 

  )٣٨–٣٧انظر صور أرقام (.ھندسیة
الجدار الجنوبي الغربي للغرفة الصغیرة التي بھا  النافذة السابق ذكرھا تقع في

البلكونة الشمالیة الغربیة لصالة الصالة الرئیسیة، وال یتم الصعود إلیھا إال بالصعود 
  .إلى السطوح لدخولھا

  )٨انظر جدول صور رقم (:الدرج -ط
دائري ودرجاتھ من الرخام، بینما جاء درابزینھ من الحدید، ویوجد أسفل وھو

رفة صغیرة تستخدم للتخزین، كما یتوسط الدرج دعامة حجریة، وھو یفضي الدرج غ
على الدور العلوي بالمسجد أي إلى غرفة التشریفة وھي مخصصة لكبار الضیوف، 

  .وھي الغرفة الشمالیة الغربیة التي تطل على صالة الصالة الرئیسیة
  )٩ انظر جدول صور رقم():المیضأة القدیمة(قاعة الصالة الخلفیة  - ز

ھذه القاعة لھا مدخالن، المدخل األول وھو الخارجي، ویوجد بالجدار 
الجنوبي، وھو في أقصى الیسار، أما الباب اآلخر فھو بین ھذه القاعة وردھة المدخل 

، یبلغ طول وقد سبق ذكره، كما یؤدي الممر الخلفي لھذه القاعة من الجھة الشمالیة
  .٩.٥٠بلغ طول الجدار الغربي نحو مترا، بینما ی٧.٦٠الجدار الجنوبي نحو 

بھذه القاعة ست دعامات مربعة مكسوة بالرخام، تحمل سقفا مقسم إلى  
مربعات ویؤطر جدران ھذه القاعة والكمرات التي تقسم السقف كورنیش مقرنص 

  . من حطتین
تخلو ھذه القاعة من أي زخارف أو كتابات فیما عدا الكتابة التي تعلو الباب 

شرقیة الذي یؤدي إلى الردھة، وھذا الباب یعلوه عتب مطلي باللون في الجھة ال
األبیض وبھ كتابة باللون اللبني بخط الثلث بالحفر البارز، وأعلى ھذا العتب نفیس 
یحمل كتابة أیضا باللون اللبني بخط الثلث بالحفر البارز على خلفیة بیضاء اللون، 
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عقده العاتق، جفت العب بمیمات یحیط بالجزء العلوي من الباب وكل من عتبھ و
دائربة بھا نتوءات نصف كرویة،  وقد طلیت النتوءات التي بداخل المیمات بنفس 

  ).٤٦انظر صورة رقم (اللون اللبني مثل النقوش الكتابیة 
في أقصى الجھة الشمالیة من الجدار الغربي یوجد باب یؤدي إلى المیضأة 

  .تھ بجعل المیضأة القدیمة صالة صالة خلفیةالحدیثة التي أضیفت لھذا المسجد لتوسع
یشغل الجدار الجنوبي لھذه القاعة في الجھة الشرقیة شباك بدرفتین خشبیتین 
بھما زجاج یعیق الرؤیة، ولھذه النافذة عقد كبیر حدوي مدبب، أما من الجھة الغربیة 

األبیض  لھذا الجدار فیشغلھ باب الدخول من الشارع الخارجي، والباب مطلي باللون
، ویعلوه قمریة معقودة )المفروكة(من الداخل وھو باب خشبي بھ زخارف ھندسیة 

                    بعقد مدبب ویغطیھا حجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون 
  ).٤٩انظر صورة رقم (

إال من الكورنیش  فن الشمالي والغربي فھما خالیان من الزخاراأما الجدار
 ٦لذي یؤطر جدرانھا، ویشغلھا نوافذ على المستوى العلوي تبلغ المقرنص العلوي ا

نوافذ علویة من الجھة الشمالیة وأربع من الجھة الغربیة، وھي نوافذ ذات عقود مدببة 
  ).٤٨انظر صورة رقم (ولھا درفتین خشبیتین مركب بھما زجاج أصفر اللون 

  
 التوسعة المعاصرة والمیضأة الجدیدة بالمسجد

 
المیضأة القدیمة للمسجد التي أصبحت صالة صالة خلقیة ) ز(للجزء  :٤رقم تخطیط 

.المیضأة الحدیثة) ح(لتوسعة المسجد، و  
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 الشرح م الشرح م
)التوسعة الحدیثة(الباب الخارجي للمیضأة القدیمة  .١  النافذة الجنوبیة   .٢ 
ولالباب الذي یصل لردھة الدخ   .٤ نافذة مسمطةبین الردھة والمیضأة القدیمة .٣  
 باب حجرة خلفیة   .٦ الممر الخلفي الذي یربط بین أجزاء المسجد .٥
 دعامات مربعة تحمل سقف القاعة   .٨ باب یؤدي للمیضأة الحالیة الحدیثة .٧

٥جدول   
  :ضأة الحدیثةیالم -ح

لقد تم إضافة جزء من الحوش الخاص بقسم شرطة المنیب إلى ھذا المسجد 
تحویل المیضأة القدیمة إلى قاعة صالة لتصبح المیضأة الحدیثة، وذلك كي یتسنى 

 .خلفیة لتوسعة المسجد وللسماح ألكبر عدد من المصلین الصالة فیھ
 )٣٠و ٢٩انظر صورة رقم (:غرفة التشریفة -ط

لقد تم بناء غرفة علویة صغیرة لكبار الزوار أو تكون قد خصصت ألسرة 
نین من عمره وآمل أن أحمد زكي نفسھ، أو ألحمد زكي نفسھ الذي آمل أن یبلغ الثما

ویتم الصعود إلى ھذه الغرفةعبر الخروج   ٤٤.یعتكف في مسجده ھذا بعد إكتمال بنائھ
من من الباب الخلفي لصالة الصالة الرئیسیة حیث یوجد الدرج بالدھلیز الخلفي الذي 

، وھي )٤٠، و٣٩انظر صورة رقم (یربط أجزاء المسجد المختلفة بعضھا ببعض 
لعلوي الثاني للمسجد، حیث أن المسجد كلھ عبارة عن طبقة من تقع في المستوى ا

  ٤٥.مستویین، وھي أقرب ما تكون للغرفة المسروقة أو الطقیسة والطقیشة بأعال البیت
ھذه الغرفة تطل من الجھة القبلیة على بیت الصالة، ولھا نافذتین صغیرتین و

انظر (الجنوبیة الغربیة تطالن على الدھلیز الخلفي من الجھتین الشمالیة الشرقیة و
، وباب الدخول الیھا یقع في الجھة الشمالیة الشرقیة، ولھا )٣٨، و٣٧صورة رقم 

شرفة حجریة بعرض مساحتھا تطل على بیت الصالة ولھا درابزین من الخشب 
الخرط مرتفع حتى یحجب من فیھا حتى وإن كان واقفا، مما یشیر من طرف خفي 

  .ساء أسرة المنشئأنھا كانت مستعملة أیضا من ن
من أھم ممیزات ھذه التشریفة أنھا تقع مباشرة وفي مستوى القطعة المباركة 
من كسوة الكعبة المشرفة، وأمام اللوحة الرخامیة البدیعة الملونة التي تعلوا قطعة 
الكسوة المشرفة والتي بھا محراین یرمزان لكل من المسجد األقصى والحرم الخلیلي، 

ففیھا استحضار جالل وعظمة ھذه األماكن المقدسة، كما أنھا جمیلة مما یتیح للجالس 
التھویة رغم صغر مساحتھا منعزلة ولھا خصوصیة تتیح لمن فیھا التعبد واإلعتكاف، 
وخاصة للمنشئ حیث أنھ سوف یطل أیضا على ضریحھ الذي أنشأه لنفسھ لیتعظ من 

  .الموت ویستشرف اآلخرة

                                                             
  .عن طاھر الطناحي، على فراش الموت. ٢٨١الجندي، مرجع سابق، ص ٤٤
 .١٦٣حكمت رحماني، مرجع سابق، ص ٤٥
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  الخاتمة
 :نتائجال

 موضوع البحث، بموقع یسمح بإستثماره في المجال السیاحي یقع المسجد  -
بدرجة كبیرة، حیث یقع بالقرب من القریة الفرعونیة، ویقع في زاویة على 

 .شارعین رئیسیین، وھو مطال على النیل
إن منشئ ھذا المسجد الیعتبر فقط من أعالم ونخبة بلدنا الغالي مصر، لكنھ  -

عربي واألمة اإلسالمیة حیث لقب بشیخ أیضا لھ فضل وید على كل الوطن ال
العروبة وأمین التراث، مما یزید من قدر وأھمیة ھذا المسجد موضوع 

 .البحث
ألحق بھذا المسجد ضریح المنشئ، كما تكون من عدة قاعات أھمھا من حیث  -

 .القیمة الفنیة ھي الواجھات الخارجیة وصالة الصالة الرئیسیة والضریح
اشا في ھذا المسجد أن یحیي التراث المعماري لقد إستطاع أحمد زكي ب -

اإلسالمي والفنون اإلسالمیة وخاصة المملوكیة، ولم یبخل بالغالي والنفیس 
في سبیل أن یظھر ھذا المسجد في شكل تحفة فنیة تظھر جمال وروعة الفن 

 .اإلسالمي
مما زاد من قیمة ھذا المسجد، أن المنشئ وضع بھ قطعتین لھما قیمة أثریة  -

 :اریخیة بل ومعنویة ال تقدران بثمنوت
o لوحة حجریة ھي ما تبقى من قصر غمدان األسطوري بالیمن أھداھا : األولى

م، وآثر أحمد زكي باشا أن یضعھا في ١٩٢٦لھ اإلمام یحیى إمام الیمن عام 
الواجھة الخارجیة القبلة خلف المحراب مباشرة، حتى الیحرم أي أحد من 

مبن، بل وكتب قریبا منھا في إحدى الكتابات رؤیتھا حتى من غیر المسل
 ).مصریون قبل كل شئ(الجداریة، 

o قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وضعھا في برواز أعلى المحراب، : الثانیة
لكي ال یحرم أي مصل أو مسلم أراد أن یراھا من متعة رؤیتھا، والجدیر 

ھا بداخل المسجد، بالذكر أن القطعة األثریة التي ال تھم غیر المسلمین وضع
بینما وضع القطعة األثریة التي تخص كل من ینتمي للحضارة العربیة من 
مسلمین وغیر المسلمین خارجھ، وھذا إن دل فھو یدل على فطنة المنشئ، 

 .وإیثاره، وحسھ اإلسالمي والوطني
ترجع أھمیة المسجد المعنویة أیضا نظرا لوجود تراب من غار حراء الذي  -

 . بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم مدفون بمدفن المنشئیتعبد ویعتكف 
إختلفت اإلرتفاعات الخارجیة للمسجد، فبینما كان إرتفاع جدران المسجد في  -

كل من الواجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة تصل لحوالي العشرة أمتار، 
وصل إرتفاع المدخل التذكاري إلى نحو اإلثنى عشر و النصف من المتر، 
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تساب الكورنیش العلوي أو الشرافات في كال الحالتین التي یصل بدون إح
سم في كال من أعلى المدخل وأعلى  ١٤٠ارتفاعھما معا إلى نحو الـ 

الجدران رغم إختالفھما في الشكل، بینما وصل إرتفاع الواجھة الشرقیة إلى 
ثمانیة متر ونصف تقریبا، بدون إحتساب الكورنیش والشرافات الذین جاءا 

ورھما أقل إرتفاعا من كل من كورنیش وشرافات الواجھات األخرى بد
ومغایرا لھا لیصل إرتفاعھما معا لیصل إلى نحو السبعین سم فقط،  وبلغ 

مترا بدون الكورنیش والشرافات التي  ١١إرتفاع بروز واجھة الضریح نحو 
سم وتماثل كل من كورنیش وشرافات جدران  ١٤٠تبلغ إرتفاعھا الـ

ن الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة، وجاء إرتفاع بروز الجھة الخارجیة الواجھتی
مترا دون إحتساب الخوذة المعدنیة التي تنتھي  ١٥للمحراب لیتصدر القائمة بـ

 .بھالل مغلق والذي یصل ارتفاعھا لنحو المتر
وصل عددھا إلى اربع أشكال  وجد بالمسجد أنواع مختلفة من الشرافات -

أراد أن یظھر روعة الفن اإلسالمي في عدة صور  مختلفة، وكأن المنشئ
 .مختلفة

   وجد بالمسجد أشكال مختلفة من اإلزارات التي تحیط بأعلى الجدران  -
 .أحدھما ھندسي، واآلخر جمع بین الزخارف الھندسیة والكتابیة

فجاء مالئما لما وھب لھ " الدوادار"منح المنشئ لنفسھ رنكا، وھو یماثل رنك  -
دة إحیاء التراث العربي والحفاظ علیھ، فھو ال یحي التراث حیاتھ من إعا

والفنون فقط، وكأنھ یرید إحیاء العادات والتقالید أیضا، ولكنھ غیر فیھ بعض 
 .الشئ وطوره، فھو یحیى التراث مع تطویره حتى یالئم العصر

  :التوصیات -
 .أن یتم تسجیل ھذا المسجد كأثر بھیئة اآلثار -
 .ى الخریطة السیاحیةأن یوضع ھذا المسجد عل -
 .عمل نشرات وكتیبات تعریفیة لھذا المسجد أسوة بكثیر من األماكن السیاحیة -

ث، عن المنشئ كذلك عن كل من قطعة مازال ھذا المسجد ومنشؤه یحتاجان للبح
  .كسوة الكعبة ولوحة قصر غمدان
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English Summary : 
 

The research seeks to publish for the first time the 
description of“Ahmed Zaki Pasha” Mosque in “Tnahia” area in 
“Giza”, and to explain its various parts. 

The results of the study of this mosque confirmed its 
touristic and historical and archeological importance, also it 
confirmed the importance of the place where the mosque is 
located in, because it is located in a distinctive place on the Nile 
river near the “Pharaonic Village”, which qualifies him to put it 
on the tourism, religious and cultural map of “Cairo”. 

The current building of the mosque is considered as a 
recent building , dates back to the twenties of the twentieth 
century, in 1926 , however, there has some parts dating back to 
centuries ago , such as the palette of  “Ghomadan Palace” which 
originally belongs to Yemen. The mosque also contains a piece 
of the covering of the”Kaaba” dating back to the year 1341 AH / 
1923 , which adds to the value of the mosque, to both side, 
material and moral importance, especially for Muslims’ tourists. 
The mosque is also considered as a masterpiece of Art and 
Islamic motifs combined. The researcher has to lift planning the 
mosque and appended the plan to the research, as well as an 
extension of pictures in the end. 
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الصور ملحق  
 الواجھات الخارجیة للمسجد

 

أقصى الیمین، والقبلیة في  الواجھات الخارجیة للمسجد، الشرقیة:١صورة رقم 
.الوسط، والجنوبیة أقصى الیسار  

صورة عن بعد للواجھات الثالث للمسجد: ١جدول صور رقم   
 

الجھة الجنوبیة: الواجھة الخارجیة  
 

 

والواجھة الجنوبیة وبھا دخلة شباك الردھة وشباك المدخل الرئیسي  :٢صورة رقم 
ةالمیضأة وبابھا وكذلك المیضأة الحدیث  
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.المدخل التذكاري الرئیسي للمسجد بالجھة الجنوبیة :٣صورة رقم  

  
أعلى النافذة الجنوبیة  :٤صورة رقم 

.یسار المدخل التذكاري .باب المیضأة:٥صورة رقم   

الواجھة الجنوبیة للمسجدصور : ٢جدول صور رقم   
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الجھة الجنوبیة الشرقیة: الواجھة الخارجیة  

 
)إتجاه القبلة(الجھة الجنوبیة الشرقیة :٦م صورة رق  

 
 

.النافذة جنوب المحراب:٧صورة رقم  .واجھة الضریح:٨صورة رقم    

  
الظلة الخشبیة أعلى :٩صورة رقم 

 الضریح
تفصیل للمیزاب للمزراب :١٠ صورة رقم

 على شكل رأس طائر

  
اإلزار أعلى المدخل  :١١ صورة رقم

.الرئیسي  
اإلزار أعلى واجھة :١٢م صورة رق

.المحراب والضریح  
).الجنوبیة الشرقیة للمسجد(الواجھة القبلیة : ٣ جدول صور رقم  

لوحة 
 غمدان

واجھة 
نوافذص الضریح

الة 
 الصالة

شطف 
 زاویة
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الجھة الشرقیة: الواجھة الخارجیة  

  
.الواجھة الجنوبیة:١٣صورة رقم   حدیدیةالشبابیك ال:١٤صورة رقم  

.للواجھة الجنوبیة  

  
تاج العامود :١٥صورة رقم 
.توج بشرافاتالمقرنصم  

شرافات المسجد  :١٦صورة رقم 
.المتنوعة  

.الواجھة الجنوبیة للمسجد، والشرافات المتنوعة بھ: ٤ جدول صور رقم  
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 المسجد من الداخل
ردھة المدخل -أ  

 
.مدخل المسجد من الداخل، الصورة ملتقطة من صالة الصالة الرئیسیة:١٧صورة رقم   

  
أعلى باب الدخول القمریة :١٨صورة رقم 

.الرئیسي  
.القمریة فوق النافذة الجنوبیة:١٩صورة رقم   

  

نافذة الردھة الجنوبیة، والحنیة :٢٠صورة رقم 
.الغربیة جانب الباب  

الجھة الشرقیة من باب الدخول :٢١صورة رقم 
 من الداخل

 

الباب المؤدي للمیضأة من :٢٢صورة رقم 
.الردھة  

.ھة المسجدرد صور: ٥جدول صور رقم   
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بیت الصالة -ب  

 
الجھة الجنوبیة الشرقیة وھي طبقة من مستویین ویؤطر أعلى :٢٣صورة رقم 

مقرنصالجدران بحور كتابیة وكورنیش   

 
الجھة القبلیة ویظھر بھا المنبر والمحراب والنافذتین على جانبي :٢٤صورة رقم 

.المحراب  

 

 

.سقف صالة الصالة:٢٥صورة رقم  الشخشیخة أعلى المربع :٢٦رقم  صورة 
 األوسط 
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.الجھة الشمالیة الشرقیة:٢٧صورة رقم  باب المئذنةنك بجانب رال:٢٨صورة رقم    

 

 

الجھة الشمالیة الغربیة : ٢٩صورة رقم 
.المقابلة للقبلة  

الجھة الشمالیة الغربیة، :٣٠صورة رقم 
.الجزء العلوي  

 
.لغربیة وجزء من السقفالجھة الجنوبیة ا:٣١صورة رقم   

.صالة الصالة ارئیسیة بالمسجدصور : ٦جدول صور رقم   
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الضریح -ج  

 

 

نافذة الضریح الشمالیة :٣٢صورة رقم 
.الشرقیة  

نافذة الضریح الشمالیة :٣٣صورة رقم 
.الغربیة  

  

القبة والنافذة الجنوبیة : ٣٤صورة رقم 
.الشرقیة للضریح  

الرخامیة التركیبة :٣٥صورة رقم 
.والجھة الحنوبیة الغربیة  

 

التركیبة الرخامیة بالضریح ویظھر الجزء السفلي من النافذة :٣٦صورة رقم 
.الجنوبیة الشرقیة  

.الضریحصور : ٧جدول صور رقم   
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الدھلیز الخلفي والدرج -ھـ  

  

الممر الخلفي الذي یربط :٣٧صورة رقم 
.قاعات المسجد  

اب جانبي بالممر ب:٣٨صورة رقم 
.الخلفي  

 

 

الممر الخلفي والدرج: ٣٩صورة رقم  غرفة صغیرة تحت  :٤٠صورة رقم  
.الدرج  

.ممر الخلفي والدرجصور ال: ٨جدول صور رقم   
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والمئذنة قاعة صالة السیدات -د  

 

مدخل صالة صالة الداخلي أقصى یمین الصورة ثم الجدار الجنوبي : ٤١صورة رقم 
.بي فالجزء السفلي من المئذنةالغر  

 

 

الجزء السفلي من بدن :٤٢صورة رقم 
.المئذنة  

الجزء العلوي من :٤٣صورة رقم 
.المئذنة  

أعلى سطوح المسجد :٤٤صورة رقم 
ویظھر الجزء العلوي للمئذنة ویظھر باب 

 المئذنة العلوي

على الیمین المدخل :٤٥صورة رقم 
.الخارجي لصالة السیدات  

.ومئذنة المسجد صالة الصالة الخاصة بالسیداتصور : ٩جدول صور رقم   
 

 المئذنة بالخارج

المئذنة باب 
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قاعة الصالة الخلفیة - ز  

 

 

الباب بین الردھة :٤٦صورة رقم 
.والمیضأة القدیمة  

الجھة الشمالیة الشرقیة :٤٧صورة رقم 
.للمیضأة القدیمة  

  
الجدار الشمالي للمیضأة :٤٨صورة رقم 

.القدیمة  
الجھة الجنوبیة التي بھا :٤٩صورة رقم 

.باب الدخول  
).المیضأة القدیمة(قاعة الصالة الخلفیة صور : ١٠جدول صور رقم   

 

  


