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منذ استخدمها النبي صلي اهلل عليه وسلم واتخذها من بعده يتناول البحث العنزة من حيث التأصيل والداللة والوظيفة :الملخص
أصحابه واألمراء، كما يبين البحث دور العنزة الوظيفي في تحديد اتجاه القبلة وأنها هي أصل المحاريب المسطحة والمتنقلة، 

سفلها، وكان للنبي أمن نها شبيهة بالعكاز وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زج أويبدأ الباحث بتعريف العنزة و 
ذكرت ضمن األرماح الخمسة التي كانت له صلي اهلل عليه وسلم منها رمح صغيرة تشبه العكاز ’صلي اهلل عليه وسلم عنزة 

حيانا، وكانت العنزة أمامه فيتخذها سترة يصلي اليها وكان يمشي بها أالعنزة يمشي بها بين يديه في األعياد تركز  :يقال لها
دي النبي صلي اهلل عليه وسلم ليحدد بها اتجاه القبلة في األرض الفضاء، وكان بالل بن رباح يحمل عنزة النبي تحمل بين ي

بكر  ىصلي اهلل عليه وسلم يوم العيد واالستسقاء ويركزها بين يدي النبي فيصلي إليها وظل هذا األمر في عهد الخلفاء أب
 وعمر وعثمان رضي اهلل تعالي عنهم.

بين عبد  ةأبلغ صور  تبلغ تيللداللة علي أحقية الخالفة خاصة في التنافس علي الخالفة ال مهما  وصارت العنزة رمزا      
رف بطراز المحراب والعنزة إلثبات األحقية الملك بن مروان وعبداهلل بن الزبير فنقشت العنزة داخل المحراب علي الدراهم فيما ع  

 ة من أهمية رمزية منذ عهد النبي صلي اهلل عليه وسلم.وذلك لما للعنز  ؛في الخالفة
قاليم المفتوحة يقف علي قبلته مجموعة ألسالمية فكان كل مسجد في البالد واإلواستمر دور العنزة بارزا في بناء المساجد ا   

فعله عقبة بن نافع عند بناء  وأوضح مثال علي ذلك ما ،من الصحابة ليحددوا اتجاه القبلة نحو بيت اهلل الحرام الكعبة المشرفة
نا بما كان يفعله النبي صلي اهلل عليه ذكر  )هذه هي قبلتكم(، وهذا ي   :جامع القيروان فقد ضرب رمحه في األرض وثبته قائال

بالعنزة  رفتوسلم بتحديد اتجاه القبلة بالعنزة، وقد تطور شكل العنزة فبدال من الرمح ابتكر المسلمون المحاريب المتنقلة والتي ع  
 خاصة في بالد المغرب.

 المغرب. –القبلة  –فاس  –األندلسيين  –القرويين  –المحراب  –العنزة  :الدالة كلمات ال 
Abstrac   : The research deals with the anaza in terms of rooting, significance and 

function since the Prophet, peace be upon him, used it till his companions and princes 

took after him in its use. The research also shows the functional role of the anaza in 

determining the direction of the qiblah and that it is the origin of the flat and mobile 

mihrabs. The researcher begins by defining the anaza in how it was similar to the 

crutch. It was longer than the stick and shorter than the spear and it had a stick at the 

bottom of it. The Prophet, peace be upon him, had a anaza that was mentioned among 

the five spears that he had. The anaza is said to walk with it between his hands on 

holidays, for focus in front of him, and it sometimes accompanied him in walking. The 

anaza was carried in the hands of the Prophet, peace be upon him, to determine the 

direction of the qiblah on the earthly space, and Bilal bin Rabah carried the anaza of the 
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Prophet, peace be upon him, on the day of Eid and rain. This matter remained in the era 

of the caliphs Abu Bakr, Omar and Othman, may God be pleased with him. For them, 

the anaza became an important symbol indicating the right to the caliphate, especially 

in the competition for the succession, which reached its most powerful form between 

Abd al-Malik bin Marwan and Abdullah bin Al-Zubayr.  

The role of the anaza continued to be prominent in building Islamic mosques, so 

every mosque in the country and the open regions was standing on its qiblah by a 

group of companions to determine the direction of the qiblah towards the Sacred House 

of God, the Holy Kaaba. An example of this is what Uqba bin Nafi did while building 

the Kairouan Mosque, as he struck his spear in the ground and fixed it, saying (This is 

your qiblah), and this is a reminder of what the Prophet, peace od be upon him, used to 

do by determining the direction of the qiblah with the anaza. The shape of the anaza 

evolved, so instead of the spear, Muslims invented mobile niches, which were known as 

the anaza, especially in the Maghreb. 

Keywords: The anaza - the mihrab - the villagers - Andalusians - Fez - Qibla – Morocco 

، العنزة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج (1)العنزة هي العكازةتعريف العنزة:  -1
، والعنزة (3)أسفلهاعرفت العنزة بأنها شبيه العكاز أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زج من ، و  (2)الرمح

، كما (4)جمعها عنزات عصا كالعكازة أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها حديدة من أسفلها يتوكأ عليها
، (5)نها شبيه العكاز وهي عصا ذات زج ومنه عليه الصالة والسالم إلي عنزةأوردت عند صاحب المغرب ب

أكثر شيئا فيها سنان مثل سنان الرمح وقيل في وفي لسان العرب: العنزة عصا في قدر نصف الرمح أو 
، ووردت عند ابن سيده: العنزة قدر نصف الرمح أو أكبر وفيها زج كزج الرمح (6)طرفها األسفل زج كزج الرمح

 (7)والعكاز نحو منها، والعكازة عصا في أسفلها زج والجمع عكازات والعكز االئتمام بالشئ واالهتداء به

                                                           
 ،1ـ.ج، 1994 ،، نشر عالم الكتب، بيروت1طـ.، تحقيق، محمد حسن آل ياسين، ، المحيط في اللغةبن عباد، إسماعيلا (1)

390. 
 .219 ،1ـ.ج، م1999، بيروت مختار الصحاح ،زين الدين محمد بن أبي بكر، الرازي(2)
 .637، مكتبة لبنان، د.ت، محيط المحيط، ، بطرسالبستاني(3)
 ،، دار العلم للماليين، بيروت لبنان7ـ.، طمعجم لغوي عصري رتبت مفرداته طبقا لحروفها األولي، الرائد، د، جبرانمسعو (4)

 .566، م1992
الحميد مختار، مكتبة اسامة بن  ، تحقيق، محمود فاخوري، عبدالمغرب في ترتيب المعرب، بو الفتح ناصر الدينأالمطرزي، (5)

 .85-84 ،2ـ.جزيد، حلب سوريا، د.ت، 
، دار صادر بيروت، د.ت، لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الغفريقي المصري، ، ابن منظور( 6)
 .3128 ، 5ـ.ج
، 6، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، السفر المخصص، ندلسيألسماعيل النحوي اللغوي اإابو الحسن علي بن ، ابن سيده(7)

35. 
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اهلل عليه وسلم خمسة أرماح يقال ألحدهم المثوي واآلخر المثني، وحربة يقال لها  وكان للنبي صلي     
بين يديه في األعياد  ايمشي به ،خري صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزةأالنبعة وأخري كبيرة تدعي البيضاء و 

 .(8)يصلي إليها وكان يمشي بها أحيانا صلي اهلل عليه وسلم مامه فيتخذها سترةأتركز 

يجتمع المسلمون علي االقتداء بسنة النبي صلي اهلل عليه وسلم، وكان استخدامه رمزية العنزة وداللتها:  -2
و الحدث ومن ذلك أصلي اهلل عليه وسلم للعنزة محل اقتداء أيضا؛ بل هي دليل وبرهان علي صحة الفعل 

ن النزاع علي الخالفة، ولعل من تجاه القبلة بالعنزة؛ بل صارت العنزة الدليل علي شرعية الحكم حيإتحديد 
بين عبدالملك بن مروان وبين عبداهلل بن الزبير بن العوام؛ إذ صارت  ،أبرز تلك األمثلة النزاع الذي حدث

العنزة من العناصر المهمة التي صورت علي المسكوكات في تلك الفترة واقترنت بالمحراب فيما عرف بطراز 
خري مع العنزة والمحراب مثل: العمامة واللواء والسيف والزرد والحلقة التي العنزة والمحراب الذي تطلب رموزا أ

 .(9)تمكننا من التوثيق الدقيق وحسم الجدل

وكان الزبير بن العوام له عنزة أبلي بها بالء حسنا في موقعة بدر، وهي العنزة التي طلبها منه     
بو بكر رضي أالنبي صلي اهلل عليه وسلم وأخذها الزبير بعد وفاة النبي صلي اهلل عليه وسلم، ثم طلبها منه 

وعثمان، ثم آلت العنزة إلي آل علي بن اهلل عنه فأعطاها له، وأخذها بعد موته وتكرر هذا مع الخليفتين عمر 
أبي طالب، وطلبها عبد اهلل بن الزبير، وظلت عنده حتي مقتله، وكان الزبير بن العوام يوم بدر له عمامة 
صفراء، وكانت العمامة، والعنزة من شارات الحكم، وقد توفرا لعبداهلل بن الزبير، ولم يتوفرا لعبدالملك بن 

 .(10)إلي نسبة بعض دراهم المحراب والعنزة لعبداهلل بن الزبير بن العواماألمر الذي يؤدي  ،مروان

و األسلحة بصفة عامة علي المسكوكات السابقة علي االسالم بوقت أوفي مقارنة بين صورة الرمح 
سلحة ال تشبه ذلك الرمح الذي ألن تلك اأ :حد الباحثينأيقول  ،قليل، والتي استمر بعضها حتي التعريب

                                                           
، تحقيق زاد المعاد في هدي خير العبادشمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ، ابن قيم الجوزية( 8)

 .127 ،1ـ.، جم1998، الرسالة، بيروتة وط، مؤسساؤ ؤوط، عبدالقادر األرناشعيب األرن
، دار الوفا لدنيا  1ـ.ط، طراز دراهم المحراب والعنزة رؤية جديدة تنسبه للخليفة عبداهلل بن الزبير، عثمان، محمد عبدالستار(9)

 .8، م2016الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
تحمل رؤية  مهمةستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان نظرية جديدة أل. ل63 -62، طراز دراهم المحراب والعنزة، عثمان(10)

: طراز دراهم المحراب والعنزة رؤية جديدة تنسبه للخليفة عبداهلل بن مهمجديدة حول طراز المحراب والعنزة أوردها في كتابه ال
التحليلية لطراز المحراب والعنزة الذي الزبير ويتعرض الكتاب إلي الدراسات السابقة عن ذلك الطراز وكذك الدراسة الوصفية و 

ورد علي الدراهم في القرن األول الهجري خاصة في النزاع بين عبدالملك بن مروان وعبداهلل بن الزبير علي الخالفة وربط بين 
د الستار ستاذ الدكتور عبألوخلص ا ،الصور الواردة علي الدراهم وبين الكتابات التي وردت عليه وكذلك مدن الضرب والتصميم
نه يمكن نسبتها إلي عبداهلل بن الزبير ا  في هذه النظرية إلي أن نسبة طراز المحراب والعنزة لعبدالملك بن مروان غير صحيحة و 

وتأسيسا علي ذلك فإن مراحل تعريب المسكوكات كانت في أيام عبداهلل بن الزبير إلي أن انتهت بالتعريب الكامل، كما تؤدي 
إعادة النظر  في سياق مراحل التعريب المتعارف عليها، ومن ناحية التصميم فإن المصور علي ظهر  الدراسة إلي إمكانية

 أول تكوين فني يرمز إلي مفاهيم وثقافة العصر في اآلثار اإلسالمية. دالدرهم ممثال في المحراب والعنزة يع
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المسكوكات اإلسالمية سواء البيزنطية او الساسانية، وأن هذا هو الرمح الذي ظهر في العصرين ظهر علي 
            .(11)األموي والعباسي، وهي ترتبط بقضية الخليفة الشرعي وايضا بطراز المحراب والعنزة علي الدراهم

 (1)شكل 
حدثنا  ،و الحربةأباب حمل العنزة  ( في973ورد في صحيح البخاري )حديث رقم العنزة واتجاه القبلة:  -3

بو عمر وقال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي أإبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا 
صلي اهلل عليه وسلم يغدو إلي المصلي والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلي بين يديه فيصلي إليها، 

وظيفة العنزة، حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبداهلل بن نمير قال: حدثنا ( وردت 494وفي حديث آخر )رقم 
عبيداهلل عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع 

 .يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها األمراءوكان  ،بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه
( مع العكازة والعصا، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ قال: حدثنا شاذان 500في الحديث رقم ) ووردت العنزة

عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلي اهلل عليه وسلم إذا 
، (12)ه ناولناه اإلداوةخرج لحاجته تبعته أنا وغالم ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجت
فيها الصالة إلي  تهذا جانب من األحاديث التي ذكرت فيها العنزة وبينت وظيفتها، وهناك أحاديث كثيرة ورد

الحربة وقد أدت نفس وظيفة العنزة، وذكر صاحب إرشاد الساري هذا الحديث وعرف العنزة بفتح العين والنون 
 (13)وظيفتها وهي الصالة إليها في الفضاء قصر من الرمح، كما ذكرأنها عصا أوالزاي و 

وتوضح األحاديث السابقة وظيفة العنزة وهي تحديد اتجاه القبلة في األرض الفضاء وأن أول من فعل       
هذا هو النبي صلي اهلل عليه وسلم، كما أن هناك وظيفة أخري للعنزة في نفس اآلن وهو اتخاذها سترة يصلي 

هو اتباع األمراء للنبي  مهما ،( أمرا 494من بين يديه أحد، ويوضح الحديث رقم )إليها اإلمام حتي ال يمر 
صلي اهلل عليه وسلم في اتخاذ العنزة أو الحربة لتحديد اتجاه القبلة في السفر واألرض الفضاء )فمن ثم 

وذكر بعض الباحثين أن النبي صلي اهلل عليه وسلم استخدم لوحة خشبية ترتكز علي أرجل ، اتخذها األمراء(
 .(14)تسمي العنزة لتحديد اتجاه القبلة كأنها محراب متنقل’خشبية 

فقد روي  ،وتأتي رواية الطبراني عن مسجد قباء لتؤكد بكل وضوح عالقة العنزة بتحديد اتجاه القبلة     
: لما قدم رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم المدينة، قال ألصحابه: انطلقوا بنا إلي أهل الطبراني عن جابر قال

تاهم فسلم عليهم فرحبوا به ثم قال: يا أهل قباء ائتوني بأحجار من هذه الحرة فجمعت آقباء نسلم عليهم ف
                                                           

(11) Andrew Oddy, Ingrid Schuze, Y., Wolfgang Schulze: Coinage and History in THE Seventh Ce Nntury Near 

east, Archetype Publications, London 2015, 181-183.
 

 .236 -131 ،م2002، دار بن كثير، دمشق بيروت،، صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل، البخاري(12)
، دار الكتب 1طـ. ،البخاريإرشاد الساري لشرح صحيح العباس أحمد بن محمد الشافعي،  أبيشهاب الدين ، القسطالني(13)

 .364-363 ،1ـ.ج،  م1996  ،العلمية، بيروت
 .165، م2020 وكالة الصحافة العربية،سالمي نماذج من تشكيل العمارة الدينية، إل، عمرو، في الفن المعماري اإسماعيل(14)
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وسلم ثم قال: يا أبا حجار كثيرة ومعه عنزة فخط قبلتهم فأخذ حجرا فوضعه رسول اهلل صلي اهلل عليه أعنده 
بكر خذ حجرا فضعه إلي حجري ثم قال: يا عمر خذ حجرا فضعه إلي جنب حجر أبي بكر ثم قال: يا 
عثمان خذ حجرا فضعه إلي جنب حجر عمر، ثم التفت إلي الناس فقال: ليضع كل رجل حجره حيث احب 

 (15)علي ذلك الخط

ذكره السمهودي أيضا علي هذا النحو: روي ابو  فقد، وقد ورد هذا الحديث عند بناء المسجد النبوي      
قالت: لما أسس رسول اهلل صلي  -رضي اهلل عنها–يعلي برجال الصحيح إال أن التابعي لم يسم عن عائشة 

اهلل عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر فوضعه 
ل اهلل صلي اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال: هذا أمر الخالفة من بعدي، وجاء عثمان بحجر فوضعه فسئل رسو 

وذكر السمهودي رواية أخري للبيهقي عن سفينة مولي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال: لما بني النبي 
صلي اهلل عليه وسلم المسجد وضع حجرا ثم قال: ليضع أبو بكر حجره إلي جانب حجري، ثم ليضع عثمان 

 .(16)فقال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم هؤالء الخلفاء من بعدي ،ي حيث حجر عمرحجره إل

تقوم بدور سترة اإلمام في مصاله مثل المحراب في  -حسب الروايات السابقة  -إذن كانت العنزة      
ة المسجد الذي هو موضع اإلمام، ويمكن القول بأن العنزة اتخذت كمحراب في المسجد الحرام قبل سيطر 

نهاء حكم بني الزبير حاديث استخدامها في تخطيط محراب ألكما أكدت ا ،األمويين علي بالد الحجاز، وا 
مسجد قباء أو جدار قبلته، وورود الحديث عن بناء النبي صلي اهلل عليه وسلم وخلفائه أبي بكر وعمر 

اء، وتصريح النبي صلي وعثمان ألحجارهم في مسجد النبي صلي اهلل عليه وسلم وتكرار ذلك في مسجد قب
لي أن المحراب هو إضافة إلشارات باإلاهلل عليه وسلم بأن هذه المشاركة تعني خالفتهم من بعده، ومن هذه ا

ن العنزة والمحراب لهما ارتباط واضح، وكانا من الشارات المادية التي ترمز لإلمام أمام؛ يتضح إلموضع ا
وخاصة الخلفاء الذين صارت إليهم عنزة النبي صلي اهلل عليه وسلم وتأسوا به في إمامة المصلين في 

 (17).سمي باسمهما’محاريب المساجد، وفي هذا ما يفسر نقش العنزة والمحراب علي طراز الدراهم الذي 

نها الحربة أو اللواء الذي يركزه شيخ القبيلة في الصحراء قبل أويعرف المرحوم الدكتور أحمد فكري العنزة ب
قيام األعراب للصالة ليحدد موضع المحراب من الفضاء، ومقام اإلمام من المصلين، والمعروف أن هذه 

زة تتخذ عند الحاجة بديال عن العادة كانت متبعة منذ عهد النبي صلي اهلل عليه وسلم وكانت العن
، ويؤكد ذلك وظيفة العنزة المزدوجة فهي تحدد اتجاه القبلة في الفضاء وهي أيضا تتخذ كسترة (18)المحراب

 مام المصلين حتي ال يقطع المارة قبلتهم.أ
                                                           

تحقيق، قاسم السامرائي، مؤسسة الفرقان ، 1طـ. ،خبار دار المصطفيأوفاء الوفا نور الدين علي بن عبداهلل، ، السمهودي(15)
 .436 ،1ـ.ج، م 2001ة مكة المكرمة والمدينة المنورة،للتراث اإلسالمي، فرع موسوع

 .93، طراز المحراب والعنزةعثمان، (16)
 .94، طراز المحراب والعنزةعثمان، 17))
 .142 ،1ـ.، جم1965 ،، دار المعارف، مساجد القاهرة ومدارسهافكري، أحمد18) )
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 المحراب والعنزة علي المسكوكات: -4

العصر األموي وتحديدا في فترة  ظهرت العنزة بوضوح تام مع المحراب علي المسكوكات اإلسالمية في
حكم عبد الملك بن مروان الذي نافسه الخالفة عبد اهلل بن الزبير في مكة، وكان للعنزة دور في إثبات شرعية 
الحكم ألي منهما ومن هنا جاءت العنزة لتظهر علي المسكوكات منقوشة داخل المحراب إلثبات شرعية في 

 الحكم.

دراسات طراز المحراب والعنزة ونسبتها إلي الخليفة األموي عبد الملك بن وقد تناولت العديد من ال    
ستاذ الدكتور محمد عبد الستار عثمان أثبتت أن هذه الدراهم التي حملت العنزة ألمروان؛ لكن دراسة جديدة ل

الل تنسب إلي عبد اهلل بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة في مكة، ويدلل علي ذلك من خ’داخل المحراب 
الصورة التي تحملها الدراهم مثل العمامة والزرد والسيف المعلق علي صدر صاحب الصورة، وكذلك سحنة 
الشخص المصور علي الدراهم، وتبدو العمامة أحد أبرز األدلة علي نسبة تلك الدراهم لعبد اهلل بن الزبير؛ 

ليه وسلم قال: نزلت نبي صلي اهلل عفلما رآه ال ،بعمامة (19)فقد ظهر الزبير بن العوام يوم بدر معتجرا
، ويبدو أن تلك العمامة ظلت في نسل عبد اهلل بن الزبير؛ (20)بسيما أبي عبد اهلل يعني الزبير المالئكة علي  

عتم سدل عمامته بين كتفيه، أففي شرح البخاري عن ابن عمر كان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم إذا 
 كان يفعله والقاسم وسالم واما مالك فقال: انه لم ير أحدا يفعلهن ابن عمر أخرجه الترمذي وفيه أ

كان يعتم وهو  إنه ، وورد عن مصعب بن الزبير(21))سدل العمامة( إال عامر بن عبد اهلل بن الزبير 
 (22)أن يعقد العمامة من القفا

                                                           
النحوي  إسماعيلالحسن علي بن  أبي، تجر بها لفها علي رأسه، ابن سيدهلف العمامة دون التلحي وقد اع االعتجار:(19)

 .82، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د.ت، السفر الرابع، المخصص ،األندلسياللغوي 
 .58، طراز المحراب والعنزةعثمان، (20)
بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق  فتح الباري، )احمد بن علي بن حجر( العسقالني (21)

 .273 ،10ـ.، جعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، المكتبة السلفية، دن، دم
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المكتبة المالبس العربية وتطورها في العهود اإلسالمية، رشدي، صبيحة رشيد22))

 .37، م1980 ،الوطنية، بغداد
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ذا كان ا المحراب عتجار بالعمامة يفضل في حاالت الحرب؛ فإن الصورة النصفية علي دراهم إلوا 
خاصة فيما يتعلق بتقلد السيف ولبس الزرد والعمامة في هيئتها المتكاملة في طريقة  ،والعنزة تتوافق مع ذلك

لفها التي تدل علي أنها لقائد عربي مسلم يتأسي بالنبي صلي اهلل عليه وسلم الحاكم األول للدولة اإلسالمية 
لف عمامته يوم بدر بنفس الطريقة، كما أن المواصفات وعالقة ذلك )لف العمامة( بالزبير بن العوام الذي 

الجسمية التي وردت علي الدرهم تتوافق مع عبد اهلل بن الزبير الذي ذكرت كتب التراجم بشأنه أنه كان نحيف 
الجسم لكثرة صيامه، وذكرت نفس المصادر عن عبد الملك بن مروان أنه كان ربعة )ال بالطويل وال 

عبد الملك بن مروان علي الدنانير جاءت في الوضع واقفا وتتناسب مع مواصفاته القصير(، كما أن صور 
 ، ومن هنا فإن نسبة دراهم المحراب والعنزة لعبد اهلل بن الزبير محققة.(23)الجسمانية التي وردت في ترجمته

و )شكل ( 1سيفه )لوحة  لقد جاءت صورة عبد الملك بن مروان علي الدنانير في الوضع واقفا متمنطقا  
(، وقد قام عبد اهلل بن الزبير علي 3( و ) شكل 2( أما صورة عبد اهلل بن الزبير فقد جاءت نصفية )لوحة 2)

الوجه اآلخر للدرهم بنقش المحراب تتوسطه العنزة؛ وذلك إلثبات شرعيته في الخالفة في بالد الحجاز، 
ثون حتي الذين نسبوا الدراهم لعبد م، ويتفق الباح692 - 683هـ/ 73 -64والعراق، وخراسان من سنة 

نقشا علي الوجه اآلخر لدراهم المحراب والعنزة هما إشارة ’الملك بن مروان علي أن المحراب والعنزة اللذان 
(، أما العنزة التي تتوسط المحراب 4( و )شكل 3إلي قبلة المسلمين في الصالة وهي الكعبة المشرفة )لوحة 

 عليه وسلم، والتي كانت ضمن ثالث عنزات بعث بها النجاشي ملك الحبشة فهي تمثل عنزة النبي صلي اهلل
إلي النبي صلي اهلل عليه وسلم فأعطي واحدة لعمر بن الخطاب وواحد لعلي بن أبي طالب وواحدة احتفظ بها 

بالل لنفسه، والتي كان يحملها بالل بين يدي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يوم العيد واالستسقاء، وكان 
يركزها بين يدي النبي صلي اهلل عليه وسلم فيصلي إليها، وظلت كذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان 

 (24)رضي اهلل عنهم
 العنزة وبناء مساجد الفتح األولي: -5

ولما فتح المسلمون األقاليم المختلفة كانوا يحددون قبلتهم عن طريق السهم أو الرمح فلما انتهي سعد بن     
مر رجال فاطلق سهما باتجاه القبلة، وسهما آخر أأبي وقاص إلي موضع المسجد حين اختار الكوفة مقرا 

، وذكر (25)صبا ثم وضع المسجد ودار اإلمارةتجاه مهب ريح الإب ا  باتجاه الجنوب، ورابع ا  باتجاه الشمال، وثالث
تجاه إصاحب معجم البلدان ان سعد أمر برمي سهم باتجاه مهب القبلة؛ فعلم علي موقعه، ثم سهم آخر ب

                                                           
 .75-71، طراز المحراب والعنزةعثمان، 23))
، عصر الخلفاء الراشدين، الخالفة األموية، الخالفة العباسية، نقود الخالفة اإلسالميةرمضان، عاطف منصور محمد، 24))

 .1،92ـ.، ج2004الخالفة الفاطمية، الخالفة االموية االندلسية، دار القاهرة، القاهرة 
 .284، م1901، مطبعة الموسوعات، القاهرة فتوح البلداناحمد بن يحي بن جابر البغدادي، ، البالذري(25)
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ما عمرو بن العاص لما فتح مصر وبدأ أ، (26)مارتها ومسجدهاإمهب الشمال؛ فعلم علي موقعه، ثم علم دار 
الصحابة رضي اهلل عنهم الحبال، ولم يزل عمرو بن العاص قائما  بناء المسجد كان حوله حدائق فنصب

، أي أن أشجار الحدائق (27)حتي وضعوا القبلة فكان ان وضعها عمرو وأصحاب النبي صلي اهلل عليه وسلم
يري من األشجار فاضطروا إلي تحديد الموقع واتجاه القبلة ’منعته من رمي السهم أو تثبيت الرمح ألنه لن 

بال في أشجار الحدائق، وقد وقف علي إقامة قبلة جامع عمرو ثمانون رجال من أصحاب النبي بربط الح
صلي اهلل عليه وسلم فيهم الزبير بن العوام والمقداد، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، 

 .(28)وعقبة بن عامر رضي اهلل عنهم

تحديد اتجاه القبلة بجامع القيروان؛ فقد قام عقبة بن نافع  وكان أثر العنزة واالقتداء بها واضحا في     
وقال: هذا محرابكم فاقتدي به سائر مساجد القيروان  (29)بتحديد قبلة جامع القيروان عن طريق تثبيت لواءه

خذ الناس بعد ذلك يبنون الدور والمساكن والمساجد، وعمرت القيروان وشد الناس إليها المطايا من كل أو 
 .(30)وعظمت مكانتهاناحية، 

أن العنزة كان يعبر عنها بالرمح والحربة والسهم أو االطار الخشبي أيضا في   Ravaisseويؤكد 
 .(31)ونزمن النبي صلي اهلل عليه وسلم، كما اقتدي به الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدهم التابع

للشك معرفة المسلمين للمحاريب، ولعل وجود المحراب علي الدراهم المبكرة ليثبت بما ال يدع مجاال 
والتي شكك فيها بعض الباحثين خاصة من األجانب الذين قالوا بأن المسلمين لم يعرفوا المحراب إال في عهد 

م( علي يد واليه علي المدينة في ذلك الوقت عمر بن 714-705هـ/ 96-86الخليفة الوليد بن عبد الملك )
ما تم توسيع وبناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وتم إضافة م( عند713-705هـ / 95-87عبد العزيز )

، وحتي بعد وجود المحراب في المساجد فقد (32)المحراب المجوف والذي كان عبارة عن حنية نصف دائرية
ثبات أن المحراب إنما اتبع المدن الرومانية القديمة، وسار مع اتجاه تخطيط المدينة إحاول البعض أيضا 

                                                           
، دار صادر، بيروت، د.ت، معجم البلدانشهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي، ، الحموي( 26)
 .491، 4ـ.ج

 .68، تحقيق، محمد صبيح، د.ت، فتوح مصر وأخبارهاأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل، ، ابن عبد الحكم ((27
، تحقيق، محمد المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزيةتقي الدين أحمد بن علي، ، المقريزي(28)

 .146، 3ـ.، جم1997 ،زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة
، المغرب في ترتيب المعرباللواء علم الجيش وهو شقة ثوب تلوي وتشد إلي عود الرمح، ابو الفتح ناصر الدين المطرزي، ( 29)
 .252 ،2ـ.ج
ل، دار الثقافة، ، تحقيق، ج.س. كوالن، ليفي بروفنساوالمغرب األندلسالبيان المغرب في أخبار ، ابن عذاري ،المراكشي30))

 .1،21ـ.، جم1983  ،3ط.بيروت لبنان، 
(31 ( Paul Ravaisse, Sur Trois Mihrabs En Bois Sculpte, Univesitats bibliothek Heidelberg, 1889, 623. 
(32 )Estelle Whelan: The Origins of the Mihrab Mujawwa A Reinterpretation, International Journal of Middle 

East Studies, Vol. 18, No. 2, 205-223, May, 1986, 206. 
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جانب ان محراب جامع قرطبة ال يتجه ألوقد حدث هذا في مدينة قرطبة التي ذكر بعض الباحثين ا الرومانية
 .(33)إلي الكعبة ألن المسجد برمته اتجه مع اتجاه تخطيط المدينة الرومانية القديمة

 وواضح وهو القبلة التي وضعها النبي صلي اهلل عليه وسلم سواء في قباء أو في المدينة مهموثمة أمر 
المنورة، والتي ياتي تعريفها بكامل جدار القبلة؛ فهي صدر المسجد وهي جداره المتجه نحو مكة؛ فإذا صلي 
الناس تجاهها كانت وجوههم ناظرة إلي بيت اهلل في مكة المكرمة وهي ظاهرة ينفرد بها اإلسالم دون غيره من 

ما الذي يجعل المسجد  :في نفس الوقتجابة إجانب حمل أل، ولعل سؤاال يطرحه بعض العلماء ا(34)األديان
مسجدا؟ والجواب بسيط للغاية جدار صحيح موجه نحو القبلة أي الكعبة التي تتوسط المسجد الحرام بمكة 
المكرمة الغرض المباشر من هذا الجدار توجيه المؤمنين في صالتهم وهذا الجدار يمثل سترة للمؤمنين حتي 

 (35)عن الحياة الدنيابل إنه يحجبهم  ،أحد همال يمر امام

وربما يفسر ذلك وجود محاريب فرعية بجدار القبلة إلي جانب المحراب الرئيس، أما انحراف القبلة في 
جامع قرطبة فإن القطر إذا بعد عن الكعبة بعدا كثيرا فإنه ال يضر اتساع خطته وال يحتاج فيه إلي تيامن وال 

ألن الكعبة  ؛كل قطر منها له جزء يخصه من الكعبةتياسر التساع الجزء الذي يخصه من األرض؛ فإن 
فاألقطار كلها في استقبال الكعبة محيطة بها كإجاطة الدائرة  ،موقعها من البالد المعمورة كالكرة من الدائرة

 (5. )شكل (37)، كما أن كل نقطة في جدار القبلة تصلح أن تكون محرابا(36)بمركزها
 داللة لفظ العنزة في بالد المغرب: -6

بحاث التي تناولت أليحتاج موضوع العنزات في المغرب إلي مزيد من الدراسات رغم الكتابات وا
العنزات الشهيرة المتبقية بجوامع األندلسيين وجامع القرويين بمدينة فاس ثم عنزة الجامع الكبير بفاس الجديد، 

سالم إلك المغرب عبر تاريخ اوقد ارتبطت العنزة بالمنبر في المغرب حيث كان كل منهما محل اهتمام ملو 
فتكررت العناية بصيانتها وترميمها مما يوجب البحث في تاريخها السياسي والحضاري الذي يكشف المثير 

 .(38)من األمور الحضارية

                                                           
(33) David A. king: The Enigmatic Orientation of the Great Mosque of Córdoba Explained To appear in 

Suhayl,  International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation , 2018, 26. 
، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت المساجد، مؤنس، حسين34)) 

، لم تعرف اليهودية او المسيحية أو البوذية او الهندوكية وما إليها شيئا يشبه القبلة إنما يصلي أهل هذه الديانات 63، م1987
 .63، المساجدما تتطلب. لالستزادة انظر: مؤنس، في أي اتجاه ويبنون معابدهم بحسب معارفهم من الهندسة و 

(35 )Simon M, an architectural investigation of Marinid and Wattasid fes  medina (674-961/1276-1554), in terms 

of gender, legend, and law, 48. 
 .173، 3ـ.، جالخططالمقريزي، (36)
 .73د.ن، د.ت،  ،مسجد الزيتونة الجامع في تونسفكري، (37)

 .321 4ـ.، جم1992 ،، ردمك1ـ.ط، المغرب االقصي ارة اإلسالمية والفنون التطبيقيةتاريخ العمإسماعيل، عثمان عثمان، ( (38
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مر ألهل جاءت الخصوصية المغربية للعنزة وبقاء اللفظ بها ومدلوله نتيجة لتثبيت لواء عقبة؟ قد يكون ا
د في الكوفة حدد قبلة مسجدها بالسهم وعمرو بن العاص حدد قبلة مسجد الفسطاط فإذا كان سع ،صحيحا
وهذا ما كان يفعله النبي صلي  ،ول قبلة بالمغرب بغرس اللواءأفإن عقبة قد حدد قبلة القيروان وهي  ،بالحبال

توارث لفظ وبالتالي فإن  –كما سبق أن بين الباحث  –اهلل عليه وسلم حين كان يصلي في األرض الفضاء 
 العنزة بالمغرب ظل بعد عقبة بن نافع.

وقد كان لمحراب عقبة قدسية في نفوس الناس في بالد المغرب إذ تناقل الناس قصة آت أتاه في منامه 
ن صوتا من عند اهلل أسمعه أين يضع محرابه من المسجد لي مسجده، ا  جالل و إلومن أجل ذلك حملوا له ا ،وا 

موا المساجد والمنازل أفي موضع المحراب حتي نشط الناس في البناء فاقن وضع عقبة لواءه أوبمجرد 
م وظهرت في جامع 874هـ/ 261، وقد ظهرت العنزة كمحراب خشبي في جامع القيروان عام (39)سوارألوا

 وهذا ما عرفته المراجع والبد أنها كانت متوارثة منذ لواء عقبة. (40)م991هـ/ 381الزيتونة عام 

صحابه ألقد كان لواء عقبة أو رمحه تأسيا بما فعله النبي صلي اهلل عليه وسلم الذي الذي أخذ عنه 
مامة خاصة في القرن األول الهجري واستمراره قرونا بعد النبي إلفكانت العنزة مع المحراب داللة علي ا ،ذلك

عطي داللة واضحة علي ارتباط ما ي  سالمية، مإلصلي اهلل عليه وسلم والخلفاء من بعده علي مستوي الدولة ا
وظل ارتباط العنزة بالمحراب مستمرا  ،العنزة والمحراب وأنهما كانا من الشارات المادية التي ترمز لإلمام

 .(41)سم العنزةاوبخاصة في بالد المغرب العربي التي يطلق فيها علي المحراب الذي يطل علي فناء الصحن 

ن النون علي الحاجز الخشبي الذي يحمي حرم المصلي في صحن طلق لفظ العنزة بالمغرب بتسكيأو 
وقد أوردت المصادر ان العنزة  (42)سالميإلالجامع وتكاد تكون الكلمة غير مستخدمة في مساجد الشرق ا

ما أكان يصلي إليها في الصيف؛ ففي الحديث عن عنزة جامع القرويين ذكر صاحب روض القرطاس )و 
، والعنزة اصطالح مغربي (43)زمن المصيف فكانت القديمة من خشب األرز( العنزة التي يصلي إليها في

، والعنزة في المغرب هي (44)يقصد به المحراب الرمزي الذي يقام في الصحن عند نهاية بالطة المحراب

                                                           
 .11، م1936 ،، القاهرةمطبعة المعارف ومكتبتها بمصر المسجد الجامع بالقيروان،احمد،  ،فكري( (39

، معهد اآلثار، جامعة ، رسالة ماجستير" في مدينة ندرومة دراسة تاريخية أثرية المنشآت المرابطية" فيسة، محمد رابح، (40)
 .59 – 58، م2005الجزائر، 

 .94، طراز العنزة والمحرابعثمان،  (41)
 .22هامش ،85 ،1 ـ.، جم2000 ،، الرباطنشر المعرفة (42)

، دار المنصور للطباعة المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس األنيسعلي الفاسي، ، أبي زرع ابن(43)
 .65، م1972 ،والوراقة، الرباط

 .61، م2015 ،، دار المعرفة، الرباطالتراث الفني االسالمي في المغربسالم، عبد العزيز صالح، (44)
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، ولم تقتصر العنزة علي كونها (45)المحراب الصيفي الذي يشغل فتحة بالط المحراب على صحن المسجد
بالط المحراب ولكنها وجدت في مصليات الجنائز بوادي مزاب خاصة التي علي هيئة فضاء تشغل فتحة 

واسع مكشوف محدد بسياج من البناء ففتحت في واجهته القبلية عنزة تبين اتجاه الكعبة وتؤدي نفس وظيفة 
الة في ، كما وجدت العنزة كي تؤدي وظيفة المحراب علي أسطح المساجد التي استخدمت للص(46)المحراب

، وتحتوي جميع المساجد الرئيسية تقريب ا في المغرب على عنزة وهي اللوحة الخشبية ، مثل (47)فصل الصيف
، ، خاصة في فصل الصيففي الصحراء المحراب ، للداللة على اتجاه القبلة للمؤمنين الذين يؤدون صالتهم

وهي تؤدي نفس وظيفة المحراب  ، عند مدخل صحن المسجد،لعنزة عادة في مواجهة صحن المسجدوتوضع ا
 .(48)األصلي

 مصنوعة من الخشب لكنها من الممكن أن تكون من البناء كما –كما جرت العادة  –وقد تكون العنزة 
زاب في الفقرة السابقة، وهناك مثال من المغرب االقصي علي العنزة مرأينا في مصليات الجنائز بوداي 
د اتخذت هذه العنزة نفس الشكل للعنزة المصنوعة من الخشب فلها فتحتي المبنية بالجامع الكبير بتارودانت وق

، وربما مع مرور الزمن وضياع (49)سفله حنية محرابأوسط منها بعقد في ألباب علي الجانبين وتوج القسم ا
وأننا سنري في عنزة جامع القرويين  ،العنزات الخشبية خاصة من المساجد استبدلت بعنزات من البناء خاصة

 صلية تم استبدالها بعنزة صنعت تقليدا لها.ألأن العنزة ا
 قصي:ألأمثلة من العنزات بمساجد المغرب ا -7

هنري تيراس  دعم ي  1307هـ/ 707يعود تاريخ هذه العنزة إلي عام عنزة جامع االندلسيين بفاس القديم: 7/1
م ويبدو 1307هـ/ 707أقدم مثال لعنزة من خشب منحوت ومؤرخ إذ تحمل كتابة نصا تاسيسيا يحمل تاريخ 

صالح في عصر آخر في بعض اجزائها مثل الحنية المجوفة واطارها الذي يحيط إلن هذه العنزة تعرضت لأ
ترجع إلي عصر والتي  قائم الزوايا التي تعلوهاربعة المحيطة بها والحشوة الكبيرة بالخط الكوفي ألبها والعقود ا

 ينطار إلطارات زخرفية مع كتابة كوفية ويرتكز اإقريب ويحيط بعقد العنزة من الجانبين وأعالها ثالثة 
كما ينحصر عند التقاء االطارين القائمين مع القائم العلوي  ،الجانبيان علي شكل نجمة في كل ناحية

وجري  ،حية وقد زينت المربعات النجمية بنماذج بديعة من األوراق النخيليةالمستعرض شكل نجمة من كل نا
طارين القائمين وفي مستوي إلطارات مع االشكال النجوم علي هيئة تضفير، ويبدأ أسفل اإلترتيب تلك ا

                                                           
، يونيو 249 .ع ،مجلة دعوة الحق، فنون الصناعات التطبيقية لمسجد ضريح محمد الخامس، عثمانعثمان  ،اسماعيل ((45

 .م1985
مجلة منبر بلحاج، معروف، المصليات الجنائزية بمنطقة وادي مزاب، دراسة وصفية وتنميطية من خالل بعض النماذج،  (46)

 .61، 2015ديسمبر  ،4. ع، التراث االثري
 

(48)ELKhammar, Abdeltif, Mosquées et oratoires de Meknès (IXe-XVIIIe siècle):géographie religieuse, 

architecture et problème de la Qibla . Université Lumière-Lyon 2, 2005,  54 
، دار القاهرة "العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عهد األشراف السعديين دراسة آثارية معمارية "،أبو رحاب، محمد السيد(49)

 من نفس الصفحة. 2، 1وهامش  240، م2008
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لي أسفل تشتمل علي مساحات مضفرة محفورة إتيجان العمودين الجانبيين منطقة زخرفية واسعة تستمر 
 (50)جزاء السفلي زخرفة المحاريب التي تعود إلي العصر السعديألا في ايقابله

مثلة علي العنزة في بالد المغرب عامة والمغرب االقصي أللعل أبرز اعنزة جامع القرويين بفاس: 7/2
وقد  ،همية ذلك المسجد الجامعةأهمية تلك العنزة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأخاصة عنزة جامع القرويين وكانت 

تخذت من فاس المدينة األهم والواقع ان أقدم ا  قصي و ألهمية الدول التي حكمت المغرب األتوارث تلك ا
دخلوا اصالحات هامة علي أالعنزات التي وافتنا بها المصادر والمراجع الحديثة تعود لزمن المرابطين الذين 

سطي من ناحية الصحن وكانت هذه العنزة جامع القرويين من بينها أنهم أقاموا عنزة علي فتحة البالطة الو 
عبارة عن ألواح من شجر األرز احتوت علي بعض النقوش وحملت نصا كتابيا في أعالها )صنعت هذه 

 .(51)العنزة في شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمائة(
ب األرز فر خشاعلي المادة الخام وهي الخشب المصنوعة منه إذ تو  مهما  وأعطت العنزة مدلوال 

ميال من مدينة فاس وكان يصل منه يوميا  30التي تبعد  (52)بالمغرب والذي كان يأتي من جبال يازغة
، ويصف (53)حمال كثيرة وعرف هذا الخشب هناك بجودته إذ كان يعمر كثيرا وال يصيبه العفن أو السوسأ

بواب والسقوف وشبهه بالتبر قتباس خشب جبال بني يازغة بالكثرة وانه كانت تصنع منه األألصاحب جذوة ا
نه من إكما أنها كانت مناسبة للنقش والزخرفة عليه وذلك بسبب ليونته وشبهه في ذلك بالشمع، كما ذكر 

 .(54)و يتغير إذا لم يصبه الماءأالممكن أن يمكث ألف سنة ال يتسوس 

وظلت العنزة في جامع القرويين عبارة عن تلك األلواح البسيطة من خشب األرز إلي أن جاءت الدولة 
م 1288هـ/ 687بو عبد اهلل بن أبي الصبر في عام أالمرينية فاهتم قاضيها وخطيب جامع القرويين وناظرها 

نواع الخشب الذي أجود أطة إلي في عهد يعقوب بن عبد الحق فط ور العنزة القديمة المكونة من األلواح البسي
ول أالعمل في تلك العنزة في  أوكان قد بد ،نفق عليها من مال الوقفأزينه بجميل النقوش والزخارف الدقيقة و 

                                                           
 .319 ،4ـ.، جفي المغرب األقصى تاريخ العمارة اإلسالمية والفنون التطبيقيةإسماعيل، عثمان عثمان، (50)
 .65 ،، روض القرطاسابن أبي زرع(51)
ول لإلسالم تسكن مع قبيلة زواغة في موضع مدينة فاس الذي اشتراه ألبني يازغة: قبيلة زناتية شهيرة كانت في الصدر ا((52
سم كله فصار بني ألمام ادريس وكانت القبيلة تسمي في ذلك الوقت آيت يزغتن ثم اطلق العرب عليها بني يزغتن ثم عربوا اإلا

لي الجنوب الشرقي إيازغة وفي عصر االدارسة انتقلت فروع من القبيلة الي أرض قبيلة فندالوة الواقعة علي ضفتي نهر سبو 
جذوة االقتباس في ذكر من حل من من فاس وغلبوهم عليها واستوطنوها واندمجت فندالوة فيهم. المكناسي، احمد بن القاضي، 

 .76، هامش 44، 1973 ،دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، األعالم مدينة فاس
، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط 2طـ. ، جني زهرة اآلس في بناء مدينة فاسالجزنائي، علي، ((53

 .35، م1991
 .44،  جذوة االقتباسالمكناسي،  (54)
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نتهي من صناعتها وتركيبها في موضعها بالجامع أم و 1288نوفمبر  27هـ/ 687شهر ذي القعدة من عام 
 .(55)م1290هـ/ الثامن عشر من مارس عام 689 يوم السبت الخامس من شهر ربيع األول عام

وتحاكي عنزة الجامع الكبير من فاس الجديدة عنزة القرويين المرينية فقد صنعت في تاريخ مقارب لها 
حد عقودها أبيات شعرية وذلك في الجهة التي من ناحية الصحن كما أوكذلك عنزة جامع األندلسيين ويحوي 

اَلَة َوَأْنَفق وا ِمم ا َرَزْقَناه ْم ِسرًّا َوَعاَلنِ قش عليها أيضا اآلية ن   َية  الكريمة: )ِإن  ال ِذيَن َيْتل وَن ِكَتاَب الل ِه َوَأَقام وا الص 
وَن ِتَجاَرة  َلْن تَب وَر( َيرْ  لُّك ْم )َيا َأيَُّها ال ِذيَن َآَمن وا َهْل َأد  ة فاطر، كما نقشت اآلية الكريمة:من سور  29وهي اآلية ج 

َعَلى ِتَجاَرٍة ت ْنِجيك ْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم( اآلية العاشرة من سورة الصف، كما نقشت اآلية الكريمة: )ِإن  ِفي َخْلِق 
َوَما َأْنَزَل الل ه  ِمَن َس الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف الل ْيِل َوالن َهاِر َواْلف ْلِك ال ِتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفع  الن ا
َياِح َوا ِر َبْيَن الس َماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبث  ِفيَها ِمْن ك ل  َداب ٍة َوَتْصِريِف الر  لس َحاِب اْلم َسخ 

وشا كتابية أخري مثل: )الملك البقرة، كما حوت نقمن سورة  164الس َماِء َواأْلَْرِض آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقل وَن( اآلية 
ال قوة اال باهلل(، وعلي الواجهة التي تطل علي بيت الصالة نقشت اآلية  –العافية الدائمة(، )بسم اهلل  -هلل

َما ِفي اْلَبر  َواْلَبْحِر َوَما  الكريمة: )اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم َوِعْنَده  َمَفاِتح  اْلَغْيِب اَل َيْعَلم َها ِإال  ه َو َوَيْعَلم  
ِبيٍن( اآلية  َتْسق ط  ِمْن َوَرَقٍة ِإال  َيْعَلم َها واََل َحب ٍة ِفي ظ ل َماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإال  ِفي ِكَتابٍ  من  59م 

ال حول وال قوة إال باهلل  –ة سورة االنعام، كما حملت هذه الواجهة أيضا بعض العبارات مثل: )العافية الدائم
 (56)مر كله هلل(ألا –الحمد هلل  –العز له وحده  –

وتتكون عنزة جامع القرويين الحالية والتي تعود إلي العصر المريني من وحدتين السفلي منهما تتكون   
ة من ثالث حشوات رئيسية مستطيلة الشكل تضم كل منها منطقة زخرفية يتوجها عقد بينما توج الحشو 

ويحيط بالحشوة المركزية التي تحوي  يا  تأسيس ا  رة وحملت الحشوة الوسطي نصالوسطي عقد كامل االستدا
تساعا يشتمل علي إ طار آخر أكثرإفريز ألالنقش التأسيسى افريز زخرفى من جهاتها األربع ويحف بهذا ا

يرين يؤديان عند الحاجة إلي عبارات نقشت بالخط الكوفي المربع وتعتبر الحشوتان الجانبيتان مدخلين صغ
رتفاعا يتوجها عقد ا  تساعا و إبالط المحراب، وينقسم الجزء العلوي إلي ثالث وحدات الوسطى منها أكثر 

نصف دائري يكتنفها حشوتان مربعتان ويزين الحشوة الوسطي مساحات زخرفية هندسية الشكل قوامها أشكال 
الجانبيتان بزخرفة كتابية بالخط الكوفي تقرأ )الملك هلل( حولها نجمية ذات ستة رؤوس بينما ازدانت الحشوتان 

( كما توجد عبارات تحيط بالجزء االوسط من العنزة من الثالث جهات 5زخرفة من خشب الخرط )لوحة رقم 
. وقد (6تقرأ اليمني: )الحمد هلل كثيرا( والعليا تقرأ: )وسبحان اهلل( أما اليسري فتقرأ: )بكرة وأصيال( لوحة رقم )

 نفذت الكتابات بالخط الكوفي.

                                                           
 .320، جامع القرويين، التازي، 65، روض القرطاسابن أبي زرع، (55)
 .320 ، 2ـ.، ججامع القرويينالتازي، (56)
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ويتوج العقد شرافات مسننة تعكس تنوعا في صناعة تلك العنزة، ويحوي الوجه الداخلي للعنزة قسمين 
ن الحشوة الوسطي هنا في الوجه الداخلي فعبارة عن حشوة مستطيلة أرئيسيين مثل الوجه الخارجي غير 

ن الجزء أقسم العلوي هنا تتركز النقوش الكتابية حيث نالحظ واسعة قسمت إلي وحدات زخرفية هندسية وفي ال
حيط بزخارف كتابية بالخط الكوفي المربع ويدور بكل أاألوسط بتقسيماته الهندسية مثل الوجه الخارجي قد 

قسم جانبي مربع تتوسطه الكتابة الكوفية المربعة نماذج متقنة من خشب الخرط ويفصل بين الوحدة المركزية 
المحاطة بالكتابة الكوفية المورقة وبين الوحدتين المربعتين الجانبيتين جدائل من معينات بداخلها كتابات العليا 

خري من خشب الخرط بجوانب المربعين الجانبيين وأعلي المنطقة الوسطى أنسخية ويحيط بالمربعين صنعة 
 .(57)الخارج المعقودة بعقد نصف دائري ويلي ذلك الشرافات المسننة التى رأيناها من

شكك الدكتور المنوني في أن تلك العنزة تعود للعصر المريني وذلك عنزة الجامع الكبير بفاس الجديد: 7/3
خير بطريقة حساب الجمل إلي ألمن خالل أبيات الشعر المنقوشة علي العنزة والتي أرخت في شطر بيتها ا

صال لهذا الجامع بفاس أه العنزة لم تصنع ن هذأم كما ذكر 1678هـ/ 1089ن العنزة يعود تاريخها لعام أ
نه من الممكن ان تكون العنزة قد صنعت للمدرسة ثم تم نقلها إالجديد ولكنها صنعت لمدرسة الشراطين، كما 

 .(58)ن حجمها غير مناسب للمدرسة وبذلك فإن العنزة تعود للعهد االسماعيلىأإلي الجامع بسبب 

سفل من العنزة ألزة القرويين حيث نجد حشوة كبيرة مستطيلة بالقسم اويتشابه التكوين العام للعنزة مع عن
تحوي النقش التأسيسى يكتنفها مدخل ذو عقد متجاوز منكسر يرتكز من ناحيتيه علي شبه عمود خشبي 
يتصل ببدن العنزة ثم يلي كل من الفتحتين يمينا ويسارا حشوة أخري بارتفاع الحشوة الرئيسية المحورية بعد 

تساع الحشوة الرئيسية وقد انحصرت نهايته داخل عقد نصف إدأ القسم العلوى يتوسطه تكوين زخرفي بذلك يب
رتفاع ثم ينتهي القسم العلوي بشرافات مدرجة، وقد كسيت جميع إلدائري يكتنفه حشوتان مربعتان أقل في ا

توريق والنقوش الكتابية بخط حشوات واطارات العنزة بأساليب متنوعة من الخرظ وزخارف األوراق النخيلية وال
طار معين الشكل مكون من وحدتين نقش داخل كل إالنسخ والخط الكوفي المربع، ويعلو الفتحتين الجانبيتين 

ما الحشوة الجانبية في كل من النهايتين وقد شغلت مساحتها إمنها بالخط النسخ عبارة )العزة هلل وحده( 
ها شكل النجمة ذات الستة رؤوس الناتجة من تداخل المعينات الوسطي بالتقسيمات الهندسية التي يتوسط

الجانبية المتتابعة وملئت التقسيمات الهندسية بزخارف نباتية قوامها أوراق نخيلية، ويلي ذلك شريط من 
المعينات المتداخلة اكبرها يحوي زخرفة كتابية بالخط الكوفي تقرأ: )الملك هلل( بينما شغلت المعينات الصغير 

وراق النخيلية، أما الحشوة المركزية بالقسم العلوي تجاه الصحن فزينت بزخارف هتدسية أبرزها ألرفة ابزخ
رضية من خشب الخرط تسمح بمرور ضوء قليل أاألشكال النجمية ذات ستة رؤوس وقد ركب كل هذا علي 

                                                           
سالم، عبد العزيز ، 324 ،4ـ.، جتاريخ العمارة اإلسالمية والفنون التطبيقية في المغرب االقصيإسماعيل، عثمان عثمان،  (57)

 .154، م2015صالح، التراث الفني اإلسالمي في المغرب، دار نشر المعرفة 
 .32-30، 3طـ. ، م2000، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ورقات عن حضارة المرينيين، محمد، المنوني(58)
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نعام، وحوي الوجه ألا من سورة 60إلي بالطة المحراب يدور حولها شريط من كتابات نسخية نصها الىية رقم 
الداخلي أيضا نقوشا كتابية فنفذ بالخط الكوفي البسيط عبارة )الملك هلل( أعلي عقد الحشوة الرئيسية السفلي 

من سورة آل عمران منفذة بالخط النسخ  33وكذلك نجد نفس العبارة بالحشوتين الجانبيتين، كما نجد اآلية رقم 
 .(59)تحيط بالحشوة الرئيسية

( فقد تأثرت 6قصي )شكل رقمألنظرا ألن الغرب الجزائري قريب من المغرب اة في الغرب الجزائري: العنز 7/4
مساجده بعنصر العنزة خاصة وأن تلك المناطق كانت تخضع لنفس الدول الحاكمة للمغرب األقصي وأبرز 

وتعتبر المدينتان  االمثلة علي ذلك مسجد مدينة ندرومة الذي يعود لعصر المرابطين ومسجد تلمسان الكبير
ن مسجد ندرومة كان يحوي عنصر أكم فقط، وقد ثبت  50ن المسافة بينهما أندرومة وتلمسان جارتان إذ 

م 1082هـ/ 475ما مسجد تلمسان الكبير والذي يعود أيضا للعصر المرابطى والذى أسس عام أ، (60)العنزة
م أيام االحتالل الفرنسى تبدو العنزة 1865فقد حوي هو اآلخر عنزة ومن خالل صورة قديمة تعود لعام 

ت العنزة في اللوحة بسيطة للغاية مقارنة أ( وقد بد7بسيطة كما يبدو أنها تعرضت لإلهمال )لوحة رقم 
بالعنزات المرينية ومن الممكن ان تكون تلك العنزة قد استبدلت في عصر وقد تعرض جامع تلمسان للترميم 

 (8كيب عنزة جديدة بدال منها )لوحة رقم ويبدو أنه تم ترميم العنزة أو تر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .331-330 ، 4 ـ.، جتاريخ العمارة اإلسالمية والفنون التطبيقية في المغرب االقصيإسماعيل، عثمان عثمان،  (59)
 .59، تاريخية أثريةالمنشآت المرابطية في مدينة ندرومة دراسة فيسة، محمد رابح ،  (60)
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 :الخاتمة 

بعد هذا العرض لتأصيل العنزة ووظيفتها منذ عهد النبي صلي اهلل عليه وسلم وعلي مر فترات العصر 
 يحسب الباحث انه توصل إلي النتائج التالية: ،اإلسالمي وتطورها في الرمز إلي الشرعية واإلمامة

ل البحث  - نها تعود إلي غرس ا  للمحاريب لعنصر العنزة في بالد المغرب وخاصة المغرب االقصي و أص 
 بالنبي صلي اهلل عليه وسلم وخلفائه من بعده. عقبة للواءه عند بناء جامع القيروان وذلك تأسيا  

تمرارا سإنها مع المنبر كانت رمزا لإلمامة والشرعية وذلك كان إكان للعنزة مدلولها في بالد المغرب إذ  -
 لعنزة النبي صلي اهلل عليه وسلم.

فقد كانت  ،جدا وذلك بعد وفاة النبي صلي اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين مهمتحولت العنزة إلي رمز  -
في الصراعات السياسية التي ظهرت في العالم  -ال سيما-رمزا لشرعية الحاكم أو الخليفة أو اإلمام 

اإلسالمي، وكان أبرزها الصراع علي الخالفة بين عبد الملك بن مروان وعبد اهلل بن الزبير؛ فظهرت العنزة 
عرف ’علي شرعيته في الخالفة فيما  تخذها بن الزبير دليال  أعلي دراهم بن الزبير تتوسط المحراب، وقد 

 .بطراز العنزة والمحراب
خشاب في المغرب كان الفضل يعود في ذلك ألعن تفوق صناعة وزخرف ا صادقا   عبرت العنزة تعبيرا   -

 لوجود الخشب الجيد الذي كان يأتي من جبال بني يازغة.
حتوت علي عنزة مثل مسجدي مدينة ندرومة إقصى فقد ألتاثرت مساجد الغرب الجزائري بمساجد المغرب ا -

 وتلمسان الكبير.
بالدراسة لموضوع العنزة بالمغرب األقصي ولعل ذلك يفتح الباب للدراسات البحثية حيث أن  تعرض البحث -

موضوع العنزات يحتاج إلي دراسات كثيرة عبر تاريخ المغرب والدول التي تعاقبت علي حكمه، ويحتاج 
روان وبين العنزات موضوع العنزات إلي دراسة الفجوة التاريخية بين لواء عقبة الذي غرسه ليحدد به قبلة القي

 المعروفة الباقية التي تعود لعصر المرابطين.
 ازدهرت العنزة في عصور دول بعينها في بالد المغرب أبرزها دولة المرابطين والموحدين والمرينيين. -
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 :مصادر ومراجع البحث

 والمراجع العربية:المصادر  -
، دار المنصور للطباعة ومدينة فاساالنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب علي الفاسي، ، ابن أبي زرع -

 .م 1972والوراقة، الرباط 
- Ibn abī Zarʿ,ʿAlī al-Fāsī, al-Anīs al-mūṭrib birawḍ al-qirṭās fī aẖbār mulūk al-Maġrib wa madīnt Fās, 

dār al-manṣūr liʾl-ṭibāʿa waʾl-wurāqa, Rabat,1972. 

، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، االنتصار لواسطة عقد االمصارابراهيم بن محمد بن ايدمر العالئي، ، ابن دقماق -
 بيروت، دت.

- ibn Duqmāq, Ibrāhīm bin muḥammad bin Aydumur al-ʿ Alāʾ ī, al-intiṣār liwāsiṭat ʿiqd al-amṣār, 
al-maktaba al-tuǧārīya lilṭibāʿa waʾl-našr waʾl-tawzīʿ, Beirut, D.t. 

 .6، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، السفر المخصص، اسماعيل النحوي اللغوي االندلسي الحسن علي بنابن سيده ابو  -
- Ibn Saydh,abū al-Ḥasan ʿAlī  ibn Ismāʿīl al-Naḥwī al-luġawī al-Andalusī, al-Muẖaṣaṣ, dār al-

kutub al-ʿilmīya, Beirut, D.t, vol. 6. 
 ، تحقيق، محمد صبيح، دت.فتوح مصر وأخبارهاأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل،  ،ابن عبد الحكم -

- ibn ʿAbd al-Ḥakam, abū al-Qāsim ʿAbdul-Raḥman bin ʿAbdullh, Ftūḥ Miṣr wa aẖbāruhā, 
Translated by Muḥammd ṣubīḥ, D.t. 

 .م 1994، 1ط. ، تحقيق، محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، المحيط في اللغة، إسماعيل ،بن عبادا -
- Ibn ʿAbād Ismāʿīl, al-muḥīṭ fī al-luġa ,translated by Muḥammad Ḥasan al-yāsīn, ʿālam al-kitab, 
Beirut,1st ed., 1994. 

، تحقيق شعيب المعاد في هدي خير العبادزاد شمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ، ابن قيم الجوزية -
 .م1998، ؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروتاألرنؤوط، عبدالقادر األرن

- ibn Qayīm al-Ǧawzīya, Šams al-Dīn abī ʿAbdullah Muḥammad ibn abī  Bakr al-Zarʿī al-

Dimšqī, Zād al-miʿād fī hady ẖayr al-ʿibād, Reviewed by Šuʿayb al-Arnaʾūṭ,ʿAbdulqādr al-Arnaʾūṭ, 

Muʾsasat al-Risāla, Beirut, 1998. 
 .، د.تبيروت ،، دار صادرلسان العربفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإل، ابن منظور -

- ibn Manẓūr , abū al-faḍl Ǧamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram al-Ifrīqī al-Miṣrī, Lisān al-

ʿArab, Dār ṣādir, Beirut,d.t. 
، دار القاهرة العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عهد األشراف السعديين دراسة آثارية معماريةمحمد السيد،  ،أبو رحاب -

 .م2008
- Muḥammad al-Sayd  Abū Riḥāb ،alʿAmāʾ ir al-dīnīya waʾl-ǧanāʾizīya bil-Maġrb fī ʿahd al-ašrāf 

alsaʿdyīn dirāsa aṯārīya miʿmārīya, Dār al-qāhira,  2008.  
 .م 2002 ،بيروت ،، دار بن كثير، دمشقصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل ، ، البخاري -

- al-Buẖārī, Muḥammad bin Ismāʿīl, Ṣaḥīḥ al-buẖārī, dār ibn kaṯīr, Damascus, Beirut, 2002 

 ، مكتبة لبنان، دت.، محيط المحيطبطرس ،البستاني -
- al-Bustānī, Buṭrus, Moḥīṭ al-muḥīṭ, Maktabat lubnān, d.t. 

 ، دار الكتاب االسالمي، القاهرة دت.المغرب في ذكر افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالكأبوعبيد، ، البكري -
- al-Bkrī abū ʿUbayd,al-muġrb fī ḏikr Afrīqīya waʾl-Maġrb wa hwa ǧuzʾ min kitāb al-masālk waʾl-

mamālk,dār al-kitāb al-islāmī, Cairo, D.T. 
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 .م1901، ، مطبعة الموسوعات، القاهرةفتوح البلداناحمد بن يحي بن جابر البغدادي، ، البالذري -
- al-Blāḏurī, Aḥmad bin Yaḥya bin Ǧābr al-Baġdādī,futūḥ al-buldān, maṭbaʿat al-mawsūʿa 
Cairo,1901. 

، 2طـ. الرباط، مطبعة الملكية،لاعبد الوهاب بن منصور،  :، تحقيقبناء مدينة فاسجني زهرة اآلس في علي،  ،الجزنائي -
 .م1991

- al-Ǧiznāʾī, ʿAlī, Ǧana zahrat al-as fī bināʾ madīnta Fās, Reviewed by ʿAbd al-Wahāb bin Manṣūr 
al- maṭbaʿa al-malakīya  2nd ed., 1991. 

 ، دار صادر، بيروت، دت.معجم البلدانشهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي، ، الحموي -
- -al-Ḥmawī, Šihāb al-Dīn abī ʿAbdullah Yāqūt bin ʿAbdullah al-Ḥmawī al-Rūmī al-Baġdādī, 
Muʿǧam al-buldān, dār ṣādr, Beirut, D.t. 

 .م2017، 3.، عمجلة التراث العلمي العربي، المحاريب العراقية تاريخها أنواعها في العصر العباسي، امتثال كاظم ،الخطيب -
- al-H̱aṭīb, Imtiṯāl Kāẓim, al-Maḥārīb al-ʿirāqīya tārīẖuh anwāʿuhā fī al-ʿaṣr al-ʿAbāsī, Arab Science 

Heritage Journal, vol.3, 2017. 
 .1999م، المكتبة العصرية، بيروت مختار الصحاح ،زين الدين محمد بن أبي بك، الرازي -

- al-Rāzī, Zaīn al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr, Moẖtār al-ṣiḥāḥ, al-maktaba al-ʿaṣrīya, 
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 .م 2001، 1طـ. اإلسالمي، فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
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 .م2007 ،، دار قرطبةمساجد مزاب ومصلياته الجنائزية اإلسالمية:العمارة ، معروف ،بلحاج -
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- …………………, al-Muṣalīyāt al-ǧanāʾizīya b-minṭaqat wādī mizāb, Dirāsa waṣfīya watanmiṭīya 
min ẖilāl baʿḍ al-namāḏǧ, maǧlat minbar al-turāṯ al-āṯarī, vol.4, December, 2015. 

 .م1937 ،، دار اآلثار العربية، القاهرة، كنوز الفاطميينزكي محمد  ،حسن -
- Ḥasan, Zakī Muḥammad, Kunūz al-fāṭimīyn, Dār al-aṯār al-ʿarabīya, Cairo,1937. 
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- masʿūd, Ǧubrān, al-Rāʾid, Muʿǧam luġawī ʿaṣrī rutibat mufradātuh ṭibqān liḥrūfihā al-ūla, Dār al-
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 ، دن، دت.مسجد الزيتونة الجامع في تونسأحمد ،  ،فكري -
- Aḥmad Fikrī, Masǧd al-zaytūna al-ǧāmʿ fī tūns,d.n, d.t. 
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الوطنية، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المكتبة المالبس العربية وتطورها في العهود اإلسالميةصبيحة رشيد،  ،رشدي -
 .م 1980 ،بغداد

- Rušdī, Ṣabīḥa Rašīd, al-Malābs al-ʿarabīya wataṭwrihā fī al-ʿuhūd al-islāmīya, wizārat al-taʿlīm –al-

ʿālī waʾl-baḥṯ alʿilmī,  al-maktba al-waṭanīya, Baghdad,1980. 
الخالفة األموية، الخالفة العباسية،  ، عصر الخلفاء الراشدين،نقود الخالفة اإلسالمية، عاطف منصور محمد ،رمضان -
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tansibuha liʾl-ẖalīfa ʿAbdullah bin al-Zubīr, Dār al-wafā lidunyā al-ṭibāʿa waʾl-našr,  

Alexandria, 1st ed., 2016. 
، معهد اآلثار، جامعة رسالة ماجستير، "المنشآت المرابطية في مدينة ندرومة دراسة تاريخية أثرية" ،محمد رابح ،فيسة -

 .م2005الجزائر، 
- Fīsa, Muḥammad Rābḥ,"al-Munšaʾāt al-murābiṭīya fī madīnat Nidrūma dirāsa tārīẖīya  aṯrīya" 
Master Thesis, Institute of Archeology, University of Algiers,2005. 

  ،، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويتالمساجد، حسين ،مؤنس  -
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- Muʾns, Ḥusayn, al-masāǧd, ʿālm al-mʿrfa silsilat kutub ṯaqāfīya yuṣdruhā al-maǧls al-waṭanī 

liʾl-ṯaqāfa waʾl-funūn waʾl-adāb, Kuwait, 1987 
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architecture et problème de la Qibla. Université Lumière-Lyon 2, 2005.  
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 اللوحات

     
 (2لوحة )                 (                                               1لوحة )

 صورة عبد الملك بن مروان علي الدينار                          صورة عبد اهلل بن الزبير علي الدراهم

 Andrew Oddy, Iingrid Schulz Lukeعن:                                Tradwell, Mihrab and anazaعن:        

and  Wwolfgang Schulze. 

           
 (3لوحة )

 المحراب بداخله العنزة علي ظهر دراهم عبد اهلل بن الزبير.

 ,.Andrew Oddy, Iingrid Schulz Luke and  Wwolfgang Schulzeعن: 
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 (4لوحة رقم )

 المحراب الخشبي او العنزة بجامع القرويين.تصوير الباحث

 
 (5لوحة رقم )

 جامع القرويين، تصوير الباحثالجزء العلوي من عنزة 
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 (6لوحة رقم )

 Google imageالشوة الوسطي من عنزة جامع القرويين. عن 

 

 
 (7لوحة رقم )

 م. عن زينب خطاب1865عنزة الجامع الكبير بتلمسان كما بدت عام 
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 (8لوحة رقم )

 الجزائرتصوير د/ سميرة امبوعزة من  عنزة الجامع الكبير بتلمسان بعد الترميم.

 لذلك يتقد الباحث لها بالشكر.
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 األشكال

 
 (1شكل )

 شكل العنزة التي وردت علي طراز المحراب والعنزة.

 Andrew Oddy: عن

                             
 (3(                                               شكل )2شكل )

 بد اهلل بن الزبير علي الدراهمتفريغ لصورة ع       ن علي الدنانير       تفريغ لصورة عبد الملك بن مروا     

 )عمل الباحث(  

 
 (4شكل )

 تفريغ لظهر الدرهم وتبدو العنزة تتوسط المحراب  
 )عمل الباحث(
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 (5شكل )

 يبين االتجاه نحو الكعبة في االقاليم اإلسالمية المختلفة.

 David A. kingعن: 

 
 (6شكل رقم )

 يوضح موقع تلمسان من المغرب االقصي. 

 عن زينب خطاب

 


