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 الجوامع المعلقة بمدينة طرابلس الشام فى العصر العثمانى

 "دراسة أثرية معمارية" 

 
 أ.م.د.إبراهيم محمد أبو طاحون

 
 

ب عمابنير   يرا بشريرايل بشممسرواا وبشريمر نا  شهدت مدينة طرابلس  بششر ا بهدرر ا       
قرة ال  يرا وعايت نم ذج مختسفة مل بشمس جد وبشجوبمع  وشا تراف نم ذج شسجوبمرع بشمرس

بشريا بشريمر نا  ييرال   يوجرد جا جر مع مرسرع ياجرع الشر  بشريرا بشممسرواا  وسرل  
وجود بشجوبمع بشمرسقة رو بسرتالل  مسر ية بضاأ جيسرل بسرتالل  ييرال يقروا بشمنشر  

 لرم  يوبنيت جسف  بشج مع شوقفه  عسيه وبشياف مل ايره . 
رمر  بشجر مع بشمرسرع مميمرود شطفرا وتتن و  رذه بشدابسرة نموذجر ل شسجوبمرع بشمرسقرة     

ضر ية إلنشر   لر إلو تيديرد تر ايا ب  و بشتسرمية  بشهعيا( وج مع بشطي ا مل ييال بشموقرع
ب الش  بشدابسة بشويفية شسج مري  ً ب مرمر اا   ً  ً وتررد ررذه بشدابسرة ررا بضوشر   ل ويف 

 ل.شهذيل بشج مري
اجررع الشرر  بشريررا جرر مع بشطيرر ا ي  وقررد جلرراهت بشدابسررة عرردم نترر  إ منهرر  جل النشرر     

ل يردبل مل تخطيط بشج مري بشريم نا وشي  الش  بشريا بشممسواا. وجوضيت بشدابسة جل
بشنمرر ذج بشفايرردم يرر  ميررا وبششرر ا يرر  بشريررا بشريمرر نا  واررذشم م ررذنت  بشج مررر ل مررل 

 بشنم ذج بشفايدم يا ميا وبشش ا.
يط وبشويرف وتن وشت بشدابسة مداسة وضايح ميمود شطفا بشهعيا مل ييرال بشتخطر   

 بشمرم اا ور  جو  دابسة شهم .
وق مت بشدابسة لنشا وقاب م تسع وي  ع مل وي  ع بشميامة بششراعية لطرابلس  ضو     

 مام منه  وييقة شسج مع بشمرسع ويم ل وي  ع شج مع بشطي ا.
 
 
 
 
 
 
 

 أواًل: الجامع المعلق

                                                           
  ج مرة يسوبل –اسية بآلدب   -جست ذ بآلي ا بإلسلمية بشمس عد . 
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 الموقع:
يسررتند مررل جهترره بشالاليررة عسررا و   بشيرردبديل 2سرروع  يرروع 1يقررع يررا ميسررة بشيرردبديل     

 و يوجد   3 بشيم ا بشجديد
 ه  شسياف مل ايره .جسفسه سلرة يوبنيت تا وقف

 :التسمية
سما ل شمرسع ضنه شيد يوع يوبنيت  ام  سرما لجر مع بشرهعيا و جيضر  ل شميموديرة      
و  5مرل بلرل مي سرل  و يطسرع عسيره ار   4ل نيه و رو ميمود لل شطفا بشرهعيا شاٳنسلة 

 .7يا ايستيهم  بسا بشميمودية 6شن لسساب
 التاريخ:
ام  رو مذاوا ل شسوية بشتأسيسية شسج مع و بشترا  8ا 1561/ ھ٩6٩شيد بشج مع ع ا      

 1555/ ھ٩63  و قد لدج تشييد بشجر مع عر ا (6مشا  اقا تقع جعس  يتية بشل   بشا يسا
  شجدبا بششم شا شسج مع.ا ام  رو موضح ل شسوية بشات لية جعس  بشن يذم بشموجودم ل

 تخطيط الجامع:

                                                           
1
 مرا بشمرسرع مل ميلت مدينرة طرابلس    وار ل ما نهر  ميسرة بشروينر ت   وررا بشمنطقرة بشوبقررة لريل جر -

 وبشطي ا.
2
ويا طايه بشجنولا توجرد لوبلرة بشيردبديل  وباتسر  بسرمه ،  بيد جسوبع مدينة طابلس : سوع بشيدبديل - 

سرروا بسررمه يقررط  يقررد تيوشررت يوبنيترره شليررع بشسررسع بشمختسفررة   مررل بشيايررة بشتررا سرر دت ييرره   وبشيرروا   ييمرر
يرة وبشرسرااية بشممسوايرة يرا مدينرة طرابلس  بششر ا   اللابريا ميمد جلو ط يول : بشمنشآت بشمدن -بضخاا . 

ج مرررة  -اسيررة بآلدب  -مخطروط  اسرر شة داترروابه نيررا منشرروام  قسررا بشتر ايا وبآليرر ا بشميرراية وبإلسررلمية
 .134ا  ص  2000بإلسانداية  

3
ت اليردا سما ل شيمر ا بشجديرد تمييرهب  شره عرل بشيمر ا بشقرديا بشرذا لنر ه بشمم شيرم يرا ررذب بشمار ل  و ذارا - 

وي  ع بشميامة بششاعية شمدينة طابلس  بسمه "ليم ا بشجديرد و بشطوبقيرة"    ويتلريل شنر  مرل ذشرم جل بشيمر ا 
بلرابريا ميمرد بلوطر يول: بشيمر ا –بشجديد قد شيد عس  جنق أ يم ا بشطوبقية وظ  ييم  ب سرميل  مرر    . 

ج مررة يسروبل  -ة مرم اية  مجسة اسيرة بآلدب دابسة جياي -بشجديد لمدينة طابلس  بشش ا مل بشريا بشريم نا
 .31٩ا   ص 2008ين يا  – 12شسنة  -23_بشردد 

4
 شا جعيا شه عس  تاجمة. -
5
 (: بشمنر ه  بشمي سرنية يرا بشايسرة بشطابلسسرية  ھ1053بلل مي سل مييي  لرل جلرا بشيرف  لرل جيمرد ت  - 

 . 83ا  ص1٩81بشطلرة بضوش   -اوتلي –دبا بضي ع بشجديدم  ،  عدن ل لخيت دابسة و تيقيع ميمد
6
علد بشالنا بشن لسسا : بشتيفة بشن لسسية يا بشايسة بشطابلسسية   تيقيع رايلات لوسه   بشمااه بإلسلما  - 

 . 72بشق رام   لدول ت ايا   ص –شسطل عة وبشنشا 
7
سن لسسرا مرسومرة وتوضيح ميقع ايسة بشمن ه  بشمي سنية يا بشايسة بشطابلسسية نيرا دقيرع ييرال نسر  ش -

خ ط ة لالطه ليل ج مع بشميمودية وج مع ميمود ليم عس  جنهم  نف  بشج مع مع بشرسا جل بلل مي سل ذارا 
بلرل مي سرل: بشميردا  -ج مع بشميمودية اقا يلية ليل جوبمع طرابلس  وجر مع ميمرود ليرم اقرا عشرام.  

 . 1  ر مش اقا 83بشس لع ص 
ميمرد اراد عسر :  -ا. 1655 ⁄ر٩67ايا بشج مع ياجع الش  سنة يا ييل ذاا ميمد ااد عسا جل ت  -8

 . 54  ص  6ا   ج1٩28- ھ1347خطط بشش ا  دمشع 
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(لسيط يختسف عل بشطاه بشمراوية يرا بشريرا بشريمر نا 1مشا  اقا بشج مع تخطيط    
مل بشدبخ  عل ام عل شله مالع ا  ضسع  سوب  يا طابلس  جو بضقط ا بإلسلمية  ورو

با مل جضلعه شه طو  مختسف عل بآلخا و شال ل ختلف طفيف  ييال يلسغ طو  بشجرد
ا   و  13٫85و بشالالرا   ا  20 14٫بششراقا ا  و 13 ٫ ٩5ا و بششم شا  15بشجنولا 

و بشم ذنرة ترسرو اتسرة  و بشلر   بشا يسرا ل شجردبا بششرم شا  يقع بشمياب  ل شجدبا بشجنرولا
بشمدخ   و يالطا بشج مع تسرة جقلية متق طرة ام  يوجد لجوبا بشج مع مل بشجهة بششاقية 

 ا بشج مع ميس  ييفا مرسع. و جم  مداسة و ضايح

 الوصف العام:

 الواجهات: -
                                                             :(10الواجهة الشمالية)لوحة رقم -1

شا اتسة مدخ  بشج مع  ام  يوجد له  جه  مل بشوبجهة مط  ٳيوجد له  بشسسا بشمؤدا 
ييمسه  عقد                                                               عس  ش اع بشيدبديل 

عس  شا  يدوم يا  يرسوه يم نية اوبلي  تيم  جه ب ل اهب مل جدبا بشوبجهة  يفتح له 
ا   يرسو ال منهم  عت  اخ ما  2٫05و باتف عهم    ا 1٫15ن يذت ل يلسغ عاضهم  

يتاول مل  (13شوية اقام مستطي   و يوجد عس  عت  بشن يذم بششاقية نص ات لا
 سطرين هما:

 بشيمد هلل ميا بشاما بشمنش   مل بشردا . جنشأ رذب بشما ل .  – 1
 . ٩63شطفا بشهعيا يا شها مياا سنة  11ميمود لل 10بشفقيا ٩بشرلد – 2
يرسو بشرتر  عقرد عر تع  ياتنف بشنص مل بشج نليل يلال دوب ا تشالسه  هخ اف نل تية وو

 يررذت ل يرراليات ل متجرر وايل يرسررو ذشررم لررأعس  بشوبجهررة نيتاررول مررل عقررديل يرراليايل 
سورم  ن يذم جخاا تشلهم   و يتوج رذب بشجه  مل بشوبجهة عقرد مردل  مستطيست  بششا  تر

 ل اه عل جدبا بشوبجهة.
 الواجهة الجنوبية: -۲

و تفتح له  ست نوبيذ اليام مستطيسة بششا    شا بشخ نق مٳتط  عس  بشطايع بشمؤدا      
ا  و ترسو بشيلال نوبيذ ل شطاف بشالالا  2٫05ا و باتف عه   1٫25عاأ ا  منه  يلسغ 

                                                           

عمرا  تردماا : تر ايا طرابلس  بشسي سرا  -راذب يا بضي  وذاار  عما تدماا يا بشسرطا بضو - ٩
 .  366  ص 2ا   ج1٩81بشطلرة بضوش   –طابلس  -علا بشريوا  مطلرة دبا بشرل د وبشيض اا 

بشفقيررا : مررل جشقرر   بشتوبضررع وبشتررذش  هلل تررر ش    وقررد واد بشسقرر  وتابايلرره ل شرديررد مررل نيرروص  - 10
شرا  بشطلررة بضوشر  ميطف  لاا ت: :بضشق   وبشوظ  ف بشريم نية   دبا ناير  شسن -بشرم  ا بشريم نية. 

 . 22٩صا  2000
اا : ت ايا طابلس  بشسي سرا وبشيضر اا عما  تدم -راذب يا بضي  وشا يذاار  عما تدماا.  - 11

 . 366  ص2ا  ج1٩81بشطلرة بضوش   –طابلس    -علا بشريوا  مطلرة دبا بشرل د 
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تا: ن يرذت ل مرل جسرف  يلسرغ بششا  موهعة ار آلمل بشوبجهة يلال نوبيذ ياليام مستطيسة 
 ا ترسورم  ن يذم ي شية . 0٫55ا و عمقهم   0٫70باتف عهم ا و  0٫25عاضهم  

ل  ويرسو بشن يرذت نوبيرذ اليرام مسرتطيسة بششرا  و تفتح ل شجهة بششراقية مرل بشوبجهرة يرلال
ل شطاف بششاقا ن يذم ياليام مستطيسة بششا    و تفتح ل شقسا بضوسط مل بشوبجهة ن يذم 

 ياليام مستطيسة بششا . 
 الواجهة الشرقية: – 3

تط  عس  بشيديقة بشتا تفي  ليل بشج مع مل جهة و بشضرايح و بشمداسرة مرل جهرة      
ا و باتف عهر  0٫٩8  سرت نوبيرذ اليرام مسرتطيسة بششرا  يلسرغ عاضره  جخاا  و تفتح له

مفتوح  و ل ل شطاف بشجنولا مل بشوبجهة جدبا مرقودا . يرسو بشن يذت ل بشموجودت 1٫85
يديي  عس  شا  ن يذم اليام   و تفتح لأعس  بشن يذتيل بشموجودتيل ل شطاف بششم ش  ن يذم 

و تفرتح ميسهر       ا   0٫70ا و باتف عهر   0٫25ياليام مستطيسة بششرا  يلسرغ عاضره  
 ل شقسا بضوسط مل بشوبجهة .

 الواجهة الغربية: -٤
 تط  عس  سطح بشيم ا بشجديد و يتيت له  يديي  ن يذت ل مستطيست ل.     

 : (12مشوية اقاكتلة المدخل
يلسغ عردد داج تره خمر  عشرام  (11مشوية اقاشا اتسة بشمدخ  لوبسطة سساٳييرد      
ا   يرسورررر  شويرررة  2ا و باتف عهررر   1٫35 ه  جرررة يتقررردمه  يتيرررة لررر   يلسرررغ عاضررردا

 سطرين هما كاألتي:تتأشف مل  (14مشوية اقاات لية
   هللا ميمد اسو  هللا هللا الا.ٳشه ٳ   – 1
 .  ٩6٩جنشأ رذب بشما ل بشرلد بشفقيا ميمود بلل شطفا بشهعيا سنة  – 2

ا يفرتح عسيهر  مرل  3٫25 ×ا  3ا  تلسرغ مسر يته  شا لسطة مستطيسة بششٳيفضا بشداج 

 12يرسور  عقد موتروا  ا 1٫80و باتف عه    ا 1بشجهة بششم شية يتية ل   يلسغ عاضه  

و ل شجهررة بششرراقية سررسا يررؤدا الشررا مررابييأ بشجرر مع جسررف    شررا ميررس  يرريفاٳتفضررا 

 بشميس  بشييفا و جيض  الشا ي ام بشميمودية.
بشل   بشس لع هخاية نل تية ميفوام ي  بشيجا و ل شجهة  و يوجد ل شاتف بشيجاا لجوبا

 2,50بشجنولية مل بشلسطة تقع اتسة بشمدخ . و را قط ع مستطي  مجوف يلسغ عاضره  
و عقرد اتسرة بشمردخ  مهخراف   ا يرسور  قلرو مردل  4,25و باتف عه    ا 2و عمقه    ا

اتسررة بشمرردخ   هخرر اف نل تيررة   امرر  جلتشررالسه  13ليررف مررل بشمقانيرر ت مررل بشخرر اج
                                                           

12-
وقد ش ع بسترم   رذب بشنوع مل بشرقرود يرا تااير  منرذ وقرت ملارا   مير   ذشرم بشرقرد بشرذا : عقد موتوا 

ل آلر  : ينرول بشترام وعمر  ارا  متاجمرة جيمرد يتوج لوبلة دخو  آ ا خ ل بشرذا لنر ه قسرإ باسرلل . بيرل
 121ا  ص1٩87ميمد عيس  ( بست نلو  

13
يش ا الش  جنه يت  بآلل شا يتا تيديرد جير  اسمرة بشمقانير ت ومفادرر  "مقرانص" :)المقرنس(المقرنص-

 جشتقت مرل بشاسمرة بشراليرة "مقرايص"  عسمر   لرأل اسمرةي  بشاسمة بشيون نية"اواني "جور  ر  بشتقت مل ج
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و يتوسطه  يتية بشل   بشا يسا و را مرقرودم لرقرد موتروا    14مهخاية لهخاية بضلسع
ا  2,83و مرل دبخر  بشمسرجد   ا 2,50و باتف عهر  مرل بشخر اج   ا 1,50يلسغ عاضره  

يلسرغ  (15مشوية اقرايرسور  نفي  خ شا مل بشهخ اف يرسوه عقد ع تع يرسوه شوية ات لية
 ا تتاول مل خمسة جسطا نيه  ا آلتا : 0,45تف عه  ا و با 0,٩0عاضه  

 لسا هللا بشايمل بشاييا النم  يرما مس جد هللا مل آمل ل هلل و بشيوا. -1
 بآلخا و جق ا بشيلم و آتا بشها م و شا يخش  ال  هللا يرس  . -2

                                                                                                                                                         

مقانص قد وادت ي  مر جا بشسالة بشرالية لد شة لريدم ا  بشلرد عل بششا  بشمرم اا وبشهخايا بشمترر اف 
عسيه  ام  وادت اسمة "مقانص" ي  قوبمي  بشسالة بشف اسية لمرن  تالطي ت وررذب بشمرنر  بقترل  مرل جير  

قررو " ورررو بششررا  بششررا  وشرري  مررل جيرر  شفررظ بشاسمررة جو تاررول اسمررة "مقررانص" قررد بشررتقت مررل اسمررة "م
 بشمرم اا بشقاي  بشيسة ل شتاوين ت بشمقانية بشت  تتسا جميره  لخطوطه  بشمنينية بشمقوسة.

ولرر شانا مررل رررذب بشتررردد وبشتضرر ا  يرر  جيرر  بشاسمررة "مقررانص" ال  جل اسمررة مقررانص بشراليررة تظرر  جايررا 
  بختلف طابهر  عس  عار  بشاسم ت تط لق   مل ن يية بششا  بشمرم اا عس  ا ية جشا   بشمقاني ت وعس

بشاسمة بضواولية بشمابدية وبشمراوية ل سا بست شاتيت ييال   ترلا ال  عل نروع وبيرد يقرط مرل بشمقانير ت 
 ورو بشنوع بشمراوف ل شمقاني ت بشدبشية جو ذب بشد ي ت.

   ميمد ميمد بشايلوا: بشقل   بشمقانية ي  بشمالا  بضقيا ير  عيرا بشمرابلطيل  ليرال ضرمل اتر -
 .17٩-178ص 1ا  جـ1٩٩٩ليوال ي  بآلي ا بإلسلمية ي  بشمالا  وبضندش   بشق رام 

"بشمقانص" رو نوع مل بشهخاية بشت  وجدت ير  بشرمر ام بإلسرلمية ير  وسرط ومشراع بشرر شا بإلسرلما  -
 XOPWVIOوعايررت يرر  بشمالررا  بإلسررلما لأسررا "بشمقررالص" وقررد بشررتع رررذب بشميررطسح مررل بشيون نيررة 

( و  يوجررد شرره جا تفسرريا يرر  Cornice  ول إلنجسيهيررة  Cornicheول شفانسررية   CORONISينيررة مل شلت
 مر جا بشسالة بشرالية شه علقة لطليرته وسمته ي  بشرم ام بإلسلمية.

Abouseif (D.B.), Mukarnas, in the encyclopaedia of Islam, New Edition, Leidien,1990 , vol. 

VII, p.501                                                                                              . 

  -وعل بشمقاني ت بنظا:
ج مررة –جم   بشرماا:بشمنشآت بشتج اية يا بشق رام يا بشريا بشممسواا   اس شة داتروابم نيرا منشروام  -

 .  208ا  ص 1٩74اسية بآلي ا  –بشق رام 
ا   1٩88بشطلرررة بضوشرر   –ا    ليرراوت پ شرر : موسرروعة بشرمرر ام بإلسررلمية  جرراو  علررد بشرراييا ن -

 .404 -3٩7ص
 -157بشررردد-علررد بشرراييا ن شرر : قرراب م جم شيررة آليرر ا طابلسسررية م ليررال يررا مجسررة ترر ايا بشرررا  وبشررر شا -

 . 45 -42طابلس ( ص -دبا بشنشا بشرالية شستوييع وبضلي ال -ا1٩٩5جاتولا 
شرم ام بشرالية بإلسلمية مبشخي  ص بشتخطيطيرة شسمقانير ت(  دبا بشفارا بشسلنر نا  بشطلررة ا م  ييدا: ب -

 . 14 -13ا  ص 1٩٩4بضوش   لياوت 

رررـ/ ٩23-648ميمررد ميمررد جمرريل وشيسرر  عسرر  اللررابريا: بشميررطسي ت بشمرم ايررة يرر  بشويرر  ع بشممسوايررة م -
 .113ا  ص 1٩٩0ا(  دبا بشنشا ل شج مرة بضماياية ل شق رام 1250-1517

بضلسع: رو بشلي أ وبشسوبد مر    وبضلسع اذشم يج ام لرأاأ بشريمل تضر  مر  واب رر  ا شهجر ج   - 14
وبشلسع جيض   ررو بشلر   وبشفسرط ط وبشاخر ا  ويطسرع عسر  بشتاسرية بشاخ ميرة لر شسونيل بضلريأ وبضسرود 

 ر  بشرالا الشر  بشسالرة بشتاايرة يييرفول ل شتل د  شمدبخ  بشمنشآت  بسا بضلسع  وقد بنتقست شفظة جلسع لمرن
                                            . بشش  بشذا يجمع ليل بشسوبد وبشلي أ ل ضلسع

س ما ميمد نوبا: بشا م  يا ميطسي ت بشرمر ام بإلسرلمية مرل لطرول بشمرر جا بشسالويرة  دبا بشوير    -
 .٩ا   ص2002شدني  بشطل عة وبشنشا  بإلسانداية 
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 جل ياونوب مل بشمهتديل جنشأ رذب بشج مع بشمل ام  15جو يم -3
 شطفا بشهعيا ايمه هللا . 16ود بلل بشمايوابشرلد بشفقيا ميم – 4
 .18و ستيل و تسرمية 17و ا ل تم ا بنش  ه يا شها اليع بضو  مل شهوا سنة تسع-5

 0٫60و باتف عهر    ا 0٫48يلسغ عراأ ار  وبيردم  1٩و ياتنف يتية بشل   ميطلتيل

   ا  2و طوشه    ا
. و يرسو اتسة ا  تا سدر  ي شي وا ل يفتح ل شجدبا بشالالا شاتسة بشمدخ  ن يذم مستطيسة بشش

 بشمدخ  م ذنة 

                                                           
 .366 ص  2جعما تدماا: بشماجع بشس لع   –راذب يا بضي  وذاار  عما تدماا مجوش م(  -15
مفرو  مل بشايمة  بشتا ترد مل يف ت هللا تر ش    يقد واد يا بشقاآل بشاايا "...وررو  :بشمايوا - 16

 بشالفوا بشاييا" ؛ وبشمايوا شق  خ ص ل شمتوي  .
رم اية شمجمع هنا  جت  لقاية هناا جتر  مرل جعمر   طشرقند   مجسرة شل  اللابريا عليد: دابسة جياية م -

 .661-660ا   ص2000ين يا  –ج مرة يسوبل _بشردد بشس لع  -اسية بآلدب 
ورو مل جايا بضشق   واودب  عس  ات ل ت شوبرد بشقلوا شساج   وبشنسر   يرا بشريرا بشريمر نا   وررو  -

: بشنقروش بشات ليرة عسر  شروبرد بشقلروا بإلسرلمية   جمر   خيرا هللا -يا ميا شر  ع شسميرت دول بشيرا .
 .2٩8ا  ص 2007بشرسا وبإليم ل شسنشا وبشتوهيع   بشطلرة بضوش  

  راذب يا بضي  وذاار  سولانه يا سلع. -17
  sobernheim (mortiz) : corpus 1 nscriptionum Arabcarum  (t xxv . 1909 )  p134. 

 .366 ص  2ج عما تدماا: بشماجع بشس لع –ما تدماام تسرم ية(.ي  وذاار  عراذب يا بض-18
                                                           .op cit. p134-   ام  ذاار  سولانه يا متسرم ية(  -  
 : يفها مل مرن ر  جنه  ما ل مرد شسجسو  ورذب بشتفسريا يسر عد يرا توضريح ررذب بشميرطسح بشجسسة - 1٩

وشسجسسة وظ  ف اييام تختسف ل ختلف ما ل وجودر  ينجدر  تاتنرف جر نلا بشمردبخ  بشا يسرية وجيي نر   
بشج نليررة شسملرر نا يرر  بشريررا بشممسررواا لشررقيه وبشريررا بشريمرر نا ومسرر جد وهوبيرر  وقتنرر  بشي ضررا  امرر  

يول بشمسر جد يطسع شفظ جسسة جيض   عس  بشاابسا بشاخ مية بشمييطة لفس قا بشوضو  بشتر  تتوسرط ير
 =وبشمدبا  وبشخ نق وبت.

وياجع بشسل  ي  وجود بشجسسة عس  جر نلا بشمردبخ  الشر  جل بشمرمر ا قرد جوجرد يجرواب  عميقرة تتقردا =
بشمردبخ  وتسررلقه  مررع بتسرر ع جر نل  تسررم بشيجرروا ونتيجررة شررذشم وجردت مسرر ية شرر نام بنشررال  بشمرمرر ا 

سة( ششالسه  وررذب طليرر  ضل يجروا بشمردبخ  ير  مي و   م   يابنه  يوضع تسم بشاتسة بشيجاية مبشجس
وشا رمر ا عسر  وضرع تسرم بشاتر  بشجديردم.بشمل ل بشممسواية ا نرت مرل بشرمرع وب تسر ع لييرال تسر عد بشم

يرتل بشمرم ا ل شجسس ت ي  جو  ظهوار  يلنيت لدول جا هينرة ويينمر  لردج بشمرمر ا ير  ترهييل بشمردبخ  
وت جيرر ط جيضرر   بشجسسرر ت لتسررم بإلطرر ابت شهينتهرر  وع مسهرر  ل إلطرر ابت بشميفرروام مررل اانرردبهبت وجفرر

اجه  متا شسمدخ    تتا هينته ال  لإض ية شمسرة جمر   الشيهر   وير  دوشرة بشمم شيرم بشلاجيرة بنرتظا شرا  
بشجسسة وجيليت قايلة الش  بشتاليع منه  الش  ب ستط شة شقسة عمع بشيجروا بشتر  شرا تير  شرمرع يجروا 

 سواية بشلياية.بشمدبخ  ي  بشمل ل بشمم
 وجطسع عس  بشجسسة جيض   جشف ظ جخاا ور  بشمسطلة وبشااسا وبشماسسة.

ميمررد ميررطفا نجيرر : مداسررة بضميررا اليررا قاقمرر   ومسيق تهرر   دابسررة جيايررة مرم ايررة  مخطرروط  -.
 – 15٩ص  ا  بشمسيرع بشوير  قا  1٩75ج مررة بشقر رام  –اس شة داتوابه نيرا منشروام  اسيرة بآلير ا 

161. 
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 و تقع ل شجهة بشالالية شاتسة بشمدخ . بشج مع

 وصف الجامع من الداخل :
يسرررا يتيرررة بشلررر   بشا يسرررا داجتررر ل سرررسا شارررا نيررر  الشرررا جاضرررية بشج مع.ويوجرررد 

شري  يرا وسرطه و شارل ( 23مشوية اقا لجدبا بشقلسةم بشجنولا( (16مشوية اقابشمياب 
ا و  0,80و عمقهر     ا  1,10ع لرأ بششا . يلسرغ عراأ يتيرة بشميراب  جهة بششا
ا ياتنفه عمودبل يجاي ل مدمج ل لجدبا بشقلسة تاتفع ق عردم بشرمرود عرل  2,52باتف عه 

  ا 0,35ا و را جه  مل جدبا بشقلسة و تلسغ ق عدم بشرمود  0,20جاضية بشج مع لمقدبا 
ا و يرسرو جويرة بشميراب  عقرد مردل  يرسروه  0,20ا و ت ج بشرمرود  1,10و لدل بشرمود 

ا يتأشف مل هخ اف نل تية. ويلسرغ طرو  جردبا بشقلسرة  0,15شايط هخايا يلسغ عاضه 
ا و ينقسررا بشجرردبا الشررا قسررميل بضو  مررل جسررف  و يلسررغ باتف عرره  5,55ا و باتف عرره  15
ا و سرماه  2,45ا جم  بشقسا بشي نا بشرسوا ييلسغ باتف عه  1,08ا و سمم بشجدبا  3,10
ا . و رررذب بشقسررا مررل بشجرردبا مقسررا الشررا يليررة جقسرر ا  لوبسررطة دعرر متيل مرردمجتيل  0,55

 1,25ل شجدبا. تفتح ل شجدبا مل جسف  يلال نوبيذ اليرام مسرتطيسة بششرا  يلسرغ عاضرها 
ا   و تفرتح لرنف   0,20ا و ياتفرول عل جاضية بشمسرجد لمقردبا 2,05و باتف عها    ا

ا و  0,25جعسرر  ن يررذت ل يرراليات ل مسررتطيست ل يلسررغ عاضررهم   بشقسررا مررل بشجرردبا مررل
ا ترسورمر  ن يرذم ي شيرة. و تفرتح عسرر  يسر ا بشميراب  يرلال نوبيرذ اليررام 0,70باتف عهمر  

مستطيسة تشله بشنوبيذ بشسر لقة و تقرتح ل شقسرميل بشرسروييل مرل بشجردبا مرل بشجهرة بششراقية 
قة. و ياتنف بشميراب  مرل جهتره بشيمنر  ن يذت ل ياليات ل تشله ل بشنوبيذ بشياليام بشس ل

ا . و يتاول بشمنلا  4,50ا و باتف عه  0,88ا و عاضه  3,10منلا اخ ما يلسغ طوشه 
 مل مداج و جوسع . 

 جو  : بشمداج: 

 يتاول مل :     

 بشسسا و سي جه – 3بشايشتيل      – 2ل   بشمنلا م بشمقدا (    -1

 ل بشهخ اف.ا خ شية م 0,25باتف ع جسسة بشمنلا 

 ل   بشمنلا: – 1

ا ضررسفت  رررذب  0,66ا و عاضرره  1,70و يطسررع عسيرره لرر   بشمقرردا و يلسررغ باتف عرره       
قوب ا بشل   خ شية مل بشهخ اف و يرسو ذشم عت  مستطي  يلسغ باتف عه  وبشمنلا مجددت ل

 يتاول مل سطايل رم  : (21مشوية اقاا يشالسه نص ات لا 0,30

 يمد اسو  هللا .  الشه ال  هللا م -

 نيا مل هللا و يتح قاي  و لشا بشمؤمنيل ي  ميمد. -

يتاول ا  منهم   (1٩  18مشوية اقاو يوجد ل شجهتيل بششاقية و بشالالية ني ل مااابل
 :مل سطايل رم 

 ي  اسو  هللا . -
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 بششف عة . -
 بشايشت ل: -2

خرر اف. و بشيرر نا مقسررمت ل الشررا قسررميل: بضو  ميسررال بششررا   و رررو خرر شا مررل بشه     
ا  0,73تح له ل   اوضرة يلسرغ عاضره و يقع جسف  جسسة بشخطي  و يف مستطي  بششا 

ا يرسروه هخايرة اخ ميرة عسر  شرا  عقرد نيرف دب راا . و يرسرو ذشرم  1,61و باتف عه 
ا يفرات 0,82ا و طوشره 0,48ورو مستطي  بششا  يلسغ باتف عه جوبن  جسسة بشخطي 

 . (20مشوية اقاع نجما مل بينتا عشام اندمله هخ اف رندسية عل ام عل طل
 بشسسا و سي جه: -3

و باتف عهر    ا 0,25يتاول بشسسا مرل سرلع داجر ت اخ ميرة يلسرغ عراأ ار  منهر       
 ا .  0,80عاضه  و ا 0,82جسسة بشخطي  يلسغ عمقه  و ا 0,80و طوشه    ا 0,20

ا و مقسرا الشرا جالرررة  0,40يهرو مرل بشاخر ا و يلسرغ باتف عره  20مبشردابلهيل( جمر  بشسري ج
مالر ت تشالسه  هخ اف رندسية مفانرة تترأشف مرل طلرع نجمرا يمر نا و جالر ع جطلر ع 
نجميررة و يفيرر  لينهرر  مسررتطيلت و مالررر ت خ شيررة مررل بشهخرر اف ييمرر  عرردب بشمسررتطي  

 بضوسط له هخاية بشسنج ت بشمهاام ل شسول بشلنا مع بضليأ.
 نلا و يشم  :ي ني : بشجوسع: بشجه  بشرسوا مل بشم

 قمة بشجوسع  – 3بشرقود     – 2بشقوب ا و بضعمدم    – 1
 بشقوب ا و بضعمدم: – 1

 ا  1يوجد ل شجوسع جالرة جعمدم مل بشاخ ا ميمنة بششا  يلسغ باتف عه        
 بشرقود:  – 2

 ل شجوسع جالرة عقود مدللة بششا .     
 قمة بشجوسع:– 3

 اية.و را عس  شا  نيف قلة دب      
                                                                             الجدار الشرقي بالجامع : -

و رو مقسا الشا يلية جقس ا لوبسطة دع متيل   ا 5,55و باتف عه   ا 14,20يلسغ طوشه 
قدبا و تلاه عل بشجدبا لم  ا 0,80و مدمجتيل ل شجدبا يلسغ عاأ ا  منهم   ل اهتيل

 و ا  قسا مقسا الشا قسميل مل ييال سمم بشجدبا.  ا  0,45
ا ييم  عردب بشقسرا بشموجرود  3,10و باتف عه   ا 0,70بشقسا بضو  مل جسف  يلسغ سماه  

و تفتح له ن يذت ل مستطيست ل مرقودت ل لرقد موتوا و   ا 3,30ل شطاف بشجنولا و يلسغ 
ا و تاتفع عرل جاضرية بشمسرجد لمقردبا  1,10و عاضه   ا 2,10يلسغ باتف ع ا  منهم  

 ا. 0,20

                                                           
ي اسية لفتح بشدب  وساول بشاب  ويرتح بشير     وبضير  يونر نا لمرنر  بشير جه ويارول  : بشدابلهيل -20

 يو  بششاي ت ولج ن  بشسلشا يا بضلنية شيتمسم له بشي عد وبشن ه  ايل يقع عس  بضاأ .
 . 73يمد درم ل: مرجا بضشف ظ  ص ميمد ج -  
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و يلسررغ سررماه   ا 2,45و بشقسرا بشيرر نا مررل بشجرردبا و رررو بشقسرا بشرسرروا و يلسررغ باتف عرره 
 0,70و باتف عه    ا 0,25و تفتح له يتية ن يذم مستطيسة بششا  يلسغ عاضه    ا 0,50

بشجردبا ييرال يفرتح  ا . و يختسف رذب بشقسا عل نظياه بشموجود يا بشطاف بشجنرولا مرل
 بشقسا لأامسه ان يذم.

 الجدار الغربي:
ا و مقسا الشا يلية جقس ا لوبسرطة دعر متيل  5,55و باتف عه   ا 13,85يلسغ طوشه      

ل اهتيل. بشقسا بضو  مرل جهرة بششرم   و بشير نا يتيرت لهمر  ن يرذت ل يردييت ل  و يتيرت 
 الاية جضيفت شسج مع.ل شقسا بشي شال ل شطاف بشجنولا شسجدبا يتية ل   ش

 الجدار الشمالي:
ا و رو مقسا الشا يليرة جقسر ا  بشقسرا بضو   5,55و باتف عه   ا 13,٩5يلسغ طوشه      

ا و تفتح 3,10بشموجود ل شطاف بشالالا مقسا الشا قسميل  بضو  مل جسف  يلسغ باتف عه 
عرل  ا وتاتفرع 2.15اتف عهمر  ا  وب 1.35ست ل يلسغ عاأ ا  منهم  له ن يذت ل مستطي

. جم  بشقسا بشي نا بشرسروا ييفرتح لره يرلال نوبيرذ يراليام  ا 0.10جاضية بشمسجد لمقدبا 
مستطيسة بششا  ورذب بشقسرا يطر  عسرا شر اع بشيردبديل . جمر  بشقسرا بضوسرط يرا بشجردبا 

ا ورذب بشقسا مل  2.83وباتف عه    ا 1.50ييفتح له يتية بشل   بشا يسا ويلسغ عاضه  
ا ويوجد لهذب بشقسا داة بشملسغ م سده خشلية  0.45د عل بشقسا بشس لع لمقدبا بشجدبا يات

وطوشهر    ا 3.60ييرد بشيه  عل طايع سسا خشلا ويلسغ عاضره   (22مشوية اقا 21(
ا وررو  0.52ا   وباتفر ع بشردابلهيل  3.0ا وتاتفع عل جاضية بشمسجد لمقردبا  2.55

خشرلية وسرقفه  تشرالسه هخر اف رندسرية مقسا بشا مالر ت ومستطيلت تشالسه  هخ اف 
متق طرة تتأشف مل مرين ت وميسي ت يتوسطه  طلع نجما يم نا نفذت بشهخ اف لطايقة 
بشسدبي    ومل داة بشملسغ ني  بشرا مردخ  بشم ذنرة . بشقسرا بشي شرال مرل بشجردبا بششرم شا 

ذم ترا ا وار ل يفرتح لهرذب بشقسرا ن ير 0.77وعمقهر    ا 1.08يوجد له دخسة يلسرغ عاضره  
تيويسهرر  بشررا لرر   يررؤدا بشرر  ميضررأم شرريدت يررديي   ويوجررد لررأعس  بشجرردبا ن يررذم يرراليام 

 مستطيسة بششا  .
 -سقف الجامع : -

                                                           
شانهر  يرا بشريرا بشممسرواا بسرترمست شسرقف بشمقيروام   سدم خشلية :لمرنا بشمقيوام تم م    و - 21

وا ل ييسا عسيه  بشمؤذنول شياددوب بشتاليا لرد بإلمر ا   ويرا عيران  يطسقرول شفرظ بشسردم عسر  سرقيفة 
توضع يا بشمسجد تج ه بشمياب  وبشمنلا   يقوا بشمؤذنول ييه  ل شتلسيغ جيض  . وجيليت بشسدم ررذه يرا 

ميمد جيمد - ع ا شمن لا   وبشسدم بآلل شيلم بشنس   وشستوسع يا بشيلم.عيان  مل مستسهم ت بشجوبم
 لياوت -درم ل: مرجا بضشف ظ بشت ايخية يا بشريا بشممسواا  دبا بشفاابشمر يا

 .8٩ا  ص 1٩٩0 – ھ1410بشطلرة بضوش   -   
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يرسو بشج مع سقف يتأشف مل تسرة جقلية متق طرة مل بشيجا تستند مل جهة بشجدابل عس  
  تر ج موديل مرل بشجابنيرت لار  منهمرعس  ع دع م ت مدمجة ل شجدابل ومل جهة جخاا

 ا . 0.30يجاا   ودع متيل ميمنتيل مل بشيجا يلسغ عاأ ا  ضسع منه  

 -:(17مشوية اقامئذنة الجامع  -

طررابه بشم ذنررة مررل بشطرراه بشفايرردم يررا بشريررا بشريمرر نا ييررال تتاررول مررل سررتة           
جضررلع وشرري  شهرر  قمررة ميرر  مررآذل بشريررا بشريمرر نا و  يوجررد شهرر  مييرر  يررا بشجوبمررع 

ييرررد الشرر  بشم ذنرة عررل طايررع دارة بشملسررغ بشخشررلية يررا بضقطرر ا بإلسرلمية. و بشريم نيرة 
ا ورا جه  مل سمم  0.28وعاضه    ا 0.21يرسور  داجتا سسا يلسغ باتف ع بضوش  
ا يسرا  0.84وطوشهر    ا 0.24وباتف عهر    ا 0.28جدبا بشج مع وبشي نية يلسغ عاضه  

ا ياتفع عل داجة بشسرسا بشي نيرة  1.50ه  وباتف ع  ا 0.80ذشم يتية ل   يلسغ عاضه  
ا يرسروه  X  1.54ا  1.75ا يسا ذشم قسا مسرتطي  بششرا  تلسرغ مسر يته  0.28لمقدبا 

ا يفتح  1.05وباتف عه    ا 0.66قلة ضيسة ويوجد لجدباه بششم شا دخسة يلسغ عاضه  
جردبا ا وسرمم ررذب بش 0.83وباتف عهر    ا 0.63لطايه  بشخر اجا ن يرذم يلسرغ عاضره  

 ا . 0.60

  ا 0.73ويفررتح ل شجرردبا بششرراقا يتيررة لرر   تررؤدا الشررا سررطح بشجرر مع يلسررغ عاضرره  
ا يرسور  ن يذم تشله يتية بشسه ا . ويفتح ل شجدبا بشالالا يتية ل   يلسغ  1.73وباتف عه  
ا وررا  0.27ا وتاتفع عل جاضية بشالاية لمقردبا  1.55وباتف عه    ا 0.70عاضه  

ا مرل سرطح بشجر مع ويهخراف لردل  8.10ج مع بشترا يلسرغ باتف عهر  تفضا الشا م ذنة بش
بشم ذنررة مررل بشخرر اج لمرردم ايل لرر شسول بضسررود  وبشم ذنررة مررل بشرردبخ  بسررطوبنية بششررا  

داجررة يترر  بششرراية بضوشررا ترره تسررع وعشرراول يتوسررطه  سررسا يسهونررا يلسررغ عرردد داج 
جرردبا   مررل جهررة ا وعاضرره 0.24وباتف عهرر    ا 0.78شسم ذنررة يلسررغ طررو  ارر  داجررة 

ا   ويفتح لجدبا بشم ذنة ن يذم يلسغ عاضه  مل  0.05مود ا ومل جهة بشر 0.26بشم ذنة 
ا يرسوررر  عقررد موترروا ومررل بشخرر اج يلسررغ عاضرره   0.68وباتف عهرر    ا 0.48بشرردبخ  
 ا . 0.46ا تشله يتية بشسه ا ويلسغ سمم جدبا بشم ذنة  0.61ا وباتف عه   0.11

ا وسررمم جرردبار   2.40وباتف عهرر    ا 2.15 ذنررة : يلسررغ قطاررر  بششرراية بضوشرر  شسم -
ا ويوجرد لار  ضرسع ن يرذم يلسرغ  0.85ا ورا سدبسية بششا  يلسغ طو  ا  ضرسع  0.22

 ا يرسور  عقد عس  شا  يدوم يا  . 0.٩8وباتف عه    ا 0.71عاضه  

يررف مررل بششرراية بشي نيررة شسم ذنررة : يفيرر  لينهرر  ولرريل بششرراية بشسرر لقة مررل بشخرر اج  -
ورررذه بششرراية  لرردبخسه  هخرر اف نل تيررة تشررله بشموجررودم لرقررد اتسررة بشمرردخ   بشمقانيرر ت

ا  1.87وباتفرر ع بششرراية   ا 0.85سدبسررية بششررا  جيضرر   يلسررغ عرراأ ارر  جرردبا ييهرر  
ا ويوجد لأعس  بشدابلهيل جات ف يجاية يلسغ عاأ ار  وبيرد  1.0وباتف ع بشدابلهيل 

لا  ضسع مل بشردابلهيل هخر اف علر ام عرل وادم ا ييم  سقف بششاية ويوجد  0.18
 تتأشف مل عشا لتلت وييرد بش  رذه بششاية عل طايع سسا خشلا .
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 -المصلى الصيفي :

مل بشرن يا بشفايدم يا بشج مع مل اونه مستق  عل بشج مع لرار  جر مع ب ويسرية  ورو
سررفسه مرسررع جيضرر   ييررال شرريد ج بشررذا يوجررد لرره بشميررس  بشيرريفا يررا يينه وبشميررس 

مسرتطي   رروبشمابييأ وجيد بشيوبنيت ومدخسره يقرع يرا موبجهرة اتسرة مردخ  بشجر مع و
ا وجدباه بششرم شا  11.0بششا  نيا متس وا بضضلع ييال يلسغ طو  جدباه بشجنولا 

يا بشهبوية  (25مشوية اقاا ويوجد ميابله 7.20ا وجدبايه بششاقا وبشالالا  13.30
ا ويلسررغ عمررع ينيترره  1.85ا وباتف عرره  0.٩7ه بشجنوليررة بششرراقية ويلسررغ عرراأ يتيترر

ا و  يوجررد لرره جعمرردم ويخسررو مررل بشهخرر اف ويوجررد جسررف  بشجرردبايل بششررم شا  0.50
شه  عقود هخايية تشله بشدخلت ( 24مشوية اقاوبشالالا ميطلتيل يتح ل ضوش  دخلت 

وعاضره    ا 0.60بشموجودم ل شيم ا بشجديرد بشخ يرة لليرت بشقل قير  يلسرغ عمرع بشدخسرة 
 ا . 0.40ا والاتف عه   0.33

 -( :3المدرسة المحمودية )شكل رقم  -
تقع ل شجهة بششاقية مل بشج مع ويفي  لينهم  لست ل م يديقة ( وقد شيدر  ميمرود شطفرا 
بشهعيا منش  بشج مع وشذشم تيم  بسمه وشي  ام  ذاا جيرد بشلر يييل مرل جنهر  لنيرت يرا 

وبشمداسرة مسرتطيسة بششرا  مرل بشردبخ  تلسرغ  . 22وقت نيا مراوف يا عيرا بشمم شيرم
ا يتوسرط بشجردبا بشجنرولا مرل بشمداسرة  4.06ا وباتف عهر   x 4.38ا  5.60مس يته  
ه ا وعمرع دخستر 1.86وباتف عره   ا 1.50يلسرغ عراأ يتيتره  (27مشوية اقرابشمياب 

قية مل جهتيه بششرال يقدب ي شي     وياتنف بشمياب  ا وا ل ياتنف بشمياب  عمودي 1.0
ا    1.37وباتف عهر    ا 0.76ل مستطيستا بششا  يلسغ عاأ ار  منهر  وبشالالية ن يذتي

ويوجد ل شجدبا بششم شا يتية بشل   بشا يسا ورا تتوسط بشجدبا وياتنفه  ن يذت ل تشله ل 
بشسرر لقت ل   ويفررتح ل شجرردبا بشالالررا ن يررذت ل تشررله ل جيضرر   بشنوبيررذ بشسرر لقة ويرسررو رررذه 

 .(2٩مشوية اقا  شا  قلو متق طع بشمداسة سقف عس
وررا مسرتطيسة بششرا   (26مشوية اقرابشوبجهة بشا يسية يتوسطه  يتية بشل   بشا يسرا -

مشويررة ا يرسوررر  عترر  نقررش عسيرره نررص ات لا 1.73ا وباتف عهرر   1.05يلسررغ عاضرره  
 -يتاول مل سطايل نيهم  ا شت شا : (28اقا
 . 24مل لرد بشردا جدد رذب  23شاما ومنش هالسا هللا بشايمل بشاييا بشيمد هلل مييا ب-1
 . ٩٩5بشميمودية يا شها اليع ب و  سنة26ن ظا25بشمسجد بشمل ام بشفقيا عسا جن -2

                                                           
دبا  بلس  يا عيرا بشمم شيرم  مطلررة  طاعما علد بشسلا تدماا : ت ايا وآي ا مس جد ومدبا - 22

 .325ا   ص 1٩74بشطلرة بضوش   – طابلس  –بشللد 
  .325عما تدماا: ت ايا وبي ا  ص  -      راذب يا بضي  وذاار  عما تدماا ممنش ه (   -23
  .325عما تدماا: ت ايا وبي ا  ص  -    ي  وجسقطه  عما تدماا.          راذب يا بض - 24
بختسف يا جي  بشاسمة يقي  تااية مل بشميدا "جنمع" ومرن رر  بشاليرا وتقردا بشسرل وقير  :  ن ج   -25

النهر  مررل بشاسمرة بشف اسررية " آقرر  " وتطسرع يررا بشتاايرة عسرر  بشررا ي  وبشق  رد وشرريا بشقليسرة وعسرر  بشخرر دا 
وجيندا ويسقر    بشخيا بشذا يؤذل شه لدخو  ناف بشنس     وبسترم  عند بشريم نييل شقل  لمنهشة خوبج
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ويرسو ذشم يتية ن يذم مستطيسة   وياتنف يتية بشل   ن يرذت ل مسرتطيست ل تشرله ل بشنوبيرذ 
  .بشس لقة

  -: (30مشوية اقاالضريح -
  لست ل ويقع ل شقا  مل بشمداسة بشميموديرة وررو مالرع يقع شاع بشج مع ويفي  لينهم

   (2مشررا  اقررا ا 2.56ا ومررل بشرردبخ   3.46بششررا  يلسررغ طررو  ضررسره مررل بشخرر اج 
ا  1.55ا وباتف عهمر   0.63ويوجد لا  ضسع مل بشخ اج اتف ل يلسغ عاأ ا  منهم  

ومررل  ا   2.85ا وباتف عهرر   2.20يتوسررطه يتيررة مرقررودم لرقررد مرردل  يلسررغ عاضرره  
ا   0.18تفرر ل يلسررغ عرراأ ارر  منهمرر  بشرردبخ  يوجررد لارر  ضررسع مررل جضررلع بشمالررع ا

ا  2.85وباتف عهر    ا 2.20ا يتوسطهم  يتية مرقودم يلسغ عاضه   1.55اتف عهم  وب
ا  7.05ومرل بشخر اج   ا 6.80يرسو ذشم قلرة نيرف دب ايرة يلسرغ باتف عهر  مرل بشردبخ  

ميمنرة بششرا  يرتح لهر  يمر ل نوبيرذ مرقرودم لرقرود  مق مة عس  ميسير ت اانيرة واقلرة بشقلرة
ا   ويرتح لخروذم بشقلرة يتيتر ل  0.70وباتف عهر    ا 0.60مدللة يلسغ عاأ ار  وبيردم 

 يرراليات ل متق لسترر ل . ويتوسررط جاضررية بشقلررة تاايلررة يجايررة مسررتطيسة بششررا  مسرر يته  
ا  1.65ابلررة ا ول شجهرة بش 0.60ا ويلسغ باتف عه  مل يلال جه ت  X 0.70ا  1.77

يرسررو بشج نرر   نقررش عسرر  بشجرر نليل نيرر ل مررل بشات لررة يترر شف ارر  منهمرر  مررل يليررة جسررطا
بشالالررا هخرر اف نل تيررة جم  بشج نرر  بششرراقا ييرسرروه وييرريط لرره مررل بشطرراف بششررم شا 

 :جتسف لرضه  لفر  بشاطولة   بشوجه بضو  نيه م يسا هخ اف نل تية
 ( :31نص بشج ن  بشالالامشوية اقا

 ه ال  هللا ميمد اسو  هللا ا  مل عسيه  ي ل.  الش -1
 شقد ع ش ميمود وم ت ميت  وقض  م...( لإذنه ندب عنه مخياب. -2

 م.........................................................( -3
  نص بشج ن  بششاقا:

   الشه ال  هللا ميمد اسو  هللا ا  مل عسيه  ي ل. -1
 مل بشجود عنه ي ا بشض  ع بشف نا. إلنش   رذب بشقلا قد ضا م  خسدب -2

 م............................................................( -3

                                                                                                                                                         

                                          ولسالت جرميررة رررذب بشسقرر  جرردب جرسرره يطسررع عسرر  اتخرردب بشيرردا بضعظررا يررا تاايرر .لهرر  اليررا بشخرردا 
 .173اا ت: بضشق   وبشوظ  ف    صميطف  ل -
  و قد جطسع شفرظ  ن ظا: وادت رذه بشوظيفة و اييا مل بشوظ  ف بشماالة منه  عس  بآلي ا بشرالية  -26

بشن ظا عس  بشمشاف و لخ ية بشمشاف بشم ش  . و بسرا ررذه بشوظيفرة مرأخوذ المر  مرل بشنظرا بشرذا ررو 
اجا بشرريل ضنرره يرديا نظرراه يررا جمروا مرر  ينظررا ييره   و المرر  بشنظررا لمرنر  بشفاررا : ضنرره يفارا ييمرر  ييرره 

 بشميسية مل ذشم .
  3  ج  ا  1٩70-1٩66شراليرة   بشقر رام    بآلير ا بعس سلمية و بشوظ  فإليسل بشل ش  : بشفنول ب -

 . 1177ص 
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 ثانيا: جامع الطحام:
 الموقع:
 بشيدبديل. بشمراوية لقلوم بشيتة ليا ميسةبشيا  شم   بشج مع بشمرسع  يقع     

 التسمية:
بششاعية لطابلس  ل سا بشطير ل  ل شطي ل  وذااته سجلت بشميامة يسميه بشر مة      

 و بشطير ا عسر  28  ام  ذااه بلل مي سرل ل سرا بشطير ل27 وذااه بشن لسسا ل سا بشطي  
 . 2٩وهل ير    ورو بششج ع بشذا يقتيا بشمر ام

 
 التاريخ:

بشج مع   ييم  جا نقوش ات لية تد  عسا ت ايا لن  ه و شال جسرسو  تخطيطره يرد       
م نا ييال يشرله جسرسو  تخطريط بشجر مع بشمرسرع و جيضر  وجرود عسا جنه مل بشريا بشري

ب الشرا شرا  ميس  ييفا شه. يا ييل ياجره جيد بشل يييل الشا بشريرا بشممسرواا مسرتند  
 .30بشم ذنة

 (:٤تخطيط الجامع )شكل رقم
يمت ه تخطيطه ل شلس طة يا بشتيميا  و يشله بشج مع بشمرسع الشا يد اليا ييال شيد      

بشيوبنيت  و تخطيطه مرل بشردبخ  علر ام عرل مسرتطي  نيرا متسر وا يوع مجموعة مل 
ا و  15,٩0ا و جرردباه بششررم شا  16,10بضضررلع ييررال يلسررغ طررو  جرردباه بشجنررولا 

ا و يوجررد بشميرراب  يررا بشطرراف بششرراقا مررل  14,50ا و بشالالررا  14جرردباه بششرراقا 
            31ا18‚50وتلسرررغ طرررو  بشمسررر ية لينررره ولررريل يتيرررة بشلررر   بشا يسرررا  بشجرردبا بشجنرررولا

و يتوسررط بشجرردبا بشمنلررا بشاخرر ما  و يفررتح بشلرر   بشا يسررا يررا بشجرردبا بششررم شا و يرسررو 
ضر  م تسرتند يرا وسرط بشجر مع إلبشج مع تسع جقلية متق طرة تفتح لأيدر  يتيرة شستهويرة وب

ومل بشجهة بضخاا  32آخايل مل بشاخ او نه  عموديل مل بشجابنيتعسا جالرة جعمدم م
 م ت ل اهم ومدمجة لجدابل بشج مع. عس  دع 

و ل شمسجد ميسا ييفا شي  يا مسرتوا جاضرية بشجر مع و شارل جعسرا منره  و شسجر مع 
 م ذنة تقع يوع بشمدخ  مل بشجهة بشالالية.

 الوصف العام :
                                                           

 72علد بشالنا بشن لسسا: بشايسة بشطابلسسية  ص  - 27
 .83بلل مي سل: بشمن ه  بشمي سنية  ص   - 28
 .236عما تدماا: ت ايا وجي ا ص  - 2٩
 .236عما تدماا: ت ايا وجي ا ص   -30
 .237عما تدماا: ت ايا وجي ا ص   -    ا. 15بنه   يا ييل يذاا عما تدماا - 31
 .238ت ايا وجي ا ص عما تدماا:-.يا ييل يذاا عما تدماا بنه  جالرة جعمدم مل بشجابنيت-32
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شيد جسف  بشجر مع مجموعرة مرل بشيوبنيرت جوقفرت عسيره . و ييررد الشرا بشجر مع عرل      
يم ل عشام داجة تؤدا الشا لسطة تفضا الشا اتسة بشمدخ  طايع سسا يلسغ عدد داج ته 

ا تتوسررطه  يتيررة  1,30ا و تاتررد عررل جردبا بشوبجهررة لمقردبا  2,50بشترا يلسررغ عاضره  
ا . و يهخررراف بشوبجهرررة  2,50ا و باتف عهررر   1,40بشلررر   بشا يسرررا و يلسرررغ عاضررره  

 بششم شية لرأ بشمدبميم ل شسول بضسود م هخاية بضلسع(.

 نوبي:الجدار الج

ا و مقسرررا الشرررا يليرررة جقسررر ا لوبسرررطة دعررر متيل لررر اهتيل و  16,10و يلسرررغ طوشررره      
 ا . 1,10ا و عاضه   0,50مدمجتيل ل شجدبا  و يلسغ لاوه ا  دع مة 

ا و باتف عه   1بشقسا بضو  مل بشجدبا تتوسطه يتية ن يذم مستطيسة بششا  يلسغ عاضه  
و ترسو ذشرم ن يرذم يراليام مسرتطيسة   ا 0٫20 ا تاتفع عل جاضية بشج مع لمقدبا 1٫٩5

بششا  لأعسا بشجدبا  و تاتنف بشن يذم بضوشا مل بشجهة بشالالية يتيرة لر   يلسرغ عاضره  
ا  3,20ا و باتف عهرر   2,30×ا  2ا تفضررا الشررا نايررة يرراليام تلسررغ مسرر يته   0,85

و باتف عهر   ا 0,85يرسور  قلو متق طع تفتح لجردبار  بشالالرا يتيرة ن يرذم يلسرغ عاضره  
ا تفتح عسا ش اع بشيدبديل و تق لسه   0,20و تاتفع عل جاضية بشالاية لمقدبا   ا 1,50

 ن يذم جخاا ل شجدبا بششاقا شسالاية .

ا و  1و بشقسررا بشيرر نا مررل بشجرردبا تفررتح لرره ن يررذت ل مسررتطيست ل يلسررغ عرراأ ارر  منهمرر  
سا بشجرردبا ويتوسررطه  و ترسورمرر  ن يررذم يرراليام مسررتطيسة بششررا  لررأع ا1,٩5باتف عهمرر  

ا   وشري   2,85ا و طوشره  0,٩0( و بشذا يلسغ عاضه 33بشمنلا بشاخ ما مشوية اقا 
ا 0‚70ا   ويفررتح لرره لرر   اوضررة يلسررغ عاضررة 0‚61لرره هخرر اف  وتلسررغ يتيررة ل لرره 

ا   0‚66ا  ويتررأشف داج بشسررسا مررل سررت داجرر ت يلسررغ طررو  ارر  مررنها 1‚55وباتف عرره 
ا   وعمقهر  0‚53ا  ويلسرغ باتفر ع جسسرة بشخطير  0‚23ا   وباتف عهر  0‚23وعاضه  

ا   ويلسرغ باتفر ع عمرود 0‚63ا   وعاضره 0‚38ا   ويلسغ باتف ع مسند بشخطير  0‚74
 ا مل مسند بشخطي . 1‚18ا   وباتف ع بشرقد 0‚77بشجوسع 

 1,52و يلسغ عاضه  (32مشوية اقا  بشقسا بشي شال مل بشجدبا و يتوسطه مياب  بشج مع
ا و ياتنفرره عمررودبل اخ ميرر ل شارر  منهمرر  ق عرردم  0,77ا و عمقرره  2,35 عرره ا و باتف

ا و  0,٩5ا و يلسغ باتف ع لدل بشرمود  0,18ا و عاضه   0,35مهخاية يلسغ باتف عه  
و يوجرد شرايط هخايرا لر اه ا  0,35ت ج بشرمود مهخاف لمقاني ت و يلسغ باتف عره 

 اف مجدوشة. ا و يتأشف مل هخ  0,17يو  بشمياب  يلسغ عاضه 

ا و يلسررغ باتف عرره  0,٩5و بشجرردبا بشجنررولا شرريد لسررمايل مختسفرريل  بضو  يلسررغ سررماه 
م ا و سم 3,70ا يا بشقسا بضو  و بشي نا مل بشجدبا و يلسغ باتف ع بشقسا بشي شال  2,70

 ا و يشله الشا يد اليا طايقة بشلن   يا بشج مع بشمرسع .  0,55بشجدبا مل جعسا يلسغ 

 (:3٤غربي )لوحة رقم الجدار ال
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و يطرر  عسررا بشوبجهررة بشمطسررة عسررا شرر اع بشيرردبديل  و رررو مقسررا الشررا يليررة جقسرر ا      
لوبسطة دع متيل تشله ل بشموجرودتيل ل شجردبا بشجنرولا  و ار  قسرا مرل بضقسر ا بشيليرة 

ا . و تاتفع عل  1,٩5ا و باتف عه   1,10تفتح له ن يذت ل مستطيست ل عاأ ا  منهم  
ا و ترسورمر  نوبيرذ مسرتطيسة بششرا   و تاسرو جاضرية ررذه  0,20بشج مع لمقدبا جاضية 

تتررأشف مررل  (43 – 42مشويررة اقررا  بشنوبيررذ و نوبيررذ بشجرردبا بشجنررولا هخرر اف اخ ميررة
جشرا   مسررتطيسة لرر شسول بضسررود يتوسررطه مسرتطي  لرر شسول بشلنررا و جشررا   مالرررة لرر شسول 

و بشهوبيرر  يررا بشمالررع عسررا شررا  ميسررال  بضسررود و يتوسررطه  شررا  مرريمل لرر شسول بضلرريأ
ل شسول بشلنا  وشا  آخا مالع ل شسول بضسود دبخسه اخر ا جلريأ لره شرا  مرريل لر شسول 

 بضسود. و رذه بشهخ اف يايدم يا آي ا مدينة طابلس .
 (:38الجدار الشرقي )لوحة رقم 

مسرتطيسة بششرا   مقسا الشا يلية جقس ا لوبسطة دع متيل و يتيت ل شقسرا بضو  ن يرذم     
ا   ترسوررر  ن يررذم  1,35ا و باتف عهرر   1,05سررد بشجرره  بضسررف  منهرر  و يلسررغ عاضرره  

ا و عاضره   0,٩0مستطيسة بششا   و تفرتح ل شقسرا بشير نا ن يرذت ل يلسرغ باتفر ع بشوبيردم 
 ا. و ترسورم  ن يذم مستطيسة بششا . 1,05

 بشقسا بشي شال مل بشجدبا :
و شانهر  جهيسرت و ترا عمر  ميضرأم  (3٩مشويرة اقرا  سوضرو ا ل يرؤدا الشرا لاارة ش     

يرسروه قلرو متقر طع و توجرد لره شويرة  ا 3 ×ا 5‚20يديية ما نهر  و مسر ية ررذب بشقسرا  
 خ ية للااة بشمي ه تتأشف مل يلية سطوا نيه  ا آلتا: (40مشوية اقا  اخ مية

 جنشأ رذب بشخيا شوجه هللا بشرهيه. -1
 .33ل للبشالف ا علده بشي ج يس -2
 .1111ايمه هللا سنة  34بشليا قدبا -3

 الجدار الشمالي :
ا  4,40ا تسيره مسر ية تلسرغ  2,٩0يفرتح لره بشلر   بشا يسرا شسجر مع و يلسرغ باتف عره      

)لوحة رقم ياسو جاضيته  اخ ا مسول مهخاف لأشا   مالر ت يتوسطه  دوب ا  ا3,60×
يؤدا الشا داة بشملسغ و جيض  الشا  (44 )لوحة رقم و يوجد لجهته بششاقية سسا يجاا  (41

و  (36)لوحةة رقةم  بشميسا بشييفا و الشا بشم ذنة   و يرسرو ررذب بشقسرا دارة بشملسرغ بشخشرلية
ا. و جاضرية ررذب بشقسرا جقر  يرا ب اتفر ع مرل جاضرية بشجر مع  3,20بشتا يلسغ باتف عه  

 ا و نيرد الشا جاضية بشج مع لوبسطة داجتا سسا. 0,40لمقدبا 

                                                           
 ق ا بشمستشاع لاو  اندا لقاب م بشنص خطأ ييال ذاا مبشي ج علده ميسل لل بشلات قدبا(                          -33

Bruce Conde, Tripoli of Lebanon , Beirut 1961,P68. -  
ميمرد جيمرد درمر ل: مرجرا - تااا لمرن  بشرسا جو بشابية وبشلياقدبا رو ي مر  بشليراع.بشلياع شفظ  - 34

 40بضشف ظ ص 
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ا ترؤدا الشرا نايرة  0,87  يلسرغ عاضره  جدبا بشالالا مل رذب بشقسا يتية ل ح ل شو تفت
ا و توجررد لجرردبار  بشجنررولا يررلال دخررلت  3,10×ا  8,10مسررتطيسة بششررا  مسرر يته  
ا و  0,٩0ا جمرر  بشوسررطا يراضرره   0,٩0ا و عمقهرر   0,85عرراأ بضوشررا و بشي شيررة 

با بشالالرا ن يرذت ل يلسرغ عراأ ار  ا .وتفرتح ل شجرد 10,75ا و باتفر عها  0,40عمقه  
ا و سرمم  0,50ا و تاتفع عل جاضية بشالاية لمقدبا 1,70ا و باتف عهم   0,85منهم  

ا و عاضه  1,7ا و بشجدبا بششم شا تتوسطه يتية ن يذم يلسغ باتف عه   0,30رذب بشجدبا 
و ا  0,85ا  و عمقهرر   0,٩0ا .و تاتنفهرر  مررل بشجهررة بشالاليررة دخسررة يلسررغ عاضرره   1

ا و  0,85ا و عمقهررر   0,٩5  ا و مرررل بشجهرررة بششررراقية دخسرررة عاضررره 1,75باتف عهررر  
ا ترسوررر  قلررة  1,60×ا 1,35تفضررا مررل جهتهرر  بششرراقية الشررا نايررة يرراليام مسرر يته  

 . و را ظ رام يايدم يا بشمنشآت بشدينية. 35ياليام يتح له  مض وا

يرؤدا بشر   (37)لوحةة رقةم  ويوجد ل شقسا بششاق  مرل بشجردبا بششرم ش  شسجر مع سرسا خشرل 

 يتية ل   تفضا الش  بشميس  بشييف .
 وجدابل بشج مع مل جسف  سمياة ومل جعس  بق  سما  مي  بشج مع بشمرسع.

 سقف الجامع:
يالطرر  بشجرر مع سررقف يتررأشف مررل تسرررة جقليررة متق طرررة مررل بشيجرر ام مق مررة عسرر           

ررة بعمردم لوسرط بشجر مع منهر  بشدع م ت بشلر اهم بشمدمجرة ل شجردابل مرل جهرة وعسر  بال
ا وباتف ع بشتر ج 2.55عمودبل مل بشجابنيت وآخابل مل بشاخ ا. يلسغ باتف ع ا  عمود 

تيج ل بضعمدم بشاخ ميرة مهخايرة جمر  بشخ يرة ل ضعمردم بشجابنيرت يخ شيرة مرل وا 0.50
 بشهخ اف.

)لوحةة رقةم  ويفتح ل شسقف وخ ية ل شقلو بضوسط جمر  بشجردبا بششرم ش  يتيرة مالررة بششرا 
 وظيفته  دخو  بشضو  وبشتهوية ل شج مع. (35

 (: 5المصلى الصيفى )شكل رقم
جعس  مل جاضية بشج مع  وني  الشيه عرل طايرع  تهجاضي ورو طابه يايد ييال        

ا 1.60سرسا خشرل  ميلرت ل شجردبا بششرم ش  شسجر مع يرؤدا الشر  يتيرة لر   يلسرغ عاضره  
الشيره مرل جهرة جخراا عرل طايرع بشسرسا بشيجراا ل شجدبا بشجنول  مل بشميرس . ونير  

ا ل شجردبا بشالالر  0.85بشمؤدا الش  داة بشملسرغ ل شجر مع ومنره يتيرة لر   يلسرغ عاضره  
 شسميس .

                                                           
بشمض وا را بشفتي ت بشتا لقل   بشيم م ت. ياا  له  هج ج شنف ذ بشضرو   وقرد ياار  : مض وا -35

لايرع يقطرع الشر  يرف  ح اقيقرة ترشرع يرا يتير ت بشقلر   لد  مل بشهجر ج يجرا بشطسرع وررو يجرا ذو 
  .170س ما نوبا: بشا م  يا ميطسي ت   ص  - وججود جنوبعه بشيم نا وبشهندا وبضندشسا.

            .108ميمد ميمد جميل وشيس  عس  اللابريا: بشميطسي ت بشمرم اية ص -وعل بشمض وا جنظا : -
   . 3٩0إلسلمية صعلد بشاييا ن ش : موسوعة بشرم ام ب -
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مسررتطي  بششررا   يلسررغ طررو  بشجرردبايل بششررم ش  وبشجنررول   (45مشويررة اقررا  وبشميررس 
 ا.4.٩0ا وبشجدبا بشالال  4.70ا جم  بشجدبا بششاق  25.٩

 0.65ا وعمقررره 1.20ب  يرر  بشهبويرررة بشجنوليررة بششررراقية يلسررغ عاضررره ويوجررد بشميرررا
ا 1.00ا وياتنف بشمياب  عمودبل اخ مي ل يلسغ باتف ع لدل بشمياب  1.80وباتف عه 
 ا ورو ت ج مقانص.0.22وت جه 

ا يفض  الشر  نايرة تلسرغ مسر يته  0.85ويفتح ل شجدبا بشجنول  يتية ل   يلسغ عاضه  
ا ويفررتح لررأعس  بشجرردبايل بشجنررول  وبششرراق  ن يررذم 2.60  ا وباتف عهررx 2.80ا4.80

 مستطيسة بششا .

 (:٤7المئذنة )لوحة رقم 

تررررد م ذنرررة جررر مع بشطيررر ا مرررل بشمرررآذل بشفايررردم يررر  بشريرررا بشريمررر ن  شررري  يررر  مدينرررة                             
 اية.طابلس  ييس  ل  ي  ميا وبشش ا ييال   يوجد شه  ميي  مل ييال بششا  وبشهخ

 داجة سسا. موني  الش  ق عدم بشم ذنة لوبسطة اليدا عشا

شسم ذنة ق عدم مالرة مهخاية لهخاية بضلسع ويوجد لن ييته  مرل جهرة بشوبجهرة بششرم شية 
مدبميم يفا عس  يلية  عمودبل يجاي ل مدمج ل ل شق عدم  ويتاول ا  عمود مل خمسة

ل بآلخررابل سوع لرر اهم وجخرراا نرر  ام جمرر  بشيجرراباجسررية تتاررول مررل ضرر مررنها هخايررة
يهخايت ا  منهم  لهخاية مجدوشه وتيج ل بشرمودبل تشالسه  بشمقانير ت  وقرد ترا لنر   
جدبا جعس  بشجدبا بششم ش  وتا عم  سقف خاس ن  لينه ولريل سرقف بشجر مع ممر  جخفر  

علر ام عرل  بشق عدم مل بشجهرة بششراقية. ويوجرد شرايط هخاير  جعسر  يتيرة لر   بشم ذنرة
 هخ اف رندسية. ويرسو بشق عدم ي  بضاا ل جشا   رامية شتيوي  بشمالع الش  ميمل.

داجة يلسرغ عراأ  ميتاول مل يلية عشا (46مشوية اقا  ويوجد ل شم ذنة سسا يسهون 
 0.25ا مرل جهرة بشرمرود وباتفر ع ار  منهر  0.06ا مرل جهرة بشير  ط و 0.31ا  منهر  

سا خشل  يؤدا الش  شاية بشم ذنة. بشمرقودم لرقود عس  شا  يؤدا الش  بشنوبيذ يس  ذشم س
ا 0.24وسرمم جردبا بشم ذنرة  0.85ا وباتف عهر  0.65يدوم يا  ويلسغ عاأ بشن يذم 

ويس  ذشم سسا خشل  يؤدا الش  شاية بشم ذنة  ور  ميمنة بششا  يلسغ عراأ ار  ضرسع 
 ا.0.٩5ا باتف عه  ٩5.0

لع مل بشميمل نوبيذ مرقودم يوجد جسف  ا  ن يذم بشم ذنة مل بشخ اج: يفتح ي  جالرة جض
يوجرد لإيردبر   0.65وباتف عره  0.65شوح يجاا مالع بششرا  مهخراف يلسرغ عاضره 

 هخاية ل اهم عس  جاضية ن  ام قوبا بشهخاية مالع ي  بشوسرط تشرالسه هخر اف لر اهم
الرع آخرا بشنل تية بتج ره  شسدبخ  وم تدوا يوشه هخ اف تشله بششاي ت (48مشوية اقا 

  (4٩مشويرة اقرا  يترأشف مرل هخر اف رندسريةي شال الش  بشخ اج. ومالع  بششاي ت تتجه
مل بشيجا ييملل  دخسة له  عمودبل بسطوبني ل مدمج ل ويوجد لأيد بضضلع بشميمتة

 عقد نيف دب اا وشي  ي  جميع بضضلع.
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ج ل لجرردبا يوجررد لأيررد بضضررلع بضالرررة بضخرراا دخسررة مرقررودم ياتنفهرر  عمررودبل مرردم
 .36بشم ذنة

يرسو ذشم يف ل مل بشمقاني ت ذبت بشد ي ت تيم  بششاية بشميمنة بشل اهم لرأ بشش  
عل جدابل بشم ذنة ويوجد له  يم نية قوب ا يجاية تيم  سرقف مرل بآلجرا ويلسرغ باتفر ع 

 بشج مع.   ا يت  سطح6.٩0شم ذنة ب

 المالحق
 (  1) ملحق 

  (:  1الوثيقة األولى )لوحة رقم 
 قضية

 تقايا وظيفة
لمجسرر  بششرراع بششررايف وميفرر  بشياررا بشمنيررف لطررابلس  بشميميررة ججسرره هللا تررر ش   -1

 ني  متوشيه مو ن  وسيدن .
بشموش  بشي اا بششاع  بشموقع خطه بشارايا لأع شيره وجمرد يضر يسه ومر شيره ويسرنت  -2

 جي مه وشي شيه.

ا ميمد بشلتاون  ن ظاب  ي يظ رذب بشات   بششاع  يخا بشخطل  بششيا مابد بلل بششي -3
 عس .

وقف ج مع بشطي ل بشا يل لر طل طرابلس  وعريل شره لنظيرا مل شراته وظيفرة بشنظرا  -4
 بشمهلوام.

ي  ا  يوا عيم نييل يضييل مل متيير  وقرف بشجر مع بشمهلروا شمر  اجا ير  ذشرم  -5
 مل بضنفرية.

 بشمريل.وبشميسية شجهة بشوقف بشمهلوا وبذل شه لمل شام بشوظيفة بشمهلوام وتن و   -6

 بشمهلوا مل متيي  وقف بشج مع بشماقوا نيل   وترين   والذن  شاعي ت مقلو ت. -7

مل بششيا مابد بشمذاوا بشقلو  بششاع  وج رة وجاا ذشم وياا ي  جوب ر  شرها  -8
 شوب .

 بشمااا مل شهوا سنة سلع وسلريل وجشف وبشيمد هلل. -٩

 (  ۲) ملحق 
 (:۲الوثيقة الثانية )لوحة رقم 

 قضية
 ظيفة سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع.تقايا و -1

                                                           
تجويفرر ت تشررله  لع بشوبقرررة لرريل بشنوبيررذ بضالرررةوشرري  امرر  ذاررا عمررا ترردماا مررل جنرره يوجررد يررا بضضرر-36

 بشمي اي .
 .23٩عما تدماا: ت ايا وجي ا  ص  -    
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بشقويا رو بنه لمجس  بششاع بششايف وميف  بشياا بشمنيف لطابلس  بشش ا بشميمية  -2
 ججسة هللا تر ش .

قاا متوشيره مو نر  وسريدن  بشمروش  بشير اا بششراع  بشموقرع خطرة بشارايا جعرله دبا  -3
 يضسه وعله.

بشخط   بشماع  يخرا بشيرسي  بششريا عسر  لرل  ي م  رذب بشات   بششاع  ون ق  ذب -4
 بشمايوا.

بششيا ميمد ي  وظيفرة بشات لرة عسر  وقرف جر مع بشطير ل بشمرمروا لرذاا هللا ترر ش   -5
 بشا يل.

ل طل طابلس  وعيل شسوظيفة بشمهلوام ي  متيي  وقف بشجر مع بشمرذاوا ير  ار   -6
 يوا.

 ن و  مرسومه  بشماقوا.يلال عيم ني ت يضي ت وبذل شه لمل شام بشات لة بشمهلوام وت -7

 وذشم شيلييته شسخدمة بشمهلوام وشم  اجا ي  ذشم بضنفرية شجهة بشوقف. -8

بشمهلروا تقايراب  وجذنرر   شراعييل مقلروشيل مررل بششريا عسر  بشمررذاوا وج ررة وشررف رة  -٩
 بشقلو .

 بششاع  تياياب  ي  جوب   شها شوب  بشمااا ي  شهوا سنة سلع وسلريل وجشف.   -10
 

 (  3) ملحق 
 (:3ثيقة الثالثة )لوحة رقم الو

 قضية
 تقايا وظيفة توشيه

 سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع بشقويا رو بنه. -1
لمجسرر  بششرراع بششررايف وميفرر  بشياررا بشمنيررف لطررابلس  بششرر ا بشميميررة ججسررة هللا  -2

 تر ش  قاا متوشيه.

دبمرت يضر يسه مو ن  وسريدن  بشمروش  بشير اا بششراع  بشموقرع خطره بشارايا لأع شيره  -3
 ومر شيه.

 ويسنت جي مه وشي شيه ي م  رذب بشات   بششاع  ون ق  ذب بشخط   بشماع  يخا. -4

بشفضررل بششرريا ميررطف  بلررل بشمايرروا بششرريا ميمررد يرر  وظيفررة بشتوشيررة عسرر  وقررف  -5
 ج مع بشطي ل.

بشمرموا لذاا هللا تر ش  بشار يل للر طل طرابلس  بشمرريل شهر  ير  متييرلت بشوقرف  -6
 بشمهلوا.

 ا  يوا جالع عيم ني ت يضي ت وجذل شه لتر ط  مي شح بشوظيفة بشمهلوام.ي   -7

 وتن و  مرسومه  بشمريل شه  جعله جسوم ي  تقدمه وذشم إلنيل  بشوظيفة. -8

بشمهلوام لموت بششيا جيمد لل بششيا عيم ل وشالوار  عرل مل شرا شراع  تقايراب   -٩
 وبذن  .
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 بشقلو  بششاع  وجاا ذشم.توش  مل بششيا ميطف  بشموم  الشيه وج رة شف رة  -10

 ي  بشي شال مل شها شوب  بشمااا مل شهوا سنة سلع وسلريل وجشف. -11

 (  ٤) ملحق 

 (:٤الوثيقة الرابعة )لوحة رقم 

 قضية

 تقايا وظيفة توشية

 ج مع بشطي ل

لمجسرر  بششرراع بششررايف وميفرر  بشياررا بشمنيررف لطررابلس  بششرر ا بشميميررة ججسرره هللا  -1
 دن  بشموش .تر ش  شدا متوشيه مو ن  وسي

بشي اا بششاع  بشموقع خطره بشارايا لأع شيره دبمرت يضر يسه ومر شيره ويسرنت جي مره  -2
 وشي شيه يضا يخا بشفضل.

مو نرر  بششرريا ميررطف  لررل بشمايرروا بششرريا اللررابريا بششررهيا نسررله بشاررايا لرر لل  -3
 بشلتاون .

 .يدم لاجم شايفة سسط نية له  بشمنيف جل توشية وقف ج مع بشطي ل بشا يل ل طل -4

بشميمية بشمهلوام وجهت عسيه مل طراف بشسرسطنه بشرسيره وبشرتم  بشير اا بششراع   -5
 بشمش ا الشيه بل.

يقرراا يرر  وظيفررة بشتوشيررة عسرر  وقررف بشجرر مع بشمهلرروا ي ج لرره الشرر  مستمسررة وقررااه  -6
 ل شوظيفة بشمهلوام.

وجذل شه لمل شاته  وتن و  مرسومه  بشمرريل شهر  مرل متيير  بشوقرف بشمهلروا جسروم  -7
 .مل تقدمه

تقاياب  وبذن   شاعييل مقلوشيل مرل بششريا ميرطف  بشمرذاوا وج رر   وشرف ر   بشقلرو   -8
 بششاع .

وجاا ذشم وياا ي  بشيوا بشي شال وبشرشايل مل شها يفا بشخيا مل شهوا سرنة  -٩
 يم ل.

 وسلريل وجشف ي  رجام مل شه بشره وبششاف وبشيمد هلل ويده. -10

 

 (  5) ملحق 

 (:5الوثيقة الخامسة )لوحة رقم 

 قضية

 تقايا وظيفة آذبل

 سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع بشقويا رو. -1

مبنه لمجس  بششاع بششايف وميفر ( بشيارا بشمنيرف لطرابلس  بششر ا بشميميرة ججسره  -2
 هللا تر ش  قاا متوشيه مو ن  وسيدن .
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 ]هدبمت يض يس[مبشموش  بشي اا بششاع ( بشموقع خطه بشاايا ل ع شيه دبمت يض يسه  -3
 ومر شيه ويسنت بي مه.

موشي شيه ي م ( رذب بشات   بششراع  بشخطر   يخرا بشيرسي  بشرداويش ميرطف  لرل  -4
 عس  ي  وظيفة.

مب ذبل( لمنررر ام جررر مع بشطيررر ل لطرررابلس  يررر  ب وقررر ت بشخمررر  بشمرررريل شهررر  مرررل  -5
 متييلت وقف.

بشجرر مع بشمررذاوا يرر  ارر  يرروا يررلال عيم نيرر ت يضرري ت وبذل شرره لمل شررام بشوظيفررة  -6
 شمهلوام.ب

وتنرر و  مرسومهررر  بشمررريل شهررر  بشمهلررروا جسرروم يررر  تقدمررره وذشررم إلنيرررل  بشوظيفرررة  -7
 بشمهلوام.

لموت علد هللا لل بشي ج يسيل بشيين  بشمقراا لهر  بشسر لع وشرالوار  عرل مل شرا  -8
 شاع  تقاياب .

وبذنرر   شرراعييل مقلرروشيل مررل بشررداويش ميررطف  وج رررة وشررف رة بشقلررو  بششرراع   -٩
 تياياب  ي .

 ا شوب  بشمااا مل شهوا سنة سلع وسلريل وجشف.نام شه -10
 

 (  6) ملحق 

 (:6الوثيقة السادس )لوحة رقم 

 قضية

 تقايا وظيفة توشية

 سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع. -1

بشقويا رو بنه لمجس  بششاع بششايف وميف  بشياا بشمنيف لطابلس  بشش ا بشميمية  -2
 ججسه هللا تر ش  قاا متوشية.

ن  وسريدن  بشمروش  بشير اا بششراع  بشموقرع خطرة بشارايا ل ع شيره دبمرت يضر يسه مو  -3
 ومر شيه ويسنت.

بي مه وشي شيه ي م  رذب بشات   بششاع  ون ق  ذب بشات   بشماع  يخا بشفضل بششيا  -4
 مابد.

لل بششيا ميمد ي  وظيفة بشتوشية عس  وقف ج مع بشطي ل بشمرموا لذاا هللا تر ش   -5
 بشا يل.

طررابلس  بشمررريل شهرر  يرر  متييررلت بشوقررف بشمهلرروا يرر  ارر  يرروا خمرر  لرر طل  -6
 عيم ني ت يضي ت.

وبذل شه لتر ط  مي شح بشوظيفة بشمهلوام وتن و  مرسومه  بشمريل بعرله بسروم مرل  -7
 تقدمة.
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وذشررم إلنيررل  بشوظيفررة بشمهلرروام لمرروت بيررد مب(ض مررة بششرريا ميررطف  لررل بششرريا  -8
 بلابريا وشالوار .

اياب  وبذن   شاعييل مقلروشيل مرل بششريا مرابد بشمرذاوا وج رر   عل مل شا شاع  تق -٩
 وشف ر  .

 بشقلو  بششاع  تياات ي  نام شها اج  بشفاد شسنة يم ل وسلريل وجشف. -10

 (  7) ملحق 

 (:7الوثيقة السابعة )لوحة رقم 

 قضية

 تقايا وظيفة

 سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع بشقويا رو بنه. -1

ع بششررايف وميفرر  بشياررا بشمنيررف لطررابلس  بششرر ا بشميميررة ججسررة هللا لمجسرر  بششررا -2
 تر ش  قاا متوشية مو ن .

وسيدن  بشموش  بشير اا بششراع  بشموقرع خطره بشارايا بع شيره دبمرت يضر يسه ومر شيره  -3
 ويسنت بي مه.

وشي شيه ي مر  ررذب بشاتر   بششراع  بشخطر   بششريا جيمرد لرل بشمايروا بشمالفروا شره  -4
 بششيا.

 طف بشاام  ي  وظيفة بشخط لة ي  ج مع بشطي ل بشمرموا لذاا هللا.بل  بشس -5

تر ش  بشار يل لر طل طرابلس  بشمرريل شهر  ير  بشمرسروا مرل متييرلت وقرف بشجر مع  -6
 بشمش ا الشيه.

 ي  ا  يوا خم  عيم ني ت يضي ت وبذل لمل شام بشوظيفة بشمهلوام. -7

 هلوام.وتن و  مرسومه  بسوم مل تقدمة وذشم إلنيل  بشوظيفة بشم -8

 ل نتق   بششيا ميططف  لل بششيا بلابريا بشلتاون  الش  ايمة هللا تر ش . -٩

 وشالوار  عل مل شا شاع  تقاياب  وبذن   شاعييل مقلوشيل مل بششيا. -10

 جيمد بشمذاوا وج ر   وشف ر   بشقلو  بششاع  تياات ي  نام شها اج . -11

 بشفاد مل شهوا سنة يم ل وسلريل وجشف. -12

 (  8) ملحق 

 (:8الثامنة )لوحة رقم  الوثيقة

 قضية

 تقايا وظيفة. سل  تيايا رذب بشاقا بشذا رو عس  نهإ بششاع بشقويا رو بنه. -1

لمجسرر  بششرراع بششررايف وميفرر  بشياررا بشمنيررف لطررابلس  بششرر ا بشميميررة ججسررة هللا  -2
 تر ش  قاا متوشية.

سه مو ن  وسريدن  بشمروش  بشير اا بششراع  بشموقرع خطره بشارايا ل ع شيره دبمرت يضر ي -3
 ومر شيه.
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 ويسنت بي مه وشي شيه ي م  رذب بشات   بششاع  ون ق  ذب بشخط   بشماع  يخا. -4

 بشفضل بششيا ميطف  لل بشمايوا بششيا ميمد ي  وظيفة بشنظا عس  وقف ج مع. -5

 بشطي ل بشمرموا لذاا هللا تر ش  بشا يل ل طل طابلس  بشمريل شه  مل بشمرسوا. -6

 شيه ا  يوا يلال عيم ني ت يضي ت.ي  متييلت وقف بشج مع بشمش ا ال -7

 جذل شه لمل شام بشوظيفة بشمذاوام وتن و  مرسومه  بشمهلوا بسوم مل تقدمة. -8

وذشررم لرررد جل عرره  بششرريا مررابد لررل بششرريا ميمررد بشلتاونرر  بشمقرراا بشسرر لع عررل  -٩
 بشوظيفة.

 بشمهلوام شاول توشيت وقف بشج مع بشمش ا الشيه تقاات ب ل عسيه ووظيفة. -10

 شية ممتنرة بشجمع بشره  بششاع  تقاياب  و بذن   شاعي   مقلوشيل مل.بشنظا وبشتو -11

 بششيا ميطف  بشمذاوا وج رة وشف رة بشقلو  بششاع  تياات ي  بشيوا بشخ م . -12

 مل شها اج  بشفاد مل شهوا سنة يم ل وسلريل وجشف. -13

 (  9) ملحق 

 (:9الوثيقة التاسعة )لوحة رقم 

 قضية

شفضل وبشمداسيل بششيا علد بشجسي  جينردا بشينفر  لمجس  بشمش ا الشيه يضا يخا ب -1
 وبدع  عس  يخا بض مة.

بششيا ميمد لل بششيا ميطف  بششهيا ل لل علد بشي  مقرااب  ير  دعروبه عسيره لر ل  -2
 بشمايوا ميمود.

 جسل  بشوبقف شاط ي  ات   وقفه بشمفي  بشيلوت بل ياول بشخطي  ي  ج مرة. -3

ل وظيفة بشخط لة بشماقومة مقااه عسيره مرل بشمراوف ل شميمودية ينف  بشمذر  وب -4
 قديا.

 بشهم ل لموج  لاب بت شايف ت سسط ني ت مودع عسمها ي  بشسج  بشميفوظ. -5

 ورو ق يا لخدمة بشوظيفة مل نيا قيوا وبل بشمدع  عسيه ش ير  بشمذر  بل  . -6

 عل جد وبنه  ب ل شوال  يضام بشسسط ل نياه بشاييا بشايمل خلف بشوبقع. -7

 ابم ي  عهشه عل وظيفة بشخط لة لاليا موج  وسأ .وبخاج ل -8

 سؤبشه يس   يأج   ل إلنا ا شذشم وعدا بشرسا يسم  بج   لذشم. -٩

 اذشم وبطسع مو ن  وسيدن  بشي اا بششاع  بشمش ا الشيه بجاا هللا بشخيا. -10

 عس  يديه عس  م  شاط بشوبقف ي  ات   وقفه ي ذب رو ن طع ل ششاط. -11

 علد بشجسي  بيندا ي  وظيفة بشخط لة بشماقومه. بشماقوا قاا مو ن  بششيا -12

 ام  ا ل وبذل شه ل شقي ا لخدمته  وتن و  مرسومه  تقاياب  وبذن  . -13

 شاعييل بوقره  ل شطايع بششاع  ل  شتم   بشماع  جاا ذشم وياا. -14

 ي  بوبسط شها اج  بشفاد سنة سلع وعشايل وم ية وجشف. -15
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 ذاالشكــال

 

       
 

 مسقط أفقي للجامع المعلق والمصلى الصيفي الخاص به

 
 

مسقط أفقي للمدرسة المحمودية  مسقط أفقي لضريح محمود لطفي الزعيم

 ( عمل الباحث1شكل رقم ) 
  

 ( عمل الباحث۲شكل رقم )
 

 ( عمل الباحث3شكل رقم )
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 مسقط أفقي لجامع الطحام   

  
 تفريغ اللوحة التأسيسية بالجامع المعلق      مسقط أفقي للمصلى الصيفي بجامع الطحام

        

 ( عمل الباحث4شكل رقم )

 

 ( عمل الباحث5شكل رقم )

 

 ( عمل الباحث6شكل رقم )
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 اللــوحات

 (۲لوحة رقم )                                           (1لوحة رقم )                 

 الوثيقة الثانية                     يقة االولىالوث               

 
 (٤لوحة رقم )                                           (3لوحة رقم )             

 الوثيقة الرابعة                                          الوثيقة الثالثة               

 
 (6لوحة رقم )                                          (5لوحة رقم )            

 الوثيقة السادسة                                        الوثيقة الخامسة          
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 (8(                                            لوحة رقم )7لوحة رقم ) 

 الوثيقة الثامنة                          وثيقة السابعةال

              

 (9لوحة رقم )

 الوثيقة التاسعة
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 ( السلم المؤدي الي الجامع المعلق 11لوحة رقم )      ( الواجهة الشمالية بالجامع المعلق   10لوحة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

 ( نص كتابي  بأعلى النافذة  بالجامع المعلق13لوحة رقم )          ( كتلة المدخل بالجامع المعلق1۲لوحة رقم )
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                 ( اللوحة التأسيسية للجامع المعلق15لوحة رقم )   أعلى السلم المؤدي للجامع المعلق( النقش  الكتابي ب1٤لوحة رقم )

          
 ( مئذنة الجامع المعلق                17( محراب الجامع المعلق                      لوحة رقم )16لوحة رقم )



 13دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 621 - 

 
 ( زخارف كتابية بمنبر جامع المعلق                      19( زخارف كتابية بمنبر جامع المعلق     لوحة رقم )18لوحة رقم ) 

 
 معلق ( نقش كتابي بأعلى باب منبر جامع ال۲1لوحة رقم )   ( زخارف هندسية بمنبر جامع المعلق     ۲0لوحة رقم )

 
 

 ( الجدار الجنوبي بالجامع المعلق                      ۲3( دكة المبلغ بالجامع المعلق            لوحة رقم )۲۲لوحة رقم )   
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 ( محراب المصلى الصيفي بالجامع المعلق   25قم )لوحة ر          ( الدخالت بالمصلى الصيفي  بالجامع المعلق24لوحة رقم )   

 
 

محراب المدرسة ( 27لوحة رقم )               ( مدخل المدرسة المحمودية26لوحة رقم )    
  المحمودية
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 ( القبو المتقاطع بالمدرسة المحمودية ۲9لوحة رقم )      ( اللوحة التأسيسية بالمدرسة المحمودية    ۲8لوحة رقم ) 

 

 
 

 ( النقش الكتابي على التركيبة              31لوحة رقم )         ( ضريح محمود الزعيم 30لوحة رقم )   

 محمود الزعيم  الحجرية بضريح                                                          
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 ( المنبر الرخامي بجامع الطحام  33( محراب جامع الطحام      لوحة رقم )  3۲لوحة رقم )     

 

 
 

  ( فتحة بسقف جامع الطحام 35لوحة رقم )   دار الغربي بجامع الطحام    ( الج 3٤لوحة رقم )  
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 ( السلم المؤدي الي المصلى الصيفي  37لوحة رقم )     ( دكة المبلغ  بجامع الطحام   36لوحة رقم )     

 
 ( الميضأة بجامع الطحام 39لوحة رقم )            ( الجدار الشرقي بجامع الطحام 38لوحة رقم ) 

 
 ( رخارف رخامية  بأرضية جامع الطحام  ٤1( اللوحة التأسيسية للميضأة        لوحة رقم )  ٤0لوحة رقم ) 



 13دراسات في آثار الوطن العربي 
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 ( زخارف رخامية بأرضية النوافذ ٤3لوحة رقم )        ( زخارف رخامية بأرضية النوافذ ٤۲لوحة رقم )         

 
 ( المصلى الصيفي بجامع الطحام  ٤5لوحة رقم )      ( السلم الحجري المؤدي للمئذنة  ٤٤لوحة رقم ) 
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 ( مئذنة جامع الطحام ٤7( السلم الحلزوني بمئذنة جامع الطحام    لوحة رقم )  ٤6لوحة رقم ) 

 

 ( زخارف بمئذنة جامع الطحام  ٤9لوحة رقم )            ( زخارف بمئذنة جامع الطحام ٤8) لوحة رقم   

    

 


