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 مسجد عمرو بن العاص بدمياط

 دراسة أثرية فنية
 *أحمد اد/رض
( توجهت جيوش عمرو بن العاص إلخضاع 1بعد أن تم للمسلمين فتح حصن بابليون )

( حيث توجه إليها عمرو بن العاص علي 2باقي المدن المصرية ومنها مدينة دمياط )
حيث كان الوقت  م ولكنه لم يستطع فتحها 641هـ /  21رأس سرية من الجيش سنة 

وقت الفيضان وغمرت المياه أرض الدلتا فلم يستطع جيشه السير في هذه المستنقعات 
( فعاد بجيشه إلي مدينة 3باالضافة إلي المقاومة الشديدة التي لقيها عند مدينة سخا )

االسكندرية ثم أرسل إلي دمياط في العام التالي سرية من الجيش علي رأسها القائد 
قداد بن األسود الذي استطاع فتح مدينة دمياط وصالح أهل قراها علي مثل العربي الم

 حكم الفسطاط .

واستخلف المقداد علي أهل دمياط رجالً من الصحابة هو يزيد ابن عامر رضي هللا عنه 
ثم توجه إلي فتح مدينة تنيس حيث انضم إليه شطا بن الهاموك بمن معه من أهل القري 

أهل تنيس حيث قتل األمير شطا في المعركة ودفن في الموضع  المجاورة لدمياط لقتال
هـ /  22المعروف باسمه إلي اليوم مدينة شطا وذلك في ليلة النصف من شعبان عام 

وكان من                                                                                     م . 642
م فتح البالد يسعون إلي انشاء مدينة جديدة تحمل مالمح عادة العرب أنه بعد أن يتم له

ومميزات الطابع العربي في انشاء المدن بحيث يكون المسجد الجامع هو مركز المدينة 
والنواة التي تنموا حولها األحياء السكنية كما حدث في مدن البصرة والكوفة والفسطاط 

أن مدينة دمياط تختلف عن هذه  علي ( . 4وغيرها من المدن التي أنشأها المسلمون )

                                                           
 مدير عام المتابعة الفنية *

ليون : حصن روماني قديم يقع علي الضفة الشرقية للنيل وكان مركزا للحاميةة الرومانيةة بمصةر ( باب 1) 

م ت  1906مطبعةة السةعادة ت مصةر ت ياقوت الحموي : معجةم البلةدان ت ترتيةب محمةد أمةين الخةانجي ت 
 . 328ت  ص  1ج
ة الشةرقية لفةرع النيةل ( دمياط : مدينة تقع علي ضفة البحر الشةامي مةن الجهةة الشةرقية وعلةي الجهة 2)

كةم إلةي الجنةوب  15الشرقي المعروف باسمها وهو فرع دمياط وتبعد اآلن عن البحر المتوسةط بمقةدار 
ابةةن دقمةا  : االنتصةار لواسةةطة عقةدة األنصةار فةةي تةاريف مصةر وجارافيتهةةا ت دار مةن مصةب النهةر .

 . 82 – 80ت ص  5اآلفا  الجديدة ت بيروت ت بدون تاريف ت ج 
خا : مةةن المةةدن القديمةةة وكانةةت قصةةبة الاربيةةة فةةي العصةةر األيةةوبي وبهةةا دار الةةوالي وتشةةتهر ( سةة 3)

 بزراعة الكتان والقمح وهي مدينة كبيرة ذات حمامات وأسوا .
ت الهيئة  1945محمد رمزي : القاموس الجارافي للبالد المصرية ت من عهد قدماء المصريين إلي سنة 

 141ت ص  2ت    2ت ج  1994المصرية العامة للكتاب ت 
  53ت ص  1981العربية ت القاهرة  ( حسن الباشا : مدخل إلي اآلثار االسالمية ت دار النهضة 4)
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( تكتظ بالسكان وتتكدس فيها العمائر 5المدن فقد كانت مدينة قائمة ذات أسوار وأبراج )
والدور حيث فتحها المسلمون لذلك عمد المسلمون إلي موضع فضاء يقع جنوب المباني 

وثانيها  وقاموا بتأسيس أولي المساجد االسالمية بدمياطتالسكنية داخل أسوار المدينة 
بمصر وأفريقيا ورابع مساجد عصر الصحابة والخلفاء بعد مساجد البصرة والكوفة 
والفسطاط ت وهناك رواية انفرد بذكرها المؤرخ ابن اسح  األموي حيث يذكر أن 
المسلمين استولوا علي إحدي الكنائس القديمة بدمياط وقاموا بتحويلها إلي مسجد 

بن العاص لم يكن علي رأس السرية التي فتحت مدينة ومع أن القائد العربي عمرو ت(6)
دمياط ولم يشارك في بناء المسجد بها إال أنه شاع بين األثريين إطال  اسم عمرو بن 
العاص علي مسجد دمياط بالرغم من أننا ال نجد هذا االسم ) مسجد عمرو بن العاص 

 في الوثائ  التي اطلعنا بدمياط ( في المصادر التاريخية التي بين أيدينا إلي اآلن وال
ولعل هذه التسمية مردها إلي الشبه الكبير بين مسجد عمرو بن ت( 7عليها حتي اآلن )

أما عن شكل المسجد القديم الذي ( 8العاص بالفسطاط وبين مسجد دمياط فهو شبيه به )
أسسه صحابة رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عند الفتح العربي لدمياط فلم أستطع 

وإن كنت  تقوف علي شكله ومساحته من خالل ما أتيح لي من المصادر حتي اآلن الو
أرجح أنه ال يختلف كثيرا في مساحته ومادة بنائه وأسقفه عن مسجد عمرو بن العاص 
بالفسطاط  ومن المؤكد أنه لم يب  منه إال موضع األرض الذي دخل ضمن أرض 

 – 1101هـ /  524 – 495بأحكام هللا  المسجد الحالي حين قام الخليفة الفاطمي اآلمر
بإعادة بناء هذا المسجد وتوسعته بحيث وصل إلي مساحته الحالية التي هو  تم  1128

متراً ومثلها من الشر  إلي  60عليها اليوم  إذ يبلغ طول ضلعه من الشمال إلي الجنوب 
ياط وذلك بعد وكان الخليفة الفاطمي اآلمر قد اهتم بتحصين مدينتي تنيس ودم تالارب 

ضياع معظم مدن الشام وخضوعها لسيطرة اإلفرنج فأعاد بناء سور المدينة الذي أقامه 
وقد حرص اآلمر عند عمارة المسجد  (.10( وعمر المسجد الجامع )9المتوكل العباسي )

                                                           

 214ت ص  1( المقريزي : الخطط ت ج 5)

ولعةةل مةةا ذكةةره ابةةن  81هةةـ ت ص  275( ابةةن اسةةح  األمةةوي : فتةةوع مصةةر وأعمالهةةا ت القةةاهرة ت  6)
هةةـ / 617يةةل المسةةجد إلةةي كنيسةةة بعةةد احةةتاللهم مدينةةة دميةةاط عةةام اسةةح  كةةان حةةافزا للفةةرنج علةةي تحو

 م فهم يعتقدون أن أصل هذا المسجد كان كنيسة . 1248هـ /  647م وعام  1218
 وما بعدها . 213ت ص  1المقريزي : الخطط ت ج

( أطل  علي هذا المسجد عدة أسماء منها مسجد فتح ومسةجد فةاتح ومسةجد أبةي العطةاء ومسةجد أبةي  7)

 المعاطي والمسجد العتي  والمسجد الكبير 
 . 226 – 224ت ص  1المقريزي : الخطط ت ج

( علي مبارك : الخطط التوفيقيةة الجديةدة لمصةر القةاهرة ومةدنها وبالدهةا القديمةة والشةهيرة ت الهيئةة  8)
 . 115ت ص  10م ت ج  1969المصرية العامة للكتاب ت 

  53ت ص  5بيروت ت ج  تاألمصار ت دار اآلفا  الجديدة  االنتصار بواسطة عقد ت( ابن دقما   9)

 . 224ت ص  1الخطط ت ج ( المقريزيت 10)
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أن يكون محراب المسجد الجديد موضع المحراب القديم وفي نفس اتجاهه الساب  علي 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة  ( .11لمحراب إلي جهة الجنوب )الرغم من انحراف ا

بحرص الخليفة علي احترام اتجاه القبلة الذي وضعه صحابة رسول هللا صلي هللا عليه 
وسلم أو أنهم لم يرغبوا في تحويل القبلة وتصحيحها لعلمهم بأن العامة في دمياط وأهل 

ر خاصة وأنه قد أتي علي أيدي قوم الدين خاصة ومشايف الدين قد ال يقبلون هذا التايي
فالمذهب الشيعي لم يتالال في معتقدات العامة ولم يجد صدي  تيخالفونهم في المذهب 

عند عامة الناس . وإن اعتنقه بعض فقهاء الدين فكان السبب هو الحرص علي تقلد 
سير المناصب اإلدارية والوظائف الدينية بمسايرة الحكام في مذهبهم ... كما يمكن تف

احتفاظهم بالوضع القديم للقبلة باحترامهم للتراث الموروث وحفاظهم علي اآلثار التي 
ويكاد مسجد عمرو بن العاص بدمياط ينفرد بتلك المحنة             ورثوها عمن سبقهم .

القاسية التي اختص بها دون سائر المساجد المصرية أال وهي تحويل هذا المسجد إلي 
وذلك أثناء فترات االحتالل الصليبي لمدينة دمياط وال يزال المتحف  كنيسة أكثر من مرة

الوطني بهولندا يحتفظ إلي اليوم بناقوس نحاس كبير يقولون عنه إنه ناقوس كاتدرائية 
م في سلطنة  1220هـ /  617وكانت أولي هذه التحوالت سنة            (.12دمياط )

بعد أن حاصر  1237 – 1218هـ /  635 – 615الملك الكامل محمد بن الملك العادل 
الفرنج دمياط مدة ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوماً استطاعوا بعدها االستيالء علي 

هـ / 647ثم حول المسجد مرة ثانية إلي كنيسة سنة  (13دمياط وجعلوا الجامع كنيسة )
 1250 – 1229هـ /  647 -  637م في سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب  1248

وتشير المصادر التاريخية إلي أن الملكة مارجريت زوجة الملك لويس التاسع ملك تم 
فرنسا وقائد الحملة الصليبية علي مصر في ذلك التاريف وضعت مولوداً لها في دمياط 
أسمته يوحنا وتم تعميده في كاتدرائية دمياط الذي كان مسجدها الجامع بعد أن حول إلي 

يسة العذراء حيث أقيم بها القداس . وقد لقب يوحنا بالحزين نظرا كنيسة كرست باسم كن
 في العصرتخطيط المسجد                                        (.14لمولده ووالده في األسر )

المقريزي أن بدمياط  يذكر                                                                الفاطمي
جوامع المسلمين تسميه العامة مسجد فتح وهو المسجد الذي أسسه جامع من أجل 

المسلمون أول ما فتح هللا أرض مصر علي يد عمرو بن العاص وعلي بابه مكتوب 

                                                           

( حدث هذا االنحةراف عنةد تحديةد القبلةة فةي مسةجد عمةرو بةن العةاص بالفسةطاط فعلةي الةرغم مةن  11)

ي جهةة وضةعها جةاء منحرفةا إلةاشتراك ثمانية من الصحابة وقيةل ثمةانون فةي تحديةد اتجةاه قبلتةه إال أن 
 . 247 – 246ت ص  2الخطط ت ج :المقريزي الشر  

( أخبرنا بذلك األستاذ عباس الطرابيلي الكاتب والمؤرخ االسةالمي وذلةك أثنةاء وضةع حجةر أسةاس  12)
  2004مشروع ترميم مسجد عمرو بن العاص بدمياط سنة 

  217ت ص  1الخطط ت ج ( المقريزي ت 13)

 100ت ص  10الخطط ت ج  علي مبارك ت
 . 143المرجع الساب  ت ص  ت( نقوال يوسف  14)
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بالقلم الكوفي أنه عمر بعد سنة خمسمائة من الهجرة وفيه عدة من عمد الرخام منها ما 
وتدل الشواهد المعمارية                                             (.15يعز وجود مثله )

بالمسجد أنه كان في العصر الفاطمي يتكون من شكل مربع تقريبا طول ضلعه من 
متر يتوسطه صحن  56.70متر ومن الشر  إلي الارب  55.62الشمال إلي الجنوب 

متر ومن  31.00مكشوف سماوي مستطيل الشكل طول ضلعه من الشمال إلي الجنوب 
متر يحيط بهذا الصحن ثالثة أروقة هي الروا  الجنوبي  36.00ارب الشر  إلي ال

والروا  الشرقي والروا  الاربي أكبرها الروا  الجنوبي وهو روا  القبلة إذ يبلغ عمقه 
متر قسمت هذه المسافة إلي أربع بالطات موازية للجدار الجنوبي يتراوع اتساع  22.00

تفصل البالطات عن بعضها بوائك عددها  متر 4.90متر إلي  4.60البالطات ما بين 
أربع بائكات ذات عقود مدببة مبنية من الطوب اآلجر وهذه العقود محمولة علي عمد من 
الرخام وتسير عقودها موازية للجدار الجنوبي للمسجد ويتوسط الروا  الجنوبي عموديا 

علي  ( يصل ما بين صحن المسجد إلي محور المحراب16علي المحراب مجاز قاطع )
سمت محور الباب الشمالي للمسجد إذ نرجح أن المسجد كان يحتوي علي ثالثة مداخل 
محورية أحدها في الشر  واآلخر في الارب أما الثالث فيفتح في الضلع الشمالي للمسجد 

حيث كانت مدينة  تعلي محور المحراب الذي موضعه اآلن المدخل الجنوبي للمسجد 
م تقع إلي الشمال  1251هـ /  649ا األمراء المماليك سنة دمياط القديمة قبل أن يهدمه

أما ناحية الجنوب فكانت أرض  تمن المسجد الحالي وتحيط به من ناحية الشر  والارب
زراعية وبساتين أقام عليها الصيادون والتجار األخصاص بعد هدم دمياط ثم عمرت 

 االسم إلي اليوم .شيئا فشيئا وأطل  عليها اسم المنشية وال زالت تحمل هذا 

عم  الروا   تأما الروا  الشرقي والاربي فان كل منهما يتكون من ثالث بالطات 
متر وتسير عقودهما عمودية علي  9.00متر وعم  الروا  الاربي  10.20الشرقي 

بلغ اتساع المجاز القاطع الذي .تالجدارين الشرقي والاربي للمسجد جدار القبلة بموازاة 
متر وهو نفس اتساع بالطة المحراب المجاورة  4.90ه موجودة إلي اليوم ال تزال بقايا

لجدار القبلة مما يعني أنه عند تقاطع المجاز القاطع مع بالطة المحراب تنشأ منطقة 
متر تتقدم المحراب وهذا يشير إلي وجود قبة كانت تتقدم 4.90مربعة طول ضلعها 

                                                           

 . 224ت ص  1الخطط ت ج ت( المقريزي  15)

( المجاز يقصد به في العمارة ممر يسلك منه مةن مكةان إلةي مكةان وقةد يكةون كشةفا أو مسةقفا وفةي  16)
 المساجد كان عرضه ضي  بالنسبة إلي طوله الممتد وسقفه أعلي من سقف الروا  علي جانبيه .

 –ليلةةي علةةي إبةةراهيم ت المصةةطلحات المعماريةةة فةةي الوثةةائ  المملوكيةةة  –مةةد أمةةين محمةةد مح -
 . 99ت ص  1990الجامعة األمريكية بالقاهرة ت 

معجةم العمةارة وإنشةاء المبةاني ت مطةابع األهةرام بالقةاهرة ت الطبعةة  تتوفي  أحمد عبد الجةواد  -
 . 294ت ص  1985الثانية ت 
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أما ت( 17ن سمات العمارة الفاطمية )المحراب علي هذه البالطة المربعة وهي سمة م
سقف المسجد فقد كان من الخشب المسطح المحمول علي براطيم خشبية ترتكز بطرفيها 
علي البائكات المحمولة علي العمد الرخامية وتدل الشواهد التي عثرنا عليها أثناء 

من عمليات إعادة تأهيل المسجد أن جدرانه كانت من الطوب اآلجر المطلي بطبقة من 
الطالء الجيري األبيض عليها آثار لزخارف هندسية ونباتية بطريقة الحز كذلك كانت 
تزخرف المسجد نقوش بالكتابات الكوفية المزهرة المعروفة بالخط القرمطي الذي شاع 
استخدامه في العصر الفاطمي علي العمائر وهي كتابات نقشت نقشا بارزا علي أفاريز 

لة حيث بقي منها جزء نقرأ منه : ) .... له ما في من الخشب ووضعت بروا  القب
( 18السموات وما في األرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم ( )

كذلك نقرأ ) الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون في خل  السموات 
كذلك ما                                (.19واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال ........ ( )

أورده المقريزي من أنه رأي نقشاً بالخط الكوفي علي مدخل المسجد يشير إلي عمارته 
( لعله نص تأسيس المسجد وهذا يدل علي عمارة 20بعد سنة خمسمائة من الهجرة )

 .( 21المسجد في عصر الخليفة اآلمر بأحكام هللا حيث أنه قد عمر مدينتي تنيس ودمياط )
          الصحن:                                                                                        

مستطيل بشكل                                                                                      
ثالث جهات وتتوسطه  متر وهو مكشوف سماوي تحيط به األروقة من 36×  31أبعاده 

فوهة الصهريج وهي فوهة مستديرة الشكل من الرخام األبيض والصهريج مبني تحت 
متر تنقسم هذه  9.50×  10.0تخوم األرض ويشال مساحة مربعة الشكل تقريبا 

المساحة إلي أربعة مربعات بواسطة دعامة مربعة من اآلجر يرتكز عليها أربعة عقود 
رتكزة علي الجدر الخارجية للصهريج وهي من اآلجر تحمل في االتجاهات األربعة م

قبابا ضحلة والصهريج مطلي من الداخل بطبقة من الطالء المانع لتسرب المياه 

                                                           

مية في المساجد الجامعة إقامة قبةة تتقةدم المحةراب تقةام علةي مسةاحة ( كان من سمات العمارة الفاط 17)

م   908هةـ /  359مربعة تنشأ عند تقةاطع المجةاز القةاطع مةع بالطةة المحةراب كمةا فةي مسةجد األزهةر 
 م  1020 – 1010هـ /  411 – 401ومسجد الحاكم بأمر هللا 

 . 144المدخل ت ص  تحسن الباشا   
 . 255  آية ( سورة البقرة ت 18)

 . 191آية  ( سورة آل عمران ت 19)

 . 224ت ص  1المقريزي : الخطط ت ج( 20)

تةةاريف المسةةاجد األثريةةة ت الطبقةةة الثانيةةة ت الهيئةةة المصةةرية العامةةة للكتةةاب  ( حسةةن عبةةد الوهةةاب ت 21)
 . 69ت ص  1994
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وهذا                                                              ( .22والمعروف باسم الخافقي )
المقريزي أن الشيف فاتح سا  الماء إلي  الصهريج من أعمال الخليفة الفاطمي حيث يذكر

صهاريج المسجد وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية حيث تبين أن الصهريج عبارة عن 
أربع وحدات كل منها له سقف علي شكل قبة ضحلة من اآلجر ويجمعها مربع واحد 
اته يتوسطه دعامة مربعة من اآلجر لذلك عبر عنه المقريزي باسم الصهاريج لتعدد وحد

وليس باسم الصهريج كان يسا  إليها الماء عبر ممرات مائية من نهر النيل الذي كان ال 
 يبعد كثيرا عن المسجد في ذلك الوقت.

 : المئذنة

كانت المئذنة تقع خارج المسجد بجوار المدخل الاربي وقد بقي منها القاعدة المربعة 
متر وتتميز هذه المئذنة  4.20التي تعود إلي العصر الفاطمي والتي يبلغ طول ضلعها 

بوجود غرفتين للسكن داخل القاعدة المربعة للمئذنة علي مستويين تعلو أحداها األخري 
وبكل منها سقف عبارة عن قبة ضحلة محمولة علي حنايا ركنية ويبلغ طول ضلع 

متر ولها نافذتان  0.80متر من الداخل أما سمك الجدران فيبلغ  2.59الحجرة السفلي 
دة بالجهة الاربية واألخري بالجهة الجنوبية وكل منها علي شكل فتحات المزاغل أي واح

أن اتساعها الخارجي أقل من اتساعها من الداخل وتنحدر أرضية النوافذ إلي الداخل 
ولهذا االنحدار أسبابه فهو يساعد علي دخول ضوء الشمس أو شعاع الشمس إلي داخل 

متر  0.39ؤية من بداخل الارفة ويبلغ اتساع النافذة الارف كما يمنع من بالخارج من ر
ولها سقف من العرو  الخشبية ينحدر أيضا إلي الداخل موازيا للعتب السفلي للنافذة . 

متر ويعلوها غرفة ثانية  0.90وللحجرة فتحة باب بالضلع الشرقي من المئذنة اتساعها 
ويتقدم الارف سلم صاعد من                                    بنفس القياس والمواصفات .

متر  2.50×  2.50ثالث قلبات داخل حجر السلم وهو مربع الشكل أيضا مساحته 
ويتوصل من خالله إلي سطح المسجد حيث يوجد فتحة باب بالضلع الشمالي للمئذنة 
توصل إلي السلم الحلزوني داخل المئذنة كذلك من ملحقات المسجد بيت الخطابة ولم 

مصادر التاريخية إلي موضع بيت الخطابة وهل كان بيت الخطابة مجاوراً تشر ال
للمحراب خلف جدار القبلة أم أنه كان بالمئذنة فو  حجرة الشيف فاتح حيث أقام بحجرة 
أسفل المنارة وهذه الحجرة يعلوها غرفة ما تزال موجودة إلي اليوم فلعلها بيت الخطابة 

ن الشيف فاتح رتب إماما للمسجد وسكن في بيت الذي أشار إليه المقريزي بقوله أ

                                                           

يعني أنه مةر  تبين منها أن للمسجد ثالث أرضيات مما 1985أجريت أعمال نظافة بالمسجد سنة (  22)

 بثالث مراحل للتجديد كذلك عثر علي عامود رخامي يحمل كتابات كوفية علي قاعدته بالنقش البارز .
 بمنطقة آثار الدقهلية بدمياط . –ملفات مسجد عمرو بن العاص 
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وظل المسجد عامرا ما عمرت مدينة دمياط التي كانت عرضة دائما  (.23الخطابة )
للازو الخارجي حتي رأي األمراء المماليك هدم أسوار المدينة وتخريبها حتي ال تقع في 

ا يوم االثنين الثامن أيدي األعداء فسيروا إليها الحجارين والفعلة فوقع الهدم في أسواره
م حتي خربت كلها ومحيت آثارها ولم  1250هـ / نوفمبر  648عشر من شعبان سنة 

وبعد زوال الخطر الصليبي واندحار الازو الماولي بدأت  ( 24يب  منها سوي الجامع )
مدينة دمياط تأخذ طريقها إلي العمران شيئا فشيئا فقد أدرك المماليك خطؤهم في إزالة 

تاز بموقعها الجارافي واالستراتيجي والتي ساعدت عوامل الطبيعة علي قيامها مدينة تم
م إلي األمير عالء الدين  1254هـ /  652منذ أقدم العصور فقد أقطعت دمياط سنة 

أيدغدي العزيزي ثم لألمير ركن الدين بيبرس البدري فعمرها عمارة عظيمة وسكنها 
م خاص في عصر الناصر محمد بن قالوون وحظيت دمياط باهتما (25كثير من التجار )

باعتبارها ميناء هام لتجارة الجمهوريات االيطالية كالبندقية وجنوة وبيزا حيث عين بها 
قنصالً لكل منها يعني بتجارتها ويكون مسئوال عن مواطنيها أمام ولي األمر ويتكلمون 

                                                                      (.26باسمهم في المهام المختلفة )

                                                              مراحل اعمار المسجد :

كانت أولي هذه المراحل في أواخر القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميالدي حين  
تونة من بحيرة تنيس نحو قدم إلي دمياط رجل من مراكش يقال له فاتح حيث أقام بناحية 

سبع سنين ورمم خاللها مسجد تونة ثم انتقل من تونة إلي دمياط فأقام في حجرة أسفل 
وكان                                  منارة المسجد الجامع ال يخرج منها إال للصالة .

في يوم المسجد قد تطر  إليه الخراب بعد خراب مدينة دمياط بحيث أنه كان ال يفتح إال 
الجمعة فقط وسكنته الوطواط وجفت صهاريجه وتشق  سطح المسجد . فقام الشيف 

الصهاريج   بأسقف المسجد ثم سا  الماء إلي بترميم المسجد وتنظيفه من الوطواط العال
( وسبك سطحه بالجبس حتي ال تتسرب منه مياه األمطار علي 27وبلط صحن المسجد )

                                                           

 . 225ت ص  1الخطط ت ج ت( المقريزي 23)

 . 223ت ص  1الخطط ت ج ( المقريزي ت 24)
 . 81ت ص  5ار ت ج االنتص ( ابن دقما  ت 25)

ت ص  28سلسةلة أعةالم العةرب ت عةدد   مرزو  : الناصر محمد بن قةالوون ت ( محمد عبد العزيز 26)
330 . 

م تةم  1985أثناء قيام منطقة آثةار الدقهليةة بعمةل نظافةة لمسةجد عمةرو بةن العةاص بةدمياط سةنة  ( 27)

متةةر مةن سةةطح  0.80نحةو الكشةف عةن أرضةةية مةن البالطةات الحجريةةة المسةتطيلة الشةكل علةةي عمة  
األرض وهةةذه األرضةةية هةةي مةةن أعمةةال الشةةيف فةةاتح األسةةمر التةةي أشةةار إليهةةا المقريةةزي فةةي خططةةه 

ملةف  –متر أرضية أخري ثم الطبقة الثالثة التي هي من أعمال العصر العثماني  0.20ويعلوها بمقدار 
 األثر .
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رتب بالمسجد إماما يصلي بالناس الصلوات الخمس المصلين وتدعيما لهذا السقف . و
وأسكنه في بيت الخطابة وجعل بالمسجد قراء يتلون القرآن بكرة وأصيال وقرر بالمسجد 
رجال يقرأ ميعادا يذكر الناس ويعلمهم فكان نتيجة ذلك أن عمر المسجد بالمصلين 

صلين رغبة في وفتحت أبوابه للصلوات الخمس والصالة الجامعة وتزايدت أعداد الم
مجالسة الشيف فاتح والتقرب إليه فقد كان من العلماء الصالحين الزاهدين في الدنيا 

م  1363هـ /  764وتوالي األمراء علي حكم دمياط ففي سنة  (ت28الراغبين في اآلخرة )
نقل والي دمياط األمير عالء الدين بن الطشالقي إلي والية قطيا كما تولي كشف الوجه 

مير ناصر الدين محمد بن أياز الدواداري ثم أتي بعده األمير عثمان الشرفي البحري األ
هـ /  774( سنة 29الذي عزل بدوره واستقر بدال منه األمير محمد بن قيران الحسامي )

 1363هـ /  778 – 764م . وذلك في دولة الملك األشرف ناصر الدين شعبان  1372
ي دمياط األمير محمد بن قيران الحسامي الذي ويهمنا من هؤالء الوالة عل م ت 1377 –

أجري عمارة كبيرة بالمسجد الجامع بدمياط تمثلت هذه العمارة في تصحيح اتجاه القبلة 
إلي جهة الجنوب الشرقي وذلك بأن أقام جداراً في زاوية التقاء الجدار الجنوبي بالجدار 

 10.5دار الجنوبي طوله الشرقي متجها إلي جهة الجنوب الشرقي ومقتطعا جزء من الج
متر وأقام بالجدار الحادث والذي يبلغ طوله  16.5متر ومن الجدار الشرقي طوله 

 0.75متر وعمقه  1.25متر محرابا مجوفا علي شكل نصف دائرة اتساعه  18.35
اندثرت األعمدة وبقي مكانها ليدل عليها ب تمتر ويكتنف المحراب عمودان من كل جان

لمحراب القديم الذي كان يقع بالجهة الجنوبية للمسجد في مواجهة كذلك قام بالااء ا
المجاز القاطع وأنشأ بدال منه مدخالً علي الطراز المملوكي يمتاز بوجود عقد مدائني 
ثالثي الفصوص تشال ركنيه مقرنصات شكلت من اآلجر المكسي بطبقة من المالط . 

باالضافة إلي ما استحدثه من قوالب وقد استخدم في البناء ناتج فك الجدارن الفاطمية 
ما معا اآلجر التي اختلفت في مقاساتها عن الطوب القديم حيث رأينا النوعين قد استخد

وهو  6×  8×  20وهو القياس الفاطمي واآلخر  5× 8× 18سفي البناء أحدهما قيا
توي المملوكي ومع أنه قام برفع منسوب الجدار الجنوبي للمسجد إال أنه حافظ علي مس

                                                           

فقيل مسجد فةاتح وقالةت العامةة مسةجد  ( هو الشيف فاتح األسمر التكروري الذي نسب إليه المسجد 28)
فةتح ونظةرا ألن الشةةيف كثيةر العطةةاء للفقةراء والمسةةاكين واألرامةل فقةد اشةةتهر باسةم أبةةي العطةاء أو أبةةو 

م ودفن بجوار الجامع وال يزال قبره موجوداً إلي اليوم  1296هـ ت  695المعاطي توفي رحمه هللا سنة 
 يزوره الناس ويعمل له مولد في كل عام 

 . 226 – 225ت ص  1المقريزي ت الخطط ت ج

هو األمير ناصر الدين محمد بن األمير قيران الحسامي أحد أمةراء الطبلخانةاه فةي سةلطنة الملةك  ( 29)

م  وتوفي سنة  1373هـ /  774األشرف ناصر الدين شعبان بن حسين تولي كشف الوجه البحري سنة 
 م  1376هـ /  777

دول الملةةوك ت تحقيةة  سةةعيد عبةةد الفتةةاع عاشةةور ت مطبعةةة دار الكتةةب ت  السةةلوك لمعرفةةة المقريةةزي ت 
 . 261ت ص  1ت   3ت ج 1970
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منسوب اإلزار الخشبي المنقوش بالكتابات الكوفية في مستواه القديم فبدا وكأنه في 
منتصف المسافة بين األعتاب السفلي للنوافذ وبين أرضية المسجد بدال من وضعه 
الطبيعي وهو أسفل األعتاب السفلي لفتحات النوافذ الموجودة بالروا  الجنوبي وقد عثرنا 

لجدار الجنوبي للمسجد أثناء فك الجدار محاطة من الداخل علي نافذة فاطمية في ا
والخارج بالجدران األحدث عهدا منها وموضع هذه النافذة يؤكد أنها أعال منسوب اإلزار 
الخشبي بالجدار الجنوبي كما أن موضعها عند التقاء الجدار الجنوبي بالجدار الجنوبي 

لجنوبي ناحية الشر  في العصر الفاطمي الشرقي يؤكد ما ذهبنا إليه من امتداد الجدار ا
وتصحيح القبلة في العصر المملوكي حيث أن الجدار الجنوبي الشرقي عند بنائه أغل  

 هذه النافذة .

كذلك قام األمير الحسامي باحداث سبيل بجوار المدخل الشرقي للمسجد علي العادة في 
م  2.75×  4.00ن الداخل انشاء أسبلة في المساجد المملوكية وتبلغ مساحة السبيل م

 وله فتحة باب تفتح علي الروا  الشرقي للمسجد وشباك مطل علي الخارج 

ويبدو أن المئذنة ذات الطراز الفاطمي قد اندثر أعالها أو تهدم بفعل الزلزال القوي الذي 
م فهدم كثيرا من البيوت وسقطت قمم كثيرا  1302هـ /  702ضرب أرض مصر سنة 

أعاد بناء المئذنة علي ما بقي من القاعدة الفاطمية المربعة بعد تقويتها ( ف30من المآذن )
وتدعيمها باضافة جدار خارجي وأعمدة من الرخام في أركانها وأكملها علي الطراز 

 المملوكي .

وقد سجل األمير الحسامي أعماله بالمسجد علي لوحة من الخشب محفوظة بمتحف الفن 
 4391ل االسالمي بالقاهرة تحت رقم سج

ثم فى عصر محمد على تم ترميم الحوائط الخارجية وتدعيمها بأكتاف ساندة كما قام 
 بترميم ومعالجة األخشاب بأبواب المسجد وكذلك التجاليد الخشبية بالمدخل الاربي .

صف القرن العشرين قامت إدارة أوقاف الدقهلية ودمياط بتجليد الحوائط توفي من
من الطوب األحمر حول الجدران فى الجهة الجنوبية  الخارجية للمسجد بعمل قميص

                                                           

( يصف المقريةزي هةذا الزلةزال بقولةه : فةي ثالةث عشةر ذي الحجةة سةنة اثنةين وسةبعمائة تزلزلةت  30)

أرض مصر والقاهرة وأعمالهما ورجف كةل مةا عليهةا واهتةز وسةمع للحيطةان قعقعةة وللسةقوف قرقعةة 
مارت األرض بما عليها وخرجت عن مكانهةا وتخيةل النةاس أن السةماء قةد انطبقةت علةي األرض ولةم و

يقدر أحد علي السكون والقرار لكثرة ما سقط من الحيطةان وخةر مةن السةقوف والمةآذن وغيةر ذلةك مةن 
 األبنية 

 . 278ت ص  2الخطط ت ج تالمقريزي 
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والشرقية وفتحت به نوافذ معقودة ذات عقد نصف دائرى تختلف فى اتساعها وإرتفاعها 
 عن النوافذ القديمة .

وجعلت له سور من الخارج بني تكما قامت بحفر خند  أمام الواجهة الجنوبية للمسجد 
حديد أمام الواجهة لحماية واجهة المسجد من الحجر الدستور وجعلت به سياج من ال

خاصة وأن أرض الشارع قد ارتفعت بمقدار كبير من هذه الجهة كما عملت للمدخل 
 الجنوبي سلم هابط من الحجر مزدوج من الجهتين الشرقية الاربية.

 وصف المسجد:

 55.65يتكون المسجد الحالي من بناء مستطيل الشكل أبعاده من الشمال إلى الجنوب   
متر يتوسطه صحن مكشوف سماوي مستطيل  67.80متر ومن الشر  إلي الارب 

متر  22.30متر ومن الشمال إلى الجنوب  35.80الشكل أبعاده من الشر  إلى الارب 
يحيط به أربعة أروقة أكبرها الروا  الجنوبي الذي يتكون من خمس بالطات تفصلها 

ة من األجر محمولة على أعمدة من أربع بائكات تتكون من عقود مدببة الشكل مبني
الرخام لكل عامود قاعدة مربعة الشكل ثم بدن إسطواني خالي من الزخارف يعلوه تاج 
كورنتي من الرخام األبيض وترتبط أرجل العقود بروابط من الخشب الارض منها 
مقاومة رفس العقود وتحميل أدوات اإلضاءة عليها وتعليقها بها ويتوسط هذا الروا  

نوبي بالطه عقودها أكثر إرتفاعاً من باقي عقود الروا  وتمتد عمودية على الجدار الج
الجنوبي ما بين المدخل الجنوبي للمسجد وصحن المسجد وهي المعبر عنها باسم المجاز 
القاطع وللمجاز القاطع األن سقف من الخشب المسطح المحمول على براطيم ترتكز 

 ار زخارف هندسية ونباتية ملونة على بوائك الروا  الجنوبي بها آث

وقد تساقطت معظم عقود هذا الروا  بفعل الرطوبة والمياة الجوفية التي تامر المسجد 
تماماً حتي يصعب الدخول إليه إذ نمت فى صحنه وأروقته البوص والااب وتدل 
الشواهد المعمارية بهذا الروا  على االضافات العديدة التي حدثت بالمسجد إذ نري 

ض العقود يرتكز على عامود من الرخام وبعضها ترتكز على عامودين والبعض بع
اآلخر يرتكز على ثالثة أعمدة متجاورة بل إن بعضها يركتز على دعامة من الطوب 
األجر بنيت حول العامود الرخامي بشكل مربع بحيث أصبح ال يري من العمود إال شيء 

هذا اروا  عامودين من الرخام األزر  وبتقليل بعد تساقط أجزاء من هذه الدعامات 
السماقي حيكت حولهما األساطير كالتي بمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط فهذين 

متر يحمالن أرجل أحد العقود قال كبار السن  0.20العامودين متجاورين وبينهما مسافة 
 أنهما كانا يستخدمان لكشف الكاذب من المتخاصمين.
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بينهما مهما كان حجمه وإن كان كاذباً لم يستطيع المرور   فإن كان المرء صادقا مر من
وإن كان نحيفاً وأخبرني أحد الحضور فى الندوة الثقافية لنقابة المهندسين بدمياط والتي 

 2006/ 11/  23إلي  22/11دار موضوعها حول مسجد عمرو بن العاص فى الفترة 
 رض له فى الماضي .أن قام بالمرور بين هذين العمودين بنفسه فى موقف تع

أما الروا  الشمالي فإنه يتكون من بالطين تسير عقودهما موازية للجدار الشمالي 
ومحموله على صفين من األعمدة الرخامية وبعض هذه األعمدة من الحجر الفص 
النحيت المكون من عدة قطع متراصة فو  بعضها بطريقة البناء ويأخذ شكل مثمن 

ام وبعض هذه العقود طارتها الداخلية من الحجر ترتكز وليس إسطواني كأعمدة الرخ
على دعامة من الحجر داخل الجدار الشمالي للمسجد مما يدل على أنها إضافة الحقه 

 تمت  فى عصر محمد على حيث قام بترميم جدران المسجد .

أما الرواقان الجنوبيان فأحدهما الشرقي يتكون من ثالث بالطات تسير عقودهما عمودية 
لى الجدار الجنوبي للمسجد والروا  الاربي يتكون من ثالث بالطات عقودهما موازية ع

 للجدار الجنوبي .

ويقع المحراب في منصف الجدار الجنوبي الشرقي للمسجد والذي نشأ عن اقتطاع جزء 
من الجدارين الشرقي والجنوبي وعمل محراب فى الجدار الواصل بينهما والبالغ طوله 

متر ومن الجدار الشرقي  10.5اقتطع من الجدار الجنوبي مسافة  متر حيث 18.33
متر ويكتنفه  0.75متر وعمقه  1.22متر ويبلغ إتساع المحراب  16.50مقدار 

 عمودين من الرخام أنه ثرا وبقي موضعهما ليدل عليهما 

وأصبح للمسجد ثالث واجهات أولهما الواجهة الجنوبية وهذه الواجهة تمتد بطول 
تر وهي مبنية من اآلجر الحديث حيث قامت إدارة أوقاف الدقهلية ببنائها فى م 50.50
نافذة معقودة بعقد  14متر وفتح بها عدد  1.30م ويبلغ سمك الحائط بها  1946سنة 

متر ستة منها على يمين  1.68متر وارتفاعها  0.90نصف دائري إتساع كل نافذة 
 المواجهة المدخل وثمانية على يسار .

 ل الجنوبي :المدخ

من المداخل التذكارية البارزة عن سمت جدار الواجهة إذ يبرز عن هذا المدخل بمقدار 
متر أما حجر المدخل الذى  8.0متر عن ست الجدار ويبلغ طول كتلة المدخل  1.50

متر على جانبه مكسلتين من الطوب اآلجر يتقدم كل مكسلة عامود من  3.5يبلغ اتساعه 
ليدل عليه وأنه من النوع الذى يماثل األعمدة التي تتقدم المحراب . الرخام بقي موضعه 

يمتد  الحجر رأسيا لينتهي بعقد مدائنى من ثالثة فصوص الوسطي على شكل طاقيته 
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اشعاعية من الجص أما الجانبيان فيشالهما مقرنصات شكلت من اآلجر والجص وأسفل 
ن الطوب اآلجر لها عقد هذه الفصوص توجد خمسة محاريب متراصة شكلت كلها م

مدبب وعليها طالء من الجير األبيض وكذلك يعلو كل مكسلة دخلة محراب تشبه التي 
متر ولها  2.30تعلو المدخل أو المحاريب السابقة .ويبلغ اتساع فتحة الباب الجنوبي 

عتب من الخشب يعلوه صفوف المحاريب المذكورة ثم العقد المدائي وترتفع كتلة المدخل 
اقي الواجهة وبها بقايا شرفات مسننة من اآلجر ويهبط إلي المدخل اآلن بدرج من عن ب

درجات تتقدم الخند  الذي أقامته األوقاف في منتصف    7الحجر يبلغ عدد درجاته 
 والدرج مزدوج أي يهبط إليه من الشر  ومن الارب  20

 الواجهة الشرقية :

لحائط فى الجزء الجنوبي منها متر ويبلغ سمك ا 38.0يبلغ طول هذه الواجهة 
متر وبها أحد بداخل المسجد وهذا المدخل الشرقي  1.30وفي الجزء الشمالي  0.80

وهو عبارة عن فتحة باب مستطيلة يال  عليها مصراعان من الخشب ويعلوها عتب من 
الخشب يعلوه نافذتان معقودتان متجاورتان ويتوج الجميع عقد مدبب وتقد تر  كتلة 

نوافذ معقودة بعقد نصف دائري  9وبهذه الواجهة عدد  0.20إلي الداخل بمقدار المدخل 
متر وأثناء تجديد األوقاف قامت اإلدارة  1.61متر وارتفاعها  0.90اتساع كل منها 

متر ويتوصل  1.32بعمل فتحة باب مستطيلة في أقصي الواجهة الشرقية يبلغ اتساعها 
ية الشمالية الشرقية للمسجد حيث قامت اإلدارة ببناء منها إلي الخلوتين الحادثتين بالزاو

خلوتين متجاورتين فى الروا  الشمالي للمسجد يفتح باباهما إلي الجنوب)داخل المسجد 
.) 

 

 الواجهة الغربية :

متر وتعتبر أهم واجهات المسجد إذ أنها تضم  55.62يبلغ طول هذه الواجهة 
متر وهي  6.5متر وبعم   14.58ة بطول المدخل الاربي الرئيسي الذي يتقدمه سقيف

سقيفة من الخشب محمولة على أربع أعمدة من الحجر الجرانيتى الضخم أما فتحة الباب 
متر يال  عليها مصراعان من الخشب وقد دعم الجدار على جانبي  2.25فيبلغ إتساعها 

ؤكدان هذا المدخل بألواع من الخشب وقواطع بنظام ) العلفة ( وهو نظام عثماني مما ي
 م . 19الباب هو من تجديدات عصر محمد على باشا أوائل القرن 

وكان يعلو هذا المدخل طراز من الخشب نقل إلي متحف الفن االسالمي وبقي مكانه 
 غائراً فى الواجهة بعد نقله .
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ه للمدخل توجد قاعدة المئذنة وهي قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها هوعلي يسار الواج
 0.40متر وهذا االرتفاع يرتد إلي الداخل مقدار  10.0تد رأسياً بارتفاع متر تم 4.20

متر عن سطح األرض لتنتهي القاعدة المربعة ببقايا مثلثات  5.50متر بعد ارتفاع 
مقلوبة تحوي المربع إلي مثمن وقد فتح بالواجهة الجنوبية والاربية للمئذنة من أسفل 

متر تنزل  قاعدتها بميل إلي أسفل داخل المئذنة  0.39فتحة نافذة مازلية الشكل اتساعها 
يعلوها فتحة نافذة أخري مربعة الشكل تفتح على الارفة التي بالطاب  الثاني من المئذنة 
إذ أن هذه المئذنة تحتوى على غرفتين من الداخل مربعتي الشكل تعلو أحداهما األخري 

أركان المئذنة من الخارج م وب 2.59ويسقفهما قبة ضحلة ويبلغ طول ضلع كل غرفة 
يوجد عامودان من الرخام عامود فى كل ركن يعلوه مخدة من الخشب مرتبطة ومزررة 

 في بناء القاعدة تدعيما للمئذنة وزيادة لقدرتها فى تحمل ثقل المئذنة .

أما باقي الواجهة فيقدمها بناء مدفنين مستطيلتين أحدهما فى الجنوب باسم الشيف عبد هللا 
وهو حديث البناء تم تجديده مع تجديدات األوقاف واآلخر فى الجهة الشمالية الشريف 

 ويضم كل منهما محراب فى الواجهة الجنوبية وهما حديثا البناء 

ويبلغ عدد النوافذ بهذه الواجهة عشرة نوافذ يتخللها مضاهيات نوافذ وهي عبارة عن 
متر وبقياس حجم الطوب  1.15متر وارتفاعها  0.70نوافذ ذات عقد مدبب اتساعها 

×  20سم مدعما بطوب آخر قياسه  4×  7× 18المكون لهذه النوافذ وجدنا أنه مقياس 
سم وبمقارنة المونة المستخدمة في األول وجدناها المونة المثلثة المكونة من  6×  9

الطمي والجير والحمرة أما المونة في الطوب اآلخر فوجدناها مونة القصروميل  وهى 
 ة السابقة مضافا إليها التراب األحمر والحمرة .المون

) التراب األحمر : مصطلح يطل  علي الرماد الناتج من حر  قش األرز أو أعواد الذرة 
والحمرة هي الطوب األحمر بعد طحنه فيتحول إلي رماد ناعم يطل  عليه  –والحطب 

 اسم الحمرة (

وهي من الطوب اآلجر ويبلغ سمك متر  56.70أما الواجهة الشمالية فيبلغ امتدادها 
متر فتح بها نوافذ معقودة بعضها بعقود مدببة وعددها ثالث نوافذ  0.70الحائط بها 

 0.90نافذة أخري اتساع كل منها  13متر وعدد  1.28وارتفاعها 0.90اتساع كل منها 
وليس بها أية أبواب حاليا إذ أنها مالصقة للمقابر الواقعة فى الجهة  متر 2.09وارتفاعا 

 الشمالية من المسجد

متر وبها عدد سبع نوافذ واحدة  20.0أما الواجهة الجنوبية الشرقية فيبلغ طولها 
متر  1.42متر وارتفاع الكل هو  0.80متر والست األخري اتساعها  0.90عرضها 

اتجاه القبلة والنوافذ لها عقد مدبب من الطوب اآلجر  وهي الواجهة الحادثة لتعديل
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وخلفها يقع مدفن الصدقة لدفن الارباء وأبناء السبيل الذى يتوفون بالمدينة وال يعلم لهم 
ويجري حاليا مشروع إعادة تأهيل وترميم مسجد عمرو بن  أهل أو أقارب يدفنون معهم 

قوم يالتنفيذ إحدي الشركات الرائدة فى العاص بدمياط على نفقة المجلس األعلي لآلثار وت
 مجال ترميم اآلثار وهي شركة المقاولون العرب ) عثمان أحمد عثمان وشركاه (
وبمناسبة إعادة تأهيل المسجد فقد قمنا بدراسة بعض العناصر المعمارية بالمسجد 

رفية كالجدران والخند  والمئذنة والنوافذ واألعمدة الرخامية وكذا بعض العناصر الزخ
 كالكتابات الكوفية والزخارف الهندسية بنوافذ المسجد وفيما يلي عرض لهذه العناصر

 المئذنة :

أن المشروع تضمن  فك وإعادة تأهيل المسجد نالحظبعد اإلطالع على مشروع          
إعادة مئذنة المسجد إلى أصلها األول ووضع األستاذ الدكتور االستشاري مشروعا 

على غرار مئذنة مشهد الجيوش بالقاهرة مستنداً فى ذلك على الفترة إلعادة المئذنة 
التاريخية لبناء المسجد ) حسب ما ذكره المقريزى فى خططه ( وهى بداية القرن 

 السادس الهجري أى فى العصر الفاطمي .

ولكن بمعاينة المئذنة علي الطبيعة تبين أن القاعدة المربعة للمئذنة تتكون من جزئين 
متر 0.30حدهما ) وهو الجزء العلوى ( عن اآلخر ) وهو الجزء السفلى ( بمقدار يرتد أ

متر وهي عبارة عن  0.70وتنتهي القاعدة من أعالها بمنطقة انتقال يبلغ إرتفاعها 
مثلثات ركنية مقلوبة وهذا العنصر المعمارى وهو المثلثات المنزلقة أو المقلوبة لم يظهر 

حتى فى مآذن العصر األيوبى بمصر وإنما كانت بداية فى مآذن العصر الفاطمى وال 
ظهوره فى المآذن فى بدايات القرن الثامن الهجري ) الرابع عشر الميالدى ( متمثال فى 

م ( } عبد هللا كامل :  1318هـ /  718مئذنة مسجد الناصر محمد بن قالوون بالقلعة ) 
لذا وجب علينا الرجوع إلى { .  194تطور المئذنة المصرية ت رسالة دكتوراه ت ص 

 19ت  18المصادر التاريخية وكذا كتب الرحالة األجانب الذين زاروا مصر فى القرنين 
 بعد الميالد ومنهم على سبيل المثال الرحالة اإلنجليزي ريتشارد بوكوك .

Pocock ) R) , Adescribition of the East and some other countries , 

London , 1743 . 

 في كتابه   Talbot Kellyذلك الرحالة تالبوت كيلى وك

Egypt painted and described , London , 1902 . 

وتبين أن هذه المصادر تحوي صورا آلثار دمياط ومنها مسجد أبو المعاطى) عمرو بن 
العاص ( حيث تظهر إحدى مآذن المسجد على يمين الصورة باإلضافة إلى ضريح 

 الشيف أبى المعاطى .

وكان من الضروري أن نبحث فى كراسات لجنة حفظ اآلثار العربية حيث تبين من 
(أن اللجنة) لجنة حفظ اآلثار العربية (  26خالل البحث فى هذه الكراسات ) كراسة 
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م .  1909رفضت تسجيل مسجد أبي المعاطى ضمن اآلثار اإلسالمية وذلك فى سنة 
جد وحالته الراهنة وقتها ذكرت من خالله أن ولكن اللجنة وضعت تقريراً علمياً عن المس

 134عامود من الرخام بعضها تساقط والقائم منها هو  160المسجد يحتوى على 
عاموداً وتوجد المنارة بجوار الباب الاربى كما اكتشفت اللجنة أن الجزء المضاف أسفل 

اعدة هي من قاعدة المئذنة واألعمدة الرخامية الحاملة لهذه اإلضافات فى أركان الق
العصر المملوكي وليس ذلك جديداً في عمائر العصر المملوكي فقد رأينا تلك اإلضافات 

م كما رأيناها  1296هـ /  696على مئذنة مسجد ابن طولون قام بها السلطان الجين 
بعد ذلك على قاعدة مئذنة مسجد الحاكم بأمر هللا قام بها بيبرس الجاشنكير عقب الزلزال 

 م . 1302هـ / 702عال المئذنة سنة الذي دمر أ

وعلى ذلك يكون المربع الداخلي الممتد من أسفل المئذنة ) األساسات ( وحتى منطقة 
متر يعود إلى العصر الفاطمى  9.0االنتقال ) المثلثات المقلوبة ( أي بارتفاع يبلغ مقداره 

فاتح األسمر  { من أن الشيف 225ت ص  1ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى } الخطط ت ج 
التكرورى أقام بوكر أسفل منارة المسجد وال يزال هذا الوكر ) الحجرة المربعة أسفل 
المنارة ( قائما إلى اليوم يعلوه غرفة أخري سقفها على شكل قبة ضحلة . أما اإلضافات 

متر بما في ذلك األعمدة الرخامية  0.30الخارجية حول هذا المربع والتي يبلغ سمكها 
متر وكذلك منطقة االنتقال أعال مربع القاعدة والتى يبلغ  1.30محيط كل منها البالغ 

 متر تعود إلى العصر المملوكى . 0.70ارتفاعها 

أما عن نهاية المئذنة وشكلها الحقيقي والزخارف التى تزينها أو الكتابات المنقوشة عليها 
باستثناء ما كتبه الرحالة  فلم يرد لها وصف فى المصادر لتاريخية التى بين أيدينا اآلن

م والمكون من  1840فى كتابه رسائل عن مصر سنة  Savaryسافارى  –الفرنسي 
ثالثة أجزاء طبع باريس فقد ذكر أن للمسجد مئذنة سامقة تزخر بالزخارف العربية 
الجميلة .وبالتنسي  مع مركز المعلومات بالزمالك توصلنا إلى وجود سلبية تحمل رقم 

مرو بن العاص بدمياط وقد تفضل السيد األستاذ مدير مركز المعلومات لمسجد ع 562
بطبع هذه السلبية بعد أن تقدمنا بطلب لألستاذ الدكتور األمين العام وموافقة سيادته على 
طبعها لالستعانة بها فى مشروع الترميم ويتضح من هذه الصورة أن المئذنة تبدأ بقاعد 

ش بارز يعلوه منطقة االنتقال التى تحول المربع إلى مربعة تنتهي هذه القاعدة بكورني
مثمن وهي عبارة عن مثلثات ركنية مقلوبة يعلوه بدن مثمن وبكل ضلع من أضالع 
المثمن دخلة رأسية تنتهي بعقد مدبب وفتح بأربع جهات منها نوافذ يتقدمها مشترفات 

سمت جدار البدن  محمولة على مقرنصات ويحيط بالنوافذ كرنداز من األجر البارز عن
والبدن مطلي بطبقة من الطالء بما في ذلك مضاهيات النوافذ التي تتبادل مع النوافذ فى 
أضالع البدن المثمن .ويعلو هذه النوافذ ومضاهياتها شريط زخرف من الزخارف 
النباتية األرابيسك وهي التى أطل  عليها سافاري اسم الزخارف العربية وينتهي البدن 

دورة األولي للمئذنة وهي مثمنة الشكل محمولة على ثالثة صفوف من المثمن بال
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المقرنصات وليس لها دروة ) درابزين ( . يعلو ذلك بدن أسطوانى الشكل مقسم إلي 
المستوي األول يمتد من بداية البدن االسطوانى وحتى أعلى فتحة باب  -مستويين :

ألرابيسك أم المستوي الثاني المؤذن الذى يأخذ شكل عقد نصف دائري وزخارفه من ا
والذى يبدأ من أعلى فتحة باب المؤذن وحتى نهاية البدن االسطوانى فزخارفه عبارة عن 
حزمة من األعمدة الدقيقة المتراصة رأسيا أو ضلوع محدبة تمتد رأسيا بطول النصف 
 العلوى من البدن يحدها من أعال طراز زخرفى يدور حول المئذنة . يعلو ذلك الدورة
الثانية للمئذنة وتأخذ شكل مثمن محمول على ثالثة صفوف من المقرنصات ولها 
درابزين مثمن الشكل ) كما هو موضح بالصورة المرفقة ( يعلو ذلك الجوس  وهو 
عبارة عن ثمانية أعمدة إسطوانية غالبا ما تكون من الرخام تحمل خوذة على شكل 

ي الخوذة بقمة تشبه الزهرية أو نصف قبة ترتكز على صفين من المقرنصات وتنته
عامود تاجه على شكل كأس فوهته ألعلي تخرج منه عصي من الخشب ) أعواد من 
الخشب ( تعل  بها قناديل اإلنارة أو المشكاوات ونرف  مع هذه الدراسة صورة توضح 
شكل المئذنة لعرضها على اللجنة الدائمة بعد اعتمادها حتى يمكن االستفادة منها وإعادة 

 المئذنة إلى حالتها الموضحة بالصورة المرفقة .

 

 

 :الجدار الجنوبي لجامع عمر بن العاص بدمياط

بمعاينة الجدار الجنوبي تبين لنا حدوث الكثير من التجديدات واإلضافات عليه منذ إنشائه 
 -على النحو التالي:

 ربط سم . ومادة ال 5×  8×  18وجود جدار قديم مبنى من الطوب األحمر قياس 

) المونة ( من الرمل والجير والتبن أو القش األرز وهذا الجدار يرجع إلى العصر 
الفاطمى ويحده من جانبيه طبقة من الطالء الجيري من نفس مادة المونة المستخدمة فى 

 البناء .

تم تدعيم الجدار بعمل إضافة أخري عليه ) قمصان ( خاصة من داخل المسجد ومادة 
سم والمونة المستخدمة هي القصر  5×  10×  20هى األجر قياس البناء المستخدم 

وميل أو المونة المثلثة والتى تتميز بإضافة نسبة من التراب األحمر ) ناتج حر  قش 
األرز ( والحمرة إلى المونة السابقة وهي الرمل والجير وقد استخدم فى البناء أيضاً 

شيدت فى العصر الفاطمى حيث نرى الطوب الناتج عن فك الجدران المتهالكة والتى 
 والتي تعود إلى العصر المملوكى  تداخل أحجام الطوب واختالفها فى هذه المرحلة .

تم تدعيم الجدار بعمل إضافة أخري وخاصة فى الجهة الخارجية منه وبعض أجزاء من 
 12×  25الواجهة الداخلية المطلة على المسجد بمادة البناء وهي الطوب األحمر قياس 

سم والمونة المستخدمة من الرمل واألسمنت . مع عمل نوافذ جديدة بهذا الجدار  6× 
وهذه المرحلة هي من إضافات إدارة األوقاف على المسجد بعد أن رفضت لجنة حفظ 
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اآلثار العربية المساهمة في ترميم المسجد بحجة أنه غير مدرج في عداد اآلثار وتمت 
 م . 1926هذه األعمال سنة 

جة لإلضافات المتتالية على هذا الجدار أصبح سمكه مختلف تماماً عن سمك باقى نتي
اقى جدران المسجد متر بينما سمك ب 1.30جدران المسجد فأصبح سمك هذا الجدار هو 

 متر . 0.70يبلغ 

نافذة تختلف فى حجمها من حيث  14إن النوافذ التي فتحت بهذا الجدار ويبلغ عددها 
وشكل العقد عن باقي نوافذ المسجد إذ أنها تأخذ شكل عقد نصف االتساع واالرتفاع 

دائري بينما باقي النوافذ تأخذ شكل عقد مدبب كما أن منسوب العتب السفلي لهذه النوافذ 
 .ال يتواف  مع منسوب العتب السفلي لنوافذ الجدار الاربي بالمسجد 

روع وهو اإلبقاء على هذا إن الحل المقترع لمعالجة هذا الجدار بمعرفة استشاري المش
الجدار مع غل  النوافذ التي بالجدار ورفع منسوب الجدار مع عمل نوافذ أخري على 
امتداد المحور الرأسي للنوافذ األصلية ال يتواف  مع الطابع المعمارى واألثري حيث لم 
يسب  وأن رأينا فى الجوامع الكبري ) الجامعة ( فى القرون الخمسة األولي للهجرة 

 مسجداً فتح بجدارنه مستويين من النوافذ .

بالنسبة لالفريز الكتابى الموجود على واجهة الجدار الجنوبي من الداخل فإنه سوف 
يطمر بعد رفع منسوب أرضية الجامع أو أن يعاد وضعه في غير موضعه من الجدار 

 وهو ما ال يتف  وأصول الترميم المعماري .

لجنوبي للمسجد وأن يعاد بناؤه بمكونات وقياسات لذلك نقترع أن يتم فك الجدار ا
الجدران األخرى للمسجد وتوحيد طراز النوافذ في جميع الجدران بما يتف  واألصول 

 المعمارية لمسجد عمرو بن العاص بدمياط . 

 السور الحجري بمسجد عمرو بن العاص بدمياط 

اص بدمياط وما أثير بمناسبة العمل فى مشروع فك واعادة تأهيل مسجد عمرو بن الع
حول اكتشاف سور من الحجر ذى درجات حجرية هابطة والجدل المثار بشأن هذا 

 السور هل هو أثري من عدمه وبعد عمل الدراسات الفنية والتاريخية اتضح لنا 

 -اآلتي :

لم يرد لهذا السور الحجري ذكر في المصادر التاريخية أو كتب الرحالة ولم يرد له ذكر 
لجنة حفظ اآلثار العربية عند الحديث عن مسجد أبو المعاطى ) عمر بن  في كراسات
 .العاص ( 

يتضح من الصور الذي أخذتها اللجنة للمسجد قديما أن الجدار الجنوبي للمسجد والمطل 
علي شارع حارة العيد كان بحالة سيئة من الحفظ ولم يكن يتقدمه خند  أو درج سلم كما 

ل إلى المسجد من الباب الجنوبي عن طري  منحدر من هو اآلن بل كان يتم النزو
 األرض يصل بين منسوب الشارع بعد ارتفاعه ومنسوب المسجد األقل ارتفاعاً .



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

  - 583 - 

عندما قامت إدارة األوقاف بتدعيم الجدار الجنوبي للمسجد ببناء من الطوب األحمر 
الجنوبية متر أمام الواجهة  1.50ومونة األسمنت رأت أن يتم عمل خند  باتساع 

للمسجد وذلك لتهوية الجداران وتخفيف أثر الرطوبة الناتجة عن انخفاض منسوب أرض 
المسجد عن منسوب أرض الشارع العام ) حارة العيد ( وتم حفر الخند  ويظهر ذلك 

 .واضحا بالصور المحفوظة بمركز الدراسات األثرية 

ابي تم بناء سور من الحجر وحتي ال يتم ردم الخند  نتيجة انهيار جوانب الحفر التر
الجيرى ) حجر التالتات ( ومونة األسمنت لضمان استمرار األداء الوظيفي الذي من 
أجله أنشئ الخند  ورأت اإلدارة حفاظا على أرواع المارة من السقوط في هذا الخند  
أن يتم عمل سياج من الحديد يثبت فى المدماك العلوي من السور وهذا ما يظهر واضحا 

 الصورة المرفقة . فى

كان من الالزم ربط منسوب الشارع مع منسوب المسجد حتى يتمكن المصلون من أداء 
شعائرهم داخل المسجد وهو ما تم عن طري  سلم من الحجر ذى جناحين يتوصل منه 
إلي داخل المسجد من الباب الجنوبي على أن يكون السلم موازيا للجدار حتى ال يضر 

 مل سياج حديدى على واجهته كما هو موضح بالصورة .بالشارع العام مع ع

وبناءا على ما تقدم ذكره نري أن ما أثير حول اكتشاف سور من الحجر أمام المسجد هو 
إدعاء ال يمت إلى الحقيقة بصلة حيث أنه كان ظاهراً للعيان منذ نشأته وإلى اليوم وقد 

م  2003فى مشروع الترميم سنة ظهر بالصور الفوتارافية عند توثي  المسجد قبل البدء 
كما أنه ظهر بالصور المتأخرة للجنة حفظ اآلثار العربية ولم يظهر بالصور التي أخذت 

م وعليه فإن هذا السور هو إحدى إضافات إدارة األوقاف لحماية  19فى نهاية القرن 
 الجدار الجنوبى للمسجد .

سوبه بما يتناسب والمنسوب ونرى أن يتم الحفاظ على هذا السور الحجري مع رفع من
الجديد ألرض المسجد مع عمل سياج من الحديد يثبت فى المدماك العلوي من السور كما 
هو متبع فى المناط  األثرية األخري بصحراء المماليك وقلعة الجبل وغيرها حماية 
للواجهة الجنوبية للمسجد وإعطاء شكل جمالي للواجهة وفي نفس الوقت ال يحجب رؤية 

 .ثراأل

 فتحات النوافذ بمسجد عمرو بن العاص ) بدمياط (:

تطل  كملة نافذة على الفتحة التي تختر  جدار بارض التهوية واإلضاءة وتوفير المنظر 
 إلى جانب وظيفتها المعمارية وهي تخفيف األحمال .

وقد روعي فى مساجد العصر الفاطمى وما قبله أن تكون  النوافذ ضيقة ومرتفعة 
الخارجية وذلك لضرورة مناخية من جهة ودينية واجتماعية من جهة أخري بالجدارن 

وكانت بعض الشبابيك تشبك بالجص أو تحفر بالرخام على أشكال هندسية ونباتية 
وكتابية وغالبا ما تمأل الفراغات بالزجاج الملون وقد تاطي النوافذ بسلك لمنع دخول 

اً فكانت النوافذ المطلة على الداخل الحشرات والطيور . وإذا كان سمك الجدار كبير
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تاطى بحجاب من الجص المعش  بالزجاج الملون على أشكال زخارف دقيقة أما الجهة 
المطلة على الخارج فكانت تاطي بالزخارف األكبر حجما ويراعي فى عملية حفر 
الزخارف مستوي النظر حسب ارتفاع األحجبة بحيث ال تبدو األحجبة كأنها بالطة 

 قد يستعاض عن األحجبة الخارجية بشبكة من السلك النحاس .صماء و

ولما كان مسجد عمرو بن العاص بدمياط يتبع فى أغلب عناصره الطراز الفاطمي الذي 
يبدو واضحاً في أشكال العقود الحاملة للسقف وكذلك فى المجاز القاطع من المدخل 

مساجد الجامعة المكون من الرئيسي إلى الصحن . كما أن تصميم المسجد يتبع طراز ال
 صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة أكبرها روا  القبلة .

فهذا التصميم يدل على أن نوافذ المسجد كانت ضيقة ومرتفعة وهذا ما أثبتته الدراسة 
العملية بمسجد عمرو حيث عثرنا على بعض النوافذ الفاطمية التى تكشفت لنا بعد إزالة 

×  70الجدار الجنوبي للمسجد وقياس هذه النوافذ هو  وفك اإلضافات المملوكية على
سم كما أن بعض هذه النوافذ ال يزال قائما إلى اليوم في الجدار الاربي للمسجد  115

سم لالتساع وارتفاع النافذة من العتب السفلي حتى الصنجة  70وبنفس القياس وهو 
سم . وهذا  115مراكز هو  المفتاحية للعقد العلوي والذى يأخذ شكل عقد مدبب ذو أربعة

القياس يختلف تماما عن قياس النوافذ التي فتحت أثناء أعمال إدارة األوقاف بالمسجد 
سم من العتب السفلي  168سم لالتساع أما االرتفاع فيبلغ  90فقياس النوافذ هنا هو 

 وحتى الصنجة المفتاحية لعقد النافذة والذي يأخذ شكل عقد نصف دائري .

سم  70وحيد قياس النوافذ حسب طراز العصر الفاطمى فيكون قياسها لذلك نرى ت
سم على أن تأخذ النوافذ شكل عقد مدبب ذو أربعة مراكز  115لالتساع وارتفاعها 

 كالنوافذ الفاطمية بالجدار الاربي للمسجد .

أما عن األحجبة الجصية التي تاشي هذه النوافذ فنرى أن تكون حجابا واحداً من الخارج 
و أن يوضع هذا الحجاب على الجهة الداخلية للجدار مع عمل شبكة من السلك تركب أ

فى إطار من الخشب وتوضع على واجهة الجدار الخارجية على أن تكون الزخارف 
المستخدمة فى األحجبة زخارف هندسية تتكون من دوائر ومعينات وخطوط متكسرة 

 فترة.نظراً لعدم استخدام األطبا  النجمية فى هذه ال

ونرف  صورة إلحدى نوافذ مسجد الحاكم بأمر هللا الفاطمى العتماد نموذج على غرارها 
 لتنفيذه بمسجد عمرو بن العاص بدمياط .

 الكتابات الكوفية بمسجد عمرو بن العاص بدمياط:

تعد الكتابات أحد العناصر الرئيسية التي استخدمها الفنان المسلم كعنصر زخرفى إلى 
 النباتية والهندسية على العمائر اإلسالمية بمختلف أنواعها . جانب الزخارف

وتميز كل عصر من العصور اإلسالمية بطراز خاص وأسلوب متميز ونوع سائد من 
أنواع الخط العربي على أن أهم أنواع الخط كانت الخط الكوفي أو البسط والخط النسف 
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فى الكتابات التذكارية فى  او المنسوب والذى تطور منه خط الثلث الذى ساد وانتشر
 العصر المملوكي بشقيه .

غير أن القرون الخمسة األولي غلب فيها استعمال الخط الكوفي فى الكتابات التذكارية 
واستعمل خط النسف فى المكاتبات اليومية . وقد مر الخط الكوفي بمراحل عديدة فى 

مال فى العصر الفاطمي تطوره إلى أن وصل إلى قمة النضج والزخرفة والتناس  والج
بحيث صار سمة من سمات هذا العصر . ومن أنواع الخط الكوفي الكوفي البدائي وذلك 
فى العصر اإلسالمي المبكر ثم الكوفي البسيط وظهر في العصر األموي وخير أمثلته 
كتابات قبة الصخرة ثم الكوفي ذو الطرف المتقن وظهر فى العصر العباسي وخير أمثلته 

 التأسيسية لجامع ابن طولون. اللوحة 

ما فى العصر الفاطمي فقد ساد نوع من أنواع الخط الكوفي هو المعروف باسم الخط ا
الكوفي المور  أو الخط الكوفي المزهر وهو ما عرف باسم الخط القرمطى وقد شاع 
ة استخدامه فى الدولة الفاطمية فى الكتابات التذكارية على العمائر الفاطمية وخير أمثل

لهذا النوع هو الكتابات الكوفية حول نوافذ الجامع األقمر بالقاهرة وكذا الكتابات فى 
مسجد الصالح طالئع بن رزيك ويتميز هذا النوع من الكتابات بأن نهايات الحروف تأخذ 
شكل زخرفي يمثل ورقة نباتية كما يتخلل الكتابات فروع نباتية دقيقة تخرج منها 

كما فى الصورة المرفقة ( كون الكتابات على أرضية نباتية )أو توريقات وأزهار نباتية 
وبدراسة الكتابات الباقية بمسجد عمرو بن العاص بدمياط تبين أنها عبارة عن كتابات 
كوفية نقشت نقشاً بارزا على إفريز من الخشب يمثل بقايا الكتابات التي كانت تزين 

 طع من آية الكرسي ) سورة البقرة ات مقجدران المسجد من الداخل ونقرأ من هذه الكتاب
( وعلي الرغم من سوء حالة  190( وجزء آخر من سورة آل عمران ) آية  255أية :

االفريز الخشبي إال أن ما بقى من األحرف الكتابية يشير إلي أنها كانت من النوع 
مادة المعروف بالخط الكوفي المور  ونظراً لقدم هذه الكتابات وانتشار الفطريات ب

الخشب فقد ساءت حالتها ومع ذلك نوصي بترميم هذه الكتابات ومعالجة أخشابها 
وحفظها وحمايتها من العوامل الجوية على أن تعاد فى مواضعها األصلية من سيا  
النص القرآني بعد استكماله بنفس طراز الخط وهو الكوفي المور  } والمرف  صورة 

 الستكمال الكتابات بهذا األسلوب {من نص كتابات الجامع األقمر كمثال 

أما عن موضع اإلفريز الكتابى فالسائد فى العصر الفاطمي أن يسير هذا اإلفريز أسفل 
األعتاب السفلية للنوافذ ومحيطا بالنوافذ وممتداً على جدران المسجد من الداخل . وهذا 

عثور على النافذة الفاطمية ما تدل عليه البقية الباقية لهذا اإلزار أو اإلفريز الخشبي بعد ال
 بالمسجد .

كي فالوضع يختلف تماماً فكان اإلفريز الكتابي يحيط ببيت الصالة ولأما فى العصر المم
متوجاً الوزرة الرخامية ولما كان الوضع الحالي لإلفريز هو من بقايا أعمال العصر 

حن الجامع المملوكي فقد ذكرت المصادر ان اإلفريز الكتابي كان يرتفع عن أرض ص
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بمقدار ستة أقدام أي قدر قامة اإلنسان وهذا ما أكده الرحالة بيديكر فى كتابه مصر 
{ حيث ذكر أن قواعد األعمدة تهبط عن مستوي اإلفريز  1885 –السفلي } طبعة ليزج 

الكتابي بمقدار ثالثة أقدام . وإذا كان متوسط ارتفاع قواعد األعمدة هو ثالثة أقدام ) قمنا 
ذلك عمليا ( فيكون ارتفاع اإلفريز عن مستوي أرض الصحن ستة أقدام وهذا هو بقياس 

الوضع الذي نقترحه لموضع اإلفريز الكتابي . على أن تبدأ الكتابات من العضادة 
اليسري للمدخل الاربي منتهية بالعضادة اليمنى للمدخل الشرقي مارة بالروا  الجنوبي 

 النص الكتابي . وهو روا  الصالة والموجود به بقايا

 األخشاب :  

استخدمت األخشاب بكثرة فى مسجد عمرو بن العاص بدمياط وذلك لقرب مدينة دمياط 
من مصادر جلب األخشاب إلي مصر وهي بالد الشام فقد كانت مدينة دمياط مرفأ هاما 
ترد إليه واردات بالد الشام وغيرها عبر السفن التجارية وقد استخدمت األخشاب في 

أبواب المسجد حيث يال  على كل فتحة باب مصراعين من الخشب من المؤكد عمل 
أنهما كانا مالفان بصفائح من الحديد أو النحاس ولكن الموجود من األبواب حاليا خالي 
تماما من الزخارف ومن األشرطة المعدنية حيث وجدنا مصراعي الباب الشرقي 

ولكن نظراً الرتفاع منسوب ومصراعي الباب الجنوبي ومصراعي الباب الاربي 
أرضية الشارع والتالي ارتفاع منسوب صحن الجامع فإن هذه األبواب وجدت أجزاؤها 
السفلي مطمورة فى األرض وتالفة تماماً بفعل الرطوبة كذلك استخدمت األخشاب فى 
األعتاب العلوية للمداخل أما سقف المسجد فهو من البراطيم الخشبية التي تحمل سقفاً 

ا وقد قسمت البحور بين البراطيم إلي مربوعات أي مناط  مربعة وأخري مسطح
مستطيلة وجد عليها آثار زخارف نباتية كذلك استخدمت األخشاب في عمل روابط بين 
أرجل العقود لزيادة قدرة األعمدة على تحمل  رفس العقود ولتعلي  أدوات االضاءة على 

في عمل األشرطة الزخرفية الحاملة هذه الروابط الخشبية .كذلك استخدم الخشب 
للكتابات الكوفية داخل الروا  الجنوبي حيث وجدنا بقايا هذه األشرطة في الجدار الاربي 
للمسجد وعلى الجدار الجنوبي لروا  الصالة منقوش عليها آيات قرآنية بالخط الكوفي 

السالمي بالقاهرة بالحفر البارز باإلضافة إلي المنبر الخشبي الذي نقل إلي متحف الفن ا
فقد استخدم الخشب في عمل دروة حول شرفات المئذنة لارض عمل رفرف من الخشب 
يحمي المؤذن عند سقوط المطر وكذلك يحميه من حرارة الشمس كما وضعت قوائم 
خشبية في قمة المئذنة كعصي لتعلي  أدوات االنارة أعلي المئذنة فى المناسبات الدينية 

 المختلفة .
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 (منظر عام لمسجد عمرو بن العاص بدمياط1لوحة رقم )          
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 مسجد عمرو( الروا  الجنوبى ل2وحة رقم )ل

 

 ( عمود من الحجر بالروا  الشمالى3لوحة رقم )               
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 ة بالروا  الجنوبي( الكتابات الكوفي4قم )رلوحه 

 

 لروا  الاربي وبقايا المئذنة( ا5وحة رقم)ل       
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 ( المدخل الاربي للمسجد6وحة رقم )ل

  

 الئذنةقاعده ( 7لوحة لرقم )              
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 المسقط األفقي لمسجد عمرو بن العاص بدمياط                 

 

 


