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منذ العصر العثماني وحتى  أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة
  )معماریةدراسة آثاریة (العصر الحدیث

  محــمد حــمدي متولي/ د
  •ضیاء جاد الكریم زھران/ د

  :مقدمة 
  :قبل العصر العثماني  المشرفة صناعة كسوة الكعبة أماكن

 كما لم یكن ، لم یكن أیام رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم دار خاصة بالكسوة الشریفة 
كسوة الكعبة إال في العام الثامن من  صلي هللا علیھ وسلمه عھدفي  بمقدور المسلمین

فمنذ للمشركین ، الھجرة أي بعد فتح مكة المكرمة حیث كانت السیادة علیھا قبل الفتح 
ذلك العام إلي یومنا ھذا انفرد المسلمون بكسوة الكعبة حیث كساھا الرسول صلي هللا 

، فإذا بالمسلمین من بعده یتأسون بھ وذلك في )١شكل( علیھ وسلم  بالثیاب الیمانیة
- ١١(  خلیفة ابوبكر الصدیق رضي هللا عنھولم یتمكن ال،)١(العام العاشر من الھجرة

إنشاء دار خاصة لكسوة الكعبة المشرفة بسبب انشغالھ من ) م٦٣٤-٦٣٢)(ه١٣
 )٣(المصرى رضي هللا عنھ بالقباطي ساھافك ،)٢(بحروب الردة وبالفتوحات االسالمیھ

أمور  ) م٦٤٣- ٦٣٤/ه٢٣-١٣( بن الخطاب رضي هللا عنھ تولى عمرو ،)٢شكل(
المشرفة ، وشرع في كسوة الكعبة وفاة ابوبكر الصدیق رضي هللا عنھالمسلمین عقب 

كعبة المشرفة عندما أرسل إلي والي مصر عمرو بن العاص بتجھیز وحیاكة كسوة ال
خصص نفقاتھا من بیت مال إلي مكة المكرمة بعد أن  إرسالھا، ومن ثم ھناك

ویرجع السبب في عدم اتجاه الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ إلي  ،المسلمین
من التقشف رضي هللا عنھ  ا اشتھر بھمكسوة الشریفة إلى إنشاء دار خاصة بال

، یر من أموال المسلمینذ، وحرصھ الشدید علي عدم التبوالزھد في أمور الدنیا
لك في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنھ حیث سار علي نفس الطریقة ذواستمر 

ً آخر وھو  أضافالتي اتبعھا الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، ولكنھ  بلدا
لك بغیة ذكسوة الكعبة المشرفة ، ولعلھ فعل  وإعدادالیمن لمشاركة مصر في حیاكة 

                                                
 مدرس اآلثار االسالمیھ بكلیة اآلثار جامعة أسوان 
 قطاع اآلثار االسالمیھ والقبطیة بوزارة اآلثارتوثیق األثرى لیر عام الدم• 
،مكة منذ أربعة آالف سنة حتى الیوم والكسوة، الكعبة )األستاذ( أحمد عبد الغفور ،عطار -  ١

  . ١٣٤،  ص م١٩٧٧المكرمة 
لمزید من المعلومات عن العوامل التي أدت إلي عدم إنشاء دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفة  -  ٢

، صناعة وتجارة األقمشة في مصر ، دار االتحاد العربي ، ) دكتور(راجع عاشور ، السید محمد 
 .  ١٣-١٢ص ، ص ١جم ، ١٩٧٢القاھرة 

. كأنھ منسوب إلي القبط بمصر جمع قبطیة ثوب أبیض رقیق من نسیج مصر ، : القباطي  - ٣
الفاسي ،  -١٢٤م،ص١٩٠٩، محمد لبیب ، الرحلة الحجازیة ، مطبعة الجمالیة ، القاھرة البتنوني

 . ١٢١ت، ص.د ، تقي الدین  ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت
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 أصبحتالتنویع في حیاكة الكسوة الشریفة حیث  إلي باإلضافةالتخفیف عن مصر 
أما علي بن أبي طالب كرم هللا وجھھ ، )٤(الكعبة المشرفة تكسي بكسوتین في السنة 

ً النشغالھ بالفتن التي حدثت في عھدهفلم یذكر المؤرخون أن ولم  )٥(ھ كسا الكعبة نظرا
  . یكن ذلك لتقصیر منھ

الحكم لم تكن ھناك حاجة إلي حدوث أي اتجاه في سبیل  إليأمیة  يوبوصول بن  
إنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة الشریفة خاصة بعدما انتقلت العاصمة االسالمیھ 

ضارات عدیدة نتیجة كونھا ح يمن المدینة المنورة إلي دمشق التي أصبحت ملتق
وانتشار ومجاورتھا للدولة البیزنطیة ومصر والعراق  مركز الخالفة االسالمیة

إعداد الكساوي الخاصة  االعتماد كالسابق علي مصر فيمصانع النسیج بھا ، فظل 
بن الزبیر  ا الوضع حتى عھد یزید بن معاویة وعبد هللاذبالكعبة المشرفة ، واستمر ھ

ً آخر وھو خراسان للمشاركة في حیاكة الكسوة المشرفة حیث ذالل ان أضافا بلدا
 ي یصنع في دورذال )٧(الخراساني )٦(بالدیباج أصبحت الكعبة في عھدھما تكسي

 سوة الكعبة المشرفة تصنع فيك وبالتالي أصبحت، ) ٣شكل(بمدینة خراسانالطراز 
، واستمر خراسان حسب ما تقتضیھ الحاجة والظروف السیاسیة وأالیمن  وأمصر 

  . )٨(ا المنوال طوال عھد الدولة األمویةذالحال علي ھ
بني العباس اھتموا بأمر الكسوة الشریفة فكسوھا بأفخر أنواع  إليولما آلت الخالفة  

ً في  إليلك ذالمنسوجات ، وقد وجھوا أنظارھم في  ً ھاما مصر باعتبارھا مركزا

                                                
ن اآلثار ، تحقیق ، ابن الولید محمد بن عبد هللا بن أحمد ، أخبار مكة وما جاء فیھا ماألزرقي -٤

،  ، إبراھیم باشا رفعت – ٢٦٠، ص ١ج م١٩٤٥مكة المكرمة  ، الطبعة الثالثة ،رشدي الصالح
عبد مؤذن ، عبد العزیز  - ٢٨٢، ص ١، جم١٩٢٥القاھرة ، لكتب المصریةا، دار مرآة الحرمین

، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، رسالة ماجستیر ، كلیة ) دكتور( نالرحم
 القرىقسم الدراسات العلیا الحضاریة ، جامعة أم  –الشریعة والدراسات االسالمیھ بمكة المكرمة 

   . ١٧٨- ١٧٧ص ، صم١٩٨٢بمكة المكرمة 
،مطبعة الجبالوي ، القاھرة  وة الكعبة المعظمة عبر التاریخ كس ،) ردكتو(الدقن ، السید محمد -٥

النھروالي، قطب الدین الحنفي ، اإلعالم بأعالم بیت هللا الحرام ، المكتبة  -  ٢٧، ص م١٩٨٦
 . ٦٩ت، ص.العلمیة ، مكة المكرمة ، د

ولحمتھ من الحریر،  الدبج أي النقش والتزین ، وثوب سداتھكلمة فارسیة األصل ، من : دیباج ال -٦
، الكعبة والكسوة منذ أربعة عطار.وھو متعدد األلوان منھا األخضر واألبیض واألصفر واألحمر 

 .   ١٩٣- ١٩٢ص  ، ص آالف سنة حتى الیوم 
بالد واسعة أول حدودھا مما یلي العراق ، وآخر حدودھا مما یلي الھند طخارستان : خراسان  -٧

وغزنة وسجستان وكرمان ، ولیس ذلك ، وتشتمل علي أمھات من البالد منھا نیسابور وھراة ومرو 
وبلخ وطالقان ونسا وأبیورد وسرخس وما یتخلل ذلك من المدن التي دون نھر جیحون ، وقد فتحت 

ً أكث البغدادي، شھاب الدین أبي عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي . ر ھذه البالد عنوة وصلحا
  .٣٥٤- ٣٥٠، ص ص  م١٩٧٧، دار صادر، بیروت ٥مجالرومي، معجم البلدان، 

  . ١٧٨ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص - ٨
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ا لم یكن من المتوقع التفكیر في إنشاء دار خاصة بصناعة ذ، ولھ صناعة النسیج
مدینة دمیاط المصریة بصناعتھا  لوجود دور الطراز الخاصة وتكفلت الكسوة الشریفة

وكذلك  )١٢(قرب دمیاط )١١(وشطا )١٠(بحیرة المنزلة فيوھى غارقة اآلن  )٩()تنیس(
،  ، وبالتالي أصبحت مصر تحتل المركز األول في كسوة الكعبة المشرفة)١٣(تونة

                                                
المقریزي ، تقي . ثغر لمصر ، شمالي دمیاط قرب مدینة المطریة بمحافظة الدقھلیة : س یتن - ٩

، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ، مطبعة  رعبد القادالدین أبو العباس أحمد بن علي بن 
  . ٢٩٤-٢٤٨، ص ص ١، ج ١، مج م١٩٩٦مكتبة اآلداب ، القاھرة

كر أمیلینیو في جغرافیتھ مدینة باسم ذ، ھي من المدن القدیمة قاعدة مركز المنزلة : المنزلة  - ١٠
بیمنزوالي ، وقال أنھا وردت بكشف األسقفیات  وأن اسمھا الرومي زندوكسو والقبطي بیمنزوالي 

ا االسم دار الضیافة ، وھي موضوعة في الكشف بعد مدینة شتروس ذبغیر اسم عربي ، ومعني ھ
لجھة التي طغي علیھا البحر ، والتي یتكون منھا الیوم بحیرة وضعھا في ا ذویجب حینئ: ثم قال 

محمد رمزي أن / كر دذلك تكون بیمنزوالي قد اندثرت في ماء البحیرة ، ویذالمنزلة ، وبناء علي 
ً إلي شيء من ھ ا ذكلمة بیمنزوالي معناھا دار الضیافة ، وأن كلمة المنزلة العربیة تؤدي أیضا

كر تطھیر الملك ذالمعني ، ووردت المنزلة في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقریزي عند 
ي یعرف اآلن بالبحر الصغیر باسم منزلة ابن حسون ، ووردت في ذالظاھر بیبرس لبحر أشوم ال

اسم تاج العروس في موضعین األول باسم المنزلة قال وتعرف بمنزلة القعقاع من الدقھلیة والثاني ب
منزلة بني حسون من المرتاحیة ، والصواب أنھا من الدقھلیة ، ووردت في التحفة السنیة باسم 

ه البلدة إلي الیوم تتكون من ذمنیتي راضي وعصفور وھي المنزلة من أعمال الدقھلیة ، والتزال ھ
المنزلة قریتین متجاورتین واقعتین علي الشاطيء الشرقي للبحر الصغیر ، وبینھما فضاء ، وتقع 

، القاموس الجغرافي ) دكتور(رمزي ، محمد  .في نھایة البحر الصغیر من جھة بحیرة المنزلة 
م ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٤٥للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 

     .    ٢٠٣، ص ٢، ق ١م، ج١٩٩٤القاھرة 
بلیدة بمصر ، وینسب إلیھا الثیاب الشطویة ، وقال : بالفتح ، والقصر ، وقیل شطاة  :طا ش -  ١١

الحسن بن محمد المھلبي ، شطا علي ثالثة أمیال من دمیاط علي ضفة البحر الملح مدینة تعرف 
، البغدادي، .ھب فیھ ذي یبلغ الثوب منھ ألف درھم والذبشطا وبھا وبدمیاط ُیعمل الثوب الرفیع ال

  .٣٤٤- ٣٤٣، ص ص  ٣مجالبلدان،  معجم
مدینة قدیمة بین تنیس ومصر علي زاویة بین بحر الروم الملح والنیل ، مخصوصة : میاط د - ١٢

بالھواء الطیب وعمل ثیاب الشرب الفائق ، وھي ثغر من ثغور اإلسالم ، وجاء في الحدیث عن 
هللا علیھ وسلم ، یا عمر انھ سیفتح قال رسول هللا صلي :عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، أنھ قال 

- ٤٧٢، ص ص ٢مجالبغدادي، ، معجم البلدان،  .علي یدیك بمصر ثغران اإلسكندریة ودمیاط 
٤٧٥.   

تونة ھي من القري الصناعیة القدیمة التي كانت واقعة ببحیرة المنزلة ، ووردت في : تونة  - ١٣
معجم البلدان لیاقوت الحموي بأن تونة جزیرة قرب تنیس ودمیاط بمصر یضرب المثل بحسن 
معمول ثیابھا وطرازھا ، ووردت في جني األزھار للمقریزي بأنھا جزیرة ببحیرة تنیس ، وفي 

ً االنتصار أ نھا من عمل األبوانیھ ، واسمھا القبطي توني ، وقد ورد اسمھا في بعض الكتب محرفا
باسم بونھ ، وھو خطأ في النقل ، وكانت تونة من البالد التي یشتغل أھلھا بنسیج األقمشة القطنیة 

محمد رمزي أنھ بالبحث عن الجزیرة التي كانت بھا / والحریریة وفي صید األسماك ، ویذكر د
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وظلت دور الطراز الخاصة بالدیار المصریة بتنیس وتونة ودمیاط وشطا تقوم 
واألیوبي بحیاكة الكسوة الشریفة خالل العصر الطولوني واإلخشیدي والفاطمي 

، إال أن الفاطمیین كانوا قد ركزوا علي دور الطراز الخاصة في تنیس )٤شكل(
في  عھد الدولة الفاطمیة وصلت إلي الكعبة المشرفة  ، كممیاط لحیاكة كسوة الكعبةود

) الیمن( )١٦(وصنعاء )٥شكل()بغداد( )١٥(من جھات عدیدة كمدینة السالم )١٤(كساوي
  . )١٧(ومراكش

حق من حقوق سالطین مصر  سوة الكعبةأصبحت كمع ظھور دولة الممالیك و
 وحدھم ، ولكنھم كانوا یسمحون لغیرھم مكرھین بكسوة الكعبة في أوقات ضعفھم ،

، واستمر الحال ولذلك استمر حكام الیمن في مشاركة حكام مصر في كسوة الكعبة 
حیث انفردت مصر بعدھا بحیاكة كسوة الكعبة ) م١٣٩٨(ه٨٠١علي ذلك حتى عام 

                                                                                                                        
بن سالم الواقعة في بحیرة المنزلة  ة تونة تبین أنھا التي تعرف الیوم بجزیرة سیدي عبد هللامدین

آثار أطالل ھذه القریة ظاھرة  لشرقي بلدة المطریة ، وعلي بعد أربعة كیلومترات منھا ، وال تزا
عھد  رمزي  ، القاموس الجغرافي للبالد المصریة من. بالجزیرة المذكورة باسم كوم ابن سالم 

 .    ١٩٩- ١٩٨، ص ص ١، ق ١م ، ج١٩٤٥قدماء المصریین إلي سنة 
اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة  ، العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین  ،المقریزي  - ١٤

،  ١، ج.م١٩٤٨طبعة دار الفكر العربي ، القاھرة جمال الدین الشیال ، / الفاطمیین الخلفا ، تحقیق د
الكردي ، محمد طاھر بن عبد القادر ، التاریخ القویم لمكة وبیت هللا الكریم  – ٢٨٣-٢٧٩ص ص
أحمد ، یوسف ، المحمل والحاج ،  - ١٩٦، ص ٤م ، ج١٩٦٥النھضة الحدیثة ، القاھرة  ، مكتبة

مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر  -  ٢٤١م ، ص١٩٣٧مطبعة حجازي ، القاھرة 
 . ١٨٠- ١٧٩ص العثماني  ، ص

وادي لك فقیل ألن دجلة یقال لھ ذھي بغداد ، واختلف في سبب تسمیتھا ب: دینة السالم م -  ١٥
ً عند عبد العزیز بن أبي رواده فأتاه رجل : السالم ، وقال موسي بن عبد الرحیم النسائي  كنت جالسا

من أین أنت فقال لھ من بغداد ، قال التقل بغداد فان بغ صم وداد أعطي ، ولكن قل مدینة : فقال لھ 
 ، وقیل سماھا المنصور مدینة السالم فان هللا ھو السالم والمدائن كلھا لھ ، فكأنھم قالوا مدینة هللا

ً بالسالمة      .٧٩، ص  ٥مجالبغدادي، ، معجم البلدان، . السالم تفاؤال
یصدر عن مؤسسة  –، كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج ، كتاب الیوم لمي، ابراھیمح -١٦

 . ٤٥-٤٣م ، ص ص١٩٩١، القاھرة  ٣٢٠، العدد أخبار الیوم
أعظم مدن المغرب : التشدید ، وضم الكاف ، وشین معجمة مراكش بالفتح ثم : اكش مر - ١٧

وأجلھا وبھا سریر ملك بني عبد المؤمن ، وھي في البر األعظم بینھا وبین البحر عشرة أیام في 
وسط بالد البربر ، وكان أول من اختطھا یوسف بن تاشفین من الملثمین الملقب بأمیر المسلمین ، 

، لمھدي ثالثة فراسخ وھو في جنوبھامنھ ابن تومرت المسمي باي ظھر ذوبینھا وبین جبل درن ال
لك مخافة یقطع فیھ اللصوص علي القوافل ، فكان إذا انتھت القوافل إلیھ ذوكان موضع مراكش قبل 

قالوا مراكش معناه بالبربریة أسرع المشي ، وبقیت مدة یشرب أھلھا من اآلبار حتى جلب إلیھا ماء 
. بھا البساتین عبد المؤمن بن علي   ذقي بساتین لھا ، وكان أول من اتخیسیر من ناحیة أغمات یس

    .٩٤، ص  ٥مجالبغدادي، ، معجم البلدان، 
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 ذوبدأت حیاكة الكسوة من ، )١٨(لك بعد ضعف حكام الیمنالمشرفة مرة أخري ، وذ
التي اشتھرت بحیاكتھا  منتصف العصر المملوكي تستقل عن دور الطراز الخاصة

لك بتخصیص مكان خاص لحیاكتھا فقط دون ذمع غیرھا من األقمشة األخرى ، و
/  ھ٧٤٣سنة ذألول مرة منورد یالحظ أن مسمي دار الكسوة و، غیرھا بالقاھرة

 بشراءلك الناصر محمد بن قالوون بن الم إسماعیلالملك الصالح عندما قام   م١٣٤٢
من  )٢١(، أبو الغیط )٢٠(یسب، سند )١٩(سوسیب: ثالث قري من بیت مال المسلمین ھي 

ودفع أثمانھا من بیت مال المسلمین ثم وقفھا علي كسوتي الكعبة  )٢٢(قري القلیوبیة
وأشار  ،)٢٣(والحجرة النبویة الشریفة وظل الملوك واألمراء یتداولون كسوتھا كل عام

ا ذالقلقشندى إلي أن دار الكسوة كانت بمشھد سیدنا الحسین ، ومن المرجح أن یكون ھ
                                                

 . ١٨٠ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص - ١٨
ً باسوس ، وھي من القرى القدیمة اسمھا األصلي بیسوس ، ووردت : بیسوس  - ١٩ تعرف حالیا

وبین الحزقانیة  ، وفي نسخ أخري منھا وردت باسم ) شبرا الخیمة(في نزھة المشتاق بین شبره 
، رك لیاقوت بیسوس في كورة الشرقیةتنسوس ویبسوس ، وھي قریة عامرة حسنة وردت في المشت

وفي قوانین ابن مماتي ، وفي تحفة اإلرشاد بیسوس من أعمال الشرقیة ، وفي التحفة السنیة من 
باسوس لسھولة النطق وھو اسمھا  وردت) م١٨١٣(ه١٢٢٨ل القلیوبیة ، وفي تاریخ سنة أعما

  .    ٥٥، ص  ٢، ق ١رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج. الحالي 
ھي من القرى القدیمة اسمھا األصلي دسبندس وردت بھ في كتاب فتح مصر : سندبیس  - ٢٠

ي القرن السادس الھجري حرف اسمھا ضمن القرى التي نزل بھا العرب في الحوف الشرقي ، وف
 ٥٦، ص ٢، ق ١إلي االسم الحالي لسھولة النطق  رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج

ه الناحیة أصلھا جزیرة كبیرة قدیمة وردت في مباھج الفكر باسم ذأراضي ھ: أبوالغیط  - ٢١
تھا من أعمال ثم وردت في التحفة السنیة باسم الخاقانیة وجزیر) األخمیین(جزیرة اللخمیین 

باسم ه الجزیرة عن ناحیتي الخرقانیة واألخمیین ذفصلت ھ )م١٥٢٧(ه٩٣٣وفي  سنة القلیوبیة ، 
، لك باسم أبوالغیثذثم وردت بعد ) م١٦٦٨(ه١٠٧٩أبو الغیث ، كما ورد في دفتر المقاطعات سنة 

ي ذالحالي الثم حرف االسم إلي أبوالغیط ، وھو اسمھا ) م١٨٠٩(ه١٢٢٤كما ورد في دلیل سنة 
    . ٥٣، ص ٢، ق ١رمزي ، القاموس الجغرافي ، ج) . م١٨١٣(ه ١٢٢٨وردت بھ في تأریخ سنة 

بمرسوم ) م١٣١٥(ه٧١٥القلیوبیة من أقالیم الوجھ البحري بمصر استحدثت في سنة :القلیوبیة -  ٢٢
واحیھا لك لما أمر بعمل الروك الناصري ، وكانت نذمن السلطان الناصر محمد بن قالوون ، و

لك إلقلیم الشرقیة ثم انفصلت عنھا باسم األعمال القلیوبیة نسبة إلي مدینة القلیوبیة التي ذتابعة قبل 
أطلق علیھا اسم والیة القلیوبیة ثم مأموریة القلیوبیة ) م١٥٢٧(ه ٩٣٣كانت قاعدة لھا ، وفي سنة 

م مدیریات فسمیت م صدر أمر عال بتسمیة المأموریات باس١٨٣٣م ، وفي سنة ١٨٢٦في سنة 
رمزي  ، القاموس . مدینة بنھا ) م١٩٤٥زمن محمد رمزي سنة ( مدیریة القلیوبیة وقاعدتھا اآلن 

 .  ١٩، ص  ٢، ق ١، ج ١٩٤٥الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 
ط ، .،  د ١٩، العالقات بین مصر والحجاز ونجد في القرن )دكتور(سعد بدیر ،الحلواني  -  ٢٣

  - ٥٣- ٤٦لمي  ، كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج  ، ص صح - ٢٣١م ، ص١٩٩٥ القاھرة
، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في  )دكتورة( مداح ، أمیرة بنت علي وصف

لعلوم الشریعة  القرىث بمجلة جامعة أم م ، بح١٩٢٧- ١٥١٧/ ھ١٣٤٦-٩٢٣العصر الحدیث 
  .١٤٧-١٤١ ، ص ص م٢٠٠٦/ ھ١٤٢٦، ذو القعدة ٣٥، ع ١٧واللغة العربیة وأدابھا ، ج
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صناعة كسوة الكعبة في أول  فيي أنشئت بھ دار متخصصة ذالموقع ھو المكان ال
 )٢٤(أن ھناك دار متخصصة في صناعة كسوة الكعبة كرذ، كما یأمرھا

                .)٤شكل()٢٥(باإلسكندریة
   :أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة في العصر العثماني 

ناظر  إشرافالقلعة تحت ب) القصر األبلق(قصر یوسف  فيتصنع  كسوة الكعبة كانت
ووزان ورسام ومداد وعدد من  عربيوكاتب  روميیعاونھ كاتب  الذيالكسوة 

كد من قیم یتأ لكيحضوره  فيسوة ویعاد وزنھا الحیاكین وكان الباشا یفتش على الك
ا ھو مرصود لھا من یوزن م ولكي ، صنعت منھا من الصرمة والحریر التيالمواد 

ا وجدھا الباشا على خیر ما یرام ذعلى ذلك وإسب الباشا ناظر الكسوة ، ویحاالخزینة 
بیة شئ أخذ من ناظر الكسوة عدة ذا نقص من خیوطھا الذھناظرھا خلعة، أما إ لبسأ
   .)٢٦(كیاس لیعفو عنھأ

  )بلقالقصر األ(قصر یوسف 

/ ھ٨٤٦توفى (حتى عصره القصر األبلقشئ عن صناعة الكسوة بالمقریزى لم یذكر 
بن ایاس عند االحتفال بكسوة الكعبة عام ایضا من وصف كما یفھم أ) م١٤٤٢
،أما الرحالة أولیا جلبى فیذكر قصر یوسف  فيم انھا لم تكن تصنع ١٥١٧/ ھ٩٢٣

نساجو الكسوة الشریفة حدیثھ عن  فيتصنیع الكسوة بقصر یوسف أو بالقصر األبلق 
الثمائة رجل إن الذین ینسجون الكسوة السوداء التي تكسي بھا الكعبة الشریفة ث"

إنھم ذوو عیون جاحظة إال أن عملھم لیس من أعمال .یعملون في قصر یوسف 
وھناك صباغون .اإلنسان وإنما ھو سحر یكاد البشر یعجز عن اإلتیان بمثلھ 

                                                
فوزي . ، تحقیق د في صناعة االنشا األعشى، صبح أبي العباس أحمد بن علي ،القلقشندى -  ٢٤

 ،٤،جم٢٠٠٥-٢٠٠٤محمد أمین، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخدیویة، القاھرة 
  .٧٦،ص١١ج؛ ٧١،٥٧ص
م احتل االسكندر األكبر المقدوني البالد المصریة وأسس مدینة .ق٣٣٢في سنة : اإلسكندریة  - ٢٥

بعد المیالد عاصمة  ٦٤١م إلي سنة .ق ٣٣٣اإلسكندریة وجعلھا عاصمة البالد ، وظلت من سنة 
لیوناني والروماني ، وفي أكتوبر للقطر المصري في المدة التي كانت فیھا مصر تحت الحكمین ا

م احتل عمرو بن العاص مدینة اإلسكندریة ، ونقل العاصمة إلي مدینة الفسطاط فقل شأنھا ٦٤١سنة 
ً ، وأخذت تضمحل بعد ذلك  إلي درجة أن یاقوت الحموي صاحب معجم البلدان لم یذكرھا إال لماما

نھا في بدایة القرن التاسع عشر المیالدي النتقال حركتھا التجاریة إلي مدینة رشید حتى أصبح سكا
ال یزیدون عن ستة آالف نفس لمزید من التفاصیل راجع رمزي  ، القاموس الجغرافي للبالد 

 .٥، ص ٢، ق١، ج١٩٤٥دماء المصریین إلي سنة المصریة من عھد ق
عبد .سیاحتنامة مصر، ترجمة محمد علي عوني، تحقیق د ،)أولیا جلبي(درویش، محمد ظلي  ٢٦-

أحمد فؤاد متولي، طبعة دار الكتب .أحمد السعید سلیمان، تقدیم ومراجعة د.د –الوھاب عزام 
 .٤٤٤، ص م٢٠٠٣والوثائق القومیة، القاھرة 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٦٨ 
 

یصبغون الحریر المستعمل في صناعة تلك الكسوة ،وعددھم ثالثمائة رجل ، 
   . )٢٧( "یزاولون عملھم في سبعة عشر مصنعا أمیریا

  :الوصف المعماري للقصر األبلق 
 ھـ٧١٤- ٧١٣في سنة  )٢٨( شید السلطان الناصر محمد بن قالوون القصر األبلق

، وذكر المقریـزي وابن إیاس )٢٩( ، واستمر البناء لمدة عشرة أشھر)م١٣١٤- ١٣١٣(
) القصر األبلق(ولما كمـل "االحتفال الذي أقیم بمناسبة االنتھاء من بناء القصر األبلق 

ً حضره األمراء وأھل الدولة ثم أفیضت علیھم الخلع وحمل إلي كل  عمل فیھ سماطا
 أمیر من أمراء المئین ومقدمي األلوف ألف دینار ولكل من مقدمي الحلقة خمسمائة

درھم ولكل من أمراء الطبلخاناه عشرة آالف درھم فضة عنھا خمسمائة دینار فبلغت 
  ".)٣٠(....درھم وخمسمائة ألف درھم  ألفالنفقة علي ھذا المھم خمسمائة ألف 

ویقع القصر األبلق بالجھة الشمالیة الغربیة لجامع محمد علي باشا بالساحة الجنوبیة 
 أجریت التي الحفائر كدتوقد أ ،بالقاھرة  الغربیة لقلعة صالح الدین األیوبي

لوصف الذي ما تم الكشف عنھ من مبان مع ا موضع القصر تطابق فيم  ١٩٨٤سنة
 ابن فضل هللا العمري والقلقشندى والمقریزي:ه المؤرخون أمثالذكر

المكتشفة باإلضافة إلي أن التخطیط المعماري لقاعة القصر األبلق )٣١(للقصراألبلق
ید القصر ، فقد شُ  تتشابھ مع التخطیط المعماري للقصر األبلق في دمشق) ٦شكل(

، والقصر األبلق موقع علي )٣٢(األبلق في مصر علي غرار القصر األبلق في دمشق

                                                
 .٤٧١أولیا جلبي ،سیاحتنامة مصر ،ص  - ٢٧
ابن فضل هللا العمري ، شھاب . عرف الفصر األبلق بالقصر الكبیر والقصر البراني الكبیر - ٢٨

، )ممالك مصر والشام والحجاز والیمن(الدین أحمد بن یحیي ، مسالك األبصار في ممالك األمصار 
 ، المقریزي - ٨١ص و، ١٩٨٥أیمن فؤاد سید، المعھد الفرنسي لآلثار الشرقیة ، القاھرة . تحقیق د

طبعة مكتبة اآلداب، القاھرة  الخطط المقریزیة ،العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین 
ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد الكناني، إنباء الغمر  - ٣٤١، ص ٣، ح٢، مح.م١٩٩٦

- ١٩٦٩حسن حبشي، طبعة المجلس األعلى لآلثار اإلسالمیة، القاھرة . بأنباء العمر، تحقیق د
نزھة النفوس واألبدان  ،نور الدین علي بن داود الصیرفي الخطیب الجوھري ، - ٣٠٦م،ص١٩٧٢

، ٣، جم١٩٩٤-١٩٧٠حسن حبشي، دار الكتب المصریة، القاھرة .في تواریخ الزمان ، تحقیق د
محمد . ابن إیاس، أبو البركات محمد بن أحمد ، بدائع الزھور في وقائع الدھور، تحقیق د - ٥٥ص

  .٤٤٥،ص ١، ق١، ج.م١٩٨٤-١٩٨٢ي زیادة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة مصطف
، ١، ق١ابن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور، ح - ٣٤٠، ص ٣، ح٢، الخطط، محالمقریزي - ٢٩
 .٤٤٥ص
  .٣٤٠، ص٣، ح٢المقریزي، الخطط، مح - ٣٠
 األعشى، صبح  القلقشندى - ٨١األمصار، ص ابن فضل هللا العمري، مسالك األبصار في ممالك  - ٣١

  .٣٤١، ص ٣، ح٢، الخطط، مح المقریزي - ٣٧٥، ص٣، ح في صناعة االنشا
السلوك لمعرفة دول الملوك،  ، العباس أحمد بن علي بن عبد القادر أبوتقي الدین  المقریزي، - ٣٢

ابن تغري  - ١٢٩، ص١، ق٢، حمحمد مصطفي زیادة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة. د
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 )٨٤(م وعرف ببیت یوسف صالح الدین رقم ١٧٩٨خریطة الحملة الفرنسیة لعام 
  ).٧شكل(

ھ النظام اإلنشائي  المعروف باألبلق وترجع تسمیتھ بالقصر األبلق ألنھ اتبع في بنائ
ومن خالل ما كشفت عنھ الحفائر ،  أي تناوب المدامیك الحجریة السوداء والصفراء

لبقایا القصر األبلق نجد أنھ یتبع في تخطیطھ تخطیط القاعات المملوكیة، فھو یتكون 
 ة ضخمةیحجرمن دورقاعة وإیوانین وسدلتین، والدورقاعة ترتكز علي أكتاف 

  ).١وحة ل(
وفي كل  ، تتكون قاعة القصر األبلق من دورقاعة مستطیلة تتوسطھا فسقیة مثمنةو

من الجھتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة توجد سدلة ترتفع عن أرضیة 
الدورقاعة، ویوجد بالركنین الشمالي والجنوبي للدورقاعة بابان، یؤدي الباب الشمالي 
إلى ممر مستطیل یتفرع  في نھایتھ إلي ممرین احدھما یتجھ جھة الغرب، ویؤدي 

ً إلي  أعلي بھ درج حجري ، والممر اآلخــر المتفرع من إلي سلم أسطواني صاعدا
  .باب الدورقاعة الشمالي یتجھ جھة الشرق

والباب الجنوبي بالجدار الجنوبي الغربي للدورقاعة عبارة عن فتحة باب تؤدي إلي 
یتجھ الممر األول جھة الغرب ویوجد بھ وممر یتفرع في نھایتھ إلي ثالث ممرات ،

متبقي من ھذا السلم خمسة درجات حجریة، والممر  سلم صاعد إلي أعلي، ومازال
الثاني یتجھ جھة الجنوب، ومن المرجح أنھ یؤدي إلي القصور الجوانیة أسفل الجانب 
 ً الشمالي الغربي لجامع محمد علي، وھذا الممر مسدود ، ویظھر من ھذا الممر حالیا

القصر األبلق إلي  دخلة مستطیلة ، ومن المرجح أن ھذا الممر المسدود یمتد من قاعة
قاعات القصور الجوانیة ، والممر الثالث یتجھ جھة الشرق، وھذا الممر مغطي بقبو 

  .ةنصف دائري ویمتد ھذا الممر خلف السدلة الجنوبیة الغربی
ویشرف علي الدورقاعة إیوانان أكبرھما اإلیوان الشمالي الغربي المطل على  

نوبي الشرقي باب خاص لخروج السلطان طبالت السلطانیة ،ویقع باإلیوان الجصاإل
وخواصھ أیام االحتفاالت والمواكب ، ویتصل ھذا الباب بالممر المتفرع من باب 
الدورقاعة الغربي، فالممر المتفرع من باب الدورقاعة الغربي یمتد جھة الجنوب، 
لیتصل بالباب الموجود بالجدار الجنوبي لإلیوان الجنوبي الشرقي، ثم یمتد الممر 

  .محمد بن قالوونیتصل بإیوان الناصر ل
ة مربعة، واإلیوان متھدم أما عن اإلیوان الجنوبي الشرقي فھو عبارة عن مساح

 ً ، ویشرف اإلیوان علي الدورقاعة بفتحة رتفع أرضیة اإلیوان عن الدورقاعة، وتتماما

                                                                                                                        
تحقیق األستاذ  ة ،بردي ، جمال الدین یوسف أبو المحاسن، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھر

 .٣٧- ٣٦، ص ٩ح،١٩٢٩،محمد رمزي ، دار الكتب المصریة ، القاھرة 
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ومن المرجح  أنھ یعلو ھذه الفتحة عقد مدبب حجري ضخم، ویؤكد ذلك  مستطیلة،
  .)٣٣(كتاف الحجریة الحاملة لھذا العقد، والتي مازالت باقیة من ھذا اإلیواناأل

  :منازل كبار رجال الدولة وأمرائھا 
ه ١٢١٣حتى عام  )قالقصر األبل(ف قصر یوس فيصناعة الكسوة  استمرت

إلى منازل كبار  بالتحدیدم ، وبعدھا انتقل مكان التصنیع إلى خارج القلعة ، و١٧٩٩/
حوش أیوب بك و  منزل، و )٣٤(رجال الدولة وأمرائھا مثل قصر مصطفى كتخدا 

 بحارة المقاصیص )٣٦( المال منزل، و)٣٥(أحمد المحروقى في الجمالیة  منزل
األمیر ركن شیده ھذا المنزل و م،١٨٠٤/ ھ١٢١٩في سنة  )٥٤١اثر رقم( بالجمالیة

الحاجب أحد ممالیك السلطان الناصر محمد بن  الناصريالدین بیبرس بن عبد هللا 
م  ١٦٥٤/ ھـ  ١٠٦٥آلت ملكیة المنزل سنة وم ،  ١٣٣٤/ ھـ  ٧٣٥ سنةقالوون في 

إلى األمیر محمد بن توران في والیة الوالي العثماني محمد باشا فجدده و عمل فیھ 
 وھو المالمقعدا باسمھ ثم عرف المنزل أخیرا باسم وقف المال نسبة إلى أحمد كتخدا 

   .خر من سكنھ في العصر العثمانيآ
یتكون المنزل من واجھة رئیسیة من الحجر حتى بدایة الطابق العلوي الذي بنى من و

خر على اآلجر و تنقسم الواجھة إلى قسمین أحدھما على یمین المدخل الرئیسي و اآل
، وبین  )تركيمقعد (یساره و الذي یشرف على الخارج ببائكة من ثالثة عقود مدببة

القسمین یوجد مدخل رئیسي یصعد إلیھ بسلم حجري یفضي إلى بسطة تتقدم حجرا 
علو ھذا الباب ثالثة شبابیك ذات أحجبة من یغائرا یغطیھ عقد مدائني بسیط و 

ویشتمل الطابق األرضي بھذا المنزل على ، )٢لوحة)(٨شكل(مصبعات خشبیة
ق األول علي حجرة صغیرة ، ومقعد ، ویشتمل الطاب)٣لوحة)(٩شكل(حواصل سفلیة 

تركي، ویرجح استخدام الحواصل و الحجرة والمقعد كأماكن لصناعة كسوة الكعبة 
  ) .٥،٤لوحة)(١٠شكل(

                                                
، التطور العمراني والمعماري للساحة الجنوبیة الغربیة لقلعة ) دكتور(متولي ، محمد حمدي  - ٣٣

نھایة العصر العثماني ، رسالة ماجستیر ، كلیة  حتىصالح الدین األیوبي بالقاھرة منذ العصر األیوبي 
   .١١٠- ٩٩م ، ص ص٢٠٠٧اآلثار ، جامعة القاھرة 

م صنعت بدار مصطفى كتخدا وھى على ١٧٩٩/ ھ١٢١٣عام  فيذكر الجبرتى أن الكسوة  - ٣٤
 فيخالف العادة من نسجھا بالقلعة وكان ذلك أثناء االحتالل الفرنسي لمصر حیث لم ترسل الكسوة 

ً للحج  الذيتلك السنة وسجن مصطفى بیك كتخدا  ذلك الموسم بتھمة التمرد على  فيكان أمیرا
، واألخبارالتراجم  في اآلثار،عجائب  حسن برھان الدین، عبد الرحمن بن  الجبرتيالفرنسیین ، 

 .٢٨،ص٥ ،ج م١٩٦٦، القاھرة  العربيلجنة البیان  ، دسوقيتحقیق حسن محمد جوھر، عمر 
 . ٥٨٣،ص ٣، جفي التراجم واألخبار اآلثار، عجائب  الجبرتي  - ٣٥
القاھرة ومدنھا وبالدھا مبارك ، علي بن سلیمان الروحي ، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر   - ٣٦

 . ٢٧،ص ٢، ج  ه ١٣٠٤، طبعة بوالق ، مصر  القدیمة والشھیرة
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ویتضح من ذلك أن عمل وزركشة الكسوة انتقلت من القلعة إلى دیار كبار رجال 
على أن یكونوا ھم نظار الكسوة حیث كانوا مشرفین  فيمصر مما أعطاھم الحق 

االحتفال بالكسوة الشریفة حیث تحفھم  فيتنفیذھا وزركشتھا، وكان لھم حق الظھور 
   . )٣٧(مظاھر االحتفال  فيكل مظاھر الفخامة واألبھة، وھذا ما حدث 

  :مصطبة المحمل في العصر العثماني 
بمیدان الرمیلة مصطبة برسم إلباس القفاطین وتسلیم المحمل  )٣٨(بني محمد باشا

ألمیر الحج وأرباب المناصب، وظھرت تلك المصطبة في اللوحة التي رسمھا 
، وجنوب جامع الحاج محمد باشا )٣٩(في الجھة الشرقیة لقرامیدان) ٦لوحة(لورنت 

عبارة عن حجرة مستطیلة مغلقة من ثالثة جوانب ، والجانب الرابع مفتوح  ھىو
واجھة المصطبة المشرفة علي المیدان، ویتقدم سقف المصطبة  ، ویمثل)١١شكل(

                                                
، )دكتور(دعاء ، صالح الدین -٣٨ص ،٥ج ،واألخبارالتراجم  في اآلثارعجائب  ،الجبرتي -٣٧

 جامعة عین شمس ،كلیة اآلداب قسم التاریخ ماجستیر،رسالة المعظمة، الكعبةتاریخ كسوة 
 .٩١ص ،م٢٠٠٣

ً بھا إلي سنة)م١٦٩٩( ھـ١١١١قرا محمد باشا مصر في سنة قدم  -٣٨ ھـ ١١١٦، واستمر والیا
ً جفكانت مدتھ خمس سنوات ،ولقب قرا محمد باشا بلقب الحا) م١٧٠٤( ، ویطلق ھذا اللقب عرفا

شرف األلقاب التي أعلي من أدي فریضة الحج إلي البیت الحرام بمكة،وقد كان ھذا اللقب من 
ً للمتاعب الجمة التي كان یلقاھا الحاج خالل رحلتھ المصر یتحلى ي، أحمد شلبي بن بھا المسلم نظرا

والباشات الملقب بالتاریخ ، أوضح االشارات فیمن تولي مصر القاھرة من الوزراء عبدالغني الحنفي
مكتبة الخانجي  ،عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم  .، تقدیم تحقیق وضبط وتصحیح دالعیني

، األلقاب والوظائف )وردكت(، مصطفي ، بركات٢١٠-٢٠٦م، ص ص ١٩٧٨بمصر، القاھرة
 .٢٠٧-٢٠٦م، ص ص ٢٠٠٠، القاھرة العثمانیة، دار غریب للطباعة والنشر

عرف ھذا المیدان منذ نشأتھ وخالل مراحل تطوره بالعدید من  المسمیات كما یستدل من خالل -٣٩
عرف ھذا المیدان  كما ،ه المسمیات میدان أحمد بن طولونذما ورد في المصادر التاریخیة، ومن ھ
المیدان  ، وعرفالمیدان األخضرو بالمیدان السلطانيو بمیدان القلعة أو المیدان تحت القلعة

القلقشندي،  . .العصر العثماني بقرامیدان وھي ترجمة تركیة لتسمیة المیدان األسود في السلطاني
ابن  - ٣٧١، ص٣، ح٢المقریزي، الخطط، مح -٣٧٧، ص ٣حصبح األعشي في صناعة اإلنشا، 

الدر الفاخر في سیرة الملك  -كنز الدرر وجامع الغرر أبي بكر بن عبد هللا ، ایبك الدواداري،
، ٢٤٥، ص ٩ح ،م١٩٦٠رویمر ، المعھد األلماني لآلثار، القاھرة  تحقیق ھانس روبرت الناصر،

 -١١٥، ص١٢؛ ح١٥، ص٣ح ،لوك مصر والقاھرةابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في م -٣٥٨
الخطائي،  -٢٤٥، ص٥؛ ح٥٣٤-٥٣٣،ص٢، ق١إبن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور، ح

كیة في الدولة لوركن الدین بیبرس بن عبد هللا المنصوري الناصري الدوادار، التحفة المم
فھارسھ نشره وقدم لھ ووضع  ،)ھـ٧١١- ٦٤٨تاریخ دولة الممالیك البحریة في الفترة من (التركیة

ابن فضل هللا - ١٦٨ص  -م١٩٨٧، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة عبد الحمید صالح حمدان. د
أبي بكر بن عبد ابن ایبك الدوادار،  - ٨٤- ٨٣، مسالك األبصار في ممالك األمصار، صيالعمر

، المعھد تحقیق أولرخ ھارمان كیة،الدرة الزكیة في أخبار الدولة التر - كنز الدرر وجامع الغرر، هللا
، معجم الدولة )دكتور(المصري، حسن مجیب -  ١٩٧، ص٨ح م ،١٩٧١األلماني لآلثار ، القاھرة 

 .١٠٩م، ص٢٠٠٤العثمانیة، الدار الثقافیة للنشر، القاھرة 
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تأدیة وظیفتھا  فيالمصطبة  واستمرت ،دعامة تھا مظلة خشبیة، ویتوسط واجھ
قائع المصریة أنھ كمكان لعرض الكسوة حتى عصر محمد على باشا حیث تذكر الو

لما تمت خیاطة الكسوة الشریفة التي أرسلت قبل تاریخھ إلي الحسین وضعت في (
 . )٤٠()القلعة المحروسة صنادیق وأتي بھا إلي المصطبة الكاینة في قرامیدان

أماكن صناعة وعرض كسوة الكعبة الشریفة منذ عھد محمد علي باشا حتى عھد 
  الخدیوي إسماعیل 

 : مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش 
، وقدیما كان ) ٤٧(یقع مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش بشارع الخرنفش ویحمل رقم 

 النصارىعنوانھ شارع خمیس العدس فیما بین منطقة بین السورین وحارة 

الجمالیة ومن  حيالحسینیة ومن الشرق  حيالمصنع من الشمال  ویحد، )١٢شكل(
مساكن  الشماليالحد :  یليكما  فھيالموسكى أما الحدود المكانیة للمصنع  حيالغرب 

شارع الخرنفش والحد  الجنوبيشارع الخرنفش والحد  ٤٥عقار  الشرقيوالحد  أھالي
   . )مدرسة القدیس یوسف(شارع الخرنفش  ٤٩المبنى رقم  الغربي

وأمر والى  ، )٤١(وكان أصل ھذا المصنع ورشة كبیرة تعرف بورشة خمیس العھد
م في حارة خمیس العھد بید المھندس الفرنسي ١٨١٦عام  مصر محمد على ببنائھا

م ١٨١٨اكتوبر / ھ١٢٣٣الحجة سنھ  ذيحوادث شھر  في الجبرتيویصفھا ، مورال
 في، واستمروا مدة الماضيبنائھا من العام  فيوھى عمارة عظیمة ابتدأوا " فیقول

تصنع بھا اللوازم مثل السندانات والمخارط الحدید  التيصناعة اآلالت األصولیة 
والقوادیم والمناشیر ونحو ذلك وافردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا، یحتوى 
المكان على األنوال والدوالیب الغریبة الوضع والتركیب لصناعة القطن وانواع 

الحریر وقد شملت ھذه الورشة صناعة القطن و،  )٤٢(الحریر واالقمشة المقصبات
واألقمشة المقصب، ولكن ال نعرف متى انتقلت الیھا صناعة الكسوة فیقول على 

ھذه الورشة موجودة اآلن على ذمة المیرى لكنھا بطلت غیرھا من الورش " مبارك 
 .)٤٣("وھى الیوم معدة لتشغیل كسوة الكعبة الشریفة ادام هللا تعظیمھا

  
                                                

 . ھ١٢٤٤ذي القعدة  ١٥مؤرخة بیوم االثنین ٢٨جریدة الوقائع المصریة رقم  - ٤٠
ذكر المقریزي ان بھذا المكان كان یمأل إناء من الماء ویتزمزمون علیھ ثم : خمیس العھد  - ٤١

، ثم یعلمھم التواضع كيمثل ھذا الیوم  فيیغسل للتبرك بھ ویزعمون ان المسیح فعل ھذا بتالمیذه 
، وعوام اھل مصر االن یقولون یتفرقوا، وان یتواضع بعضھم لبعض ال كياخذ علیھم العھد 

، صفى وھو من جملة المواسم العظیمةخمیس العدس من اجل ان النصارى تطبخ فیھ العدس الم
القاھرة البیض المسلوق الملون ویھادى النصارى بعضھم البعض ویھدون بعضھ الى  فيفیباع 

   .٣٩٢، ص٢،ج١، مج لبیض ، المقریزي ، الخططالمسلمین انواع السمك المنوع مع ا
  .١٨٧،ص٧ج في التراجم واألخبار،  اآلثار، عجائب الجبرتي  - ٤٢
 .١٣٨ص،  ٣الخطط التوفیقیة ،ج، مبارك  - ٤٣
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  لمصنع كسوة الكعبة بالخرنفش المعماريالوصف 
  :من الخارج  المعماري لمصنع كسوة الكعبة الوصف: أوال 

، وھى )٤٤(على شارع خمیس العھد شرفواجھة واحدة ت كسوة الكعبة لمصنع
، بطبقة من المالط ، وغطیت)٨،٧لوحة( بالدبشالواجھة الجنوبیة الغربیة وقد شیدت 

من الواجھة یقع المدخل الوحید للمصنع ، وھو عبارة عن فتحة  الجنوبيوبالطرف 
یعلوھا عتب مستقیم من كمر و ،)٤٥(مدخل مستطیلة الشكل مبنیة بالطوب األحمر

 مصراعيویغلق على المدخل  حدیدى أعاله زخارف ھندسیة منفذة بالطوب األحمر،
مستویین من واجھة إلى ، وتنقسم ال)٩لوحة(باب من الخشب خالیة من الزخرفة 

ً من  یغشىوویشتمل كل مستوى على اثنى عشر شباك ،  ،الشبابیك شبابیك كال
  .أسیاخ حدیدیة  والعلوي المستوى السفلى

  : من الداخل المعماري لمصنع كسوة الكعبة الوصف: ثانیا 
لداخل توجد أودة یؤدى المدخل إلى فناء مكشوف ذات مسقط مستطیل وعلى یمین ا

من ضلفتین  خشبي، وسقف من براطیم خشبیة ویغلق علیھا باب ذات مسقط مستطیل
وبالجھة  ،المصنعلحراس ، وھذه األودة كانت مخصصة من الزخرفة خاليوالباب 

الشمالیة الشرقیة من الفناء توجد زاویة للصالة ذات مسقط مستطیل وملحق بھا 
واجھة داخلیة  جدوبالجھة الشمالیة الغربیة من الفناء تو ،)١٠لوحة( راحة كراسي

لى ثالثة مداخل وشباكین ، وتتكون من مستویین األول یشتمل عتشرف على الفناء
تعلو المدخل  )٤٦(طائرة على ثالثة شبابیك وفرندة الثانيالمستوى ویشتمل ، مستطیلین

  . )١١لوحة(األول 
                                                

یبتدئ من شارع مرجوش وینتھى لشارع بین السورین تجاه القنطرة : شارع خمیس العھد  -٤٤
ً الجدیدة ، وطولھ مائتان واثنان وعشرون م  . ١٣٨، ص  ٣مبارك ،الخطط التوفیقیة ، ج .ترا

یصنع من الطین الطفلي كطمي النیل أو من طینة األراضي الزراعیة بأن : الطوب األحمر -٤٥
یصب الطین المخمر في قوالب خشبیة ثم ترفع ھذه القوالب وتترك الطینة المصبوبة إلي أن یجف، 

ً تحرق بعنایة، وبذلك تفقد  ً، كما تفقد خاصیة مرونتھا، وبعد جفافھا تماما كمیة المیاه الباقیة فیھا تماما
ً للمادة األصلیة المصنوع منھا الطوب لیقاوم تأثیر المیاه  وتتحول إلي مادة صلبة مغایرة تماما

  .ولیتحمل  الضغوط الكبیرة الواقعة علیھ
؛ )مھندس(بطرس، ؛ عوض هللا)مھندس( حسین محمد ،؛ صالح)مھندس(حسین محمد ،أمین

 القاھرة ،طبعة الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ، فن البناء،)مھندس( عوض خلیل ،الكیكي
 ١٣-١٢، ص ص ١ح، م١٩٨١

تعد الشرفات من الوحدات المعماریة المھمة في قصوره مدینة القاھرة، وھذه : الفرندة الطائرة - ٤٦
ً ما تتقدم الواجھات أو تعلو مداخل  القصور المشیدة بمدینة القاھرة في القرن الشرفات كانت دائما

التاسع عشر، وظاھرة استخدام الشرفات التي ترتكز علي أعمدة أو دعامات،وتتقدم واجھات 
القصور ومداخلھا تعد من احدى تأثیرات العمارة األوربیة علي العمارة في مصر، والفرندات 

ولمزید من التفاصیل عن . الطائرة ظھرت بمصر في القصور المشیدة علي الطراز األوربي
الطرز  المعماریة والفنیة لبعض مساكن  )دكتور(المنصف سالم  عبد الطراز األوربي راجع نجم،
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من الحجر  دائريعبارة عن فتحة مستطیلة یتوجھا عقد نصف : المدخل األول 
من الزخرفة ، ویؤدى ھذا  خاليمن ضلفتین والباب  خشبيیغلق علیھ باب  الجیري

  . المدخل إلى المصنع
 خشبيعبارة عن فتحة مستطیلة یتوجھا عقد مستقیم ویغلق علیھ باب :  الثانيالمدخل 

أوده على شكل من الزخرفة ، ویؤدى ھذا المدخل إلى  خاليمن ضلفتین والباب 
لألوده توجد فتحة باب مستطیلة تؤدى إلى  الغربي الشماليوبالجدار ) L(حرف 

  .)١٢لوحة( مستطیلذات مسقط  وھى  )على المسقط ٥موقعة برقم (صالة فرعیة 
باب من الحدید ویصعد إلیھ بدرج سلم  ھیغلق علیالمدخل الثالث  : المدخل الثالث

جوانبھا  فيفتح   )٤٧(سقفھا شخشیخة إلى صالة ذات مسقط مستطیل یتوسطویؤدى 
  . نوافذ لإلضاءة

 األول إلى فناء مغطى یؤدى المدخل: )١٣شكل(الكعبةلمصنع كسوة  األرضيالدور 
، وبالجھة الشمالیة الشرقیة من ) على المسقط١موقعة برقم(ذات مسقط مستطیل 

أرضیتھا من البالط ) علي المسقط٢موقعة برقم(الفناء توجد أودة ذات مسقط مستطیل 
 الشمالیة الغربیة من الفناء توجد فتحة باب تؤدى إلى صالة ، وبالجھة )٤٨(الكدان

، ویوجد أرضیتھا من البالط الكدان أیًضا )٣موقعة برقم(رئیسیة ذات مسقط مستطیل 
من الصالة خمسة شبابیك مستطیلة علیھا مصبعات خشبیة  الشرقي الشماليبالجدار 

من الصالة  الغربي الجنوبي، وبالجدار  الشماليباإلضافة إلى فتحة باب بالطرف 
 خمسة شبابیك مستطیلة علیھا مصبعات خشبیة أیًضا، ویتوسط الصالة خمسة دعامات

                                                                                                                        
رسالة دكتوراه ، كلیة  ، دراسة مقارنة -األمراء والباشوات في مدینة القاھرة في القرن التاسع عشر

 .٤٢١ص  م،٢٠٠٠اآلثار ، جامعة القاھرة
عن فتحة تأخذ الشكل المستطیل، وتبرز ھذه الفتحة إلي خارج السطح الشخشیخة عبارة  - ٤٧

بامتداد علوي عن طریق قوائم خشبیة تحصر بینھا فتحات ونوافذ مغشاة بشرائح زجاجیة یفصل 
بینھا سدایب خشبیة، وللشخشیخة سقف خشبي مسطح مغطي بطبقة من المالط ثم تغطي بألواح 

لبات العوامل الجویة ما بین الحرارة واألمطار والرطوبة معدنیة، وذلك لحمایة الشخشیخة من تق
ً علي مادة الخشب ، المصطلحات المعماریة في  )دكتور( محمد علي، ظعبد الحفی . التي تؤثر سلیا

م ٢٠٠٥ ، القاھرة  ،المؤسسة المصریة للتسویق م ١٨٧٩-١٨٠٥فاؤه وثائق عصر محمد علي وخل
 .١١٦ص ،

من البالط یتخذ من األحجار الجیریة التي یختلف لونھا من األبیض ھو نوع : البالط الكدان  -٤٨
ً للمكان  اتالناصع واألصفر والرمادي ، وھذا البالط مستطیل الشكل، وتختلف أطوال البالط تبعا

ُ یتراوح الطول من  سم في أماكن أخري، أما ٣٢سم في بعض األماكن إلي ٨٤الذي توجد فیھ فمثال
، )دكتور(محمد مصطفي لمزید من التفاصیل راجع نجیب ، . سم٣٠دود العرض فثابت إذ أنھ في ح

دراسة معماریة وأثریة ، رسالة دكتوراه ، كلیة اآلثار ، جامعة – مدرسة األمیر قرقماس وملحقاتھا
، مساجد األمراء في  )دكتور( ،القصاص ، حسن سید جودة. ١٣٤-١٣٠،ص ص م ١٩٧٥القاھرة 

، رسالة دكتوراه ، كلیة )الجین السیفي –الجمالي یوسف -سنيقراقجا الح(عصر السلطان جقمق 
 ٢٧م، ص ١٩٨٥اآلثار، جامعة القاھرة 
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، كما یوجد بكل من الجدار ) ١٤،١٣لوحة( المنحوت الجیريمربعة من الحجر 
ة حاملة لكوابیل من الطوب أنصاف دعامات بارز الغربي والجنوبي الشرقي الشمالي

عبارة عن طبقتین إحداھما داخلیة وھى  ، والسقف) ١٥لوحة( السقف األحمر تحمل
حدیدیة ضخمة حاملة ) كمرات(خشبیة وقضبان ) عوارض (عبارة عن براطیم 

 فيللسقف والطبقة األخرى خارجیة وھى عبارة عن سدایب أو ألواح خشبیة مثبتة 
، ویبرز ادلى ویغطى السدایب طبقة من الجصالبراطیم الحاملة للسقف بنظام البغد

، ویوجد بالجھة )١٦لوحة( والتھویةتة شخاشیخ بغرض اإلضاءة س من وسط السقف
 ٤موقعة برقم( الة فرعیةالفناء المغطى فتحة باب تؤدى إلى صالشمالیة الغربیة من 

منھا  الشرقي الشمالي، وبالجدار  )١٧لوحة(وھى ذات مسقط مستطیل) علي المسقط
   . فتحة باب تؤدى إلى الصالة الرئیسیة

بالجھة الجنوبیة الغربیة من الفناء :  )١٤شكل( الكعبةلمصنع كسوة  الدور األول
، )١٨لوحة( یوجد سلم صاعد للدور األول ) على المسقط١موقعة برقم( المغطى

بالجھة الشمالیة الغربیة  )١٩لوحة( یؤدى السلم إلى فناء مغطى ذات مسقط مستطیلو
وھى ) علي المسقط٦برقمموقعة (منھ فتحة باب مستطیلة تؤدى إلى صالة فرعیة 

وتلك الصالة  ، )٢١،٢٠لوحة( ذات مسقط مستطیل وأرضیتھا من خشب الباركیھ
كسوة  بصناعةوالرسومات الخاصة  اتكانت مخصصة لتخزین الخامات والتصمیم

ویوجد بحوائط تلك الصالة دوالیب لحفظ الخامات الخاصة  ،الكعبة بالخرنفش
فیشبھ )  ٦رقم (وبالنسبة لسقف الصالة الفرعیة  ،)٢٢لوحة(بصناعة كسوة الكعبة 

، ز من وسط السقف عدد أربعة شخاشیخأسقف الصاالت السابق وصفھا ، ویبر
، سبق وصفھا التيستة شبابیك تشبھ الشبابیك  الشرقي الشماليوتوجد بالجدار 
كل  للفناء المغطى فتحة باب مستطیلة ویوجد على الغربي الشماليویتوسط الجدار 

موقعة ( )٤٩(، ویؤدى الباب إلى منور كشف سماوىجانب منھا شباك مستطیل الشكل
 ،)٢٣لوحة( خاص بالكسوة  خشبيھ على مسند عثر فی )علي المسقط ٧برقم

 الشمالي، ویوجد بكل من الجدار ستة شخاشیخ بأسقف جمالونیة الشكلوبالمنور 
وبنھایة كل نصف ) ٢٤لوحة( من المنور أنصاف أعمدة الغربي والجنوبي الشرقي

                                                
ھي موضع نفاذ الضوء ، ویقصد بھا الفراغات الداخلیة الصغیرة : المنور الكشف السماوي - ٤٩

ً ما تكون المناور محاطة بوحدات ا٢.٥التي ال تتجاوز  لمبني م، وترتفع إلي أعلي دون سقف، وغالبا
ني مناسب الرتفاعات المباني ونوع میم المبني أبعاد المناور بحد أدمن جمیع الجھات، ویحدد تص

الوحدات والغرف المطلة علیھا، وانتشر استخدام المناور كحل معماري لخلق متنفس للمناطق 
علي تحقیق الحبیسة من المنشأة، ولتوفیر التھویة واإلضاءة الطبیعیة لھا ، كما أن المناور تساعد 

وذلك عن طریق  تتوسطھامستوي مناسب من اإلضاءة للحجرات والقاعات والعناصر الخدمیة التي 
لمزید من . لمنور دون أن تحدث ضرر للجیرانفتحات النوافذ واألبواب التي تفتح بجدران ا

 ، الحلول المعماریة المعالجة للظواھر)دكتور( التفاصیل راجع عجوة، عماد محمد محمد أحمد
، كلیة اآلثار،  المناخیة بعمارة القاھرة منذ نشأتھا حتي نھایة العصر العثماني، رسالة دكتوراة

 .٢٩٦- ٢٩٢م، ص ص٢٠٠٩جامعة القاھرة 
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عمود عدة حلیات معماریة وھى من أسفل إلى أعلى الخیزرانة ثم الخوصة ثم 
  . )٥٠(ثم الخوصة دائريالخیزرانة ثم تنفیخ ربع 

فتحة باب  بالدور األول لمصنع الكسوةللفناء المغطى  الشرقي الشماليالجدار ویوجد ب
ویوجد ) علي المسقط ٨موقعة برقم(ذات مسقط مستطیل  أودهمستطیلة تؤدى إلى 

من الفناء  الشرقي الشمالي، ویوجد بالجدار لألودة شباك الشرقي الشماليبالجدار 
الباب إلى أودة ذات مسقط  ، ویؤدىلمغطى فتحة باب تجاوره فتحة شباكا

 ،لألودة شباكان الشرقي الشمالي، وبالجدار )علي المسقط٩موقعة برقم(مستطیل
ودة ذات مسقط باب مستطیلة تفضى إلى أ لألودة  الغربي الشماليوبالجدار 

، لألودة شباك الشرقي الشماليبالجدار  ویوجد) علي المسقط١٠موقعة برقم(مستطیل
                اب مستطیلة تفضى إلى صالة فرعیة فتحة بفبھ  الغربي الشماليالجدار أما 

 ویوجد بالجدار، )٢٥لوحة(ذات مسقط مستطیل )علي المسقط١١موقعة برقم(
بھ عة شبابیك وعشرة دعامات حاملة للسقف الذى یشبلتلك الصالة أر الشرقي الشمالي

   .سابقا إلیھامشار األسقف ال
  :الخرنفش ب كسوة الكعبة اآلالت بمصنع

حرص الباشا علي الوقوف علي بیانات كافیة عن مصانعھ فأرسل إلي ناظر المعامل 
ً مقدار الدوالیب المشتغلة ومقدار الخیوط المعمولة ثم اقسم تلك الخیوط " اكتبوا أوال

علي عدد تلك الدوالیب علي الوجھ المعتاد ثم حرر البیان وقدمھ حتي یعلم مقدار ما 
ً وكی ،  )٥١("فیة العمل في كل معمل ومبلغ سعي المشتغلینیعمل في كل دوالب یومیا

ً نسجت ١٤٠وبالنسبة ألنوال النسیج ،ففي الخرنفش بلغ عددھا  في ستة "نوال
 ً أربعمائة لفة بفتة وواحدة ما بین عریض وغیر عریض وفي بوالق "وعشرین یوما

أربعین  وفي معمل المنصورة، خمس وخمسون لفة  نسجت في اثنین وأربعین نوالً 
 ً مائة نسجت وفي السیدة زینب مائة وثمانین نوًال ، ست وستون لفة نسجت نوال

 ً یكون طول تلك البفتات وكم وثمانى عشرة لفة من البفتات لكن لم تبینوا كم ذراعا

                                                
، وتستعمل سواء علي اسطوانیةھي عبارة عن حلیة ملفوفة بارزة بھیئة نصف : الخیزرانة - ٥٠

، وإذا كبرت عن السطوح المستویة أو المنحنیة، فإذا كبر حجمھا في األ ً عمال المنحنیة تسمي خلخاال
ھي أبسط األنواع المستعملة كفاصل یفصل بین الحلیات : الخوصة. ھذا تعرف باصطالح طیلسان

سواء في األوجھ المسطحة أو المنحنیة أو تستعمل في بدایة أو نھایة مجموعة من الحلیات، وتعرف 
ً، و ً أو عریضا یعرف السطح المحدد لسمكھا باصطالح الخوصة بمقدار عرضھا إن كان ضیقا

أمین ؛ صالح؛ عوض هللا؛ الكیكي، فن . ھو عبارة عن ربع دائرة: التنفیخ ربع الدائري". سنھ"
 ١٥٢ -  ١٥١ص ، ١ج البناء،

نوفمبر ١/ھـ١٢٣٩صفر  ٢٦، ٨، مادة ١٨معیة سنیة تركي ، ملخصات دفاتر ، دفتر  - ٥١
، صناعة  )دكتورة(، ھیام صابر  حمدأ   - )المعامل(إلي حسن افندي ناظر الفابریقات .م١٨٢٣

، قسم اآلداب، كلیة  ماجستیررسالة م،  ١٨٤٨ -١٨٠٥المنسوجات في مصر عھد محمد على
 . ٧٤،ص م ٢٠٠٨امعة القاھرة ج ، التاریخ
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طلق كلوت بك على ھذا المكان اسم أو،  )٥٢("تة أصابت كل نول في الشھر بف
منھا للغزل الغلیظ والباقى للغزل  فاوریقة وقال انھا تحتوى على مائتى عجلة عشر

الدقیق وتحمل مائة االولى مائة مغزل وثمانیة مغازل على الخط الواحد والمائة الثانیة 
  .)٥٣(مائتین وستھ عشر

  :الخرنفش ب كسوة الكعبة بمصنعالعاملین ونظام العمل 
نسیج وإنما لم یكتفي محمد على باشا باستیراد اآلالت الخاصة بصناعة الغزل وال

 ً تنشئة أسطوات في صناعة اآلالت الخشبیة في مصر "اقترح فأدخل إنتاجھا أیضا
وذلك إذا ما عینا ثالثة في نباھة مصطفي أوطة باشا المقیم في مصر بمصنع 
الخرنفش فتدربوا علي ید الخواجة بوختي وعلي أیدي األسطوات الذین في المصنع 

المذكورة  مل الدوالیبلك كیف تنشأ وتعزھاء ثالثة أشھر أو أربعة وعرفوا بذ
ً في أي بندر .........  فعنذئذ أظن أنھم إذا عینوا في أي مصنع یراد إنشائھ مستقبال

یة بیستطیعون أن یدیروا أعمالھ وأن یصنعوا لھ اآلالت الالزمة حدیدیة كانت أم خش
  . )٥٤("بفضل خبرتھم السابقة 

 )٥٦(بوالق فيمحال مناسبة "بتخصیصأمر ف )٥٥(وبدأ الباشا في تنفیذ اقتراحھ
   )٥٨(والمنصورة )٥٧(السیدة زینبوالخرنفش و

                                                
  - م١٨٢٣نوفمبر ١/ھـ١٢٣٩صفر  ٢٦، ٨، مادة ١٨، ملخصات دفاتر ، دفتر معیة تركي -٥٢

 . ٧٤، ص في مصر عھد محمد علي  المنسوجاتصناعة  ،حمدأ
 ،٤ج ،ت.دار الموقف العربي، د ة محمد مسعود،ترجممصر، لىاعامة لمحة  كلوت بك، -٥٣
 .٣٤ص
دیسمبر ٢١/ھـ١٢٣٤صفر ٢٢، ١٤٩، مادة ٣معیة سنیة تركي ، ملخصات الدفاتر ، دفتر  -٥٤

في مصر عھد  المنسوجاتصناعة  ،حمد أ - المعیة السنیة علي لسان الواليمن دیوان .م١٨١٨
 . ٧٨ص ،محمد علي

 .٧٦، صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ - ٥٥
إن : كر جامع التكروري ذ، وقال المقریزي عند أصلھا من القري القدیمة: لدكرور بوالق ا -  ٥٦

نزل ، حیث بوالق ،ثم عرفت ببوالق التكروري ، كانت تعرف بمنیةه الناحیىة من قري الجیزةذھ
إن اسمھا األصلي : ، وقال صاحب تاج العروس محمد یوسف بن عبد هللا التكروري بھا الشیخ أبو

، سر أولھاإن الصواب في شكلھا ھو بالق بك: ، وأقول كغراب والعامة تقول بوالق كطوبارَبالق 
اصر ، ولما أنشأ الملك النة قدیمة معناھا المرساة والموردةألن أصلھا المصري ھي كلمة مصری

، ألنھا النیل تجاه القاھرة سماھا بوالق علي مدینة جدیدة) م١٣١٣(ه ٧١٣في سنة محمد بن قالوون 
، التفاصیل راجع رمزي ولمزید من . ادمة إلي القاھرة والمسافرة منھاموردة ترسو فیھا السفن الق

، ص  ٢ق،  ٣، ج ١٩٤٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 
 .   ١٠-٩ص
أحد األقسام التابعة للمنطقة الجنوبیة بالقاھرة ، وبھ قاعدة : قسم السیدة زینب : السیدة زینب  - ٥٧

م ، وحدود القسم ١/٢/١٩٩٨في  ٣٥٨ي أنشيء بقرار رئیس الوزراء رقم ذحي السیدة زینب ال
والشمال الشرقي قسم الدرب من الشرق قسم الخلیفة ، والغرب نھر النیل ومحافظة الجیزة : والحي 
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 )٦٣(وشنوان )٦٢(صیروأبو )٦١(وزفتى )٦٠(دمیاط ومیت غمرو )٥٩(الكبري والمحلة
وغیرھا من البنادر والقري الكبیرة ألجل دوالیب  )٦٥(ودمنھور )٦٤(ومحلة أبو علي

  " )٦٦(القرضة

                                                                                                                        
، النیل ، والجنوب قسم مصر القدیمة، والشمال الغربي قسم قصر األحمر، والشمال قسم عابدین

، جمال مشعل.  ٢كم١,٥٦حة المأھولة منھا والمسا ٢كم٣،٥٢والساحة الكلیة لحي السیدة زینب 
-١٠٨، ص ص١م ،ج٢٠٠٩، القاھرة ، موسوعة البلدان المصریة، المجلس األعلى للثقافة)دكتور(

١١١ .  
ه المدینة أنشأھا الملك الكامل محمد بن الملك العادل ذقاعدة مدیریة الدقھلیة ، وھ: المنصورة  - ٥٨

عندما أحتل الفرنج مدینة ) م١٢١٩(ه ٦١٦أبي بكر بن أیوب من ملوك الدولة األیوبیة في سنة 
ً بانتصاره علي الصلیبیینت ، وقد جعلھا الكامل منزلة لعسكره  وسماھا المنصورةدمیاط ، ولم فاؤال

لك مدینة كبیرة بھا المساجد ذیزل بھا حتى استرجع مدینة دمیاط ، وقد صارت المنصورة بعد 
والحمامات والفنادق واألسواق ، وكانت بلدة أشموم طناح التي تعرف الیوم باسم أشمون الرمان 

وان الحكم فیھ إلي آخر أیام دولة الممالیك ، بمركز دكرنس قاعدة إلقلیم الدقھلیة والمرتاحیة ومقر دی
ً عن بعدھا عن النیل ال ي ذولما استولي العثمانیون علي مصر رأوا أن بلدة أشمون الرمان فضال

اك الوقت فإنھا قد اضمحلت وأصبحت ال تصلح إلقامة ذكان ھو الطریق العام للمواصالت في 
ً في سنة موظفي الحكومة ، ولھذا أصدر سلیمان باشا الخادم  بنقل ) م١٥٢٧(ه٩٣٣والي مصر أمرا

دیوان الحكم من بلدة أشمون الرمان إلي مدینة المنصورة لتوسطھا بین بالد اإلقلیم وحسن موقعھا 
علي النیل ، وبذلك أصبحت المنصورة عاصمة إقلیم الدقھلیة ومقر دواوین الحكومة من تلك السنة 

سمي مركز وصورة ، وجعلت المنصورة قاعدة لھ أنشيء قسم المن=م ١٨٨١إلي الیوم ، وفي سنة 
بحسن موقعھا  رة الیوم من أكبر المدن المصریة وتشتھرم ، والمنصو١٨٧١المنصورة من سنة 

علي الشاطيء الشرقي لفرع النیل الشرقي وھو فرع دمیاط وبمركزھا التجاري العظیم بالوجھ 
، م١٩٤٥ھد قدماء المصریین إلي سنة رمزي ، القاموس الجغرافي للبالد المصریة من ع. البحري 

  . ٢١٦،٢١٥، ص  ٢، ق ١ج
كرھا أمیلینو ذقاعدة مركز المحلة الكبري ھي من المدن المصریة القدیمة : الكبرى المحلة  - ٥٩

في جغرافیتھ فقال أن اسمھا األصلي دیدوسیا ، وأنھا وردت في كتب القبط باسم دقال ، ووردت في 
المحلة مدینة علي نھر : باسم المحلة الكبري وقال في موضع آخر  كتاب أحسن التقاسیم للمقدسي

بھا جامع لطیف ولیس بھا كثیر أسواق غیر أنھا عامرة ) الصواب علي بحر المحلة( اإلسكندریة
 إال) بالعراق(لك وبھا جامع ، شبھھا بمدینة واسط ذك نزیة الشط حسنة النھر یقابلھا صندفا عامرة

والمحلة اآلن من أكبر المدن المصریة وأشھرھا أنھ لیس بینھما جسر بل یعبرون في المراكب ، 
فھي مركز تجاري عظیم للقطن والمحصوالت الزراعیة اآلخري ، ولنسج األقمشة القطنیة 

بسبب ه المدینة وزاد عدد سكانھا ذوالحریریة علي اختالف أنواعھا وألوانھا ، وقد زادت شھرة ھ
م لحلج القطن وغزلھ ونسجھ ١٩٢٠شركة مصر سنة  أنشأتھاج والمعامل الكبیرة التي الالمح

ورفاھیة  الكبرىالعظیمة یرجع الفضل األكبر في عمران مدینة المحلة ه المؤسسات ذھ فإليوتلوینھ 
رمزي ، القاموس الجغرافي للبالد  .أصبحت في مقدمة المدن الصناعیة بمصر  حتىأھلھا 

  .١٨-١٦، ص ص  ٢، ق ١م ، ج١٩٤٥قدماء المصریین إلي سنة المصریة من عھد 
قاعدة مركز میت غمر ھي من القرى القدیمة اسمھا األصلي منیة غمر ووردت : میت غمر  - ٦٠

بھ في نزھة المشتاق قال وھي قریة لھا سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم  ، وأما منیة غمر التي 
ج العروس فبسبب اشتراكھا في السكن والزمام مع ذكرت مع منیة غمر في تحفة اإلرشاد وفي تا
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وصارا ناحیة  منیة غمر ألغیت وحدتھا في الروك الناصري وأضیفت ھي وزمامھا إلي منیة غمر

لي األمیر ، وفي العھد العثماني عرفت منیة حماد باسم كفر البطل نسبة إواحدة باسم میت غمر
كفر البطل بزمام خاص من  فصل) م١٨١٣(ه١٢٢٨تاریخ سنة ، وفي حماد الذي یعرف بالبطل

م ألغیت وحدة ھذا ١٩٠٣میت غمر وأصبح ناحیة قائمة بذاتھا وفي فك زمام مدیریة الدقھلیة سنة 
، وجعلت وكفر البطلالكفر وأضیف إلي میت غمر كما كان فصارا ناحیة واحدة باسم میت غمر 

. مركز میت غمر  م سمي١٨٧١ة م وفي سن١٨٢٦میت غمر قاعدة لقسم میت غمر من سنة 
،  ١م ، ج١٩٤٥لمصریین إلي سنة ، القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء ارمزي

 .٢٦٣، ص ٢ق
كر أمیلینیو في جغرافیتھ أن اسمھا ذقاعدة مركز زفتي ، وھي من القري القدیمة : زفتي  -  ٦١

وردت محرفة باسم األصلي منیة زفتي ، ووردت بھ في نزھة المشتاق ، وفي نسخة أخري منھ 
منیة رقبة قال ، وھي علي الضفة الغربیة یقابلھا منیة غمر علي الضفة الشرقیة ، ووردت في 
معجم البلدان في موضعین األول في حرف الزاي ، وقد التبس األمر علي یاقوت الحموي فقال 

وضع الثاني زفتا بقرب فسطاط مصر ، ویقال لھ منیة زفتا وقرب شطنوف ویقال لھا زفیتة ، والم
ي یؤدي الي ذمنیة زفتي في شمال مصر علي فوھة النھر ال: من المعجم في حرف المیم فقال 

دمیاط ویقابلھا منیة غمر ، ویبدو أنھا كانت تعرف بھ من قدیم بدلیل أنھا وردت بھ في معجم البلدان 
لك في ووردت كذاسمھا علي لسان العامة ،  وفي الخطط المقریزیة زفتة بمدیریریة الغربیة وھو

الخطط المقریزیة باسم زفتا ، ولما أنشيء قسم زفتي بمدیریة الغربیة أصبحت زفتي قاعدة لھ ، 
رمزي ، القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء .  م سمي مركز زفتي ١٨٧١وفي سنة 

 . ٥٧، ص  ٢، ق ٢م ، ج١٩٤٥المصریین إلي سنة 
ھي من القري القدیمة اسمھا نشمرت ثم عرفت في (یة العمید أصلھا من توابع ناح:أبوالصیر -  ٦٢

ت ثم فصل) العھد العربي باسم العمید وھي من القرى التابعة لمركز السنبالوین بمدیریة الشرقیة 
وفي تاریخ ) م١٦٦٨(ه١٠٧٩ووردت في دفتر المقاطعات سنة )م١٥٢٧(ه٩٣٣عنھا في تربیع سنة 

الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي ، القاموس رمزي).م١٨١٣(ه١٢٢٨سنة 
  . ١٩٦،١٨٥، ص  ٢، ق ١م ، ج١٩٤٥سنة 
رمزي، .  ة في وسط الدلتا بمركز شبین الكو، وتلك القریة واقعھي من القري القدیمة: شنوان - ٦٣

، ص ٢، ق٢م، ج١٩٤٥ماء المصریین إلي سنة القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عھد قد
١٦٤ . 
قریة قدیمة وردت في قوانین ابن مماتي وفي المشترك لیاقوت الحموي وفي : محلة أبو علي  -  ٦٤

رمزي ، القاموس الجغرافي . تحفة االرشاد من أعمال السمنودیة وفي التحفة من أعمال الغربیة 
  . ٢٣، ص  ٢، ق ٢م ، ج١٩٤٥للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین إلي سنة 

كرھا جوتییھ في قاموسھ ذ، ، وھي من المدن المصریة القدیمةعدة مدیریة البحیرةقا: دمنھور - ٦٥
إن دمنھور : لمصري دمنھور أي مدینة االلھ ھور، ووردت في معجم البلدان فقالإن اسمھا ا: فقال

، ووردت في قوانین ابن مماتي وفي تحفة سكندریة، یوم واحد في طریق مصربلدة بینھا وبین اإل
وھي مدینة قدیمة عامرة : وفي االنتصار دمنھور المدینة قالاإلرشاد دمنھور الوحش وھي المدینة، 

وجھ وبھا جامع ومدارس وحمامات وفنادق وقیاسر ، وھي قاعدة البحیرة ، وبھا مقام نائب ال
، ا مرحلة  وتعرف بدمنھور المدینةھم، وبینفي الجنوب الشرقي من اإلسكندریة ، وھيالبحري

م ١٨٢٦، وقاعدة لمركز دمنھور من سنة بحیرة من عھد الفراعنة إلي الیومودمنھور قاعدة إلقلیم ال
، القاموس الجغرافي للبالد رمزي. م إلي الیوم١٩١٢ر من سنة وقاعدة لمأموریة بندر دمنھو

 .٢٨٥-٢٨٤، ص ص ٢، ق٢م، ج١٩٤٥لمصریین إلي سنة المصریة من عھد قدماء ا
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مصنع الخرنفش على سبیل المثال ثالثة أنظمة رقابیة تداخلت وتشابكت مع ب كانو
بعضھا البعض، فإلي جانب نظام الرقابة في الطائفة الذي اعتمد على وجود الریس 

خر اعتمد على وجود المفتش، المدیر، الناظر بین تالمیذه وصبیانھ، أضیف نظام آ
مجموعة من "عمل، باإلضافة إلي وھم موظفو الحكومة الذین عینوا لمراقبة سیر ال

بلغ عدد ھؤالء " دائموا الحضور، وممیزون عن بقیة العمال.... المستخدمین 
مفتش ومفتش عموم الفابریقات، منھم فرد،  ٧٤في مصنع الخرنفش  المستخدمون

ً، ووزان، ومخزنجي،  ١٣مصنع الخرنفش، باإلضافة إلي  عدد من الكتبة وجندیا
البوابین والغفراء تمیز ھؤالء و، السقاةو، )الورش(والرؤساء على األشغال 

ً من الموظفون عن بقیة العمال، لیس فقط من حیث الواجبات المكلفین ب ھا، بل أیضا
تلقى ھؤالء رواتب شھریة ولیس بالیومیة أو القطعة مثل بقیة  فقد حیث الرواتب،

  ..)٦٧(العمال
صناعة  فيكان صناع الكسوة بدار الخرنفش وعمال الزركشة یتبعون تقلیدا خاصة و

ن یكونوا على وضوء وقبل بدایة العمل یقومون بتردید الكسوة فكانوا جمیعا البد أ
ارجاء دار الكسوة الشریفة وارجاء  عمیلسورة الفاتحة ثم یطلقون البخور، ل جماعي

ْحَمِن  ﴿الكریمة اآلیةالخرنفش ثم یطلقون من حولھم البخور ویرددوا  حي ِ الرَّ ْسِم هللاَّ ِ ب
ِحیِم  ُِّموا  الرَّ ْیِھ َوَسل َ ُّوا َعل ِذیَن آَمُنوا َصل َّ َھا ال یُّ َ يِّ َیا أ ِ ب َى النَّ ُّوَن َعل َ َوَمالئَِكَتُھ ُیَصل ِنَّ هللاَّ إ
شعر الصناع والعمال ول تواصل العم ، وإذا )٥٦سورة األحزاب آیة ( ﴾َتْسلِیًما

  . )٦٨(بھا ماء ورد أطباق فيیدیھم كانوا یقومون بغسلھا أوسال العرق من  باإلجھاد
  :أقسام مصنع الكسوة الشریفة بالخرنفش 

وتسعون  ، السمیك ـالب منھا عشرة لغزل الخیطكان مصنع الخرنفش یضم مائة دو
لغزل الخیط الدقیق، وفى االولى مائة مغزل وثمانیة، وفى االخرى مائتان وستھ 

 فيالمغزل سبعین آلھ لتجھیز القطن قبل غزلھ ومثلھ  فيعشر مغزال، وقد كان 
نول لصنع القماش یعرف بالبفتھ  ثالثمائة بھ قسم النسیج كان یوجدو،  دوالیب الغزل

ما دار الكسوة فكانت تضم أنواع القماش، أا من والبصمھ والشاش والباتستھ وغیرھ
الت عدیدة لصناعة الحریر آ إلى باإلضافةنول لغزل النسیج  وثالثمائةتسعین ماكینة 

 باسمكان یعرف  الذيخیط الھو  ، وكان أھمھا صناعھ كسوة الكعبةواألقمشةوالقطن 
  .یتم نسجھا من الفضة الخالصة والذھب التيوھو نوع من الخیوط الرقیقة " المخیش"

                                                                                                                        
مایو ٢٧/ھـ١٢٣٩رمضان ٢٨، ٣١٣، مادة ١٨، دفتر معیة سنیة تركي، ملخصات دفاتر -  ٦٦

 .٧٤، صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ.  م١٨٢٤
 .١١٤،  صفي مصر عھد محمد علي  صناعة المنسوجات ،حمد أ - ٦٧
 . ٨٢،صمشرفة وفنون الحجاجحلمى، كسوة الكعبة ال - ٦٨
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یتجمع فیھ كبار رجال  )٦٩(كان یقام بحي الخرنفش سرادق : سرادق حي الخرنفش
 م١٨٠٥/ه١٢٢٠منذ عھد محمد علي باشا الدولة لمشاھدة االحتفال بكسوة الكعبة

  .)٢٦لوحة(
  : )٢٧لوحات )(١٧،١٦،١٥شكل( )الباشا(دیوان محافظة مصر 

في عھد الخدیوي عباس حلمي  )٧٠( )سراي العدل(محافظة مصر استخدم دیوان و
ً م ١٩١٤- ١٨٩٢/ه ١٣٣٣- ١٣٠٩ الثاني كسوة الكعبة المشرفة  بإرساللالحتفال  مقرا

تحت عنوان  ذالندیم في جریدة األستا عبد هللا ذإلي بالد الحجاز ، وقد كتب األستا
ما یلي              م١٨٩٣مایو  ٩/ه ١٣١٠شوال سنة  ٢٢بتاریخ " ة الكسوة الشریف"
ً دعي إلیھ العلماء واألمراء " ً جلیال احتفل لیلة السبت في دیوان محافظة مصر احتفاال

ً بإنجاز كسوة مقام سیدنا الخلیل وأرباب الطرق وكثیر من الوجھاء واأل عیان سرورا
ً ١٧٠٠وقد بلغت مصارفھا  –علیھ الصالة والسالم  ، وفي الصباح انتظم جنیھا

ً من فرق الالموكب  ، وكان الوزراء الكرام عساكر الخیالة والمشاة والمدفعیةمركبا
ً عن الحضرة الخدیویة  )ریاض باشا(یقدمھم صاحب الدولة  عباس  يالخدیو(نائبا

ماء األعالم في في سقیفة المنشیة ، ویصحبھم لفیف من العل اجتمعواقد  )حلمي الثاني
، وفي مقدمة رجال ) األنیابي(الشیخ  ذمقدمتھم صاحب السماحة والفضیلة األستا

، وفي ) توفیق أفندي(الطرق وأصحاب األشایر صاحب السماحة والسیادة السید 
توفیق أفندي (مقدمة رجال الطرق وأصحاب األشایر صاحب السماحة والسیادة السید 

، أي أن ھؤالء األعالم وجدوا مع ، وسماحة قاضي أفندي مصر )البكري الصدیقي
كرام بالمالبس الرسمیة في مقدمة من وجد معھم من العلماء واألشیاخ ، النظار ال

رضي هللا تعالي ) الحسین(مام ومن ساحة المنشیة سار الموكب حتى دخل مسجد اإل
، وقد ھرع الناس إلي الشوارع التي مر بھا حتى لم یبق في مصر أحد ممن عن

                                                
أتم ، وھو مكان یجتمع فیھ الناس للحفالت أو لعرس أو مكل ما أحاط بشيء ونحوه:السرادق- ٦٩

 ٤٢٦، ص م٢٠٠٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة .ونحوھما
.  

قلعة والمنبى ذو ثالث واجھات یقع مبنى سراى العدل  فى الجھة الجنوبیة لل: سراى العدل - ٧٠
، سراى العدل فى عصر محمد على باشا، أما الرابعة فتم اضافتھا حین تم ربط قصر الجوھرة بحرة

وقد اقیمت سراى العدل على اساسات مقعد قایتباى ومقعد الغورى ، وقام محمد على باشا سنة 
األبنیة من  ه بھدم سرایا القلعة وشرع فى بنائھا على وضع واصطالح رومى وأقام أكثر ١٢٢٧

نى سراى العدل قد جدده وغیر معالمھ محمد على باشا واسماعیل باشا لكن ، لذا فمب األخشاب
للمزید . أصول تلك المبانى كانت موجودة منذ عصر كال من السلطان قایتباى والسلطان الغورى 

تحقیق سراى العدل ودار الضرب وما حولیھما ، بحث :محمد ذو الفقار : یمكن الرجوع الى 
فى اآلثار  دراسات وبحوث( عبد الرحمن عبد التواب /التذكارى لألستاذ  منشور فى الكتاب

 ١،ج ٢٠٠٨باعة والنشر ، االسكندریة ، ، دار الوفاء لدنیا الط، الكتاب األول)والحضارة اإلسالمیة 
  . ٢٠٦، ص
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ً للذیمیلون لرؤیة ھ حضرة الخدیویة بطول العمر ا الموكب المنیف إال وقف لھ داعیا
 ً              .)٧١("ودوام العز واإلقبال متفرجا

  :) مصطبة المحمل ( يكوشك الخدیو
لقلعة الجبل  الغربير أسفل السو األیوبيبشارع صالح الدین  يكوشك الخدیو قعی

وقد عرف ،  )٧٢(م١٨٦٤/  ه ١٢٨٠سنة  في إسماعیل يوقد شید ھذا الكوشك الخدیو
، أما الخرائط المساحیة فقد وقع  )١٩،١٨شكل(الوثائق بإسم مصطبة المحمل في

ا الكوشك في عھد الخدیوي ذي ، واستخدم ھالمبنى علیھا بإسم كوشك الخدیو
 الكعبة المشرفة إلي بالد الحجازاسماعیل إلقامة االحتفاالت الخاصة بإرسال كسوة 

  . )٢٠شكل(
  : من الخارج المعماريالوصف 

 )الرئیسیة(جھة الشمالیة الغربیة أھمھا الوا )٢٩،٢٨لوحة( أربعة واجھاتك للكوش
ویطلق على نظام بنائھا ، وھى مبنیة من الحجر المنحوت  )٣١،٣٠لوحة( )٢١شكل(

البارزین لتلك الواجھة على ، ویشتمل الجانبین )٧٣(مصطلح نظام البارز والغاطس
، أما القسم العلوى أربعة شبابیك مستطیلة القسم السفلى لكل منھما فيفتح و، قسمین

، أما الجزء الغاطس فیحتوى على دائريفقد فتح فیھ أربعة نوافذ معقودة بعقد نصف 
مدببة ویتوسط الدخالت من أسفل ثالث فتحات أبواب ، ثالثة دخالت معقودة بعقود 

 ویتوج الواجھة والنوافذ أطر زخرفیة من الجص وتتكون ھذه األطر من الخوصة
، أما الواجھتان الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة الدائريوالخیزرانة واألجوف ربع 

على أربعة شبابیك مستطیلة من  حیث تشتمل كل واجھة )٢٢شكل( فمتشابھتان تماما
، والواجھة الجنوبیة الشرقیة ة نوافذ معقودة بعقود نصف دائریةھا أربعوأسفل یعل
قسمین یحتوى القسم السفلى  يتطل على أسوار قلعة الجبل مقسمة إل والتيللكوشك 

باإلضافة إلى ثالثة  )مسدودة حالیا( ثالثة شبابیك معقودة بعقود مدببةعلى الوسط  في
) عدا باب واحد على الیسار األبواب مسدودة حالیا(أبواب على یمین ویسار الشبابیك 

 . معقودة بعقود نصف دائریةخمسة نوافذ على فیحتوى العلوى أما القسم 
  

                                                
 . ٦٢المشرفة وفنون الحجاج،ص ، كسوة الكعبة حلمى - ٧١
 ذي ٣ھـ إلى  ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨دیوان األشغال صادر بقلم إدارة الھندسة  ١/١/١٢م  - ٧٢

  .  ١٥٣ھـ ، ص  ١٢٨٠القعدة 
ظھرت الواجھات البارزة والغاطسة  في العدید من القصور المتأثرة بالطراز األوربي في   - ٧٣

تتكون من كتل معماریة مدینة القاھرة في القرن التاسع عشر المیالدي، فقد كانت معظم واجھاتھا 
-١٨٦٣/ھـ١٢٨٦ - ١٢٨٠(بقصر عابدینبارزة وغاطسة كالواجھة الشمالیة للمبني الرئیسي 

، نجم). م١٨٦٩/ھـ١٢٨٦(والجنوبیة لقصر إسماعیل صدیق المفتش ، والواجھة الشمالیة)م١٨٦٩
 التاسع عشر الطرز المعماریة والفنیة لبعض مساكن األمراء والباشوات في مدینة القاھرة في القرن

 .٤١٥ص ، 
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   : للكوشك من الداخل المعماريالوصف 
بط بینھما سلم یریتكون الكوشك من الداخل من دورین ، دور أرضى ودور أول ،

 االحتفالر مقسم إلى عدة غرف إلقامة الوفود القادمة لمشاھدة وبقلبتین وكان كل د
 ٢٥ھائل إبان ثورة ، وقد تعرض الكوشك لحریق المشرفة  بعرض كسوة الكسوة

أمانة (حیث كان یشغلھ فى ذلك الوقت الحزب الوطنى الدیمقراطى م ٢٠١١ینایر 
عمل  مما أدى إلى سقوط السقف والجدران الداخلیة لذلك أصبح من الصعب )الخلیفة

للمبنى من خالل ما  أفقي، وقد أمكن عمل مسقط  لوصف دقیق للكوشك من الداخ
  . )٢٣شكل( جدرانتبقى من 

  : حي أجیادنع كسوة الكعبة في مص
م مع حدوث ١٩٢٣/ه١٣٤٢سنة  حتىعبة المشرفة استمرت مصر ترسل كسوة الك

مصر فقد امتنعت ي بعض الفترات التاریخیة ألحداث سیاسیة ، وإلرسالھا ف نقاطع إ
آل  زعبد العزیم بسبب دخول الملك ١٩٢٤/ه١٣٤٣كسوة الكعبة في سنة  إرسالعن 

، وبعد حادثة المحمل م ١٩٢٤/ه١٣٤٣سنة  )٧٤(سعود الحجاز واالستیالء علیھ
آل سعود أمره الكریم إلي  زعبد العزیصدر الملك أوامتناع مصر عن إرسال الكسوة 

سنة  في مستھل شھر یولیو" السلیمان الحمدان  عبد هللا" وزیر المالیة الشیخ 
ابنھ بإنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة بمكة المكرمة ، وأمر م ١٩٢٧ /ه١٣٤٦

   .)٧٥(شراف المباشر علي ھذا العمل مع وزیر المالیةباالفیصل النائب العام بالحجاز 
نشاء دار خاصة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة في منطقة إلوتم اختیار مكان المصنع 

                       المالیة العمومیةالمكرمة، أمام دار مدیریة  في مكة )٧٦(أجیاد حي
متر مربع،  ١٥٠٠مساحة  تمت عمارة ھذه الدار علىو،  )٢٤شكل()المالیةوزارة (

                                                
، )دكتور(أحمد ، یوسف – ٢٥٩، ص ١األزرقي ، أخبار مكة وما جاء فیھا من اآلثار  ، ج -  ٧٤

باسالمة ، حسن  - ٢٦٣-٢٦٢، ص ص ١م ، ج١٩٣٧المحمل والحج ، مطبعة حجازي ، القاھرة 
عمر عبد الجبار /سدانتھا ، تحقیق د –كسوتھا  –، تاریخ الكعبة المعظمة عمارتھا ) دكتور(عبد هللا 

مؤذن ، كسوة  - ٢٦٤م ، ص١٩٦٤عبد المنعم خفاجي ، دار مصر للطباعة ، القاھرة / ، مراجعة د
  .٢٨٦ الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص

باسالمة ، تاریخ الكعبة المعظمة ،  -٢٦٣-٢٦٢، ص ص ١أحمد ، المحمل والحج ، ج -٧٥
 -١٧٢-١٧١ص ص الیوم  ،  حتىطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة ع - ٢٦٦- ٢٦٤ص

    . ٢٨٨ مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص
كان االسم یطلق علي شعبین كبیرین من ) جیاد(، والناس تقول  أجیاد جمع جواد: حي أجیاد  - ٧٦

ً ، واآلخر یأتي من  شعاب مكة المكرمة یأتي أحدھما من الجنوب ، ویقاسم خما الماء فیتجھ شماال
،  إبراھیمالشرق من جبل األعراف ، ویجتمعان أمام المسجد الحرام من الجنوب فیدفعان في وادي 

حي جیاد ، والمصافي ، وبئر بلیلة ، : وقد أصبح مأھولین بأحیاء عدیدة من أحیاء مكة من أشھرھا 
بطحاء قریش  فإلي) خم(ثم ینحدر في  –رأس جیاد  –ومن جیاد الكبیر طریق یفرع ریع یخش 

 ً للنشر  دار مكة، معالم مكة التاریخیة واألثریة ، ) دكتور(البالدي ، عاتق بن عیث . فثور جنوبا
  . ١٤ م ، ص١٩٨٠والتوزیع ، مكة المكرمة 
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 لحدیثالعصر ا فىالمكرمة  فكانت أول مصنع لحیاكة كسوة الكعبة المشرفة بمكة
 نت المملكة العربیة السعودیةوأثناء سیر العمل في بناء ھذا المصنع كا ،)٣٢لوحة(

 من المواد الخام الالزمة ات الالزمة للبدء في عمل الكسوةبتوفیر اإلمكان متقو
وصدرت أوامر الملك كالحریر ومواد الصباغة، واألنوال التي ینسج علیھا القماش، 

ین المتخصصین في الحیاكة والتطریز والنسیج من یعبد العزیز بإحضار العمال والفن
  . )٧٧(الھند

رئیس " عبد الرحمن مظھر" األمیر فیصل والشیخ سلیمان حمدان الشیخ  واختار
ً ل ، وقام مصنع الكسوةمطوفي حجاج الھند والمترجم بوزارة الخارجیة حینذاك مدیرا

الشیخ عبد الرحمن مظھر بترتیب مصنع الكسوة ، وتقسیمھا إلي أقسام حسب 
وبلغ عدد  م للتطریز ،، كقسم لألنوال لحیاكة النسیج وقسم للصباغة وقسوظائفھا

كما بلغ عدد العمال والفنیین ،األنوال التي تم استیرادھا من الھند اثني عشر نوال 
ً من العمال  ً ، وباإلضافة إلي ستة عشر عامال وعمال النسیج والتطریز ستین عامال

      . )٣٣لوحة()٧٨(واالستفادة منھمالسعودیین لمعاونة الفنیین 
م بشكل جدي وأصبح العمال ١٩٢٧/ه١٣٤٦في رجب  وبدأ العمل بمصنع الكسوة

رة اصباح الجمعة للصالة وزی إال نوال یخرجویدخلون المصنع من لیلة السبت ، 
حیث یعمل ، ثم یعودون مرة ثانیة للعمل ، ویعملون في شكل وردیات متتابعة األھل 

    .)٧٩(وھكذا تم توزیع العمل بینھمالبعض في النقش والبعض اآلخر في النسیج 
  : حي أجیادالوصف المعماري لمصنع كسوة الكعبة في 

معماري لمصنع كسوة الكعبة بحي أجیاد ، والذي تم تشییده علي یمكن وضع تصور  
أمام مبني وزارة المالیة ، وذلك من خالل الصورة التي  ٢م١٥٠٠أرض مساحتھا 

، ویظھر المبني من خالل الصورة أنھ مكون  )٨٠(التقطھا شفیق محمود عرب فرلي
مجموعة كبیرة من الشرافات  بھ من دور واحد ، والمبني ذات مسقط مستطیل فتح

المستطیلة المعقودة بعقود نصف دائریة ، ویغلق علي تلك الشرافات ضلف خشبیة ، 
    .ویغطي سقف المبني سقف جمالوني الشكل 

                                                
، تاریخ الكعبة )دكتور(بد هللا ، حسن عباسالمة -٢٦٣، ص  ١أحمد، المحمل والحج ، ج - ٧٧

 مؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني  ، ص،  ٢٩٣،٢٦٦ص المعظمة ، 
 ھ١٣٤٦-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  .٢٨٨

  .١٦٩-١٦٨ ، ص صم ١٩٢٧-١٥١٧/
عطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف  -  ٢٦٧-٢٦٦باسالمة ، تاریخ الكعبة المعظمة ، ص - ٧٨

ص  العصر العثماني ، صمؤذن ، كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ  -١٧٢ص الیوم  ،  حتىسنة 
-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  -٢٨٩-٢٨٨

  .١٦٩، ص م ١٩٢٧- ١٥١٧/ ھ١٣٤٦
 ھ١٣٤٦-٩٢٣مداح ، اھتمام العثمانیین بكسوة الكعبة الشریفة وتطورھا في العصر الحدیث  - ٧٩

 .١٦٩، ص م ١٩٢٧-١٥١٧/
 .٢٩٠، تاریخ الكعبة المعظمة ، ص  باسالمة - ٨٠
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  :مصنع كسوة الكعبة في حي جرول 
یة في بدایة سنة الخالف القائم بین مصر والمملكة العربیة السعودزال 
إرسال كسوة الكعبة لشعورھا  م فطلبت مصر السماح لھا بالعودة إلى١٩٣٦/ه١٣٥٥

، وبعد تكرار الطلب  لھا أو ألي أحد منعھ أو التحكم فیھ قبأن ذلك واجب دیني ال یح
 إرسال إليرحمھ هللا بالعودة  زعبد العزیالذي تقدمت بھ مصر سمح لھا الملك 

لمباشرة أعمالھ بعد أن ظل الكسوة الشریفة ، وفتح مصنع الكسوة بالخرنفش بالقاھرة 
ً ما یقارب ثمان سنوات ، واستمرت مصر ترسل الكسوة منذ سنة  مغلقا

آل سعود ومن بعده ابنھ  زم دون انقطاع خالل عھد الملك عبد العزی١٩٣٦/ه١٣٥٥
   . )٨١(م١٩٦٤ -١٩٥٣/ ه١٣٨٤- ١٣٧٣الملك سعود 

سنة في شھر ذي القعدة إرسال كسوة الكعبة  عن مرة آخر مصر توقفت
م لتوتر العالقات بین المملكة العربیة السعودیة ومصر في عھد الملك ١٩٦٢/ه١٣٨٢

، وفوجئت المملكة العربیة السعودیة بھذا األمر  رسعود والرئیس جمال عبد الناص
ح لھا الوقت الضیق بصناعة حرج للغایة ، فلن یسمب ، وأصبحت في موقف الصع

عودیة وزارة الحج مدة القصیرة ، وكلفت الحكومة السالكسوة بمكة في ھذة ال
ً من الھند وباكستان وبتدبیر ذلك األمر واألوقاف ً إلي كال الیابان والشام ، فأرسلت وفدا

ر الحج واألوقاف ، وخالل ھذه المدة التي تغیبھا الوفد قام وزیلعمل الكسوة ھناك
بالبحث عن األستاذ حسین عرب كوزیر أول للوزارة في المملكة العربیة السعودیة 

لوفد من عمل الكسوة كسوة الكعبة لھذه السنة إدراكا منھ لضیق الوقت ، وعدم تمكن ا
، وبعد البحث والتنقیب وجدت عدة كساوي قدیمة من الكساوي التي في مدة وجیزة

  .)٨٢(م١٩٣٥- ١٩٢٧/ه١٣٥٤-١٣٤٦صنعت بمكة منذ سنة 
أوامره إلي ولي العھد األمیر فیصل بن عبد  زأصدر الملك سعود بن عبد العزیو

الحج  ، واسند ھذه المھمة إلي وزیربفتح مصنع الكسوة بمكة من جدید زالعزی
ختیر مكان مؤقت لمباشرة ، ولكن لضیق الوقت اواألوقاف األستاذ حسین عرب

أمام وزارة الحج  )٨٣(تابع لوزارة المالیة بحي جرول ، وھو مستودعالعمل بھ
 ً ، وأعید بعض واألدوات الالزمة لصناعة الكسوة ، ونقلت إلیھ المعداتواألوقاف سابقا

                                                
 حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة -٢٦٣، ص  ١أحمد ، المحمل والحج  ، ج - ٨١

ص  ، صطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني، كسوة الكعبة ومؤذن -١٧٨-١٧٥ص ص  ، الیوم 
٢٩٥-٢٩٤. 
، مؤذن -١٨٠- ١٧٩ص ص  الیوم  ،  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة  -  ٨٢

  . ٢٩٦-٢٩٥ص  كسوة الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص
من القبائل وكان أول من سكن  انبالعرإال  ھال یسكنالقدم  جرول منذ حيكان : جرول يح - ٨٣

 الكثیر من القبائل العربیة فكان منھم الحيثم توالت السنون واألیام فسكن  ھم قبیلة لحیان الحي
  عن موقع. األشراف والسادة وحرب وجھینة واألنصار و الحوازم و غیرھم

 http://alashraf.montadamoslim.com/t4991-topic   

http://alashraf.montadamoslim.com/t4991-topic
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ً العمال القدام واستمر ھذا المصنع ینتج الكسوة ، ى حیث قاموا بمباشرة العمل فورا
          .)٣٤لوحة( )٨٤(م١٩٧٤-١٩٦٣/ه١٣٩٤- ١٣٨٣لمدة احدي عشرة سنة منذ سنة

  :صنع كسوة الكعبة في أم الجود 
زمام الحكم في البالد لتنازل أخیھ الملك سعود بن  زتولي الملك فیصل بن عبد العزی

منذ  ھتمام الملك فیصل بأمر الكسوةا عن الحكم لظروف صحیھ ، ویرجع زعبد العزی
عندما كان  لكذو م ،١٩٢٧/ه١٣٤٦أن أسندت إلیھ مھمة إنشاء مصنع الكسوة سنة 

ً عن أبیھ في حكم الحجاز فإلیھ یعود الفضل في إنشاء المصنع في المرة األولي  نائبا
وزارة الحج  أسندتم ١٩٧٢/ه١٣٩٢والثانیة وفي إنشاء المصنع الجدید ، وفي سنة 

 ذي أدرك رغبة الملك فیصل وفكرة األستاذي الالسید حسن محمد كتب إليواألوقاف 
ً فعمل علي تحقیق ھ ه الرغبة حیث وافتھ الفرصة ذحسن عرب عندما كان وزیرا

أم جدة القدیم بمنطقة  قلك ، وتم اختیار مكان فسیح یقع علي مدخل طریذ ذلتنفی
آل سعود النائب الثاني لرئیس  زعبد العزیاألمیر فھد بن  ، وقام )٢٥شكل()٨٥(الجود

   .) ٨٦(مجلس الوزراء بوضع حجر األساس للمصنع الجدید
                                                

، كسوة مؤذن -١٨٠-١٧٩ص ص  ، الیوم حتى، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة عطار -  ٨٤
  .٢٩٦-٢٩٥ص  الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص

تقع في الناحیة  الجود أم واآلنالدود قدیما  أمكان یعرف حي أم الجود  بحي :حي أم الجود  - ٨٥
طریق مكة جدة  إلىمن مكة  محطة بعد خروجك أولوھي  الشمالیة الغربیة من المسجد الحرام

 بأموسبب تسمیة ھذه المنطقة ومزارع وآبار من أشھرھا بئر الدرج ، القدیم وبالمنطقة استراحات 
 الخویطر في كتابھ لمحات من الذكریات زعبد العزیالدكتور  أوردهما  الدود ھناك عدة روایات منھا

لما یمتازون بھ  .. السودكان أحد حكام األشراف یخشى من أقاربھ على حكمھ فأكثر من الممالیك :
الرئیس  وجعل أحدھم علیھم رئیسا فقوي نفوذ ھذا,وأكثر منھم. وجرأة القلوب. من ضخامة األجسام

ألن ، لم یكن بامكان الشریف رفض طلبھ. وبدأ یتدلل على سیده حتى أنھ طلب منھ أن یزوجھ ابنتھ
فاتفق مع ، یلة یتخلص بھا منھ ففكر في ح. ویقضي علیھ المملوك سوف یحنق منھ أن ھذا معنى ھذا

ألنھ سوف یقیم حفل . یتجمعوا في لیلة معلومة خلف الجبال التي في تلك المنطقة رجال القبائل أن
ا حمي اللعب فلم، عندما یھجمون إشارةعلى  الزواج الذي وافق علیھ ھناك واتفق مع رجال القبائل

) العربان ( فانقض .المتفق علیھا إلشارةاوالممالیك كلھم حاضرون وبلباس الزینة أعطى ، والطرب
الجثث  ثم جمعوا.ولم یبقوا منھم واحدا أخرھموفاجأوا الممالیك وقتلوھم عن ، انقضاض األسود

األنوف وسرى الدود  التي تزكم لھا ورموھا في بئر ھناك فاھترأت الجثث وخرجت منھا الروائح
ھذه القصة الغزاوي في شذراتھ ثم قال ھكذا  أوردوقد .. االسم سمیت أم الدود بھذا ولھذا، في الجثث

 أجدرالتسمیة بما ھو  وأعلل، وقال الغزاوي  األحوالبحال من  أصدقھولن  أصدقھوال  اقالو
 أنھاوخاصة في ھذه المنطقة باعتبار ) للعدوان(كانوا عرضة  الحجاج أنبالصحة والیقین وھو 

یوما  وأتباعھممكة  أمراءسبب التسمیة اقتتال  نأ أیضاوقال  فیتعرضون للقتل مدخل لمكة المكرمة
 وشھرا بعد شھر على الحكم والوالیة وطالما شھدت ذلك الصراع أسبوعبعد  وأسبوعابعد یوم 

بتغییر مسماھا  األعیانوفي العصر القریب نادى  والبطاح والشعاب حتى في بطن سویقة والشبیكة
وان ھذا االسم ) الراحة (لب الغزاوي بان تسمى باسم بالبلد الحرام وقد طا بما یلیق واقتران االسم
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ً في المصنع المؤقت خالل المدة التي كان یتم فیھا إنشاء المصنع و استمر العمل قائما
تم نقل بعض اآلآلت الیدویة من المصنع م ١٩٧٤/ه١٣٩٤الجدید ، وخالل سنة 

في یوم و   نشائھا في المصنع الجدید المؤقت إلي بعض األقسام التي تم ا
بمكة  افتتح مصنع الكسوة الجدید بأم الجود م٢٦/٣/١٩٧٧ -ه٧/٤/١٣٩٧السبت

أقساًما  المصنع  یضمآل سعود ، و زبن عبد العزی المكرمة، في عھد الملك خالد
صباغة غزل الحریر، ومروًرا  مختلفة لتنفیذ مراحل صناعة الكسوة، ابتداًء من

ویعمل في ھذا المصنع . بمرحلة التجمیع النسیج، وعملیات التطریز، وانتھاءبعملیات 
اإلداري للمصنع، بإشراف الرئاسة العامة  باإلضافة إلى الجھاز) فني ٢٠٠(حوالي 

التي أسند إلیھا اإلشراف على المصنع منذ  ون المسجد الحرام والمسجد النبويئلش
  )٤١،٤٠،٣٩،٣٨،٣٧،٣٦،٣٥لوحات()٨٧(م١٩٩٣عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                        
جدة  إلىیسار الذاھب  يالراحة دون الحدیبة عل قولھ) مكة أخبار(االزرقي في  أورداصل حیث  لھ
صاحب  وأورد( ذات الجیش إلىفي الحرم وھو ما بین القباب المصانع : رحا (من مكة ثم قال  أي

الجود الشیخ اللواء علي جمیل عندما امتلك ارض فیھا  بأمالذي سمھا  أنكتاب صور من تراث مكة 
 . في الثمانینات ھجریة وذاع االسم

  http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-82500.htmlعن موقع  

مؤذن ، كسوة الكعبة  -١٨٤ص ، الیوم  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة  - ٨٦
 .٢٩٧- ٢٩٦ص  العثماني ، ص وطرزھا الفنیة منذ العصر

، كسوة مؤذن - ١٨٧-١٨٥ص ، الیوم  حتىعطار ، الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة  - ٨٧
مجلة الحرمان الشریفان ،  -.٢٩٨-٢٩٧ص  الكعبة وطرزھا الفنیة منذ العصر العثماني ، ص

األول ، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، العدد 
  http://factory.gph.gov.sa/index.htmlعن موقع   - ١٣، ص م٢٠١٣یونیو/ه ١٤٣٤شعبان

http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-82500.html
http://factory.gph.gov.sa/index.html
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  : خاتمةال 
ألماكن صناعة وعرض الكسوة وھى  والتوثیقى التسجیليبالوصف  بحثال تعرض
لمصنع  المعماريتم الرفع وعداد اآلثار باستثناء القصر األبلق  فيغیر مسجلة  مباني

لھما  وكوشك الخدیو بمیدان الرمیلة وعمل مساقط أفقیة كسوة الكعبة بالخرنفش
نشر مجموعة من الصور  ألول مرة باإلضافة إلى كوشك الخدیول وقطاعات رأسیة

  .مندثرة  لمبانياألرشیفیة 
واستكمال الحوائط مصنع كسوة الكعبة بالخرنفش ترمیم ضرورة ب البحثوصى یو

أن یعاد وتسجیلھما و بمیدان الرمیلة  بكوشك الخدیو المتھدمة بالطابق  العلوى
غراض الوظیفیة المالئمة لطبیعة أحد األ فيا مھھما كأثر ، وذلك باستخدامتوظیف

بخروج المحمل  االحتفاالتللكسوة الشریفة وأدوات صناعتھا وصور المكان كمتحف 
  .على سبیل المثال للحضارة اإلسالمیة أو مكتبة 
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ً   -:األشكال واللوحاتقائمة    األشكال: أوال
  
  
  
  
  
  

    
  خریطة الجمھوریة الیمنیة )١(شكل 

-http://www.ahlaعن موقع  
alsaat.com  

ة جمھوریة مصر خریط)٢(شكل 
  عن موقعالعربیة 

http://www.e3lm.com/  

  عن موقعخریطة خراسان )٣(شكل 
http://www.nationalkuwait.co

m/  

طة محافظات جمھوریة خری) ٤(شكل 
  عن موقعمصر العربیة 

http://www.egypty.com  

خریطة الجمھوریة العراقیة ) ٥(ل شك
 موقععن 

http://rodabanat.ahlamontada.

  مسقط أفقي لقصر األبلق) ٦(شكل 
عن مركز تسجیل اآلثار االسالمیھ (

 )وزارة اآلثار – والقبطیة

الحملة الفرنسیة  خریطة) ٧(شكل 
للقلعة وبھا قصر األبلق سنة 

  م١٧٩٨

منزل وقف مسقط أفقي للدور األرضي ل)٨(شكل 
عن مركز تسجیل اآلثار (المال وحدود المنزل

 )وزارة اآلثار –والقبطیة االسالمیھ 

لطابق األرضي مسقط أفقي ل)٩(شكل 
عن مركز تسجیل (المال لمنزل وقف 

وزارة  –اآلثار االسالمیھ والقبطیة 
 )اآلثار

http://www.ahla-
http://www.e3lm.com/
http://www.nationalkuwait.co
http://www.egypty.com
http://rodabanat.ahlamontada.
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مسقط أفقي للطابق  األول )١٠(شكل 
  لمنزل وقف المال   

عن مركز تسجیل اآلثار االسالمیھ ( 
 )وزارة اآلثار –والقبطیة 

  واجھة مصطبة  المحمل ) ١١(شكل 
 )عن لورنت(

موقع مصنع الكسوة ) ١٢(شكل
  بالخرنفش 
مصلحة  ٥٣٩خریطة القاھرة لوحة  

   ١٠٠٠: ١/  ١٩٣٥المساحة 

األرضي لمصنع الكسوة مسقط أفقي للدور ) ١٣(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان( بالخرنفش   

ور األول  لمصنع الكسوة مسقط أفقي للد) ١٤(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان(بالخرنفش 

مسقط أفقي للدور األرضي ) ١٥(شكل 
  لسراي العدل

  السابق البحث: عن محمد ذو الفقار 
 

مسقط أفقي للدور األول ) ١٦(شكل 
  لسراي العدل 

  البحث السابق: عن محمد ذو الفقار 
   

دیوان (واجھة سراي العدل ) ١٧(شكل 
  ) محافظة مصر

  البحث السابق: عن محمد ذو الفقار 
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خریطة مصلحة المساحة )٢٠(شكل 
م موقع علیھا ١٩٢٠المصریة لسنة 

   )كوشك الخدیوي(المحمل مصطبة 
 )عن الهيئة المصرية للمساحة( 

صادر  ١/١/١٢دیوان االشغال م) ١٨(شكل 
ه        ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨بقلم إدارة الھندسة 

 )الوثائق القومیةعن دار (

وارد  ١/١/١٢دیوان األشغال م) ١٩(شكل 
ه       ١٢٨٠ربیع أول  ٢٨بقلم إدارة الھندسة 

 )عن دار الوثائق القومیة(
 

الشمالیة (الواجھة الرئیسیة ) ٢١(شكل 
  لكوشك الخدیوي) الغربیة

 )رسم بمعرفة  الباحثان(

مالیة الشرقیة الواجھة الش) ٢٢(شكل 
 )الباحثانرسم بمعرفة (لكوشك الخدیوي  

ي للدور األرضي مسقط أفق)٢٣(شكل 
 )رسم بمعرفة الباحثان( الخدیوي لكوشك 

 

خریطة مصلحة المساحة ) ٢٤(شكل 
م یوضح الموقع الذي ١٩٦١المصریة لعام 

 الكعبة بحي أجیاد كسوةكان یوجد بھ مصنع 

مصنع كسوة الكعبة بحي أم  )٢٥(شكل 
  الجود موقع علي

     google earthخريطة  
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  اللوحات: ثانیاً 

 

 
 
 
 
 
 

منظر عام لحفائر قصر األبلق      ) ١(لوحة 
 )تصویر الباحثان(

ة الرئیسیة لمنزل وقف الواجھ) ٢(لوحة 
عن مركز تسجیل اآلثار االسالمیھ ( المال 

 )اآلثار وزارة –والقبطیة 

ابق األرضي احدي الحواصل بالط) ٣(لوحة 
عن مركز تسجیل اآلثار ( لمنزل وقف المال 

 )اآلثار وزارة –االسالمیھ والقبطیة 

طابق األول لمنزل وقف حجرة  بال) ٤(لوحة 
عن مركز تسجیل اآلثار االسالمیھ ( المال

 )وزارة اآلثار –والقبطیة 
 

صورة أرشیفیة لمصطبة المحمل       )٦(لوحة 
 )عن لورنت(

طابق األول لمنزل مقعد تركي  بال) ٥(لوحة 
عن مركز تسجیل اآلثار ( وقف المال

 )وزارة اآلثار –االسالمیھ والقبطیة 
 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٩٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

الواجھة الجنوبیة الغربیة ) ٨(لوحة 
  لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان(

المدخل الرئیسي لمصنع ) ٩(لوحة 
  الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان( 

ة الغربیة الواجھة الجنوبی) ٧(لوحة 
 /عن د(لمصنع الكسوة بالخرنفش
 ) مؤذن عبد العزیز عبد الرحمن

 

المصلى بمصنع الكسوة ) ١٠(لوحة 
  بالخرنفش

  )تصویر الباحثان( 

بالدور ) ٥(صالة فرعیة رقم ) ١٢(لوحة 
تصویر (األرضي لمصنع الكسوة بالخرنفش   

 )الباحثان

) ٣(الصالة الرئیسیة رقم )١٤(لوحة 
بالدور األرضي لمصنع الكسوة 

 )تصویر الباحثان(  بالخرنفش
 

صورة قدیمة للصالة الرئیسیة  )١٣(لوحة 
بالدور األرضي لمصنع الكسوة ) ٣(رقم

عبد العزیز عبد  /عن د( بالخرنفش
 ) مؤذن الرحمن

 

كوابیل من الطوب األحمر بالصالة )١٥(لوحة 
لمصنع بالدور األرضي  ) ٣(الرئیسیة رقم

  )تصویر الباحثان(   بالخرنفشالكسوة 
 

الواجھة الجنوبیة الغربیة ) ١١(لوحة 
  لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )تصویر الباحثان(
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ر بالدو) ٤(صالة فرعیة رقم ) ١٧(لوحة 
 تصویر(األرضي لمصنع الكسوة بالخرنفش

 )الباحثان
 

نموذج إلحدى الشخاشیخ بسقف ) ١٦(لوحة 
 بالدور األرضي لمصنع) ٣(الصالة الرئیسیة رقم

 )تصویر الباحثان( الكسوة بالخرنفش    
السلم الصاعد للدور األول لمصنع  )١٨(لوحة 

 )تصویر الباحثان(   الكسوة بالخرنفش
 

الفناء المغطى بالدور األول لمصنع ) ١٩(لوحة 
 )تصویر الباحثان( الكسوة بالخرنفش

بالدور األول  ٦الصالة الفرعیة رقم) ٢٠(لوحة 
 )نتصویر الباحثا( لمصنع الكسوة بالخرنفش

بالدور األول ٦الصالة الفرعیة رقم) ٢١(لوحة 
عبد  /عن د( لمصنع الكسوة بالخرنفش

 ) مؤذن الرحمن العزیز عبد

احدي الدوالیب لحفظ الخامات )٢٢(لوحة 
الخاصة بصناعة الكسوة   بالصالة الفرعیة 

 لمصنع الكسوة بالدور األول  ٦رقم
 )نالباحثا تصویر(

بمصنع الكسوة مسند خشبى ) ٢٣(لوحة 
  بالخرنفش

 )تصویر الباحثان( 

أحد أنصاف األعمدة بالمنور )  ٢٤(لوحة 
بالدور   ٧السماوي المكشوف الموقع برقم

  لمصنع الكسوة بالخرنفشاألول 
  )تصویر الباحثان( 

 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٩٥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالدور  ٧الصالة الفرعیة رقم )  ٢٥(لوحة 
     األول لمصنع كسوة الكعبة بالخرنفش  

  )تصویر الباحثان(
 

االحتفال بكسوة الكعبة بحي )  ٢٦(لوحة 
    الخرنفش  

وزارة  –عن مركز تسجيل اآلثار االسالميه والقبطية (

دیوان (مبني سراي العدل)  ٢٧(لوحة 
  )محافظة مصر

  )تصوير الباحثان(       

صورة أرشیفیة لمبنى )  ٢٨(لوحة 
عن مركز تسجیل  ( كوشك الخدیوي

وزارة  –والقبطیة اآلثار االسالمیھ 
 )اآلثار

االحتفال بخروج المحمل )  ٢٩(لوحة 
عن (  من أمام مبنى كوشك  الخدیوي

اآلثار االسالمیھ والقبطیة مركز تسجیل 
 )وزارة اآلثار  –

الواجھة الرئیسیة لكوشك ) ٣٠(لوحة 
 م٢٠١١ینایر  ٢٥الخدیو قبل 

  )تصویر الباحثان(

الواجھة الرئیسیة لكوشك )  ٣١(لوحة 
ینایر      ٢٥الخدیوي بعد 

  )تصویر الباحثان(٢٠١١
 

مصنع كسوة الكعبة في )  ٣٢(لوحة 
األطلس المصور لمكة (حي أجیاد 

 دارة الملك –قدسةالمكرمة والمشاعر الم
  )زعبد العزی
 

الفنیون السعودیون بمصنع )  ٣٣(لوحة 
األطلس (كسوة الكعبة في حي أجیاد 

المكرمة والمشاعر  المصور لمكة
  )زدارة الملك عبد العزی –المقدسة 

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٩٦ 
 

 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

صورة قدیمة لمصنع كسوة ) ٣٥(لوحة 
  الكعبة بحي أم الجود 

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
 (  

صورة حدیثة  لمصنع كسوة ) ٣٦(لوحة 
  الكعبة بحي أم الجود 

 )http://mtnsh.comعن (   

اآلالت القدیمة المستخدمة ) ٤٠(لوحة 
  في  مصنع كسوة الكعبة بحي أم الجود

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
  ) مؤذن

اآلالت الحدیثة  بمصنع ) ٤١(لوحة 
  كسوة الكعبة بحي أم الجود 

 )http://mtnsh.comعن (

صورة قدیمة لمبني مصنع ) ٣٧(لوحة 
  كسوة الكعبة بحي أم الجود 

 عبد العزیز عبد الرحمن /عن د(
  ) مؤذن

صورة قدیمة للفنیون ) ٣٨(لوحة 
السعودیون بمصنع كسوة الكعبة بحي 

  أم الجود 
عبد العزیز عبد  /عن د(

صورة حدیثة للفنیون ) ٣٩(لوحة 
السعودیون  بمصنع كسوة الكعبة 

  بحي أم الجود
عن (

مصنع كسوة الكعبة بحي )  ٣٤(لوحة 
عبد العزیز عبد  /عن د(جرول 

  ) مؤذن الرحمن
  

http://mtnsh.com(
http://mtnsh.com(

