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 جامعا: رشيد باشا والعتيق بمدينة بنغازي
 م6881 هـ/6161& م6881 هـ/6131

 " دراسة آثارية معمارية "

مصطفي فرج علي البركيد. 


 

 
 -لٌبٌا شؤنها كشؤن عدٌد من دول شمال إفرٌقٌا التً خضعت للحكم العثمانً 

،  1فترة بمراحلها الثالثتلك الفً  تعدٌد من الجوامع والمساجد التً شٌدٌها ٌوجد ف
عدة ٌرجع ذلك لو ،ذلك العصر جوامع من  طوقع على مثالٌن فق ن اختٌاري قدأبٌد 

 بحث وهً كالتالً : ً بداٌة هذا الفسوقها أن ، أود أأسباب
بنٌا على طراز المساجد  ناللذان فً لٌبٌا ان هما الوحٌدان الجامعاهذ .1

ن هذا النوع من المساجد قد شاع فً تركٌا إ، حٌث العثمانٌة ذات القبة المركزٌة 
، صوفٌا الى مسجد  أٌاوالوالٌات العثمانٌة بعد فتح القسطنطٌنٌة وتحوٌل كنٌسة 

ال بعد عدة قرون من فتح إن هذا النوع من تخطٌط المساجد لم تعرفة لٌبٌا أبٌد 
، وظلت محافظة على طراز المساجد م 1453هـ/ 758سنة القسطنطٌنٌة 

حٌث ٌقسم بٌت الصالة بواسطة ، المتؤثر بالطراز السلجوقً المبكرة، العثمانٌة 
عمودي  صفوؾ من االعمدة تحمل بدورها صفوفا من العقود تتقاطع بشكل

من المربعات ٌسقؾ كل منها بقبة  وموازي لجدار القبلة فٌنتج عن ذلك عددا  
 صؽٌرة ، كما فً جامع درؼوث باشا والناقة بطرابلس والجامع العتٌق بدرنة

 .وهذا على سبٌل المثال ال الحصر

ن كل إبقبة ، حٌث ٌسقؾ بنؽازي مدٌنة أول جامع فً : جامع رشٌد باشا  .2
، وظل استخدام 2مسطحةمساجد بنؽازي قبل هذا التارٌخ كانت تسقؾ بؤسقؾ 

                                                             
  ليبيا  –جامعة بنغازي  -محاضر مساعد كلية اآلداب 

قسمت هذه الفترة الطوٌلة إلى  ،قرون ونصؾ  أربعةاستمر الحكم العثمانً للٌبٌا ما ٌزٌد عن 1- 
استمرت م و1551بدأت عام وقد  األولوتعرؾ بالعصر العثمانً المرحلة األولى -ثالث مراحل:

وفى هذه الفترة كانت لٌبٌا تابعة تبعٌة مباشرة لعاصمة الخالفة العثمانٌة فً  ،م 1811حتى عام 
حٌث كان تولٌه الوالة وؼٌرها من أمور الوالٌة تتم بموجب فرمانات ٌصدرها الباب ، تركٌا 
سنة إلً م 1811من سنة زمنٌا  تمتد و، سرة القرمانلٌةوتعرؾ بعصر األالمرحلة الثانٌة  ، أماالعالً
حمد باشا القرمانلً مإسس هذه األسرة أحٌث استطاع ، م ، وهى فترة حكم األسرة القرمانلٌة1735

إذ لم تعد البالد فً عهدهم تتبع الدولة العثمانٌة إال من الناحٌة االسمٌة ، إرساء دعائم حكم وراثً 
من سنة وتمتد ، تعرؾ بالعصر العثمانً الثانً : فالمرحلة الثالثة أما ت شبه مستقلة. فقط ، و كان

وفى هذه المرحلة استطاعت الدولة العثمانٌة إعادة السٌطرة على  ،م 1112وحتى سنة  ،م 1735
المباشرة إلى العاصمة  لٌبٌا مرة أخرى بعد قضائها على حكم القرمانلٌٌن فعادت تبعٌة لٌبٌا

 .العثمانٌة
 طرابلسمٌسانا، المعمار اإلسالمً فً لٌبٌا، تعرٌب علً الصادق حسنٌن، ؼاسبرٌ -2

 .217ص  ،م(1182هـ/1312)
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قوامها حجرة  األحٌانؼلب أضرحة التً كانت فً األفقط علً القباب قاصرا  
صبح للقباب أ، وبذلك  األخضروتدهن باللون ، مربعة تعلوها قبة قلٌلة االرتفاع 

 .لٌاء والصالحٌنبؤضرحة األوذهان الناس أدٌنٌة ارتبطت فً  داللة

رواد المذهب الحنفً الذي ساد انتشاره فً ل جامع رشٌد باشا بنً خصٌصا   .3
الدولة العثمانٌة حٌث كانت لٌبٌا على المذهب المالكً ، فؤراد العثمانٌون بناء 

، محاولة نشر مذهبهم الحنفً -مسجد على مذهبهم لٌصلوا فٌه وفً نفس الوقت 
 الناس بجامع الحنفٌة. ن هذا الجامع كان ٌعرؾ بٌنإحٌث 

مع ، التطابقإلً حد ٌصل لدرجة فً تخطٌط بٌت الصالة الجامعان ٌتشابه  .4
بعض االختالفات البسٌطة التً سؤذكرها عند الحدٌث عن أوجه الشبة وأوجه 
االختالؾ بٌن الجامعٌن ، حٌث شؽل المعمار جل مساحة بٌت الصالة فً كال 

ٌتوسط  مربعا  ، كونت دعامات ضخمة ربعأالجامعٌن بقبة مركزٌة قائمة على 
أربعة عقود حملت بدورها القبة المركزٌة ، وتم تعلوها مساحة بٌت الصالة 

كما هو الحال فً بقباب ضحلة، من مساحة بٌت الصالة كالزواٌا  ىتسقٌؾ ما تبق
جامع المبكر أو الكالسٌكً المتمثل فً تخطٌط الالمساجد المتؤثرة ب معظم

 . أٌاصوفٌا

على  جامع رشٌد باشا الجامع الوحٌد فً المدٌنة الذي ال ٌزال محافظا  ٌعد  .5
و تطوٌر ٌؽٌر من معالم أعلٌه تحدٌث  أ، فلم ٌطر تخطٌطه وعناصره األصلٌة

عن احتواء  قدم األمثلة فً المدٌنة ، فضال  أٌعدان ن مئذنته  وقبته أتخطٌطه ، كما 
نقل حٌث نبش القبر و، ماضٌٌنالجامع على قبر ضم رفات منشئه حتى عامٌن 

 .مقبرة حدٌثة  إلًالرفات 

، وعلى 3بنؽازيمدٌنة شٌده العثمانٌون فً خر مسجد آالجامع العتٌق هو  .6
ال الثانً من نوعه فً المدٌنة من حٌث إنه لم ٌكن أالرؼم من كونه األخٌر بٌد 

التصمٌم والضخامة بعد جامع رشٌد باشا الذي شٌد قبلة بسنوات قلٌلة ، فلم 
عن كونهما شٌدا من قبل والة عثمانٌون ،  كبر منهما ، فضال  أتعرؾ المدٌنة 

وهذا ٌمٌزهما عن ؼٌرهما من الجوامع والمساجد التً كانت فً الؽالب تشٌد 
  عٌان بالمدٌنةو من قبل مٌسوري الحال من التجار واألأٌة لألهالً بالجهود الذات

 :جامع رشيد باشا في بنغازيأوالً: 

القدٌمة ٌقع هذا الجامع بمدٌنة بنؽازي بالقرب من ساحل البحر بٌن المٌناء 
فً بعض جهاته بالشوارع والبٌوت ،  محاطوهو ، 4بشارع عصمان المنارة،حً و

ؼٌر منتظمة الحدود لتتماشى مع حدوده  التً ٌشؽلها ي جعل المساحةاألمر الذ
 الخارجٌة.

                                                             

 .226ص ،المرجع السابق  مٌسانا،ؼاسبرٌ 3-
، الدار العربٌة  1، ج فً لٌبٌا اإلسالمٌةثار آلموسوعة ا ،مسعود رمضان شقلوؾ وآخرون -4

 .271ص  ،م1171للكتاب،طرابلس 
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ورشٌد باشا أو الحاج  ،ٌنسب بناء هذا الجامع إلى حاكم برقه رشٌد باشا 
كان ٌشؽل  -رشٌد كما ٌذكره اؼلب من كتبوا عن تارٌخه وكما دون على شاهد قبره 

الحكم وقد تولى )أمر لواء(. 5وظٌفة مهمة فً الجٌش العثمانً حٌث كان مٌرمٌران
واستمر بالوالٌة حتى عام  ،6م خلفا  للوالً علً كمالً باشا1772فً برقة عام 

 -1771وقد تولى رشٌد باشا الحكم مرة ثانٌة فترة من الزمن امتدت من  ،م 1775
بٌد أن والٌة برقة فً هذا الوقت  ،، خلفا  للمتصرؾ حسن تحسٌن باشا 8م1713

 ،ولكنها مرتبطة مباشرة بالباب العالً  ،تراجعت إلى متصرفٌة بعد أن كانت والٌة 
 .7وقد ترقى رشٌد باشا حٌنئذ من رتبة أمر لواء إلى رتبة فرٌق

حٌث  ، م1775ام ع جامعه هذا فً فترة حكمه األولىرشٌد باشا د وقد شٌ
كٌة ذات القبة المركزٌة التً تؽطً معظم أرجاء بٌت على طراز المساجد التربناه 

للصرؾ من رٌعها علً عمارة  وأوقفها علٌهحوانٌت وألحق به عددا  من ال الصالة،
عد لنفسه قبل وفاته قبرا  داخل أوكان الحاج رشٌد قد  المسجد وأرباب الوظائؾ ،

 .أوصى أن ٌدفن فٌهالجامع و
 قالزر كان ٌعرؾ بمسجد بوؽٌوكان بموضع هذا المسجد مسجد قدٌم ص

بهذا االسم نسبة لمإسسه األول  نا الحالًمسجد، وقد عرؾ  1م1841تؤسس عام 
 . ًبوقالزالبرؼث
أجزاء على النحو عدة  إلىهنقسم أنٌمكن هذا المسجد فً سٌاق دراسة و

 -التالً :
 بيت الصالة :

ؼلب مساحته فهو مربع الشكل طول أٌشؽل بٌت الصالة فً هذا المسجد 
بحٌث ، تم تقسٌمه بشكل هندسً إلى ثالث بالطات  ،ضلعه خمسة عشر مترا تقرٌبا 

م، 6تكون عرض البالطتٌن الجانبٌتٌن مقاربة إلى عرض البالطة الوسطى البالؽة 
 وهو أمر عرفته معظم المساجد العثمانٌة المشٌدة فً األناضول منذ وقت مبكر.

                                                             

 وتقابل بالتركٌة لقب بكلر بكً .  ،تعنً بالعربٌة أمٌر األمراء  ،وهً كلمة فارسٌة 5 - 
دراسة فً تطور األلقاب والوظائؾ منذ الفتح  ،األلقاب والوظائؾ العثمانٌة  ،مصطفى بركات 

-1518العثمانً لمصر حتى إلؽاء الخالفة العثمانٌة من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات )
 .65ص  ،م 2111 ،القاهرة  ،دار ؼرٌب  ،م( 1124

فً العهد العثمانً الثانً، دار الحوار  محمد مصطفى بازامه، بنؽازي متصرفلٌك، تارٌخ برقة -6

 .338، ص3( ج1114)الثقافً العربً األوروبً،قبرص
 367ص  ،محمد مصطفى بازامه،المرجع نفسه  -8
 .361ص ،محمد مصطفى بازامه،المرجع نفسه  -7

األب فرانشٌسكو روفٌري، عرض للوقائع التارٌخٌة البرقاوٌة، التارٌخ الكرونولوجً  -1 

للدراسات التارٌخٌة ،  نركز جهاد اللٌبٌٌم(، ترجمة إبراهٌم احمد المهدوي، م1111 -1551لبرقة)
 .157م، ص2113طرابلس
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لصالة أربعة دعائم ضخمة مربعة القطاع طول ضلع الواحدة ٌتوسط بٌت ا
هً  ،وهً مجتمعة تشكل مساحة مربعة طول ضلعها ستة أمتار  ،م 1.31منها 

تحمل أربعة عقود نصؾ دائرٌة تحمل بدورها قبة مركزٌة قطاعها على هٌئة عقد 
دٌد ومن المالحظ إن أرجل العقود فً بٌت الصالة قد ربطت بؤوتار ح ،نصؾ دائري

صلدة ذات قطاع مربع وذلك لتشد بعضها البعض وال تنفتح بواسطة الثقل الناتج من 
 ،11وهو بذلك ٌشترك مع الجامع العتٌق الموجود بمدٌنة بنؽازي أٌضا   ،العقود والقبة 

وسقفت باقً المساحة المتبقٌة من قاعة الصالة بقبٌبات وأقبٌة صؽٌرة 
 ،.(1)شكل رقم11وضحلة
 أنحٌث ،تعد قبة هذا الجامع من أقدم القباب القائمة فً مساجد بنؽازي  

وٌرجع ذلك  ،12مستوٌة من الخشب بؤسقؾمساجد بنؽازي لم تكن تسقؾ بقباب بل 
وقد بلػ قطر هذه  ،الن هذه المساجد بنٌت بالجهود الذاتٌة المتواضعة لسكان المدٌنة 

ر بتحوٌل الشكل المربع إلى دائري وبواسطة مثلثات كروٌة قام المعما ،م 6 القبة
م فتحت بهذه الرقبة ثمانٌة 1.5لٌقٌم علٌه الرقبة التً تحمل القبة والتً بلػ ارتفاعها 

اما االرتفاع  ،سم تقرٌبا 71نوافذ مستطٌلة تعلوها عقود منبطحة طول ضلع الواحدة 
 .(1رقم)لوحة م 13الكلً للقبة من قمتها إلى أرضٌة المسجد فقد بلػ حوالً 

 : الُسدة
التً بنً  األرضنظرا لضٌق مساحة المسجد الً فرضتها طبٌعة قطعة 

وضبط مساحة بٌت الصالة  ،علٌها وما ٌحٌطها من بٌوت سكنٌة وشوارع 
فً الجهات  األبعادالقبلة وما نتج عن ذلك من زٌادات ؼٌر متساوٌة  لتتجهباتجاه

مجتمعة  األسبابكل هذه  ،الثالث من بٌت الصالة )الؽربٌة والشرقٌة والشمالٌة ( 
فإذا حاولنا  ،السدة وتوظٌفها لخدمة احتٌاجات المسجد  إلقامةؤجعلت المعمار ٌلج

( 2م131حساب المساحة التً أضافتها هذه السدة لمساحة المسجد نجدها تجاوزت )
تنم عن عبقرٌة المعمار وقدرته على استؽالل كل جزء وهً مساحة لٌست بالقلٌلة 

 . (6)لوحة رقممن البناء لتوسٌع مساحة المسجد 
إلى الٌمٌن من  ٌمكن الوصول إلى السدة عن طرٌق درج ٌمتد داخل الصحن

تحٌط ببٌت الصالة من ثالث  هناوالسدة ، الداخل عبر الصحن من المدخل الرئٌس 
ضٌق ؼٌر الممر ذلك الهً قائمة من الجهة الؽربٌة على ،دونما جهة القبلة جهات 

الذي ٌقع على ٌمٌن الداخل لبٌت الصالة من المدخل المقابل لجدار منتظم األبعاد 
من الجهة  الشرقٌة فوق المحال التجارٌة التً تطل على شارع   ةالقبلة ، وهً قائم

                                                             

 . 215ص  ،المرجع السابقمٌسانا، ؼاسبرٌ -11
 ،م1116 ،بنؽازي ،الهٌئة العامة لألوقاؾ ،مساجد بنؽازي القدٌمة ،د الفقٌهالستار محم عبد -11
 .15ص 
 .14ص  ،الرجع السابق  ،عبدالستار محمد الفقٌه  -12
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ذي ٌتقدم بٌت الصالة ال ، أما من الجهة الشمالٌة ا فهً تستند على الرواقعصمان 
 والذي ٌقع على ٌسار الداخل للصن من المدخل الرئٌس.

من درابزٌن من جهاتها الثالث المطلة على بٌت الصالة السدة ٌحؾ بو 
، قوامه عوارض أفقٌة محشورة بٌن األكتاؾ تحصر سم 61ارتفاعه الخشب ٌبلػ 
 . من خشب الخرط بٌنها قوائم 

م(، بها 2.61×2.11خلوة صؽٌرة )توجد وفً طرؾ السدة من جهة القبلة 
وهً عادة سار  ،صلى هللا علٌه وسلم(مخصصة لشعرة الرسول)كانت خزانه جدارٌه 

وكان لمثل هذه األشٌاء أثرا كبٌرا فً نفوس رواد تلك  ،علٌها اؼلب الوالة العثمانٌون 
كما إننا ال نعلم هل هً فعال من  ،صلى هللا علٌه وسلم(المساجد للتبرك بآثار النبً )

 ،لجذب الناس لٌصلوا بهذا المسجد  أم إنها ملفقة صلى هللا علٌه وسلم(شعرات النبً )
احتفال  ٌقام فً هذا الجامعكان من كل عام ٌوم الثانً عشر من ربٌع األول فً و

ة الشعرة التً ٌتم إخراجها حٌث كان الناس ٌؤتون للمسجد لرإٌالمولد النبوٌبمناسبة 
، واستمر األمر على هذا النحو حتى اختفت الشعرة من المسجد للناس فً ذلك الٌوم

 .مكان حتى الٌوم  ولم ٌعرؾ لها،م 1188عام 
 ،استؽاللها واالستفادة منها  وإمكانٌةوظٌفة هذه السدة  إلىنظرنا  إذاما أ
او استٌعاب بمثابة خلوات لتحفٌظ القرآن الكرٌم،  ُتستؽلكمصلى للنساء، أو أنفٌمكن 

 صالة الجمعة وفً األعٌاد والمناسبات الدٌنٌة.  من المصلٌن فً أعدادإضافٌة
 الصحن :

التً سلم بها المهندس االٌطالً ؼاسبرٌمٌسانا  التشابهما سلمنا بنظرٌة  إذا
فان صحن هذا  ،استانبولبٌن هذا الجامع والجوامع السلطانٌة العثمانٌة المشٌدة فً 

فً العادة  فهًختلؾ عن الصحون الملحقة بالمساجد العثمانٌة التقلٌدٌة الجامع ٌ
متقاطعة ٌحٌط به من صحن ٌحٌط به رواق معقود ومسقؾ بقباب او أقبٌة ٌتقدمها 

مستطٌل فالصحن فً مسجدنا هذا جاء صؽٌرا ومتواضعا  ،جهات  أربعثالث او 
 م( .4×18اتساع له ) أقصىٌبلػ فً  ،األبعادالشكل وؼٌر منتظم 

كالدرج  ووسائل االتصال والحركة :مرافق العدٌد من المسجد حوى  وقد
 مٌضؤةوكذلك  ،السدة الذي ٌقع على ٌمٌن الداخل من المدخل الرئٌس  إلىي المإد

وفً نفس الجهة بالقرب من بٌت الصالة ٌوجد ،حدٌثة فً الجهة المقابلة للمدخل 
والذي ضرٌح رشٌد باشا  المإدٌإلىوكذلك المدخل  ،سلم المئذنة  إلىالمدخل المإدي 

وأسفل كل ذلك  ،شرة بعد انتهاء المجاز ٌقع على ٌسار الداخل من المدخل الرئٌس مبا
ٌوجد صهرٌج )ماجل( ٌشؽل اؼلب مساحته ٌستفاد منه فً تجمٌع مٌاه اإلمطار 

 الستعمالها لخدمة المسجد.
مسجدنا هذا صحن المهندس مٌسانا السبب فً صؽر مساحة  أعزىوقد 

ضمها وان  ،لوجود عددا  من البٌوت الصؽٌرة التً تحٌط بالجامع من بعض جهاته

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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الذٌن كان ٌشتد بهم العوز  إلٌه ٌسبب إلحاق الضرر بمصالح جمع ؼفٌر من الناس
 .13والفقر بقدر ازدٌاد تعلقهم بممتلكاتهم

 : الرواق
ٌربو م تقرٌبا وطوله 2رواق عرضه ٌتقدم بٌت الصالة فً جامع رشٌد باشا  
ترتفع بارتفاع الطابق ، متجاوزة بها دبب خفٌؾ ستة عقود  وقوامهم. 15على 

من جهة على أكتاؾ مبنٌة بالحجارة المنحوتة ولها تٌجان مربعة تستند و ،األرضً 
وتتقاطع مع هذه العقود عقود أخرى تمتد  ،تمتد بشكل مواز لجدار القبلة  الصحن

وهً تستند على أكتاؾ الرواق  من جهة الصحن  ،بشكل عمودي على جدار القبلة 
 .الة من الجهة األخرىوعلى جدران بٌت الص

وقد نتج عن تقاطع عقود الرواق الممتدة بشكل مواز وعمودي على جدار القبلة ستة 
هذا الرواق ٌحمل  أنتسقٌؾ كل منها بقبو متقاطع حٌث  إلىمربعات عمد المعمار 

 فوقه الجزء المواجه لجدار القبلة من السدة سالفة الذكر . 
وعرضها  ،م 2ارتفاعها حوالً المحارٌب  تشبهحنٌتٌن وٌوجدبالرواق  
وربما عقد نصؾ دائري م ٌتوج كل منهما 1.41وعمقها فً سمت الجدار  ،م 1.85

إرشاد المصلٌن خارج بٌت الصالة إلى االتجاه ٌكون السبب من إنشاءها بهذه الطرٌقة 
ان وكسر الملل الناتج عن الجدرنوعا من الجمال  فضال عن إضفائها الصحٌح للقبلة، 

 .المصمتة 
 المئذنة :

تقع مئذنة هذا الجامع فً الركن الشمالً الؽربً من بٌت الصالة وهً جزء ال      
فهً مبنٌة  ،وقد أثرت فً مآذن بنؽازي المبنٌة فً نهاٌة العصر العثمانً  ،ٌتجزأ منه

والناظر إلى على الطراز العثمانً ومازالت استانبول تحتفظ بمآذن شبٌه لهذا الطراز.
السدة  تواصلالمسجد من الداخل ٌالحظ قاعدة المئذنة قد برزت بداخله مما أعاق 

تعلٌق سدة خشبٌة ى لإوالمإخرة ، لذا فقد اضطر المعمار  نٌبتنجالم تالتً شؽل
 . 14المجنبة والمإخرة للربط بٌن

ند سطحه، المئذنة تقوم على قاعدة مربعة ال ٌمكن تمٌٌزها عن بٌت الصالة إال ع     
وهً مجوفة فتح بها ست فتحات  م(،9.80)وارتفاعها م( 3.30)طول ضلع القاعدة 

ولتحوٌل النهاٌة العلوٌة للقاعدة من الشكل المربع  ،لإلضاءة والتهوٌة مزؼلٌة الشكل 
 إلى شكل البدن المثمن قام المعمار بشؽل زواٌا القاعدة بؤربعة مثلثات هرمٌة الشكل.

 م(،1.90× م 0.70)فتحة مستطٌلةقوامة فتح مدخل المئذنة بؤسفل قاعدتها، و      
عقد نصؾ دائري، وهو مشؽول بباب من الخشب، وٌحٌط بالمدخل من  اٌعلوه

 الخارج أطار حجري بارز على شكل عقد ٌعلوه إفرٌز حجري أكثر بروزا .

                                                             

 .221المرجع السابق ، ص مٌسانا، ؼاسبرٌ -13
 ، العصر العثمانً المئذنة فً المساجد اللٌبٌة خالل ةتطور عمار ،مصطفى فرج البركً  -14

 .16ص  ،م 2111 ،جامعة بنؽازي ، رسالة ماجستٌر 
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درجة عرض كل منها  (101) ٌتم الصعود إلى المئذنة عن طرٌق درج ٌتؤلؾ من      
أشرطة  الحقا أثناء الصٌانة ثبت على حواؾ هذه الدرجاتم(0.22)وارتفاعها م(،0.65)

من الحدٌد لحماٌتها من التهشٌم، وحماٌة المإذن من الزلق، والدرج ٌلتؾ بشكل 
 م(.0.30)حلزونً حول لب اسطوانً ٌبلػ قطره

كل منها إطار حجري بارز،  ٌفصل بٌن، البدن فٌمكن تقسٌمه إلى ثالثة أجزاء  ماا
ٌزٌنه  م(2.30)، وٌصل ارتفاعه إلى م( 1.20)ل مثمن الشكل طول ضلعه سفالجزء األ

فٌتكون  وسطمن الخارج أشكال هندسٌة ؼائرة على هٌئة نوافذ صماء. أما الجزء األ
منطقة انتقال بٌن  دوهو ٌعم(0.50)وارتفاعه م(0.60)ضلع، طول كل منها (16)من 

المثمن والجزء الثالث  االسطوانً. تزٌن الجزء الثالث أخادٌد طولٌة  الجزء األول
من األعلى إلى األسفل تنتهً أٌضا بإطار حجري بارز، والجدٌر بالمالحظة إن 

مئذنة قصر  ىاألخادٌد التً تزٌن بدن هذه المئذنة لم نجدها فً أي مئذنة فً لٌبٌا سو
، والتً 15وتنسب لرشٌد باشا أٌضا البركة فً بنؽازي ،  والتً ترجع لنفس الفترة

 م. 1989هدمت عام 
فتح خالله ست م( 0.70) وثخنه  م(12.45)ٌبلػ ارتفاع البدن بؤجزائه الثالثة       

 فضال  عنمزؼلٌة الشكل،  م (1.00× م0.20)فتحات لإلضاءة والتهوٌة، أبعاد كل منها 
 .م (1.80× م0.65)فتحة سابعة فتحت بؤسفل البدن كمخرج ٌإدي لسطح المسجد أبعاده 

علقت  م(0.75)سطوانٌة الشكل تبرز عن سمت جدار الرقبةأأما الشرفة فهً       
بواسطة ثالثة أفارٌز حجرٌة تدرجت فً بروزها نحو الخارج من األسفل إلى 

نا علٌه فً مآذن طرابلس فقد األعلى، وعوضا  عن الحاجز الحجري الذي تعود
م( ثبت فً أرضٌة 1استعاض المعمار عنه بسٌاج )درابزٌن( من الحدٌد ارتفاعه )

الشرفة، ولعل سبب ذلك تخفٌؾ الثقل على الشرفة التً سقط جزء من 
م 0.60)ٌإدي للشرفة مخرج فتح فً الرقبة قوامه فتحة مستطٌلة  مإخرا  أفارٌزها

 بباب.م( وهو ؼٌر مشؽول 1.80×
،  م(1.40)وقطرها الداخلً م(2.60)سطوانٌة الشكل ٌصل ارتفاعها إلى أوالرقبة     
ٌتوجها مخروط قمعً من الخشب  م(0.45)جدارها من خالل فتحة المخرج سمك و

ٌدعم  ،م(2،81)، وٌصل ارتفاعه إلى من الرصاص  برقائقالملبس من الخارج 
تثبتها سقاالت خشبٌة وضعت م( 0.20)المخروط جائزة خشبٌة مربعة طول ضلعها 

بشكل أفقً وحشرت أطرافها فً جدران الرقبة، ٌخرج من قمة المخروط حلٌة 

                                                             

تقع هذه المئذنة داخل قصر )قشلة أو ثكنة( البركة وهً تشبه لحد كبٌر مئذنة رشٌد باشا فهً  -15
وهً تقوم على قاعدة مربعة ٌعلوه  ،المسجد وال تتمٌز عنه إال من السطح فما فوقمندمجة بمبنً 

ضلع مزٌنة بزخارؾ هندسٌة وجزء ثالث  16جزء مثمن من البدن ثم جزء أخر ٌتكون من 
م.) جمعة المهدي 1989ولألسؾ تهدمت هذه المئذنة سنة  ،اسطوانً مزٌن بؤخادٌد طولٌة ؼائرة

 ،م1991سبتمبر  ،العدد الثالث ،مجلة أثار العرب ،مدٌنة بنؽازي المآذن القدٌمة فً ،كشبور
 .(83ص
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نحاسٌة قوامها سفود ٌحمل كرتٌن بدون هالل، ومن المحتمل إن الهالل الذي كان 
 ٌتوج الحلٌة قد سقط وال اثر له الٌوم.

تقرٌبا  من األرض وحتى قمة  م(28.00)إما ارتفاع المئذنة الكلً فانه ٌبلػ      
مخروطها، وهً مبنٌة بكتل من الحجارة الرملٌة، مجللة من الخارج والداخل بطبقة 

 من الجص.
وتحتاج (4)لوحة رقموفً الختام تجدر اإلشارة إلى إن المئذنة بدأت تتصدع        

 ا تلحقالسٌما وان أجزاء من شرفتها بدأت تسقط بالفعل وربم، إلى صٌانة فورٌة 
وا المسجد للصالة إذا سقط المزٌد منها وربما تنهار رتادأضرارا بالمصلٌن الذٌن ٌ

 .بالكامل
 الضريح :

حجرة صؽٌرة مستطٌلة الشكل أبعادها قوام الضرٌح فً جامع رشٌد باشا 
لها فتحتان  ،سم( تقع فً أقصى شمال الرواق الذي ٌتقدم بٌت الصالة 241×111)

األولى عبارة عن المدخل المإدي للضرٌح والذي ٌنفتح على الرواق الذي ٌتقدم بٌت 
والفتحة الثانٌة هً عبارة عن نافذة تطل على  ،سم(  111×11وأبعاده ) ،الصالة 

 سم(171×115داخل بٌت الصالة ٌؽشٌها شبكة من قضبان الحدٌد للحماٌة أبعادها )
 ،تجاوران خصص الؽربً لرشٌد باشا تحوي حجرة الضرٌح قبران م

ٌعلوه  ،وقوامه تركٌبة مستطٌلة من الرخام الرمادي اللون ارتفاعها قرابة المتر 
حٌث جاءت الشواهد  ،شاهدا قبر احدهما أمامً واألخر خلفً على الطرٌقة العثمانٌة 

 سم( .31سم( وقطره ) 161ارتفاع كل منهما ) ،اسطوانٌة الشكل 
كتابات باللؽة التركٌة فحواها عبارات دعائٌة لرشٌد  سجل على كل منها 

كما ٌتضمن كل من  ،باشا وتذكٌر بؤفضاله وخدماته الجلٌلة التً قدمها لوالٌة برقة 
مرة بالتقوٌم الهجري وأخرى بالتقوٌم المالً  ،لوفاه رشٌد باشا  الشاهدٌن تارٌخا  
كما أن الشاهدٌن ازدانا ببعض الزخارؾ قوامها مجموعة من  ،16للدولة العثمانٌة

وٌزدان الشاهد  ،أوراق األكانثس )شوكة الٌهود( نحتت بشكل بارزا  أسفل الشاهدٌن 
 األمامً من أعلى بشعار ربما ٌمثل رتبة الفرٌق الحاج رشٌد باشا. 

 ،ما عن الكتابات التً تضمنتها شواهد القبر فهً مكتوبة بخط الثلث أ
بٌد أن هذه األسطر كانت  ،وبحروؾ بارزة جاءت فً عشرة اسطر لكل شاهد 

طر محفورة حٌث أن كل سطر كان على شكل أعن بعضا البعض بواسطة  ةمنفصل
وقد نشر فً موسوعة العمارة اإلسالمٌة ترجمة لهذه  ،شرٌط بارز بٌضاوي الشكل 

 بٌانها كالتالً : ،18رٌاقام بها األستاذ جمال الدٌن الداؼستانً من سو ،الكتابات 

                                                             

، الثقافة العربٌة، مجلة  مراجعة نقدٌة لكتاب "مساجد بنؽازي القدٌمة" المهدي كشبور، جمعة16- 

 .36ص  ،م 1111 ،ماٌو  ،28السنة  ،الخامس العدد 
، الدار العربٌة 1، جفً لٌبٌا اإلسالمٌةثار آلموسوعة ا ،مسعود رمضان شقلوؾ وآخرون18- 

 .278-276م ، ص1171للكتاب،طرابلس 
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 نص الشاهد األول                            نص الشاهد الثانً 
 الباقً هو هللا. -1هذه حصاد حٌاة فانٌة.                 -1
 خدمات جلٌلة قدمها لوطنه. -2الموت دواء ناجح.                     -2
 ؽازي.فقٌد بن -3للبشرٌة كالحمل المتحجر.            -3
 قضى فٌها قائدها ومتصرفها أكثر من مرة -4لقد هم بالحٌاة وبذل.    -4
  انتقل إلى مثواه األخٌر مخلد. -5للبقاء وبهذا األمل.                     -5
 ذكرى مصداقه عمر وحٌاة. -6أمل الحٌاة حزنً وأسفً على.      -6
 المرقد األخٌر للحاج الفرٌق.هنا  -8ساكن هذه الروضة.                   -8
 رشٌد باشا إلى روحه. -7رشٌد باشا.                              -7
 الزكٌة الفاتحة. -1هـ.              1311شعبان  4فً  -1

 ٌوم الثالثاء.1317فً شباط)فبراٌر(سنة -11 الثالثاء.                    ٌوم -11
 ،هـ 1433وفً ٌوم الخمٌس الموافق العاشر من شهر ربٌع األول سنة 

م قامت مجموعة من الشباب بنبش قبر رشٌد باشا 2112الثانً من فبراٌر سنة 
ورمٌت الشواهد على  ،وهدم بذلك الضرٌح  ،ونقلت رفاته إلى مقبرة الهواري 

 ،زن المصلحة وظلت هكذا حتى قامت مراقبة آثار بنؽازي بقلها إلى مخ ،األرض 
 وهً مازالت بحالة جٌدة ولم تتعرض للكسر.

 ،ٌحده من الؽرب مٌدان البلدٌة  ،ٌقع هذا الجامع وسط مدٌنة بنؽازي القدٌمة       
والجامع ٌقع  ،ومن الشرق والجنوب سوق الظالم  ،ومن الشمال شارع سٌدي سالم 

وهو  ،على مٌدان واحد  ن معا  وٌطال المتقدم دراسته ، بالقرب من جامع رشٌد باشا
 ،تخطٌط جامع رشٌد باشا مع بعض االختالفات البسٌطة  -ٌشبه إلى حد التطابق 

 ،ومئذنته منفصلة عن بٌت الصالة  ،حٌث أن الجامع العتٌق ال ٌحتوي على صحن 
والمساحة الموجودة فً أركان الجامع العتٌق سقفت بؤقبٌة منخفضة بٌنما سقفت بقباب 

ولم ٌلحق بالجامع العتٌق ضرٌح بٌنما الحق بجامع رشٌد باشا  ،شا فً جامع رشٌد با
والجامعٌن الذٌن نحن بصدد دراستهما هما المثالٌن الوحٌدٌن فً  ،ضرٌح ضم قبره 

ختام هذه وفً  ،لٌبٌا الذٌن بنٌا على نمط المساجد العثمانٌة ذات القبة المركزٌة 
 الجامعٌن.الشبة واالختالؾ بٌن  الدراسة سٌتم تفصٌل أوجه

شٌد الجامع الحالً على أنقاض مسجد قدٌم أرجح األقوال انه بنً فً أوائل 
: صاحب كتاب سكان لٌبٌا ،وجستٌنًأحٌث ٌذكر دي  ،القرن السادس عشر المٌالدي 

سنة  411هذا الجامع شٌد منذ   أننه سمع رواٌة من بعض سكان بنؽازي مفادها أ
 ،17نجد وثٌقة تارٌخٌة تإكد ذلكلم إالأننا،القاضً  ععبد السمٌمن قبل شخص ٌدعى 

الفقٌه فً كتابه  رنشرها عبد الستا ئق تخص هذا الجامعوان أقدم ما لدٌنا من وثا
للمسجد  إماماالقاضً كان  ععبد السمٌتذكر بان حفٌد  مساجد بنؽازي القدٌمةفهً

                                                             

 .82ص  ،الرجع السابق  ،محمد الفقٌه  رعبد الستا -17
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العثمانً فً نهاٌة العهد تم تشٌٌده الجامع الحالً وم(1735)هـ 1251العتٌق عام 
 .م1714تحدٌدا فً عام  ،م( 1712/1113الثانً فً فترة حكم طاهر باشا )

 بيت الصالة :
م 11.55) أبعادهاٌشؽل بٌت الصالة فً الجامع العتٌق مساحة شبة مستطٌلة 

ثمان دعائم  ٌقابل هذه الدعامات،ٌتوسط بٌت الصالة أربع دائم ضخمة م(16.25×
وتحمل هذه الدعامات عقودا نصؾ  ،أخرى مندمجة بالجدران اثنتٌن فً كل جهة 

دائرٌة تشكل الدعامات األربع التً تقع فً منتصؾ بٌت الصالة مساحة مربعة 
وقد نتج من تقاطع  ،(11)لوحة رقم تنتصب فوقها قبة مركزٌة ٌبلػ قطرها ستة أمتار

 ،جمها منها مساحات مربعة وأخرى مستطٌلة العقود جمٌعا مساحات اختلفت فً ح
فبعضها عبارة عن قبٌبات  ،وأكبرها المربع التً أقٌمت علٌه القبة المركزٌة 

وبعضها األخر أكثر استطالة من  ،بٌضاوٌة صؽٌرة الشكل كما فً الزواٌا األربع 
 .(8)شكل رقم قبٌبات الزواٌا وهً التً تحؾ بالقبة المركزٌة من جهاتها األربع 

 ،م 1115بهذا الجامع سقطت عام ( 7)لوحة رقم األصلٌةالقبة المركزٌة 
 ،لقبة جامع رشٌد باشا قطاعها على هٌئة عقد نصؾ دائري  وقد كان شكلها مشابها

 إلىهً القبة الموجدة  أخرىفً استبدالها بقبة  األتراكشرع  األولىوبعد سقوط القبة 
فهً فً المجمل نصؾ  ،حٌث اختلفت فً بعض تفاصٌلها عن سابقتها  ،ٌومنا هذا 
 ،(7)لوحة رقم قائمة على رقبة مثمنة ٌبلػ ارتفاعها قرابة المترٌن  أنهاكروٌة بٌد 

ٌتوج هذه النوافذ عقود نصؾ دائرٌة  ،11بٌت الصالة إلضاءةفتح بكل ضلع نافذة 
حٌث تلتقً عند دائرة كبٌرة  ، تحٌط بها حلٌات حجرٌة لها امتدادات إلى أعلى القبة

ستة  إلىبحٌث تقسمها  رائعا   زخرفٌا   تتوسط قمة القبة من الداخل فتضفً علٌها طابعا  
 .21عشر ضلعا  
 المحراب :
متوجة بعقد قطاعه  ،م 1.21ما عن محراب الجامع فقوامه حنٌة عمقها أ

سطوانً ذي زخارؾ أسطوانٌٌن لكل منهما تاج أنصؾ دائري محمول على عمودٌن 
رسم الشمس  ٌشبهتشع من قرص  إشعاعٌةوللمحراب زخرفة  ،محفورة حفرا بارزا 

 و جامةأنباتٌة تنبثق من صرة أوراقوعلى واجهة المحراب زخرفة من  ،و الصدفة أ
وٌحٌط بحنٌة المحراب وعقده عقد أخر أكثر اتساعا ،عددها ثالث عشر ورقة 

وضع كل ذلك داخل مستطٌل ملئ الفراغ وقد ، وارتفاعا ٌتؤلؾ من مجموعة صنج 
بٌنه وبٌن عقدي المحراب بزخارؾ قوامها مجموعة من البالطات الخزفٌة 

ل ٌمتد بشكل أفقً فوق وٌعلو المستطٌل زخرفة منحوتة قوامها مستطٌ ،)القاشانً( 
وٌتوج هذا المستطٌل صؾ من المسننات  ،قسم بدوره إلى ثالثة مستطٌالت  المحراب
وٌعلو ذلك نافذة أحٌطت بإطار زخرفً ٌشبه ذلك الذي  ،به أسنان المنشار التً تش
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وكل هذه التركٌبات الزخرفٌة تكون وحدة واحدة منسجمة  ،أحاط بالمحراب 
 ومتناؼمة وتدل على مهارة الفنان الذي قام بعملها

 :مئذنة ال
فً جنوب فناء مستطٌل للٌسار من بٌت )المزالة( تقع مئذنة هذا الجامع 

وتتكون من قاعدة كبٌرة  ،وبشكل منفصل عنه وبارتفاع خمسة عشر مترا  ،الصالة 
وٌعلو  ،درجة  82من  ٌتؤلؾسلم حلزونً  إلىمربعة الشكل فً ضلعها باب ٌإدي 

البدن فً  وٌؤخذ،السلم  إلضاءةهذه القاعدة بدن اسطوانً الشكل تتخلله نوافذ صؽٌرة 
وٌعلو الشرفة رقبة المئذنة وهً  ،عند نهاٌته لٌكون الشرفة الوحٌدة للمئذنة   عتسااال

تنتهً المئذنة ببرنس  ،قطرها اقل من قطر البدن نفسه  أناسطوانٌة الشكل بٌد  أٌضا
التركٌة  السٌما مئذنة جامع  المآذنوهً تذكرنا بهٌئة كثٌر من  ،مخروطً الشكل 

 عالء الدٌن فً مدٌنة نؽدة . 
جمٌع المصادر التً ذكرت هذا المسجد وخاصة كتاب المعمار  إن

المسجد بنً  أنفً لٌبٌا تجمع على  اآلثاراإلسالمٌةلؽاسبرٌمٌسانا وموسوعة اإلسالمٌ
ام ثم ق ،القاضً  ععبد السمٌالقرن السادس عشر على ٌد شخص ٌدعى  أوائلفً 

وان البناء القائم الٌوم ٌعود لعهد  ،م( بتجدٌد معظم بنائه 1113-1712طاهر باشا )
 . األخٌر

وصؾ لهذا المسجد ومئذنته نجده عند الرحالة هاملتون الذي زار  إنؤقدم
حد ما  تشبهإلىمدٌنة  إنهاحٌث ٌصفها بقوله :"  ،م 1751مدٌنة بنؽازي عام 
 .)مئذنة(  21ال ٌظهر منها سوى مزٌدة"الطٌنٌة و األكواخمجموعة كبٌرة من 

مفٌصفها بانها 1761اما الرحالة سمٌث وبورتشري الذي زار المدٌنة عام 
وٌإكد هذٌن  ،النخٌل وٌرى فٌها مئذنة فرٌدة"  أشجار"مدٌنة ٌحٌط بها حزام من 

الوصفٌن صورة فوتوؼرافٌة التقطت لشاطئ مدٌنة بنؽازي تظهر فٌها بوضوح مئذنة 
العتٌق بنفس هٌئتها ذات البدن االسطوانً والشرفة الواحدة والقمة  المسجد

 .،المخروطٌة 
م ٌصؾ الرحالة هاٌمان المسجد العتٌق قائال  "ٌوجد فً 1772وفً عام 

" وهو وصؾ ٌتطابق مع المٌدان )ٌقصد مٌدان البلدٌة( جامع سوق الظالم الكبٌر 
به نفس المئذنة والى جوارها حٌث تظهر  ،م1771رسم لمٌدان البلدٌة ٌعود لعام 

 .(8)لوحة رقممبنى لمسجد صؽٌر من طابق واحد منخفض ال قباب علٌه 
 وإحداثبعد وصول طاهر باشا للحكم  فجؤةتتؽٌر  األوصاؾهذه  إالأن

تجدٌداته على المسجد حٌث نجد الرحالة الحشائشً ٌصفه بقوله :" جامع كبٌرة به 
كما ٌظهر المسجد فً صورة التقطت له مطلع القرن العشرٌن وقد  ،منارة عظٌمة " 

مع احتفاظ المئذنة بنفس  ،من طابقٌن تعلوه قبة مركزٌة  ٌتؤلؾمبنى كبٌر  أصبح
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تؽٌٌر ٌذكر  أيدون  ،م 1772م و1761هٌئتها التً ظهرت بها فً صور عام 
بنائه  دأعادةعنطاهر باشا  أنٌدل على  فإنمادل على شًء  إنوهذا  ،( 7)لوحة رقم

وبذلك ٌمكننا القول  ،على المئذنة القدٌمة للجامع  أبقىلبٌت الصالة فً الجامع العتٌق 
ا ومع قلة المصادر التً تناولت هذ ،من زمن طاهر باشا  أقدمبان المئذنة تعود لزمن 

تعود لفترة  أنهاانه من المإكد  إال ،ال نستطٌع تحدٌد زمن بناءها  فإنناجامع ومئذنته ال
 م .1751ملتون للمدٌنة عام اسبقت زٌارة الرحالة ه

 -رشيد باشا والجامع العتيق : يجامع بينالدراسة المقارنة 

 .جامع رشٌد باشا الجامع العتٌق مقارنة بمساحة بٌت الصالة اكبر قلٌال فً  .1

سقفت زواٌا الجامع العتٌق بؤربع قبٌبات بها استطالة اقتربت معها للشكل  .2
البٌضاوي ، وهذا على عكس قبٌبات األركان فً جامع رشٌد باشا التً جاءت 

 نصؾ كروٌة .

أحاطت ببٌت الصالة من الداخل فً جامع رشٌد باشا سدة علوٌة من جمٌع  .3
الجهات فٌما خال جهة القبلة ، عكس الجامع العتٌق الذي جاءت سدته فً الجهة 

 المقابلة لجدار القبلة فقط .

دعامات الحاملة للقبة المركزٌة فً الجامعٌن ، حٌث ان شكل اختلؾ تصمٌم ال .4
، عبارة عن تقاطع شكل مربع مع شكل مستطٌل الدعامات فً جامع رشٌد باشا 

بٌنما اختلؾ تصمٌم دعامات الجامع العتٌق حٌث استبدلت زواٌا المربع بؤرباع 
 .دوائر على جانبٌها زواٌا صؽٌرة 

 ٌث الزخارؾ التً كانت اكثر ثراءمن حفً الجامعٌن  ؾوٌكمن االختال .5
 واتقانا فً الجامع العتٌق مقارنتا بجامع رشٌد باشا .

القبة فً الجامع العتٌق جاءت مضلعة من الخارج والداخل ، على عكس قبة  .6
جامع رشد باشا الملساء من الخارج والداخل والتً خلت من أي نوع من أنواع 

 الزخارؾ .

مئذنة الجامع العتٌق ذات بدن املس بٌنما نجد ان مئذنة جامع رشٌد باشا  .8
مضلعة من الخارج واكثر زخارؾ من مئذنة الجامع العتٌق ، كما ان مئذنة 
الجامع العتٌق تم استبدالها فً الربع األخٌر من القرن العشرٌن بمئذنة حدٌثة 

 مضلعة ال تمت بصلة للمآذن العثمانٌة .

الفات بسٌطة بمحرابً جامع رشٌد باشا والجامع العتٌق تكمن وهناك ثمة اخت .7
فً وجود شكل أشبه بالصدفة ٌعلو تجوٌفة المحراب فً الجامع العتٌق على 
عكس جامع رشٌد باشا الذي جاء وفق الطرٌقة التقلٌدٌة حٌث علت تجوٌفة 

كسوة من البالطات الخزفٌة تحؾ  اماستخدالمحراب نصؾ قبة ، فضال عن 
 الجامعٌن على حدا سواء . بمحرابً
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 ىالجامع العتٌق لم ٌزود بالصحن التقلٌدي الذي عرؾ فً المساجد األول .1
بصفة عامة والعثمانٌة بصفة خاصة ، على عكس جامع رشٌد باشا الذي زود 

 بصحن وان كان حجمة صؽٌر .
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 رضً لجامع رشٌد باشا )عن الفقٌة(( مخطط الطابق األ1شكل )

 
 الطابق العلوي لجامع رشٌد باشا )عن الفقٌة(( مخطط 2شكل ) 
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فً بنؽازي وجامع السلطان احمد االول جامع رشٌد  ً( مقارنة بٌن مخطط3شكل ) 

 (مٌسانا)عن استانبولب

 
 ( مخطط الجامع العتٌق بداٌة القرن العشرٌن )عن الفقٌه(4شكل ) 
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 )عن الفقٌه(( مخطط الجامع العتٌق والتحسٌنات التً طرات علٌه 5شكل ) 

  
 م )عن الفقٌه(1183( مخطط الجامع العتٌق عام 6شكل )
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 ( مخطط الجامع العتٌق وقطاع طولً فً بٌت صالته )عن مٌسانا(8شكل ) 

 
 ( مقارنة بٌن الدعامات التً تحمل القبة المركزٌة فً جامعً رشٌد باشا والعتٌق7شكل )

 )عن مٌسانا( 
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 م21( صورة قدٌمة لجامع رشٌد باشا منتصؾ القرن 1لوحة )

 
 ( صورة حدٌثة لجامع رشٌد باشا 2لوحة )
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 ( صورة تبٌن السدة ومنطقة االنتقال وجزء من قبة جامع رشٌد باشا 3لوحة )

 
 ( صورة تبٌن التصدعات التً أصابت مئذنة جامع رشٌد باشا 4لوحة ) 



    61دراسات في آثار الوطن العربي 

866 
 

 
( محراب جامع رشٌد باشا 5لوحة )

 
 ( السدة بجامع رشٌد باشا6لوحة )
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م1771رسم لمٌدان البلدٌة للرحالة هاٌمانٌعود لعام (8لوحة )

 
وجامع رشٌد  ،( صورة قدٌمة لمٌدان البلدٌة ٌظهر بها الجامع العتٌق ومئذنته وقبته القدٌمة 7لوحة )

 باشا بداٌات القرن الفائت
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 مٌدان البلدٌة وٌظهر الجامع العتٌق ومئذنته القدٌمة فً منتصؾ القرن الماضً تقرٌبا( 1لوحة )

 
 مٌدان البلدٌة وٌظهر الجامع العتٌق ومئذنته المجددةصورة حدٌثة ل( 11لوحة )

 
 ( صورة من داخل الجامع العتٌق تظهر القبة المركزٌة ومنطقة انتقالها11لوحة )


