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 مقدمة 
 شارع المعز لديف اهلل

لكتاب يحتوي عمي صور ومعمومات عف آثار شارع المعز لديف اهلل الفاطمي تـ ىذا ا
شبكة االنترنت ليسيؿ حفظيا واسترجاع ما تحتويو مف معمومات مف تجميعيا مف عدة مواقع 

 سالمية في العالـلشارع أكبر متحؼ مفتوح لآلثار اإلويعتبر ىذا ا مبسطة
  

 جمع وترتيب                                                                       
 محمد عرموش                                                                 
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 1القاىرة الفاطمية في أياـ مجدىا األوؿ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

لبثت القاىرة منذ قياـ الدولة الفاطمية في مصر عاصمة الممؾ والخالفة ، وبمغت أياـ 
قرف فقط عمي  الفاطمييف مف الضخامة والرونؽ والبياء مبمغًا عظيمًا بؿ إنو لـ يمض نصؼ

قياـ القاىرة المعزية حتي كانت بقصورىا ومرافقيا تكوف مدينة مف أعظـ مدف اإلسالـ وكانت 
القصور الفاطمية قد نمت وبمغت منذ أوائؿ القرف الخامس اليجري منتيي الضخامة والبذخ 

امو وكاف القصر الخميفي الكبير أو القصر الشرقي يقع في وسط المدينة في منطقة خالية وأم
مف الناحية الغربية يقع القصر الغربي أو القصر الصغير وىو الذي أنشأه الخميفة العزيز باهلل 
وخصص فيما بعد إلقامة ابنتو األميرة ست الممؾ ، وبيف الصرحيف ميداف شاسع ىو ميداف 
بيف القصريف الشيير وىو الذي كانت تجتمع فيو الجيوش المسافرة أو الحرس الخميفي أو 

الشعب أياـ األعياد واألحداث العامة وكاف الجامع األزىر وىو جامع القاىرة الرسمي ، طوائؼ 
يحتؿ مكانو الخالد ، الذي يقـو فيو حتي اليـو ، وسط المدينة فيما بيف الشرؽ والغرب ، وقد 

 -ـ1446-ىػ 438وصؼ لنا الشاعر والرحالة الفارسي ناصري خسرو الذي زار القاىرة سنة 
 ي الكبير بقولو :القصر الفاطم

إنو قصر شاسع تراه مف خارج المدينة كأنو جبؿ نظرًا لضخامة مبانيو وارتفاعيا ، وال يمكف 
أف تراه مف داخؿ المدينة إذ تحيط بو أسوار شاىقة االرتفاع ، ويقاؿ إف ىذا القصر يضـ مف 

                                                 
 –الييئة المصرية العامة لمكتاب  – 1986-1896نقاًلعف كتاب مصر اإلسالمية وتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد اهلل عناف  1

 34، 33صفحة  – 1998مكتبة األسرة 
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لبنات ، الحشـ اثني عشر ألؼ نفس ، ومف ذا الذي يستطيع أف يقوؿ كـ يضـ مف النساء وا
وىـ يؤكدوف أنو يضـ ثالثيف ألؼ شخص ، ويتكوف القصر مف عشرة أجنحة ولو عشرة أبواب 

 تفضي إلي الحـر 
ثـ يقوؿ ناصري خسرو إف القاىرة ليا خمسة أبواب وىي ليست محصورة في رقعة محصنة 
ولكف المباني والمنازؿ مرتفعة جدًا حتي أنيا تبدو أعمي مف الحصف وكؿ منزؿ وكؿ قصر 

 يمكف اعتباره قمعة ومعظـ المنازؿ تضـ خمس أو ست طبقات 
وقد بنيت منازؿ القاىرة بمنتيي العناية والترؼ حتي ليمكف أف يقاؿ إنيا قد بنيت مف 
األحجار الكريمة وليس مف اآلجر أو األحجار العادية والمنازؿ كميا منعزلة بحيث أف األشجار 

منزؿ اآلخر ويستطيع كؿ إنساف أف ييدـ داره وأف القائمة في أحدىا ال تصؿ أغصانيا إلي ال
 يبنييا دوف أف يضار أحد 

وتضـ القاىرة ما ال يقؿ عف عشريف ألؼ حانوت كميا مف أمالؾ الخميفة ومنيا عدد عظيـ 
يؤجر الحانوت منو بعشرة دنانير معزية في الشير والقميؿ منيا يؤجر بأقؿ مف ذلؾ كذلؾ يوجد 

مف الخانات والحمامات وغيرىا مف األبنية العامة وىذه أيضًا  منيا عدد عظيـ يصعب حصره
كميا مف أمالؾ الخميفة إذ ال يسمح إلنساف أف يمتمؾ منزاًل أو عقارا  إال ما كاف مف أبنية 

 الخميفة نفسو 
ىذا ما يقولو رحالة زائر عابر خمبت لبو روعة القاىرة المعزية ، ومف ثـ فإنا نستطيع أف 

ذه العظمة وىذه الصروح الباذخة التي امتازت بيا العاصمة الفاطمية نفيـ كيؼ سحرت ى
ألباب المعاصريف والالحقيف مف المؤرخيف والكتاب مف أبنائيا وشغؼ بتسطير ووصؼ 
صروحيا وبذخيا وبيائيا ، أقالـ بارعة كأقالـ ابف زوالؽ والمسبحي والقضاعي وابف عبد 

في ظؿ الخالفة الفاطمية ألوانًا مف العظمة والبياء الظاىر ثـ المقريزي ، ولقد شيدت القاىرة 
والبذخ قمما شيدتيا في ظؿ دولة إسالمية أخري ومع أنيا نمت بعد ذلؾ نموًا عظيمًا واتسعت 
جنباتيا وأحياؤىا حتي غدت في القرف التاسع اليجري أضعاؼ ما كانت عميو أياـ الفاطمييف 

ولـ تشيد مثؿ ما شيدت فيو مف مواكب  فإنيا لـ تسطع بمثؿ ما سطعت في عيدىا األوؿ
الخالفة الفخمة ، ورسوميا وأعيادىا الباذخة وليالييا وحفالتيا الباىرة  ، نقاًلعف كتاب مصر 

 اإلسالمية وتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد اهلل عناف
ىو الميـ والطريؼ أنو لـ يترؾ الفاطميوف عيدًا إال واحتفموا بو وكأف االحتفاؿ في حد ذاتو 

 -وليست المناسبة الخاصة بو ، وكانوا يبالغوف كثيرًا في مظاىر ىذه االحتفاالت واحتفموا )
برأس السنة اليجرية وبميمة المولد النبوي الكريـ وليمة أوؿ رجب وليمة المعراج فيو وليمة أوؿ 

أبي شعباف ونصفو وغرة رمضاف وعيد الفطر وعيد األضحي ومولد أمير المؤمنيف عمي بف 
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طالب ومولد ولديو الحسف والحسيف ومولد زوجو السيدة فاطمة الزىراء ويـو عاشوراء وىو 
اليـو الذي قتؿ فيو الحسيف بف عمي في كربالء وكانت الخالفة الفاطمية تحتفؿ بيذه األعياد 

أما يـو عاشوراء فكاف يعتبر يـو  - -في فيض مف البياء والبذخ  –عدا يـو عاشوراء  –
واحتفؿ الخمفاء الفاطميوف بأعياد األقباط بكثير مف مظاىر  - -تغمؽ فيو األسواؽ حزف عاـ 

كذلؾ اىتـ الفاطميوف  - -األبية والعظمة ومف أىـ تمؾ األعياد ليمة الغطاس وخميس العيد 
باالحتفاؿ بوفاء النيؿ فقد كاف الخميفة يخرج وفي ركبة عشرة آالؼ فارس يمتطوف الخيؿ 

ويمبسوف الدروع المحالة بالذىب واألحجار الكريمة المكسوة بديباج مطرز  المطيمة الممجمة ،
أسيب المؤرخوف في وصؼ مظاىر الترؼ والبذخ والثراء التي  -، وقد ) 2(-باسـ الخميفة 

عرفيا العصر الفاطمي بصورة ال نجدىا في مصر في سائر العصور ، ويتجمي بذخ الخمفاء 
القصر الشرقي الذي بناه جوىر الصقمي لمخميفة المعز  في القصور التي بنوىا ومف أشيرىا

ومما يدؿ عمي مظاىر  - -لديف اهلل الفاطمي والقصر الغربي الذي بناه الخميفة العزيز باهلل 
الثروة واألبية عند الخمفاء الفاطمييف الوصؼ الذي أورده المؤرخ الصميبي وليـ الصوري 

في عيد الخميفة   - -وؿ ممؾ بيت المقدس رئيس أساقفة صور عند زيارة سفير عموري األ 
العاضد آخر خمفاء الدولة الفاطمية فقد جاء فيو " وقد استقبؿ السفيراف بحفاوة ، فاجتازوا 
الردىات واألبواب التي يقؼ عمييا حراس سودانيوف أشداء بسيوفيـ الالمعة وكذلؾ الحدائؽ 

مف قاعة إلي أخري حتي ظيرت أماميما المميئة بالحيوانات والطيور النادرة ، وأخذا يسيراف 
قاعة العرش الذىبي ، وقد أسدؿ عمييا ستارة مف الحرير مرصعة بالذىب والآللئ ، ومثمت 
عمييا صور بشرية كثيرة وىيئات طيور وحيوانات تتألؽ بأحجار الزمرد والياقوت واألحجار 

قعد مف الذىب واألحجار الكريمة مف كؿ نوع ، ثـ فتحت الستارة فظير الخميفة جالسًا عمي م
  3( - -الكريمة وقد ارتدي مالبس فاخرة لـ يتح لكثير مف المموؾ إذ ذاؾ لبسيا 

أي  4ـ 1171ـ إلي سنة  969تولي الفاطميوف حكـ مصر مف سنة وجدير بالذكر أنو قد 
سنة وسيطروا لفترة كبيرة عمي معظـ أنحاء األمة اإلسالمية مثؿ شماؿ أفريقيا  242حوالي 

شاـ والحجاز واليمف ، وتولي القائد جوىر الصقمي حكـ مصر وأعدىا الستقباؿ المعز لديف وال
اهلل ويعتبر جوىر الصقمي أوؿ حاكـ لمصر في عصر ىذه الدولة وحتي حضور المعز لديف 

ـ  975ـ وتوفي المعز سنة  973ىػ / يونيو  362اهلل أبو تميـ " معد " في رمضاف سنة 
ـ وجاء بعده ابنو  996يف اهلل " نزار " أبو منصور إلي أف توفي سنة وخمفو ابنو العزيز لد

ـ ثـ الظاىر إلعزاز ديف اهلل ثـ  1424الحاكـ بأمر اهلل المنصور أبو عمي إلي أف قتؿ سنة 

                                                 
2

  171يصر فً انؼصىر انىسطً ) د يذًىد انذىٌري ( صفذت  
3

  171يصر فً انؼصىر انىسطً ) د يذًىد انذىٌري ( صفذت  
4

  67،  66يىسىػت دكاو يصر ) د َاصر األَصاري ( صفذت  
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المستنصر باهلل ثـ المستعمي باهلل ثـ اآلمر بأحكاـ اهلل ثـ الحافظ لديف اهلل ثـ الظافر بأمر اهلل 
اهلل وأخيرًا العاضد لديف اهلل آخر خميفة فاطمي حكـ مصر وانتيت في عيده  ثـ الفائز بنصر

لي ظؿ  الدولة الفاطمية عمي يد صالح الديف األيوبي حيث أعادىا إلي المذىب السني وا 
 الخالفة العباسية مرة أخري
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 Al-Mu'izz Street شارع المعز لديف اهللقصبة القاىرة : 

 )الشارع األعظـ في القاىرة الفاطمية(معمومات عامة عف شارع المعز 

 

 عمي آثار مف عدة عصور مختمفةشارع المعز لديف اهلل يحتوي 

أوليا وأقدميا بالطبع بعض اآلثار مف العصر الفاطمي مف بينيا باب الفتوح وباب زويمة 
 (مسجد الفكياني)وجامع الحاكـ بأمر اهلل الجامع األنور ، والجامع األقمر ، والجامع األفخر 

كما يحتوي ىذا الشارع عمي بعض آثار مف العصر األيوبي الذي جاء بعد العصر الفاطمي 
 لمدرسة الكاممية نسبة لمممؾ الكامؿ وكذلؾ قبة الممؾ الصالح نجـ الديف أيوبومف بينيا ا

ويحتوي ىذا الشارع أيضًا عمي آثار وتحؼ معمارية رائعة مف عصر المماليؾ البحرية مثؿ 
 مجموعة السمطاف قالووف ومدرسة الظاىر بيبرس

ف أىميا مجموعة ويضـ الشارع أيضًا آثار بالغة الروعة مف عصر المماليؾ البرجية وم
السمطاف برقوؽ ومجموعة السمطاف قنصوة الغوري ومدرسة األشرؼ برسباي وجامع المؤيد 

 شيخ بجوار باب زويمة

 كما يوجد بالشارع أيضًا آثار مف العصر العثماني مثؿ سبيؿ عبد الرحمف كتخدا
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فيوجد  ولـ يترؾ محمد عمي باشا بالطبع مثؿ ىذا الشارع دوف أف يضع فيو بصمة مف عصره
سبيؿ لمحمد عمي باشا بالقرب مف باب زويمة وآخر بالقرب مف مجموعة برقوؽ كما يوجد مف 

 عصر محمد عمي باشا أيضًا جامع وسبيؿ سميماف أغا السمحدار وىو عمي الطراز العثماني

كما يتواجد بيذا الشارع عدة بيوت أثرية وخاصة في حارة الدرب األصفر مثؿ بيت السحيمي 
 زاتي وقصر األمير بشتاؾوبيت الخر 

كما توجد آثار أخري غير اآلثار المذكورة ، ويتفرع منو عدة شوارع وحارات أثرية مشيورة مثؿ 
شارع الخرنفش الذي بو دار كسوة الكعبة التي كانت تخرج منو قديمًا وكذلؾ يتفرع منو حارة 

الصالحية وخاف الخميمي الدرب األصفر وحارة برجواف وحارة خوشقدـ وشارع جوىر القائد وحارة 
 ، كما أف الشارع ليس بعيدًا عف الجامع األزىر وجامع الحسيف

وينقسـ ىذا الشارع إلي عدة شوارع بأسماء مختمفة تـ توحيد اسميا بالكامؿ ليكوف اسـ     
الشارع بالكامؿ شارع المعز لديف اهلل الفاطمي ولكف كؿ مقطع مف ىذا الشارع كاف لو اسـ قبؿ 

 شارع الغورية وشارع أمير الجيوش والنحاسيف ومنطقة بيف القصريف ،ذلؾ مثؿ 

وسور القاىرة الفاطمية الجنوبي غير موجود حاليًا بجوار باب زويمة بينما يتواجد جزء كبير مف 
 سور القاىرة الفاطمية الشمالي حيث توجد أبواب الفتوح والنصر

و كتاب تاريخ تتحرؾ داخمو بيف العصور وبالتالي ال يعتبر شارع المعز متحؼ مفتوح فقط ولكن
 المختمفة

حيث يحفؿ كؿ عصر بأحداث تاريخية كبيرة ويتميز كؿ عصر بموف ومذاؽ مختمؼ تراه بوضوح 
في ىذا الشارع عندما تنتقؿ مف تحفة فاطمية إلي جوىرة أيوبية ثـ رائعة ممموكية وأخيرًا 

 عثمانية ثـ عصر محمد عمي باشا

الشارع تشعر بأف عرض الشارع ليس بالكبير ولكنؾ عندما تدخؿ أي وعندما تتحرؾ في ىذا 
أثر مف ىذه اآلثار ستجد اتساع كبير ومساحات شاسعة وستندىش جدًا كيؼ تتواجد ىذه 

المساحات الكبيرة والمنشآت الضخمة في شارع مثؿ ىذا ، كما ستالحظ أف درجة الحرارة داخؿ 
عدـ وجود أجيزة تكييؼ ولكف فف البناء والتصميـ  ىذه اآلثار كما لو كانت مكيفة بالرغـ مف

 اليندسي ليا يجعؿ الجو بداخميا في منتيي الروعة صيفًا وشتاءاً 

وستالحظ أف النشاط التجاري لجميع المحالت الموجودة بيذا الشارع يتناسب مع طبيعة الشارع 
ا توجد عدة مطاعـ مثؿ تجارة األنتيكات والتحؼ والصاغة والعطارة والمصنوعات النحاسية كم

ومقاىي ومنشآت ليست أثرية ولكنيا مف حيث الموف الخارجي لمجدراف تأخذ نفس السياؽ 
 العاـ لمشارع
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يضـ شارع المعز عدًدا مف المساجد والمدارس، واألسبمة، والقصور، ووكالتيف، و 
. ًً في مف بيف أبرز المباني األثرية  وثالث زوايا، وبوابتيف، وحماميف ووقفًا أثريًا

مسجد  –زاوية أبو الخير الكميباتى  -جامع الحاكـ -باب الفتوح  شارع المعز:
 -منزؿ وقؼ مصطفى جعفر السمحدار  -وسبيؿ وكتاب سميماف أغا السمحدار

حماـ إيناؿ  -قصر األمير بشتاؾ  -سبيؿ وكتاب عبدالرحمف كتخدا -جامع األقمر 
 -محمد عمى )بالنحاسيف( سبيؿ  -مسجد السمطاف برقوؽ  -المدرسة الكاممية -

 -مسجد الناصر محمد بف قالووف  -مدرسة وبيمارستاف وقبة السمطاف قالووف
مدرسة وقبة نجـ  -سبيؿ وكتاب خسرو باشا -مدرسة الظاىر بيبرس البندقدارى 

مجموعة الغورى  -المدرسة األشرفية  -سبيؿ وكتاب الشيخ مطير -الديف أيوب
 -جامع الفكيانى  -وكتاب قانصوة الغورى(  )مدرسة ومنزؿ ومقعد وقبة وسبيؿ

 -واجية وكالة نفيسة البيضا -حماـ السكرية  -سبيؿ محمد عمى )العقاديف( 
باب زويمة.وفيما يمي عرض  -جامع السمطاف المؤيد  -سبيؿ نفيسة البيضا 

 مفصؿ ألىـ آثار شارع المعز لديف اهلل:
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  ـ(1413-994ىػ/443-384: جامع الحاكـ بأمر اهلل )

 

ـ الذي 989ىػ / 379ـ في عيد العزيز باهلل الفاطمي الذي بدأ في سنة  994ىػ /  384ُبني المسجد عاـ 
 ىػ لذا ُنسب إليو وصار يعرؼ بجامع الحاكـ.443توفى قبؿ اتمامو فأتمو ابنو الحاكـ بأمر اهلل 

الذى بناه جوىر، إال أنو أصبح كاف المسجد فى بادئ األمر يقع خارج السور الشمالى المبنى بالطوب المبف 
داخمو أياـ الخميفة المستنصر بالّمو، بعد أف قاـ وزيره بدر الجمالى بتوسيع القاىرة وأصبح السور الشمالى 

مترًا وىو ثاني مساجد  113مترًا وعرضو  124.5يمتصؽ تماًما بالجدار الشمالى لمجامع. يبمغ طوؿ المسجد 
وتوجد بالجامع مئذنتاف ويحيط بيما قاعدتاف عظيمتاف ىػرميتاف  لوف.القاىرة أتساعًا بعد مسجد ابف طو 

 الشكؿ، تتركب كؿ قاعدة مف مكعبيف يعمو أحدىما اآلخر والمكعب العموى موضوع إلى الخمؼ قمياًل فوؽ
السفمى ويبمغ ارتفاع األخػير ارتفاع أسوار الجامع وتبرز مف كؿ مف المكعبيف العموييف مئذنة مثمنة الشكؿ 

ى منتصؼ ىػذه الواجية البحرية وبيف المئذنتيف يوجد مدخؿ الجامع األثرى وىػو أوؿ مدخؿ بارز ُبني في وف
مترًا ومعقود  2.21مترًا وفى نيايتو باب عرضو  5.54مترًا وطولو  3.48جامع، يغطيو قبو اسطواني عرضو 

وجد في المدخؿ عف اليميف وعف اليسار بعقد أفقى مف الحجر وىػذا العقد والحائط الموجود فيو حديثا البناء وي
يؤدى مدخؿ المسجد إلى الصحف الذى تحيط بو األواويف، وىػى عمى  مترًا. 1.64بقايا نقوش بديعة ارتفاعيا 

الترتيب اآلتي: األيواف الجنوبي الشرقي )أيواف القبمة( ويتكوف مف خمسة أروقة ويقابمو االيواف الشمالى 
وااليوانات الشمالى الشرقي والجنوبي الغربي ويتكوف كؿ منيما مف ثالثة أروقة، الغربى ويتكوف مف رواقيف 

 وتوجد في نيايتى حائط القبمة قبتاف محمولتاف عمى مثمف كما توجد قبة ثالثة فوؽ المحراب.
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  : مسجد وسبيؿ وُكّتاب سميماف أغا السمحدار

 

 

 

 

 

 

 

اري الذي جعؿ منو لؤلؤة المنطقة التي تزخر باآلثار ىو أحد أروع وأندر المساجد االثرية بطرازه المعم
بدأ األمير  اإلسالمية، ويقع المسجد بشارع المعز لديف اهلل عمى يسار السائر بو في اتجاه باب الفتوح.

ـ، وأتمو في سنة 1837ىػ / 1253سميماف أغا السمحدار في عيد محمد عمي باشا الكبير في تشييده سنة 
ُشيد المسجد عمى طريقة المساجد العثمانية، وىو مقسـ الى ثالثة أروقة وممحؽ  وقد ـ..1839ىػ / 1255

تشتمؿ الوجية الرئيسية لممباني  بو سبيؿ ماء وُكتاب لتعميـ القرآف والديف وعدة حجرات اىميا حجرة السبيؿ.
نيايتيا  والمشرفة عمى شارع المعز لديف اهلل عمى وجيات المسجد والمدرسة والسبيؿ، ويتوصؿ بيا عند

القبمية بوابة مقامة عمى مدخؿ حارة برجواف، وجميعيا مبنية بالحجر وتنتيي مف أعمى بأرفؼ خشبية بزخارؼ 
بارزة، ويكسو وجية السبيؿ رخاـ أبيض مدقوؽ بو زخارؼ وكتابات ولنوافذه شبابيؾ مف البرونز المصبوب 

الشكؿ وليا دورة واحدة وتنتيي بمسمة بزخارؼ مفرغة، والمنارة كسائر المنارات العثمانية أسطوانية 
يؤدي المدخؿ إلى طرقة يصعد اإلنساف منيا ببضع درجات إلى الصحف المسقوؼ في وسطو  مخروطية..

وتكتنفو أربعة أروقة عقودىا محمولة عمى أعمدة رخامية.يزخر المسجد بالزخارؼ الخشبية التي اختمطت فييا 
العناصر الغربية والتي انتقمت مف أوروبا الى اسطنبوؿ خالؿ القرنيف العناصر الشرقية الموروثة "األرابيسؾ" و 

مف أىـ مميزات  الثامف عشر والتاسع عشر، وانتقمت بدورىا مف إسطنبوؿ الى بقية البمداف االسالمية.
المسجد أيضا وجود قباب خشبية ذات زخارؼ عثمانية واضحة، اضافة الى وجود ما يعرؼ باسـ "الممقؼ" 

 ف تيوية القاعات داخؿ المسجد.والمسئوؿ ع
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  السحيمي بيت: 

 

ـ. وقد دوف ىذا التاريخ عمى إفريز خشبي عمى 1648ىػ /  1458أنشأه الشيخ عبد الوىاب الطبالوي سنة 
أحد جدراف البيت. ويتكوف البيت مف قسميف أحدىما جنوبي والثاني بحري . أما الجنوبي فيو الذي أنشأه 

ىػ )  1211وأما القسـ البحري فقد أنشأه الحاج اسماعيؿ بف اسماعيؿ شمبي سنة ، 1648الطبالوي سنة 
ـ( وادمجو في القسـ األوؿ وجعؿ منيما بيتا واحدا كبيرا. وقد عرؼ المنزؿ باسـ بيت السحيمي نسبة 1797

ئف . البيت كا1إلى آخر مف سكنو. وقد خضع البيت قسمية إلى عممية تجديد شاممة في حقبة التسعينيات 
 بشارع الدرب األصفر المتفرع مف شارع المعز لديف اهلل بحي الجمالية . يتبع البيت منطقة آثار شماؿ القاىرة
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 : : المدرسة الكاممية

  

 

تقع المدرسة الكاممية المدرسة الكاممية إلى الغرب مف شارع النحاسييف، أنشأىا  
عبارة عف إيوانيف  ـ، وكانت في األصؿ1225ىػ /  622السمطاف الكامؿ عاـ 

 )بنائيف( بينيما صحف مكشوؼ إإل أنيا ىدمت ولـ يبؽ منيا إال اإليواف الغربي.
وُتعد ىذه المدرسة ثانى مدرسة لتدريس الحديث بعد المدرسة التى أنشأىا الممؾ 

 العادؿ نور الديف زنكى فى دمشؽ.
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 : سبيؿ وكتاب عبد الرحمف كتخدا :

  

 

ـ وأنشأه 1744مطاًل بواجيتو الجنوبية عمى قصر بشتاؾ، ويرجع إنشاؤه إلى عاـ يقع في شارع المعز  
األمير الكبير عبدالرحمف كتخدا، ويتكوف مف غرفة تسبيؿ لتزويد عابرى السبيؿ بالماء ويعموه غرفة الُكتاب 

عقد ثالثي  لتعميـ أيتاـ المسمميف.تضـ الواجية الجنوبية لمسبيؿ المدخؿ، الذي يشكؿ بناؤه دخمة يتوجيا
مفصص. ويحتوي المدخؿ عمى باب في الوسط، ويؤدي المدخؿ إلى السبيؿ، والُكتاب، فالمناطؽ المحيطة؛ 
فالصيريج.وحجرة التسبيؿ مربعة الشكؿ، وبيا ثالثة شبابيؾ لمتسبيؿ، وجدراف الغرفة مغطاة مف الداخؿ 

ػتاب يحتوي عمى رواؽ بأعمدة وقواطع مف بقاشاني أزرؽ، بينما األرضية مف الرخاـ.. ويعمو حجرة التسبيؿ كُ 
الخشب المخروط. وباب النافورة ُمغطى برخاـ مموف، ويحمؿ نقوشًا خطية تضـ اسـ الباني وتاريخ اإلنشاء؛ 

 وأرضية المدخؿ مغطاة بالرخاـ.

د جمع عبد الرحمف كتخدا في أكثر مبانيو بيف الجماؿ والفف، ويتجمى ذلؾ في سبيمو الرائع الواقع عنوقد 
. وليذا السبيؿ ثالث واجيات بيا ثالث فتحات  ممتقى شارعي النحاسيف والجمالية والمعروؼ باسمو حتى اليـو

عقودىا مف الرخاـ المموف و "تواشيحيا" مف الرخاـ الدقيؽ موضوع عمييا شبابيؾ نحاسية، ويعمو السبيؿ 
مى اسـ المنشئ وتاريخ اإلنشاء كتاب ذو مظالت وحواجز مف خشب الخرط. ويتضمف السبيؿ كتابات تحتوي ع

( أما حجرة السبيؿ فقد غشيت جدرانيا بالقاشاني، وعمى جزء مف جداره الشرقي رسـ صورة 1744ىػ/1157)
 الكعبة الشريفة.
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 : :قصر األمير بشتاؾ

 

ر يقع قصر األمير بشتاؾ فى منطقة النحاسيف بجوار سبيؿ كتخدا وتجاه المدرسة الكاممية، وُمنشئ ىذا القص
ىو األمير سيؼ الديف بشتاؾ الناصرى، أحد أمراء الناصر محمد بف قالووف وىو مف أفخـ مباني القرف 

سطبالت ومخازف غالؿ وغرؼ الخدـ،  الثامف اليجري.ويتكوف القصر مف ثالثة طوابؽ، األرضي بو قاعة وا 
، فيما كاف يخصص الطابؽ ال ثالث لمحريـ، إال أنو تعرض والطابؽ الثاني منو يضـ قاعة احتفاالت وغرؼ النـو

والقاعة الرئيسية لمقصر يتقدميا سطح مكشوؼ عمي يساره حجرة تؤدي إلي القاعة الرئيسية، ويتعامد  لميدـ.
عمييا أربعة إيوانات سقفيا خشبي يحوي زخرفة قطع خشبية، وفي الوسط توجد فسقية مف الرخاـ المموف 

لمقصر ثالث واجيات، األولي وىي األساسية  س األمير وزواره.لترطيب الجو برذاذ مائيا المتطاير أثناء جمو 
وتقع بالجية الشمالية الغربية، وتطؿ عمي شارع المعز، وتتكوف مف ثالثة طوابؽ بيا مشربيات ليست عمي 

أما  استقامة واحدة بؿ عمي جزأيف، أحداىما غائر، واآلخر بارز، وبيا رسومات ىندسية آية في الجماؿ.
ية فتقع بالناحية الشمالية الشرقية، وبيا عدد مف النوافذ المغطاة بأجنحة معدنية، وتضـ أيضا الواجية الثان

والواجية الثالثة بالجية الجنوبية الغربية مف القصر تطؿ عمي حارة جانبية، لكف الزائر  بوابة تؤدي لمقصر.
ز بسمـ خشبي مزخرؼ يؤدي إلي لمقصر البد لو أف يسمؾ المدخؿ الحالي بعد تطويره، وىو المدخؿ الذي يتمي

 باب خشبي عميو كتابات عف مؤسس القصر وتاريخ إنشائو
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  :: سبيؿ محمد عمي بالنحاسيف

  

 

ابف محمد تقع تمؾ السبيؿ أماـ مسجد الناصر محمد بف قالووف، وقد ُأنشئت صدقة عمي روح إسماعيؿ باشا 
وواجيتو مكونة مف أربعة أضالع يغطي كال منيا شباؾ نحاس وقد اكتست  1822الذي توفي عاـعمي 

 األضالع بالرخاـ ويعمو كؿ شباؾ لوحة مكتوبة بالتركية 
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  : : مدرسة الناصر محمد بف قالووف

  

 

قبة الممؾ المدرسة )المدرسة الناصرية ( بشارع المعز لديف اهلل في موقع ما بيف  -يقع ىذا المسجد 
 ـ1295ىجرية /  695المنصور قالووف ومسجد برقوؽ، بدأ بإنشائو الممؾ العادؿ كتبغا المنصوري سنة 

ـ فشرع في البناء حتى وصؿ إلى مستوى الكتابات الظاىرة 1294ىجرية /  694عندما تولى ُممؾ مصر سنة 
 698الناصر محمد بف قالووف سنة عمى واجيتو.ثـ حدث أف ُخِمع الممؾ العادؿ قبؿ أف يتمو، وتمت تولية 

ـ ونسب إليو.ُشيد ىذا المسجد 1344ىجرية/  743ـ الذي أمر بإتمامو فتـ البناء في سنة 1299ىجرية / 
المدرسة عمى نظاـ المدارس ذات التخطيط المتعامد، فيو عبارة عف صحف مكشوؼ تحيط بو أربعة إيوانات لـ 

اإليواف المقابؿ لو.ولـ يبؽ مف إيواف القبمة سوى المحراب بعموديو يبؽ منيا اآلف غير اثنيف: إيواف القبمة و 
الرخامييف الرائعيف، وطاقيتو ذات الزخارؼ الجصية البارزة، ومفرغة تشيد بما يعموىا مف زخارؼ جصية أخرى 

وما يقابميا بصدر اإليواف الغربي، لما وصمت إليو ىذه الصناعة مف ُرقى وفف في العصر الممموكي.ويوجد 
عمى يميف الداخؿ مف المجاز الموصؿ لمصحف، باب يؤدى إلى القبة، ولـ يبؽ منيا سوى رقبتيا ومقرنصات 

واجية المسجد مبنية بالحجر وما زالت تحتفظ بالكثير مف معالميا القديمة، تحمييا صفوؼ قميمة  أركانيا.
وأىـ ما يسترعى  حفورة في الحجر.العمؽ ، ُفتح بأسفميا ثالثة شبابيؾ بأعتاب تعموىا عقود مزينة بزخارؼ م

النظر في واجية المدرسة، الباب الرخامي الذي يعتبر بطرازه القوطي غريبًا عف العمارة اإلسالمية فقد كاف 
ـ نقؿ إلى القاىرة ووضع 1291ىجرية /  694ألحد كنائس عكا فمما فتحيا األشرؼ خميؿ بف قالووف سنة 

تبغا عندما شرع في إنشائو..وبأعمى المدخؿ منارة مكونة مف ثالث في ىذا المسجد في عيد الممؾ العادؿ ك
طبقات، األولى مربعة زينت وجياتيا بزخارؼ وكتابات جصية جميمة، وانتيت بمقرنصات تكونت منيا الطبقة 
األولى، والطبقة الثانية مثمنة انتيت بمقرنصات أخرى كونت الدورة الثانية، أما الطبقة الثالثة وىى العموية 

 فحديثة.
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 : : مسجد ومدرسة الظاىر برقوؽ

  

 

يقع ىذا المسجد بشارع المعز لديف اهلل بيف المدرسة الكاممية ومسجد الناصر محمد، أنشأه السمطاف الظاىر 
ى حكـ مصر مف المماليؾ 1386-1384ىجرية =  788-786أبو سعيد برقوؽ سنة  ـ، وىو أوؿ مف ُوّؿًّ

عمى نظاـ المدارس ذات التخطيط المتعامد فيو مكوف مف صحف مكشوؼ الجراكسة. وقد ُبني ىذا المسجد 
بتخطيطو وتنسيقو، فقسـ إيواف القبمة إلى ثالثة أقساـ  -ابف الطولونى -ُعنى ميندسو تحيط بو أربع إيوانات.

وُغطى القسـ األوسط منيا بسقؼ مستٍو ُحمى بنقوش مذىبة جميمة وفصمو عف القسميف الجانبييف بصفيف 
عمدة الضخمة وكسا جدراف ىذا اإليواف بوزرة مف الرخاـ المموف يتوسطيا محراب مف الرخاـ الدقيؽ مف األ

المطعـ بفصوص مف الصدؼ كما فرش أرضيتو بالرخاـ المموف برسومات متناسبة.أما االيوانات الثالثة األخرى 
ف الحجر األحمر واألبيض عمى شكؿ فتغطييا قبوات معقودة، أكبرىا الغربي المقابؿ إليواف القبمة ُبني قبوه م

زخرفى جميؿ وتكتنؼ ىذه اإليوانات أبواب متقابمة يؤدى الشرقي األوؿ منيا إلى طرقة توصؿ إلى ردىة 
المدخؿ العمومى لممسجد ويؤدي الشرقي الثاني المقابؿ لو إلى القبة.أما أبواب المسجد فقد كسا مصراعى 

ت التقاسيـ اليندسية المزخرفة عمى مثاؿ أبواب مسجد السمطاف الباب الخارجى منيا بصفائح مف النحاس ذا
حسف وقالوف وغيرىما، وأما األبواب الداخمية فقد كسا مصراعييا بسرة فى الوسط مف النحاس المفرغ بأشكاؿ 

زخرفية تحيط بيا أربعة أركاف مف النحاس المفرغ أيضا بأعالىا وأسفميا إزاراف نحاسياف مكتوب بيما اسـ 
 وتاريخ اإلنشاء. المنشئ
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 : : قبة ومدرسة وبيمارستاف المنصور قالووف

  

 

ـ( وقد خصص القبة ليدفف  1285ىػ ) 684أمر بإنشاء ىذه المجموعة المنصور سيؼ الديف قالووف سنة 
فييا ىو وأفراد أسرتو، كما خصص المدرسة إلقامة الشعائر الدينية وتدريس مختمؼ العمـو والبيمارستاف 

ُتعد القبة التي تعمو الضريح أىـ جزء في ىذه المجموعة،  لمعالجة جميع األمراض ودراسة الطب.)المستشفى( 
وتتكوف مف قاعدة مثمنة مكونة مف أربع دعائـ مربعة بيا أربعة أعمدة رخامية مكسوة مف الخارج بالرخاـ 

ة مثمنة ويوجد بكؿ ضمع الدقيؽ المطعـ بالصدؼ وكال مف الدعائـ واألعمدة تحمؿ عقودًا مدببة تعموىا رقب
منيا نافذة ويعمو الرقبة قبة مستديرة والواجية الخارجية لممجموعة مف الحجر المموف األحمر واألبيض عمى 

أما  شكؿ مربعات، أما المئذنة فتتكوف مف ثالثة طوابؽ األوؿ والثاني يأخذاف شكؿ مربع والعموي مستدير.
-1916تـ تجديد اإليواف الشرقي بيذه المدرسة بيف عامي المدرسة المنصورية فتوجد أماـ باب القبة و 

ـ ويتكوف مف ثالثة أروقة أكبرىا األوسط والسقؼ محموؿ عمى أعمدة رخامية تعموىا عقود حميت ىي 1919
أما البيمارستاف لـ يتبقى منو غير قسـ مف القاعة الشرقية  والشبابيؾ المستديرة فوقيا بالزخارؼ الجصية.

ة مف الرخاـ وبعض أجزاء مف القاعتيف الغربية والقبمية ومحراب المسجد يعتبر مف أكبر وتشتمؿ عمى فسقي
وأفخر المحاريب في مصر حيث يكتنفو ثالثة أعمدة مف الرخاـ تحمؿ تيجاف كأسيو وفى تجويؼ المحراب 

العيوف أقامت وزارة األوقاؼ مستشفى لمعالجة أمراض  1915فسيفساء مف الرخاـ والصدؼ المموف وفى عاـ 
 مكاف البيمارستاف وال تزاؿ باقية إلى اآلف.
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  : : مدرسة وقبة نجـ الديف أيوب

  

 

 641األثرية، بنى عاـ  القاىرة مف أشير مباني المدرسة الصالحية أو مدرسة وقبة الصالح نجـ الديف أيوب
مف  مصر سابع مف ولى ممؾ الصالح نجـ الديف أيوب أنشأ ىذه المدرسة .ـ1244-1243 ىجرية الموافؽ

، أقاميا عمى جزء مف المساحة التي كاف يشغميا القصر الفاطمي الكبير وأتميا سنة الدولة األيوبية سالطيف
 .ـ وكانت تتكوف مف بناءيف أحدىما قبمي1244/ 1243افؽ ىجرية المو  641

وقد ضاعت معالمو وشغمت مكانو أبنية حديثة، والثاني بحري لـ يتخمؼ منو سوى إيوانو الغربي الذي يغطيو 
قبو معقود، وكاف كؿ مف البناءيف يشتمؿ عمى إيوانيف متقابميف أحدىما شرقي واآلخر غربي وصؼ مف 

جانبيف ويفصؿ ىذيف البناءيف ممر يقع في نيايتو الغربية مدخؿ المدرسة الذي يتوسط الخالوي عمى كؿ مف ال
وما زالت ىذه الوجية محتفظة بتفاصيميا المعمارية فيي مقسمة عمى يميف المدخؿ .الوجية تعموه المئذنة

ا عقود عاتقة ويساره إلى صفؼ قميمة الغور فتح أسفميا شبابيؾ تغطييا أعتاب امتازت بتنوع مزرراتيا تعموى
وىنا تبدو لنا أوؿ مرة في ىذه الوجية ظاىرة فتح شبابيؾ سفمية بعد أف .اختمفت زخارفيا وتنوعت أشكاليا

وجامع أحمد ابف طولوف  كجامع عمرو بف العاص كانت تشاىد بأعمى الوجيات في الجوامع المتقدمة
وغيرىما. وقد عنى بزخرفة المدخؿ وتجميمو فأخذ الكثير مف عناصره الزخرفية مف وجيتي جامعي األقمر 

أما المئذنة فتبتدئ .ىجرية 641نشاء والصالح طالئع وكتب وسط العقد المقرنص الذي يعمو الباب تاريخ اإل 
أعمى المدخؿ مربعة إلى الدورة ثـ مثمنة تحمي أوجييا صفؼ تغطييا عقود مخوصة فتح بيا فتحات بعقود 
عمى شكؿ أوراؽ نباتية. ويغطى المثمف قبة مضمعة ازدانت قاعدتيا بفتحات عمى ىيئة أوراؽ نباتية أيضا 

 .تعموىا تروس بارزة

 -ة طراز أغمب المآذف التي أنشئت في أواخر القرف السابع وأوائؿ القرف الثامف اليجري وتمثؿ ىذه المئذن
بعد  بمصر قبؿ أف تتطور إلى طرازىا المألوؼ الذي عـ وانتشر -الثالث عشر وأوؿ الرابع عشر الميالدي 

 .ذلؾ

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1243
https://ar.wikipedia.org/wiki/1244
https://ar.wikipedia.org/wiki/1244
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 : : جامع األقمر

  

 

جامع األقمر وىو مف أصػغر مسػاجد القػاىرة ولكنو تحػفة معمػارية أصيمػة، وىو المسجد الوحػيد الػذى 
ينخفػض مستػواه عف سطح األرض، وىو أوؿ جامع توازي واجيتو خط تنظيـ الشارع بدؿ أف تكوف موازية 

 نجد أف داخؿ الجامع منحرؼ بالنسبة لمواجية.لمصحف ذلؾ لكى تصير القبمة متخذة وضعيا الصحيح وليذا 
أمر بإنشائو الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل أبو عمى المنصور بف المستعمى باهلل، وأمر وزيره المأموف البطائحى 

ـ، وذكر اسـ الخميفة ووزيره المأموف عمى الواجية 1125باإلشراؼ عمى بنائو وفرغ مف بنائو في عاـ 
أُنشئ الجامع بالنحاسيف فى مكاف دير قديـ ُيسمى دير العظاـ "أو العظـ" بالقرب مف الرئيسية لمجامع.. وقد 

يتكوف  مواقع القصور الفاطمية، وقد ُسمي بيذا االسـ نظرًا لموف حجارتو البيضاء التي تشبو لوف القمر.
جوانب وثالثة  الجامع مف صحف صغير مربع مساحتو عشرة أمتار مربعة تقريبًا يحيط بو رواؽ واحد مف ثالثة

أروقة في الجانب الجنوبى الشرقي أي في إيواف القبمة، وعقود األروقة محالة بكتابات كوفية مزخرفة ومحمولة 
ويرى في مدخؿ الجامع ألوؿ مرة في عمارة  عمى أعمدة رخامية قديمة ذات قواعد مصبوبة وتيجاف مختمفة.

كية في القرف الخامس عشر الميالدي، وفوؽ ىػذا العقد المساجد العقد المعشؽ الذى انتشر في العمارة المممو 
يوجد العقد الفارسى وىػو منشأ عمى شكؿ مروحة تتوسطيا دائرة في مركزه، واىػـ ميزة في تصميـ الجامع 

استعماؿ المقرنصات ولـ تستعمؿ قبؿ ذلؾ إال في مئذنة جامع الجيوشي، تمؾ الزخرفة التى عػػـ انتشارىا جميع 
 المية تقريبا بعد ىػذا الجامع.العمارة االس
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  : : سبيؿ محمد عمي بالعقاديف

  

 

في عصر محمد عمي باشا ـ  1824تقع سبيؿ العقاديف عمي رأس حارة الرـو بالغورية، وقد أنشئت عاـ
صدقة عمي روح ابنو طوسوف وواجيتيا نصؼ دائرية ويتضح فييا التأثر بالفف األوروبي والواجية مكسوة 

األبيض أما الشبابيؾ فعددىا خمسة ومصنوعة مف النحاس المصبوب ويعمو كؿ شباؾ لوحة رخامية بالرخاـ 
 تعموىا زخارؼ ويتغطي السبيؿ قمة مف الخشب المغطي بالواح مف الرصاص.
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  : : حماـ السمطاف األشرؼ ايناؿ

  

 

ـ( وقد ُشيد  1456ىػ ) 861لعاـ يقع حماـ السمطاف األشرؼ ايناؿ بشارع المعز لديف اهلل بالجمالية ويعود 
تطؿ واجية الحماـ عمي شارع المعز ويؤدي مدخمو الرئيسي إلي ممر منكسر  الحماـ ليؤدي وظيفة اجتماعية.

حتى ال يستطيع المارة في الشارع مشاىدة مف بالداخؿ، أما قاعة االستقباؿ فمربعة ذات سقؼ مف عروؽ 
وفي الضمع الشمالي ليذه القاعة فتحة باب  وعشروف نافذة.خشبية ) براطيـ( تتوسطو شخشيخة بيا ثماف 

تفضي إلي حجرة خمع المالبس ذات أرضية مف بالط حديث يغطييا قبو متقاطع وتتوسطيا فسقية حجرية 
 دائرية وتحيط بقاعة االستقباؿ أربع سدالت، ومغطس ىذا الحماـ مربع تغطيو قبة ضحمة بسيطة 
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  ـ1535ػ / ى943: سبيؿ وُكتاب خسرو باشا 

  

 

يقع ىذا السبيؿ في شارع المعز لديف اهلل أماـ مجموعة السمطاف قالووف، ويعتبر أقدـ األسبمة العثمانية 
الباقية بمدينة القاىرة..ورغـ إنشاء ىذا السبيؿ في العصر العثماني إال إنو ُيعد امتدادًا لمنموذج المحمي 

ؽ بأبنية أخرى.يتكوف السبيؿ مف حجرة مستطيمة بيا المصري في تخطيط األسبمة، وىو مستقؿ وغير ممح
شباكا تسبيؿ يطؿ الشباؾ األوؿ عمى شارع المعز في الجية الجنوبية الغربية، ويطؿ الشباؾ اآلخر عمى الجية 

الشمالية الشرقية حيث اإليواف الشمالي الغربي لممدرسة الصالحية، ويدخؿ لمسبيؿ مف ممر خمؼ المدرسة 
التسبيؿ مفروشة مف الداخؿ برخاـ مموف عمى ىيئة مستطيالت ومربعات ودوائر ومعينات الصالحية، وحجرة 

ومثمثات..ويقابؿ الشباكيف مف الداخؿ دخالت رأسية ثالث في كؿ جية كانت الدخمة الوسطى مف كؿ منيما 
سمـ  ونصؿ لمُكتاب فوؽ السبيؿ عف طريؽ تحوي الشاذرواف أو الموح الرخامي الذي ينساب عميو الماء.

حديدي حديث، وحجرة الُكتاب تأخذ نفس تخطيط حجرة السبيؿ، وتطؿ واجيتا الُكتاب عمى الخارج بعقديف 
 متجاوريف يرتكزاف عمى دعامة في الوسط
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 : : زاوية أبو الخير الكميباتي

  

 

بالجمالية في  تقع ىذه الزاوية في الشارع المسمى بأبي الخير الكميباتي والمتفرع مف شارع المعز لديف اهلل 
 القاىرة، ُبنيت عمى عيد الخميفة الفاطمي الظاىر إلعزاز ديف اهلل.

تبدأ عمارة الزاوية الداخمية بدركاة بسيطة يغطييا سقؼ خشبي حديث خاؿ مف الزخارؼ، فرشت أرضيتيا 
عمى ببالطات حجرية.ضمعيا الجنوبي الغربي عبارة عف حائط مسمط.. وتفضي ىذه الدركاة إلى ممر سماوي 

يمينو جزء مف حائط متيدـ عميو بقايا سقؼ خشبي، وعمى يساره عقد رباعي مدبب، يمي ىذا العقد منطقة 
مربعة تغطييا قبة خالية مف الزخارؼ ترتكز عمى أربعة عقود حجرية رباعية، فيما عدا عقد الجية الجنوبية 

قبمة فرشت أرضيتو ببالطات حجرية الشرقية، فيو يتكوف مف ثالث طارات متداخمة تفتح عمى إيواف صغير لم
وغطي بسقؼ عبارة عف قبو نصؼ برميمي، في ضمعو الجنوبي الشرقي نافذة قندلية مركبة تتكوف مف ثالث 
فتحات مستطيمة معقودة تعموىا قمريات دائرية.وفي ضمعيو الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي عدة دخالت 

خشبية فوؽ فسقية الدفف.أما الضمع الجنوبي الغربي لمقبة صغيرة مستطيمة.. وفي أرضية اإليواف تركيبة 
 فيؤدي إلى مساحة غير منتظمة األضالع ذات سقؼ مف العروؽ الخشبية.
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  : : جامع السمطاف المؤيد

  

 

 ـ،1424ىجرية =  823ـ وأتمو سنة 1415ىجرية =  818إنشائو سنة  يَشرع السمطاف المؤيد ف

يشرؼ الجامع بوجيتو الرئيسة عمى شارع المعز لديف اهلل عمى يسار الداخؿ مف باب زويمة، ويتكوف جامع  
السمطاف المؤيد مف صحف في الوسط مفتوح ومحاط بأربعة أروقة، أكبرىا وأعمقيا ىو رواؽ اتجاه قبمة 

 الصالة، وجدرانو مغطاة برخاـ مموف إلى مستوى المحراب.
وؽ برجي باب زويمة، وكؿ منيما في ثالثة مستويات محفورة ومزركشة. ولممسجد أربع وُبنيت المئذنتاف ف

واجيات، والشرقية منيا ىي الرئيسية؛ ويوجد المدخؿ الرئيسي عند نيايتيا الشمالية ولو سمـ مزدوج وباب 
خؿ، وىي أما قبة الجامع فنصؿ إلييا عف طريؽ باب عمى يسار دركاة المد شاىؽ االرتفاع مكسي بالرخاـ.

 مبنية بالحجر وأرضيتيا مف الرخاـ المموف. وتضـ القبة مدفنيف؛ واحدًا لمسمطاف المؤيد شيخ، واآلخر ألبنائو.
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  : ميالدية( 1492ىجرية ػ 485باب زويمة ): 

  

 

 باب زويمة ىو أحد بوابات أسوار القاىرة التي لـ يتبؽ منيا إال باب النصر والفتوح شمااًل، وقاـ بتشييدىا
القائد الفاطمي بدر الديف الجمالي في القرف الحادي عشر.يعرؼ الباب أيًضا باسـ بوابة المتولي ويتكوف مف 

مترًا عف المستوي االصمي لمشارع،  24مترًا وارتفاعيا  25مترًا وعمقيا  25.72كتمة بنائية ضخمة عرضيا 
السور، ويتوسط البرجيف ممر مكشوؼ  ويتكوف الباب مف برجيف مستديريف يبرز ثمث الكتمة البنائية خارج

يؤدي الي باب المدخؿ ويرتفع البرجاف الي ثمثي االرتفاع في بناء مصمت ويأتي في الثمث العموي مف كؿ 
 منيما حجرة دفاع يغطييا قبو طولي يتقاطع مع قبو عرضي.

و يشتير ىذا  .القاىرة المصرية في العاصمة القاىرة القديمة ىو أحد أبواب بوابة المتولي أو باب زويمةو 
عميو حينما أتوا ميدديف لممصرييف،  التتار قائد ىوالكو الباب أو البوابة بكونو الذي تـ تعميؽ رؤوس رسؿ

 .لمدولة العثمانية مصر وضميا سميـ األوؿ عندما فتح طوماف باي وأعدـ عميو أيضًا السمطاف

مترا   25 (، ويتكوف مف كتمة بنائية ضخمة عمقيا ميالدي  1492 ىجرية )  485تـ إنشاء الباب في العاـ 
 [1].مترا عف مستوى الشارع  24 ارتفاعيا متر و   25.72 وعرضيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)#cite_note-1
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ج السور ويتوسط البرجيف ممر مكشوؼ ويتكوف الباب مف برجيف مستديريف يبرز ثمث الكتمة النباتية خار 
يؤدي الي باب المدخؿ ويرتفع البرجاف الي ثمثي االرتفاع في بناء مصمت ويأتي في الثمث العموي مف كؿ 

 .منيما حجرة دفاع يغطييا قبو طولي يتقاطع مع قبو عرضي

ـ جنودىا إلى جيش جوىر أما باب زويمة، فقد سمي بيذا االسـ نسبة إلى قبيمة مف البربر بشماؿ أفريقيا، انض
لفتح مصر.. وباب زويمة ىو الباب الثالث الذي ال يزاؿ يقاوـ عوامؿ الزمف واالىماؿ بعد بابي النصر والفتوح، 

ويعتبر ىذا الباب أجمؿ األبواب الثالثة وأروعيا، ولو برجاف مقوساف عند القاعدة، وىما أشبو ببرجي باب 
مترا( وممر  25باب زويمة مساحة مربعة، طوؿ كؿ ضمع مف أضالعيا ) الفتوح، ولكنيما أكثر استدارة، ويشغؿ

باب زويمة مسقوؼ كمو بقبة، وقد اختفت منو معظـ العناصر الزخرفية.. وعندما بنى الممؾ المؤيد أبو النصر 
ىجرية، اختار ميندس الجامع برجي باب زويمة وأقاـ عمييما مئذنتي الجامع.. ويذكر  818شيخ مسجده عاـ 

ؤرخ الشيير )القمقشندي( الكثير عف باب زويمة، ويورد في كتابو )صبح األعش( أبياتا مف الشعر كتبيا الم
 :عمى بف محمد النيمي تتحدث عف عظمة ىذا الباب، ومنيا قولو

 يا صاح لو أبصرت باب زويمة

 لعممت قدر محمو بنيانا

 لو أف فرعونا رآه لـ يرد

 صرحا وال أوصى بو ىامانا

العامة عمى باب زويمة بوابة المتولي.. حيث كاف يجمس في مدخمو )متولي( تحصيؿ ضريبة الدخوؿ ويطمؽ 
 !إلى القاىرة
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  : باب النصر

  

 

ـ( أنشأه جوىر الصقمي حينما شيد القاىرة كاف دوف موضعو الحالي. فمما جدد 1488بشارع باب النصر ) 
ـ( نقؿ باب النصر والفتوح مف مكانيما إلى موضعييما 1487ىػ/484القائد بدر الجمالي سور القاىرة )

. تتكوف وجيتو مف بدنتيف الحالييف. وباب النصر مف أىـ مخمفات المباني الحربية اإلسالمية الباقية بمصر
مربعتيف نقش عمييما في الحجر أشكاؿ تمثؿ سيوفًا وتروسًا. ويتوسط البدنتيف باب شاىؽ بأعاله فتحة تصب 

وية. ويعمو ىذه الفتحة إفريز يحيط بالبدنتيف. وبالباب كتابات تضمنت اسـ المنشئ وتاريخ امنيا المواد الك
والدرج الموصؿ إلى أعمى الباب مبني بالحجر وقد عقد بشكؿ يعد  اإلنشاء وفوؽ ذلؾ إفريز تعموه المزاغؿ.

لى غرؼ، اشتممت عمى أىـ وأحسف مجموعة  األوؿ مف نوعو في العمارة اإلسالمية وىو يوصؿ إلى أبراج وا 
نقش عمى باب النصر ما نصو: " بسممة... بعز اهلل العزيز الجبار  مف العقود الحجرية مف مصمبة ومعقودة.

الـ وتنشأ المعاقؿ واألسوار..أنشأ ىذا باب العز والسور المحيط بالمعزية بالقاىرة المحروسة حماىا يحاط اإلس
)اهلل( فتى موالنا وسيدنا اإلماـ المستنصر باهلل أمير المؤمنيف صموات اهلل عميو وعمى آبائو األئمة الطاىريف 

اإلماـ( كافؿ قضاة المسمميف وىادي دعاة وأبنائو األكرميف السيد األجؿ أمير الجيوش سيؼ اإلسالـ ناصر )
المؤمنيف أبو النجـ بدر المستنصري عضد اهلل بف الديف وأمتع بطوؿ بقائو أمير المؤمنيف وأداـ قدرتو وأعمى 
كممتو الذي حصنو اهلل بحسف تدبيره الدولة واألناـ وشمؿ صالحو الخاص والعاـ ابتغاء ثواب اهلل ورضوانو 

حسانو وصي انة كرسي الخالفة وازدالفًا إلى اهلل بحياطة ألطافو. وبدئ بعممو في محـر سنة وطمب فضمو وا 
 ثمانيف وأربعمائة"
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  : : مدرسة الظاىر بيبرس البندقداري

  

 

ىجريًا، في شارع المعز مالصقة لمدفف الصالح  662-664أسست ىذه المدرسة خالؿ العصر الممموكي عاـ 
 بيبرس البندقداري.نجـ الديف أيوب، بواسطة الظاىر 

ُتعد المدرسة مف أكبر المدارس في العصر الممموكي، حيث كانت تتكوف مف صحف أوسط مكشوؼ يحيط بو 
أربعة إيوانات أكبرىا إيواف القبمة وفي األركاف األربعة لمصحف أربعة مداخؿ تؤدي إلى السبيؿ الممحؽ بالمدرسة 

المدرسة حاليًا سوى اإليواف الشمالي الشرقي وحجرة السبيؿ ولـ يتبؽ مف ىذه  ودورات المياه وحجرات الطمبة.
وليا شباكاف يعمو كؿ منيما عتب ثـ عقد عاتؽ بو حفر لشكؿ الببر وىو رنؾ الظاىر بيبرس ويعموه عقد مف 

 الصنجات المعشقة المزخرفة بالحفر البارز بالزخارؼ اليندسية والنباتية.
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  : : منزؿ مصطفى جعفر

  

 

مصطفى جعفر بأوؿ حارة الدرب األصغر المتفرعة مف شارع المعز، وىو مالصؽ مف الناحية يقع منزؿ 
 الجنوبية الشرقية لمنزؿ الخزراتى الذى يجاوره منزؿ السحيمى..

ـ والذى أنشأه ىو الحاج مصطفى جعفر السمحدار، أحد كبار تجار البف فى 1713ُأنشئ ىذا المنزؿ عاـ 
ىو أحد البيوت العريقة الكائنة بشارع المعز والذي يعد واحدًا مف  سمحداربيت مصطفى جعفر ال .18القرف 

 .بيت السحيمي أجمؿ اآلثار الموجودة بالشارع، حيث يقع في حارة الدرب األصفر المتفرعة مف الشارع بجوار
بني المنزؿ مكاف "قيوة المواردي" والتي كانت ضمف أوقاؼ الخواجة شياب عطى، واشتراىا الحاج مصطفى 

مى جانبي مدخؿ ع،   جعفر وما يجاورىا لينشئ بيتو وىو كبير أعياف تجار البف بوكالة ذى الفقار كتخدا
عمى يسار عقد المدخؿ وشباؾ واحد عمى يمينو وىى شبابيؾ مستطيمة شبابيؾ  4شبابيؾ بواقع  5المنزؿ نجد 

مغشاه بمصبعات حديدية،وعمى الواجية مجموعة مف المشربيات البارزة الخاصة بقاعات البيت المصنوعة مف 
خشب الخرط. لممنزؿ مدخالف أحدىما الرئيسي يفتح عمى حارة الدرب األصفر، والثاني مدخؿ ثانوي يعتقد أنو 

طؿ عمى حارة خاصة ليذا المنزؿ، والمدخؿ الرئيسى يغمؽ عمى فتحتو مصرعاف مف الخشب مزخرفاف كاف ي
بشريطيف مستطيميف مف النحاس وثبت كؿ منيما بمسامير ويؤدى إلى دىميز الذي يوصؿ إلى الصحف 

كؿ تقريبا الرئيسي لمبيت. عند الدخوؿ مف باب الدخوؿ الرئيسي يوجد الفناء الرئيسي لمبيت وىو مربع الش
تفتح عميو ابواب الطابؽ االرضى وفتحات شبابيؾ الطابقيف االوؿ والثانى، وىناؾ باب يؤدى الى سمـ صاعد 
لمطابؽ الثانى والضمع الشمالى الشرقى مف الصحف بو فتحة باب متوجو بعتب حجرى مستطيؿ نقش بداخمو 

د فى آجاميا تجمى _ ومف تكف برسوؿ بيتاف مف الشعر نصيما "ومف تكف لرسوؿ اهلل نصرتو_ إف تمؽ األس
اهلل نصرتو _ اهلل حافظو مف كؿ منتقمى". أما القاعة السفمية فيي ) مندرة ( تتكوف مف قاعة وسطى وايوانيف 
ويالحظ أنيا غطيت بسقؼ خشبى عمى مستوى واحد يشتمؿ عمى براطيـ خشبية ذات زخارؼ مدىونة وممونة 

بائكة رباعية العقود زخرؼ بداخؿ كؿ عقد مزىرية ينبثؽ منيا فرع  ويرتكز السقؼ عمى ازار خشبى عمى شكؿ
نباتى يتفرع منيا اوراؽ نباتية وزىور، وقد كسيت أرضييتو بالرخاـ المموف المزخرؼ بزخارؼ ىندسية، 

 .وتتوسطيا فسقية مربعة أرضيتيا مف الرخاـ الخردة المموف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A
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  : :جامع الفكياني

  

 

إلي القرف السادس اليجري )الحادي عشر الميالدي( ، ويقع المسجد  –الجامع األفخر سابًقا  –الفكياني 
تاريخ انشائو .. وقد ُأنشأ المسجد القديـ الخميفة الظافر -عمي رأس حارة حوش قدـ بشارع المعز لديف اهلل، 

 543بدالمجيد بف األمر بأحكاـ اهلل سنة بنصر اهلل أبوالمنصور إسماعيؿ بف الحافظ لديف اهلل أبي الميموف ع
وكاف مسجدًا معمقًا ) أي يقـو فوؽ طبقة خصصت لحوانيت أوقفيا منشئو عمي خادمي ”.. ـ1148“ىجرية 

المسجد وعمى مف يقرأ فيو(. وفي نياية القرف التاسع اليجري ومطمع القرف الخامس عشر الميالدي ُعني 
 1148.. وأزاؿ مف حولو عمائر كانت تحجب عنو الرؤية وفي سنة بزخرفتو وعمارتو األمير يشبؾ بف ميدي

ُجدد ىذا المسجد األمير احمد كتخدا. ولممسجد باباف بحري وغربي يصعد إلييا مف خالؿ ” ـ1736“ىجرية 
بعض درجات تؤدي إلي الداخؿ حيث الصحف المغطي بسقؼ منقوش، في وسطو صحف تحيط بو أربعة 

شرقي.. وتتميز جميعيا بالبساطة فال توجد بيا نقوش وال وزرات رخامية.. أما إيوانات أكبرىا اإليواف ال
كميا مف القاشاني وتتوسطو ” أي جانبا العقد المحيطة بو“المحراب فأنو مف الرخاـ الدقيؽ. وعقده وتواشيحو 

سبب  -ويعمو المحراب شباؾ مستدير تحيط بو كسوة مف القاشاني. ”.. ما شاء اهلل“تربيعة كتب عمييا 
التسمية .. كاف ىذا الجامع يسمى قديما بجامع األفخر ويقاؿ إف صوفيا ذىب إلي بعض ىؤالء وكاف بائعا 

لمفاكية، واشتري منو قنطارا مف الفاكية، وطمب إليو أف يوزع منيا لكؿ مف يطمب وفاء لنذر نذره، وراح الرجؿ 
لقنطار، وفي آخره جاءه الصوفي يطمب ما تبقي يوزع الفاكية لمغاديف والرائحيف طيمة النيار دوف أف ينفذ ا

مف قنطاره، فوزنو الحانوتي فوجده قنطارا لـ ينقص خردلة فقاؿ الصوفي وكذلؾ يكوف مالؾ إف قمت بتعمير 
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 -ىذا المسجد لف ينقص منو درىما، ففعؿ الرجؿ وقاـ بتعمير الجامع الذي أصبح معروفا بجامع الفكياني . 
ع الفاطمي األصمي .. جامع الفكياني المعروؼ بجامع األفخر أنشأه في األصؿ ما تبقى مف الجامع الجام

ـ(.. بنى بأسفمو حوانيت فكاف مف الجوامع المعمقة.. 1148ىػ ) 543الخميفة الفاطمي الظافر بنصر اهلل سنة 
دي )أواخر وقرر بو دروسًا لتحفيظ القرآف الكريـ يقـو عمييا فقياء ومعمميف. وفي القرف الخامس عشر الميال

ـ( 1496- 1468التاسع اليجري( اىتـ األمير الممموكي يشبؾ بف ميدى أحد أمراء السمطاف قايبتاى )
ىػ( كاف الجامع 1148ـ )1736بترميـ الجامع وزخرفتو أزاؿ مف حولو المباني التي كانت تحجبو. وفي سنة 

يدمو وأعاد بناءه مف جديد. وتبقى مف قد أوشؾ عمى التيدـ فقاـ األمير أحمد كتخدا مستحفظاف الخربوطمي ب
الجامع األصمي الفاطمي الذي بناه الظافر مصاريع البابيف الغربي والشرقي.. وكاف عمييا حشوات محفورة 

. كما تبقى مف 1919بزخارؼ نباتية تعرضت لمتمؼ الشديد.. وقامت لجنة حفظ اآلثار العربية بترميميا سنة 
تعمو الباب الغربي كتب عمييا بالخط الكوفي: "ال الو اال اهلل محمد رسوؿ الجامع األصمي مداميؾ مف الحجر 

اهلل". وجعمو ُمَعمقا تحتو حوانيت. الجامع الحالي ُيصعد إليو بدرح مف كؿ بابيو الغربي والشمالي .. يتوسط 
مة وىو الجامع صحف مغطى بسقؼ يتوسطو منور مثمف الشكؿ. يحيط بالّصحف أربعة أروقو اكبرىا رواؽ القب

الرواؽ الشرقي تخمو جميعيا مف الزخرفة المحراب مجوؼ مكسو بالرخاـ. تتوسط المحراب بالطة مف القاشاف 
ىػ". أشرؼ عمى إعادة بناء الجامع الشيخ عثماف شمبي شيخ طائفة العقاديف 1141عمييا عبارة "ماشاء اهلل 

وسوقا لتجارة الفاكية .. فعرؼ الجامع باسمو .. وألحؽ بالجامع سبيال يعموه ُكتاب.. كما بنى بجواره وكالة 
الحالي. وقد ذكر عمي مبارؾ في الخطط التوفيقية ىذا الجامع باسـ محمد األنور الفاكياني.. وذكر أف بصحنو 
صيريج وشعائره مقامو مف ريع أوقافو. مئذنة الجامع تقع عمى يسار بابو الرئيسي وىي اسطوانية تعموىا قمة 

العثماني. وكانت مئذنة الجامع األصمية قد سقطت عمى أثر الزلزاؿ الذي ضرب القاىرة سنة مدببة عمى الطراز 
. الجامع كائف حاليًا في أوؿ حارة خوشقدـ المتفرعة مف شارع المعز لديف اهلل 4ىػ( 742ـ ) 1342

 ر)الغورية( بقسـ الدرب األحم
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 : :مجموعة الغوري

  

 

تقع تمؾ الكتمة المعمارية المتمثمة في  يؿ وُكتاب قانصوة الغوري() مدرسة ومسجد ومنزؿ ومقعد وقبة وسب
القبة الضريحية والسبيؿ والُكتاب والخانقاه والمنزؿ والمقعد عمى رأس تقاطع شارع الغورية ػ شارع المعز لديف 

 ـ ػ1544ىػ/914ىػ ػ949وقد أنشأىا السمطاف قانصوة الغوري سنة ) اهلل بشارع األزىر في حي الغورية.
المسجد: ليذا المسجد  ـ( وتتكوف مف مسجد ومدرسة وقبة ووكالة وحماـ ومنزؿ ومقعد وسبيؿ وكتاب.1545

ثالث وجيات أىميا الوجية الشرقية التي تشرؼ عمى شارع المعز لديف اهلل وبوسطيا المدخؿ الرئيسي 
الممموكي آية قرآنية ثـ  بأسفميا دكاكيف وفتح بيا ثالثة صفوؼ مف الشبابيؾ يعموىا طراز مكتوب بو بالخط

 السمطاف الممؾ األشرؼ ممؾ البريف والبحريف وخادـ الحرميف الشريفيف والمقاـ الشريؼ) اسـ الغوري وألقابو
 ،  (قنصوة الغوري عز نصره أبو النصر

وتتوجيا شرفات مورقة حميت أوجييا بزخارؼ محفورة في الحجر، وصدر المدخؿ محمى بتالبيس مف 
الرخاـ األبيض واألسود وتغطيو طاقية مف المقرنص الجميؿ..وبطرؼ ىذه الوجية مف الجية القبمية تقوـ منارة 

ربعة تعموىا خمسة ضخمة مربعة القطاع ليا دورتاف تتكوف مف مقرنصات منوعة وتنتيي مف أعمى بحطة م
رءوس.ويؤدى الباب الرئيس الذي يتوصؿ إليو ببضع درجات إلى دركاة مربعة أرضيتيا مف الرخاـ المموف 
الدقيؽ وسقفيا مف الخشب المنقوش بزخارؼ مذىبة ومف ىذه الدركاة يسير اإلنساف في طرقة تؤدى إلى 

د فيو يتكوف مف صحف يحيط بو أربعة الصحف.شيد ىذا المسجد عمى نظاـ المدارس ذات التخطيط المتعام
إيوانات اثناف منيا كبيراف وىما إيواف القبمة واإليواف المقابؿ لو،وأما اآلخراف وىما الجانبياف فصغيراف، ويحيط 
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بجدرانيا وزرة مف الرخاـ المموف تنتيي مف أعمى بطراز رخامي مكتوب بو بالخط الكوفي المزىر آيات قرآنية 
وفوؽ عقود اإليوانات األربعة طراز مكتوب بالخط الممموكي آيات قرآنية يعموه  -ىجرية 949-وتاريخ الفراغ 

:تقع وجية ىذه القبة في مواجية وجية المسجد وبيا المدخؿ بزخارفو  القبة إزار مف المقرنصات الجميمة.
اخؿ صفؼ،السفمية ومقرنصاتو وتالبيسو الرخامية المماثمة لمدخؿ المسجد، كما وأف بيا صفيف مف الشبابيؾ د

أى شباكيف معقوديف  -منيا معتبة بمزررات مف الرخاـ األبيض واألسود والعموية عمى ىيئة شبابيؾ قندلية 
وتنتيى الوجية بشرفات مورقة محالة األوجو  -محموليف عمى ثالثة أعمدة رخامية يعموىا شباؾ مستدير 

البحرية سبيؿ لو ثالث فتحات كبيرة معتبة بيا بزخارؼ محفورة فى الحجر ويبرز مف ىذه الوجية بنيايتيا 
شبابيؾ مف المصبعات الحديدية وأرضية رخامية يعموىا كتاب مفتوح مف كؿ جانب مف جوانبو الثالثة بعقديف 

 محموليف عمى عمود في الوسط ويغطييا رفرؼ مف الخشب محموؿ عمى كوابيؿ خشبية.
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 : :سبيؿ نفيسة البيضا وواجية وكالتيا

  

 

ب ىذه المجموعة األثرية لنفيسة البيضاء الزوجة الثانية لمراد بؾ الذي حكـ مصر لمدة تزيد عمى عشريف تنس
سنة، والتي كانت مف أثرى نساء عصرىا نتيجة استثمار أمواليا وتجارتيا في األسواؽ.أنشأت نفيسة البيضا 

بوابة المدينة ثـ ألحقت بيا سبياًل وكالتيا في الطرؼ الجنوبي لشارع المعز لديف اهلل الفاطمي بالقرب مف 
ـ في مبنى مف طابقيف مالصؽ لموكالة.وُتعد ىذه المجموعة األثرية 1796ىػ / 1211وكتاًبا شيدتيما عاـ 

في عصرىا بمثابة مركٍز خيري يحوي سبياًل يعموه ُكتاب ووكالة تجارية بيا محاٌؿ تؤجر ويستغؿ ريعيا لمصرؼ 
ى حماميف ُيسَتغُؿ ريعيما ألوجو الخير، ويعمو الوكالة والحماميف ريٌع إلسكاف عمى السبيؿ والُكتاب، إضافة إل

فقراء المسمميف بمبالغ رمزية، وقد ٌعِرَفت ىذه المجموعة باسـ "السكرية".تقع واجية السبيؿ والُكتاب عمى 
، وُتعد ىذه القصبة العظمى لمقاىرة وقد نقشت عمى واجية السبيؿ أبياٌت شعرية تمتدح فضائؿ تمؾ السيدة

الواجية مف الواجيات نصؼ الدائرية، التي تطؿ عمى الشارع بثالثة شبابيؾ، توجد في دخالت معقودة ترتكز 
 عمى أربعة أعمدة ممتصقة بالواجية، وىذه الشبابيؾ مغشَّاة بأشكاؿ زخرفية نباتية متشابكة كقطعة الدانتيال.
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 : خانقاه السمطاف بيبرس الجاشنكير :

  

 

، شرع 32ـ( بشارع الجمالية . أثر 1349-1346( )749- 746السمطاف بيبرس الجاشنكير: ) 1 خانقاه
ـ قبؿ أف يمي السمطنة وألحؽ بيا قبة كبيرة، وكممت عاـ  1346 -ىػ746في إنشائيا األمير بيبرس سنة 

، صدر ( وعقب الفراغ منيا قبض عميو الناصر محمد بف قالووف، وقتمو ثـ أمر بإغالقيا1349-ىػ749)
وأعيد غمييا ما كاف موقوفًا عمييا. وقد حؿ محؿ الرباط الذي كاف مجاورًا  1326األمر ثانية بفتحيا في عاـ 

لمخانقاه وكالة وربما أنشأىما سميماف باشا السمحدار. واجية الخانقاه جميمة ليا كسي بالرخاـ وعميو آيات 
وغربي. أما الجانباف البحري والقبمي، فقد أنشئ قرآنية وصحف الخانقاه يتألؼ مف إيوانيف معقوديف شرقي 

بيما خالو لمصوفية فوؽ بعضيا. اإليواف الشرقي أكبر اإليوانات وقد قسـ إلى ثالثة أقساـ، يتوسطو المحراب. 
وقد اشتممت عمى كتابة نصيا: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  غطيت الشبابيؾ بالوجية الغربية بمقرنصات متنوعة.

 أف ترفع ويذكر فييا اسمو ... إلى قولو الكريـ ... بغير حساب. أمر بإنشاء ىذه الخانقاه في بيوت أذف اهلل
السعيدة وقفًا مؤبدًا عمى جماعة الصوفية مف فيض فضؿ اهلل تعالى وجزيؿ إحسانو راجيًا بذلؾ عفوه وغفرانو 

إليو الراجي رحمتو يوـ القدـو عميو العبد الفقير إلى اهلل تعالى ركف الديف بيبرس المنصوري عبيد اهلل والفقير 
ضاعؼ اهلل ثوابو وزكى أعمالو ويسر لو أسباب ما نشط إليو مف المعروؼ آمالو بمنو وكرمو وأفضالو وصمى 
اهلل عمى سيدنا محمد. وفي داخؿ البناء كتابة أخرى نصيا: " بسممة ... وكاف الفراغ مف ىذه القبة والخانقاه 

 ع وسبعمائةفي شير رمضاف المعظـ سنة تس
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  : جامع جماؿ الديف االستادار

  

 

ـ( في أياـ السمطاف فرج بف 1447ىػ)814بناه األمير جماؿ الديف يوسؼ االستادار، حيث بدأ تشييده سنة 
تمبكشية مف شارع الجمالية بقسـ الجمالية ، لـ(. والجامع كائف حاليًا بشارع ا1412ػ1445برقوؽ الثانية )

 .1القاىرة  ويتبع منطقة آثار شماؿ
وجماؿ الديف يوسؼ االستادار ُعرؼ عنو العسؼ الشديد واغتصاب األوقاؼ مف أصحابيا. قبض عميو 

 - 441ص  2ـ( واستولى عمى أموالو ) المقريزي: الخطط ج 1449ىػ ) 812السمطاف فرج وقتمو سنة 
وجامع الجماني وىو ( أف الجامع ُيعرؼ بجامع الجماؿ 219ص  2( و ذكر عمي مبارؾ ) في الخطط ج 443

  .2جامع معمؽ ُيصعد إليو بدرج وشعائره ُمقامو 
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 باب الفتوح : 

  

 

سنة  األمير بدر الجمالي ، ثـ جددهجوىر الصقمي ، بني عمى يدالقاىرة ىو أحد أبواب سور اب الفتوحب
 .جامع الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي بجوار شارع المعز لديف اهلل فجعمو في موضعو الحالي في مدخؿ 1487

يتكوف الباب مف برجيف مستديريف يتوسطاف المدخؿ، ويوجد بجوارىما طاقتاف كبيرتاف في فتحتييما حمية 
مزخرفة بأسطوانات صغيرة، ويتصؿ بباب النصر بطريقيف أحدىما مف فوؽ السور واألخر مف تحت السور، 

 .وتحديدا نياية القرف الحادي عشر الميالدي العصر الفاطمي يعطي الباب فكرة واضحة عف نظاـ العمارة في

قاؿ أف تسمية ىذا الباب ترجع إلى الغرض الرئيسي في أنشائو حيث كانت تخرج مف بوابتو الجيوش أثناء 
 سيرىا لمفتوحات. ثـ تعود وتدخؿ القاىرة وىي منتصرة مف باب النصر

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
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 سور القاىرة الفاطمية :

  

 

زخرفت القاىرة فى العصر الفاطمى بالمباني ، وامتدت حدودىا الى القرب مف موضع العسكر والفسطاط، وقد 
 .تخمؼ مف ىذا كمو أجزاء مف أسوارىا وبواباتيا وبعض مف مساجدىا ومشاىدىا

 
مائة أما األسوار التى أقاميا جوىر الصقمى ، فكانت ترسـ مستطيال غير منتظـ األضالع طولو حوالي ألؼ و 

متر مف الشرؽ إلى الغرب ، وألؼ ومائتي متر مف الشماؿ إلى الجنوب . وكانت تمؾ األسوار مبنية مف كتؿ 
  :ضخمة مف المبف ، وكاف عرض الجدار فييا يزيد قميال عف متريف وكاف بيا ثمانى بوابات

 باباف شماال : باب الفتوح ، باب النصر -1 
 القراطيف باباف شرقا : باب البرقية ، باب -2 
 باباف غربا : باب الفرج وباب سعادة -3 
  باباف جنوبا : بابيف زويمة -4 

 
وكانت أىـ البوابات فى عيد جوىر بوابة الفتوح فى منتصؼ األسوار الشمالية ، وبوابة زويمة فى منتصؼ 

ف القصريف( ، وكاف األسوار الجنوبية ، وكاف يصؿ بيف ىاتيف البوابتيف الطريؽ الرئيسي الذى أطمؽ عميو ) بي
ىذا الطريؽ يقسـ القاىرة قسميف متساوييف تقريبا . وكاف بيا طريؽ رئيسي آخر يجتاز المدينة مف الشرؽ 

  .إلى الغرب ، شمالي مسجد األزىر ، ويصؿ بيف أسوارىا الشرقية مف باب البرقية ، وبيف أسوارىا الغربية
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رات أو أخطاط ، أكثرىا شيرة حارات زويمة والجوذرية وكاف بالقاىرة أحياء متسعة عامرة ، كانت تسمى حا
والوزيرية والباطمية والمحمودية والبرقية وحارتا الرـو وكتامة ، وكانت كميا مخططة مف وقت تخطيط القاىرة 
ومنسوبة إلى قوـ أو قبائؿ كانوا مف صحبة جوىر الصقمي ، ومنيا حارة برجواف التى كانت بيا دار المظفر 

جيوش ، وحارة الدليـ التى كانت بيا دار الصالح طالئع بف رزيؾ وحارة األمراء التى كانت بيا دار ابف أمير ال
  .حبة باب العيدر الوزير عباس فى عيد الخميفة الظافر ، ومنيا خط الخرنفش الذى كاف ميدانا لمخمفاء ومنيا 

 
ىرة أخرى خارج ىذه األسوار ، منيا كانت ىذه األحياء منحصرة داخؿ أسوار القاىرة ، وكانت ىناؾ أحياء زا

خط الحسينية خارج باب الفتوح ، وكاف يتكوف مف ثماني حارات ومنيا أرض الطبالة المنسوبة المرأة كانت 
  .تغنى لمخميفة المستنصر ، ومنيا المقسى والتبانة واليانسية والموؽ وغيرىا

وخارجيا ، منيا منظرة األزىر ومنظرة المؤلؤة  وكاف لمخمفاء الفاطمييف مناظر ومنتزىات كثيرة داخؿ القاىرة
ومنظرة التاج ومنازؿ العز ومنظرة األندلس وقصر الورد ، وكانت المناظر شبيية باالستراحات يجمس فييا 

  . الخمفاء أو ينزلوف لمراحة أو الستعراض الجيوش أو لمنزىة وغير ذلؾ

دىا وعمرىا أمير الجيوش بدر الديف الجمالي فى وكانت األسوار التى بناىا جوىر الصقمي قد تيدمت ، فجد
ـ  1492ىػ /  485ـ وتـ بناؤىا سنة  1487ىػ /  484أياـ الخميفة المستنصر باهلل ، بدأ العمؿ فييا سنة 

، ونقؿ بدر الديف الجمالي جزءا مف األسوار الشمالية مسافة مائة وخمسيف مترا تقريبا إلى الشماؿ ، كما نقؿ 
  .ر الجنوبية مثؿ تمؾ المسافة إلى الجنوبجزاءا مف األسوا

وأقاـ بدرالديف الجمالي ثالث بوابات جديدة عظيمة مف الحجارة وىى باب النصر وباب الفتوح شماال ، وباب 
  .زويمة جنوبا ، ومازالت ىذه البوابات قائمة حتى اليوـ

تى الفتوح واالنصر ، وجزء يمتد وكذلؾ يوجد حتى اآلف أسوار بدرالديف الجمالى الجزء الذى يصؿ بيف بواب
  .حوالى خمسيف مترا إلى الجنوب مف بوابة النصر ، وجزء آخر يمتد حوالي مائة متر إلى غرب بوابة الفتوح
كما يصؿ ىذه األسوار جميعا بالبوابات ممر فسيح يجرى عمى سطح الطابؽ الثانى الذى فتحت فيو نوافذ 

وؼ ، أقيمت عمى جانبو شرفات . وبوابات بدر الديف الجمالى ابنية ضيقة لرمى السياـ ، والطابؽ الثالث مكش
مترا مربعا ، أـ مف حيث ارتفاعيا  25ضخمة ، سواء مف حيث المساحة التى تشغميا كؿ بوابة ، وىى حوالى 

 .الذى يزيد عف عشريف مترا ، أـ مف حيث الكتؿ الحجرية التى استخدمت فى بنائيا
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 : مدرسة األشرؼ برسباي

  

 

( بشارع المعز لديف 1424-ىػ827تقع مدرسة األشرؼ برسباي ) االشرؼ برسباى بشارع المعز .مدرسة 
وىي السنة التي فتحت فييا قبرص. أىـ واجياتيا الوجية  1425-ىػ829اهلل، وقد فرغ مف بنائيا في عاـ 

المنارة ليا قاعدة مربعة الشرقية لما احتوت عميو مف الزخارؼ الفنية، ينتيي طرفيا البحري بقبة جميمة. 
وتشتمؿ عمى ثالث دورات وتقوـ دورتيا الثالثة عمى عمد رشيقة، وكسي الباب الرئيسي بالرخاـ األبيض 

واألسود وعمى جانبيو كتابات ىامة. تتكوف مدرسة السمطاف األشرؼ برسباي مف صحف في الوسط تحيط بو 
وكرسي المصحؼ. وتقع القبة عند الحافة الشمالية  أربعة إيوانات. ويضـ إيواف القبمة: المحراب والمنبر

لمواجية الرئيسية، ويمكف الوصوؿ إلييا مف خالؿ الصحف. ولمباب حجاب مف خشب مخروط. وتحيط القبة 
بمقبرتيف في وسطيا. وتضـ إحدى المقبرتيف رفات أـ ولده الناصر محمد؛ واألخرى البنو الناصري محمد. 

سية، وتتكوف مف ثالثة مستويات. والمدرسة مشيورة برخاـ جدرانيا، ومحرابيا، وتعمو المئذنة الواجية الرئي
ـ تحيط  85ـ الطوؿ  64وعقود نوافذىا وأرضيتيا؛ والدوائر الذىبية التي تزيف أسقفيا. األبعاد العرض 

ية بالصحف أربعة إيوانات كما أحدقت بو أربعة أبواب وقد غطيت بمقرنصات كما حميت أعتابيا وزرات رخام
ويحيط بدائر الصحف نقوش كتابية. كما أنو يحيط بجدار اإليوانيف الشرقي والغربي سطر مكتوب فيو بياف 

األعياف التي وقفيا األشرؼ برسباي عمى ىذه المدرسة وغيرىا مف منشآتو وأوجو الصرؼ عمييا. وأىـ تمؾ 
ومنبر المدرسة جميؿ الصناعة  المنشآت: الخانقاه والتربة بصحراء الخانقاه ومسجده بخانقاه سرياقوس.

ومطعـ بالسف، نقشت عمى بابو كتابة تاريخية. أما القبة فتوجد بالطرؼ البحري لممدرسة وفييا قبراف. كسي 
ف  الباب الرئيسي بالرخاـ األبيض واألسود، وقد كتب عمى جانبو في الرخاـ: " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وا 

دؽ اهلل العظيـ. أنشأ ىذه المدرسة المباركة موالنا السمطاف سمطاف المساجد هلل فال تدعو مع اهلل أحدا ص
اإلسالـ والمسمميف قميؿ الكفرة والمشركيف محيي العدؿ في العالميف قسـ أمير المؤمنيف خادـ الحرميف 

الشريفيف المالؾ الممؾ األشرؼ خمد اهلل ممكو" . وعمى مصراعي الباب كسوة نحاسية بيا اسـ المنشئ وتاريخ 
  ـ . 1332جديدىا سنة ت
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 :الخيامية 

  

 

 صبة رضوافق

الخيامية كانت صناعة وتجارة رائجة حيث كانت تصنع الخياـ لمسالطيف واألمراء واألعياف وكانت السرادقات 
تنصب وتركب في المواسـ واألعياد واالحتفاالت، وكانت تمر مف أماميـ السوارس التي كانت تأتي مف القمعة 

 إضافة إلى سوارس التجار التي تمر مف باب زويمة حتى تدخؿ سوؽ الغوريةلشراء الخياـ 

البد أف يشعر مف يزور منطقة الدرب األحمر بقمب القاىرة أنو دخؿ ألعماؽ التاريخ الفريد، فالمنطقة تحتضف 
امية . مثؿ شارع الخي  أجمؿ اآلثار اإلسالمية والصناعات المصرية األصيمة التى ارتبطت بشوارع ليا تاريخ

وتضـ أحد أبواب القاىرة وىو باب زويمة الشيير ببوابة المتولى وأجمؿ نموذج لمعمارة الفاطمية بمصر جامع 
 . الصالح طالئع ومجموعة مف اآلثار اإلسالمية المتنوعة منيا الدينية والحربية والمدنية

بيع منتجات الخيامية كؿ نجد وجوىا مصرية مشرقة باألمؿ ويضـ شارع الخيامية خمسوف محاًل لصناعة و 
محؿ يعمؿ بو أربعة أفراد ويعمؿ لحسابو أكثر مف خمسيف عامال فى تجييز وصناعة المنتجات الخاصة 

 عامال يفتحوف محالتيـ يوميًا  2754بالمحالت أى ما يعادؿ 

ض أوروبية المنتج المتميز بشارع الخيامية منتج المصرى ال مثيؿ لع عالميًا فكؿ المنتجات التى تعرض بمعار 
ىى عمؿ ماكينات وال يوجد مثيؿ لممنتج المصرى المتميز بالشغؿ اليدوى والتصميمات الفريدة وجميع الخامات 
المستخدمة ىى خامات محمية قماش القطف مف المحمة الكبرى والذى يستخدـ فى الدؾ أى أرضية التصميـ 

 . والداكروف مف سوؽ الحمزاوى باألزىروقماش المينوه والديسكو )القماش المميع( مف الخيامية نفسيا 
التصميـ يتـ بالخبرة الذاتية والتعمـ مف اآلباء ويتـ التصميـ عمى ورؽ تصميمات خاص لو تطبيقو معينة فى و 

  الرسـ ويتـ الرسـ عمى الداكروف وتثبيت القماش بشغؿ اإلبرة
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 : جامع الصالح طالئع

 

غـ أف الجامع فرغ مف بنائو سنة ور  .العصر الفاطمي التي بنيت في الجوامع ُيعد أخر امع الصالح طالئعج
صالة  ـ( إال أنو لـ يصبح مسجدًا جامًعا إال بعد بنائو بحوالي مائة سنة حيف أقيمت فيو أوؿ1164ىػ ) 555
أمر بإنشاء الجامع الوزير  [1].ـ1257 1250 عز الديف أيبؾ أياـ السمطاف الممموكي معةلمج

مف  لمخميفة العاضد ـ(، وكاف وزيرًا لمخميفة الفاطمي الفائز ثـ1164) 555سنة  الئع بف رزيؾط الصالح
لـ يمكنو مف ذلؾ حيث أشار عميو خواصو  الفائز ولكف الخميفة الفاطمياالماـ الحسين رأس بعده، ليدفف فيو

يجب أف تكوف في القصر، فأّعد لو الفائز مشيدا خاصا داخؿ باب  الفاطمييف بأف رأس األماـ الشييد جد
جامع الصالح طالئع ىو آخر الجوامع  [3][2].الديمـ أحد أبواب القصر الفاطمي.. وىو المشيد القائـ حالياً 

بإحدى عشرة سنة. وىذا الجامع كائف حالًيا في  الدولة الفاطمية قبؿ سقوط العصر الفاطمي التي بنيت في
 [4].بمحافظة القاىرة الدرب األحمر بقسـ باب زويمة ميداف بوابة المتولى في

فاطمي  مسجد ُيعرؼ أيًضا بأنو "المسجد المعمؽ" حيث يقع أعمى مف مستوى الشارع، ويعتبر أحدث
الجميؿ عمى الجدراف واألعمدة.  خط الكوفيبال ويوجد بالقرب مف باب زويمة ويضـ نقوًشا قرآنية .القاىرة في

 (لمكعبة المواجية) القبمة وأسفؿ المسجد توجد متاجر تدفع المتطمبات المالية لممسجد.ولقد تـ تزييف جدار
 بنوافذ زجاجية مزخرفة جميمة وتوجد بعيًدا عف المتاجر

. وىو مف الجوامع المعمقة، فكانت 2ـ1522الكبيرة حيث تبمغ مساحتو  المساجد عد جامع الصالح طالئع مفي
أرضيتو عند بنائو ترتفع عف مستوى الشارع بنحو أربعة أمتار، ولو أربع وجيات مبينة بالحجر أسفؿ ثالث 

منيا حوانيت. والوجية الغربية أىـ وجيات الجامع وبيا الباب العمومي أمامو رواؽ محموؿ عمى أربعة أعمدة 
المزىر. وكاف مركبًا عمى  بالخط الكوفي ت قرآنيةكتابا تحمؿ عقودًا مزخرفة عمييا أفاريز مف الرخاـ مف

بمصراعيف سطحيما مغشى بطبقة مف النحاس بزخارؼ  الخشب المدخؿ العمومي لمجامع باب كبير مف
ترجع إلى  بالنحاس محفورة فاطمية الطراز. وتغشيو وجو الباب نباتية ىندسية. وظير الباب تغطية زخارؼ

الباب  لجنة حفظ اآلثار العربية وقد نقمت [6].العصر الممموكي أعماؿ التجديد التي أجريت عمى الجامع في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-O.27Kane.2C_Bernard_2012._p._80-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-O.27Kane.2C_Bernard_2012._p._80-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اليًا. وجامع الصالح طالئع غنى بزخارفو المتنوعة التي مؤلت إلى متحؼ الفف اإلسالمي وىو معروض بو ح
مسطحات الجامع الداخمية والخارجية وتمتاز بنضوج ودقة عناصرىا اليندسية، والكتابات القرآنية الكوفية 

والجامع مستطيؿ [7].المزىرة التي تدور حوؿ عقود رواؽ القبمة ونوافذ الجامع. عف حياة الصالح طالئع
أرضي كاف ُيمؤل وقت الفيضاف مف الخميج. يحيط  صيريج بو 2ـ454.54يتوسطو صحف مكشوؼ مساحتو 
 الذي يتكوف مف ثالث بائكات.. واألروقة الثالثة األخرى يتكوف كؿ القبمة بالصحف أربعة أروقة أكبرىا رواؽ

ويعمو كؿ عقد شباؾ صغير  الرخاـ منيا مف بائكة واحدة فقط واألروقة ذات عقود محمولة عمى أعمدة مف
تسوده البساطة مكتنفة عموداف  المحراب .مفرغ بزخارؼ نباتية. ولمجامع ثالثة مداخؿ محورّية

الكائف عمى يميف المحراب مف أعماؿ بكتمر الجركندار في أواخر القرف الثالث عشر  والمنبر األحمر الرخاـ مف
، وبنى مكانيا مئذنة  الميالدي. وكانت المئذنة تعمو الباب الغربي الرئيسي.. وقد ُىدمت في وقت غير معمـو

ىػ  699وقد جدد الجامع سنة  .مئذنة لحدوث خمؿ في مبانييا، والجامع حاليا بدوف 1926أزيمت سنة  حديثة
وكاف مف ضمف  .محمد بف قالووف ـ( األمير بكتمر الجوكندار خالؿ السمطنة الثانية لمناصر1299)

تسبب في تصدع الجامع، فقاـ  زلزاؿ ـ( أصاب مصر1342ىػ ) 742والمنبر. وفي سنة  المحراب أعمالو
كما جدده في  [8].الكرة مع السمطاف في لعب الصولجاف بإصالحو األمير بكتمر الجوكندار الذي كاف يحمؿ

ىػ عبد الوىاب العيني أحد تجار القاىرة. كما جدده األمير يشبؾ مف ميدى داوادار الممؾ األشرؼ 844سنة 
 )ـ1477ىػ )882قايتباى سنة 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9#cite_note-8


46 

 

 المحتويات
 2 ................................................................................................................................ يقذيت

 3 .............................................................................. األول يجذها أٌاو فً انفاطًٍت انقاهرة .1

 7 ............................................ (انفاطًٍت انقاهرة فً األػظى انشارع) انًؼس شارع ػٍ ػايت يؼهىياث

 11 ....................................................... (و1113-991/هـ413-361) هللا بأير انذاكى جايغ:  .2

 11 ..................................................................... انسهذذار أغا سهًٍاٌ وُكخّاب وسبٍم يسجذ:  .3

 12 ....................................................................................................... انسذًًٍ بٍج:  .4

 13 .................................................................................................. : انكايهٍت انًذرست:  .5

 14 ............................................................................... : كخخذا انردًٍ ػبذ وكخاب سبٍم:  .6

 15 ............................................................................................... : بشخاك األيٍر قصر: .7

 16 ...................................................................................... :بانُذاسٍٍ ػهً يذًذ سبٍم:  .6

 17 .............................................................................. : قالووٌ بٍ يذًذ انُاصر يذرست:  .9

 16 ................................................................................. : برقىق انظاهر ويذرست يسجذ:  .11

 19 ................................................................. : قالووٌ انًُصىر وبًٍارسخاٌ ويذرست قبت:  .11

 21 ................................................................................... : أٌىب انذٌٍ َجى وقبت يذرست:  .12

 21 ....................................................................................................... : األقًر جايغ:  .13

 22 ...................................................................................... : بانؼقادٌٍ ػهً يذًذ سبٍم:  .14

 23 ................................................................................... : اٌُال األشرف انسهطاٌ دًاو:  .15

 24 ................................................................... و1535/  هـ943 باشا خسرو وُكخاب سبٍم:  .16

 25 ....................................................................................... : انكهٍباحً انخٍر أبى زاوٌت:  .17

 26 ............................................................................................ : انًؤٌذ انسهطاٌ جايغ:  .16

 27 .................................................................. ( :يٍالدٌت 1192ـ هجرٌت 465) زوٌهت باب:  .19

 29 .......................................................................................................... انُصر باب:  .21

 31 ............................................................................. : انبُذقذاري بٍبرش انظاهر يذرست:  .21

 31 ............................................................................................ : جؼفر يصطفى يُسل:  .22

 32 ..................................................................................................... : انفكهاًَ جايغ: .23

 34 .................................................................................................. : انغىري يجًىػت: .24

 36 ............................................................................ : وكانخها وواجهت انبٍضا َفٍست سبٍم: .25

 37 ............................................................................. : انجاشُكٍر بٍبرش انسهطاٌ خاَقاِ:  .26

 36 ....................................................................................... االسخادار انذٌٍ جًال جايغ:  .27

 39 .......................................................................................................... انفخىح باب:  .26

 41 ..............................................................................................: انفاطًٍت انقاهرة سىر .29

 42 .......................................................................................... : برسباي األشرف يذرست .31

 43 .............................................................................................................. : انخٍايٍت .31

 44 ............................................................................................... : طالئغ انصانخ جايغ .32

 46 ........................................................................................................................ انًذخىٌاث

 


