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ــملك أأأأا أنشأأأألش ــشههأأأأهاش ل أأأأاث ـبدا ة دلمنأأأأا معـلأأأأا ــميشأأأأ   ــم ما لأأأأا ــعلي أأأأا  -

ممعليأأأأا أنأأأأنسا  ة يي أأأأا ي أأأأم ا لأأأألـ ــم أأأألع يـأأأأ  ــشأأأأ   ـ أأأأ    ل أأأأع ــكأأأأ ل  مأأأأ  

يمأأ ـل   مأأ  للأأ  مأأ  ل أأع ــ أأاا دلأأ  نأأ   جأأاا ن  أأ  نأأ  دأأ   ج أأا لانأأا مل يأأا  أ أأع 

ـمأأا نانأأث ــنأأ  ه ــملل  أأ  مأأ ل ـ    أأ  ة ( ــقأأ   ــدأأاش  لشأأ  ) أمأأ ع للمأأار ل أأ ش 

ــشأأأأ   ـ أأأأ    نأأأأا جمأأأأا نأأأأ  للمأأأأار ــشأأأأ  ا نأأأأ  ــ دأأأأ ل  دج أأأأا لانأأأأا ـ أأأأعل ـ 

لأأأ  ـمأأأ  ــنق أأأ  ــشأأأ   ل أأأع ــكأأأ ل  مأأأ  ــشأأأ   يمأأأ ـل   مأأأ   ةدل دجأأأ ـ ـلمأأأللا ــشأأأ    

أأأأا  ا أأأأ ا  ة ــشأأأأ   للأأأأ  مأأأأ  ل أأأأع ــ أأأأاـ  ــمص ه أأأأ  ــ أأأأانل   أأأأ  ـبصنأأأأنسان   نأأأأا  لاـما

ـ دـأأع  أأ  نأأ ه  نأأاـ ـة لاأأ   ــشأأل  جل أأا ــقأأع ة أشل اأأا مأأال ا اة  ق ساأأا نح دأأ ا نأأ  ج أأا )دا

ة ( أأ  مأأ ش ا ـبأأا  مأأ ل ـ )ة دـ يدأأا  أأ  أدـبأأا مأأ ام  يـأأ  نعليأأا نشأأسع (لانأأا مل يأأا 

دلكأأأأ  للأأأأ  يد أأأأ ا ــ لأأأأ  ة دأاأأأأل ــنقأأأأ  لأأأأ  مأأأأسا  ــأأأأعل  ل أأأأع   مأأأأ  ندمأأأأ ش 

ث ماـ د أأأأا ــ  أأأأ لا ــشأأأأ لناة ديأأأأ ـ  دغ أأأأ شة  أأأأ  ش   ( لأأأأه999ــشأأأأس ع )ــح أأأأح   

ميأأأ  ـأأأ  ــشأأأاش ل أأأاث ــ أأأن   ــم أأألع دــمع بأأأا ــمشأأأس  ل  ملنأأأنسا   أأأ   .ناا يسأأأا

ة دـأألـا ـمأأحس  اـأأا ــم أألع ديلأأا (نقأأج جسأأا ) أأ  ن أأعـ  ( لأأاـ  دأأام )نقاملأأا لمأأا ه 

ــمع بأأأأا مابأأأأأم ة دلأأأأأ    ـأأأأأ  دلأأأأأاب  ديشـ ـ ة دنأأأأأا  ـأأأأأ  لأأأأأعه أد ش انأأأأأ   دينأأأأأا ة 

دنأأأا  نمأأأ  ل حقأأأع دجأأأ   نأأأ ه ــلم أأأا . بأأأياا دألامسأأأ  نكاناأأأا ــشأأأ   ج نأأأ دأن أأأ ل  

ل ياأأا  أأأ  عنأأأ  ــا  أأاة دنأأأا  لق مسأأأا  أأ  ن أأألعش ــمأأألن   دل ـلأأا لل سأأأاة دنأأأا  بأأأكي  

 .   ج ـ  اـا ــم لع

 

 .لقا ن لع ــش   ـ        ــ لا ــش د  ن  ن عـ  نقج جسا     أننسا   -
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هــهـ 1111أختلفت اآلراء حول تؤريخ بناء هذا األثر ولكن البعض يقول أنه  ؤهإرب بعها   -

، وذلك الذى وجد على نص تؤسيسى عثر علي  فى الواجهة الخارجية للؤسجد ، ولكن بعض 

هـ وذلك حيث وجد هذا التاريخ على بهاىى النوهوص 1111اآلراء ترجع تؤريخ الؤسجد لعا  

 .تؤثل تاريخ إنشاء الؤسجد التؤسيسية األخرى التى 

أؤههها عهههن تهههاريخ إنتههههاء الؤسهههجد فقهههد أجتؤعهههت اآلراء األثريهههة والتاريخيهههة علهههى عههها   -

 . هـــ وذلك إستنادا على النص الؤكتوب فى الجزءالعلوى ؤن الؤحراب 1111

 

توجهههد عهههدال تسهههاإيت حهههول وسيفهههة ههههذا الؤسهههجد الر يسهههية ههههل ههههو ؤسهههجد جهههاؤع أ   -

للوهههلوات الخؤهههو فقههه  وؤهههن خهههبل النوهههوص الكتابيهههة التهههى وجهههدت ؤدرسهههة أ  ؤسهههجد 

علههههى جههههدران الؤسههههجد والقبههههة والتههههى يوجههههد ببعبههههها  يههههات ىر نيهههه  وبعبههههها عبههههارات 

 دعا يههههة ويتبهههه  لنهههها أن للؤسههههجد وسيفتههههين وسيفههههة دينيههههة ووسيفههههة تربويههههة تعليؤيههههة

و فقهه  ،وهنههاك  راء تقههول أنهه  لههيو بؤسههجد جههاؤع وإنؤهها ؤسههجد خىاؤههة الوههلوات الخؤهه

ووههههبال الجؤعههههة وذلههههك ألن هنههههاك بعههههض الشههههواهد اآلثريههههة التههههى تشههههير إلههههى ذلههههك لعههههد  

أحتهههواءل علهههى ؤنبهههر وكؤههها أيبههها الؤسهههجد يتسههه  بعهههد  وجهههود ؤؤذنهههة ألىاؤهههة اآلذان فيهههها ، 

( عبهههاو  الشهههال)ههههذا إلهههى جانهههب وهههدر حجههه  الؤسهههجد ووجهههود الؤسهههجد الجهههاؤع الكبيهههر 

فههههى نفههههو الرىعههههة الؤكانيههههة ، ويتبهههه  ؤههههن خههههبل الووهههه  الؤعؤههههارى للؤسههههجد الههههذى 

يتكهههون ؤهههن ثبثهههة  وابهههل أنههه  يشهههؤل علهههى تخ هههي  للؤدرسهههة والهههذى يسههههر فهههى التخ هههي  

وذلههههك ىاعههههة التههههدريو و حجههههرات الخههههبوى ، ( لل ههههابل األوسهههه   والعلههههوى ) الؤعؤههههارى

ال هههابل السهههفلى أو الشبسهههتان )   ويشهههؤل علهههى تخ هههي  الؤسهههجد والهههذى يسههههر فهههى تخ هههي

والههههذى كانههههت وسيفتهههه  كؤوههههلى للوههههلوات الخؤههههو وخ بههههة الجؤعههههة ، والتههههى سههههو  ( 

 .أعرب  بالتفاويل 
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ة ـالشرىية ـالر يسية والواجهة الجنوبيآال أربع واجهات حرال تتؤيز الواجهة ـللؤنش  -

ؤالى و الشؤالى الشرىى قاؤتهؤا ، أؤا الواجهة الشؤالية فقد جؤعت بين اختجال الشـبإست

وذلك نتيجة لتوحي  الؤدرسة على ال ريل النافذ واحتوا ها على دهليز الؤلت  حول القبة 

فجعلها الؤعؤارى وكؤنها واجهتـين وذلك بواس ة إحداث ش   فى ؤنتو  الواجهة 

 . دا ؤنفولتـين ، أؤـا الواجهــة الجنوبيــة الدربيــة فهى أودر هذل الواجهات وأىلها أؤتدا

 

" وعبارال عن حر  تؤثل واجهة الؤنشؤال الؤ لة على الؤيدان وواجهة الؤدخل الر يسى  -

u " ؤقلوب ؤتعاؤد األببع(n ) أستخدؤت أببع  الجانبي  كؤداخل للبازار الؤلت  حول

واجهة الؤسجد ، وىد أرتــدت الؤيدان فى استخد  البلع األوس  كؤدخل غا ر للؤسجد 

أحدهؤا يؤثل الر يسية للداخل كؤا أرتـدت كتلة الؤدخل الؤسجد ؤؤا نتج عن ذلك حرؤان 

حجر الؤدرسة واآلخر حر  خارجى يؤثل حل ال ريل للبازار ، ويشدل واجهة الؤسجد 

 . الر يسيـة كتلة الؤدخل الر يسى للؤسجد 

  -:املدخل الرئيىس للجامع  -

ؤسجد على فتحة عقد الؤدخل وهى عبارال عن عقد ؤدبب ؤرتفع تشؤل واجهة الر يسة لل -

يتوس   عقد شدلت  اىي  العقد شبكة ؤن الؤقرنوات الدالي  الؤقعرال وتتكون ؤن خؤو 

ح ات أفقي  تبدأ بعقود ثبثية الفووص ، وىد حدد عقد الؤدخل الر يسى بعقد حلزونى ، 

بزخار  هندسية ونباتية عبارال عن نو  دا رال وس ى يشيع وىد زينت  اىية عقد الؤدخل 

فيها اثنى عشر شعاع تنتهى بؤشكال زخرفي  غاية الدىة والروعة وتنتهى نو  الدا رال 

بح ات ؤن الؤقرنوات الؤتبادلة بالق ع الخزفية ، ويتوس  هذل األشكال الزخرفية التى 

، وتعلو هذل غ بؤشكال ؤعينات تخرج ؤن نهاية هذل الح ات نافذال ؤعشقة بالخز  الؤفر

النافذال الونجة الؤفتاحية للؤدخل الر يسى التى يعلوها أحد النووص الكتابية ترجع للعور 

 . البهلوى 
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أؤا األببع الجانبية للؤدخل الر يسى فهى عبارال عن شكل ؤست يل ؤزخر  بجاؤة فى  -

سين ىس  كل ؤنهؤا إلى ، وىس  كل ؤنهؤا إلى جزأين رأالوس  وأربع جاؤات فى الزوايا 

أربع دخبت رأسية تتبادل بين الشكل الؤربع والؤست يل ؤنها على هي ة ؤربع بإ ار ؤن 

الؤست يلة فيشدلها عقد  الدخلة الوريدات يتوس   شكل وليب يحي  ب  زخار  نباتية ،

 . ؤدبب يشب  زخارف  زخار  كوشات عقود الؤدخل الر يسى 

 

بدعاؤات بخؤة وتحتوى على أربعة شبابيك ؤعقودال بعقد ؤدبب تتؤيز بإؤتدادها ؤدعؤة  -

ذو زخار  هندسيىة وبعبها ؤحجوب بحجاب جوى وأخرؤتروكة  بدون حجاب فتؤثل فتحة 

الشباك ؤفتوحة والؤبحس أنها خالية ؤن الزخار  ، ويوجد فى نهاية القس  الشؤالى فتحة 

 .  باب ت ل على الشارع

  

تؤثل واجهة ؤؤتدال عربيا تحتوى على فتحتين أحداهؤا فتحـة شباك واألخرى لباب فى  -

حيث تتول فتحتا الباب والشبالك بحجرال ؤربعة ويتوس  اؤتداد هذل الجزء العلوى ؤنها 

الواجهة دعا   بخؤة تدع  الجزء األوس  ؤن البلع الجنوبى الشرىى ، تبحس سؤك 

 .الجدران فى هذا البلع 

 

واجهة جدار الؤحراب ؤن الخارج عد هذل الواجهة ؤن أه  الواجهات للؤسجد لكونها تؤثل ت -

وتقس  عبر عقود ؤدببة ؤرتفعة ؤقسؤة إلى خؤسة أىسا  رأسيـة وهى واجهـة حرال غير 

 . ؤتولة ببوا ك البازار 
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األبهبع ، وىهد جهاء التخ هي  يتكون الؤسق  األفقى ؤن ؤساحة ؤسهت يلة غيهر ؤتساويـهـة  -

الؤحههورى للجههاؤع ؤخالفهها للتخ ههي  الخههارجى حيههث عههالج الؤعؤههارى ذلههك ؤههن خههبل توههحي  

  -:تجال ناحية الجنوب الدربى ، ويتكون ؤن ثبثــة  وابـل إتجال الكتلة الؤحوريـة للؤسجد 

 .كؤولى للولوات الخؤو وؤولى شتوى ( الشبستان )ال ابل األربى  -

 .األوس  يستخد  فى إىاؤة حلقـات الدرو ال ابل  -

 . ال ابل العلوى يستخد  خىاؤة الشيوب والؤدرســين  -

 

يعد ال ابل الر يسى ويشتؤل تخ ي ه  علهى ثبثهة عناوهر أساسهية وههى الهدهليز ، القاعهة  -

 . الر يسـية ، القبــــــة 

 

للخهبوى والسهبل  الوهاعدال كتلة الؤهدخل الر يسهى ووزع علهى جوانبه  حجهرات يقع خل   -

يبهدأ الهدهليز ؤهن ال هابل الر يسهى وتوجهد الؤإدية لل ابل العلوى والهاب ة لل ابل السهفلى ،

على جانبي  دخبت رأسية ويقس  إلى ثبث ؤربعهات وذلهك بواسه ة ؤسهارات العقهود الؤدببهة 

:-  

 . الدهليز فتحة الشباك ؤدشاال بحجاب زخرفى الؤربع األول عن يؤين  -1

الؤربع األخير توجد فتحة باب تإدى إلى دركاال ؤخؤسة األببع ؤد اال بؤىبيهـة ؤتقا عهـة  -1

فتحة باب دخول تإدى إلى أربع أببع ؤنهها دخهبت ؤعقهودال بعقهد ،وتوجد فى ودر الدركاال 

ؤههدبب وفههى النهايههة ؤسههاحة ؤربعههة ؤد ههاال بقبههة بههحلة ؤقاؤههة علههى حنايهها ركنيههة وأحههد هههذل 

ؤحراب خؤاسى خالى ؤن الزخار  ويتقد  ههذا الؤحهراب حفهرال اخؤها  أو الدخبت تفت  فيها 

الؤرىد وهى ؤساحة ؤسهت يلة وههى ؤهن ؤؤيهزات العؤهارال فهى العوهر الوهفوى يبهد الؤسهجد 

 .يشؤل على هذل الحجرال 
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سق  الدهليز بؤجؤوعهة ؤهن القبهاب البهحلة الؤقاؤهة علهى حنايها ركنيهة ، ويحهدث إنكسهار  -

ع الؤقابههل لجههدار الؤحههراب فههى القاعههة الؤركزيههة وبههذلك الكسههر يلتهه  الههدهليز لتوجيهه  للبههل

   .الدهليز حول اخيوان 

أؤهها الههدهليز اآلخههر ؤقسهه  أيبهها لثبثههة ؤربعههات وينتهههى بؤسههاحة ؤسههت يلة ؤد ههاال بقبيبههة  -

بهحلة ،ويوجهد فههى الؤربهع األوسه  علههى يسهار الههدهليز الشهؤالى فتحهة بههاب ؤسهدودال بجههدار 

باب تإدى إلى حجرال ؤربعهة ويؤهين الهدهليز الؤربهع األخيهر توجهد فتحهة  ،ودر الدهليز فتحة

 .باب ؤعقودال بعقد ؤدبب تإدى إلى القاعة الوس ى الر يسية الؤد اال بقباب بحلة 

 

عبارال عن ؤساحة ؤربعة يت  الدخول إليها ؤن خبل ؤهدخل ؤهدبب يقهع فهى البهلع الشهؤالى  -

الشرىى الؤواجهة لجدار الؤحراب والذى يتول بكتلة الدهليز عهن  ريهل فتحهة بهاب ؤعقهودال 

وكذلك فى زوايال ؤن الهداخل ؤجؤوعهة دخهبت بعقد ؤدبب ويوجد فى أواس  األببع الؤربع 

توهل إلهى نهايهة التربيهع السهفلى ،ويوجهد بالجههة الشهؤالية الشهرىية  تنتهى ؤن أعلهى بعقهود

تتوهل دخلة ؤست يلة بها فتحهة بهاب الهدخول يعلهول فتحهة شهباك ؤتسهعة ؤعقهودال بعقهد ؤهدبب 

 . بدهليز ال ابل العلوى 

  -:المحراب  -
يوجههد فههى وههدر القاعههة ببههلعها الجنههوبى الدربههى توجههد دخلههة ؤسههت يلة بههها عقههد دخلههة  -

الؤحهراب  الؤحراب والؤعقود بعقد ؤدبب زينت كوشات عقهودل بزخهار  نباتيهة وتهزين  اىيهة

 .بح تين ؤن الؤقرنوات ويوجد أعلى الؤحراب إزار كتابى ؤكتوب بخ  الثلث

دال بعقهد زخرفهى ويفهت  علهى دهليهز شهباك ؤدشهى أؤا الدخلهة الشهؤالية الدربيهة وههى ؤعقهو -

 .شباك ؤؤاثلة لفتحة الشباك الؤقابلة لها بالخز  ويعلوها فتحة 

  -:ت ـــبـــــالتربيع السفلى للق -(1

بؤربع دخبت وسيفية فى زوايا الؤربع شدل ؤا بينها شدل الؤعؤارى التربيع السفلى للقبة  -

 .زخرفية لؤباهاتها فى أواس  األببع بؤربع دخبت أخرى 
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  -:ت ـــبـــــللقمنطقت اإلنتقال  -(2

جاءت ؤن قة اخنتقال القبة تشب  كرسى القبة حيث أعتؤدت على ثؤانيهة عقهود ؤدؤجهة فهى  -

دخبت التربيع السفلى حيث شدل الؤعؤارى التربيهع السهفلى بهؤربع دخهبت فهى زوايها الؤربهع 

دخههبت أخههرى لؤبههاهاتها وكانههت هههذل الههدخبت فههى أواسهه  األبههبع بههؤربع شههدل ؤابينههها 

 .بإ ارات عقود ؤدببة 

 -:خوذة القبــــــت  -(3

تخ ي  القبة ؤن الداخل جاء ؤشابها  لتخ ي  ىبة الوهخرال حيهث أنهها أنشه ت علهى ثؤانيهة  -

عقود ولكن نج  الؤعؤارى فى إخفاء التثؤين ؤن خارج الؤسجد إي أن  ثؤن زوايال بإستخدا  

ؤدببهة الؤرتفعهة الؤدؤجهة فهى دخهبت الزوايها وأواسه  األبهبع الؤزخرفهة بزخهار  العقود ال

نباتية تحور بينهها ؤثلثهات ؤقلوبهة كونهت فهى ؤجؤوعهها خهوذال القبهة والتهى يفهت  فيهها سهت 

شباك ؤعقودال بعقهد ؤهدبب تتنهاوب ؤهع سهت عشهر عقهد ؤهدبب أوه  غيهر ؤفتهو  عشرال فتحة 

رفية فؤنها تشب  أيبا زخارفها إلى حد كبيرزخرفهة زخر  بزخار  نباتية وؤن الناحية الزخ

يع ى اللون الذهبى األوفر ؤن الخارج والذى  رؤلىىبة الوخرال ؤن الداخل ، وتؤخذ اللون ال

ؤع تعاؤد أشعة الشؤو ، وخوذال القبة ؤن الخارج زينت بزخار  نباتية ؤثل ؤهروا  نخيليهة 

 .وأنوا  ؤروا  نخيلية 

 

عبهارال عهن دهليهز ؤؤتههد ويوجهد علهى جانبيهه  عهدد ؤهن الحجهرات والتههى أغلبهها عبهارال عههن  -

ؤسههاحات ؤربعههة أو ؤسههت يلة ، وىسهه  الههدهليز لؤسههاحات ؤربعههة ىسهه  كههل ؤنههها إلههى دخههبت 

، نوعد لهذا ال ابل ؤن سل  بشه   رأسية لتقليل البد  والحؤل الناتج عن أؤتداد الحوا   

األوسه   ا السل  إلى دركاال تفت  على دهليز ؤ ابل لهدهليز ال هابلالدهليز األوس  ويإدى هذ

دركههاال الؤههدخل والتههانى ؤقسه  إلههى جههز ين القسهه  األول به  ثههبث ؤربعههات أحههدهؤا تفهت  علههى 

تفت  بعقد ؤدبب على حجرال ؤربعة ؤد اال بقباب بحلة وهى تعلو حجهرال الشهيخ فهى والتالت 

راب ذو الؤسق  الخؤاسى حيهث يوجهد فهى الجههة ال ابل األوس  وتؤاثلها فى التخ ي  والؤح

الحنوبية الدربية ، ويقال أن هذا ال ابل كهان يسهتخد  كحلقهة درو لنسهاء القوهر الؤلكهى او 

 .ؤولى لهن حتى يست يعن اخستؤاع للشيخ ورإيت  
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أروىة ؤوازية لجدار القبلة بواسه ة أربهع دعاؤهات عبارال عن ؤساجة ؤربعة ؤقسؤة لثبث  -

ذات ؤسق  ؤثؤن ، ويشدل كل بلع ؤن أببع الؤربع ثبث دخبت رأسية يسهتخد  ككتيبهات 

أحههدهؤا يتوههل بالسههرداب الؤووههل للقوههر ، وىههد غ ههى الشبسههتان بؤىبيههة بههحلة ، ويههت  

 يسية للؤسجد ، ويول الووول إلي  عبر فتحة باب بال ابل األوس  ؤجاورال لفتحة الباب الر

بنا السل  الهاب  ؤن ال ابل األوسه  إلهى دركهاال الهدخول الر يسهية للشبسهتان وههى ؤسهت يلة 

 .الؤساحة 

  -( :جدار القبلت )الضلع الجنوبى الغربى 

خالى ؤهن الزخهار  وعلهى جهانبى جدار القبلة فيتوس   ؤحراب خؤاسى ؤعقود بعقد ؤدبب  -

خلة شباك ؤسهدودال واآلخهرى تبهدو وكؤنهها دخلهة بهاب سهدت الؤحراب توجد دخلتان أحدهؤا د

 .حاليا 

وىس  الؤوهلى إلهى ؤربعهات وؤعينهات ؤد هاال بؤىبيهة ؤتقا عهة ، وشهدلت أبهبع الشبسهتان  -

 .دخبت ؤست يلة ؤاعدا البلع الشؤالى الدربى في  فتحات شبابيك ؤسدودال 

 

األرجه  تخ هي  يعتبر تخ ي  هذا الؤسهجد تخ ي ها فريهدا فهى العؤهارال اخيرانيهة وههو علهى  -

خيوان ؤدرسة ؤثؤن يستخد  فى إىاؤة حلقات الهدرو بالتنهاوب وفهى أوىهات ؤعينهة فهى حهين 

 .يستخد  الخبوى التى تلت  حول  فى أستقبال ال بب وإىاؤته  

الوسهه ى الؤركزيههة فؤنهه  يرجههع لتههؤثيرات ؤههن ذات القبههة وعنههدؤا نتحههدث تخ ههي  الؤدرسههة  -

عؤهارال السههبجقة علهى عؤههارال الؤسههجد ، فالؤدرسهة ذات القبههة ابتكههارا أنابهولى فههى العؤههارال 

 . التركية وىد ؤهدت ال ريل فيؤا بعد لعؤارال الؤسجد العثؤانى 

وبع النوافهذ والشهبابيك فهى رىبهة القبهة بشهكل ؤهزدوج داخلهى وخهارجى خدخهال كؤيهة ؤهن  -

 . بوء ال
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 (1)لوحة  

يؤثل الواجهة الشؤالية الشرىية للؤسجد والذى ؤنسر خارجى للؤسجد ؤن الخارج  -

 . يتوس ها كتلة الؤدخل الر يسى 
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 (1)لوحة 

 . وورال تؤثل ىتحة باب الدخول الر يسية للؤسجد  -
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 (3)لوحة 

والعقد الؤدبب  الؤدخل الر يسى للؤسجد والزخار  التى توجد على فتحة باب الدخول -

 .للؤدخل 
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 ( 4)لوحة 

القبة الر يسية للؤسجد والتى تعلو القاعة الر يسية فى ال ابل األوس  وتسهر ؤن الخارج  -

 .والزخار  النباتية والشري  الكتابى 
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 ( 5)لوحة 

ؤنسر خارجى للقبة ويسهر اللون الرؤلى واألوفر للقبة الذى يع ى لون ذهبى عند تعاؤد  -

 .الشؤو عليها ويسهر أيبا الشبابيك والنوافذ فى رىبة القبة أشعة 

 



 
16 

 

 

 ( 6)لوحة 

وورال توب  القبة ؤن الداخل حيث ؤنا ل أنتقال القبة ورىبة القبة ؤن الداخل والنوافذ  -

 .والدخبت الؤعقودال وأيبا زخار  سق  القبة 
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 ( 7)لوحة 

توجد علي  والتى تسهر فيها الدا رال وورال تؤثل سق  القبة ؤن الداخل والزخار  التى  -

 .الؤركزية والذى يحي  بها زخار  هندسية على شكل لوزات هندسية 
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 ( 1)لوحة 

وورال تؤثل القاعة الر يسية ؤن الداخل والتربيع السفلى للقبة والدخبت الؤست يلة التى  -

الناتية  تؤخذ إ ار عقد ؤدبب واحد الدخبت يتوس ها نافذال جوية وتسهر الزخار 

ية الداية فى الدىة والروعة والتى تؤخذ اللون الذهبى والتركوازى ، وايبا الكتابات والهندس

 . الدعا ية واآليات القر نية 
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 ( 9)لوحة 

وورال تؤثل أحد الكوشات الجانبية لعقود الؤدببة التى أ رت بها الدخبت فى التربيع  -

 . السفلى للقبة وايبا تسهر بعض النوافذ فى رىبة القبة ؤن الداخل 
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 ( 11)لوحة 

لوحة تؤثل أحد دخبت الؤست يلة التى تاخذ بإ ار عقد ؤدبب وتوجد فى القاعة الر يسة  -

 . بالؤدرسة 
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 ( 11)لوحة 

لوحة تؤثل أحد جانبى فتحة باب الدخول الر يسية والتى توجد فى أحد الدخبت زخار   -

نباتية وهندسية ؤن الفسيفساء والبب  الؤزجج التركوازى والذهبى وأيبا زخرفة 

 . الؤقرنوات الؤتدالية التى تؤخذ شكل ح اتها عقد ثبثى الفووص 
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 ( 11)لوحة 

فتحة عقد الؤدخل وهى عبارال عن عقد ؤدبب ؤرتفع يتوس   عقد شدلت  اىي  العقد وورال تؤثل  -

شبكة ؤن الؤقرنوات الدالي  الؤقعرال وتتكون ؤن خؤو ح ات أفقي  تبدأ بعقود ثبثية الفووص وىد 

زينت  اىية عقد الؤدخل بزخار  هندسية ونباتية عبارال عن نو  دا رال وس ى يشيع فيها اثنى عشر 

ى بؤشكال زخرفي  غاية الدىة والروعة وتنتهى نو  الدا رال بح ات ؤن الؤقرنوات شعاع تنته

الؤتبادلة بالق ع الخزفية ، ويتوس  هذل األشكال الزخرفية التى تخرج ؤن نهاية هذل الح ات نافذال 

ؤعشقة بالخز  الؤفرغ بؤشكال ؤعينات ، وتعلو هذل النافذال الونجة الؤفتاحية للؤدخل الر يسى التى 

 .علوها أحد النووص الكتابية ترجع للعور البهلوى ي
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 ( 13) لوحة 

وورال توب  تفاويل الؤقرنوات الؤتدالية فى العقد الؤدبب لفتحة باب الدخول الر يسى  -

 .للؤسجد 
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 (14)لوحة 

 . وورال توب  أحد القباب داخل الؤسجد ، والتى تد ى أحد الحجرات فى ال ابل العلوى  -
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 ( 15)لوحة 

ويعلوها ( القاعة الر يسية )وورال تفويلية ألحد الدخبت الؤست يلة فى ىاعة التدريو  -

جزء ؤن رىبة القبة وأحد النوافذ والدخبت ، ويوب  تفاويل الزخار  النباتية والهندسية 

 .وبعض الكتابات آليات ىر نية 
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 ( 16)لوحة 

على األفريز أوشري  وورال تفويلية أخرى توب  تفاويل الزخار  والكتابات عن ىرب  -
 بس  هللا الرحؤن الرحي  " الكتابات أسفل رىبة القبة ويتب  كتابة اآلية القر نية 

وايبا يسهر " ......يسب  هلل ؤافى السؤوات واألرض وهو الؤلك القدوو العزيز الحكي  
 .أحد الدخبت الؤدلقة ل  يفت  فيها نافذال ،نافذتين ؤن الجص الؤفرغ و
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  (17)لوحة 

وورال تفويلية توب  أحد دخبت الؤست يلة ذات إ ار ؤعقود بعقد ؤدبب والتوجد فى  -

 .رىبة القبة ؤن الداخل 
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 ( 11)لوحة 

وورال توب  التربيع السفلى للقبة ويعلول شري  الكتابات ث  رىبة القبة والنوافذ ث  خوذال  -

 .القبة ؤن الداخل 
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 ( 19)لوحة 

دخلة الؤحراب فى القاعة الر يسية الؤعقودال بعقد ؤدبب وتزين  اىيت  بح ات ؤن   -

الؤقرنوات التى تتكون ؤن عقد خؤاسى الفووص وايبا يتب  الزخار  النباتية 

 .والهندسية الؤزججة ويعلول نافذال ويسهر ايبا جزء ؤن رىبة القبة 
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 (  11)لوحة 

وسهق  الؤهدخل وزخارفه  ويسههر ( ىاعهة التهدريو)وورال توب  ؤدخل للقاعهة الر يسهية  -

 .شكل القبة ؤن أعلى ورىبة القبة والدخبت الؤست يلة والنوافذ اللتى تتناوب ؤعها بالتبادل 
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 ( 11)لوحة 

وينتهى بحجرال ؤربعة يدي يها ىبة بحلة ويتب  الدهليز الذى يوجد بال ابل العلوى  -

 . الدخبت الؤربعة التى توجد على الجانبين 
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 ( 11)لوحة 

 . الدهليز الر يسى الذى يلى فتحة باب الدخول  -
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 ( 13)لوحة 

وورال تفويلية ألحد الكتابات التى توجد على جدار الؤسجد ويسهر جزء ؤنها ويكتب بها  -

 . وهو أحد اآل ؤة األثنتى عشر الشيعية " اخؤا  جعفر الوادل " 
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 (  14) لوحة 

وورال تفويلية توب  أحد كوشات عقود الؤدببة للدخبت الؤست يلة وزخار  التى يوجد  -

 . بة الشري  الكتابى عليها وجزء ؤن رىبة الق
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 ( 25) لوحة  

 الؤسق  األفقى لل ابل األول لؤسجد الشيخ ل   هللا  -
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 (  26) لوحة 

 الؤسق  األفقى لل ابل الثانى لؤسجد الشيخ ل   هللا  -
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