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 :الممخص
ال ريب انَّ لممسجد أىمية ومنزلة عظيمة في اإلسالم ، وقد نّوه اهلل        

تعالى في القرآن الكريم إلى مكانة المسجد والمشتغمين بعمارتو، فقال عزَّ 
وجل: } ِفي ُبُيوٍت َأِذَن المَُّو َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُدوِّ 

اَلِة َٖٙواْْلَصاِل ) َقاِم الصَّ (ِرَجاٌل الَّ ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر المَِّو َواِ 
َكاِة  يَتاِء الزَّ ( }،سورة َٖٚيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقمَُّب ِفيِو اْلُقُموُب َواْْلَْبَصاُر ) ۙ  َواِ 

اهلل النور، وعن النبي صّمى اهلل عميو وسّمم أّنُو  قال:  أحب البالد الى 
ه ، بدأ القائد عمرو بن العاص  ٕٔمساجدىا .فعقب فتح بالد مصر عام 

في تخطيط مدينة الفسطاط ، لتكون قاعدة عسكرية النطالق العمميات 
العسكرية ، وسكنًا لمجند المقاتمة ، فبدأ بتأسيس المسجد، ليكون أول وحدة 

لى جواره دار اإلمارة ، ومن حولي ما خطط عمرانية تؤسس في المدينة وا 
القبائل، وقف عمى تحديد قبمتو جمع كبير من الصحابة رضوان اهلل عمييم، 
وكان طولو خمسين ذراعًا في عرض ثالثين ، ثم توالت الزيادات عمى 
مساحتو ، وبني من مادة الطوب أو المبن ، وسّمَي عمى مدى اْلزمنة بعدة 

االسم الذي مسميات منيا:  تاج الجوامع ، والجامع العتيق ، فضاًل عن 
عرف بو منذ تأسيسو بجامع عمرو بن العاص، و كانت تقام فيو حمقات 
الدروس واالرشاد ، ودروس الفقو والحديث وعموم القرآن واْلدب ، وشيد 

 عّدة تطورات عمرانية منذ تأسيسو وحتى نياية العصر اْلموي.
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Abstract: 

Ezz is no doubt that the mosque importance and great 

status in Islam has praised Allah in the Holy Qur'an to 

the status of the mosque and workers Bamarth, said the 

Almighty: {In houses of God to raise and stating his 

name swim to him the mornings and afternoons (36) men 

whom neither trade nor  A sale on the remembrance of 

God and establishing prayer and giving zakat  They fear 

a day when hearts will be overturned. {The Prophet, 

peace and blessings be upon him, said: 37}  Therefore, 

after the conquest of Egypt in the year 21 AH, the leader 

Amr ibn al-Aas began planning the city of Fustat, to be a 

military base for the launch of military operations, and a 

residence for the fighting soldiers.  The tribes, and a 

large group of the Companions, may God be pleased 

with them, stood to determine its qiblah. Its length was 

fifty cubits by thirty cubits, then increases took place 

over its area. It was built of brick or mud.  Al-Atiq, in 

addition to the name by which it was known since its 

foundation in the Amr Ibn Al-Aas Mosque, and the 

mosque was established for Muslims to perform Friday 

prayers and the five daily prayers, and lessons and 

guidance sessions, jurisprudence, hadith, Quranic 

sciences and literature were held there, in addition to 

being the place where the governor meets people  In 

order to convey what he wants to convey, he has 

witnessed several urban developments since its 

foundation until the end of the Umayyad era, and I will 

address them with careful research after God’s success, 

relying on what I have available from sources and 

references dated in this regard   
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 مقدمة : ال
 ٕٔالتي بين أيدينا عمى ان مدينة الفسطاط ُأسست سنة ( ٔ)أجمعت غالبية المصادر

م ، لتكون حاضرة لمديار المصرية، وقاعدة النطالق الجيوش العربية لتحرير ما  ٔٗٙىـ/ 
 تبقى من أرض مصر فضاًل عن تحرير بالد المغرب العربي .

ّط عمرو بن العاص والمسممون معو رحاليم في الموقع المنتخب ـ الفسطاط ـ حَ 
وانضمت القبائل العربية بعضيا الى بعض وتنافست في حيازة المواضع حول فسطاط 

، اْلمر الذي دعا عمرو بن العاص أن يولي ميمة إسكانيم الى مجموعة من (ٕ)عمرو
يندسية وأنساب العرب، وممن كانوا يتمتعون االشخاص " ممن َليم دراية ومعرفة باْلمور ال

، وىم معاوية بن حديج التجيبي ، وشريك بن سمي الغطيفي وىو (ٖ)بنفوذ سياسي عمى قبائميم"
، وكان ىؤالء ىم (ٗ)من قبيمة مراد ، وعمرو بن قحزم الخوالني ، وحيويل بن ناشرة المعافري

، وقد يكونوا ُىْم من (٘)المنسوبة الى كل قبيمة "الذين أشرفوا عمى انزال العرب في " المواضع 
 بين الذين أشاروا عمى عمرو بن العاص بالرجوع من االسكندرية الى موقع الفسطاط ىذا . 

ومن الجدير االشارة أن خطط أىل الفسطاط وضعت عمى وفق القاعدة القبمية وانيا 
بدوره الى الطريقة العربية  ، وىذا يرجع(ٙ)تشبو الى حٍد كبير خطط محال الكوفة والبصرة

االسالمّية في بناء اْلمصار العربية التي أقيمت في اوائل القرن االول اليجري من حيث 
اختيار الموقع والوحدات االدارية التي اشتممتيا تمك اْلمصار ، فكان المسجد ألجامع يمثل 

في نفوس المسممين  أول وحدة طوبغرافية ادارية أسست في مدينة الفسطاط ، لمالو من قدسية
وْلنو يمثل المركز الرئيسي الذي ُيقيم فيو الناس صالة الجمعة والصموات االخرى ، فضاًل عن 

 .  (ٚ")كونو " المكان الذي يجتمع الوالي فيو بالناس لتبميغ ما يريد تبميغو 
 : اختيار موضع المسجد وتخطيطه  
الفسطاط كان قد حازه قيسية أن موضع المسجد الجامع في ( ٛ)أورد عدد من المؤرخين

بن كمثوم التجيبي الذي يكنى أبا عبدالرحمن وىو من بني سوم ، وقد سألو عمرو بن العاص 
فيو ليجعمو مسجدًا فسّممو إياه وقال: اني أتصدق بو عمى المسممين ، فتحّول عن الموضع ، 

 واختط مع قومِو بني سوم . 
اره قبل اختطاط المسجد ، وىذا يخالف يبدو من خالل ىذه الرواية أن قيسبة اختط د

ما ذىبنا اليو من أن المسجد أول وحدة عمرانية أسست في مدينة الفسطاط ، ولكن من الراجح 
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أن قيسبة قد حاز الموضع ىذا وأسكن أىمو فيو حينما كان المسممون يحاصرون حصن 
ية بقي الموضع يحمل اسمو ـ أي قبل تحريره ـ وحينما عادوا اليو بعد تحرير االسكندر  (ٜ)بابميون

ولم تكن المجنة المشرفة عمى توزيع خطط القبائل قد باشرت أعماليا . ومما يرجح ما ذىبنا 
قد ذكر أن الطريق : " كان محيطًا بالمسجد من جميع جوانبو " ،  (ٓٔ)اليو، أن ابن دقماق 

عت خطط مما يؤكد أن المسجد أول وحدة عمرانية أسست كمركز لممدينة ومن حولو وزّ 
 القبائل. ولو أنو لم يكن كذلك اللتصقت احدى جوانبو بأحد المرافق العمرانية اْلخرى . 

وفضاًل عمّا ذكرنا فأننا نشك في صحة الرواية السالفة الذكر والتي تشير الى أن 
موضع المسجد قد حيز من قبل قيسبة بن كمثوم التجيبي ، وذلك لعدم ذكرىا من قبل ابن عبد 

اقدم وخيُر من كتب عن مصر ، فضاًل عن تعدد الروايات في أصل موضعو .  الحكم وىو
، (ٕٔ)، وفي رواية ُأخرى أن موضعو كان خاناً (ٔٔ)ففي رواية أن موضع المسجد كان جّبانة*

ولواننا ال نرجح ىاتين الروايتين، ْلنو من غير المعقول أن يبعثر المسممون مقابر الموتى 
، ْلن ذلك ينافي مبادئ اإلسالم  ومن غير المعقول أيضًا أن ليأسسوا فوق موضعيا مسجداً 

 يختط المسممون المسجد عمى أرض كانت موقفًا لمدواب ْلن ذلك ال يتناسب وقدسية بيت اهلل.
وىناك رواية الميث بن سعد التي تشير الى أن موضع المسجد كان بستانًا مميئًا 

 بدو اكثر واقعية وأقرب الى القبول .، ونحن نرّجحيا ْلنيا ت(ٖٔ)بالحدائق واالعناب
،  (ٗٔ)وميما يكن من أمر فقد اختط المسممون المسجد وحّددوا قبمتو باستخدام الحبال

وذلك الستقامة ابعاده ومنعًا النحرافيا ،  فضاًل عن معرفة  وحرص العرب بدقة  اليندسة 
وفي رواية ( ٘ٔ)نت مشّرقة قمياًل  " وانتظام البناء . وعمـى الرغم من تمك الدقة ااّل أن القبمة " كا

ـ أي منحرفة عن اتجاىيا الحقيقي نحو المشرق ـ ومما يؤكد ( ٙٔ)أنيا " أنيا كانت مشرقة جدًا " 
انحراف القبمة أن : " الميث بن سعد وعبداهلل بن لييعة كانا يتيامنان اذا َصّميا في المسجد 

 .(ٚٔ)الجامع " 
 : الفسطاط في العصر الراشديالتطورات العمرانية لمسجد 

م ، الى الشمال من حصن بابميون ،  ٔٗٙىـ/  ُٕٔاختط المسجد الجامع  في سنة 
ووقف عمى اقامة قبمتو ثمانون رجاًل من الصحابة بينيم الزبير بن العوام والمقداد بن االسود 

 . (ٛٔ)وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء  وأبو ذر الغفاري وأبو نضرة الغفاري وغيرىم



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٜٗٓٗ ) 
 

أن عدد الصحابة الذين وقفوا عمى اقامة قبمتو كانوا سبعين .  (ٜٔ)ويذكر الشرقاوي
. فضاًل عن أن ليذا المسجد (ٕٓ)االمر الذي جعمو يستحق أن يطمق عميو اسم تاج الجوامع

مسميات عديدة ، ومن الراجح أنيا ُأطمقت عميو في فترات زمنية مختمفة ، فقد سمي بجامع 
. ويبدو أنو سمي بذلك تمييزًا عن الجامع الذي بناه (ٕٔ)ص أو الجامع السفالنيعمرو بن العا

، ومسجد النصر وتاج (ٖٕ). وسمي بالجامع العتيق*(ٕٕ)احمد بن طولون خارج مركز الفسطاط
(، ومسجد ٕ٘. وســـمي أيضـًا بالمســـجـد ـ الجامع)( ٕٗ)الجـوامـع مـن قبيل المباىـاة  والفـخـر

إّتخذ عمرو بن العاص منبرًا * لو في المسجد الجامع لغرض اداء الخطبة من ( .ٕٙالفتح)
عميـو ، فكتب اليو الخميفة عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو ( يأمره بكسرِه ويقول: " أما بعد 
فأنو بمغني انك اتخذت منبرًا ترقى فيو عمى رقاب ألمسممين ، أو ما بحسبك أن تقوم قائمًا 

 . (ٕٚ)بيك فعزمت عميك لمّا كسرتو  " والمسممون تحت عق
ويتضح لنا من خالل ىذا النص أن الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( كان لو عيون في 
الواليات يوافونو بأدق التفاصيل عن تصرفات الوالة والرعية . فضاًل من أنو أراد الحفاظ عمى 

واقفًا ومتكئًا عمى جذع  سّنة رسول اهلل )صـمى اهلل عميو وسمم ( الذي كان يخطب بالمسممين
، كذلك، أن ىذِه البساطة والزىد كانتا من ميزات عصر الرسالة والخالفة (ٕٛ)نخمة في المسجد

 الراشدة .
لم تذكر المصادر التي بين أيدينا أن "عمرًا  اتخذ لو منبرًا بعد وفاة الخميفة عمر 

والة الذين جاؤا بعده اتخذوا )رضي اهلل عنو( ااّل أن بعض تمك المصادر ذكرت أن عددًا من ال
المنبر في المسجد الجامع . ففي رواية أن : " ممك النوبة أىدى منبرًا الى عبداهلل بن أبي سرح 

 . (ٜٕ)وبعث معو َنّجاره حتى ركّبو "
 التطورات العمرانية لمسجد الفسطاط في العصر األموي: 

م ( اتخذ  ٘ٓٚ - ٗٛٙىـ/  ٙٛ - ُ٘ٙيذكر أن عبدالعزيز بن مروان والي مصر  ) 
. (ٖٓ)في المسجد منبرًا كما وذكرت بعض الروايات أنو:  " ُحمل لو من بعض كنائس مصر"

 - ٛٓٚىـ/   ٜٙ -ىـ  ٜٓكذلك أن قّره بن شريك والي مصر ) (ٖٔ)وذكرت بعض المصادر
ه م( من قبل الخميفة الوليد بن عبدالممك قام بيدم المسجد بأمر من الخميفة وأعاد بناء ٗٔٚ

ونصب فيو منبرًا جديدًا . وأن ىذا المنبر بقي في المسجد طوال العصر اْلمـوي ومـا بـعـده 
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. ويذكر أنو  (ٕٖ)م ( ٜٜٛىـ/  ٜٖٚحـتـى كســـــر أيـام الخميفـة العزيز باهلل الفاطمي  سنة ) 
 . (ٖٖ)أقدم منبر بعد منبر رسول اهلل ) صمى اهلل عميو وسمم (

و أن المساجد في قرى مصر لم يكن فييا منابر ، بل كان الوالة ومما تجدر االشارة الي
، حتى ولّي عبد الممك بن مروان بن موسى بن (ٖٗ)يخطبون عمى العصي الى جانب القبمة

م( عمى الفسطاط من قبل الخميفة االموي مروان بن  ٜٗٚ -ٛٗٚىـ/ ٕٖٔ - ٕٖٔنصير )
 . (ٖ٘)م ٜٗٚىـ /  ٕٔفي سنة محمد ، فأمر الناس باتخاذ المنابر في الكور وذلك 

وكان البد من وجود مؤذن في المسجد ليبّمغ الناس بمواقيت الصموات الخمس . فكان 
أبو مسمم الغافقي صاحب رسول اهلل ) صمى اهلل عميو وسمم ( من بين المؤذنين الذين رفعوا 

ُضّم اليو ، وقد (ٖٙ)صوت الحق في المسجد الجامع في الفسطاط خالل والية عمرو بن العاص
 .(ٖٚ)تسعة رجال يؤذنون وىو عاشرىم ، وبقيت ميمة اْلذان في ولده حتى وفاتيم 

لم ينتو دور المؤذن برفع اْلذان فحسب : " فيو يؤذن في بيت الصالة قبل اقامتيا 
، الذين كانوا "يصّمون (ٖٛ)ويردد التكبير بعد االمام بصوت مرتفع إلسماع المصمين "

المسجد ال يستوعبيم لصغر مساحتو ، فضاًل عن أن مساجد الخطط ال  ، الن حرم(ٜٖ)بفنائو"
 تقام فييا الخطبة ، فيزدحم المصمون في المسجد الجامع .

وفضاًل عن ميام المؤذن ىذه فكان يرعى المسجد من حيث التنظيم والنظافة ، فيروي 
. ويذكر أن أول (ٓٗ)يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير : أنو رأى المؤذن " يبخر المسجد  " 

 .(ٔٗ)من رزق المؤذنين وجعل ليم ُاعطية ىو الخميفة عثمان بن عفان ) رضي اهلل عنو (
أنو : " عندما ذىب قّرة بن  (ٕٗ)كان لممسجد حرس من الشرط يحمونو، يذكر الكندي

شريك الى مصر الستالم الوالية من قبل الوليد بن عبدالممك ، وكان قد أقبل عمى أربع من 
البريد ، احداّىن عمييا الفرانق *، فنزل بباب المسجد ، ونزل صاحباه ، فدخل فصمى دواب 

عند القبمة وتحّول فجمس صاحباه عمى يمينو ويساره ، فأتاىم حرس المسجد ، وكان لو شرط 
 يذّبون عنو فقالوا : ان ىذا مجمس الوالي ولكم في المجمس سعة " .

صين بحماية المسجد فضاًل عن تكشف لنا ىذه الرواية عن وجود حرس مخت
مسؤوليتيم في الحد من تجاوز المصمين عمى مكان جموس الوالي ، الذي يبدو أنو كان لو 
مكانًا خاصًا في حرم المسجد وربما تتجاوز مسؤولياتيم الى تنظيم جموس الناس في مجالسيم 

ام بيـا الوالي قّرة في مجمل كالمو عن الزيادات التي ق (ٖٗ)داخل المسجد فيذكر ابن عبدالحكم
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م( في المسجد قال: " وبناه ىذا البناء وزوّقو وذّىب رؤوس العمد  ٙٛٙىـ/  ٜٓبن شريك ) 
وفي ىذا ما يدل عمى أن كل قبيمة كان يخصص ليا مجمس …" . التي ىي في مجالس قيس

 داخل المسجد . 
ف ، ان المسجد الجامع لم يكن لو صحن وال محراب مجوّ  (ٗٗ)وتروي مصادر عدة 
انو : " كان لممسجد محراب لكنو بسيط جدا" . وربما قصد  (٘ٗ)في حين ذكر غوستاف لوبون

لوبون المحراب المجّوف الذي كان قّرة  بن شربك أول من استحدثو في المسجد اتباعا" لما 
َعمَمو عمر بن عبد العزيز في محراب مسجد رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( في 

" عن ادخالو المقصورة في بناء المسجد التي كان معاوية بن أبي سفيان قد ، فضال(ٙٗ)المدينة
 . (ٚٗ)استحدثيا في جوامع الشام

ـ  أي منخفض  ـ ويـذكـر ان  عـبد المـو بـن عـبــــد  (ٛٗ)كان ســقـف المسـجـد مطـأطـأ
مسجد م( خالل واليتو عمى مصر أمَر برفع َسمك ـ سقف ـ الٛٓٚـ٘ٓٚىـ / ٜٓـٙٛالمـمـك )

. ولم تكن لممسجد مأذنة كما ىو الحال لمسجدي (ٜٗ)م ٚٓٚىـ /  ٜٛالجامع وذلك في سنة 
 .(ٓ٘)البصرة والكوفة

ومن الراجح ان المأذنة لم تكن تشّكل عنصرا" معماريا" أساسيا" في بناء المسجد. 
فصة فيذكر : ان بالل بن رباح مؤذن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( كان يرقى أقتاب دار ح

 . (ٔ٘)ابنة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( ويؤذن لمصالة
يذكر ان أول َمن أمر ببناء المآذن في الفسطاط ىو مسممة بن مخّمد االنصاري 

م( حيث أمر ببناء أربعة مآذن في مسجد عمرو بن العاص في ٔٛٙـٚٙٙىـ/ٕٙـٚٗ)
في جميع مساجد  م ، فضال" عن أمره ببناء المنائرٕٚٙىـ/ٖ٘الفسطاط وذلك في سنة 

. ويبدو أنو قصد من عممو ىذا ىو إليصال صوت اْلذان الى عامة (ٕ٘) الخطط في الفسطاط
المسممين في المدينة وخاصة عند الفجر. فضال" عن الجوانب الجمالية. ويذكر أن مسممة بن 

الجامع مخّمد أمر : "المؤذنين أن يكون آذانيم في الميل في وقت واحد ، فكان مؤذنو المسجد 
. وكان (ٖ٘)يؤذنون الفجر فاذا فرغوا من آذانيم أّذَن كّل مؤذن في الفسطاط في وقت واحد"

 .(ٕ٘)ْلذانيم دوي شديد
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من الجدير اإلشارة ىنا ، الى أن المؤذنين كانوا يصعدون الى المنائر عن طريق ُسّمم 
المسجد في فترات  كان موضوعا" خارج المسجد ـ اي في الطريق ـ ويذكر أنو ُحّول الى داخل

 .(٘٘)الحقة 
وربما أراد  (ٙ٘)كان مسممة بن مخّمد قد : "أمر أن ال يضرب بناقوس عند آذان الفجر" 

، ومن  (ٚ٘)بذلك عدم التشبو بكنائس النصارى. ويذكر أنو أمر أن "يكتب اسمو عمى المنار" 
 في الفسطاط في تمك الفترة.الراجح أنو قصد تخميد اسمو عمييا ْلنيا ُتّعد من االنجازات النادرة 

كان المسجد الجامع في بداية انشائو صغير المساحة ويمتاز ببساطة بنائو ، وعمى 
الرغم من التطور المعماري في مصر آنذاك ااّل أن العرب لم يتأثروا بو وبقوا محافظين في 

في بالد  بنائيم عمى النمط المعماري الذي كان سائدا" في شبو الجزيرة العربية وال سيما
الحجـاز ، ونقموه الى الفسطاط. فكان مسجد عمرو بن العاص يشبو الى حٍد كبير من حيث 

 مكونات البناء وبساطتو، مسجد رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( في المدينة. 
كان شكل المسجد مستطيال" اذ يبمغ طول جدار القبمة فيو ـ الجدار الجنوبي الشرقي ـ 

ـ الجدار الشمالي الغربي خمسون ذراعا" ، وطول الجدارين اْلخرين ثالثون  والجدار المقابل لو
 (ٜ٘). وقد قّدره الذين كتبوا في العمارة ، باْلمتار ، ولكنيم اختمفوا في ذلك ، فبعضيم(ٛ٘)ذراعا"

: ان أبعاده حوالي  (ٓٙ)مترا" بينما ذكر آخر ٖٗ.ٚٔ X ٜٓ.ٕٛقال : ان أبعاده ما يقارب 
ٕ٘ X ٔ٘ "مترا . 

وميما يكن من أمر فأن مساحتو بطبيعة الحال ال تستوعب المصمين السيما في 
أوقات صالة العيدين والجمع ، فاذا افترضنا عمى ضوء المساحة السالفة الذكر ، وبعد حسابيا 
عمى أن كل متر يكفي الثنين من المصمين ، فيكون مجموع المصمين في الخط الواحد 

متر ، فيكون مجموع الخطوط اثني  ٕ٘.ٔا ان ما بين خط وآخر خمسين رجال" ، واذا افترضن
عشر خطا" ينقص منو الخط اْلول الذي يشغمو االمام لعدم وجود المحراب المجّوف ، فيكون 

رجال"( ،  ٓ٘٘عدد الخطوط احدى عشر خطا" وبالتالي يكون مجموع ما يستوعبو المسجد )
الذين شاركوا في عمميات التحرير وىم ما وىذا العدد ال ينسجم مع مجموع ساكني الفسطاط 

يقارب اثني عشر ألفا" او يزيدون كما تقدم ذكرىم. وليذا كان المصمون يؤدون الصالة في 
، اْلمر الذي دعا عدد من والة الفسطاط بتبني عمميات ىدم وبناء واضافة  (ٔٙ)فناء المسجد

المتوفى  (ٕٙ)فيروي المقدسي وتوسيع لممسجد لغرض استيعاب اْلعداد الكثيرة من المصمين.
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م( قال : "وسمعتيم يذكرون أنو يصّمي قّدام االمام يوم الجمعة نحو  ٖٜٜىـ /  ٕٕٖسنة )
عشرة آالف رجل ، فمم أصّدق حتى خرجت مع المتسوقة* الى سوق الطير فرأيت اْلمر 

ب من ورأيت القياسير والمساجد والدكاكين حولو ممموءة من كل جان… قريبا" مما قالوا 
 المصمين".

، التي  (ٖٙ)كان لممسجد الجامع ستة أبواب منيا بابان يقابالن دار عمرو بن العاص
. و (٘ٙ)، الذي يقّدر عرضو سبعة أذرع (ٗٙ)اختطيا عند باب المسجد ويفصل بينيما الطريق

قي "بابان في بحرّيو وبابان في غربّيو، وكان الخارج من زقاق القناديل يمقى ركن الجامع الشر 
. (ٚٙ)، وطولو "من القبمة الى الغرب مثل طول دار عمرو"(ٙٙ)محاذيا" ركن دار عمرو الغربي" 

 مما يؤكد أن المسجد ودار عمرو متقاربان في المساحة.
) ان مساحة الجامع ىذه : "كميا كانت عمى ىيئة  (ٛٙ)ويستنتج الدكتور فريد شافعي

جر أو اْلجر أو المبن ، وأن السقف بسيط من ظّمة تقوم بيا أعمدة من جذوع النخل أو من الح
: ان جدران  (ٜٙ)مدادات من الخشب وسعف النخيل" ، ويضيف الدكتور عبد الرحيم غالب

 المسجد كانت مبنية باْلجر.
كانت أرضية المسجد مفروشة بالحصى عمى غرار مسجد رسول اهلل )صمى اهلل عميو 

الحديث النبوي الشريف الذي ينيى الرسول وسمم( في المدينة، ومما يؤكد ذلك ما جاء في 
)صمى اهلل عميو وسمم( فيو المسممين عن اخراج الحصى من أرضية المسجد ، بقولو : "ان 

. ويذكر أن أول من فرش أرضية المسجد (ٓٚ)الحصاة لتناشد الذي يخرجيا من المسجد" 
 .(ٔٚ)مٕٚٙ/ىـ ٖ٘الجامع بالحصر بدل الحصى ىو مسممة بن مخّمد اْلنصاري في عام 

: "ان من الثابت تاريخيًا" أنو لم تكن لمسجد الفسطاط صفة  (ٕٚ)يقول غوستاف لوبون
الزينة أو النقوش البارزة أو الرقائق ، التي كانت احدى أىم مميزات العمارة العربية االسالمية 

 في العصور التالية". 
ين بإظيار الجوانب ومن الراجح ان المسممين اْلوائل عمى بساطتيم لم يكونوا ميتم

الجمالية في الفن المعماري بقدر ما كان ىميم الشاغل رضا اهلل سبحانو وتعالى بما يقّدمون 
من واجب الجياد ونشر رسالة السماء ، وىذا يتطمب منيم المزيد من الزىد ، فكان ىّميم 

ّل جاللو : عمارة المساجد بالمؤمنين خيٌر من عمارتيا بمظاىر الزينة والترف ، قال اهلل ج
"انما يعّمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اْلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخَش ااّل اهلل 
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. وآثر عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( أنو قال في (ٖٚ)فعسى أولئك أن يكونوا من الميتدين" 
، والمقصود  (ٗٚ)الحديث الشريف : " ال تقوم الساعة حتى يتباىى الناس في المساجد" 

باْلعمار ىنا عمارتيا بالرجال المؤمنين باهلل ، ويبدو أن الحال قد تغير خالل العيد اْلموي 
الذي أصبح لمترف فيو نصيب وافر ، فيذكر أن مسممة بن مخّمد اْلنصاري اىتم بالنواحي 

شريف قد  ، وكان قّرة بن (ٙٚ)، وزاد في أرجائو وأبيتو (٘ٚ)الجمالية لممسجد ، فبّيضو وزخرفو
 التي تحمل سقفو. (ٚٚ)زاد من مظاىر الزينة فيو ، "فزوقو وذّىب رؤوس العمد" 

وفضال" عّما تقدم ، فقد شيد المسجد عّدة تطورات واضافات عمى مساحة بنائو ، 
ان مسممة: "ىدم  (ٛٚ)م . حيث ذكر الكنديٕٚٙىـ / ٖ٘أوليا ما قام بو مسممة بن مخّمد سنة 

أنو : "زاد فيو من بحرّيو  (ٜٚ)ما كان عمرو بناه" ، بينما ذكر كل من ابن دقماق والمقريزي
ولم يغّير البناء القديم وال احدث في قبمّيو وال غربّيو … وجعل لو رحبة في الجانب البحري

 العاص". شيئا"، وذكر أنو زاد فيو من شرقّيو حتى ضاق الطريق بينو وبين دار عمرو بن
توالت عمميات التطوير في شكل ومساحة المسجد ، فيذكر ان عبد العزيز بن مروان 

. وفي رواية  (ٓٛ)مٜٙٙىـ /  ٚٚقام بيدم المسجد كّمو وزاد فيو من جوانبو كّميا وذلك في سنة 
أخرى أنو زاد فيو من ناحية الغرب وأدخل فيو الرحبة التي كانت في بحرّيو ولم يجد في شرقّيو 

 ، ْلن الطريق ودار عمرو يحاذيانو من ىذا الجانب. (ٔٛ)موضعا" يوّسعو بو" 
وعمى الرغم من تمك الزيادات والتحسينات التي طرأت عمى المسجد اال أن سقفو بقي 

م ، حيث أمر عبد اهلل بن عبد الممك والي  ٚٓٚمنخفضا" حتى سنة تسع وثمانين لميجرة / 
 ره.، كما تقدم ذك (ٕٛ)مصر برفع سقفو

م أمر قّرة بن شريك العبسي والي مصر بيدم  ٓٔٚوفي سنة اثنتين وتسعين لميجرة / 
ما كان عبد العزيز بن مروان قد بناه ، وبدأ ببنائو من جديد ، واستمرت عممية البناء سنة 

ىـ /  ٖٜم ، حتى غاية شير رمضان سنة ٓٔٚىـ / ٕٜكاممة من شير شعبان لسنة 
 . (ٗٛ)يحيى بن حنظمة من بني عامر بن لؤي . وجعل عمى بنائو(ٖٛ)مٔٔٚ

ومما تجدر االشارة اليو أنو خالل عممية اليدم والبناء الجديد لممسجد ، حّول قرة بن 
شريك المنبر الى قيسارية العسل الواقعة في الجية القبمية في المسجد ، فكان الناس يصّمون 

 .(٘ٛ)اء من بنائوفييا الصموات الخمس ويجمعون فييا الجمع حتى تم االنتي
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وكما اسمفنا ان قبمة المسجد كانت منحرفة نحو المشرق مما جعل المصمين يتيامنون 
في صالتيم ، اْلمر الذي تنبو لو قّرة بن شريك حين أعاد بناء القبمة بأن " تيامن بيا 

 .(ٙٛ)قميال"
نستنتج من كل ما تقّدم ان ىذه أضخم عممية بناء شيدىا المسجد خالل العصر 

موي ، بحيث اضطر قّرة بن شريك أن يأخذ قطعة من دار عبد اهلل بن عمرو بن العاص اْل
 وىي المالصقة لدار أبيو ويدخميا 

. وبيذا يكون الطريق المار بين المسجد ودار عمرو قد (ٚٛ)ضمن مساحة المسجد   
أدخل ضمن مساحة المسجد ، وبالطبع أن الطريق بيذه الحالة لم يمغ ، بل أصبح ضمن 

 .(ٛٛ)القطعة المأخوذة من دار عبد اهلل بن عمرو
في معرض ذكره لدور الصحابة قال:  (ٜٛ)كان لممسجد ميضأة ، فيذكر ابن عبد الحكم

"اختط خارجة بن حذافة غربي المسجد بينو وبين دار ثوبان قبالة الميضأة القديمة". أما 
عميو اْلسواق اال ان بينيا فيذكر ضمن وصفو لممسجد أن المسجد : "قد التقت  (ٜٓ)المقدسي

، ويبدو أن الميضأة لم تكن ضمن حدود …"وبينو من نحو القبمة دار الشط وخزائن وميضأة 
مساحة بناء المسجد ، بل ىي وحدة عمرانية قائمة بذاتيا في الجية القبمية لممسجد ، وكان 

رى أحدث منيا ، ابن عبد الحكم قد وصفيا بالميضأة القديمة ،وىذا يعني ان ىناك ميضأة أخ
ويبدو أن  التطـورات العمرانية التي شيدىا المسجد في العصور الالحقة قد استحدثت خالليا 

 .(ٜٔ)ميضأة )بركة لموضوء ( وسط فناء المسجد 
لم يكن المسجد الجامع في الفسطاط ىو الوحيد الذي بنَي في ىذه الحقبة ، بل كانت 

 كما سبق ذكره.  (ٕٜ)ليا مساجد القبائل التي اختطت في الفسطاط قد اختطت
وتجدر االشارة ان عمرا" بن العاص قام ببناء جامع في االسكندرية سماه )جامع 
الرحمة( وذلك بعد أن نقض أىل االسكندرية عيدىم وأعيد تحريرىا من قبل المسممين ورفع 

ضمن  (ٜٗ). وقد عدّه ابن عبد الحكم(ٖٜ)عمرو السيف عن أىميا ، وليذا سمي بجامع الرحمة
 قائمة المساجد الخمسة الموجودة في االسكندرية ووصفو بالكبير. 

ذلك في رحمتو الى مصر وجود جامع في االسكندرية ولكنو لم  (ٜ٘)ويؤكد ابن جبير
 يذكر اسمو. 
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ولكن يبقى مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط ىو المسجد الجامع الذي تقام فيو 
لمحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية الى صالة الجمعة بحضور الوالي ومركزا" 

: " ان الجامع في المجتمع االسالمي لم يكن  (ٜٚ). يقول أرنولد(ٜٙ)جانب وظيفتو الدينية
لمصالة فقط ، وانما كان يقابل الميدان الروماني، كونو مركز لمحياة السياسية واالجتماعية". 

يصّمى بداخمو عمى الموتى ترحما" ليم . ويذكر ان أول فضال" عن كونو المكان المقدس الذي 
من صّمى عمى الموتى داخل المسجد ىو مسممة بن مخّمد اْلنصاري وقد َصّمى عمى جثمان 

 .(ٜٛ)أبو الحسين سعيد بن عثمان صاحب الشرط
الدور العممي لممسجد الجامع ويقول : "لقد انعقدت فيو الكثير  (ٜٜ)وَيِصف وليم ادوارد

وايا لتدريس العموم خاصة الدينية منيا ، وال نبالغ اذا قمنا انو فاق غيره من المساجد في من الز 
 ىذا المجال".

 ثبت المصادر والمراجع :
ىـ(  فتوح مصر وأخبارىا )طبعة ليدن ٜٕ٘ابن عبد الحكم، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل )ت: (ٔ
ىـ(  حسن المحاضرة في ٜٔٔ. السيوطي ، جالل الزين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت:ٕٖٔ(، صٕٜٓٔ، 

جمال ;ابن تغري بردي ، ٖٔٔ، صٔ(، جٚٙٓٔ، ٔتاريخ مصر والقاىرة )دار إحياء الكتب العربية ، ط
، ٔ( جٖٜٙٔىـ(  النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، )القاىرة ، ٗٚٛالدين أبو المحاسن يوسف )ت:

ىـ( ، صبح اْلعشى في صناعة اإلنشا  ،)دار ٕٔٛ. القمقشندي ، أبو العباس أحمد بن عمي )ت:٘ٙص
ىـ( ، ٘ٗٛي)ت:; المقريزي تقي الدين أحمد بن عمٕٖٙ، صٖ( ،جٜٚٛٔ،  ٔالكتب العممية ، بيروت ط

. السيوطي، ٜٕٚ، صٔالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واْلثار،)دار صادر ، بيروت ،د.ط ، د.ت( ج
; شمبي، ابو زيد، تاريخ الحضارة االسالمية والفكر االسالمي، مصر ٖٓٔ، صٔحسن المحاضرة، ج

لباشا، حسن ; إٚم(، صٜٓٚٔ; حمادة، عبد المنعم، مصر والفتح االسالمي، )مصر ٕٓٗم(، صٜٗٙٔ
; الياور، طمعت، العمارة العربية ٖٜٔم(، صٜ٘ٚٔ، دراسات في الحضارة االسالمية، دار النيضة العربية 

 The New Encyclopaedia Britanica. Inc William. ٛم(، صٜٜٛٔاالسالمية في مصر، )بغداد 
Benton,  

           . Publisher, (1943-1973), Vol. 3. P. 580 . تمف في تاريخ مدينة الفسطاط وال يخ
ىـ: أن عمرًا َمّصر  الفسطاط ،  ٕٓىـ( الذي ذكر في  أحداث سنة ٖٓٔسوى الطبري ، محمد بن جرير )ت:

،د.ت(  ٗينظر:  تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ، )دار المعارف ، مص ، ط 
 .ٛٗكتابو مصر في العصور الوسطى، ص . ويؤيده الدكتور عمي ابراىيم حسن، راجعٜٓٔ، صٗح
 .ٖٔٔ، صٔ. السيوطي، حسن المحاضرة، جٜٕٚ، صٔالمقريزي، الخطط، ج (ٕ
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( ٜٙٛٔناجي، عبد الجبار)الدكتور( ، دراسات في تاريخ المدن العربية اإلسالمية ، )البصرة ،  (ٖ
 .ٔٛٔ،ص

 .ٖٔٔ، صٔ. السيوطي، حسن المحاضرة، جٜٕٚ، صٔالمقريزي، الخطط، ج (ٗ
ىـ(  ٕٗٛ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وىب المعروف بابن واضح االخباري )ت:اليعقوبي  (٘

 .ٙٛالبمدان، ص
-ىـ( ،صورة اْلرض،)منشورات مكتبة الحياة ٖٓٛابن حوقل، أبي القاسم بن محمد النصيبي )ت: (ٙ

 .ٖٚٔبيروت، د.ت ، د.ط(  ص
، ٕٖمج  عممي العراقي ،مجمة المجمع الالعمي، صالح أحـمد، امتداد العرب في صدر االسالم،  (ٚ

 .ٕٗ، صٔم، جٜٔٛٔلسنة 
ىـ( ، معجم البمدان،)دار صادر ، بيروت ، ٕٙٙياقوت، شياب الدين أبي عبد اهلل الحموي )ت: (ٛ

ىـ( ، االنتصار لواسطة ٕٓٛ; ابن دقماق، إبراىيم بن محمد بن أيدمر العالئي، )ت:ٕ٘ٙ، صٗ( جٜٗٛٔ
; القمقشندي، صبح اْلعشى، ٕٙ، صٔبيروت ، د.ت(، ق عقد اْلمصار ، )منشورات المكتبة التجارية ،

; العمري، ابن فضل اهلل، مسالك اْلبصار في ٚٙ، صٔ; ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة، جٕٖٛ، ص ٖج
 .ٜٕٓ، صٔم(، جٕٜٗٔممالك اْلنصار، تح أحمد زكي باشا، )القاىرة، 

 . ٕٙٗ، صٕالمقريزي، الخطط، ج (ٜ
 .ٕٙ، صٔاالنتصار، ق (ٓٔ
        ،الجّبانة : ىي الصحراء وتسمى بيا المقابر ْلنيا تكون في الصحراء، تسمية لمشيء بموضعو

ىـ( ، لسان العرب، ٔٔٚينظر: ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري )ت:
 .٘ٛ، صٖٔ)دار صادر ، بيروت ، د.ب ، د.ط( ، مادة جبن، ج

 . ٕ٘ٙ، صٗج (ياقوت، معجم البمدان،ٔٔ
 . ٙٙ، صٔ(ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة، جٕٔ
. ابن ٔٛ; مؤلف مجيول، ، االستبصار في عجائب اْلمصار، صٕٜ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٖٔ

 . ٕٖٔ، صٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٔٙ، صٔدقماق، االنتصار، ق
; ابن ٔٛي عجائب اْلمصار، ص; مؤلف مجيول، االستبصار فٕٜ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٗٔ

، ٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٕٙٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٔٙ، صٔدقماق، االنتصار، ق
 .ٕٖٔص
 .ٕ٘ٙ، صٗ(ياقوت، معجم البمدان، ج٘ٔ
 .ٖٙٛ، صٖ(القمقشندي، صبح اْلعشى، جٙٔ
، الخطط، . المقريزيٖٙٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٚٔ
 .ٕٚٗ، صٕج
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; القمقشندي، صبح اْلعشى، ٕٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٕ٘ٙ، صٗ(ياقوت، معجم البمدان، جٛٔ
 .ٕٚٗـٕٙٗ، صٕ;  المقريزي، الخطط، جٕٖٛ، صٖج

. وىو ٖٙىـ(، ص ٖٖٚٔ(عبد اهلل، تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الوالة والسالطين، )دار العيد ٜٔ
 لشام لموافدي.بيامش كتاب فتوح ا

 . ٖٛ(عبد الحميد، سعد زغمول، العمارة والفنون في دولة االسالم،)القاىرة ، د.ت( صٕٓ
ىـ( ، أحسن التقاسيم في معرفة اْلقاليم )مطبعة ٖٖٛ(المقدسي، أبو عبد اهلل شمس الدين البشاري )ت:ٕٔ
 .ٕٙٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٜٜٔ(، صٜٜٓٔ،  ٕلندن ، ط-بريل
 .ٖٛٔ، صورة اْلرض، ص(ابن حوقلٕٕ
 صٓٔالعتيق: يعني القديم، ولو مدلوالت أخرى، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة عتق، ج ،ٕٖٚ .

 وليذا أطمق عميو بالجامع العتيق ْلن بناءه أصبح قديما" في الفترات الالحقة.
ام المساجد، )القاىرة ; الزركشي، محمد بن عبد اهلل، أعالم الساجد بأحكٕٙٗ، صٕ(المقريزي، الخطط، جٖٕ

 .ٖٖٙىـ(، ص ٖٗٛٔ
 .ٙ٘;  لين بول، ستانمي ، سيرة القاىرة، صٕٙٗ، صٕ(المقريزي، الخطط، جٕٗ
م(، ٜٛ٘ٔ; اْليوبي، عبد الرحمن، المساجد االسالمية، )بغداد ٕٛٗ، صٕ(المقريزي، الخطط، جٕ٘
 . ٛٗص
 .ٙ٘ين بول، سيرة القاىرة، ص، )عن رواية يزيد بن أبي حبيب(. لٕٙٗ، صٕ(المقريزي، الخطط، جٕٙ
 ٘المنبر : مرقاة الخاطب، سمي منبرا" الرتفاعو وعموه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة نبر، ج ،
، والمنبر عند بعض البمدانيين العرب يعني المركز االداري في القرية الكبيرة. ينظر: ناجي، دراسات ٜٛٔص

 .ٜٗـ٘ٛفي تاريخ المدن، ص
. ٕٛـٔٛ; مؤلف مجيول، االستبصار في عجائب اْلمصار، صٕٜالحكم، فتوح مصر، ص(ابن عبد ٕٚ

ىـ( ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ٛٓٛابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:
( المقدمة، ٔٚٓٔبيروت -ومن عاصرىم من ذوي السمطان اْلكبر ، )مؤسسة اْلعممي لممطبوعات 

. المقريزي، ٖٖٖ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٖٙ، صٔابن دقماق، االنتصار، ق ; ٜٕٙص
، ٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٚٙ، صٔ; ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة، جٕٚٗ، صٕالخطط، ج

 .ٕٖٔص
ىـ( ،مختصر السيرة ٗٚٚ(ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت:ٕٛ
; غالب، عبد الرحمن، ٘ٚٔم(، صٕٜٛٔ، ٔبوية، اختصار وشرح محمد عمي قطب، )دار المسيرة، طالن

 .ٜ، ىامشٖٔٛم(، صٜٛٛٔ، ٔموسوعة العمارة االسالمية، )بيروت، ط
. المقريزي، الخطط، ٖٖٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٖٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٜٕ
 .ٕٛٗ، صٕج

 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٙ، صٔاالنتصار، ق(ابن دقماق، ٖٓ
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بيروت ، -حسين نصار،)دار صادر-ىـ( والة مصر، تحقيقٖٓ٘(الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف )ت:ٖٔ
 . ٕٛٗ، صٕ. المقريزي، الخطط، جٗٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، ق٘ٛ( ،صٜٜ٘ٔ

 .ٕٛٗص، ٕ; المقريزي، الخطط، جٗٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٕٖ
 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٙٛ(الكندي، والة مصر، صٖٖ
 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٙٔٔ(الكندي، والة مصر، صٖٗ
 .ٖٗٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٙٔٔ(الكندي، والة مصر، صٖ٘
 ;  السيوطي ، حسن ٕٓٚ، ص  ٕ;  المقريزي ، الخطط ، ج ٕٜ(ابن عبد الحكم ، فتوح مصر ،ص ٖٙ

 . ٕٖٔ، ص ٔالمحاضرة ، ج
 . ٕٓٚ، ص  ٕ(المقريزي ، الخطط ، ج ٖٚ
 . ٖٔٛ(غالب ، موسوعة العمارة االسالمية ، ص ٖٛ
 . ٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٜٖ
 .ٕٖٔ، صٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٕٜ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٓٗ
 .ٕٓٚ، صٕ(المقريزي، الخطط، جٔٗ
 . ٖٛ(والة مصر، صٕٗ
 ص ٓٔفرانق: كممة فارسية معّربة تعني البريد، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة فرنق، جال ،ٖٓٚ. 
 .ٖٖٔ، صٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٖٔٔ(فتوح مصر، صٖٗ
. المقريزي، الخطط، ٕٖٛ، صٖ. القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٗٗ
. ناجي، دراسات ٜٗ; اْليوبي، المساجد االسالمية، صٖٖٙجد، ص;  الزركشي، اعالم السإٚٗ، صٕج

 .ٛٔ. الياور، العمارة العربية، صٕٛٔفي تاريخ المدن، ص
 .ٖٕٓم(، صٜٙ٘ٔ، ٗ(حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، )دار احياء الكتب العربيةـ القاىرة، ط٘ٗ
 .ٕٚٗص، ٕ; المقريزي، الخطط، جٖٗٛـٖٖٛ، صٖ(القمقشندي، صبح اْلعشى، جٙٗ
ىـ(  ، البدء والتاريخ المنسوب إلى أبي زد  أحمد بن سيل البمخي ، ٕٕٖ(المقدسي، مطير بن طاىر )تٚٗ

 .ٖٗٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٙ، صٙ(، جٜٙٔٔ)باريس ، 
، ٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٔٛ(الكندي، والة مصر، صٛٗ
 .ٕٛٗ، صٕالخطط، ج;  المقريزي، ٖٖٛص
، ٖ. القمقشندي، صبح اْلعشى، جٖٙ، صٔ.;ابن دقماق، االنتصار، قٔٛ(الكندي، والة مصر، صٜٗ
 .ٖٖٛص
(سالم، د. عبد العزيز، المآذن المصرية، )منشورات مؤسسة الشباب لمطباعة والنشر ـ بيروت د.ت(، ٓ٘
 .ٓٓٔص
 .ٖ٘ٚ، صٔىـ(، ج ٕٖٙٔ، )القاىرة (السميودي، أبو الحسن، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىٔ٘
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، ٕ;  المقريزي، الخطط، جٔٙ;  الكندي، والة مصر، صٖٔٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٕ٘
 .ٕٖٔ، صٔ. السيوطي، حسن المحاضرة، جٕٛٗص
 .ٖٙـ  ٕٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٕٙ(الكندي، والة مصر، صٖ٘
 .ٖٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٗ٘
 .ٕٛٗ، صٕالخطط، ج (المقريزي،٘٘
 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٙ٘
 .ٕٖٔ، صٔ; السيوطي، حسن المحاضرة، جٖٔٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٚ٘
، ٕ. المقريزي، الخطط، جٕٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٕ٘ٙ، صٗ(ياقوت، معجم البمدان، جٛ٘
م(، ٜٙٛٔخطيط المدن العربية االسالمية، )مطبعة جامعة بغداد ; العميد، طاىر مظفر، تٕٚٗص
 (.ٔٚـٓٚص
 .ٕٚ(سامح، كمال الدين، العمارة االسالمية في مصر، )مصر، د.ت ، د. ت(، ص ٜ٘
 . ٚٔ(، صٜٜٛٔ(الياور، طمعت ،العمارة العربية اإلسالمية في مصر،)بغداد ٓٙ
 .ٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٔٙ
 .ٜٜٔـٜٛٔم، ص(أحسن التقاسيٕٙ
 صٓٔالمتسّوقة : ىم الرعية من عامة الناس، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة سوق، ج ،ٔٚٓ. 
; المقريزي، الخطط، ٕٖٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٖٙ
 .ٕٚٗ، صٕج

 .ٜٙ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٗٙ
;  ابن تغري بردي، ٖٖٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، ق٘ٙ

 .ٚٙ، صٔالنجوم الزاىرة، ج
 .ٕٚٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٙٙ
; المقريزي، الخطط، ٖٖٛ، صٖ; القمقشندي، صبح اْلعشى، جٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٚٙ
 .ٕٚٗ، صٕج

، ٔم(، مجٜٓٚٔاالسالمية، )الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر ـ القاىرة (العمارة العربية في مصر ٛٙ
وفكري، أحمد ، مساجد القاىرة  ٕٚ. وانظر: سامح كمال الدين، العمارة االسالمية في مصر، صٕٖٙص

 .ٚٙومدارسيا، ص
 . ٕٛ(، صٜٛٛٔ(موسوعة العمارة االسالمية،)دار جروس ، ٜٙ
، ٔم(، جٜٛٛٔث السجستاني، سنن ابي داود، )دار الحديث ـ القاىرة (أبي داود، سميمان بن اْلشعٓٚ
 .ٖٕٔص
 .ٕٛٗ، صٕ. المقريزي، الخطط، جٕٙ، ص ٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٔٚ
 .ٖٕٔ(، ص ، ٜٙ٘ٔ،  ٖالقاىرة ، ط-(حضارة العرب ،ترجمة عادل زعيتر ، )دار إحياء الكتب العربيةٕٚ
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 . ٛٔ(سورة التوبة ، اْلية ،ٖٚ
 . ٕٓٔ، ص  ٔداود ،سنن ابى داود ،ج (ابى ٗٚ
 . ٖٖٛ، ص ٖ;  القمقشندي ، صبح االعشى ،ج ٕٙ، صٔ(ابن دقماق ،االنتصار ،ق ٘ٚ
 . ٕ٘ٙ، ص ٗ(ياقوت، معجم البمدان، ج ٙٚ
 .ٖٔٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٚٚ
 .ٔٙ(والة مصر، صٛٚ
 .ٕٚٗ، صٕ; الخطط، جٕٙ، صٔ(االنتصار، قٜٚ
;  ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٚ; الكندي، والة مصر، صٖٔٔمصر، ص (ابن عبد الحكم، فتوحٓٛ

 .ٖٖٔـٕٖٔ، صٔالسيوطي، حسن المحاضرة، ج
 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٔٛ
 . ٖٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٔٛ(الكندي، والة مصر، صٕٛ
، ٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٙٛـ٘ٛي، والة مصر، ص; الكندٖٔٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٖٛ
 .ٕٛٗ، صٕ. المقريزي، الخطط، جٖٙص
 .ٕٛٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٙ، صٔ; ابن دقماق، االنتصار، قٙٛ(الكندي، والة مصر، صٗٛ
 .ٖٔٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص٘ٛ
 .ٕٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٙٛ
 . ٜٕٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٚٙص، ٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٚٛ
 .ٚٙ، صٔ(ابن دقماق، االنتصار، قٛٛ
 .ٗٓٔ(فتوح مصر، صٜٛ
 .ٜٜٔ(أحسن التقاسيم، صٜٓ
 . ٜٕٕ( لوبون، حضارة العرب، صٜٔ
 ، وقد ذكر خطط القبائل ومساجدىا.ٕٛٔـٛٓٔ(ينظر: ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٕٜ
 .ٙٚٔ(ابن عبد الحكم، فتوح مصر، صٖٜ
 .ٕٗـٔٗمصر، ص(فتوح ٜٗ
 .ٗ٘(محمد بن أحمد، رحمة ابن جبير، )دار الكتاب المبناني ـ بيروت، د.ت(، صٜ٘
لسنة  ٕٖ، مج مجمة المجمع العممي العراقي (العمي، صالح أحمد، امتداد العرب في صدر االسالم،)ٜٙ

 .ٕٗ، صٔم(، جٜٔٛٔ
 .ٖٕـ  ٕٕم(، صٜٚ٘ٔبغداد ( توماس ، الخالفة، ترجمة محمد شاكر العزاوي، )مطبعة المعارف ـ ٜٚ
 .ٕٚٗ، صٕ; المقريزي، الخطط، جٖٖٛ(القمقشندي، صبح اْلعشى، صٜٛ

(  المجتمع العربي في العصور الوسطى، ترجمة عمي حسني الخربطمي، )الدار القومية لمطباعة ٜٜ
  .ٜٔـٛٔوالنشر ـ القاىرة ، د.ت(، ص 
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