
مسجد النور



الز�ارة االف��اضية:

من األحد إ�� ا��م�س 
ً
 –الساعة (1) ظهرا

ً
من الساعة (8) صباحا

الز�ارة العامة:

اإلثن�ن وا��م�س
ً
 من الساعة ( 10 ) إ�� ( 11 ) صباحا

الز�ارة ا��اصة:

من األحد ح�� ا��م�س (بناًء ع�� ��ز مسبق)

عن طر�ق إرسال بر�د الك��و�ي إ��:

Info.shjculture@awqaf.shj.ae





تتمتـــع  إمـــارة الشـــارقة –العاصمـــة الثقافيـــة �ـــ� دولة اإلمارات -  بك��ة املســـاجد 

ال��  يتجاوز عددها  1500 م��د.

كمـــا تفخـــر اإلمـــارة بإطاللة ســـاحرة ع�� ضفاف بحيــــرة خالد، وتتميــــز بكورن�ش 

البح��ة الذي يقع بجان��ا م��د النور ��ي�تھ، أحد أشهر املساجد �� اإلمارة. 





ت�سم املنطقة ا��اورة لبح��ة خالد -حيث يقع م��د النور بالنمط العصري، 

فالبنايـــات الشـــاهقة ذات األســـطح ا��ارجيـــة الالمعـــة �عـــزز مـــن أناقـــة �ل مـــا 

يحيـــط ��ـــا، فيمتــــزج جمـــال م�ـــ�د النور  بطـــرازه العثما�ـــي مع األب�يـــة ا��ديثة  

 �� إمارة الثقافة.
ً
 م��را

ً
املعاصرة ا��يطھ بھ، ل�ش�ل مشهدا





تم بناء امل�ـــ�د بتوج��ات الشـــيخة جواهر ب�ت محمد القاســـ��، حرم صاحب 

الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـ�� حاكـــم الشـــارقة -حفظـــھ 

هللا-.

حيث بدء إ�شـــاءه �� الســـادس من إبر�ل عام (2003) واســـتغرق عام�ن ليكتمل 

.(2005) ��

�ســـتوعب امل�ـــ�د ح�ـــ� عـــدد (2200) مصل،حيـــث ي�ســـع قســـم  الرجـــال لعدد 

(1800) مصل، ب�نما ي�سع املص�� ا��اص بال�ساء لعدد (400) مصلية .





من سمات امل��د ال�� تخطف األنظار قبابھ األنيقة ال�� �علوه و يبلغ عددها 

(35) قبة.

�عد القبة الوسطى األكبـر ب�ن القباب و�حيطها أنصاف القباب باإلضافة إ�� 

أر�عة قباب صغ��ة �� �ل زاو�ة.





شـــيدت  قبـــاب م�ـــ�د النـــور مـــن الكســـوة ا��رســـانية املصنعـــة مـــن األليـــاف  

الزجاجيـــة، وقـــد تـــم تص�يعهـــا ع�� شـــ�ل قطـــع دائر�ـــة،  واكتمل تز�ي��ـــا قبل أن 

 أنھ رو�� عند تص�يعها أن تكون ذات وزن خفيف.
ً
يتم تركي��ا  �� أماك��ا؛ علما





املتداخلـــة،  الهندســـية  أنمـــاط األزهـــار  مـــن  الداخـــل بمز�ـــج  مـــن  القبـــاب  ت��يـــن 

 أنماط األراب�سك من العناصر الهندسية املتكررة.
ً
مش�لة

أمـــا عـــن ثر�ـــات امل�ـــ�د فتبدو  �األزهـــار عندالوقـــوف تح��ا، ف�ـــ� الت�تقص من 

الزخرفة الهندسية بل يكتمل ��ا جمال ��و امل��د الداخ��. 





تـــزن القبـــة املركز�ـــة للم�ـــ�د حوا�ـــ� (100) طـــن وتدعمهـــا (4) أعمـــدة رخاميـــة 

 و�� مضاءة �ش�ل 
ً
رئ�سية، كما يصل ارتفاع القبة من الداخل إ�� (31.5) م��ا

افذ مطعمة بالزجاج املعشق. جميل بنو





تتم�� واجهة امل�ـــ�د بثالث أقواس معلقة ذات طراز إســـالمي، كما يحيطها من 

 �ـــ� أفق مدينة 
ً
ا��ان�يــــن مئذن�يــــن تتميــــزان �علـــو كب�ـــ� حيـــث ترتفعـــان (52) م��ا

الشـــارقة، �ل م��مـــا مز�ـــن بدقـــة بتصاميـــم هندســـية ومتوجـــة بقمـــة مخروطيـــة 

الش�ل لتجسد جمال النمط العثما�ي. 





مســـاحة قاعـــة الصـــالة كب�ـــ�ة  ومفتوحـــة مـــع أقـــواس صغيــــرة وأعمـــدة شـــامخة 

مز�نة بنمط زخر�� إسالمي.

كمـــا تكســـو جوانب ا��ـــدران واألعمدة الداخلية للم�ـــ�د أفخر أنـــواع الرخام 

من  إيطاليا والهند.

 أمـــا ا��ـــدران واألســـقف فقـــد تم صنع أنمـــاط زخرفة األراب�ســـك البد�عة عل��ا 

بـــأوراق  مـــع تطعيمهـــا  والـــوردي  البيـــج  و  األبيـــض  اللـــون  بدرجـــات  ا���ـــس  مـــن 

الذهب.





توجـــد �ســـع لوحـــات مز�نـــة بنقـــوش كتابيـــة مـــن القـــرآن الكر�ـــم داخـــل امل�ـــ�د 

بخـــط الثلـــث الـــذي �عـــود اســـتخدامھ �ـــ� العمـــارة اإلســـالمية إ�ـــ� القـــرن الســـا�ع 

امليالدي. 





ي�اد يكون ا��راب ع�� ش�ل مدخل صغ��، حيث تم نحتھ  بالرخام مع زخرفة 

ذهبية و�علوه آيات من القرآن الكر�م منقوشة با��ط العر�ي. 
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