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الكفل... مساحة تعبق بالقداسة و باألسرار العجيبة

مدينة الكفل ذات الت�أريخ 
العريق تقع على بعد 20 كم 

جنوب مدينة احللة مركز 
حم�فظة ب�بل حم�ذية لنهر 

الفرات،
التو�صعة احل��صلة يف عموم 

حم�فظة ب�بل احل�لية دعت 
اىل حتديث واع�دة ت�ص�ميم 

اأهم املدن الت�أريخية يف 
العراق واهمه� مدينة الكفل،

 لك��ن ه��ذه التو�س��عة مازال��ت تواج��ه حتديات 
كب��رة لأعادة احلي��اة لها وا�س��تقبال ال�س��ياح 
الذين يع�سقون تاريخ بابل وح�سارتها الكبرة 

.
 تختل��ف املراك��ز التاريخي��ة فيم��ا بينه��ا من 
حي��ث اأ�سباب ن�ساأتها وعوام��ل تكوينها، فمنها 
ق��د ن�س��اأ عن��د مف��رق ط��رق القواف��ل، واآخر قد 
ن�س��اأ داخل ج��دار يحيطها، وثالث��ا جتمع حول 
نقط��ة مركزية متثل��ت بدار للعب��ادة او ق�رص او 
�رصي��ح، كما ان عدداً منها قاعدتها الرتكازية 
�سناعي��ة، واخرى جتارية وم��ا يتمخ�ض عنها 
من ا�سواق واملراك��ز التاريخية هي مراكز حية 
متتلك اأهمية تاريخية اأو جمالية مميزة . والتي 
حتت��وي ال�سواه��د املتنوع��ة لنت��اج غزي��ر م��ن 

ح�سارة املدينة.
 وناحي��ة الكف��ل قد اأخ��ذت ا�سمها م��ن نبي اهلل 
ذي الكف��ل )علي��ه ال�س��ام( ، وت�رصف��ت بوجود 
ق��ره ب��ن جنباته��ا وه��ي اإ�ساف��ة اىل ذل��ك 
تزخ��ر بامل��زارات واملراق��د والأزق��ة الراثي��ة 
، وميت��از موقعه��ا اجلغ��رايف بكون��ه يتو�س��ط 
منت�س��ف الطري��ق بن احلل��ة )مرك��ز حمافظة 
باب��ل( والكوف��ة عل��ى ال�سفة ال�رصقي��ة من نهر 
الف��رات، واىل اجلنوب من مدين��ة بغداد بحدود 
)125كم( عا�سمة العراق وهي بذلك قد اأحتلت 
الأهمية اجلغرافي��ة يف كونها تقع على الطريق 
الوا�سل بن املحافظ��ات ومركز مدينة النجف 
ال���رصف ومركز مدين��ة كرب��اء املقد�سة التي 
مير بها اإعداد غفرة وعماقة من زوار العتبات 
املقد�سة، وه��ي اأي�سا احد حمط��ات ال�سراحة 
حلج��اج بي��ت اهلل احل��رام الذي��ن كان��وا ميرون 

مبرقد النبي ذي الكفل ) عليه ال�سام ( 
 تاريخ املدينة 

 لقد ظه��ر الكثر من الختاف من��ذ بدء ن�ساأت 
ه��ذه املدين��ة وه��ذا لي���ض بالغري��ب يف ب��اد 
مث��ل الع��راق، اذ ان الكثر من امل��دن بني على 
انقا���ض مدن اخرى يف نف�ض املوقع او بالقرب 
من��ه يف اقل تقدي��ر، فبالرغم من ق��دم ح�سارة 
وادي الرافدي��ن، ال ان��ه لي�ض هن��اك من �سواهد 
ميكن ان حتدد وقت تاأ�سي�ض املدينة بالذات، ال 
بع�ض التواريخ امل�سجلة على بع�ض من البقايا 
ماأذن��ة  يف  املوج��ودة  التاريخي��ة  للحوا���رص 
جام��ع النخيل��ة ويف احد اب��راج او بقايا الرج 

املوجود يف خان ال�سيف، 
التاريخي��ة ان بداي��ة ه��ذه  الدرا�س��ات   ت�س��ر 
املدين��ة ق��د تع��ود اىل ف��رة الدول��ة البابلي��ة 
كان  وقتم��ا  )604_562ق.م(  املتاأخ��رة 
نبوخ��ذ ن�رص م�سيطرا على املناطق املطلة على 
البح��ر املتو�س��ط فار�س��ا اجلزية عل��ى املمالك 
القدمي��ة هن��اك، ولك��ن ذل��ك مل مين��ع ان تظهر 
بع���ض الث��ورات فق��د ق��ام )يهويا كي��م( حاكم 
يه��وذا من اعان ثورته عل��ى ال�سيطرة البابلية 
للمنطقة وبتحري�ض م��ن فرعون م�رص لإ�سغال 
البابلين وابع��اد خطرهم عن حدوده، مما حذا 
نبوخ��ذ ن�رص اىل اخماد ع�سي��ان )يهويا كيم(، 
الذي مات خ��ال تقدم نبوخذ ن�رص وحل حمله 
)يهوي��ا ك��ن( ودخل نبوخذ ن���رص القد�ض يف ) 
10 مار���ض 597 ق.م ( وو�س��ع عل��ى احلك��م 
مكانه عم��ه )ماتنيا(الذي اتخ��ذ ا�سم )�سدقيا( 
وحم��ل معه اىل الع��راق )3000( م��ن ال�رصى 
وعل��ى راأ�سه��م )يهوي��ا ك��ن( وعائلت��ه و )ذي 
الكفل(النب��ي املعروف وال��ذي مايزال قره يف 

ق�سبة الكفل ببابل . 
وق��د دخ��ل كور���ض الفار�سي الع��راق غازيا يف 
)ت�رصي��ن الأول �سن��ة 539 ق.م( حي��ث ا�سطدم 
باجلي���ض البابل��ي يف املدائ��ن وانت�رص كور�ض 
واح��رق كل �س��ي ودخ��ل باب��ل مب�ساع��دة )غ��و 
وقت��ل  )نبونائيد(البابل��ي  ق��ادة  اح��د  ب��ارد( 
)بيليا�سا���رص(. وهنا اع��اد كور�ض ال�رصى اىل 
اور�سليم ومعهم ما حمله نبوخذ ن�رص من كنوز 
الهي��كل . و قد روي ان هنالك قبة كبرة اية يف 
ح�س��ن الن�ساء من بناء )يهويا كن( ملك يهوذا 

املعا���رص للنب��ي ذي الكفل )ع(، ق��د بناها مع 
ثاث��ن الفا من اتباع��ه يف القرن ال�ساد�ض قبل 

املياد . 
القبة

القب��ة  بن��اء  تاري��خ  ح��ول  الآراء  اختلف��ت   
م��ن  فهن��اك  املرق��د  تعل��و  الت��ي  املخروطي��ة 
يرجعه��ا  اإىل ع��ام 1317 م. وهن��اك من يرى 
ان القب��ة اخلارجي��ة بني��ت يف الق��رن ال�ساد�ض 
الهج��ري وان  القب��ة الداخلي��ة بني��ت يف القرن 
الثام��ن الهجري ويذهب راأي ثالث اىل ان القبة 
الداخلية  ن�سف الكروية واخلارجية املخروطة 
املقرن�س��ة بنيتا يف القرن الثامن الهجري وان 
ال��ذي  قام ببناء م�سج��د النخيلة القريب والقبة 
ال�سلطان املغويل اجلايتو خدابندة 703، 716  
هجري��ة وق��د بني��ت القبة عل��ى قاع��دة مربعة 

وتتاألف من ع�رصة �سفوف ذات حنايا.
ويق��ال ان الأت��راك ه��م الذي��ن  اأعط��وا ملكي��ة 

البناية وال�سوق اىل دانيال طابوا �رصفا زورا.
 املوقع واحلدود بالن�سبة ملحافظة بابل 

 تق��ع ناحي��ة الكف��ل يف جن��وب اإقلي��م الف��رات 
الأو�س��ط يف الع��راق، �سم��ن الق�س��م الغربي من 
ال�سه��ل الر�سوبي، وهي جزء �سم��ن التق�سيمات 
احل��دود  و�سم��ن  باب��ل،  ملحافظ��ة  الإداري��ة 
الإداري��ة لق�ساء احللة. اذ تبلغ م�ساحة الناحية 
)526 كم2(، م�سكلة ن�سبة تقدر بحدود )60%( 
م��ن جمموع م�ساح��ة ق�ساء احلل��ة، )%9( من 
جمم��وع امل�ساحة الكلية للمحافظة، وهي بذلك 
حتتل املرتبة الرابعة م��ن ناحية امل�ساحة بن 
التق�سيم��ات الإداري��ة ملحافظ��ة باب��ل، ، وم��ن 
اخلريطت��ن )2، 3(، جن��د اإن ناحي��ة الكفل تقع 
اىل اجلن��وب الغربي من مركز حمافظة بابل، اذ 
حتاددها احلدود الدارية لق�ساء النجف �سمن 
حمافظ��ة النج��ف ال�رصف من جهت��ي اجلنوب 
والغرب، يف حن حتادده��ا �سمال حدود مركز 
ق�س��اء احلل��ة وناحية ابي غ��رق، ومركز ق�ساء 
الهندي��ة وناحيت��ي الطليعة والقا�س��م من جهة 

ال�رصق. 
 تبل��غ م�ساحة املخط��ط ال�سا�ض احلايل ملدينة 
الكف��ل م��ا يق��ارب )429( هكت��ار، اي مبع��دل 
)235(م2 للف��رد الواح��د، يتو�سطها مرقد نبي 

اهلل ذو الكف��ل داخ��ل الق�سبة القدمي��ة، وتتوزع 
مدين��ة الكف��ل عل��ى )�ست��ة( احي��اء �سكنية، مبا 
فيه��ا ق�سب��ة املدين��ة القدمي��ة، ، ويحت��ل حي 
ال�رصى اعلى ن�سبة من م�ساحة املدينة، اذ تقدر 
م�ساحته بح��دود )49.7( هكتار، اي ما يعادل 
)%24.6( م��ن م�ساح��ة املدين��ة الكلي��ة، يف 
حن ي�سكل ح��ي احل�سن ا�سغر احي��اء املدينة 
مب�ساحة )16.8( هكت��ار، مبا يعادل )8.3%( 
من م�ساحة الحياء يف املدينة، وتاأتي الق�سبة 
القدمية مبعدل م�ساحة متو�سط تقريبا، اذ ت�سكل 
ن�سبة )%17.2( من م�ساح��ة الحياء ال�سكنية 
يف املدين��ة، ، ف�س��ا عن جتان���ض طوبوغرافية 
الر���ض داخ��ل املدينة وم��ا يحيط به��ا، وعدم 
وج��ود تباين��ات وا�سع��ة فيه��ا، اذا يبل��غ اعلى 
ارتف��اع تقريبا )26.6( مرع��ن م�ستوى �سطح 
البح��ر، قرب مرق��د نبي اهلل ذو الكف��ل، وي�ستمر 
بالنخفا���ض التدريج��ي بكاف��ة الجتاه��ات، 
م��ن  ال�رصقي��ة  ال�سمالي��ة  املنطق��ة  خ�سو�س��ا 
املدينة، لي�سل بحدود )24.8( مر عن م�ستوى 

�سطح البحر. 
 تاريخ مدينة الكفل يف العهد ال�سامي الأول . 
 اإن موق��ع املدين��ة املطل على نه��ر الفرات بن 
ب�ساتن النخيل يتو�سط ثاث حمافظات حيوية 
هي باب��ل، النج��ف وكرباء مم��ا اعطاها دورا 
عل��ى مر الع�سور فهي جزء من اململكة البابلية 
الت��ي ل تبع��د عا�سمتها �سوى )30ك��م( عنها، 

ذات الإمراطورية . 
ويذك��ر ال�سيد ها�س��م احل�سيني يف كتاب )حياة 
بني��ت  املدين��ة  اأن   : وح�سقي��ال،(  الكف��ل  ذي 
عل��ى اث��ار مدين��ة )با�سك��ر( التي بناه��ا احد 
مل��وك الفرثي��ن �سن��ة )60 م( وجعلها حمطة 
جتاري��ة للب�سائ��ع القادم��ة م��ن اقا�سي باد 
الهند ودفعها نح��و ال�سام وباد ا�سيا ال�سغرى 
واىل املغ��رب واأوربا، وه��ي تقع �سمن خطوط 
امل�سال��ك التجارية يف ذل��ك العهد والتي عرفت 

فيما بعد ب� )بئر ماحة( يف العهد العربي. 
ولقد اأ�سبح لها دور فيما بعد بالن�سبة للم�سلمن 
بع��د �سي��وع ذكر م��رور خليفة ر�س��ول اهلل امر 
املومن��ن علي ابن اب��ي طالب )علي��ه ال�سام( 
ع��ام )36ه���/658م(، وقيام��ه بال�س��اة يف 

نف���ض املوق��ع ال��ذي بنى في��ه م�سج��د النخيلة 
وق��د اختلفت الرواي��ات يف وقت بن��اء امل�سجد 
واملن��ارة ، التابع��ة ملرق��د نب��ي اهلل ذي الكفل 
)عليه ال�سام( فبع���ض املوؤرخن يقولون انها 
بقاي��ا م�سجد النخيلة الذي ه��دم ومل يبقى من 
اثاره �س��يء �سوى القبة واملن��ارة، كذلك هناك 
اختاف يف فرة الت�سييد، وهل انها ُبنيت باأمر 
من ال�سلطان املغ��ويل اجلايتو حممد خندابندة 
)�سن��ة 1703/1315م(، اأم اإن بن��اء امل�سج��د 
ه��و اقدم م��ن ذل��ك وان ال�سلطان ق��ام بتجديد 

امل�سجد واملرقد ال�رصيف للنبي ذي الكفل 
 مدينة الكفل يف العهد العثماين .. 

 عان��ت مدين��ة الكف��ل اأُب��ان احلك��م العثم��اين 
م��ن اهمال �سديد قل��ل من اهميته��ا اجلغرافية 
والديني��ة ول�سب��اب ع��دة ، وق��د كان م��ن اهم 
ان�سي��اع  انع��دام  ه��و  ال�سي��اع  ه��ذا  ا�سب��اب 
يف  ال�ساكن��ة  العربي��ة  الع�سائ��ر  وع�سي��ان 
املنطقة لوام��ر ال�سلطن��ة العثمانية خ�سو�سا 
وقتم��ا   ، )1138ھ_1725م(  الع��ام  يف 
اجتمع��ت يف املدين��ة قبائ��ل �سم��ر وبن��ي لم 
وال�سواع��د وال �سب��ل وع�سائر اخ��رى وتعاهدوا 
على مقاوم��ة الحتال الرك��ي، واغاروا على 
الق��رى وال�سي��اع وقطع��وا الطري��ق، وبعد عدة 
�سه��ور اغ��ار عليهم وايل بغ��داد الوزي��ر )احمد 
با�س��ا( بجي���ض جرارعل��ى م��كان جتمعه��م يف 
الكف��ل فتمك��ن منهم و�ست��ت �سمله��م وعاد اىل 
بغ��داد، ويف اي��ام )عبدي با�س��ا( العثماين عام 
)1883( ث��ارت ع�سائ��ر الكف��ل عل��ى احلامية 
العثماني��ة واملتكون��ة م��ن )13( ف��رداً وعل��ى 
اثرها ا�سبحت الكفل �سمن املحمية الع�سائرية 

ولي�ض احلكومية . 
 " اإن   ويق��ول اخلب��ر الآث��اري ح�س��ن زك��ي 
املدين��ة حتمل تاأريخا عري��ق وحمط اأنظار كل 
الأدي��ان والباحث��ن وامل�ستك�سف��ن ع��ن كنوز 
الع��امل"، مبينا اإنه "اأواخر العام املا�سي بداأت 
دائ��رة الث��ار وال��راث مب�رصوع جتدي��د مدينة 
الكف��ل لأجل �س��م هذه املدين��ة لائحة الراث 
العاملي من قبل منظم��ة اليون�سكو وكذلك �سم 
ثاث��ة اأماكن يف العراق ه��ي احل�رص و�سامراء 

واآ�سور".

الهند�سي��ة  الفني��ة  "الك��وادر  اإن  واأ�س��اف، 
البلدي��ات  ووزارة  ال�سيع��ي  للوق��ف  التابع��ة 
با�رصت بتحديث ت�سمي��م قر النبي (حزقيال) 
والكنائ�ض املحيطة به، البع�ض منها مت تدمره 
وحتويل��ه اإىل منازل، بال�سافة تطوير املاأذنة 
املائلة التي تعود اإىل القرن الرابع ع�رص مل�سجد 
 T( مهدم منذ فرة طويلة مع �سوق على حرف

( بني عام 1800 للمياد.
 �سوق دانيال

 واأن��ت يف ال�س��وب الكبر من ناحي��ة الكفل ل 
ب��د ان تطالع م��ن بع���ض الزواي��ا ماأذنة تقف  
كالطود ال�سامخ بارتفاعه��ا ال�ساهق وطرازها 
الإ�سام��ي ال��ذي يوح��ي بالق��دم واىل جانبها  
الرتف��اع  يف  ت�ساهيه��ا  ل  اأخ��رى  من��ارة 
لكنه��ا قد تختلف يف ال�س��كل واحلجم، وهاتان  
املنارت��ان من ابرز املع��امل الثارية يف مركز 
الناحي��ة التي ميكن ان حتظ��ى بروؤيتها  واأنت 
يف طريق��ك اإىل امل��دن املقد�س��ة، ان اأردت ان 
ت�س��ل اإليه��ا لتتع��رف بها ع��ن كث��ب عليك ان  
تخرق بع���ض �س��وارع املدين��ة الرئي�سية وما 
ه��ي ال ب�س��ع خطوات حت��ى جتد نف�س��ك اأمام 
�س��وق  جتاري قدمي مفت��وح للجهات الأربع ان 
دخل��ت في��ه ل تتمنى اخل��روج منه اأب��دا، لي�ض 
جلودة  ب�ساعته فقط بل للرودة املنع�سة التي 
ت���رصي يف اأو�سال��ك والتي جتعل��ك تن�سى قيظ 
ال�سي��ف يف  اخلارج، ه��ذا ال�سوق ي�سمى )�سوق 
دانيال( وهو ا�س��م لتاجر ميلك �سوقا اآخر حمل 
ا�سم��ه يف مدين��ة بغ��داد ويف �س��وق ال�سورج��ة 
بالتحدي��د، يبل��غ عم��ر ه��ذا ال�س��وق اأك��ر م��ن 
700 ع��ام، ومع ذلك م��ا زال ينب�ض باحلياة 
وبالب�سائ��ع التي ا�سطفت على  جانبي ال�سوق 
الذي بدت اأيادي الرمي��م وا�سحة املعامل فيه 
ال انه��ا مل تفقده هويت��ه  الأ�سلية التي مازال 
يحتف��ظ به��ا كاحتفاظ��ه بالأقوا���ض والنقو�ض 
التي تعتر ال�سمة البارزة  ل�سقف ال�سوق، وتكاد 
املعلوم��ات املتوفرة عن ه��ذا ال�سوق ان تكون 
قليل��ة لقل��ة الهتم��ام  والتوثيق ولك��ن بع�ض 
ال�سواه��د الباقي��ة تدلن��ا على ان ه��ذه املنطقة 

كانت مركزا جتاريا حيويا لعدة قرون. 
املرقد ال�رصيف

حامل��ا تخرج من �سوق داني��ال، ت�سعر انك تقف 
عل��ى ار�ض ناطقة، ه��ذه الأر�ض الت��ي انطلقت 
منها  دعوة الأنبياء للتوحيد وجت�سدت يف معلم 
ح�س��اري واإن�س��اين فريد يحت�س��ن قر نبي اهلل 
ذو  الكف��ل علي��ه ال�سام ال��ذي اأراد اهلل �سبحانه 
وتع��اىل ان تك��ون له ه��ذه املنزل��ة الرفيعة يف  
الدني��ا والآخرة عر هذا املرق��د الذي كتب عنه 
الثعلب��ي يف العرائ���ض وق��ال ان ذو الكف��ل  هو 
"ب�رص بن النبي اأيوب عليه ال�سام، وقيل عرف 
بالكف��ل لأنه تكفل مبئة ركعة كل يوم  واآخرون 
ن�سب��وا الت�سمي��ة اىل تكلف��ه بع��دم الغ�سب فان 
كان وال��ده اأي��وب م�رصبا للمث��ل بال�سر  فهو 

�سيكون بهذا املعنى م�رصبا للتحمل واحللم".
وم��ا ان ت�س��ل اىل املرق��د ال�رصي��ف حت��ى جتد 
نف�س��ك يف باح��ة وا�سع��ة ه��ي �ساح��ة املرق��د 
الرئي�سي��ة  )ال�سحن( املحاط��ة بالواوين ذات 
الأقوا�ض الرائعة الت�سميم وهي عبارة عن غرف 
خم�س�س��ة  لأكر من غر���ض ومنها امت�سا�ض 
درج��ات احلرارة العالية التي يت�سف بها مناخ 
الع��راق �سيف��ا  وميكن القول ان ه��ذه الواوين 
اجلميل��ة عب��ارة ع��ن غ��رف مفتوح��ة متداخلة 

متعددة الأغرا�ض.
�رصيح نب��ي اهلل ذي الكفل علي��ه ال�سام يختلف 
ع��ن الأ�رصح��ة التي حتف��ل بها املراق��د  الدينية 
الأخ��رى املنت���رصة يف اأرج��اء املعم��ورة حي��ث 
يغطي القر ال�رصيف �سندوق خ�سبي من  ال�ساج 
اخلال���ض اجلمي��ل و�س��ع يف قاع��ة ترتف��ع اإىل 
الأعل��ى عل��ى �س��كل قب��ة خمروطية مبني��ة على  
الطراز ال�سلجوق��ي يف هند�سة معمارية غاية يف 
الروع��ة واجلمال ا�ستخ��دم فيها نظ��ام الزخرفة  
والتزجيج بالألوان القدمي��ة الرائعة وللقبة التي 
ت�س��م اجل�س��د الطاهر باب��ان خ�سبي��ان  منقو�ض 
يف اأعل��ى كل منهما عبارات باللغة العرية، هذه 
الأبواب تطل من جهة ال�سمال على  بناء متداخل 
بع�س��ة على بع���ض وبدعائ��م �سخمة ج��دا على 
�س��كل اأقوا���ض ويف �رصق��ه توجد غرف��ة لها  باب 
حديدية ثقيلة جدا يقال اأنها كانت مكتبة عامرة 
بالكت��ب العرية متجمع��ة من وق��ف  اأ�سحابها 
وق��د مت الحتف��اظ بج��زء م��ن ه��ذه الكت��ب لدى 
الدول��ة العراقي��ة يف منت�س��ف  ال�سبعيني��ات من 
الق��رن الع�رصين والق�سم الأخ��ر تبعر بن اأيادي 

ال�سكان بعد هدم احد  اجلدران.
م�سجد النخيلة

 حامل��ا تخرج م��ن الباحة الأمامي��ة للمرقد جتد 
نف�س��ك يف �سحن اأخ��ر كبر يت�س��ل مبرقد النبي  
الكف��ل وهو كم��ا ذكر ال�سي��خ اليعقوبي يف كتاب 
البابلي��ات )يت�س��ل بق��ر الكف��ل جام��ع فيه قر 
وحم��راب ومن��ارة( وما ه��ذه املن��ارة اإل منارة 
م�سج��د النخيل��ة واملح��راب ه��و حم��راب من��ام  
امل�سه��ور وه��و املو�س��ع ال��ذي �سل��ى في��ه اأمر 
املوؤمن��ن الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سام  
عن��د خروجه اىل �سف��ن وعند خروجه اىل حرب 

اخلوارج يف النهروان مارا باحللة. 
م��ن جهت��ه ال�سمالي��ة تنت�س��ب ماأذن��ة عماق��ة 
ال�سط��واين  وبنائه��ا  و�سخامته��ا  علوه��ا  يف 
اخلارج��ي  مظهره��ا  وي�ستوقف��ك  الأ�سط��وري  
بزخارفه��ا الهند�سي��ة املتقنة ال�سن��ع وما فيها 
من كتابات جميلة  ل تقل روعة عن املقرن�سات 
التي تزين حو�ض املاأذنة من اخلارج وهي بغاية 
البداع��ة  والإتقان من اجلمال وال�سحر املعماري 

حيث يعتقد انها بنيت يف زمن البويهين.
املن��ارة يف م�سج��د النخيلة الذي لي���ض له اليوم 
عنوان يتميز به �سوى ان املاأذنة القائمة  تق�سي 
ب��اأن تك��ون عل��ى ط��رف امل�سجد ومل ت��زل ثاثة 
اأ�س��وار قدمية عالي��ة اجلدران موج��ودة اىل  هذا 
التاري��خ واملع��روف عن��د م�سايخن��ا واملعمرين 
ان��ه كان يف امل�سج��د منر كبر عال من  ال�سخر 
ويق��ال اأي�سا ان بعد وفاة اخلليفة حممد بن بويه 
ادع��ى البع���ض ان  اجلام��ع لهم ول وج��ود لأية 
منارة )ماأذنة( فيه وحدث جدل طويل حول ذلك 
مق��رون ب�سكاوى عدي��دة اىل الوايل يف ا�سطنبول 
فر�س��ل اللج��ان التحكيمية حول وج��ود املنارة 
والتي كان��ت  اللجان جتل�ض حتتها وتكتب ان ل 

م�سجد ول منارة يف الكفل. 
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