
  

 

 

 

 بتشٌٌده الملك عبد بن الولٌد أمر الذي المسجد هو األموي، بالجامع اختصاًرا وٌعرف الكبٌر، أمٌة بنً جامع

ٌُعد دمشق، فً  واحًدا ٌُعد كما األقصى، والمسجد والمدٌنة مكة حرمً بعد اإلسالمٌة المساجد أشهر رابع و

 .العالم فً السبعة اإلسالم عجائب وأحد اإلسالمٌة، المساجد أفخم من

 آرام لدولة عاصمة دمشق كانت حٌث المٌالد، قبل سنة 0011 إلى سورٌة فً األموي المسجد تارٌخ ٌعود

 والرعد الخصب إله ،"األرانً حداد" ٌعبدون سورٌة غرب آرامٌو كان وقد الحدٌدي، العصر خالل دمشق

 ٌعرف وال ،المعاصر" األموي المسجد" موقع فً له مخصص معبد أقاموا لذلك معتقدهم، حسب والمطر

 معبد ٌشبه التقلٌدي، السامً الكنعانً المعماري النموذج اتبعت أنها ٌعتقد ولكن المعبد، بدأ كٌف بالضبط

 لحكم ٌعود اآلرامً المعبد من واحد حجر بقً وقد للعبادة، صغٌرة وغرفة مسور فناء من وٌتؤلف القدس،

 .الوطنً دمشق متحف فً ٌعرض حالٌاً  ،وهو حازائٌل الملك

 م، 42 عام فً دمشق الرومان غزا وعندما المدٌنة، فً المركزي بدوره القٌام األرانً حدد معبد واصل وقد

 ولد معماري مهندس إشراف تحت المعبد وتوسٌع تكوٌن بإعادة قاموا حٌث جوبٌتر، لإلله معبدا فٌه أقاموا

 وأبعاد بتماثل المحلٌٌن السكان وأعجب ،الجدٌد التصمٌم ونفذ صمم الذي أبولودوروس، ٌدعى دمشق فً

 " . الرومانً الٌونانً جوبٌتر معبد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامع األموي فً دمشق



 

 سلٌم المسور الفناء وترك األصلً؛ تصمٌمه معظم على حافظوا الرومانٌٌن لكن المبنى، حجم زٌادة باستثناء

 ،للفناء األربع الزواٌا من كل فً واحد برج كان وهناك، داخلٌة غرفة أقٌمت الفناء وسط وفً. كبٌر حد إلى

 األماكن فً تضحٌات قدمت حٌث القدٌمة السامٌة الدٌنٌة التقالٌد مع تمشٌا للطقوس األبراج واستخدمت

 .المرتفعة

 من الغرض وكان الكبٌر، حجمه بسبب مدٌنة فً الدٌنٌة التشرٌعٌة السلطة الجدٌد الرومانً المعبد وأصبح

 ٌكون أن الرومانٌة، اإلمبراطورٌة فً للعبادة الرئٌسً المركز بعد فٌما أصبح الذي الرومانً المعبد تشٌٌد

 من األولى الفترة خالل اإلضافات من المزٌد جوبٌتر لمعبد أضٌف وقد ،القدس فً العبري للمعبد منافسا

 م، 42 عام فً دمشق الرومان غزا وعندما المدٌنة، فً المركزي بدوره القٌام األرانً حدد معبد واصل وقد

 ولد معماري مهندس إشراف تحت المعبد وتوسٌع تكوٌن بإعادة قاموا حٌث جوبٌتر، لإلله معبدا فٌه أقاموا

 وأبعاد بتماثل المحلٌٌن السكان وأعجب ،الجدٌد التصمٌم ونفذ صمم الذي أبولودوروس، ٌدعى دمشق فً

 تصمٌمه معظم على حافظوا الرومانٌٌن لكن المبنى، حجم زٌادة باستثناء" . الرومانً الٌونانً جوبٌتر معبد"

 برج كان وهناك، داخلٌة غرفة أقٌمت الفناء وسط وفً. كبٌر حد إلى سلٌم المسور الفناء وترك األصلً؛

 القدٌمة السامٌة الدٌنٌة التقالٌد مع تمشٌا للطقوس األبراج واستخدمت ،للفناء األربع الزواٌا من كل فً واحد

 .المرتفعة األماكن فً تضحٌات قدمت حٌث

 من الغرض وكان الكبٌر، حجمه بسبب مدٌنة فً الدٌنٌة التشرٌعٌة السلطة الجدٌد الرومانً المعبد وأصبح

 ٌكون أن الرومانٌة، اإلمبراطورٌة فً للعبادة الرئٌسً المركز بعد فٌما أصبح الذي الرومانً المعبد تشٌٌد

 من األولى الفترة خالل اإلضافات من المزٌد جوبٌتر لمعبد أضٌف وقد ،القدس فً العبري للمعبد منافسا

 من ٌجمعونها كانوا التً التبرعات ،بسبب أثرٌاء المعبد كهنة أغلب وأصبح للمدٌنة، الرومانً الحكم

 حكم) سٌفٌروس سٌبتٌموس عهد فً المعبد لفناء الشرقٌة البوابة توسٌع تم وقد ،دمشق فً األثرٌاء المواطنٌن

 .(م 071-000

 األكبر ٌعتبر الذي جدار أول وكان بجدارٌن المدٌنة عن فصله وتم مشهوراً، المعبد أصبح م،2 القرن بحلول

 نهاٌة وفً. األصلً جوبٌتر معبد بحرم ٌحٌط فهو الثانً الجدار أما السوق، شملت واسعة مساحة على ٌمتد

 االمبراطور من بؤمر ٌوحنا القدٌس كاتدرائٌة إلى جوبٌتر معبد تحوٌل تم ،170 فً تحدٌداً  مٌالدي، 2 القرن

 المعمدان لٌوحنا مباشرة مكرسة تكن لم المسٌحٌة الكاتدرائٌة هذه لكن(. 173-157 حكم) األول ثٌودوسٌوس

 .مٌالدي 4 القرن من الحق وقت فً تكرٌسها تم وقد ،- ٌحٌى النبً -

 

 

  



 

 أسقف مقر بمثابة وكانت هناك دفن - ٌحٌى النبً - المعمدان ٌوحنا رأس أن المحلٌة األسطورة تشٌر حٌث

 .نفسه البطرٌرك بعد أنطاكٌة بطرٌركٌة ضمن الثانٌة المرتبة ٌحتلون الذٌن دمشق،

 بضمها خالد ونجح ، الولٌد بن خالد بقٌادة اإلسالمٌة الجٌوش طرف من دمشق محاصرة ،تمت 412 عام فً

 الذٌن األموٌة، الساللة حكم تحت اإلسالمٌة الخالفة أصبحت دمشق، فتح من عقود بعد اإلسالمٌة لألراضً

 عبد بن الولٌد السادس، األموي الخلٌفة كلف وقد ،اإلسالمً للعالم اإلدارٌة العاصمة لتكون دمشق اختاروا

 قبل. م 514 عام فً البٌزنطٌة الكاتدرائٌة موقع فً المسجد ببناء والمهندسٌن، الصناع( م503–513) الملك

  صالة غرفة تشٌٌد تم قد ولكن المحلٌٌن، المسٌحٌٌن طرف من اإلستخدام قٌد تزال ال الكاتدرائٌة كانت هذا،

 .المبنى من الشرقً الجنوبً الجزء فً للمسلمٌن( المصلً)

 تغٌٌر وتم المصلى، ذلك فً بما الكاتدرائٌة، معظم بهدم أمر المشروع، على شخصٌاً  أشرف الذي الولٌد،

 إحتج.دمشق لمدٌنة دٌنٌاً  ومعلماً  دمشق لمواطنً الجماعة لصالة كبٌر كمسجد لٌستخدم ،تماماً  المبنى تخطٌط

 األخرى المصادرة الكنائس جمٌع بإسترجاع الولٌد أمر احتجاج هذا على ورداً  الخطوة، هذه على المسٌحٌٌن

 الولٌد، وفاة من قصٌر وقت بعد م، 503 عام فً المسجد بناء واكتمل، كتعوٌض المسٌحٌٌن إلى المدٌنة فً

 .الحكم فً( م505–503) الملك عبد بن سلٌمان وخلفه

 اإلسالمٌة الخالفة أصبحت العباسٌٌن، ٌد على م531 عام األموٌٌن حكم أنهت التً االنتفاضة أعقاب فًو

 للمسجد، ونظر العباسٌون بغداد إلى دمشق من الخالفة عاصمة نقل قاموا الذٌن العباسٌة الساللة حكم تحت

 الفضل وقام،  األموٌٌن تركة على القضاء منهجٌة من المسجد نجاف ، اإلسالم النتصار رئٌسٌاً  رمزاً  لٌكون

 . م561 فً المسجد من الشرقً القسم فً قبة ببناء ، دمشق فً العباسً الحاكم علً بن صالح بن

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 الجغرافً مذكرات فً جاء و المسجد أموال إدخار بغرض الخزٌنة قبة بتشٌٌد بدأ ، سنوات تسع وبعد

 عهد فً 610 عام فً المسجد من" العروس مئذنة"  الشمالٌة المئذنة ببناء قاموا العباسٌٌن أن ، المقدسً

 القرن بحلول ، والمسجد فً األموٌة النقوش استبدال و بإزالة المؤمون أمر وقد( 611-601) المؤمون الخلٌفة

 "زٌادة باب" للمسجد الجنوبً الجدار من الغربً الجزء فً المدخل عند ضخمة ساعة تركٌب تم ، م01

 .م00 القرن منتصف بحلول عملها عن توقفت قد الساعة هذه أن وٌبدو

 األمراء لحكم خاضعة الشام بالد أصبحتو ،01 القرن خالل متداعٌاً  الشام بالد على العباسً الحكم أصبح

 بغزوا ، مصر من الفاطمٌون قام م،751 عام وفً، فقط اسمٌا العباسٌة للخالفة تابعة ،وكانت المحلٌٌن

 األموي الجامع داخل السنً مذهبهم بممارسة دمشق لسكان وسمح ،للمسجد التحسٌنات بعضوأجروا  دمشق

 تدمٌر تم ، 0147 وفً. الشٌعٌة الفاطمٌة الدٌنٌة السلطة من النسبً االستقالل على الحفاظ من وتمكٌنهم

 ضد دمشق مدٌنة سكان النتفاضة نتٌجة حرٌق فً ، الشمالً الجدار خاصة ، المسجد من كبٌرة أجزاء

 .دمشق سكان حق فً الفاطمٌة الثكانات طرف من اإلعتداءات بسبب الفاطمً الجٌش

 تابعة دمشق وأصبحت ، الفاطمٌٌن أٌدي من دمشق مدٌنة األتراك سالجقة إستعاد ، م0156 سنة فًو

 إلصالح(  0173-0157 حكم) أرسالن ألب بن تتش السلجوقً الملك وشرع ،إسمٌاً  العباسٌة للخالفة

 بن أحمد نصر أبو قام  م0160 عام وفً، 0147 سنة المسجد أصاب الذي الحرٌق عن الناجمة األضرار

 الفسٌفساء وجدد األرصفة من اثنٌن ورمم المركزٌة القبة تشٌٌد بإعادة ، السلجوقً تتش وزٌر الفضل

 .م0167 عام فً الشمالً الرواق بناء وأعٌد ،للمسجد الشمالٌة الداخلٌة الواجهة من األصلٌة األموٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 األمراء لحكم خاضعة الشام بالد أصبحتو ،01 القرن خالل متداعٌاً  الشام بالد على العباسً الحكم أصبح

 بغزوا ، مصر من الفاطمٌون قام م،751 عام وفً، فقط اسمٌا العباسٌة للخالفة تابعة ،وكانت المحلٌٌن

 األموي الجامع داخل السنً مذهبهم بممارسة دمشق لسكان وسمح ،للمسجد التحسٌنات بعضوأجروا  دمشق

 تدمٌر تم ، 0147 وفً. الشٌعٌة الفاطمٌة الدٌنٌة السلطة من النسبً االستقالل على الحفاظ من وتمكٌنهم

 ضد دمشق مدٌنة سكان النتفاضة نتٌجة حرٌق فً ، الشمالً الجدار خاصة ، المسجد من كبٌرة أجزاء

 .دمشق سكان حق فً الفاطمٌة الثكانات طرف من اإلعتداءات بسبب الفاطمً الجٌش

 تابعة دمشق وأصبحت ، الفاطمٌٌن أٌدي من دمشق مدٌنة األتراك سالجقة إستعاد ، م0156 سنة فًو

 إلصالح(  0173-0157 حكم) أرسالن ألب بن تتش السلجوقً الملك وشرع ،إسمٌاً  العباسٌة للخالفة

 بن أحمد نصر أبو قام  م0160 عام وفً، 0147 سنة المسجد أصاب الذي الحرٌق عن الناجمة األضرار

 الفسٌفساء وجدد األرصفة من اثنٌن ورمم المركزٌة القبة تشٌٌد بإعادة ، السلجوقً تتش وزٌر الفضل

 .م0167 عام فً الشمالً الرواق بناء وأعٌد ،للمسجد الشمالٌة الداخلٌة الواجهة من األصلٌة األموٌة

 ، دمشق فً السالجقة أتابكة أحد وهو(  0006-0012 حكم) طغتكٌن الدٌن ظاهر ،قام م0001 عام وفً 

 أتابكة أحد(  0001-0017 حكم)مودود الدٌن شرف إغتٌال تم 0001 عام وفً الشمالً الجدار بإصالح

 القرن منتصف فً زاد والصلٌبٌٌن دمشق بٌن الصراع أن وبما ،األموي الجامع فً الموصل فً السالجقة

 القدس وإستعادة المدٌنة عن للدفاع المسلمٌن لدعوة الرئٌسٌة التجمع نقطة بمثابة األموي المسجد كان ، م00

 . المسلمٌن أٌدي إلى

 بؤوامر المائٌة، جٌرون وساعة ثانٌة، أثرٌة ساعة بنٌت زنكً، الدٌن نور عهد خالل م، 0032 عام وفً

 وأعاد قبل من "جٌرون باب" للمسجد الشرقً المدخل خارج من الساعة وشٌدت. الدٌن نور من شخصٌة

 نهاٌة فً ترمٌمها تم كما ،0045 عام فً المسجد أصاب حرٌق بعد الساعاتً، محمد المعماري بناإها

 . 01 القرن من مبكر وقت فً رضوان، ابنه، ٌد على المطاف

 فً األموي الجامع على اإلبقاء وتم الدٌنٌة، المإسسات من العدٌد وإنشاء دمشق شهدت األٌوبً العهد وفً

 شامل كمركز المسجد أهمٌة جبٌر ابن األندلسً الرحالة ووصف ،المدٌنة فً الدٌنٌة للحٌاة كمركز مكانه

 ،0051 عام وفً. والقرآنٌة الدٌنٌة للدراسات المختلفة الزواٌا من العدٌد إلحتوائه نظرا الدٌنٌة، للعلوم

 السلطان قبل من بناإه وأعٌد حرٌق، إندالع بسبب ألضرار أخرى مرة للمسجد الشمالً الجدار تعرض

 الداخلٌة النزاعات وخالل العروس، مئذنة مع جنب إلى جنبا ،(0071-0052 حكم) الدٌن صالح األٌوبً

 عام وفً كبٌرة، ألضرار النزاعات هذه بسب دمشق مدٌنة تعرضت الحق، وقت فً األٌوبٌٌن األمراء بٌن

 بنً خالفاء سابع أٌوب الصالح ٌد على ٌسوع بمئذنة المعروفة للمسجد الشرقٌة المئذنة تدمٌر تم م،0023

 بناء أعٌد وقد. لدمشق األٌوبً األمٌر اسماعٌل الصالح عهد فً لدمشق محاصرته أثناء بمصر، أٌوب

 .لها قلٌلة زخرفة إضافة مع الحق وقت فً المئذنة

 



 

 

 ، األٌوبٌٌن من دمشق على وإستولوا الصلٌبٌة، القوات مع كتبغا بقٌادة المغول، تحالف. م0041 عام وفً

 ذلك، ومع".األموي المسجد" فً الكاثولٌكً القداس بإقامة أنطاكٌة، إمارة أمٌر السادس بوهٌموند أمر وقد

 عام وفً. العام نفس فً الحق وقت فً دمشق مدٌنة بإسترجاع وبٌبرس، قطز بقٌادة الممالٌك إستطاع

 هً للمسجد أضٌفت التً شظاٌا أكبر بٌن من وكان للمسجد، النطاق واسعة بترمٌمات بٌبرس أمر ،0051

 الغربً الرواق فً الفسٌفساء هذه أقٌمت ،وقد متر 541 وعرضها متر 1243 طولها ٌبلغ فسٌفساء قطعة

 الذي الترمٌم مشروع من جزء المسجد زٌنت التً الفسٌفساء من القطعة هذه وكانت بردى لوحة وتسمى

 .والشام مصر فً الممالٌك عمارة فً كبٌر تؤثٌر لها وكان المسجد، شمل

 إلخانٌة قام م،0111 عام وفً. المسجد فً القرآن تفسٌر بتدرٌس تٌمٌة ابن العالم بدأ م،0063 عام فً

 ومقاومة الجهاد على دمشق مواطنً بحث تٌمٌة ابن فقام دمشق، مدٌنة بغزو غازان محمود بقٌادة المغول

 دخلت وعندما[ 30.]السنة تلك من الحق وقت فً المغول بطرد قالوون بقٌادة الممالٌك وإستطاع. االحتالل

 باءت محاولتهم لكن" األموي المسجد" فً انٌقمج عدة بإقامة المغول حاول مدٌنة، إلى قالوون قوات

 .المسجد فً توضع أن قبل المجانٌق بحرق الممالٌك وشرع. بالفشل

 فً ترمٌم بؤعمال ، تانكٌز ، الشام فً المملوكً الوالً قام م،0106-0104 مابٌن الممتدة األعوام وفً

 الصالة قاعة فً البالط كل استبدال و القبلة جدار على الفسٌفساء لوحات تجمٌع بإعادة وأمر المسجد،

. 0106 عام فً للمسجد رئٌسٌة ترمٌم بؤعمال قالوون بن محمد الناصر المملوكً السلطان قام كما. بالرخام

 وقد. المسجد من الشرقٌة جهة إلى زٌادة باب بوابة نقل وتم مستقرة الغٌر الجدار قبلة بناء وإعاد هدم تم وقد

 .0117 عام فً المسجد أحرق الذي الحرٌق خالل األعمال هذه من كبٌر جزء تضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أجزاء الحرٌق دمر وقد آذار ، 05 ٌوم المدٌنة بإحراق أوامره وأصدر دمشق تٌمور غزا ،0211 عام وفً

 وتم الحق، وقت فً ترمٌهما وتم ،المركزٌة القبة و الشرقٌة المئذنة وإنهارت،األموي المسجد من كبٌرة

 .م0266 عام فً قاٌتباي المملوكً السلطان عهد خالل المسجد من الغربً الجنوب جهة فً مئذنة إضافة

 معركة فً الممالٌك على إنتصارهم بعد األول سلٌم بقٌادة دمشق على العثمانٌٌن سٌطر م،0304 عام فً

 الوقف نظام العثمانٌون واستخدم.  األموي الجامع فً الجمعة صالة لتؤدٌة األول سلٌم وحضر. دابق مرج

 وخصصت شخص 374 توظٌف تم و، المركزٌة السلطة مع المحلٌٌن السكان لربط كوسٌلة الدٌنٌة للمواقع

 الغالب فً الدٌنٌة المكاتب تخصٌص تم حٌن فً العثمانٌٌن للمسإولٌن والكتابٌة اإلشرافٌة الوظائف أغلب

 عام وفً. منها األموي الجامع إعفاء تم فقد للضرٌبة، تخضع األوقاف أن من الرغم على المحلٌٌن للعلماء

 إصالح بعملٌات المسجد، لوقف العام والمشرف لدمشق العثمانً الوالً الغزالً جانبٌردي قام ،0306

 الصوفً الباحث تعٌٌن تم م،0440 عام وفً، دمشق مدٌنة إعمار بإعادة برنامجه من كجزء المسجد وتزٌٌن

 .األموي المسجد فً للتدرٌس النابلسً الغنً عبد البارز

 ،الحق وقت فً أعٌدا الرخامٌة، األلواح و الفسٌفساء معظم تدمٌر إلى أدى حرٌق شب م،0671 عام وفً

 .للمسجد الوسطى قبة انهٌار فً وتسبب الصالة لقاعة الداخلً النسٌج أٌضا الحرٌق دمر وقد

 اإلحتفاظ وتم الثانً فٌلهلم األلمانً اإلمبراطور إلى الخزنة قبة محتوٌات معظم أعطٌت م،0677 عام وفً

 " دمشق فً الوطنً األرشٌف فً القطع من قلٌل بعدد

 ضد منددة بمظاهرات لٌقوموا ، جمع كل األموي الجامع فً ٌجتمعون دمشق أهالً كان ،0707 عام فًو

 الجامع بمكانة لمعرفتهم سورٌة فً وجودهم طٌلة الجامع الفرنسٌون ٌقتحم ولم الفرنسً، االنتداب سلطات

 .الشام أهل عند األموي

 عام حتى واستمرت ،سورٌة على الفرنسً االنتداب خالل كبرى لترمٌمات األموي المسجد خضع وقد

  .األولى السورٌة الجمهورٌة ظل فً 0741

. للمسجد النطاق واسع تجدٌد بعملٌة األسد حافظ السوري الرئٌس أمر التسعٌنات، أوائل وفً الثمانٌنات فً

 الثانً بولس ٌوحنا البابا ،زار 0110 عام وفً، المسجد افتتاح إعادة وتم م،0772/  هـ0202 سنة فً التً

 .مسجد الى بزٌارة البابا فٌها ٌقوم التً األولى المرة هً وهذه. المعمدان ٌوحنا مقام أثار لرإٌة المسجد،

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 034 و عرض متر 75 بقٌاس وهً الشكل مستطٌلة هً المسجد ؤرضٌةأما من الناحٌة العمرانٌة ف

 حرم ٌغطً حٌن فً ، المسجد من الشمالً الجزء ٌغطً وهو المسجد من األكبر الجزء الفناء وٌحتل ،طول

 .خارجٌة جدران أربعة المسجد فناء وٌحٌط. المسجد من الجنوبً الجزء الجامع

 أما، المسجد بها مر التً اإلصالحات بسبب الزمن بمرور متفاوتة أصبحت فقد للفناء الحجرٌة األرصفة أما

 كل بٌن واحد رصٌف وٌوجد ،متناوب بشكل وأرصفة حجرٌة بؤعمدة دعمها تم بالفناء المحٌطة األروقة

 .عمودٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :وهً صغٌرة منشئات ثالث الجامع فناء داخل ٌوجد كما

 الخزنة قبة

 ثم ومن, الجامع ألموال كخزنة واستخدمت م،567 عام فً العباسً العهد فً بداٌة الخزنة قبة أنشئت

 . النفٌسة الجامع ومخطوطات لكتب مكتبة أصبحت

 الوضوء قبة

 فً جددت وقد م،0537 عام فً زلزال وقوع بعد وإنهارت ، العباسً العهد فً بداٌة الوضوء قبة أنشئت

 .الفناء وسط فً وتقع الكرجً، باشا عثمان دمشق والً من بؤمر العثمانً العهد

 الساعات قبة

 بقبة تسمٌتها عن أما العثمانً، العهد إلى تارٌخها وٌعود ، األموي الجامع فناء من الشرقٌة الجهة فً تقع

 مركز منها ،وجعل الجامع باب على الموجودة الساعات إلٌها نقل الذي العثمانً العصر إلى ،فٌعود الساعات

  .لإلضاءة ٌستعمالن كانا مزخرف نحاسً رأس ذي عمودٌن الجامع صحن داخل أٌضاً  ٌوجد كما،التوقٌت

 واحد وكل المكرمة مكة نحو الصالة التجاه موازٌة وهً، أروقة ثالثة من الحرم من تكونفٌ ما من الداخلأ

 أن حٌن فً كبٌرة، دائرٌة نصف أقواس من األول المستوى وٌتؤلف ،مستوٌٌن إلى ٌنقسم األروقة هذه من

 رواق مع الحرم وسط فً تتقاطع الثالثة الداخلٌة األروقة أما ،مزدوجة أقواس من ٌتكون الثانً المستوى

 وٌتكون نصفٌن إلى األروقة فً المركزي الجناح وٌنقسم والمنبر المحراب وٌواجه القبلة جدار ٌوازي كبٌر،

 .قوس عشر أحد من

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 وسط فً تقرٌباً  ٌقع الذي الكبٌر الصحابة محراب وأهمها الحرم، جدار خط على محارٌب أربعة ٌوجد كما

 بناء تم شاكر، بن موسى العاسً للمهندس ووفقا ،الشرقً النصف فً النبً صحابة محراب وٌقع،الجدار

 تارٌخ فً متخصص محراب ثالث المحراب ،وأصبح للمسجد األولى التشٌٌد مرحلة خالل األخٌر المحراب

 محراب أٌضاً  وٌسمى ،المسجد إنشاء قبل المسلمٌن ٌصلً كان حٌث المسجد، فً محراب أقدم وهو ،اإلسالم

 الحنابلة محراب - الحنفٌة محراب - الخطٌب محراب :فهً الباقٌة المحارٌب أما ،المالكٌة

 فخامة المسجد تزٌد فخمة بواجهة األموي للجامع الشرٌف والحرم الفناء تزٌٌن تمأما واجهة المسجد فقد 

 باباً  03 ٌضم والذي الفناء على وتطل المسجد، من الجنوبٌة الجهة فً وتقع الحرم، بواجهة معروفة ووقاراً 

 .الحرم على مباشرة تنفتح خشبٌاً 

 وقد  األموي المسجد فً قبة وأكبر الملك عبد بن الولٌد إنجازات إحدى هًأما القبة المعروفة بقبة النسر ف

 األٌوبً الدٌن صالح ،وقام0153 عام فً السلجوقً شاه ملك وزٌر الملك نظام عهد فً القبة هذه جددت

 أعقاب فً الحجر من بناإها وتم األصلٌة الخشبٌة القبة استبدال وتم ،0057 عام فً منها ركنٌن بتجدٌد

 متراً.  04 قطرها و متر 23 بارتفاع ، الصالة قاعة مركز فوق القبة وتقع، 0671 عام وقع الذي الحرٌق

 وٌحتوي، قاٌتباي ومئذنة عٌسى النبً مئذنة و العروس مئذنة وهً مآذن ثالث على األموي المسجد ٌحتوي

 بداٌة تسمٌتها وتم ، والغربً الشرقً البابٌن وٌسار ٌمٌن على تقع مشاهد أربعة على بدمشق األموي الجامع

 من الشرقٌة الجنوبٌة الجهة فً ٌقع بكر أبو مشهد : كالتالً تتوزع وهً األربع الراشدٌن الخلفاء بؤسماء

 المسجد من الغربٌة الجنوبٌة الجهة فً ٌقع عمر مشهد، للجامع كمتحف اآلن وٌستعمل األموي المسجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المسجد من الغربٌة الشمالٌة الجهة فً ٌقع عثمان مشهد، المسجد إلدارة كمقر اآلن وٌستعمل األموي

 الزاوٌة فً ٌقع طالب أبً بن علً الخلٌفة مشهد، الضٌوف كبار الستقبال شرف كقاعة اآلن وٌستعمل

 غلبت وقد، علً بن الحسٌن اإلمام رأس ومقام مزار على وٌحتوي األموي، المسجد من الشرقٌة الشمالٌة

 .الحسٌن مشهد تسمٌة علٌه

 :وهً رئٌسٌة أبواب أربعة على األموي المسجد كما ٌحتوي

 على وٌقع الكالسة باب/العمارة باب، النوفرة حً وٌقابل للجامع الشرقً الحائط على وٌقع جٌرون باب

 للجامع الغربً الحائط على وٌقع برٌد باب ،العمارة ناحٌة من العروس مئذنة تحت للجامع الشمالً الحائط

 وٌعرف الصاغة سوق مقابل الجنوبً الحائط من الغربٌة الجهة فً وٌقع الزٌادة باب، المسكٌة ساحة مقابل

 .األلفٌة نهاٌة فً الساعات باب بإسم أٌضاً 

 أشكالها أخرى،اختلفت وساعات فلكٌة، وساعة شمسٌة، بساعة العهود كل فً األموي الجامع زود وقد

 التسمٌة هذه وانتقلت ، جٌرون باب إلى الساعات هذه انتقلت ،0011 عام وفً، العصور باختالف وأحجامها

 .جٌرون باب إلى أٌضاً 

 القوافٌن بباب أٌضا وٌسمى ،له المقابل الصاغة لسوق نسبةً  الصاغة باب بإسم اآلن الزٌادة باب وٌعرف

 .آنذاك هناك موجوداً  كان الذي القوافٌن وحً القدٌم القوافٌن سوق إلى نسبة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وجرن  الصاغة سوق مقابل الجنوبً الحائطوالجدٌر بالذكر أنه ال تزال صورة السٌد المسٌح موجودة على 

 المعمودٌة بداخل حرم الجامع . 

 

 

 

 ربى شلهوب

 


