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يقع جامع الصحايب اجلليل زيد بن ثابت األنصاري خارج أسوار مدينة دمشق القدمية يف
منطقة الفحامة حبي باب سرجية ويُعرف قدمياً بالثابتية ،وقد شيد وجدد ىذا اجلامع عام 1331
للهجرة املوافق  1191للميالد بإشراف فضيلة العالمة الشيخ عبد الكرمي الرفاعي مكان املسجد
القدمي يف نفس املوقع والذي بُين عام  017ىـ يف العهد اململوكي.
وىو جامع عظيم لو جبهة حجرية متقنة ،فيها الباب وشباك الضريح وسبيل ،وصحن اجلامع
واسع مفروش باملوزاييك وفيو بركة ،ويف اجلبهة اجلنوبية رواق يؤدي إىل مصلى قائم على ثالث
قناطر حجرية وأمامها ثالث أخرى ،وأمامها احملراب واملنرب العاديان.
يف اجلهة اجلنوبية أربعة شبابيك تطل على حديقة واسعة ،أما الضريح فهو يف غرفة يدخل
إليها من مقربة صغرية قبلي الباب ،وإىل جانب ضريح زيد بن ثابت املزعوم ضريح آخر قيل ىو
ضريح زيد بن األرقم ،وللجامع منارة حسنة تشبو منارة املدرسة املاردينية يف شكلها ومجاهلا.
أعيد بناء املسجد على طراز العمائر اإلسالمية الشبيهة جبامع تنكز والقصر العديل بشارع
النصر ،فأصبح جذع املئذنة مثمن األضالع ثالثي الطبقات ،ثنائي الشرفات مزخرف
باملقرصنات واألشرطة التيزينية ،أما املظالت فال وجود هلا ،والواجهة الرئيسية جلامع زيد بن ثابت
مت رفعها عن سطح األرض بثمانية درجات ،والقوس كبري معقود ومزين بفصوص متعددة ومرتكز
على عمودين صليبيني متوجني بتاج مقرنص خفيف التجاويف ويف صدره الباب الرئيسي
للمسجد وىو باب حديث مصنوع من احلديد ومت تغطيتو بالزجاج الداخلي وفوقو نافذتان
متطاولتان معقودتان بقوسني مدببة هبما مشغوالت خشبية مجيلة.
يُشار إىل أن فضيلة العالمة الشيخ عبد الكرمي الرفاعي رمحو اهلل تعاىل وجزاه اهلل خرياً وجعل
مقامو يف أعلى عليني جمدد املسجد وصاحب هنضة علمية كبرية ،ومن فضائلو أنو جعل جامع
زيد مركزاً كبرياً لتحفيظ القرآن والقراءات وجعل إشراف ذلك للعالمة الشيخ اجلامع للقراءات
الفاضل الشيخ أيب احلسن حميي الدين الكردي فتخرج عليو عدد كبري من اجلامعني للقراءات
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واحلافظني واملقرئني جزاه اهلل خرياً ،كما حفظ ومجع عليو عدد من الشيخات احلافظات املتقنات
اجلامعات .وبيتو مقصد القراء والعلماء ويعد داراً للقرآن حفظو اهلل تعاىل.
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