
 الباحثة نبيلة القوصي                                                                                      جامع الشهداء    

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                        1

  الشهداء جامع

يف دمشق احلبيبة مساجد شواهد على عظمة تاريخ هذه املدينة، فكل مسجد فيها حكاية مجيلة 
  اسم دمشق مدينة قتححتكي لنا كيف است

أيام اخلليفة عمر بن اخلطاب  لنا حكاية شهداء الفتح اإلسالمي الذي قدم الشهداءهو جامع  وها
 ألم صحابية وقد أتينا على سريهتم. ةاألخوة الثالث

 
بتحية املسجد مث نتأمل ذاك  نبدأهاد على معامل هذا املسج معا   هيا معا أيها السائح املسلم نقفف

 الشغف للمعرفة لتغيري أحوالنا لألفضل بإذن اهلل. ميلؤهاالقدمي، بنية  األثرياملعلم 
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بداية البد لنا من تذكرة ملن يقرأ معنا أننا قد ذكرنا فيما مضى بأن حي الصاحلية يف سفح قاسيون 
أخذت رمحهم اهلل وجزاهم اهلل خريا،  شكل أول حي خارج أسوار دمشق القدمية وهبمة بنو قدامة

نتيجة  اخلضراء األشجارعلى حساب  دمشق القدمية وهذا السفح بني األحياء تتشكل وتكثر ما
ملن عرف قدرها ومكانتها من أحاديث  األيامحيث أزداد تألق دمشق مع  العمراينالسكاين و  االنتشار

نصيب من شرف أحاديث رسول اهلل يف الشام  عليه وسلم فأحب أن يكون لهاملصطفى صلى اهلل 
 ودمشق خاصة.

 
م حيث سكنها 1221بدأ يف عام يف هذه املنطقة قد اء العمراين املخطط املراجع أن البن اوختربن

ياء سكنية صغرية موجودة من قبل فيها أضرحة أح وذلك بني العائالت الفرنسية واإليطالية الثرية،
 حي،كل   تليب حاجةل وبنيت املساجد فبما بعد إىل جانب تلك األضرحةلشهداء وعلماء كبار 

يف  اآلنسوق الصاحلية الذي نقف  دار ومسجد الشهداء القائم يف وسطمسجد السنجق منهم و 
وهذا ما يفسر الشعور بتلك النسائم الروحية وحنن منشي بني  له نتأمله بقلوب حمبة هلل ورسوله،داخ

 فهيا معا نسأل اهلل الفائدة واملتعة.احلارات الدمشقية، وقد تكلم ووصفها من مشى فوق أرضها، 
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يقع خارج سور دمشق يف وسط الطريق املؤدي حلي الصاحلية، وتقع قبور الشهداء يف جهته اجلنوبية 
كتب عليهم الثالثة مبنية من احلجر الرخامي  األضرحة بدرج فنجد القبور  إىلحبيث ينزل  الشرقية،

تطل القبور على الصاحلية بثالث نوافذ  (أمساء الشهداء: 
 قوسية.

 
وكانت هذه املنطقة املتواجد فيها اجلامع ضمن قرية صغرية وقدمية منفصلة عن دمشق وتسمى أرزة  

 مث اضمحل أمرها يف القرن العاشر للهجرة. منذ الفتح اإلسالمي، األوائلكان قد نزهلا املسلمون 
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ناه فقط تواتر اسم مئذنته باسم مئذنة من ب وال املسجد القدمي هذا معلومات عن تاريخ بناء وال تتوفر
الشيخ  القالئد اجلوهرية أن الذي بناه يف ابن طولون() من هو عبد احلق، وذكر وال يعرف عبد احلق

 .ھ727و774وصلي يف العهد اململوكي أبو بكر امل الشيخ حممد بن قديدار صاحب

للدخول إىل املسجد يصعد إليه بثالث درجات و 
أي )املرتفع عن علق باملسجد املمرتفعات لذا مسي 

 األرض( عرف هذا النوع يف العصر اململوكي.

وحلرم املسجد سقف خشيب مجيل مسنم، مت جتديد 
 .املزركشمؤخرا وجتديد احملراب بالرخام 

عبارة عن قاعدة رخامية فقط عليها  
للخطابة وميكن مشاهدة القبور  خشبية منصة

الواقعة يف جهته اجلنوبية الشرقية، أما من الطريق 
 من خالل إحدى النوافذ القوسية الثالثة.

 

ولزيارة القبور ميكن النزول إليها بدرجات حيث القبور مستطيلة الشكل ومبنية من الرخام، مع األيام 
 سوق الصاحلية(.بوالذي )عرف  حتول هذا الطريق إىل أحد أسواق دمشق املشهورة

ته اليت بنيت على الطراز ما عن منوذجه األصلي الذي بين عليه ولكن حافظ على مئذن تغري نوعا  
ة تستند على ، والشرفة مثمنة خشبياالرتفاعالشامي بتأثري عثماين، وللمئذنة جذع مثمن قصري 

املعدين وتغطيها مظلة حتمل جوسقا  اريز اخلشبية حييطها درابزين من الشبكفجمموعة كثيفة من األ
 بسيطا وفوقه قلنسوة خمروطية على شاكلته عثمانية الطراز.

وندع لك أيها السائح املسلم التجول بني زوايا املسجد وبني جواحنك نبتة كرمية قد أخذت تنمو منذ 
 .قتك فوق أرض دمشق تبحث عن املعلومة بنية الفائدة قبل املتعة وتضييع الو يأن وضعت قدم
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( ومدينة )الصحابة الكرام ومدينة مدينة املساجد() مث قف خارج املسجد متأمال  وداعيا  ملدينة دمشق

يا  ،اللهم آمني ،أن حيفظها وسائر بالد املسلمني أمجعني )العلم والعلماء( ومدينة )الصاحلني(.......
جعل كيده يف حنره وأعذنا اللهم رب العاملني اللهم من أراد هبا شرا أو مكرا فخذه أخذ عزيز مقتدر وا

 شاكلته.كان على ن  منه ومم

 البن طولون |القالئد اجلوهرية 

 .الشهايب هالدكتور قتيب |دمشق تاريخ وطراز مآذن 

 الدكتور بشري الزهدي. |دمشق وتارخيها العمراين 

 

 

 


