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ال زلنا نقف عاجزین عن وصف ما نشاھدة من ابداع 

مسترسل في مسجد المغفور لھ الشیخ زاید ، والزال االبداع 
یقف مكتوف الیدین عن االشارة الیھ بكلمات تعطي ھذا المكان 

 حقھ .
 
 
 

فنحن امام صرح من االكید لكل من وطأة  قدماه الیھ حبس 
 انفاسھ فقط ، والذھول رسم على وجھھ  .

 
 

 جامع الشیخ زاید الكبیر 
 

Sheikh Zayed Grand Mosque 

 



 See Dunia - Abu Dhabiابوظبي                                                      -شوف الدنیا 

  
لیس مبالغة ذلك الذي انذكرة بل ھو 
سرد من حقیقة ال تسعفني الكلمات 
 بتنسیقھا بشكل یلیق بذلك المقام .

 
 

جامع الشیخ زاید تلك العاصفة الھوجاء 
من االبداع اال منتاھي التي ابھرت العالم 
واستقطبت الزوار الیھا ، ھي في حقیقة 

االمر تحفة ترتعد من شدة االبداع ، 
فاالنامل التي اسعفت بان تخط ھذا 

االبداع ھي في حقیقة االمر تحفة اخرى 
 ، عرفت این تضع ابداعھا .

 
 

تصمیم ھذا المسجد یعطیك انطباع بانك سوف تشاھد عالم اخر عند الدخول الیھ ، فھو ممیز حالم واستثنائي ، وبھ 
 الكثیر من الرفعة والشموخ .

 
لیس من ریب بانھ یجب علیك زیارة ھذا المعلم المبدع االستثنائي الخرافي عند زیارتك لمدینة ابوظبي فال یجدر بك 

 القول قد زرت مدینة ابوظبي مالم تزر ھذا المعلم الرائع .
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عند ذكره البد من االشارة لبعض المعلومات 
عنھ كاكبر مسجد في االمارات وسابع مسجد 

 في العالم .
 

امر المغفور لھ الشیخ زاید  1996ففي عام 
(اب االمارات ) ببناء ھذا الصرح الرائع 

والمغزول بكل انواع االبداع ، وقد تم االنتھاء 
، ویحتوي ھذا  2007من بناؤه في عام 

 المسجد على ضریح المغفور لھ الشیخ زاید . 
 
 

 وقد تم طرح ھذا المسجد كمزیج لعدة ابداعات من دول مختلفة من المغرب والھند وغیرھا .......
 من المصلین بھ .  40.000ویتسع ھذا المسجد لعدد 

 
كما یحتوي على قباب مختلفة واربع منارات في الساحة المركزیة ، وقد تم بناؤھا  بالمرمر فھي حدیث اخر ذو 

 ابداع البد من االصغاء الیھ بصمت وتامل .
الداخل والخارج لھذا المسجد ال یعطي ابطباعا اال  لفن ال یقاوم وابداع ال یستھان بھ ، فال تكد تمیز الفرق بینھما من 

 شدة االبداع واالستثناء .
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من االشیاء االستثنائیة في ھذا الصرح الرائع ومن ضمن  

االشیاء الملفتھ للنظر ، فال یمكنك االلتفات یمین او یسار اال 
 وظلك االبداع من كل اتجاة .

 
 
 

ان السجاد الرائع الذي تم وضعة في المسجد لینبض بكل 
زوایا وھمسات االستثناء واالبداع ، وھي تنبض بنقوش تثیر 

الحیاة من جدید ، وھي االكبر في العالم ، فصرح اخاذ كھذا 
 یستحق التمیز واالستثناء .

 
 
 
 

وعند ذكر ھذا السجاد البد من االشارة إلى خصوصیة شدیدة 
شخص بالتفرغ لحیاكة  ھذه  1200الروعة في ذلك ، فقد قام 

 القطرات الراقیة من االبداع وسكبھا على ھذا  السجاد .
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كما توجد اعمدة من المرمر مرصعة باللؤلؤ ، اما الثریات  
فھي حدیث اخر ینیر ذلك الصرح بطریقة تلیق بفخامتھ 

ورقیھ ، فھي تعزف سمفونیة حالمة عندما تقع اشعتھا على 
السجاد فتعطي تناغم اخر یسفر عنھ رحیلك إلى عالم اخر 
 كتلة من المشاعر المتحركة والنابضة بشوق لذلك المكان .

 
 

كل الزوایا تجتمع لتحملك لنبض ال یتحملة قلبك ، فھو یخفق 
كانھ یعیش من جدید ، وعینك تشاھد ھذا االبداع كانھا ترى 

 اول مرة ، فانت في حالة رائع تعشھا الول مرة .
 

لیس كل شيء یمكنك التعبیر عنھ فھناك اماكن البد من 
 زیارتھا لتقول اه !!!!!!!

لقد فرت الكلمات مني وابات  الحروف اال تستجیب ،  
 ومسجد الشیخ زاید صورة حقیقة لھذه الحالة . 

 
یمكنك مشاھدة نقطة مضیئة اخرى في ھذا الصرح  كحمام 

 السباحة الذي تم طرحة بشكل رھیب خاصة في اللیل .
لیس ھناك زاویة یمكنك تجا ھلھا في ھذا الصرح ، فجمیع  

 الزوایا تعزف باوتار حالمة تشدك الیھا .
 

من االشیاء التي یجب االشارة لھا ، ان ھذا المسجد ھو صورة صریحة جدا تسامح  االدیان ،  حیث یمكن للجمیع 
 زیارتھ وقد خصص  مكان لتزوید بالعباءة عند الدخول وذلك لالدیان  اال خرى . 

 ولمعرفة المزید عن ھذا النبض 
www.szgmc.ae 
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