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 من معامل حي وجادة العفيف
 مقتبس من                                                                          

 الباحث أ. عماد األرمشي
فرع عنها عدد من ، ويتتسميتها نسبة للشيخ حممد العفيفيأما حي العفيف وجادته .. فقد أطلقت 

 . األزقة والشوارع

 
هلل بنت الشيخ الناصح احلنبلي وتوفيت رمحها ا هي تربة أمة اللطيفأوىل املنشآت اليت هنضت فيها  -1

 .للميالد ودفنت يف تربتها تربة أمة اللطيف يف صاحلية دمشق 1245 للهجرة املوافق  643تعاىل يف عام 

 جامع العفيف

www.naseemalsham.com 
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، فيحتل تلك الفرتة ية اليت مت بنائها يفتربة أمة اللطيف يف صاحلية دمشق من أضخم األبن ويعترب بناء

مرتًا بارتفاع عشرة أمتار ومبنية من احلجارة الضخمة  11الضريح القسم الشمايل ويبلغ طوله حوايل 
 . صغري ويتوسط بناء الرتبة باب

لع يعلوها جذع مثمن األضالع يتوسط كل ضأما بناء الضريح فهو مبين على قاعدة مربعة الشكل 
نوافذ قوسيه الشكل أخذت شكل حمراب، فيها نوافذ مفتوحة منفردة بكل قوس يتخللها مشغوالت خشبية 
معشقة بالزجاج امللون كانت تستخدم إلنارة الضريح، وتستند على اجلذع رقبة القبة فيها نوافذ صماء 

رية ، يعلوها قبة نصف مكورة حمززة برقبتني قامت مديضاً وحة بكل قوس على شكل حمراب أيونوافذ مفت
حالة جيدة جداً  ، وعموماً فالرتبة يفالقرميدياملتاحف واآلثار السورية برتميمها وجتديدها وطالءها باللون 

 . قائمة وسط املباين السكنية بصاحلية دمشق
 أها األمري مجال الدين بنوجدت لوحة رخامية على جدار الرتبة ما نصه: املدرسة اليغمورية أنش

 . للميالد 1661للهجرة املوافق  666يغمور سنة 
مشق تاريخ د من املصادر التارخيية املذكورة لدى الدكتور قتيبة الشهايب الذي ذكر يف موسوعته:

بل هي  جبانب مدخل الرتبة أنها ليست المدرسة اليغمورية كما هو موجود على اللوحة الرخاميةوصور 
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ح . وأول من حتقق من هذا الغلط الدكتور صال )وهذا خطأ تاريخي بحق هذه التربة(تربة أمة اللطيف 
 (.الدين املنجد يف كتابه )خطط دمشق

 
( قبة الرتبة )اليغمورية( اليت أنشأها نائب الشام مجال الدين يغمور من 1فجاء يف كتاب الشهايب: )

، صوابه )تربة العاملة أمة اللطيفـ  ونسبت إليه خطأللميالد  1611للهجرة /  616اململوكي سنة العهد 
 1161كما ورد يف كتاب العمارة العربية اإلسالمية للدكتور عبد القادر الرحياوي والصادر عن وزارة الثقافة 

 . 161ص 
حممد أمحد دمهان  الصاحلي حتقيق ورد يف كتاب القالئد اجلهورية يف تاريخ الصاحلية: حممد بن طولون

 (616جممع اللغة العربية القسم األول )ص
هي الشيخة الصالحة العالمة الشامية الفاضلة أمة اللطيف بنت الشيخ عبد الرحمن الناصح 

ما هو موجود على ك  وليست التربة اليغموريةوامسها احلقيقي لطيفة بيت الشيخ عبد الرمحن ..  الحنبلي
 ية جبانب مدخل الرتبة )وهذا خطأ تارخيي جيب تصحيحه( هذا للعلم فقط واهلل أعلم .اللوحة الرخام

 
 . ثاني املنشات اليت هنضت يف منطقة العفيف هو جامع العفيف -6

 .وهو جامع حديث يقع خارج أسوار مدينة دمشق القدمية عند رأس جادة العفيف

 ماد األرمشيأ ع
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ويف ثامن رجب تويف العفيف بن أيب الفوارس، كان شاباً  666يف ذيله يف سنة  قال أبو شامة
حسناً، توىل عمالة اجلامع وخمزن األيتام مجعاً له حلذقه هبذه الصنعة، ودفن بالرتبة اليت أنشأها والده جوار 

 اخلانقاه الشبيلة بسفح قاسيون .

      
وقال الدكتور قتيبة الشهايب يف كتابه )مآذن دمشق تاريخ و طراز(: وال يُعرف الكثري عن التاريخ 
األصلي إلقامة هذا اجلامع يف املاضي، سوى ما ذكره ابن املربد آنفاً، وقد أشار إليه الشيخ حممد أمحد 

ف يه األماكن األثرية املعروفة يف خمطط الصاحلية ومنطقة العفيدمهان يف كتابه خطط دمشق الذي حدد ف
للميالد بذكر  5471للهجرة املوافق  5511للميالد و بني  1111للهجرة املوافق  116بني أعوام 

 . مسجد العفيف
د قامت وتأكيدا يف احلقبة اململوكية . وق الحقبة األيوبيةمما يدلنا أن املسجد كان موجودا رمبا يف 

رة األوقاف اإلسالمية هبدم املسجد القدمي وأنشأت مكانه جامعا حديثا وذلك حسب اللوحة الرخامية دائ
للهجرة  1661املثبتة فوق باب اجلامع )جامع العفيف أنشأته دائرة األوقاف اإلسالمية بدمشق عام 

 للميالد(. 1111املوافق 
) كلمة العفيف( فقد ورد أن منطقة العفيف كلها كانت تنسب إىل  وقد اختلف في أصل تسمية

ال ف ،، وكان باملنطقة أيضاً محام العفيف الشهري ... وكان يف جنويب جامع العفيفمحمد العفيفيالشيخ 

 أسامة المرابطتصوير الشهيد 

www.naseemalsham.com 
 أسامة المرابطتصوير الشهيد 

www.naseemalsham.com 
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ندري إىل اآلن ما هي أصل التسمية ؟؟ هل يعود إىل العفيف بن أيب الفوارس عامل املساجد؟؟ ، أم إىل 
  .العفيفي؟؟ أم احلمام ..؟؟ أم املسجد ؟؟ الشيخ حممد

 
 
 ومن املنشآت اليت شيدت يف تلك احمللة : الرتبة الكجكرية -6

تقع الرتبة الكجكرية خارج أسوار مدينة دمشق يف حي الصاحلية بالقرب من تربة أمة اللطيف أو ما 
 . واليت تطل على شارع ناظم باشا باملهاجرين يسمى باملدرسة اليغمورية

 

 أسامة المرابطتصوير الشهيد 

www.naseemalsham.com 
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للميالد  1616للهجرة املوافق  616أنشأها األمري سيف الدين كجكن بن عبد اهلل الناصري سنة 
 .من العهد اململوكي ، وكان مقتصًدا ، وحني مات دفن فيها رمحه اهلل

ام العامية، سب هلجة أهل الشوجرياهنا يطلقون عليها أسم الرتبة الكشغرية، وليس الكجكرية على ح
 وحييط هبا كتل من األبنية اإلمسنتية الضخمة أضاعت هيبة هذه الرتبة وأضاعت مجال منظرها.

 
 :لدالميةدار القران الكريم اومن املنشآت اليت شيدت يف تلك احمللة  -1

تقع دار القران الكرمي الدالمية خارج أسوار مدينة دمشق القدمية غرب حي الصاحلية بالسفح الغريب 
 116وقفها اخلواجا أمحد بن زين الدين دالمة البصري يف سنة  ،جلبل قاسيون بدمشق مشال املدرسة

 .للميالد كما رأيته يف كتاب وقفها 1116للهجرة املوافق 

 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=28067

