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 ....الشامّيين بين تجمع نسائمها الشامّية، وتبيال

 األول اجلزء

 الباحثة نبيلة القوصي

من ))الشام صفوة اهلل من أرضه، وفيها صفوته من خلقه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  
شرة أعشار: ))اخلري عوقال:  ،ه((تخرج من الشام إىل غريها فبسخطه، ومن دخل إليها من غريها فربمح

سائر البلدان،  يف تسعة أعشارتسعة بالشام وواحد يف سائر البلدان، والشر عشرة أعشار: واحد بالشام 
 .ا فسد أهل الشام فال خري فيكم((وإذ

أم الشام،  ،كالم النبوة جيد السبب يف تزاحم اخللق والعباد على سكىن الشام ودمشقإن املتأمل ب
 ن كل صوب ومكان...توافد إليها ميمر العصور من على حيث جند 

 

 
كر قد ث واملؤرخ ابن عسا ها هو احملد  ف ،أم الشام دمشق   العلماءأيها القارئ ملدح  أنصت واستمع

  امسه: ا  بابفيه خصص قد و  ،تاريخ دمشق()ترك كتابه الشهري 



 الباحثة نبيلة القوصي  1 البيوت الشامّية، نسائمها تجمع بين الشاميين

 www.naseemalsham.comنسيم الشام     موقع                                                                                   2

 والعلماءـ باب ما ورد عن احلكماء ـ                              
 يف مدح دمشق بطيب اهلواء وعذوبة املاء                         

 :أنشد أبو حممد الصوري يف دمشق قائال  
 بلد ساكنوه قد جعلوا اجلنة    قبل احلساب دار مقام                    
 ألبستها األيام رونق حسن    ليس يغين وال مع األيام                    

 ظاهر طاهر اجلمال كما البا   طن خلقا مها معا يف متام                    
 مل تفضل بطيبها جنة اخللد    عليها بل فضلت بالدوام                    

 
 :وأنشد أبو املطاع قائال  

 سقى اهلل أرض الغوطتني وأهلها           فلي جبنوب الغوطتني شجون            
 إال استخفين           إىل برد ماء النريبني حننيوما ذقت طعم املاء               

 إين حننت حنني مكتئب                   مرتادف األحزان والكرب               
 :العراقي قائال   أبو املظفروأنشد 

 غيب ذمها قط إال فقلت أجل إهنا جنة                     وما             
 العيش والشرف املعجب      وباملزة اجلنة املستلذ هبا                     
 وأهنار جلق جتري إىل                مساكنها عذبة املشرب            
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 كمثل أهلها ليس مثل وهلم             لدى القسط فأطرب هلم وأعجب            
 إذا وصف املرء ما فيهم              من الدين واخلري مل يكذب           

 وقال أحدهم:
 أمر بدير مران فأحيا                   وأجعل بيت هلوي ببيت هليا           
 ونعم الدار داريا ففيها                   صفا يل العيش حىت صار أريا           
 ق ملصطفيها         فلست أريد غري دمشق دنياصفت دنيا دمش          

      
 قال:، الذي اختتم الباب بقصيدة كبرية لألمري أبو الفضل إمساعيل ابن األمريو 

 أعذب يف الفؤاد وأمجالعن موطين فوجدته         أحلى و  عوضته           
 الي   الع  غين  ذ األسرى وي  ستنق  ها           ي  ل  غ  وهبا وقوف اليزال م             

 وأئمة تلقي الدروس وسادة          تشفي النفوس وداؤها قد أعضال           
 ر أضحى هبا متسهال  س  تع  وقبور قوم من دعا يف مطلب        م             
 من صاحلني وتابعني وزمرة         شهداء شاهدت النيب مرسال          
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ام يف كتاب )نزهة األن  )رمحه اهلل( _للهجرة التاسععلماء القرن من _ الدمشقي البدري كتبو 
 (:حماسن الشام

 وما تناهيت يف بث حماسنها       إال وأكثر مما قلت ما أدع          
 لبست ثوب العز وهو جديد        بلد صحبت به الشبيبة والصبا        

وهي حسنة املاء واهلواء وإليها ينسب اخليار، ومن حماسن الشام  ،)القابون( :ومن حماسن الشام
)الصاحلية( مشحونة بالزوايا والرتب واملدارس، ومن حماسن الشام )جبل قاسيون( وهو جبل مبارك به 

( وهبا فرسوسهقرية )كاجلوز، و  قرية )منني( خضرة نضرة وهبا أفضلحابة واألولياء، و آثار األنبياء والص
اسن ، ومن حمع الفواكه الكثريةأشجار الزيتون من زمن عيسى وأمه عليهما السالم ممعصرة زيت و 

الشام قرية )داريا( أعاد اهلل علينا من بركاهتا املتواترة وأفاض علينا من حبار علوم علمائها الزاخرة، ومن 
( وإليها ضمري)الج الشيخ أرسالن( ومر )العنب وعرائشه، و حماسن الشام قرية )يلدا( برسم زراعة كروم

 اسن الشام )برزة(، وهبا مقام إبراهيم عليه السالم...نسب أفضل البطيخ، ومن حمي  
صنع فيها ا ي  م محاسن ال ت ستقصى، ومن ذلكحماسن الشام فإهنا ال حتصى، وغوطتها اجلامعة للو 
ب الوطن على ح وشكرا   كان محدا   وقد سبق يف علم اهلل ماقماش والنسيج على تعداد نقوشه، من ال

 .((فإنه من اإلميان
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ل األشم : ))دمشق اليت حيضنها اجلبقائال   دمشق الطنطاوي )رمحه اهلل( يصفعلي الشيخ كتب و 
لسماء خضوع اإلميان أمام االرابض بني الصخر والشجر املرتفع عن األرض ترفع البطولة العبقرية اخلاضع 

 .الصادق
م الساهرة دمشق اليت تعانقها الغوطة، األم الرؤو  ،يف حمراهبادمشق اليت حترسها الربوة وهي خاشعة 

رين قرية أكربها ثرت فيها القرى اليت تنيف على عشالواسعة اليت تبدو للناظر كأهنا حبر من اخلضرة قد ن  
الورود،  ومسرابا( حديقة)دوما( ذات الكروم، )وداريا( اليت تفاخر بعنبها، )وحرستا( بلد الزيتون، )

املنازل،  أصح   ،ووراء الغوطة إىل الشمال سهول )املزة( ه، وكفر بطنا، واألشرفية، وصحنايا...وكفر سوس
وسهول متتد حىت تغيب اجلبال.... وجلنا محى  ،وأبعدها عن العلل، وسهل )القابون( عن الشمال

نبتة  والغوطة، هذه بساتينها اليت تتصل ساعات على املاشي وما ينفك ميشي يف ظالل شجرة مثمرة، أ
مزهرة، ولو اجتمع على مائدة واحدة ما خترج من الثمار من أنواع املشمش والعنب والتفاح والكمثرى 

الولع  وبردى الذي علم أبناءه ،ما يف صحن منها مثل اآلخر ،واخلوخ الجتمع أكثر من ثالمثئة صحن
 دونه...((.ال حتيا أسرة من  ،النزهة عندهم من مقومات احلياة باخلضرة والظالل فصارت

له، ومدينتهم من أنظف املدن  على الغريب وحبا   )والدمشقيون أكرم الناس، وأشدهم عطفا  )
 حي منلو خي ق مائها وكثرة أهنارها، ووصوهلا إىل األحياء كلها ودخوهلا الربك يف الدور، حىت اللتدف  

قي القيمرية، و)باناس( يستورا( يسقي العقيبة وسوق صاروجا، )هنر، فنهر)يزيد( يسقي الصاحلية، و
 !((وسوسظافة تطمئن إليها نفس املن ،والشاميون مولعون بالنظافة والطهارة و)قنوات( يسقي القنوات،
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    معالم وأعيان(:)إخوتي قراء زاوية 

مهد احلضارات اإلنسانية وملتقى الديانات السماوية، فيها رجال عشقوا وعرفوا   ،أم الشام ،دمشق
 طنطاويلق البن عساكر وللبدري وافمن مل يفقه ذلك فليقرأ تاريخ دمش ،نكيف هو حب األوطا

ل مبا زخرت من االرحشد  إليها ي، اليت (العلم والعلماءدينة )خوا ملالذين أر  .اهلل( ..رمحهم )وغريهم كثر 
 ومبا أجنبت من علماء هم فرساهنا حيموهنا ويذودون عنها كل مكر وسوء. حلقات علم،

ووي وابن كثري النك ،تخرج منها خرية الرجالبأحاديث املصطفى لي اختصت فيها أول مدرسة بنوا
خ هذه املدينة وف عند تاريبدعوة للوق الذين يبعثون لنا ...والسبكي وغريهم  وابن األثري والذهيب

 .ر وتأملتدب  بالعظيمة 
جذبت إليها  ليتا لتارخيية اهلامةواملكانة الدينية وا ،لقد اجتمع يف دمشق املوقع اجلغرايف املميز

فاء قلوهبم زيد من ص، فياملاء الغزير لالغتسالفيها ر املوىل هلم فقد يس   ،من كل صوب ومكان الناس
دمشق ت ت األحياء واملساكن والدور فأصبح، ون  ونقاء سريرهتم فيزدادوا يف حب اخلري جلميع العباد

 .جيتبيهم إليها اهلل نقطة يلتقي عندها أصفياء
حضارهتا، ز أمهية ترب من األوابد واملباين اهلامة، اليت  ا  كبري   ا  عدد العصور عربهذه املدينة عرفت 

الذي  ،البيت الدمشقي القدمي :د واملباينمن بني هذه األواب خاصة من النواحي العمرانية واملعمارية،
نتاج  السنني، فهو ورت على مدى آالفتويه من عناصر معمارية نشأت وتطثروة هامة ملا حي يعد  

ه من بيئته وحميطه، حيث استخدم مواد البناء احمللية املتوفرة لدي دينه و تفاعل اإلنسان الدمشقي مع
 ،الدينيةحياته االجتماعية و ه وإقامته، مبا يتناسب مع ظروف اطني وحجر وخشب، ليبدع مكان سكن

فسحات فهي تشبه الفردوس ملا حتتويه من قاعات مجيلة و  وروعة، فأضاف ملسات فنية تزيد الدار مجاال  
 اد.أمجل، تزينها عرائش اليامسني والورد وأغراس الليمون والكب  

ة فهم دقائق ي  نستحضر نول   ،ناذج من بعض البيوت يف معا   والوصف ال يغين عن جولة نقوم هبا
 عظمة مجال هذه البيوت... يفاألسرار 

 المصادر والمراجع:

 حماسن الشام / للبدري، / البن عساكر ريخ دمشقتا
 اآلثاراحلوليات األثرية/ ملديرية ، دمشق صور من مجاهلا / للطنطاوي


