
 الباحثة نبيلة القوصي  البيمارستان القيمري

 www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقو م                                                                     1

 مارستان القيمريالبي
 يف "حي الصاحلية"

 الباحثة نبيلة القوصي

 قيام برحالت  سياحيةية للجيعل منها الوجهة املثالما ، تارخيية قدمية قيمة حتتضن دمشق معالم 
فالسياحة  ،((.... كيف كان  نظراوامث ااوا يف ارأر  سي  قل)) حتت عنوان قوله تعاىل: ،هادفة ممتعة

قلب اواع، او  عندما ننظر بعقل فقط  موعظةفنحصل على عربة او التأمل او  النظرب السيالسي او ب تكون
      تلك آثارنا تدل علينا: تصرفوا فيها ليمثلوا قول الشاعراو  بأقوام ملكوها قبلنا حيث نرى تقلب الدنيا 
 .فانظراوا بعدنا إىل اآلثار

ل من خال حنناو  ترغيب ...او  تا  إىل تشويقاوالبحث حتاالكتشاف  متعةأن  اوكلنا يعلم يقينا  
فنا شر   أر   للحصول على املعرفة التارخيية ب الرتغيباو  حنااول استخدام التشويق أعيان"او  "معالزااوية 

 نا باإلقامة فيها ... كناها، كي نصل إىل مقصود تشريفس  اهلل عز اوجل ب
ترشد  ترك من اورائه معالم او  نكتشف يف ِسي ممن سكن هذه ارأر  املباركةاو  نبحث هيا معا  

 ... موالنا عز اوجلغفلنا عن مقصد قدت فف  اليت عظة الاو  عربةال ملتمسنيالضائع او  الضال  
 الصاحلية من الصالحيف اجلهة الغربية من جبل قاسيون، ف ،"حي الصاحلية"دعوة لرحلة يف هذه 

القباب اليت او  املدارساو  كاملساجد  فيها متنوعةاو  ة كثيةل ارأثريااملعاو  قاسيون من قسوة احلجارة،او 
كان او  ،اليت ظهرت يف دمشق (البيمارستانات)من هذه العمائر او  ارأمراء..او  لسالطنيشيدها اخللفاء اوا

بىن او  يف دمشق، مث جاء أمي من أمراء القيامرة أاول منوذ او  بيمارستان النوري أاول بيمارستان
 مدينة كأهنا تنافساو  تلك الفرتةجعله يف اوسط الصاحلية اليت بدت يف  ،يضاهي النوري ا  بيمارستان

 دمشق القدمية ..
 القيمري: البيمارستان  

كلمة او  عليل،او  مركبة من كلمتني )بيمار( مبعىن مريض أاو مصاب كلمة فارسية  ستان:البيمار 
تعين او  ،صرت فصارت )مارستان(اخت  مث  ،دار املرضى فهي إذا   ،)ستان( مبعىن مكان أاو دار

ارأمي سيف الدين  من هو.. ف 1526 هجري، 646عام سيف الدين القيمري بناه  ،املستشفى
 القيمري؟



 الباحثة نبيلة القوصي  البيمارستان القيمري

 www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقو م                                                                     5

 قال ابن العماد يف شذرات الذهب: أن سيف الدين القيمري هو ابن أخت صاحب قيمر،
سب إليها مجاعة من أعيان الط، ن  خِ او  ضم امليم، قلعة يف اجلبال بني املوصلاو  بفتح القاف ريم  قم او 

 هي قصبة أرمينية الوسطى،او  ،شهورةضم آخره، بلدة عامرة ماو  ر أاوله الط بكسخِ او  ارأمراء باملوصل،
 فيها حبية ال نظي هلا.او 

 ثقافيةاو  سهامات سياسيةالشام الذين كان هلم إ العراق مث من أكراد هو سيف الدين القيمرياو 
رس بن موسك القيمري أبو احلسن علي بن يوسف بن أيب الفوا امسه:او  ،يف دمشق اقتصادية مشرفةاو 

صف ببسالته ضد او   بطل جماهداو  ثراوة، أمي شجاعاو  يامرة، كان ذا مال كثيأكرب أمراء الق الكردي
 .ملك الصليبني الفرنسي فيها أسراو   1521/  646مياط الشهية اشرتك يف معركة داو  ةالفرجن

 
يدل بناء هذا املشفى الكبي او  تراوي املصادر أن هذا البيمارستان قد ضاهى البيمارستان النوري،

االستقاللية اليت اوصلت إليها منذ تأسيس هذا او  يف حي الصاحلية على درجة التطور العمراين للمنطقة
 قد أسهب املؤرخون يف اوصفهف، يالدياملاحلادي عشر او  اخلامس للهجرةأاواسط  القرن  يف احلي

 اإلشادة مبحاسنه.او 
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الذي  ال ننسى حي القيمرية يف دمشق، حلب،او  ة يف دمشققد شيد أمراء القيمرية منشآت كثي او 
 حياء الدمشقية ...يعد من أعرق ارأ

 
ارأمي أن : هياو  القيمري قصة ذات عربة تراويها الكتب البيمارستان او ذكر املؤرخون أن لبناء

لد أخذ عندما توفيت من غي او او  من ابنة ارأمي عز الدين على صداق كبي، تزاو  سيف الدين
فها على جارية ختل   أاوقافه ليكون صدقةاو  ه يف بناء البيمارستانصرفه مجيعمصاغها، او او  قهاصدا

 قول املصطفى: ارأر ، ل
له إال من ثالث: صدقة جارية، أاو علم ينتفع به، أاو اولد صاحل )) إذا مات ابن آدم انقطع عم

 (( .يدعو له
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ب ين هذا البيمارستان اوسط حي الصاحلية خاصا  هبا، رأهنا  كانت أشبه مبدينة مستقلة عن دمشق 
  )) اخللق كلهم عيال اهلل اوأحبهم إىل اهلل أنفعهم إىل عياله ((.القدمية، حيث أ ريدم أن ي نفع الناس به، 

فن د  او  قلمث ن   هو يقاتل الصليبيني ..او  1526/ 6 24سيف الدين يف نابلس  ارأمي  تويف او
 ستان القيمري الذي بناه.البيمار  مشال برتبته جتاه

 عظةعربة او التوفيق يف او  املوىل عز اوجل السداد سائلني م هذا املعلم بني أرجاء  اآلن نتجول معا
أفضل   أراواحنا سائلني املوىل عز اوجلاو  لنقرأ فاحتة الكتاب على أراواح من سبقونااو  رحلتنا هذه أثناء

 حسن اخلتام...ارأعمال مع 
بناء  مبخطط  جدا تأثرم خمطط البناءاو  ال يزال حمافظا غلى اوضعه، باب متقن البناء لبناءل 

 . يف دمشق القدمية ميالدي1124هجري/  246نور الدين زنكي  الذي بناهبيمارستان النوري ال
منها مداخل إىل غرف  مركزية، على كل أاواوينمربع الشكل له أربعة  بشكل عام اواملخطط

 .. أخرى
  يتو  او  له قوس مزخرف،او  ملداميك امللونة،أي تنااوب ا ،مبين بطريقة ارأبلقان ستار مدخل البيماو 

نباتية متشابكة على  بني الكتابة زخارف  او  من زخارف كتابية،مع ثالثة أسطر  البوابة مقرنص فخم،
الفن اململوكي يف  طراز يويب إىلارأ االنتقال من التقشفثل بداية اليت متاو  ،درجة عالية من اإلتقان

 هذه الزخرفة النباتية ..الزخرفة، او 
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 حبسب االختصاصات ملعاجلة أمرا  متنوعة: قاعة لتجبي العظام،عدد من القاعات  يوجداو 
نوافذ من  رافقهامع مم  غيها... او  قاعة لألمرا  الباطنيةاو  ،قاعة لألمرا  النفسيةاو  ،أخرى للجراحةاو 

ضعت لتعجيل الشفاء أثناء او   اليتاو  ا،من حوهل حدائق الصاحليةاو  على دمشق مطلةمجيع الغرف يف 
إن صدق مع اهلل يف سر ه  رأخيه اإلنساناونفعه راوعة اإلنسان  علىاالستطباب للمرضى، تدلنا 

 سلم:او  قول النيب صلى اهلل عليه يصبح متمثال  ل
 يؤمن أحدكم حىت حيب رأخيه ما حيب لنفسه ((.)) ال                      

فانظراوا كيف كان الذين ، ختريج ارأطباءاو  هو معاجلة الفقراء أساسييد هذا البناء هلدف قد ش  ف
 ؟من قبلنا 

   او لسان حالنا يدعو هلم .... اللهم اجزهم عنا خيا ....   
 منها كيف جيب أن نغتنم العمر نستلهم تفكراو  اوقفة تأملمن البد لنا  يف هناية رحلتنا هذه 

أعمالنا الذي  احلياة  فوق أر   ذ كرت بركتها على لسان أشرف اخللق، فنحن اليوم نسطر كتاباو 
 . .. قبل فوات ارأاوان تسطيهحسنوا لذلك أ ، سنقرأه يوم القيامة

  . (( )) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا                             
 

 املراجع:او  املصادر
 القالئد اجلوهرية/ البن طولون

 ت الذهب يف أخبار من ذهب / البن العمادشذرا
 النهاية/ البن كثياو  البداية

 معجم البلدان/ ياقوت احلموي
 العمارة اإلسالمية/ للرحيااوي


