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 جامع الدرويشية 

 هـ 982بناه درويش ابشا 

 الباحثة نبيلة القوص ي

نصات للذات إتفكر و مباين أثرية كثرية يف دمشق، تدعوان للوقوف عندها حبسن أتمل و شواهد و 
ابجتاه الشارع الرئيسي للحريقة بدمشق،  معا   فهيا -أيها السائح الدمشقي-بصدق ينبع من روحك 

 أبيض، يدعى جامع الدرويشية، فما حكايته؟ على اجلهة اليمينية، جامع كبري متناوب اللونني أسود و و 

 

 

 

 

 

 

 ذكر عبد القادر الرحياوي يف كتابه العمارة العربية اإلسالمية: 

كان يقع أغلبها خارج السور  و   ،العثماينة يف القرن األول من العهد  مالعا  الدمشقية  شيدت أهم املباين
 : ذكر اجملموعة الرابعة هي الدرويشية، قائال  يف أطراف املدينة القدمية، و 

مكتب تتألف من جامع و ميالدي، و   1574  /هجري    982  سنة    شيدها وايل دمشق درويش ابشا 
 . الزخرفيةعمارية و العناصر املسبيل، بنيت وفق العمارة العثمانية من حيث التخطيط و مدفن و و 

 هوو  الطريق املستقيم يقع ف و هو جامع عثماين  ،جامع الدرويشية أو جامع درويش ابشا نإذ
 ابب شرقي. املمتد ما بني ابب اجلابية و  مدينة دمشق الشارع الواقع ف قلب
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  إىل شرقها قاطعا    ، املدينة القدمية غرب  داخل السور ميتد من مرت 1570طوله   الرومان بناه والذي    
   .مرت 26إايها إىل قسمني وعرضه 

فتحة مساوية تتوسطها حبرة وسبيل مالصق للجامع من  –حرم اجلامع  من: هذا اجلامع يتألف 
قد أوقف درويش ابشا بعد   ، اخلارج ابإلضافة إىل تربة مالصقة للجامع تضم رفاة الوايل درويش ابشا

 .خان احلرير وغري ذلك  –م القيشاين ه أوقاف كثرية منها: محائبنا

 

 

 

 

 

 

وقد بدأ يف إنشائها وايل الشام العثماين درويش ابشا رستم يف نفس العام الذي مت تعيينه واليا  على  
،  للميالد  1574هجريةـ  982للميالد وانتهى من بنائها يف سنة  1571 هجرية 979الشام سنة 

السلطان سليم الثاين كما هو حمفور على اللوحة الرخامية  زمن السلطان العثماين مراد خان الثالث ابن 
 .عند ابب اجلامع

 :يوجد فوق اسفكة الباب كتابة اترخيية منقوشة وحمفورة، وهي عبارة عن أبيات شعر ما نصهاو 

 من قام ابلغرض وأحيا السنة يف دولة السلطان ابلعدل مراد
 وكـم لـه أجـر بـه ومنه  درويـش ابشـا قد أقام معبدا

 فـاســجد واقرتب جبنـه بنـاه خيـر جامـع اترخيـه 
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هجري، فسار أبهلها سرية   979كان هذا الوايل من خيار الوالة العثمانيني، دخل دمشق سنة   قد
، مث نقل جثمانه  987هجري. و تويف سنة  982تعقب اجملرمني مث نقل سنة نشر األمن و حسنة، و 

طلبت زوجته حسب وصيته بنقل  ابسطنبول و  وقد تويف، ار جامعه من القبلةإىل تربته اليت بناها جبو 
رفاته إىل دمشق من شدة عشقه للشام ليدفن فيها، وجبوار ضرحيه يوجد ضريح آخر ميكن أن يكون  

 .لزوجته
 :مثار املقاصد فقال يوسف ابن عبد اهلادي 

تسمى   كان قبالا املنسوبة إليه، و  قال بدران ف منادمة األطالل: بناه درويش ابشا ابحمللةو )
جامع عيسى ابشا حيث يقوم اآلن جزء  كانت بني محام الراس و ،  ابالخصاصية قبلي دار السعادة

جعل به مدرسني رتب فيه الوظائف و و   نزها    فعمره جامعا    صغريا    و كان حمله مسجدا    .(من سوق اخلجا
 .   شافعيا  و  حنفيا  

قاشاين أما حمرابه  زخارف و و  أغناها نقوشا  و  أهباها منظرا  ع دمشق و هذا اجلامع أعظم جوامو  :أقولو
يف  و  ،منارته اجلميلةقبته و هو على النمط الرتكي يف طراز صحنه و منربه فهي آيتان من آايت الفن، و و 

 . (و ال شك أهنا منقولة عن موضع آخر) 988يسار احملراب لوحة قدمية يرجع عهدها إىل سنة  

توي املسجد غرفا  للتدريس وللمدرسة اليت تعلوها قبة، وأول من دّرس يف هذه املدرسة الشيخ  كما حي   
   مث خلفه احلسن البوريين. ، إمساعيل النابلسي

فهو موجود ابلواجهة الشمالية من اجلامع الواقع يف احلي املنسوب إليه )الدرويشية(   أما السبيل:
املنشآت الدينية والنفعية مثل املساجد واملدارس واخلوانق والتكااي والزوااي  واجلدير ابلذكر أن معظم 
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والرابطات والبيمارستاانت واخلاانت كانت تقام على ضفاف األهنر ومصبات املياه يف مدينة دمشق 
 .الشام لالستفادة قدر اإلمكان من هذا العنصر احليوي اهلام للحياة

املسجلة مع اجلامع يف عداد األبنية األثرية يف دمشق، هو سبيل وهذا السبيل من الُسبل العثمانية 
 .مجيل جدا  تزين واجهته ألواح القيشاين

 

 

 

 

 

 

 

 : قال ابن العماد ف شذرات الذهب

وف سنة سبع ومثانني وتسعمائة توف درويش ابشا ابن رستم ابشا الرومي توىل أايلة دمشق )
ريبية وعمر القيسارية والسوق والقهوة، وعمر خان  وعمر هبا اجلامع خارج ابب اجلابية لصيق املغ

احلرمني واحلمام داخل املدينة ابلقرب من األموي ويعرف اآلن حبمام القيشاين علماا أبن البناءين  
يعودان إىل عهد السالجقة، وكان اخلان معروفاا ابسم خان القوسني، ووقف ذلك فيما وقفه على  

نابلسي وكان خصيصاا به وعمر اجلسر على هنر بردى  جامعه وشرط تدريسه للشيخ إمساعيل ال
 . (عند عني القصارين ابملرجة ومات ببالد قرمان ونقل اتبوته إىل دمشق فدفن هبا انتهى 
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 قول ابن عطاء هللا السكندري:  لننتهي عندمبعلومة،   ها فيها، بدأاننا يرحلة مض

 (األعمال قائمة و أرواحها سر اإلخالص فيها)

تعرتيها ألوان من الكدر  تتبدل، و النفوس تتغري و فما حنن إال أحوال نفوس حتيا فوق هذه األرض، و 
ثبت أيها اإلنسان على اإلخالص هلل، فذلك هو سر اما يفهمه هذا قد ال يفهمه ذاك، فو الصفاء، و 

 . هناكمن هنا و عظات العرب و الاستنطاق  يةابستمرار   طالبناي جلو  هلل عز اإلخالصاحلياة، و 

 أمجل شعور العبودية هلل الواحد القائل: فما أعظم و 

ُ َعَمَلُكمْ )  (َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اَّلله

 

 املصادر و املراجع:

 مثار املقاصد يف ذكر املساجد / ابن عبد اهلادي  ـ

 ـ العمارة العربية اإلسالمية / عبد القادر الرحياوي 


