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 جامع ا�حنابلة 

 الصا�حية �� دمشق  ب��ّ 

 �جري  598

 ة القو��يالباحثة نبيل

 إخويت القراء: 

  ، و هو أول جامع ومنربه ابملنرب النبوي ،جامع خمططه شبيه ابجلامع األمويإىل ندعوكم لرحلة سياحية 
ملباهاة  اب يرنو و حيلم ساهم إبعمار رائع راقٍ  فكلٌّ  ، دمشق، و له أمساء عدة خارج أسوارين بُ  أيويب

 احملمدية. 

 قع ؟ و من بناه ؟ ي أين  ؟ و جامع احلنابلة: هذا اجلامع  فما هي حكاية

الميان و العمل  ابندعو ملن سبقنا مغامرة استكشافية روحية،  يفهيا � سائحي دمشق الرائعة نبحث 
 . رياً هم عنا املوىل خيالصاحل و العلم النافع، أن جيز 

عن   سفح قاسيون، نقالً يف  ،و ابملظفري ، املشهور جبامع احلنابلة و  ،اجلبل جبامع امعاجلذكر النعيمي 
مث أمته امللك املظفر  ،شرع الشيخ أبو عمر املقدسي بنائه حيث ، ـه598ابن كثري يف اترخيه سنة 
  تعين كلمة تركية فهي  ، الكوكبوري  ، أماهـ 630علي كجك املتوىف سنة  كوكبوري بن زين الدين

هو من أهم قادة  ، فنيالصليبيه ضد كناية عن الشجاعة اليت اشتهر هبا يف حروب،   ) ألزرقالذئب ا(
زوج أخته ربيعة خاتون، والده األمري زين الدين قراجا الصالحي امللقب هو و  ،صالح الدين األيويب

الذي مسي بذلك نسبة   يف الرتبة القراجية ابلقرب من جممع أيب النور  املدفون،  هـ  604ت:  أبيب النور،  
 . له
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 موقعه:

لشارع عبد الغين النابلسي، منطقة أبوجرش، زقاق احلنابلة،    ، حماذ�ً خارج أسوار دمشق بسفح قاسيون
   عند السفح الشرقي جلبل قاسيون.

 

 :ء اجلامعأمسا

 و هي:  ،رف أبربع أمساءذكر املؤرخون هذا اجلامع كمؤسسة علمية كبرية يف ذلك العصر، و عُ 

تسمية للجامع و أكثرها استعماال  اجلامع املظفري: نسبة لبانيه مظفر الدين كوكبوري، و هذه أقدم    ـ  1
، فقد شرع الشيخ أبو عمر  ـه598عند املؤرخني، و يذكر ابن كثري و أبو شامة أن العمل بدأ به سنة 

  و تذكر الرو�ت أن الذي أنفق لبنائه هو أبو داود حماسن الفامي، ، البناء يف  حممد بن أمحد بن قدامة
، و عندما علم امللك املظفر حبال اجلامع أرسل ذ نفذ املالإ ،مل يرتفع عن مستوى القامةاجملمع عليه و 

 . جزيالً  اً أمواال و أوقف له وقف

هجري، و يقول ابن اهلادي: 608ول من تويل اخلطابة فيه الشيخ أبو عمر املقدسي، ت: أو كان 
د بن  ، و توىل اإلشراف على البناء بعد وفاة الشيخ أبو عمر، أمحكانت تكسوه أنوار اخلشية و التقوى

  هجري.622يونس املرداوي، ت: 

 الشائع اليوم، مسي بذلك حسب ختصيص الوقف.  مس: و هو االجامع احلنابلة ـ   2

 .يف سريهتمح اللصه من االذين عرفوا ب ؤسسيهنسبة مل :جامع الصاحلنيـ   3

    ـ جامع اجلبل: و ذلك نسبة ملوقعه، حيث يقع يف سفح جبل قاسيون.  4

 وصفه التصويري: 

حيث يتألف من حرم ثاللثي األجنحة، و من صحن مشايل و  ،  خمططه و شكله حياكي اجلامع األموي
و إىل ميينه   ،ميتاز مبحراب رائع مصنوع من حجرامع األموي، أروقة اجلمئذنة العروس، و أورقة تشبه 

و يعلوه قوس ذي   ،، تغطي طاسته مقرنصات ينات النباتية اهلندسيةياملنرب اخلشيب ذو الزخارف و التز 
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  ، هذا املنرب كان بثالث مراقيف احملاريب األخرى، و    ليس له شبيه  ،ضفرية أو سلسلة منقوشة يف احلجر
بعة تتوسط جداره الشمايل، و تشاهد يف  يه مئذنة مر و ف، ابملنرب النبوي  ناً و الرابعة للجلوس فيه تيمّ 

 الصحن نوافذ جصية فوق قناطر احلرم غنية بزخارفها النباتية. 

 

تمازج الفكري و الفين الو من خالل الوصف البنائي جنده حياكي و يقلد األموي، مما يدلنا على 
مللك كوكبوري، ليصبح  ائني الذي أرسلهم ا فقد أدخل املقادسة الزخارف النباتية متأثرين ابلبنّ  ،للسكان

 جمتمع الصاحلية. حافالً يف  اجتماعياً  و موئالً  حضار�ً علمياً  هذا اجلامع صرحاً 

 

إمنا   ،حجارة أو صور و ذكر�ت  ت جمردالصاحلية ليس  ، أنسائحي دمشق، � و مما يهمنا اليوم
فأصبح من أكرب املؤسسات العلمية    ،د بنية مباركة يّ هذا املعلم الديين الذي شُ   تتمثل يف أمثال  روحانيات 

، و يتبني �ضة عظيمة برزت للعامل تنادي و تدعو العباد ملعرفة أسرار اخلالفة على األرض  ممثالً   ، الدينية
، هبذا املعلم التارخيي  اإلتياناجلهود و    لتكاتفو السعي    ،لنا ذلك من خالل متازج املقادسة مع غريهم

 أطيافها الرائعة. نتلمس  نزالال ف ،اثره الروحية الراقيةآباألرض على  ماد�ً  الذي سيظل شاهداً  و

، تدريس فيه علماء كبار أمثال: ابن تيمية و ابن كثري و ابن حجر العسقالين و غريهمالوقد تواىل على  
 شاء هللا هبم الحقون خبري األعمال و األقوال.إن هم السابقون و حنن  رمحهم هللا،

 املراجع: املصادر و 

 الدارس يف اتريخ املدارس / النعيمي ـ 

 ـ القالئد اجلوهرية / ابن طولون

 ـ مثار املقاصد

 ـ العمارة العربية اإلسالمية / الرحياوي


