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 جامع السنانية
جمموعته العمرانية خارج أسوار مدينة دمشق القدمية مقابالً لباب اجلابية و  يقع جامع السنانية

والذي يُعترب من أهم أسواق مدينة دمشق التصاله ، ولسوق باب سرجية واملتمم لسوق الدرويشية
وسوق فخري ، سوق باب اجلابيةو  ،وسوق احلريقة، ةوسوق الدرويشي، بسوق احلميدية

 . البارودي
هجرية املوافق  999أخربنا جنم الدين الغزي يف لطف السمر وقطف الثمر أنه يف أوائل سنة 

 املشايخو  وحضر تأسيسها مجاعة من العلماء، ميالدية ابتدأ حممد باشا بعمارة السنانية 1951
 .كوويل على عمارهتا األمري حممد ابن منج، املؤذننيو 

 999وانتهى من عمارهتا كما ذكر حممد بن مجعة املقار يف الباشات والقضاة يف سنة 
املشري األفخم املغفور و  للميالد وايل الشام حممد باشا ابن الوزير األعظم 1991للهجرة املوافق 

عمارة نه يف هذه السنة كان إمتامه أوذكر ، له سنان باشا يف عهد السلطان العثماين مراد الثالث
 . هو من حماسن الشامو  الديار املصريةو  جامع السنانية الذي ليس له نظري يف البالد الشامية

الشام أنه توىل الصدارة أخربنا عنه عبد العزيز العظمة رمحه اهلل يف مرآة : وسنان باشا
كان والياً ،  وهو من أصل ألباين، ( يف الدولة العثمانية العلية مخس مراترئاسة الوزراءالعظمى )

فُلقب ، أضافها إىل رقعة الدولة العثمانية العليةو  فتح اليمنو  حارب اجملر، مصرو  على حلب
فقد أضيف امسه أيضًا ألنه عاش حىت ، الكبري: ومعناها قوجه: أما لقبه اآلخر، بفاتح اليمن

خدماته و  طغت على أعماله، للميالد 1951كان واليًا على الشام يف عام ،  التسعني من العمر
 . ظلمو  غرورو  ادللدولة صفاته السيئة األخرى من فس

املربات لرأي العظمة فوصفه بصاحب اخلريات الكثرية و  أما الغزي فكان له رأي آخر خمالفاً 
.. خيطب على منابرها يف أقطار اململكة .جامعاً  أربعني مسجداً  أالغزيرة حىت قيل انه أنش

أو ، يرثه منه وكان كل ما مات مملوك له أو موىل حفظ ما، غري اجلسور واخلانات، العثمانية
من حماسنه أن عمر بدمشق جامع السنانية خارج و  ،أو غريه فيعمر به مسجداً ، يتناوله من بعده
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، وجامعا بعيون التجار، وجامعا وخانا بالقطيفة، باب اجلابية وعمر خارج دمشق جامعا بسعسع
 . وعند كل جامع عمر تكية مضمومة إليه

مث أعيد وهو وزير ، مث عزل عنها، بن السلطان سليم خاناويل الوزارة للسلطان مراد خان 
وفيه أبتدئ خارج ، وويل دمشق يف أثناء ذلك يف أوائل سنة مخس وتسعني وتسعمائة، أعظم

وويل على ، من العلماء واملؤذنني وحضر تأسيسها وأحضر مجعاً ، باب اجلابية بعمارة السنانية
، مث خرج من دمشق معزوالً ، وضم إليه أثنني، منجك عمارهتا وعمارة السوق األمري حممد بن

وبقي هبا حىت مات سنة أربع ، ووىل بعده خسرو باشا الطواشي مث أعيد سنان باشا إىل الوزارة
 . بعد األلف

جامع السنانية كما ذكره شيخنا الفاضل عبد القادر بن بدران طيب اهلل ثراه هو مشهور 
، يقال له مسجد رحبة البصل، قدمياً  ن موضعه أوال مسجداً وكا، معروف عند باب اجلابية

فجاء ، ومتت عمارته سنة تسع وتسعني وتسعمائة، عظيماً  فجدده سنان باشا وجعله جامعاً 
والذي بناه هو يوسف بن عبد اهلل سنان ، جلميع احملاسن جامع وأوقف عليه أوقافا عظيمة جامعاً 

 . باشا الوزير األعظم
، بان سنان باشا جدد مسجد رحبة البصل: ولقد استوقفين ما ذكره شيخنا الفاضل بدران

عند مراجعيت للمراجع القدمية اليت تتحدث عن مساجد و  ،صار امسه جامع السنانيةو  ومل يبنيه ؟؟
البصل فعال يف سياق حديثه باجلزء  وجدت بأن الشيخ عبد القادر النعيمي ذكر مسجد، دمشق

أي ، الثاين ـ فصل يف ذكر املساجد بدمشق ومداخلها بأن مسجد البصل كان موجودًا يف أيامه
وعنده قناة ، غريبو  له بابان شرقي، سفل كبري، أيام العصر اململوكي وامسه مسجد رحبة البصل

 وقيسارية وسقاية.
فوجدت أن األمري حممد بن منجم هو الذي ، هذا مما شدين إىل تتّبع تفاصيل هذا املسجد

الثوم القادم من الكسوة اىل و  باشر العمران يف مسجد رحبة البصل احملاذي لسوق بيع البصل
وقد خطب فيه الشيخ فخر الدين ، القرن العاشر اهلجريوتكامل بنائه يف آخر سنة من ، دمشق

.. توجد فيه ساحات فسيحة .كان ربض املدينة خارج سورهاو  ،السيويف هي تلك الفرتة
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وعمارات وقرى عديدة كساحة القمح خارج باب اجلابية اليت أنشأ عليها سنان باشا جامعه 
 املشهور. 

و بوابة أبني قلعة دمشق وبني بوابة اهلل )أن منطقة باب اجلابية هي الطريق املوصلة أقول هنا 
مث صارت أثناء احلكم اململوكي نقطة اتصال مع األحياء ، كانت معرباً إىل دمشق القدميةو  ،مصر(

صارت هذه احمللة شريان و  د العثماينوتطورت يف العه، اجلديدة خارج سور مدينة دمشق القدمية
 . املدينة التجاري

املدارس واملشيدات اليت حتمل أمساء الوالة بدءاً و  مرت تقريبًا تتوزع املساجد 2111وعلى طول 
مث جامع عيسى باشا ، فجامع سيدي خليل املندثر، فجامع الناعورة، من جامع السنجقدار

، فجامع السنانية، فاملدرسة السيبائية، سفجامع السيا، ( فجامع الدرويشيةجلامع املهدوما)
املقامات املتناثرة و  فاملدرسة الصابونية وغريها الكثري من األماكن األثرية كالرتب، فجامع العجمي

 . على جنيب الطريق
العثماين على تشييد و  ويُظهر هذا الطريق تنافسًا قويًا بني والة الشام بالعصرين اململوكي

فاملسجد كان مدرسة أيضًا تستقطب العلماء ، منشآت دينية أدت اىل استقطاب الناس
منطقة اجلامع و  بعد منطقة البزوريةجعلها أكرب شريان حيوي و  مما أثرى املنطقة برمتها. والطالب
 . األموي

مبين من املداميك احلجرية املتتالية ، اجلامع مستطيل الشكل أبلق البناء داخليًا وخارجياً 
ويف الوسط اجلبهة احلجرية الضخمة لواجهة اجلامع فيها من اجلانب ، البيضاءو  الرتكيب السوداء

 .مثلها على اجلانب األيسرو  ،ضخمة فوقها تيجان من القاشايناألمين أربع شبابيك حجرية 
تزخرفها حشوات من القاشاين ، مجيلة جداً و  أما البوابة الرئيسية للجامع فهي بوابة مرتفعة

 :الفرنسية ما نصهاو  اجلميل مت تثبيت لوحة رخامية على جانب الباب كتب عليها اللغتني العربية
 جـامـع الســنانيـة

 دمشق سنان باشابناه وايل 
 م 1991هـ  995سنة 
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وهي أبلقية البناء  ، نصف إىل الداخلو  لبوابة غائرة عن مستوى جبهة اجلامع حبوايل مرتاو 
وهلا باب خشيب جمدد عن الباب . اجلبهة مع أبلقية البوابةقد تناسقت أبلقية و  كما هي اجلبهة

القدمي الذي احرتق مع حريق املسجد أثناء القصف الفرنسي اهلمجي لتلك املنطقة عام 
1929. 

على و  و يعلو البوابة اخلشبية لوحات رخامية على طريف البوابة مزهرة بزهرتني على اليمني
 .سوم هندسيةر و  يعلوها نقوش وزخارف. اليسار وفيهما من القاشاين الشيء اجلميل


