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 بدمشق يف حي الصاحلية العفيف جامع

 : نبيلة القوصيإعداد الباحثة

إىل  وجل أضافها اهلل عز فقد ،هاملساجد هي بيوت اهلل وأحب البالد إليكلنا يعلم بأن 
 : وجل عز فقال ،نفسه إضافة تعظيم وتشريف

  :موقال صلى اهلل عليه وسل
ا لعناية هبا من حيث عمارهتلعرب التاريخ  لمساجد دفعت املسلمنيهذه األمهية ل

وهي  تؤدي رسالة اإلسالم العظيمةل الوظائف أرقى وأفضليف ، ومن مث توظيفها وصيانتها
رفع فيها ي   فهي مكان للعبادة ،ويرضى فة اهلل على األرض مبا حيبو خال بناء وعمارة

 فيما بعد يصبح هذا املسجدالعلم والدين، ل يلتقي وفيهايح، اسم اهلل بالتعظيم والتسب
عاىل: ألفئدة املسلمني والناس أمجع، لقوله ت بطا  مه

لكثرة عددها  وان محلت عن هي مدينة دمشق احلبيبة عندما وها
  ......مهبط أفئدة الناس أمجع أصبحت وحاراهتاوانتشارها بني أحيائها 

سكاهنا ف ،أن دمشق ستكون خري مدن اإلسالم زمان فقد شاع يف كل عصر و ال؟؟ لم 
 عليه وسلم:صلى اهلل لقول النيب  خلقه، وخرية اهلل أصفياءهم 

حفظها اهلل وسائر بالد املسلمني من شر وكيد  ..
 الكائدين.

عماري ث املكثرية هي الكتب واملؤلفات التارخيية اليت تتحدث عن روعة ومجال الرتاو 
 ...ملساجد بنيت فوق أرض دمشق
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أوال  ايب يف أفكارنا ومشاعرناراد منها التغيري اإلجيي  ة يف أرضها لسياح معنا ونأنتم مدعو و 
هل ف ...هذا البلد الكرميبناء اخلري والصالح يف ل رقى ونسمو معا  نومن مث يف سلوكنا كي 

  ؟لنا اإلسالمينستجيب لنداء ضمري التاريخ 

 مع علمنا بأن اهلل عز وجل قد قال يف كتابه الكرمي:

 ا؟ماذا عملن 
   ؟ومباذا نتنافس 

اه سفح وعلى بعد كيلو مرتين من مشاهلا باجت القدميةشي خار  أسوار دمشق عندما من
تشكل هذا احلي خالل ، (دمشق اجلديدة) الذي عرف باسمقاسيون يقع حي الصاحلية 

وبفعل هجرات متتابعة تطلب األمن  الزنكيني واأليوبيني واملماليك، :متتالية فرتات
ام بالد الش وب صليبية كانت والزالت هتددمن حر  واألمان واالستقرار يف دمشق هربا  

 حفظها اهلل وسائر بالد العال اإلسالمي.
كي مكتبات وأبنية تارخيية حتمن مساجد ومدارس و  ا  كبري   ا  تارخيي ا  رثحيمل هذا احلي إ

 حجارهتا قصص وحكايات رائعة عن أقوام سبقونا بالعلم النافع والعمل الصاحل وباملثابرة
للهجرة املستمرة إلحياء أسرار دعوة املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم الذي دعاهم 

   ... ض مباركة وسكاهنا من خرية خلقه.فهي أر  ،اد احملن واخلطبإىل الشام عند اشتد

 رى على رأسسفح قاسيون باجتاه جادة العفيف نيف هذا احلي ونصعد عندما منشي و  
  ....ا معا  حنقق الفائدة واملتعةفهي   نا للتعرف عليه،يدعى بالعفيف، يدعو  ا  اجلادة جامع

 رفتيف جادة ع  و  أي يف )دمشق اجلديدة( ار دمشق القدميةخار  أسو  يقع املسجد
 باسم جادة العفيف.
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  منفهي  اجلادات املشهورة يف مدينة دمشقتعد جادة العفيف من 

 
ثة حدم األحياء امل

التوسع  ومع ،رزأخنيل و  وأشجارعن بساتني  كانت فيما مضى هذه األراضي عبارة  حيث
كحي جديدة  أحياء عثماين ظهرت يف أواخر العهد ال الذي شهدته املدينة العمراين

عنه حارات وشوارع  تفرعيو  ،بينهما يقع الذي وحي العفيف ،املهاجريني حو  ،الشركسية
حيث يقع منزله   منها حارة املقرئ اجلامع املتقن الشيخ عدة

نسمات روحانية بسكينة  نستشعر وإياك سوفو  متهل أيها السائح لذا. خلف املسجد
الفاحتة الشريفة لروحه  نقرأفل احلي.ذلك  زيارةعلى  حتثناهتبط يف أفئدتنا و  إميانية عالية

 فيتبعونسائلني املوىل عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول  الطاهرة
 .اللهم أمني.أحسنه..

ونسأله نتأمل ذلك املعلم األثري مث  ،بركعيت حتية املسجد يف جامع العفيف نبدأ الزيارة
 اصرها وشهدها؟قد ع من كنوز تارخيية لنا ماذا خيبئ
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بأن املسجد قد ورد ذكره يف   قتيبة الشهايب يف كتابه الدكتور  خيربنا 

 1153و 553عامبني  فحدد تاريخ بنائه ما دمهان أمحد حملمدكتاب )خطط الشام( 
يعود رمبا للحقبة األيوبية ومن للميالدي مما يدل أنه  1151/1441للهجرة املوافق 

 اململوكية. املؤكد للحقبة
من طلب ) ختربنا املصادر عن محام العفيف القدمي واللوحة اليت كانت مثبتة على بابهو 

 ،دلنا على تاريخ جادة العفيفاليت ت (العافية من رب لطيف فليقصد اهلل مث محام العفيف
وكان يقع جنوب جامع  ،فاحلمام يعود للقرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميالدي

  .ؤكد لنا أن تاريخ بناء مسجد العفيف قدميهذا ي ،يب الصاحليةالعفيف غر 
أنشأته دائرة جامع العفيف ) ية املثبتة فوق الباب جند التايلقرأنا اللوحة الرخام وإذا

 (.للميالدي 1151للهجرة املوافق 1311األوقاف اإلسالمية بدمشق عام 
 .فوقه احلديث ل إىل أن املسجد القدمي هدم وأنشئمما يد

 األقوال يف ذلك: اختلفت سبب التسمية فقد عن أما هذا من حيث البناء، 
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فسمي اجلامع  يت كان فيها محام العفيف القدميفمنهم من قال نسبة ملنطقة العفيف ال
 بالعفيف.

 العفيف.باسه  املنطقة يتس    لعفيفي( والذياحممد ) نسبة للشيخ أو
يف ذيله بأن  شامة( الذي ذكره أبو سالعفيف بن أيب الفوار ) إىل عامل املسجد نسبةو أ 

توىل عمالة اجلامع وخمزن األيتام  ،حسنا   بأنه كان شابا  و  ،للهجرة 113سنة وفاته  تاريخ
له حلذقه هبذه املهنة، ودفن بالرتبة اليت أنشأها والده جوار اخلانقاه الشبيلة بسفح  مجعا  

 قاسيون.
؟ أم الشيخ حممد العفيفي إىلهل  اسم الشخص الذي سي اجلامع باسه.فاخلالف يف 

وجد فيها محام ؟ أم إىل املنطقة نفسها واليت بن أيب الفوارساإىل عامل املسجد العفيف 
 ؟بالعفيف عرف قدمي

 
لعلماء يف احلديث والتصوف أمثال: عفيف الدين  بأساءأن كتب الرتاجم مليئة  علمام 

الذين محلوا لقب عفيف الدين قبل وغريه من العلماء  تلمساينالمان بن علي سلي
 أسائهم.
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ب قد مضى الستحضار عربة وعظة يف قلو وسرية من  ثاريهمنا أن نقف على آ وما
لقوله تعاىل:  للعمل الصاحل خفتت فيها العزمية واإلرادة

 فوائدها الروحية....أمهية السياحة و . ومن هنا تأيت 
: كف عن احلرام، يكفينا أن معىن العفيف لغويا  ف ،سبب التسمية أما عن اخلالفات يف

 ،العفة والطهارة فسيدنا يوسف عليه السالم قد سي بالعفيف ابن يعقوب كناية عن
من  كل حجر  ففي اليت حتمل أساء بليغة دمشقمدينة ء من أسرار مجال أحياوهذا 

 ال ..وتبشر بأهنا هي سيدة املدن والعواصم.. حكاية تنب ئحجارهتا املبنية واملرصوصة 
ا مبا حيب ويرضى اهلل مارهتلع  قدرها وعمل هذا اجلمال واجلالل إال من عرف  يرى

ولكن تنقصهم مهة وإرادة  ،وهذه دعوة ألحياء هم يعيشون وحييون فوقها ..ورسوله..
 السائح املسلم نعمر ونعمر باخلري والصالح والفالح...أيها ! فهي ا العمل

إىل  251وصف اجلامع الذي يتألف من طابقني، وتبلغ مساحته من  إىل اآلننأيت 
 مرت، له بابان أمامي وخلفي، ويوجد يف منتصفه منرب خشيب وتعلوه مئذنة واحدة. 311

كل واحد يعترب هبا   د، فهي خري عربةاملشاهالصور و  املسلم متأمال   أيها السائح كأتركو 
جيايب للعمل الصاحل والنافع لنفسك إلشرط استحضار النية يف التغيري ا ،بطريقته منا

 لقوله صلى اهلل عليه وسلم:.... ولو بدعاء يف ظهر الغيب ولغريك

 واآلثار.ملديرية املتاحف  العربية السورية األثريةاحلوليات 

 .للدكتور قتيبة الشهايب مآذن دمشق


