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اماع ااقاماي اجل
 الباحث عماد األرمشي

قدمية ال داخل أسوار مدينة دمشق المعروف بجامع القاريمسجد عمر اجلليب السفرجالين  يقع
 من بيت بني القيمرية بالقربو  الشحم حارة محام القاري حبي اخلراب بني أحياء مئذنة، مبحلة السعدية

 . الشهري مبكتب عنربو  يوسف أفندي عنرب
 

 
 

قاصد يف امل الدكتور أسعد طلس عند إحصائه ملساجد دمشق ضمن حتقيقه لذيل كتاب مثار وذكر
قاري باخلراب القاري مبين حبارة محام ال ذكر املساجد ليوسف بن عبد اهلادي الشهري بابن املربد بأن : جامع

 . وله مئذنة فريدة يف بنائها، جامع حسن ووصفه بأنه، 232وقد أعطاه رقم 
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رقية فيها وجبهة ش، ملسجد عمر اجلليب السفرجالين املعروف جبامع القاري جبهة حجرية جنوبية
 فيه إيوان  وللجامع صحن مستطيل صغري، الزخرفة وعلى اجلبهتني تقوم مئذنة حجرية عالية حسنة، الباب

 :ريبكتب على حائطه الغ
 من أول يوم وجد لمسجد أسس على التقوى في آية جاءتك فاقرأ تجد بناء ذا الجامع تاريخه 

   ةهجري 1111  سنة
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سورة لى إطاره ع وله سقف خشيب قدمي مزخرف كتبت، جبانب إيوان اجلامع يوجد حرم بيت الصالةو 
 . املنرب عاديانو  أما احملراب، الزخرفة وفيها شباكان بديعا، للهجرة 1110 الرمحن بتاريخ سنة
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عثماين وجدت عند  من خالل توثيقي له كمسجد 2002أثناء زياريت امليدانية للجامع يف صيف و 
 : باب اجلامع لوحة رخامية تأسيسية حتمل العبارة التالية

وهذا   - للهجرة 1111بُنيت سنة ، الجلبي السفرجالني المعروف بجامع القاري مئذنة عمر
 . للميالد 7961التاريخ يوافق سنة 

 
 

خ بناء املسجد تاري توجد لوحة رخامية أخرى مثبتة على جدار اجلامع باخلط الديواين تشري اىل أن كما
للميالد ما  7966وهذا التاريخ يوافق ، طلس كما ورد يف حتقيق الدكتور للهجرة 7777يعود اىل عام 

بناء املسجد تارخيه ... يف آية جاءتك فاقرأ جتد ... ملسجد أسس على التقوى ... من أول يوم : نصه
 7777سنة  . وجد

 
 : وورد حتتها كتابة ما نصها

 رمحه اهلل تعاىل قد أنشأ هذا املسجد الشريف الفقري اىل اهلل تعاىل السيد عمر بن حممد السفرجالين
 ه.7321 له سنة جالين غفر اهللسفر جدد تارخيه حفيد الواقف الفقري اىل اهلل تعاىل عبد اهلل حممد ال

 (للميالد 7629ذا التاريخ يوافق هو )
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ه الدكتور قتيبة كما نو  هذا االختالف يف التارخيني يدل على أن املئذنة ُشـيدْت قبل اجلامع بسنتني
تالف ومن هنا جاء االخ، انتهى بعد فرتة عمارة املئذنة : بناء اجلامع قدوعلى ما يبدو هو أن .. شهايبال

 . يف زمن البنائني

 
، وتوغرافية هلاف والتقطوا صورا  ، هذه املئذنة على اهتمام كثري من الباحثني العرب واألجانب استحوذت

يكل وكذلك ألهنا متثل اهل، تناسق أجزائهاو  ،ورقش جذوعها، وجلمال هيكلها، إلعجاهبم بفن عمارهتا
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ليوم يف ا بني فن العمارة العثمانية واملتأثرة بفن العمارة اململوكية املاثلة إىل املعماري الشامي األصيل املمزوج
 .للميالد 7601عام مدينة دمشق . وتعود حقبة الصورة اىل 

ق زلزال دمش هذه املئذنة كما ورد يف رحاب دمشق لألستاذ العالمة حممد أمحد دمهان أثر تضررت
مث  ،فرممت، العثماين عبد احلميد األول أيام سلطنة السلطان 7116للهجرة املوافق  7713الشهري سنة 

 . للميالد 7629للهجرة املوافق  7321املئذنة يف عام  رمبا مشلو  ُجدد اجلامع ...
أطلق تأثري مملوكي و ب الدكتور قتيبة الشهايب مئذنة جامع القاري بأهنا مبنية على الطراز الشامي ّصنف

تأثري مملوكي راز الشامي بيف العهد العثماين على الط ، وهي من املآذن القليلة املشيدة(عليها لفظ )أرقش
 . أرقش
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ات اللون ذ واألشكال اهلندسية احلجرية، مثمن األضالع كثيف الرقش باألشرطة البسيطة فجذعها
 . مثانية الرؤوس النجومو  ،وأشباه املنحرف، املسدساتو  ،األسود كاملثلثات

الرقشة و  قشالر و  .ق ش  رقشا  أي نقشه. ور  (غري األبلقبياض )و  : أي املنقط بسواد األرقشأما معىن 
  . سوادو  أي لون فيه كدرة

 مشو بقدها امل، نشاهد بالصورة مئذنة مسجد عمر اجلليب السفرجالين املعروف جبامع القاريو 
تواجد القاري هو نسبة اىل محام القاري امل اجلميل يف هناية حارة مكتب عنرب . أما تسمية اجلامع جبامعو 

 . احلارة يف نفس
 

 
 

 : المراجع
 طراز / د. قتيبة الشهايبو  ـ مآذن دمشق تاريخ

  يف رحاب دمشق / العالمة الشيخ حممد أمحد دمهان 
 ـ ذيل مثار املقاصد يف ذكر املساجد / د. حممد أسعد طلس


