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  )غاجامع يلبٌ (

 دمشقبرجة يف ساحة امل اململوكي

 ميالدي 1347 / هجري 748بناه سيف الدين يلبغا سنة 

 احملمدية مباهاةأرواح جتاهد للنفوس وتعاقب عليه عصور وو

 باحثة نبيلة القو��يال  

 :دمشقيال أخي السائح

يبتغي به وجه هللا بىن هللا له مثله يف اجلنة" و   هللا عليه و سلم: "من بىن مسجداً املصطفى صلى قال 
رضت علي ذنوب أميت ة خيرجها الرجل من املسجد، و عُ ر حىت القذا ،رضت علي أجور أميت: "عُ  قال

 أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل مث نسيها".  فلم أرى ذنباً 

  ، عمر املساجد، و إن من عمارهتا تعاهدها ابلرتميم و الصيانة ي من على  و لقد أثىن هللا عز و جل
 فيدخل هذا العمل يف جمال الصدقة اجلارية، فقد قال احلبيب املصطفى: 

سبع جيري للعبد أجرهن و هو يف قربه بعد موته: من علم علما، أو أجرى �را، أو حفر بئرا، أو  " 
قالت السيدة  و "،  مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتهغرس خنال، أو بىن مسجدا، أو ورث 

 تطيب.و  أمر هبا أن تنظف ا: أمر� رسول هللا ببناء املساجد يف الدور و هعائشة رضي هللا عن

العصور، ألن احملافظة عليها بتعاقب السنني و يف البناء فقط و إمنا صيانتها و  اأجوره تفاملساجد ليس 
يف احلضارة    فالبناء الروحي هو األساس  النفوس قبل األرض،يف القلوب و   لتزكيةالطهر و ل  يف ذلك إعمار

   .اإلنسانية

بعد   مباهياً  مفاخراً ، بني أرجائه  رحلة سياحيةجامع يلبغا يف وسط مدينة السالم دمشق يدعو� لو 
فما فائدة النظر  عظة، العربة و استلهموا ال، أن تعالوا و من أهل الشام اخلريأهل الرب و  يترميمه على أيد

 ...  فهيا معاً أن حتيا مع أرواحها بسالم،  و يرضى للنفوس  أتمل كيف حيب هللامن دون تفكر و
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 :أخي القارئ املتأمل

ساعد على تبادل    امم  ، دام حكمهم لدمشق عدة قرونو مناطق واسعة من البالد العربية،    حكم املماليك 
على العمرانية  اآلاثر كثٌرت ، و الفنونفازدهرت احلركة العمرانية و  ، التأثريات احلضارية يف مجيع النواحي

 . اجلمع الذي ال ريب فيه العرض و  ليوم اقائم اً تزال شاهد ماو األرض 

نتعرف  تعالوا ، يلبغا يدعى ابسم جامع ،خارج سورها القدميو  يف وسط دمشق من هذه العمائر جامعٌ 
 لو بعيد حني. و  الشام املباركة،نسائم الرقي، لنتلمس سمو و تنشد ال أبرواحعليه 

 :جامع يلبغا 

 قال النعيمي يف كتابه الدارس، و ابن عبد اهلادي يف كتابه مثار املقاصد:  

دمشق، يف ساحة املرجة مبحلة البحصة يف  يلبغا على شط �ر بردى حتت القلعة، و حنن اليوم نشاهده  
اجلامع  ف  ،امتداداً لإلبداع املعماري الذي بلغ أوجه يف العصر اململوكي املمتد قرابة ثالثة قرون  ميثل  حيث
  ، أضحت اليوم أمجل و أروع جبهود حمّيب الشام دمشق.معمارية بديعة البناء حتفة

و هو من كبار  ،    الدين يـَْلبـَُغا)ي املسجد جبامع يـَْلبـَُغا نسبة إىل وايل الشام األمري اململوكي (سيف  مسّ   و
للميالد   1347 -للهجرة  748 بىن اجلامع عام و   أمراء املماليك عند السلطان حممد بن قالوون،

، ويُعّد أحد  من دمشق و خارجها و من جبل قاسيوناحلجارة للبناء  تلب و جُ  ، على أطراف املدينة
رج سور املدينة كجامع احلنابلة وجامع التوبة  اجلوامع الكربى اليت بُنيت على نسق اجلامع األموي خا

 .وجامع تنكز

قال الذهيب يف العرب: أن األمري (سيف الدين يـَْلبـَُغا اليحياوي الناصري) ُعني �ئباً عن الشام يف شهر 
 للهجرة.  745صفر سنة  

القدم مساها وملا عاد األمري يلبغا إىل دمشق بغري قتال، َعّمر " قبة " عند موضع خيمته عند مسجد 
 (قبة مصر أو النصر) اليت كانت تعرف (بقبة يلبغا). 
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يف احملرم يف يوم السبت الرابع والعشرين منه رأينا القبة اليت   839يف سنة : يف ذيله ي األسدل و قا
كانت مشهورة بقبة يلبغا، قد أزيلت، وبين موضعها سقف على املسجد .. فعل ذلك األمري حممد بن 

  ذلك أن الناس كانوا يظنوها قبة يلبغا وأن الزاوية له، وإمنا ذلك لألمري حممد بنمنجك، وكان سبب 
فقال: اجلامع واصفًا أبواب  يف كتاب ابن عبد اهلادي،أخرب� الدكتور حممد أسعد طلس و  منجك،

 : للجامع ثالثة أبواب 

يطل على جوزة احلدابء أمام السوق العتيق، ويسمى سابقاً (ابب احللق) كما ورد عند أيب    يقشر ابب  
 .البقاء بن حممد البدري 

 يطل على جادة البحصة، وكان يٌنحدر منه يف درج اىل أول الوادي وميسى ابب املنزه.  غريبوابب 

 ويسمى سابقاً (ابب الفرج). ،وكان خيرج منه اىل امليضأ ،مغلق حتت املئذنة مشايلوابب 

ولألبواب الثالثة زخارف ومقرنصات حسنة، ولكن الباب الرئيسي هو الشرقي، واىل جانب الباب 
 . األمين شباكان يطالن على الصحن واىل اجلانب األيسر اثنان يطالن على القبلية

ذا الصحن أروقة حتيط ابلصحن من هلالعامة، و الصحن مساحة اجلانب الشمايل من املساحة    غليش و  
جهاته الشرقية والغربية والشمالية، وهي شبيهة أبروقة اجلامع األموي بدمشق، من حيث أ�ا مبنّية على 

 .قناطر حممولة على أعمدة وعضائد

 :حمراب اجلامع 

جامع بين أمية،  ونستطيع القول أن قبلية اجلامع (حرم بيت الصالة) هي نسخة مصغرة عن قبلية 
واحملراب من الرخام املزخرف احلسن الصنع، ويشبه إىل حد التطابق حمراب اجلامع األموي الكبري 

 .بدمشق، وكان جبانبه منرب خشيب بديع النقش، وإطار من الزخارف

 .فيها اثنا عشر ابابً تطل على الصحن ،(القبلية) له جبهة حجرية مشالية عريضة حرم بيت الصالة

متقابلة مع مدخل بيت الصالة  ،مربعة الشكل ،نيت على اجلدار الشمايل للمسجدفقد بُ  ملئذنةا ماأ 
متقشف يف عمارته   ذات جذع مربع  وهي مئذنة حجرية ضخمةرة دت أكثر من مدّ وقد جُ  ،مباشرة
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تعلوها شرفة خشبية وحيدة مثمنة األضالع   ،ضخم يف حميطه، وشاهقة االرتفاع يف جذعها السفلي
ن خذت شكل الشرفة، ومتوجة بذروة خمروطية الشكل أ تغطيها مظلة خشبية، خالفت شكل اجلذع

 .وهبا ورمح وثالث تفاحات وهالل مغلق إىل األعلى

 املتأمل: أخي القارئ

ني، و  حملبنرتككم و الوصف التصويري من خالل عدسة بعض ابني سطور التاريخ،  بعد جولة 
نرتك لكم الدعاء بظهر  كما  ،تستطيعون مالحظة قبل و بعد الرتميم كيف أصبح اجلامع حبلة جديدة 

من الذين يستمعون و ينظرون و يستلهمون أمجل العرب و   و إ�كم الغيب أن جيعلنا هللا عز وجل
 .  باهاة احملمديةيف يوم امل العظات اليت تقربنا من جملس احلبيب املصطفى صلى هللا عليه و سلم
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