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 بداية مقبرة الدحداح "ن"جامع النحاسي

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 [ميالدي7541هجري / 268] مبحلة العقيبة

 

 إخويت القراء:

مبا وصفها ل، ة من أهبى احللتفخر مدينة دمشق لدعوتكم يف جولة سياحية بني أرجائها، مرتدية حل  
منضي  معا   اهي  ف سلم ...، صلى اهلل عليه و و أكثرها أبدال   سيد اخللق بأهنا ستكون أكثر املدن مساجدا  

مشهورة  ةباجتاه مقربة الدحداح الكائنة يف شارع بغداد، و من على ميني الشارع نتسلل باجتاه حمل  
لساننا يدعو و  هناك منضيالذائع الصيت،  (التوبة)ضم مسجد اليت ت، (العقيبة)ميانية .. بنسائمها اإل

زاوية أو  كان خانقاه  مبعىن .والتأمل ون، أن يلهمنا املوىل حسن التدبرحنن هبم لحقنا و ملن سبقو 
 . ا  صبح فيما بعد مسجد، ليرباط

 :مع النحاسنيباسم جا 
بني وظيفيت املسجد  جتمع للعبادة، إذي ينقطع فيه املتصوف : كلمة فارسية تعرف باملكان الذانقاهاخل

 .(اخلالوي)لخلوة، و اليت عرفت باسم إليها غرف ل ا  و املدرسة من حيث التخطيط العمراين، مضاف
 (اخللوات)يف وظيفة  التكايا تشرتكلزوايا واخلانقاه و وا: التكية، والرباط يف العهد العثماين باسم عرفتو 

وح باستمرار يعد صقل الر العبادة الروحية و  إن هلل لوقت طويل، والتقرب إىل امبعىن التفرغ للعبادة و 
 جوهر اإلسالم.

فاسم  .مشايل محام شجاع، بطريق مقربة الفراديسغريب الذهبية، و  مسجد النحاسني: يقول النعيمي
 بالعمارة الربانية.، (اخلانقاه النحاسية)لقدمي ا اجلامع
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هجري، 268يف عام  ،الدمشقي بن النحاسحممد بن أيب بكر بن إمساعيل ا مشس الدين أنشأ الزاوية 
 إليه نسبتها.دفن هناك، و مث  ترك أمواهلا و أولده و ذهب إىل جدة احلجاز إىل أن مات و 

ع ، من حجر أصفر و أسود فيها باب بديمجيلةعالية له واجهة حجرية  أما يف وصف اجلامع فنرى
 مزخرف.

إىل ميني الباب قبة متهدمة من حجر حتتها ثالثة قبور، و إىل اليسار املصلى القائم على قوسني من و 
رف للمجاورين غاحلجر حتتهما حمراب حجري مجيل، ويف الصحن بركة مستطيلة ورواق من جهة القبلة و 

 إىل الشرق. 

 .اإلسالموهر اليت هي جاتية، و ة  الذة الروحيأمهية العبادمدى  بعد التأمل يف أسطر التاريخ ... نرى

 ؟ماذا بعد أيها الساكن دمشقو 
  ان سيد اخللق على لس اليت بوركتالسري فوق أرضها  أثناءالتدبر و دمشق تنتظر منك حسن التأمل 

 ؟نكون من خرية العبادن فهل سنستجيب و نناجي املوىل بصدق أل
                                                                                                

 :املصادر و املراجع

 مثار املقاصد يف ذكر املساجد / لبن عبد اهلادي  -
 الدارس يف تاريخ املدارس / للنعيمي -
 العمارة اإلسالمية -
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