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 ن عربي ب جامع الشيخ محي الدين  

 في صالحية دمشق التكية السليمية و 

 ميالدي   1518  ، هجري    924

 الباحثة نبيلة القوصي

 

 :سائح الدمشقيأخي ال

معظمها خارج أسوار دمشق،    تكانف ،األول يف العهد العثمايناشتهرت  كثريةمباين   دمشق مدينة يف
  اليت بناهاو هجري،  924السلطان سليم األول سنة    نسبة إىل  ،التكية املعروفة ابلسليمية  املباينهذه  من  

ملخطط التقليدي، صحن حماط ا اها وفقهجري، بن  638للشيخ حمي الدين بن عريب، ت:  تكرميا  
بنيت التكية على الطرف  ، أما املئذنة فوق ابب املسجد، و أبروقة، حرم مؤلف من بالطات موازية للقبلة

أما ضريح الشيخ  ، املطبخا بسيط صحن مسقوف بقبتني حوله غرف املؤن و بناؤهفاملقابل للمسجد، 
 ت إليه يف عهد الحق.فتكسو جدرانه ألواح القاشاين أضي
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  962سليمان القانوين على ضفاف بردى عام    بناها ابلتكية السليمانية اليت  ) شبيهة  (  السليميةالتكية  )و
 .جاءت أكرب مساحة من السليميةف، ( فيما بعد هجري 974و 

 معا ...  فتعالوابصاحلية دمشق جولتنا يف التكية السليمية 

 إخويت القراء:

اجلامعة فمساجدها عنوان رائع ملدينة  امتدحها سيد  املعهد و يف مساجد دمشق كانت ختتصر املدرسة و 
من هذه املساجد مسجد العارف ابهلل حمي الدين و   سكانيها ...  السكان  خريخري املنازل و   لق أبهنااخل

 ابن عريب.

 
 : التكيةاملسجد و  موقع

 هو أحد فروع هنر بردى. صاحلية على ضفة هنر يزيد و العند سفح قاسيون يف منطقة  هاخارج سور 

الذي اعترب حجة  معجبا آبراء القيلسوف االسالمي و السلطان العثماين سليم األول الذي كان  :    ابناه 
، أن التأثريات العثمانية مل تظهر بعد يف نالحظ من الناحية الفنية، زمانه الشيخ حمي الدين ابن عريب

  كيف   التكية مشهورة منذ القدمف ،جاء البناء أو التكية خلدمة اإلنسان بشكل عامو هذه املنشآت 
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روحي كسته  جاللو  غريهم فأي مجالطالب العلم و املتصوفني و ساكني و املأصبحت مالذ الفقراء و 
   .العصور لينال شهرة ما بعدها شهرة السنني و 

 من هو الشيخ حمي الدين ابن عريب؟و 

ندلس يف ولد ابن عريب يف مرسيه يف األ،  ندلسي املعروف ابسم ابن عريبحممد بن علي الطائي اال
عندما بلغ الثامنة من  ،سرة غنيةأوكان ابن عريب من  ،للهجرة 560السابع عشر من رمضان سنة 

ن ينال  أدبية ىل اشبيلية وهيأت له علومه الواسعة واطالعاته الكبرية ومواهبه األإعمره انتقل ابن عريب 
كانت حياة السياحة مفضلة عنده حيث تنقل يف العديد ، و  وظيفة كاتب يف حكومة اشبيلية مبكرا  

تويف ابن عريب يف  إىل أن أن انتهى به املقام يف دمشق،  ومناقشا   ومعلما   سالمية متعلما  من البلدان اإل
ربيع االخر   28هله واتباعه من الصوفية يف ليلة اجلمعة أدمشق يف منزل القاضي ابن الزكي حييط به 

سرة  ىل الصاحلية على سفح جبل قاسيون ودفنوه يف تربة خاصة أبإمانه للهجرة ومحل جث 638سنة 
م وبىن مسجد ابمسه ومدرسة   1579ضرحيه عام األول سليم  العثماين بىن السلطانإىل أن ابن الزكي 

   .ريةكب

 
ىل غرفة ضريح الشيخ حميي  إيؤدي  عريضا   ولدى زايرة اجلامع نالحظ يف زاويته اجلنوبية الشرقية درجا   

بيض مستطيلة وقد نقشت عليها آايت قرآنية وحوله شبكة  أين ابن عريب تغطيه بالطة من رخام الد
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نشأ السلطان سليم  أكما  .ىل جانب الضريح يقوم قرب ولديه سعد الدين وعماد الدينإمن الفضة و 
زن  ىل جانب اجلامع تشتمل على بيت للفقراء من الرجال وآخر للفقريات من النساء وثالثة خماإتكية 

(  كيلو غراما    150رطال )حوايل    60للمؤن ومطبخ فيه فرن خيبز قنطارين كل يوم ويف املطبخ يتم طبخ  
وبعد االنتهاء   .ن حتولت مأوى للمتشردينأنه مت اغالقها خالل السنوات املاضية بعد أال إمن اللحم 

الوضوء وتغذية التكية ابملاء  مر السلطان ابقامة انعورة على هنر يزيد للسقاية و أمن بناء اجلامع والتكية 
وساط العلمية وقصدها الكثري من علماء الغرب نذاك ابهتمام األآبسهولة ويسر وقد حظيت الناعورة 

 .لدراستها واالطالع عليها

 
ايم أوال يزال جامع الشيخ حمي الدين ابن عريب يعمر ابلعبادة حىت اليوم ويؤمه آالف املصلني وتقام فيه  

رمضان املبارك الدروس الدينية ويستضيف العديد من فرق االنشاد الديين وفرق  اجلمعة وطيلة شهر 
 .املولوية الصوفية وقد جرى ترميمه عدة مرات من قبل وزارة االوقاف

)اجلامع السليمي( :  مساء خمتلفة منها  عرف أبدمشق و يف    املشهورة  ويعترب جامع ابن عريب من املساجد
و)جامع اخلنكار( أي  ، و)اجلامع احمليوي( نسبة للشيخ حميي الدين ،االولنسبة اىل السلطان سليم 

   ونقش على اجلامع )سليم بىن هلل خريا ومسجدا قد مت يف اترخيه خري جامع(.   جامع السلطان.



 الباحثة نبيلة القوصي                                                                جامع الشيخ حمي الدين بن عريب               

 www.naseemalsham.com    ع نسيم الشامموق                                                                  5

أرقى العربو  يف ختام جولتنا هذه ندعو هللا أن جيعلنا هادين مهتدين صاحلني مصلحني، نستلهم معا  و 
 .ميانية من ترابك اي دمشقاملقصد منها تلمس النسائم الروحية اإل ،نا السياحيةحالتالعظات من ر 

 
 املصادر و املراجع: 

 ـ الدارس يف اتريخ املدارس / النعيمي 

 ـ القالئد اجلوهرية / ابن طولون

 العربية اإلسالمية / الرحياويـ العمارة 


