جامع احلنابلة

جامع احلنابلة
أمساؤه:
قال يوسف بن عبد اهلادي ،له أربعة نسب:

األوىل :اجلامع املظفري ،نسبة للسلطان مظفر الدين كوكبوري (صاحب إربل) ،زوج
شقيقة السلطان صالح الدين األيويب ،الذي متم بناءه ,وهي أقدم تسمية للجامع وأكثرها
استعماالً عند املؤرخني.
الثاني :جامع اجلبل ،ألنه يف مصاعد جبل قاسيون.

الثالث :جامع احلنابلة ،ألنه كان وقفاً حنبلياً.
الرابع :جامع الصاحلني.
خصائصه وما قيل فيه:
هو أول جامع كبري بين يف دمشق بعد اجلامع األموي .قال ابن عبد اهلادي "اجلامع
املظفري أول مباين الصاحليّة ،وتاليه املدرسة العمرية" .وقال ابن كنان عنهما" :وخصهما
بالذكر ملا هو مشاهد من بركتهما لكل أحد ،وألنه كثر فيهما اشتغال الدروس ،ومها حمل
احلفَّاظ واحملدثني ،واجتمع فيهما ما ال جيتمع يف غريمها".
بناؤه:

تشري النصوص التارخيية إىل أن الذي بدأ يف بناء اجلامع املظفري هو اإلمام حممد بن
أمحد بن قدامة القدسي ،الذي هاجر مع أهله سنة  555هـ (1155م) من فلسطني،
واستقر بصاحلية دمشق ،وباشر بناءه سنة (595هـ – 1151م) بعد انتهائه من بناء دير
احلنابلة ،وجعله رديفاً له مبساحة (.)15*73
وأنفق على بنائه تاجر يقال له أبو داود الفامي ،مث نفد ماله فتوقف العمل وملا يرتفع
َّ
البناء عن مستوى القامة .بلغ ذلك امللك املظفر كوكبوري (صاحب إربل) ،فبعث هلم ثالثة
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آالف دينار لتتميم عمارته ،كما قام حبفر بئر ماء ،ووقفت عليه .وانتهى بناء اجلامع يف 13
رجب سنة  015هـ.
ويذكر أن الذي توىل عمارة اجلامع وأبدع فيه هو الشيخ أمحد بن يونس بن حسن
املقدسي املرداوي (ت011،هـ) وهو من مهاجري املقادسة.
وصف اجلامع وتطوره:

يُالحظ أن خمطط اجلامع وشكله العام قُصد به إىل حد بعيد حماكاة اجلامع األموي
وخمططه وشكله ,وللجامع جبهة حجرية عربية فيها الباب الغريب الكبري الذي يؤدي إىل
صحن اجلامع املربع الشكل الذي تتوسطه بركة ماء مربعة ،وللمسجد باب آخر يواجه الباب
الغريب.
كما يتوسط اجلدار اجلنويب للجامع حمراب حجري بديع الصنع ،يكتنفه عمودان من
اجملزع ،ويقوم إىل ميني احملراب منرب خشيب ،وهو آية من آيات الفن  ،وهو
الرخام األبيض ّ
هدية من امللك كبوري ،وقد ُزين مبواضيع نباتية وهندسية تعد من روائع الفن اإلسالمي،
وتشري الدراسة التارخيية إىل أن منرب املسجد كان يف البدء شبيهاً مبنرب مسجد النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف املدينة املنورة ،من ثالث درجات ،إىل أن مت صنع املنرب احلايل آنف الذكر سنة
 056هـ.
واخلالصة أن اجلامع أحد روائع دمشق مبخططه وزخارفه الفريدة من نوعها.
وقد رمم اجلامع يف السبيعينيات ،وفيه أعمال ترميم حالياً ،واليزال حيافظ على خمطط
بنائه القدمي ،وعلى معظم أقسامة الرئيسية.
التاريخ العلمي للجامع:

التاريخ العلمي للجامع املظفري ميثل هنضة عليمة شاملة ،قام هبا املهاجرون املقادسة يف
الصاحلية ،على أن ظاهرة مساع احلديث ،مث قراءته رواية ودراية كانت من األمور اليت متيز هبا
املقادسة يف الصاحلية ،حيث كانوا يُسمعون أوالدهم منذ الصغر ،فكانوا يسعون إىل كبار
درس فيه
العلماء من سكان دمشق والواردين إليها ،يتلقوا عنهم يف اجلامع املظفري الذي ِّ
طائفة عظيمة من العلماء ال ميكن حصر أمساءهم يف هذا املقال .فمن مشاهري العلماء الذين
سكنوا الصاحلية ،ومسعوا وأمسعوا يف اجلامع املظفري:
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أمحد بن عبيد اهلل ابن أمحد املقدسي احلنبلي (ت017 :هـ).
-1
 -1العماد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي (ت016 :هـ).
 -7عبد الرمحن بن عبد اجلبار القدسي احلنبلي (ت075 :هـ).
 -6أمحد بن علي بن احلسن اجلزري (ت367 :هـ).
 -5يوسف بن حممد بن عبد اهلل املرداوي (ت309 :هـ).
 -0حممد بن علي بن طولون الدمشقي (ت957 :هـ).
وكان جملالس السماع اجلماعي نصيب يف اجلامع املظفري وهي جمالس يشرتك فيها عدد
من الشيوخ ،ورمبا شاركتهم بعض الشيخات يف جملس واحد إلمساع بعض كتب احلديث
الشريف ،وهذه الطريقة فريدة متيز هبا علماء الصاحلية.
وقد ورد إىل اجلامع املظفري كوكبة عظيمة من كبار العلماء واحلفاظ من شىت أحناء
العامل ،فأمسعوا احلديث فيه ،ومن أشهرهم:
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (ابن متيمة) احلراين
-1
درس رمحه اهلل يف املدرسة السكرية واملدرسة احلنبلية بدمشق,
(ت315:هـ) ،وقد ّ
وقد مسع من شيخه اإلمام عبد الرحيم بن عبد امللك القدسي ،وإمساعيل بن أيب
ووجد نص السماع خبطه
عبد اهلل العسقالين ،باجلامع املظفري سنة (035هـ) ُ
رمحه اهلل.
 -1إمساعيل بن عمر املعروف بابن كثري الدمشقي (ت336 :هـ)،
اإلمام املفيت احملدث البارع ،صاحب البداية النهاية ،مسع أحاديث أيب احلسني بن
املظفر على شيخه أمحد بن احملب سنة (375هـ) باجلامع املظفري.
 -7أمحد بن علي بن حممد (ابن حجر العسقالين) صاحب الفتح
حصل فيها
(ت551:هـ) ،خامتة احلفاظ وقاضي القضاة ,أقام بالصاحلية مائة يوم ّ
ألف جزء غري الكتب الكبار ،واجتمع فيها مع اإلمام إبراهيم بن مفلح احلنبلي
باجلامع املظفري.
يتبني لنا مما سبق ذكره الدور الريادي الرفيع الذي كان حيتله هذا اجلامع يف النهضة
الدينية العلمية يف بالد الشام ،حيث جذب كبار العلماء.
7

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

جامع احلنابلة

موقعه:
يقع جامع احلنابلة خارج أسوار املدينة القدمية ،يف صاحلية دمشق الشام حبي (أبو جرش)
يف زقاق احلنابلة .حماذياً لشارع الشيخ عبد الغين النابلسي ،عند السفح الشرقي جلبل
قاسيون.
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