الباحثة نبيلة القوصي

جامع التوبة

(جامع التوبة) في عقيبة دمشق
ثاني جامع يبنى على نسق األموي بعد الحنابلة
الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت القراء:
قال النيب صلى هللا عليه و سلم  ( :من بىن هلل مسجدا بىن هللا له مثله يف اجلنة)
بنسائم حديث املصطفى منضي معا  ،و من بني أزقة دمشق املباركة نسري خارج السور جنوب مقربة
الفراديس ،و من حي العقيبة األصيل بتارخيه  ،و الذي اشتهر بتخرجيه خرية العباد ألرض الشام اليت
امتدحها سيد الكون ،منضي و إايكم بني أزقة قدمية تنبعث منها نسمات روحانية رائعة تالمس شغاف
القلب  ،حترك ألستنا داعية ملن سار و مضى و أصبح من السلف الصاحل و ذكره و أثره ما يزال يدل
عليه أبعماله الطيبة ،فتعالوا نصغي لقصة جامع عرف ابسم (جامع التوبة) ،نتسائل عن سبب التسمية
و من الذي بناه ؟ و خري إجابة نبدؤها من أقوال املؤرخني الدمشقيني ،فماذا قال السلف عنه ؟
قال النعيمي يف كتابه (الدارس يف اتريخ املدارس):
"ابلعقيبة" :قال ابن شداد أنشأه امللك األشرف أبو الفتح موسى ابن امللك العادل سيف الدين أيب
بكر بن أيوب يف سنة  632هجري ،و كان يعرف قدميا خبان الزجناري ،وكان به كل مكروه من القيان
وغريه ،وويل خطابته علماء أجالء ،والذين أنشدوا امللك األشرف منهم من قائال :
اي مليكا قد أقام
قال قل للملك األشرف

العدل فينا و أابنه
اعال هللا شأنه

كم إىل كم أان يف

ذل و بؤس و إهانة

و الذي قد كان من

قبل يغين جبفانه
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مث قال ابن شداد :مث ويل خطابته و نظره الشيخ بدر الدين حيىي ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن
عبد السالم ،و جدد قبلته و حمرابه و ذهبه ،و بيض اساطينه الربانية و أورقته الشمالية ،و صانه أمت
صيانة ،و جدد له ربعا و وقفه عليه ،و فوض إليه ذلك االمام فخر الدين بن محويه يف األايم الصاحلية
النجمية ،و تواله بعده اخوته  ،و هو أبيديهم إىل اآلن .انتهى".
و قال ابن عبد اهلادي يف كتابه ( مثار املقاصد يف ذكر املساجد):
"مسجد التوبة خارج ابب الفراديس" ،وذكر يف حاشية الكتاب أن امللك األشرف خرب اخلان الزجناري
الذي كان فيه خواطئ ومخور ،وأمر ببناء جامع مكانه مسي ابلتوبة ،وكذلك قال ابن خلكان يف ترمجة
امللك األشرف موسى رمحه هللا.
و قال الرحياوي رمحه هللا:
جامع التوبة يقع يف حملة العقيبة ،وهو اجلامع الثاين الذي بين على نسق اجلامع األموي ،شيده امللك
األشرف موسى بن العادل أيب بكر سنة  631هجري  1233 /ميالدي.
وهكذا كان من سبب التسمية ب (جامع التوبة) ألن مكانه كان خاان للمنكرات ،وقد جعل األشرف
من هيكله شبيه ابألموي تيمنا به ليكون كمركز علمي ديين يواكب النهضة العلمية يف دمشق ،و قد
كان وال زال متألقا يسمو ابلرغم من تعرض اجلامع لعوارض الزمان من هدم على يد الترت أو حرق ،
لكنه ال يزال قائما جبدرانه و لتبقى آاثره القدمية األيوبية اململوكية تذكران بتوايل العصور عليه و ال زالت
الصلوات املفروضة و اجلمعة معقودة قائمة مل تتوقف منذ ذاك الزمان ! فقد تعاهد الطيبون الصاحلون
على إرساء معامل منهج النبوة احملمدي ،فجزاك هللا عنا خريا أيها امللك األشرف موسى ،و كذاك أجرك
عند هللا عز و جل ما زال يصلك إىل أن تقوم الساعة.
و هذه هي مدينة دمشق املباركة  ،توقظ الغافل و ترشد الضال بدفء أرواح عشقت أحاديث
املصطفى عن الشام  ،فتفاعلت نفوسهم و قلوهبم جبهاد مقدس  ،يطمح لعمارة األرض مبا حيب
املوىل و يرضى ،ليكونوا ممن قال عنهم خري أمة أخرجت للناس ،هال أبصران ؟
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اللهم اجعلنا خري خلف خلري سلف ،نتجول بني أروقة هذا اجلامع و نتأمل كيف يكاد يواكب
األموي يف خمططه ،و أن احلمد هلل أن حلقات العلم الشرعي تنشط ابستمرار يف اجلامع  ،هبمة و
إرادة ال تفت  ،وال زال يؤمه علماء أجالء يرسخون معامل املنهج احملمدي ،فجزاهم املوىل عنا خري
جزاء.

املصادر و املراجع:
ـ الدارس يف اتريخ املدارس  /لعبد القادر النعيمي
ـ مثار املقاصد يف ذكر املساجد  /ليوسف ابن عبد اهلادي
ـ العمارة العربية اإلسالمية  /لعبد القادر الرحياوي
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