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جامع فضل اهلل البصروي
الباحث عماد األرمشي
يقع جامع فضل اهلل البصروي خارج أسوار مدينة دمشق القدمية غرب ساحة املرجة يف شارع
اجلمهورية ،مقابالً ملبىن وزارة الداخلية السورية اليوم.
مل يتوفر لدينا أي معلومات عن الباين أو واقف هذا اجلامع أو حىت معرفة :فضل اهلل
البصروي نفسه ...سواء باملصادر التارخيية؟ ...أو من خالل تاريخ دمشق؟
سوى اللوحة الرخامية املثبتة عند باب اجلامع أنه شـيد عام  1421للهجرة املوافق 1242
للميالد أيام الوايل العثماين ـ بيالين مصطفى باشا ـ يف عهد السلطان العثماين حممود الثاين.
وقد ذكر الدكتور أسعد طلس عند إحصائه ملساجد دمشق عام 1424م ضمن حتقيقه
لكتاب مثار املقاصد يف ذكر املساجد ليوسف بن عبد اهلادي أن جامع فضل اهلل البصروي
املصنف حت ت رقم  442باملرجة على ضفة بردى ،كان جامعاً قدمياً ،هتدم فجددته دائرة
األوقاف ،وبن ت حتته ثالث خمازن وقفية له ،ومن فوقها جبهة حجرية فيها شباكان ضخمان
يدخل إىل املسجد ببهو طويل ،يؤدي إىل صحن واسع مفروش باملوزاييك ،فيه عشرون درجة،
يصعد هبا إىل القبلية القائمة على عمودين ضخمني من احلجر األصفر ،وجبانبهما عمودان
أصغر منهما ،وفيها حمراب حجري مجيل الصنعة ومنرب من خشب اجلوز.
وبناء على كالم الدكتور طلس فقد ذكر الدكتور الشهايب رمحه اهلل يف مآذن دمشق أن
اجلامع هتدم فعال حوايل مطلع القرن العشرين ،وعليه ..سارع ت دائرة أوقاف الشام بإعادة بنائه
ولكن على طراز مغاير للبناء األصلي بعض الشيء ،وقد شارك يف أعمال الرسم املعماري هلذا
البناء الرسام واملعمار املرحوم توفيق طارق ،وكان مهندساً معمارياً ورائداً للحركة التشكيلية
بدمشق.
أقول هنا ضمن أحباث مساجد دمشق دراسة تارخيية مفصلة مبنتدى يامسني الشام :أنه من
املستحيل بناء جامع يف هذه املنطقة احلساسة يف قلب دمشق الشام ...متامخاً لساحة املرجة ...
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ومقابالً ملبىن السرايا  -أي دار احلكومة احمللية العثمانية  -وبالعصر العثماين القريب وليس
بالبعيد كما هو احلال بالعصر اململوكي أو األيويب ويغيب عنا :اسم باين أو واقف هذا اجلامع؟
أليس كذلك..؟!
ولطاملا أنه مل ترد أي معلومات عن الباين أو الواقف أو حىت معرفة فضل اهلل البصروي نفسه
سواء باملصادر التارخيية السابقة املتخصصة يف تاريخ املساجد؟ ...أو من خالل تاريخ دمشق؟
 ...أو عن تاريخ املشيدات اليت هنض ت يف ساحة املرجة بعد بناء جامع يلبغا اململوكي ...فإنين
أضيف هنا ما وجدته يف خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حملمد أمني بن حممد احمليب
يف سياق حديثه عن علماء وأعيان القرن احلادي عشر ...فورد اسم :فضل اهلل البوسنوي...
نزيل دمشق اإلمام الفنن األستاذ الشهري ،كان أحد أعيان العلماء معرفة واتقاناً وحفظاً وضبطاً
للفقه ،وتفهما يف علله مميز الصحيح األقوال من سقيمها ،مستحضر الكثري من الفروع على
تشعبها.
وكان فضل اهلل بن عيسى البوسنوي احلنفي عارفاً باألصلني واحلديث ،وفنون األدب حق
املعرفة نظاراً كثري االشتغال ،حسن العقيدة يف الصلحاء ،قرأ يف بلدته البوسنة الكثري وحصل
العلم ،مث وىل اإلفتاء ببلدة بلغراد ،وتعني هبا كل التعني ،مث خرج منها بنية احلج ودخل دمشق يف
سنة عشرين وألف ،وحج من طريقها يف تلك السنة .سنة  1141هجرية يوافقه 1114
للميالد.
وملا رجع إىل دمشق توطنها ...واقتىن داراً داخل باب اجلابية مبحلة سيدي الشيخ عمود،
ودرس أوال باملدرسة األمينية ،مث أخذ املدرسة التقوية عن الشهاب العيثاوي يف شهر رمضان سنة
إحدى وعشرين وألف ،ووجه ت إليه احلجرة اليت يف املشهد الشرقي املعروف مبشهد احمليا باجلامع

األموي الكبري ،واختذها حمالً لدروسه اخلاصة ،وقرأ عليه غالب أعيان الفضالء يف العلوم العقلية
والنقلية ،وكان يقررها أحسن تقرير ،وكان إليه الغاية يف القراءة والتفهيم.
وأفىت مدة طويلة بدمشق وكان ت فتاويه مرغوبة مقبولة ،وأخذ طريق اخللوتية عن الشيخ
العارف باهلل تعاىل الشيخ أمحد العسايل اخللويت املقدم ذكره ،وصار خليفة ،وكان يالزم حلقه
ميعاده ويدخل معه اخللوة ،وبىن مسجداً مبحلة احلسودية خارج دمشق بالقرب من جامع
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يلبغا ...ورتب فيه مربات ووقف عليه حواني ت بسوق الرصيف ،قرب املدرسة األمينية حبذاء
األموي احتكرها من وقف املدرسة املذكورة وكان على ما مكن له من الطول الطائل والتوسع يف
الدنيا ممسكاً جداً ،خبرياً بأمر املعاش ،وحكى عنه إنه كان يقول :ينبغي أن يكون حطب البي ت
قطعا كباراً لئال حيصل إسراف يف وقدها.
وكان مغرماً مبعاملة الفالحني واتفق له إنه أدعى عليه لدى قاضي القضاة املوىل عبد اهلل بن
حممود العباسي املقدم ذكره مببلغ أخذه زائد فأهانه قاضي القضاة إهانة بليغة ،ومل يكن عهد له
إنه أهني مدة عمره ،فإنه كان موقراً حمرتماً عند كبار الوزراء واألعيان.
وباجلملة فإنه كان من صدور العلماء وكان ت والدته ببوسنة سراى يف صفر سنة تسع وستني
وتسعمائة وتويف يف هنار اخلميس ثاين عشري صفر سنة تسع وثالثني وألف  1134للهجرة
ودفن مبقربة باب الصغري بالقرب من حضرة بالل احلبشي رضى اهلل عنه .هذا ما ذكره حممد أمني
بن حممد احمليب حرفياً ...يف خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر.
من جهة أخرى وجدت يف منادمة األطالل ومسامرة اخليال للشيخ املرحوم عبد القادر بن
بدران طيب اهلل ثراه يف سياق ذكره ملساجد دمشق الباب الثاين عشر فيما اشتهر من اجلوامع:
مسجد احلسودية :هو مبحلة احلسودية على ضفة بردى خارج دمشق بالقرب من جامع يلبغا،
بناه فضل اهلل بن عيسى البوسنوي احلنفي نزيل دمشق .انتهى بدران.
أقول :لعل فضل اهلل بن عيسى البوسنوي احلنفي نزيل دمشق هو نفسه باين وواقف هذا
اجلامع موضوع حبثنا ،وحتول اسم هذا اجلامع من اسم فضل اهلل البوسنوي أو البصنوي إىل اسم
جامع فضل اهلل البصروي ؟! هذا ،واهلل أعلم.
يف عام  1441للميالد مت جتدد اجلامع واملئذنة بشكل فين وأنيق ورائع ومتناظر ،فقواعد
وأساسات اجلبهة احلجرية املطلة على ضفة هنر بردى "أو شارع اجلمهورية اليوم" مبنية من
احلجارة فيها ثالث أقواس ،اثنان منها مفتوحة ويتوسطها شباكان بكل شباك عمود كوراين،
يطالن على الشارع وباملنتصف شباك أصم به عمود كوراين ومت تتوجيه باآلية القرآنية ما نصها:
ِِ
ني كِتَاباً َم ْوقُوتاً)
قال اهلل تعاىل( :إِ َّن َّ
الصال َة َكانَ ْ
 ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
جامع فضل اهلل البصروي
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أما املئذنة القدمية للجامع قبل التجديد مل تكن على الشكل الذي هي عليه اليوم ،بل كان ت
بسيطة قليلة االرتفاع ،وحيدة الشرفة ،خالية من العناصر الزخرفية كما تؤكده الصورة املرافقة
املئذنة احلالية بشكلها احلايل هو استمرار لشكل املئذنة اليت أقامتها دائرة أوقاف الشام يف
بدايات القرن العشرين ،وهي تتألف من جذع مثمن قصري يضيق قطره صعوداً وحيمل شرفتني
مثمنتني أيضاً ،تسرت السفلية منهما مظلة على غرار اجلذع ،وحييطها درابزين ذهيب اللون من
اخلشب املفرغ بزخارف غنية طُلي ت باللون البين كما هي املظلة واملقرصنات املتدلية من أسفل
الشرفة.
أما الشرفة العلوية ،فأضيق قطراً وال تسرتها مظلة ،ورغم ذلك فقد أحيط ت بدرابزين أبسط
زخرفة من الدرابزين السفلي ،وينتهي رأس املئذنة بقلنسوة خمروطية مثمنة ومطلية باللون الذهيب.
ومبجموعة هذه العناصر والتفاصيل نستطيع أن نصنف هذه املئذنة ضمن الطراز الشامي
بتأثري عثماين.
املراجع:
-
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خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حممد أمني بن حممد احمليب
منادمة األطالل و مسامرة اخليال الشيخ عبد القادر بن بدران
ذيل مثار املقاصد يف ذكر املساجد د .حممد أسعد طلس
مآذن دمشق تاريخ و طراز د .قتيبة الشهايب
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