األتساا عماد األرمشي

جامع باب مصلى

جامع باب مصلى
يقع جامع مصلى العيدين أو جامع باب مصلى الكبري خارج أتسوار مدينة دمشق القدمية يف
منطقة عبيدان احلصن أو كما يسميها أهل الشام مبيدان احلصى  ..قرب تساحة باب املصلى
ضمن حي امليدان الاحااين بدمشق.
وكان املصلى باملاضي يف آخر البلد بطرفه اجلنويب بآخر نقطة من عمائر دمشق بالعهد
األيويب  ..وكان أهل الشام يقصدون املكان منذ أيام األمويني لصالة العيدين  ..تأتسياً بسنة

رتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم حني أمر الرجال والشيوخ وشرع للنساء والصبيان أن خيرجوا هلا
 ..وألنه صلى اهلل عليه وتسلم كان يصلي العيدين يف املصلى خارج البلد  ..فكانوا يذهبون
للمصلى يف طريق ويعودون من طريق آخر  ..أي خمالةة الطريق تسواء كان مماماً أومأموماً وكان
هذا املصلى مكشوفاً بأرض خاليه من أطراف دمشق اجلنوبية.
وقد أمر ببناء وتنظيم مصلى للعيدين مكان املصلى القدمي يف تسنة  606للهجرة املوافق
 1110للميالد السلطان األيويب امللك العادل تسيف الدين أبو بكر حممد ابن األمري جنم الدين
أيوب شقيق السلطان صالح الدين األيويب رمحهما اهلل تعاىل جبانب مسجد النارنج القدمي.
توىل أعمال البناء وزيره الصاحب صةي الدين بن شكر وشرع يف عمارة املصلى يف السابع
من شهر شوال تسنة تست وتسامائة ،ومل ياهيأ له وقف يف حينه ،وبين له أربعة جدر (أي جدران)
مشرفة بسور ،وجعل له أبواب صوناً ملكانه من املياات ،ونزول القوافل ،وجعل يف قبلاه حمراب
من احلجارة ومنرب عايل من حجارة ،ولكن بدون تسقف ،وصار له أبواب من جوانبه األربعة
وخمصص فقط لصالة العيدين  -عيد الةطر السعيد وعيد األضحى املبارك  -ورتب له خطيب
راتب وممام راتب ،ولكن املوت عاجل السلطان األيويب امللك العادل تسيف الدين أبو بكر ،ومل
يام الرواق الثاين منه.
ويف تسنة ثالثة عشرة وتسامائة أي بعد وفاة العادل بسبع تسنني ،عقدت قبة صغرية فوق
املصلى ،وعمل للمصلى رواقان جديدان.
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يف هناية تسنة ثالث عشرة وتسامائة مت الةراغ من بناء املصلى ظاهر دمشق بعد أنُ رتب له
خطيب مساقل ،وأول من باشر اخلطابة يف العيدين الصدر معيد املدرتسة الةلكية ،مث خطب
بعده هباء الدين بن أيب اليسر مث بنو حسان اخل.
مث ارتةعت فوق بناء املصلى مئذنة مجيلة من اجلص ضخمة خالية من املقرنصات  ..وبقية
العناصر الازينية  ..كما هي حال معظم املآ ن ال ي بنيت يف العصر األيويب ،وتكونت من جذع
أيويب الطراز عريض ضخم يف حميطه مربع ماقشف يف عمارته ،وكانت املئذنة طويلة شاهقة
االرتةاع يف جذعها السةلي وكان ياخللها باملاضي نوافذ طولية ضيقة على جهاهتا األربعة،
تعلوها شرفة مربعة الشكل خشبية وحيدة أخذت شكل اجلذع تغطيها مظلة خشبية أخذت
شكل الشرفة أيضاً ماوجة بقمة حجرية على شكل خو ة.
والوزير ابن شكر هو :عبد اهلل بن علي بن احلسني بن عبد اخلالق بن احلسني بن احلسن بن
املنصور :الوزير الكبري الصاحب صةي الدين أبو حممد الشييب املصري الدمريي املالكي املعروف
بابن شكر وزير امللك العادل األيويب.
مولده يف الدمرية يوم  9صةر  845للهجرة وكانت وفاته يوم  5شعبان  611للهجرة ،وقد
تالمذ على يد ِ
السلةي ،وحدث عنه الزكي املنذري والشهاب القوصي ،من آثاره مدرتساه ال ي
أنشأها قبالة داره بالقاهرة ،ومصلى العيد بدمشق ،وهو الذي بلط جامعها اجلامع األموي
بالبالط ،وأنشأ النافورة للجامع ،وعمر جامع املزة الكبري ،وجامع حرتساا.
قال القوصي :وهو الذي كان السبب فيما ولياه يف الدولة األيوبية من انإنعام" .الوايف ج11
ص  711تسري أعالم النبالء ."194 /11
حتول اتسم مصلى العيدين مع الزمن مىل جامع باب مصلى  ..بعد أن ازدمحت حوله العمائر،

وكثرت املساكن ووقوع اجلامع على الطريق العظيم الذي شهد حركة احلج الشامي والعثماين
ومسار مجيع قوافل الاجار من تسوريا باجتاه اجلنوب مىل الديار املقدتسة يف فلسطني والقدس ..
ومىل احلرمني الشريةني باملدينة املنورة ومكة املكرمة.
ناهيك على أنه الطريق الوحيد مىل الديار املصرية من دمشق الشام ،فعلى الطريق العظيم هذا
املماد ما بني قلعة دمشق  ..وتساحة القدم  ..خيرتق الطريق حي امليدان ،وتناشر املدارس والرتب
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واملآ ن واملساجد ،وعلى الطريق نةسه ترتةع مئذنة جامع باب مصلى ال ي تطل على حي امليدان
بأكمله.
حكى الدكاور طلس عند محصائه مساجد دمشق عام  1941للميالد من هذا اجلامع هو
أعظم جوامع امليدان ،له جبهة حجرية ضخمة ،ولكنها مشوهة بالدهان ،فيها تسقاية ،ومىل
جانبها الباب ،ومن الباب يدخل مىل صحن عظيم جداً مربع مةروش باحلجارة البيض والسود
واحلمر ،فيه بركة ماء اثنا عشرية ،ورواق جنويب يقوم على مخس قناطر جمصصة ،وفيه حمراب فوقه
حجارة تسوداء تزعم العامة من أهل الشام أهنا من الكعبة الشريةة.
وحتت هذا الرواق باب غريب يؤدي مىل احلرم الصيةي العظيم الذي تسقةه من خشب مسنم
وحتاه  19ركيزة خشبية ،وهلذا احلرم حمرابان حجريان أحدمها كبري ضخم غريب من نوعه ،ولعله
احملراب القدمي األول الذي بناه ابن شكر ،والثاين حمراب عادي وهو مىل جانب املنرب اخلشيب
القدمي املشوه بالدهان.
وللحرم مخسة عشر شباكاً ضخماً تطل على حديقة واتسعة جداً ،ويف اجلهة الشمالية من
الصحن حرم آخر يُصلى فيه شااءً ،وله تساة شبابيك مىل الصحن ،ويف اجلهة الشرقية من

الصحن رواق ضخم فيه ماوضأ من مياه عني الةيجة.
مت جتديد اجلامع على يد السيد :حممد أمني جليب قباقيب زاده تسنة  1111للهجرة املوافق
 1507للميالد أيام حكم الوايل العثماين للشام عزام زاده عبد اهلل باشا العظم  ..كما تشري
اللوحة الرخامية املثباة على عابة باب اجلامع:
(مِمَّنَا ي عمر مس ِ
اج َد اللّ ِه من آمن بِاللّ ِه والْي وِم ِ
اآلخ ِر)
َ َْ
َْ ََ
َْ ُُ َ َ
جدده السيد حممد أمني جليب قباقيب زاده تسنة  1111ه
فجعلت شرفاها مثمنة
كما مت جتديد املئذنة وتسد مجيع نوافذها الطولية عدا النافذة األخريةُ ..
الشكل خالةت شكل اجلذع تغطيها مظلة خشبية أخذت شكل الشرفة ماوجة بقمة حجرية
على شكل خو ة.
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ويف أواخر مثانينات القرن العشرين مت اتسابدال الذروة القدمية وال ي كانت على شكل خو ة مىل
روة بصلية عدمية اجلمال والاناتسق طراز املئذنة األيويب ،وال متت لطابع املئذنة العمراين وال
انسجام كالاها املعمارية بصلة.
وقد كر الدكاور الشهايب يف كاابه "مآ ن دمشق" صةحة  :119أن الدكاور عبد القادر
رحياوي نوه يف كاابه العمارة العربية انإتسالمية وكذلك الدكاور والباحث الاارخيي أكرم حسن
العليب يف يل كاابه "خطط دمشق" عام  1959للميالد ،أهنما يرجحان بناء اجلامع يف العصر
السلجوقي ،بداللة حاجز خشيب مؤرخ تسنة  491للهجرة املوافق  1104للميالد قد وجد فيه.
أقول :ليس من الضروري أن يكون هذا احلاجز دليل على بناء اجلامع يف لك العصر ،بل من
احملامل أنه نقل مليه من مكان آخر ،خصوصا وأن ابن شداد والنعيمي وابن كثري كروا تشييده
يف العهد األيويب.
هذا وقد تعرض اجلامع مىل عمليات الاجديد يف العهد اململوكي تسنة  140هجرية -
 1779ميالدية ،ويف العهد العثماين تسنة  1111ه  1501 -م ،كما اتسابدلت روة املئذنة
يف هناية الثمانينات كما أتسلةنا.
املراجع:
 "األعالق اخلطرية يف كر أمراء الشام واجلزيرة" الشيخ يوتسف ابن شداد. "الروضاني يف أخبار الدولاني النورية والصالحية" أبو شامة. "الدارس يف تاريخ املدارس" الشيخ عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي. "البداية والنهاية" أبو الةداء ممساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي. "تاريخ ابن قاضي شهبة" تقي الدين أبو بكر األتسدي الدمشقي. " يل مثار املقاصد يف كر املساجد" د .حممد أتسعد طلس." -مآ ن دمشق تاريخ وطراز" د .قايبة الشهايب.
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