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شاهد من شواهد الماضي
"جامع الجراح" بدمشق
ٌ

جامع الجراح
شاهد من شواهد الماضي
بدمشق
ٌ
لـ الباحثة نبيلة القوصي

إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
من خالل هذه الزاوية نتلمس وإياكم نفحات قدسية رائعة لعبادة قد غفلنا عنها مع أهنا أول عبادة قام
هبا حبيبنا املصطفى ،وهي التفكر والتأمل يف فضاء الكون أوبني أحرف وسطور قصص التاريخ ،أويف فراغ
أنفسنا ،وال يتأتى ذلك إال بوقفة صمت وتفعيل لطاقة الروح بإشراف العقل ،كي نضع النفس التائهة
املتسائلة يف املسار الصحيح.
يسرنا من خالل زاويتنا السياحية هذه أن ندعوكم إىل رحلة سياحية يف أرض الشام ،نتمشى معا بني
أحيائها القدمية قدم األرض ،نستنطق ما تراه أعيننا من أوابد وأبنية ومدارس ومساجد عن سؤال جوهري:
كيف كانت وتكون خالفة اهلل عز وجل يف األرض؟
تضم دمشق القدمية عددا من األحياء القدمية والعريقة اليت يزينها عدد من املساجد واملدارس والشوارع
املرصوفة ،كما تضم عددا من األسواق ،والقلعة والسور الروماين القدمي ....ويف اجلزء اجلنويب خارج أسوار
دمشق القدمية جند جامعا قدميا عند عتبات مقربة الباب الصغري ،يف جادة عرفت بـ "اجلراح" نسبة جلامع
"اجلراح" ،فما هي حكايته؟ وملاذا سي باجلراح؟
 خيربنا مؤرخ دمشق الشهري ابن عساكر (581ه):[باب ذكر معرفة مساجد البلد وحصرها بذكر التعريف هلا والعدد]
مسجد اجلنائز بباب الصغري بسوق الغنم ،كبري ،قدمي ،خرب ،فيه بئر.
 -مث خيربنا النعيمي (978ه):
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(يف اجلزء اجلنويب لدمشق القدمية ،وعند عتبة مقربة الباب الصغري ،هناك جادة خترتق املقربة من الشرق
إىل الغرب ،يف منطقة الشاغور الرباين ،واليت كانت هذه احمللة تسمى يف العصر األيويب بحلة سوق الغنم
لتمركز بائعي الغنم واملواشي ،كان إىل جانب هذا السوق مسجد صغري ،متاخم من الشرق ملقربة الباب
الصغري ،تقام فيه الصالة على اجلنائز ،لذلك عرف باسم "مسجد اجلنائز" ...وعندما خرب جدده رجل
صاحل يدعى جراح املضحى رمحه اهلل.
ومع مرور األيام والسنني ،قام امللك األشرف ابن امللك العادل ابن شقيق السلطان صالح الدين املتوىف
يف سنة (635ه) وصري املسجد الصغري إىل جامع كبري يف سنة (631ه) ،وأوقف عليه قرية من أعمال
مرج دمشق تعرف بالزعيزعية ،وشرط فيها للخطيب باجلامع يف كل شهر  20درمها ،ولإلمام باملسجد يف
كل شهر  50درمها ،وللمؤذن والقيم  30درمها ،ولعشرة قراء يف الشهر لكل منهم  10دراهم...
لكنه تعرض حلريق مدمر يف أيام امللك الصاحل عماد الدين اساعيل يف أواخر سنة (642ه) بعد توسعة
امللك األشرف ،فجدد بناءه األمري جماهد الدين حممد ابن األمري غرس الدين قليج النوري سنة (652ھ).
مث دثر اجلامع سنة (974ه) ،من حريق كبري طال اجلامع وحرمه ،فقام نقيب األشراف بدمشق الشيخ
الكمال احلمزاوي رمحه اهلل ومجع له مث حث على عمارته ووضع له من ماله اخلاص ،وجعل له حرما بسيطا
يف اجلنوب ،وصحنا يف الشمال ،وأحدث تعديالت كثرية له ،ولكن أبقى على احلجارة الصقلية الضخمة...
متيز جبدرانه املرتفعة 18مرت ،له جبهة حجرية ضخمة مشالية فيها الباب ،وجبانبه األمين واأليسر شباكان إىل
الصحن وفوق الباب لوحة حجرية نصها(( :إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة
وآتى الزكاة)).
ويف عام (1173ه) ،تضررت مئذنة اجلامع بالزلزال ،وقيل سقطت فأعيد جتديدها وبنائها ...واملئذنة
فوق املدخل ذات جذع أيويب الطراز ،ضخم يف حميطه متقشف العمارة وطويلة ،تعلو املئذنة شرفة خشبية
مثمنة الشكل مملوكية الفن.
نرتككم مع الصور ...
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وهكذا جند هذا املسجد الدمشقي قد مجع يف تاريخ بنائه وعمارته أزمنة متتالية عدة ،فقد شهد كوارث
طبيعية وبشرية لكن خطر اإلنسان أهم با حيمل من أفكار ومعتقدات ،فهو العنصر اهلام يف بناء
احلضارات.
إخويت سائحي دمشق العظيمة:
إن اإلنسان حباجة ماسة لرحلة سياحية يستلهم من خالهلا عربا وعظات ليحصد خريي الدنيا واآلخرة،
فاألرض بالنسبة لإلنسان مهد وبيت ،وأخريا حلد ....فاخرت لنفسك أيها اإلنسان منهجا يليق بك يوم
العرض والوقوف بني يدي اخلالق ،ولن يكون إال با رسخه املصطفى صلوات اهلل عليه يف سريته الرائعة....
فصلي اللهم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالة تسهل هبا لنا األرزاق ،وتنجينا هبا من النفاق،
وجتمع هبا بيننا وبني حبيبك يوم الفراق والتالق ،اللهم آمني.
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المصادر والمراجع
 تاريخ دمشق /البن عساكر سري األعالم /للذهيب -الدارس يف تاريخ املدارس /للنعيمي
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