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 (السقيفةأو )، الثقفي مسجد

 على ضفة نهر بردى خارج باب توما مبني

 ميالدي1181هجري/ 418 

 نبيلة القوص يالباحثة  لـ 

 

 :أعيان"و  قراء زاوية "معاملإخويت 

لدمشقية ا األثري، أحد األبواب السبعةساحة باب توما يف "مدينة املساجد " يف ندعوكم يف رحلة سياحية 
يدعى جبامع )  مابين، (السقيفة)يسميه عوام أهل الشام جبامع  الذي حيث نلمح مأذنة عالية جلامع "الثقفي" ،القدمية

 دوون هنا. املصحايب لالثقفي ( نسبة ل

 
عدد   هاسكند قكان  بأن تلك البقعةيف باب )معروة مساجد البلد(  اجلليل ابن عساكرو خيربنا مؤرخ دمشق 

قدم الشام  ،من أهل الطائف الثقفي بن أيب العاص الصحايب عثمان عليهم    منهم الصحابة رضوان اهلل كبري من
 أيام الفتح اإلسالمي   يفسكنها و  دمشق
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 :املوقع

  اإلرسالنية ىل الرتبةلسور دمشق القدمي عند ساحة باب توما األثري، على يسار الذاهب إ متامخا  املسجد يقع 

 
 

 
م
 بني بستان بردى الواصلهنر طل املسجد على جسر يو ، قبل تغطيتها (السبع أنابيب)ى لة تدعح  كانت امل

 418 سنة قال ابن شهبة يفو ، " جامع السقيفة خارج باب توما: قد ذكره النعيمي قائال  و    طريق الصفوانية و العش 
اين نقيب النقباء بدار غهجري، غرس الدين الطو 418يف سنة :    مث قال بناه غرس الدين خليل الطوغاين: هجري

 ث  للحدي قارئا  و  ننيمؤذ  و  رتب ويه خطيبا  و ، جاء حسنا  و ، عند باب توما على النهر أنشأ جامعا   السعادة
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 :( خطط الشام) يفقال حممد كرد علي  و

ب يف حلاجا بالعمران وقد أنشئت بعهده مساجد كثرية ـ جامعم  كان مولعا  و  -أنشأ امللك أبو بكر بن أيوب " 
ه خليل الطوغاين أنشأ: ويما يقالو ، ون ويه عثمان السقيفي من الصحابة الكرامد   ـجامع السقيفة الذيو، سوق ساروجة

    " له يعر  بالسبعةكان حمم و  هجري، 418يف عام 

 :( منادمة األطالل)قال ابن بدران يف 

            ، هجري418خارج باب توما، سنة أن بانيه هو خليل الطوغاين، كان رأس نوبة بدمشق يف دار السعادة، 
 جعل له شبابيك على النهر و  هدجد  و 

 
ية بديع ذو زخار  هندس قرنص  ويها باب م  و  بيضاء حسنة البناء،و  و هو مسجد له جبهة حجرية سوداء

  "ان الثقفيعثم"هذا ضريح : تب عليه بقلم حديثيه ضريح ك  دخل منه إىل هبو ولطيفة، ي  
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يعمر           منا إإال أن ووق احملراب آية )   منرب عادي و  ويها حمرابو  دد  م   بناء، (القبلية)الضريح  جانبو إىل 

 بانياس و  علق على هنري بردىاملسجد م  و    ( خبط مملوكي مجيل، مساجد اهلل
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 قام بأخذ جزء منه حبجة تنظيم الطريق  الذي ، ر االحتالل الفرنسيعص شهد املسجد  

ديد املسجد ليصبح متداخل قامت مديرية األوقا  بتج، ميالدي 1488للهجرة املواوق  1131و يف عام 
  واضح املالمح العصور 

 
ش ويها    قد م علينا بالعيأنعو ، قد أنعم املوىل علينا بسكىن هذه األرض املباركة: ويا أيها السائح الدمشقي

عائره شوكن ممن يطمح للفوز برضى املوىل من خالل إقامة      صاحل نياتناو  عملنايبقى لاحلياة    و  امتلكنا األرض
     ((قل إن كنتم حتبون اهلل واتبعوين حيببكم اهلل)): التوحيدية بأخالق حممدية

 املراجع:و  املصادر

 ـ الدارس يف تاريخ املدارس / للنعيمي             مثار املقاصد يف ذكر املساجد / البن عبد اهلادي ـ

 العمارة العربية اإلسالمية / للرحياويـ                                    ـ خطط الشام / حممد كرد علي


