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مزة القديمة

"مزة القديمة"
الجزء الغربي الجنوبي من دمشق
من األحياء الدمشقية العريقة

الباحثة نبيلة القوصي

إخوتي قراء زاوية "معالم وأعيان":
نشأت دمشق القدمية وسط غوطة واسعة ،يرويها هنر بردى بفرعيه ،وتوزعت يف أطرافها فوق
العشرين قرية ،ومن وراء الغوطة متتد السهول والبساتني ،كسهل القابون يف الشمال وسهل املزة يف
الغرب ،مث أخذت دمشق بعد أن تزينت جتذب إليها اإلنسان لإلقامة يف أرضها ،فتبعثرت معاملها
وأعياهنا ،وتوالت حضارات وحضارات متنوعة ،تركت كل منها شواهد وآثار تدل عليها.
لكن أن ميتدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرضها وساكنيها بأحاديث كثرية ،فهذا أمر
يستلزم منا وقفة صدق مع الذات عن كيفية الوصول لرضى اهلل ورسوله قبل فوات األوان؟
هيا معا يف رحلة نقوم هبا على امتداد الربوة باجتاه اجلهة الغربية اجلنوبية لدمشق وعلى امتداد
الربوة ،باجتاه سفح جبل يدعى " املِزة" بكسر امليم وفتح وتشييد الزاي املعجمة ،واليت تعرف باسم"
مزة القدمية" أو " مزة الشيخ سعد" ،فقد سكنها الصحابة والعلماء األجالء.
لنستمع وإياكم إىل مؤرخ الشام يف القرن العاشر للهجرة ،مشس الدين ابن طولون الذي كتب
رسائل تارخيية بعنوان(( :المعزة فيما قيل عن المزة)) ،ويقصد مزة القدمية ،املعروف مبزة الشيخ
سعد ،حيث قال:
(هي قرية من قرى غوطة دمشق ،حسنة ،وهي مما يلي الربوة ،عليها بساتني كثرية وهواها
صحيح ،والصحيح أن باملزة قرب دحية الكليب ،حيث قيل أنه يف مغارة يف قرية الشجرة اليت هبا قرب
صديق بن صاحل.
ومساجدها كثرية :العنابه ،مسجد اخللخال ،مسجد بين عمري ،مسجد بين ظنة ،مسجد
العامود ،مسجد املرج ،مسجد صفي الدين ،مسجد البسطامي ،واملزة..
والزوايا فيها كثرية ...قال الصفدي :فيها ـ زاوية خضر بن ايب بكر العدوي676 ،هجري ـ وـ
زاوية الشيخ سعيد ـ شرقي مصلى العيدين ،وإين ال أعلم من حاله شيئا وال أعرف ترمجته ،والظاهر
أنه رجل جمذوب ،وفوق قربه قميص معلق يف قصبة يدور إذا حصل الذكر ويسكن إذا بطل.
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الِّتب ،أشهرها الِّتبة الرحبية :بانيها التاجر جنم الدين عبدالرمحن الرحييب737 ،هجري..
وفيها ر
جعل فيها مسجدا ووقف عليها أوقافا كثرية ،وكان من خيار القوم من أهله.
وانتسب إىل املزة بعد سكنها أكابر العلماء أمثال :احلافظ مجال الدين املزي ،واحلافظ ابو الفتح
املزي ،والذهيب ،وأبو بكر بن يوسف املزي ،وغريهم).
وقد ذكر النعيمي :مسجد العنابة باملزة ،وجامع املرجاين بضواحي املزة ،وقال يف سنة 666
هجري ،أكمل فيها هباء الدين حممد بن أمحد املرجانني جامع املزة وله مأثر حسنة ،وجامع املزة الذي
بناه صفي الدين ،يف عام 666هجري.
أما اجلغرايف الرحالة الشيخ أبو ياقوت احلموي ،يف معجم البلدان خيربنا قائال:
(املِّزة :بالكسر مث التشديد ،أظنه عجميا فإين مل أعرف له يف العربية مع كسر امليم ،وهي قرية
كبرية غنّاء يف وسط بساتني دمشق ،بينها وبني دمشق نصف فرسخ ،وهبا فيما يقال قرب ِدحية
الكليب صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ويقال هلا لذلك ِمّزة كلب).
وقال ابن بطوطة عنها( :هي من أعظم قرى دمشق ،هبا جامع كبري عجيب ،وقال ابن جبري:
قرية كبرية ،هي من أحسن القرى).
وقال البدري ،من علماء القرن التاسع يف حماسن الشام:
(ومن حماسن الشام (املزة واللوان) ،فإن حكماء اليونان ملا رأوا اجلانب الشمايل يصلح لزراعة
األزهار ورأوا طيبة أرض اجلانب القبلي اختاروها لغرس األشجار.
وهبا الدور الواسعة الفناء ،املليحة األساس والبناء ،وفيها أعيان الناس ،وهي اجلامعة بني حسن
األنواع واألجناس مع اهلواء الصحيح ،واالعتدال بالِّتجيح ...وسويقتان ،فيهما سائر ما يشتهي من
األلوان ،وفيها ضريح الويل املعتقد الشيخ سعيد ،أعاد اهلل علينا من بركاته وأمدنا بصاحل دعواته).
هذا ما ذكره بعض املؤرخني واجلغرافيني عن مزة القدمية ،اليت تُعرف اليوم "مبزة الشيخ سعد" ،وقد
كتب العلماء فيها القصائد ،من ذلك ما قال الشيخ الكمال محزة احلسيين ،صاحب كتاب تاريخ املزة:
فبلدة قومي تزدهي وتطيب
إذا ذكرت أرض القوم بنعمة
سيندم يوما بعدها وخييب
ومن ينتجع أرضا سواها فأنه
وكان خلري العاملني حبيب
تأىب هلا خايل أسامة منزال
له ألفة معروفة ونصيب
حبيب رسول اهلل وابن رديفه
هلا منزل رحب اجلنان خصيب
فأسكنها كلبا فأصبحت ببلدة
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تدب احلياة يف الضواحي ،مث احتدت مع
إن املد العمراين ملدينة دمشق ،اتسع وازداد ،فأخذت ّ
املدينة القدمية ،مشاهلا وجنوهبا وغرهبا ،وازداد تألق وبريق دمشق عامليا ،لتصبح منوذجا علميا دينيا
عامليا ُُيتذى هبا ،ولتصدق قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،أهنا صفوة بالد اهلل من أرضه ،جيتيب إليها
خرية خلقه ...فاللهم احفظها واحفظ أهلها من كيد الكائدين ومكر احلاسدين.
املصادر :
ـ رحلة ابن جبري  /البن جبري.
ـ معجم البلدان  /للحموي.
ـ الدارس يف تاريخ املدارس /للنعيمي
ـ نزهة األنام يف حماسن الشام /للبدري.
ـ املعزة فيما قيل يف املزة  /لشمس الدين ابن طولون
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