الباحثة نبيلة القوصي

جامع الدقاق

جامع الدقاق
يعرف بجامع كريم الدين أو الكريمي
بناه القاض ي كريم الدين سنة  718هجري

الباحثة نبيلة القوص ي
هي أوابد وأبنية ومساجد ومدارس اترخيية قدمية من أرض مدينة دمشق ،تدعوان لنقف أمامها متأملني
متسائلني ،كيف تكون خالفة هللا تعاىل يف األرض؟
إهنا ليست للعبث وتضيعة الوقت ،إمنا وقفة الستنطاق العرب والعظات من الصميم الخراج أفضل
الصفات فينا كخلفاء مسؤولني.
فهيا منضي ابجتاه اجلنوب لدمشق ،ويف حي امليدان الشهري نلمح ذلك التنوع الرائع من املباين األثرية
 -كل واحدة تبعث لنا برسالة ،فقط انصت واستمع لنداء الداخل الذي يطالبك ابستنباط أمجل العرب.

جامع الدقاق أو جامع الكرميي
يقع على اجلانب الشرقي لشارع امليدان الرئيسي (مسار احلج)  ،مقابل محام الدرب ،ويعرف جبامع
كرمي الدين أو الكرميي نسبة ملنشئه ،ويعرف جبامع القبيبات نسبة ملوقعه يف امليدان الفوقاين.
وهو مسجد مملوكي الفرتة ،بناه الوكيل اخلاص السلطاين ببالد الشام القاضي كرمي الدين عبد الكرمي
خرياً مسحاً
بن هبة هللا ابن السديد املصري يف سنة 718ه / 1318 -م كان حسن اخلُلُق ،عاقالً ر
عمر البيارات وأصلح الطرق
وقوراً حيب العلماء ويقررّبم وكان كرمياً له ربر وآاثر يويف ديون الغارمني ،ر

وعمر اجلامع املذكور واشرتى له هنراً وأجراه إليه ففرح به الناس ونصبوا عليه األشجار ،وعمل حوضاً
ر
عمر جامع القابون ،وأوقف على اجلامعني
كبرياً جبانب اجلامع يشرب منه الناس واألنعام ،وكذلك ر
األوقاف ،تويف يف سنة 724ه / 1323م.
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أما عن الوصف التصويري:
قال ابن عبد اهلادي  /مثار املقاصد:
(امليدان الفوقاين هو مسجد كرمي الدين ابلقبيبيات وإليك وصفه :هو مسجد جامع عظيم له ثالثة
أبواب ابابن غربيان يؤداين إىل الطريق العام والثالث يؤدي إىل ساحة احلمام .وله صحن عظيم
جداً مفروش ابحلجارة السود والبيض ،ويف جهاته الشرقية والغربية والشمالية ثالثة أروقة ضخمة وفوق
الرواق الشمايل تقع املنارة املربعة اجلميلة.
ويف اجلهة اجلنوبية ابب ضخم يكتنفه ابابن أصغران يؤداين إىل القبلية ،أما القبلية فعظيمة جداً
مستطيلة الشكل هلا سقف خشيب مسنم يرجع إىل عهد بنائه األول وفيها ثالثة حماريب قدمية مجيلة
ولكنها مشوهة ابلدهان ،واملنرب خشيب مجيل الصنعة ولكنه مشوه ابلدهان أيضاً).
تعرض اجلامع للهدم أكثر من مرة مث رمم ،ويف عام  1350جددته األوقاف وبنت له دكاكني على
الشارع العام ،وال يعرف مل مسي جبامع الدقاق مع أن امسه كرمي الدين أو الكرميي.
نرتك لكم الوصف التصوري هلذا اجلامع اجلميل الذي مجع بني القدم واألصالة يف مدينة دمشق.
أتمل تفكر أيها اإلنسان واخرت لك أفضل الصفات ،فقف وانصت لنداء الصدق من الداخل مث
امض مبعية اخلالق مصححا طريقك حنوه.

املصادر و املراجع:
ـ مثار املقاصد يف ذكر املساجد  /يوسف ابن عبد اهلادي.
ـ خطط دمشق  /أكرم العليب.

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

