
 ىـ 188مسجد األقصاب 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 8

 هـ 188 مسجد األقصاب

جامع قدمي ومشهور خارج باب السالم، اليزال يف حي مسجد األقصاب بالطرف الشرقي 
الطريق، يُعرف جبامع منجك نسبة جملدده األمري ناصر الدين وجامع  لشارع امللك فيصل، على

مسجد القصب وجامع السادات لوجود سبعة من الصحابة فيو، منهم حجر بن عدي، كما 
يقول ابن عساكر، وىذه القبور على ديني الداخل، علمًا بأن ابن عساكر نفسو ذكر يف تررتة 

 ، وعلى قربه مسجد مشهور.حجر بن عدي أنو مدفون حيث قُتل يف عذراء

ويُرجع "كارل" تاريخ صحن املسجد واألعمدة واألركان إىل عصور بيزنطية، ويقول إنو البد 
أن األعمدة ماتزال يف مكاهنا األصلي، منذ العهد البيزنطي، وىي جزء من أقواس الرواق اجلنويب 

ون الرواق الشمايل اجلنويب األوسط للكنيسة بازيليكية املخطط، وخلص إىل القول إنو البد أن يك
للكنيسة نفسها قابعًا حتت سوق الشارع احلايل، واألعمدة مغّيبة حتت أرضية الرواق األمامي 

 نفسو.

أما املسجد، فقد نسب ابن كثري بناءه إىل امللك األشرف موسى، وىذا مبالغ فيو، ألن ابن 
األشرف املذكور بناء ىذا عساكر ذكره يف تارخيو كما قدمنا، كما أن أحدًا مل ينسب إىل 

 املسجد. 

ىـ عندما أقيمت فيو أول رتعة، وقد وىم الدكتور 128ويبدو أن املسجد ُجّدد ووسع سنة 
رحياوي عندما ذكر أن ىذه الزيادة قد قام هبا األمري ناصر الدين بن منجك، وقد جرى التجديد 

ىيم بن منجك، صاحب اجلامع ىـ على يد األمري ناصر الدين حممد بن ابرا188الكبري فيو سنة 
املشهور يف امليدان، الذي أمر هبدم املسجد القدمي، وإضافة األراضي اجملاورة إليو، على الرغم من 

 معارضة بعض الفقهاء يف ذلك.

 وقد دتت الزيادة املذكورة يف احلرم وىي تلك الدعائم املربعة اليت خترتقو من الغرب والشرق.
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 يف املسجد، ويصح أن نعّدىا عملية بناء جديد لو.وىذه ىي الزيادة الكبريُة 

 ىـ.099ىـ، كما تدل الكتابة املدونة عليو، مث جدد ثانيًة سنة 158وقد جّدد املسجد سنة 

ىـ، كان فيو 8121ىـ فأعيد بناء ما تلف منها، ويف سنة 8811وتضررت مئذنتو يف زلزال 
 ذتاين غرف أرضية يُقيم فيها ذتانيُة طالب.

ىـ، وذكره يف املربع 8125"كارل" يف احلديث عنو كما كان يف عهده سنة  وقد أسهب 
(H.1.4.ورسك لو خمططات مفّصلة ) 

 وقد جرى إصالح الصحن مؤخراً، وأصبح املسجد مركزاً لتحفيظ القرآن الكرمي.

ويُعرف احلي كلو باسم ىذا املسجد، وىو واحد من املساجد اجلامعة القددية الكربى 
 مشق وىي جامع التوبة وتنكز ويلبغا واحلنابلة واملصلى والدقاق ومنجك.الثمانية يف د

 

 املرجع:

 معجم دمشق التارخيي. -
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