
 الباحثة نبيلة القوصي                                                جامع المزاز                                                                          

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                                 1

 

 جامع المزاز

 قديما مسجد العمري

 (دمشق القديمة) حي الشاغور في

 :أعيان"و إخويت قراء زاوية "معامل        

تزال ما و  ،عصور خمتلفة خاللدت معظمها ي  ش  أثرية حبكايات تارخيية مميزة،  معاملم دمشق مدينة  يف
صلى اهلل  . كما نالت دمشق فخر مديح رسول اهلل.عظاتتستنطق منا العرب وال حىت اآلن معظمها قائمة

 هي ألهلها معقل..(.و  اا،أكثرها مساجد، و اداا زه  و  أكثر املدن أبدالا  ستكون دمشق) :الذي قال سلمعليه و 

للزوار  مقصداا املدينة صبحت مديح املصطفى، فأ طاحمني أن يناهلمحيث توافد إىل دمشق أقوام وأقوام 
العمل الصاحل ب جمتهدون مالعل وواسعو نزلة امل ورفيعوسكنها أناس قادمني من شىت أحناء العامل، الالسياح و 

 شرف مديح املصطفى.و ، شرف سكىن دمشقمتنافسني آملني أن ينالوا 

املتعة و ة م دمشق، فالفائددم قدمية ق   حارات  و  ة  سنتجول بني أزق  ، هذه من خالل زاويتنا السياحية ،حننو 
 ...تنتظرنا

 :ابن عساكر يف كتابه الشهري "تاريخ دمشق" يقول

  هذه... 
 
فأما ما عداها من املساجد ، مسجداا  242العدد مبلغها و حصاة بالتعريف مساجد البلد امل

مسجد يت منها من ناحية القبلة: هره المعمورة من ظوا واليت يف أرباضه فظاهرة، مما ليس يف قرية مسكونة أ
 إمام.و معلق على املزاز له وقف 

هي إليها تين هي احلارة اليت :حارة املزازو ة املزاز، ل  حمم   تقع ،الرباين خارج السور القدمي في حي الشاغورف
حيث يطلق على الواحد  ،تسمية تعود إىل تفرعات املياهالأصل و ب، ي الشاغور من جهة اجلنو امتداد ح

 :بدمشق يسمىالقدمية اململوكية و يوبية األ املساجديعد من  اا هذه احلارة نرى مسجديف "املزاز".. منها اسم 

 "املزاز "جامع
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مث إمام، و د كبري، له وقف مسج ومسجد املزاز ه :قال ابن عساكر يف كتابه )تاريخ دمشق( نا أنذكر 
سنة  قال يف ذيله: األسدي موضحا أن جامع املزاز بالشاغور: مكانه يف الشاغور قائالا  النعيميحدد 

باين جامع املزاز بالشاغور، بعد و بكر بن أمحد بن جعفر الزيين اجلوخي، هو ، أن الشيخ تقي الدين أبھ388
 يف الباب الصغري. د فن، سناا حم   ذا الشيخ رجالا كان هو .. صغرياا  أن كان مسجداا 

 جنويب دمشقكان معلقا، و يقع خارج أسوار دمشق يف حملة املزاز نفسها حبي الشاغور الرباين  فاملسجد
د مكانه ي  ش  و قض يف العهد اململوكي مث ن   ،يوسف بيضونو بني حاريت إبراهيم الباعوين  يف العصر األيويب

 جدد عدة مرات. و  ،ائهنأعيد بو ربه تيمور لنك خقد و ا،ي، احل امعاجل
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 :معاا  فلنتأمل اجلامع، وصفأما عن 

 الباب واسع  و  ،318يف دد  مسجد العمري، حي املزاز، ج  امع عليه لوحة تشري إىل تسميته )باب اجل
يقومان على  غربيه ايوانان ضخمانو يف شرقيه و ركة مستطيلة، ب   ، له صحن فيهمجيلةو من حجارة ضخمة 

 قنطرتني.

رتب له وظائف و ده الزيين الطواشي مرجان، متر لنك، فجد   أيامرب ختربنا املصادر أن املسجد قد خم و 
 .ھ318سنة 

فقد جرى العرف يف الشام  ،تفسريه التا،ي مسجد العمري()تسميته و اليت فوق الباب  وحةأما عن الل
 تهمعظم املصادر التارخيية قد س  و قدمي غري معروف السم باملسجد العمري، و تسمية كل مسجد صغري 

اا، فاجلامع مسجد كبري يستوعب جامع بينما ليس كل مسجد   ، فكل اجلوامع مساجد  ليس مسجداا و  جامعاا 
  يوم اجلمعة.عدداا أكرب
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مملوكية  ، أعالها حديثأيوبية الطراز قاعدهتا قدمية مربعة منارة اجلامعو 
 مربع   فأيويبجذعها  بالعهد اململوكي، أما ةدشي  املئذنة م  أي أن البناء، 
 ،تتطورو الصور تتبدل و فاملشاهدات  ،تفكر أيها السائحو تأمل  ...الشكل

 .رسولهو إعمار األرض مبا حيب اهلل و التطور لألفضل  ومرادنا هلكن 

 :أمرين اثنني تستقرئ منها أرواحناو  ،السياحية جولتناها قد انتهت  

 فنحن .معنوياا و  مادياا ساهم يف إعمار أرض دمشق، و الدعاء ملن سبقنا 
هؤلء األقوام يف معنويات نلمس بأرواحنا صدق و  ،نرى بالعني األثار املادية

 دمشق.و أرض الشام وإثبات أحاديث النيب الكرمي يف إحياء 

للعمل على  ،التفكرو اهلل عز وجل حسن التدبر  وأن ندع ،األمر الثاينو 
 رسوله، قبل فوات األوان.و اهلل  الرضى منو القرب  بصدق   وان طلبهنج مم 

كيف ازدهر   يدمشقال مجتمعلل (علي السروجي) خنتم بوصف الشاعر
 :الدينو تألأل بالعلم و 

 

 للدين معمور جامع جامع  و     هبا للعلم مدرسة   يف كل قصر  

 للدهر منظور وفه ميله الطرف         الربيع كأن حيطانه زهر  

 التفاسري  و ذكر فيه ي   العلم  و      ن به يف كل ناحية  تلى القرآي  

 المراجع:والمصادر 

 تاريخ دمشق / لبن عساكر ـ

 ـ الدارس يف تاريخ املدارس / النعيمي

 ـ العمارة العربية اإلسالمية / للرحياوي

 


