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جامع منجك

جامع منجك
يف حملة "ميدان حصى" بدمشق
إخويت ساكين وسائحي دمشق الشام:
أخذت مدينة دمشق يف عهدها اجلديد بتأسيس أقوى وأرقى حضارة ،عمادها احلضارة اإلسنااسنية
الثلى يف جاسنبيها ،الادي والعنوي...
م
ففي العهد األموي ،كاسنت قد سنعمت دمشق مبكرك عالي وازدهار اقتصادي ،وراح األمن واألمان
ياتتب ،ما أدى إىل اتااع الدينة وإسنشاء أحياء سكنية خارج األسوار وعلى األرطكرا والضواحي،
وامتد البناء على ضفا بكردى وسفوح قاسيون ...
ويف بدايات القكرن اخلامس وأوائل الاادس للهجكرة ،سنكرى مدينة دمشق329/846ھ.عبارة عن
مدينتني :األوىل قدمية حتمل إرثا تارخييا قدميا حيكي لنا بدايات سنشوء دمشق ،والثاسنية جديدة جاءت
لتحل مشكلة ت ايد الاكان وتطور سبل احلياة بطكرق حديثة متجددة كاألبنية واحلارات واألسواق
 ...واتصلت األحياء القدمية ببقية األحياء اجلديدة لتصبح مدينة واحدة ،حيث قال مؤرخ الشام
"ابن عااككر" ( :وقل موضع حفكر إال موجد فيه أثكر العمارة من سائكر أرطكرا البلدة) ،وذككر منها يف
اجلنوب (الشاغور) ،والنية يف (اليدان)  ..وكان هناك ميداسنان عامان ،أحدمها يف اجلنوب وهو ميدان
احلصى ،واآلخكر يف الغكرب ويمعكر بالكرج األخضكر ،حيث مدينة العكرض الدويل ،وكاسنت تقام فيهما
حفالت لاباق اخليل والفكروسية ،وكاسنت هذه الكرياض الفايحة الغناء حتيط بدمشق وتفيض حيوية
وسنشارطا منذ عهد عبد اللك بن مكروان األموي ،مث مكرت هبا الانون واأليام وتعكرضت السنتكاسات
عدة ،لكن دمشق ستبقى دمشق رغم كيد الكائدين ومككر احلاسدين ..
ومنذ عهد الاالجقة واأليوبيني يف أواخكر القكرن اخلامس للهجكرة ،بدأ سنوع من االسنتعاش العمكراين
اإلسنااين يظهكر جليا بعد أن حدد الدمشقيون ،ومن الذ إىل دمشق هكربا من بطش الصليبيني ،أن
بشغل اإلسناان وحبثه عن فائدة ما عمكر بعد فناءه ووقو أمام الواحد الديان ،فال
احلضارة تبدأ م
ينفعه إال صدقة جارية ،أو علم سنافع ،أو ولد صاحل  ...فأخذت تدب احلياة يف األرباض
والضواحي ،وتأسس "حي الصاحلية " ،مث تتالت األحياء اليت حتيط بدمشق  ...وألول مكرة بعد
مضي مخس قكرون على بناء اجلامع األموي ،أخذت ت داد الااجد واجلوامع اليت تمقام فيها صالة
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اجلمعة واليت مل تكن تقام إال يف األموي ،فكان جامع احلنابلة واجلكراح بالشاغور ،والتوبة يف العقيبة،
وجامع الصلى يف اليدان  ...مث بلغت دمشق أوجها يف عصكر "الماليك" ،وإن جامع منجك شاهد
على حضارة دمشق الملوكية العكريقة ،يدعوكم للوقو عنده واالستماع لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
" من بىن بيتا ليمعبد اهلل فيه من حالل ،بىن اهلل تعاىل له بيتا يف اجلنة من در وياقوت ".

كان هذا احلديث الشكريف هو عنوان حي اليدان ،ومْيدان بالفتح مث بالاكون ،من أحد األحياء
القدمية العكريقة بدمشق ،يقع خارج أسوارها شاخما حيمل إرثا حضاريا إسنااسنيا عظيما ،فقد واكب
عصورا تارخيية عدة مكرت هبا دمشق ،ويذككره الؤرخون كأكرب ضاحية من ضواحي دمشق ،حيث كان
الوليد بن عبد اللك األموي يعقد فيه ميداسنا لاباق اخليل ،وال ي ال الضمار ميثله حي اليدان الواقع
يف اجلهة اجلنوبية الغكربية لاور دمشق  ..وقد مسي باليدان لااحته الواسعة ،ويتألف من :ميدان
حتتاين (حصى) ٍ
حماذ جلامع باب مصلى ،واسه جاء سنابة لرتبته الفكروشة باحلصى ،وفوقاين سنواته قكرية
القبييات _مجع تصغري قبة_ وهي حاضكرة من حواضري دمشق جهة القبلة ،واليدان الوسطاين ..ومل
تشهد هذه النطقة العمكران الفعلي حىت عهد الدولة الملوكية 329/846ھ  ..ففي العهد الملوكي
بدأت الضواحي الاكنية خارج الاور ،ومن اآلثار اليت مازالت ماثلة أمامنا منذ ذاك العهد هو
جامع منجك ..
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"جامع منجك":
يقع يف حملة ميدان احلصى عند جاكر الفجل متوسطا سوق ( اجل ماتية ) ،أحد أشهكر أسواق
حي اليدان ،بناه األمري "سناصكر الدين حممد بن إبكراهيم بن سيف الدين منجك الكبري" يف حدود
 618للهجكرة ،و"منجك الكبري" هو سنائب دمشق وصاحب الدرسة النجكية ومحام منجك ،وقد
رطكرأ على هذا اجلامع تعديل وجتديد ،أهم ما بقي منه واجهته ومئذسنته .. .

حيث كان الاجد صغريا ومتواضعا ،ذات جذع أيويب مكربع بايط ضخم يف حميطه ،فقام األمري
سناصكر الدين بن منجك هبدم القدمي أيام حكم الالطان اللك األشكر سيف الدين بكرسباي ،وبىن
مكاسنه ماجدا أكرب منه والعكرو باسم (جامع منجك) جاسنب تكربته اليت مدفن هبا الحقا ،ليصبح
الاجد مبئذسنة رطويلة شاهقة االرتفاع ،يف جذعها الافلي خطو من األبلق ،يتخلل اجلذع سنواف مذ
مفتوحة على شكل قوس ،وتعلو اجلذع شكرفة خشبية بارزة ،وقد أخربسنا الشيخ بدران يف "منادمة
األرطالل" أن حجارة بناء اجلامع ممحلت من أرض العمارة مشال سور دمشق ...
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ويقول ابن رطولون يف القالئد اجلوهكرية :مات يف سنة  644ھ األمري سناصكر الدين حممد بن
صلي عليه يف تنك  ،مث ممحل إىل تكربته اليت أسنشأها سجاكر
ابكراهيم بن منجك ،أحد أمكراء دمشق ،م
فدفن هبا ،وكان ذا عقل تام ودين ،عمكر جامعا لصيق تكربته وآخكرا مبنطقة
الفجل مبيدان احلصى م
ماجد القصب خارج سور دمشق ،وأجكرى على الفقكراء واألرامل صدقات كثرية ..

إخويت سائحي دمشق العظيمة :
كان الشعكراء إذا ما مكروا باألرطالل وقفوا واستوقفوا ،وبكوا واستبكوا ،واستنطقوا اآلثار ...وإن يف
دمشق عرب وعظات مجة تنادي علينا ،وسنكرى يف كل حي جامعا حافال بالعلماء ،عامكرا بالدروس،
فالااجد هي مكراك جملالس ود وصفاء ،فكأسنه دار ألسكرة واحدة...
ومن خالل الاري سنتلمس روعة من سبقوسنا ،وكأهنم يبعثون إلينا بأعماهلم وآثارهم سنداءاهتم
اإلمياسنية ،ويكرجون اهلل لنا التوفيق يف ماريسنا من بعدهم واهلداية يف اتباع منهج من رسخ معامل خالفة
الوىل على األرض باحلكمة والوعظة احلانة ...وفقنا اهلل وإياكم حلان االتباع والعمل...
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المصادر :الدارس يف تاريخ الدارس  /للنعيمي
القالئد اجلوهكرية  /البن رطولون
شذرات الذهب  /البن العماد
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