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 منجك جامع

 بدمشق" حصى ميدان" ةحمل يف

 : الشام دمشق سائحيو  ساكينإخويت 
سنااسنية اإلضارة احل عمادها ،أرقى حضارةو  أخذت مدينة دمشق يف عهدها اجلديد بتأسيس أقوى

 
م
 العنوي... و  الادي، يهاسنبثلى يف جاال

األمان و  األمن راحو  ،قتصاديازدهار او  عاليكرك  مب دمشق كاسنت قد سنعمت  ،في العهد األمويف
 الضواحي،و  رطكرا األعلى و  أحياء سكنية خارج األسوار إسنشاءو  دينةالما أدى إىل اتااع ، ياتتب  

 سفوح قاسيون  ...و  اء على ضفا  بكردىامتد البنو 
عبارة عن .ھ846/329كرى مدينة دمشقسن، أوائل الاادس للهجكرةو  كرن اخلامسيف بدايات القو 

جاءت جديدة الثاسنية و ، حيكي لنا بدايات سنشوء دمشق ا  قدمي ا  تارخيي ا  رثاألوىل قدمية حتمل إمدينتني: 
األسواق و  احلاراتو  ألبنيةكامتجددة  حديثة   بطكرقتطور سبل احلياة و  لتحل مشكلة ت ايد الاكان

ؤرخ الشام م قالحيث  ،لقدمية ببقية األحياء اجلديدة لتصبح مدينة واحدةااألحياء اتصلت ... و 
ذككر منها يف و، من سائكر أرطكرا  البلدة( جد فيه أثكر العمارةموضع حفكر إال وم  قل  و  ): "ابن عااككر"

هو ميدان و  أحدمها يف اجلنوب، كان هناك ميداسنان عامانو  النية يف )اليدان( ..و  )الشاغور(،اجلنوب 
كاسنت تقام فيهما و ، ينة العكرض الدويلعكر  بالكرج األخضكر، حيث مديم و  اآلخكر يف الغكربو ، احلصى

 تفيض حيويةاء حتيط بدمشق و كاسنت هذه الكرياض الفايحة الغن  ، و الفكروسيةو  حفالت لاباق اخليل
تعكرضت السنتكاسات و األيام و  مكرت هبا الانون مث، منذ عهد عبد اللك بن مكروان األموي ا  سنشارطو 

  مككر احلاسدين .. و  الكائدين كيد رغم دمشقستبقى  شقدملكن  ،عدة
العمكراين بدأ سنوع من االسنتعاش ، األيوبيني يف أواخكر القكرن اخلامس للهجكرةو  منذ عهد الاالجقةو 

أن ، من بطش الصليبيني هكربا   إىل دمشقمن الذ و  ،بعد أن حدد الدمشقيون اإلسنااين يظهكر جلي ا  
فال  ،انالدي  الواحد أمام  وقو و  فناءهبعد  ما عم كرعن فائدة  وحبثهغل اإلسناان ضارة تبدأ بشم احل

 ياة يف األرباضاحل دب  تأخذت ... ف صاحل ولدأو  ،أو علم سنافع ،جارية إال صدقة ينفعه
ألول مكرة بعد و  دمشق ...ب مث تتالت األحياء اليت حتيط ، "حي الصاحلية " تأسسو ، الضواحيو 

قام فيها صالة اجلوامع اليت تم و  دالااج ت دادأخذت ، قكرون على بناء اجلامع األموي مضي مخس
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  ،التوبة  يف العقيبةو  ،اجلكراح بالشاغورو  لةفكان جامع احلناب، ألمويإال يف امل تكن تقام  اليتو  اجلمعة
شاهد  منجكجامع  إنو ، "الماليك"عصكر يف أوجها  مث بلغت  دمشق جامع الصلى يف اليدان ...و 

: سلمو  صلى اهلل عليه واالستماع لقوله يدعوكم للوقو  عنده ،عكريقةالالملوكية على حضارة دمشق 
 ". ياقوتو  يف اجلنة من در بىن اهلل تعاىل له بيتا  ، من حالل عبد اهلل فيهليم  " من بىن بيتا  

 
من أحد األحياء ، مث بالاكون ْيدان بالفتحم  و  ،احلديث الشكريف هو عنوان حي اليدان كان هذا
واكب فقد  عظيما ، ا  إسنااسني ا  حضاري إرثا  حيمل  ا  شاخمخارج أسوارها يقع ، قة بدمشقالقدمية العكري

حيث كان  ،الؤرخون كأكرب ضاحية من ضواحي دمشقيذككره و  ،هبا دمشقمكرت عدة تارخيية  ا  عصور 
ه حي اليدان الواقع ال ي ال الضمار ميثلو  ،لاباق اخليل الوليد بن عبد اللك األموي يعقد فيه ميداسنا  

يتألف من: ميدان و  عة،باليدان لااحته الواس يقد سم  و  نوبية الغكربية لاور دمشق ..جليف اجلهة ا
، وفوقاين سنواته قكرية الفكروشة باحلصىسنابة لرتبته واسه جاء  ( حماٍذ جلامع باب مصلى،حصىحتتاين )
مل و  اليدان الوسطاين..و ، ق جهة القبلةهي حاضكرة من حواضري دمشو  _مجع تصغري قبة_ القبييات

في العهد الملوكي .. ف ھ846/329تشهد هذه النطقة العمكران الفعلي حىت عهد الدولة الملوكية 
 هو منذ ذاك العهد اليت مازالت ماثلة أمامنا  ومن اآلثار ،الاورخارج  بدأت الضواحي الاكنية

   ..  جامع منجك
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 : منجك""جامع   
د أشهكر أسواق أح ،) اجل ماتية (سوق  متوسطا   عند جاكر الفجل  ة ميدان احلصىحمل   يقع يف

يف حدود  "سناصكر الدين حممد بن إبكراهيم بن سيف الدين منجك الكبري"بناه األمري حي اليدان، 
قد و ، محام منجكو  حب الدرسة النجكيةصاو  هو سنائب دمشق "منجك الكبري"و ،للهجكرة 618
 .. مئذسنته .و  ه واجهتهما بقي من أهم، جتديدو  تعديل ا اجلامععلى هذرطكرأ 

 
فقام األمري ، ذات جذع أيويب مكربع بايط ضخم يف حميطه متواضعا ،و  حيث كان الاجد صغريا  

بىن و ، سناصكر الدين بن منجك هبدم القدمي أيام حكم الالطان اللك األشكر  سيف الدين بكرسباي
، ليصبح العكرو  باسم )جامع منجك( جاسنب تكربته اليت دمفن هبا الحقا  و  مكاسنه ماجدا  أكرب منه

ئذسنة رطويلة شاهقة االرتفاع، يف جذعها الافلي خطو  من األبلق، يتخلل اجلذع  سنوافذم الاجد مب
تعلو اجلذع شكرفة خشبية بارزة، وقد أخربسنا الشيخ بدران يف "منادمة و  مفتوحة على شكل قوس،

لت من أرض العمارة مشال سور دمشق ...األرطالل" أن حجارة ب  ناء اجلامع محم
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األمري سناصكر الدين حممد بن  ھ 644مات يف سنة : اجلوهكرية القالئديف  ابن رطولون يقولو  
 أسنشأها سجاكر ل إىل تكربته اليتمث محم  ،لي عليه يف تنك صم  ،أمكراء دمشق أحد ،ابكراهيم بن منجك

مبنطقة  ا  آخكر و  تكربته لصيق   كر جامعا  عم   ،دينو  ذا عقل تامكان و  ،فن هبافدم  الفجل مبيدان احلصى
 األرامل صدقات كثرية ..و  أجكرى على الفقكراءو ، اجد القصب خارج سور دمشقم

 
 إخويت سائحي دمشق العظيمة :

يف إن و  ...استنطقوا اآلثارو   ،استبكواو  بكواو ، استوقفواو  مكروا باألرطالل وقفواما كان الشعكراء إذا 
  ،بالدروس ا  عامكر ، بالعلماء حافال   ا  جامع كل حي   ة تنادي علينا، وسنكرى يفعظات مج  و  عربمشق د

 سكرة واحدة... ألفكأسنه دار  ،صفاءو  الس ود  مكراك  جملهي  فالااجد
آثارهم سنداءاهتم و  كأهنم يبعثون إلينا بأعماهلمو  ،ن سبقوسنام   روعةمن خالل الاري سنتلمس و 
خ معامل خالفة منهج من رس   اتباعيف واهلداية ن اهلل لنا التوفيق يف ماريسنا من بعدهم يكرجو و  ،مياسنيةاإل

 ...العملو  حلان االتباعإياكم و  وفقنا اهلل الوعظة احلانة...و  األرض باحلكمة الوىل على
 القوصي نبيلة الباحثة
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