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 اجلوزة مسجد

 العقيبة حملةالعمارة الربانية، يف 

 نبيلة القوص يالباحثة  لـ 

 

 :أعيان"و  زاوية "معالم قراءإخوتي 

 إزاء لبزوريةالكائن يف سوق ا مسجد "الجوزية"بني و  خيلط الناس بينهقد و  الجوزة "مسجد "يف جولة إىل  نذهب معا  
م "مسجد ، باسا  جديد ا  هو موضع املدرسة اجلوزية احلنبلية، فقد أنشأت دائرة األوقاف فيها مسجدو  قصر العظم،

 اجلوزية".
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نلمح ل، اروجةعند نقطة التقاء منطقة العمارة بسوق سف، ربانيةجبوار حملة العمارة الو  باجتاه العقيبةإذا ستكون رحلتنا  
 ..."مسجد الجوزة"فوق بابه لوحة باسم  ا  مسجد

على بابه و  ف،وقو  ه إمامالعقيبة، يف حارة بني هنرين، لب أن مسجد اجلوزة: عساكر ابنذكره مؤرخ دمشق الشهري وقد 
  .سقاية

  أم  قد ، بينما النعيمي ذكره كمسجد مملوكي بالعقيبة
م
بن حممد املرداوي  ث أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيمحد  به الفقيه امل

 هجري.728تويف سنة مث نسخ خبطه مائة جملدة، و  السبيت،

 
حملروس حاجب احلجاب بالشام ا: تب عليهأنزه اجلوامع، له باب غريب من احلجر األسود كم و  من أوسعهذا اجلامع يعد 

 هجري.708عن ذريته، و  عفا اهلل عنه

فأحاديث  ..فهي مدينة املساجد لكثرة عددهاعنوان دمشق ال يتغري  لكن، العصور تغريو  لتوايلد مرات عدة د  و جم 
 .بإذن اهلل مجيعهااإلحسان و  اإلميانو  لة اإلسالمدمشق ح  مدينة ست قد كسلم و  املصطفى صلى اهلل عليه
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 :الوصف التصويري أما عن

... .ر املاكرين مكو  ية من شرالرعاو  الشام دمشق باحلفظ ندعو املوىل أن يتم نعمته علىو  صور ملسجد اجلوزةلنتأمل 
 ... .لندعها تتجول لثواينو  جلو  لبيوت اهلل عزدوما بأرواحنا اليت تشتاق  ندعكم مع الصور، م آمنيالله

ذو  الغربية رواق   يفو  ،يف اجلهة الشمالية دكة عاليةو  فيه بركة،و  ،كبري مفروش باحلجارة السوداء  للجامع صحن  نرى 
 حمراب.

 ..إىل جانبه حمراب خشيب، و هانه بالد  و  لكنه شم  ،احملراب حجري مجيل

 التجديد.و  تب عليها تاريخ البناءثمنة كم للجامع منارة مم و  

 
 ا لك ذاكرينربنا اجعلن ..أنعمت عليناربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت ....نرى لنجد ألستنا قد أهلمت الدعاءو  نرى

 ....دائما   ب ةمشتاقة حمم اجعل أفئدتنا لبيوتك و  ..ريالتفكو  التأملو  ربنا أكرمنا حبسن التدبر ..آمننيمن عذابك و 
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 المراجع:و  المصادر

 ثمار المقاصد في ذكر المساجد / البن عبد الهادي ـ

 ـ الدارس في تاريخ المدارس / للنعيمي

 ـ العمارة العربية اإلسالمية / للريحاوي


