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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

ورسولك املصطفى نبيك َعَىل ومسلًما مصليًا أستعني، وبك أحمد، ولك أبتدئ، باسمك اللهم
فأقول وبعد، املرسلني. وإخوانه وأصحابه آله وَعَىل عليه هللا صىل محمد سيدنا املجتبى
من كثريًا تصفحت قد إنني — الحموي الصابوني إبراهيم بن أحمد هللا إىل امللتجئ وأنا —
حياتها يذكر كتاٍب َعَىل حماة ملدينة أعثر فلم الَخطِّيَّة اآلثار عن وبحثت التاريخية، الكتب

وحارضها. ماضيها عن ويُعِرب التاريخية
الرجال ومنبت العايل، التاريخ ذات القديمة املدن من حماة مدينة أن يعلم وَمْن
ذوي الغابرين رجالها تقاعد من يعجب الرفيعة، املكانة أصحاب األعاظم وامللوك األفاضل
بعده ومن ملعارصيه يكون ما فيها يرقم بوريقات بلدته منهم أحد يخدم لم كيف الفضل
اآلثار، متتبًعا بها فقمت األفاضل، أصدقائي أحد املهمة لهذه أنهضني ولقد ودليًال. سمريًا

املعري: بقول متمثًال األخبار، صحيح ومقتفيًا

ي��ِس��ِر ول��م يُ��م��ِط��ْر ل��م ال��ش��م��س ِح��م��ى غ��ي��م إق��ام��ت��ه ن��ف��ًع��ا تُ��ف��د ل��م م��ا وال��م��رءُ

بقلمه يُصلح أن غلط أو زيادة أو نقٍص َعَىل وعثر التاريخ هذا يف قرأ ن ممَّ آمًال
العهد وقدم السنني، من األلوف مضت وقد سيما النسيان، محل اإلنسان فإن رأى؛ ما
يخلو فال َقُرص مهما هذا تاريخنا أن َعَىل ا. عِرسً وأحوالهم املاضني عن البحث وأصبح
وقدَّمناها فدوَّنَّاها فحفظناها إليها هللا هدانا الكثريون، عليها يطَّلع لم عظيمة فوائد من

للمواطنني. خدمًة



حماة تاريخ

طليعة

أحوال َعَىل فيه الناظر يَطلع ا، جدٍّ رشيف التاريخ فن أن الباحثني العقالء لدى املعلوم من
االنحطاط أسباب ويعلم العقل، بمقياس الحارضين وبني بينهم فيقيس املاضية األمم
عن ويتباعد بالجيد ليقتدي وأخالقهم وعوائدهم البلدان سكان سري كان وكيف والرُِّقيِّ
تُكن لم ُوِجدت التي واالخرتاعات العرص هذا يف ظهرت التي العلوم أن َعَىل الرديء.
اإلنسان تباعد كلَّما ومدنيتهم. السالفني أحوال واكتشاف التاريخية األبحاث نتيجة إال
ومبدأها أمته يَعلم لم من جهل فوق جهل وأي طبعه. وَسُمَج فكره جمَد الفن هذا عن

تُحىص. ال التي الفوائد من ذلك غري إىل وأصلهم موطنه وسكان
َعَىل والسري بهم االقتداء إىل االعتناء ذلك دعاها أسالفها بتاريخ ُعِنيَْت إذا األمة
ويعمروا أرضهم ويستثمروا طيبة حياًة يحيوا أن عرفوا كيف وعرفت طريقتهم،
وليكون به أهلها ليُعنى حدة َعَىل تاريخ مدينة لكل يكون أن الرضوري من إِن أوطانهم.
سنانًا قلمه يجعل ولم منصًفا املؤرخ كان إن اللهم الغابرين، آبائهم وملجد لهم ذكرى
خطة واتبع الغاية عن هذا تاريخنا تجرَّد ولقد آلخرين، انتصاًرا قوم نحور به يطعن

هللا. شاء إن اإلنصاف
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متهيد

فتأخذ ماء، ذي مكان إىل الناس من رشذمًة تأتي أن القديمة املدن أصل أن املعلوم من
يأخذون ثم والربد، الحر لتقيهم فيسكنونها األكواخ يشبه ما فتعمل شجره أعواد من
الحبوب وبعض والقمح والفاكهة الخرض من ينبت ما به يسقون جداول املاء من
شوًطا الحضارة سبيل يف ْوا وتمشَّ أحوالهم َحسنت إذا ثم وحياتهم، بأجسادهم ليقوم
معرفتهم حسب َعَىل يرصفونها حجارة أو خشب من ببيوٍت األكواخ تلك لوا بدَّ وسًطا
والقصور الواسعة البيوت فيعملون األزمان بتبدل العمران دور يجيء ثم البسيطة،
فتكثر األثاث؛ وتنضيد البنيان بزخارف مجاوريهم مضاهاة إىل ويتهافتون املشيَّدة،
العميق الوادي هذا لسكناهم األقدمون حماة سكان اختار هذا وعىل املدنية. أسباب بذلك

بسهولة. النهر بماء لالنتفاع املتسع
الطريق من القلعة شمال الجرس باب محلة من ومبدؤه العمران ُة ُرصَّ كانت وقد
شبه املدينة محلة إىل القلعة حول مستديًرا النهر كتف عىل الحلوانية طريق ى املسمَّ
تكن ولم العمران. امتد ثم بالعريصة، املسمى الجبل وورائها املدينة محلة ثم الهالل،
ونهايتها الرشق، من الباشورة محلة مبدأ أولها جبل شبه كانت وإنما عامرة، القلعة
وإنما اآلن، هي كما القلعة عن منفصلة الباشورة تكن ولم املحلة. قبيل من الجرس باب
بينها الفاصل الطريق فكان الدين، صالح أخي ابن عمر الدين تقي بعضها عن فصلها
كما الشمال جهة من حام النبي جامع بجانب الكائن الطريق هو الباشورة جبلها وبني

سنذكر.



حماة تاريخ

األقدمون حماة سكان

السالم عليه نوًحا أن عِلموه ما غاية وإنما الطوفان، قبل ملا املؤرخني بحث يصل لم
ُولَِد قالوا: حام. ابنه ذرية من األقدمني حماة سكان وأن األرض، فضاء يف ذريته تفرَّقت
كوش أما كنعان. والرابع فوت، والثالث مرصاييم، والثاني كوش، األول ذكور: أربعة ِلَحاٍم
مرصاييم وأما والسودان. الحبشة وهم األعَىل الصعيد سواحل يف ذريته انترشت فقد
كالرببر. الغرب بالد من واالها وما برقة ذريته فمساكن فوت وأما املرصيني. أبو فهو
والبحرين. كالقطيف الفاريس الخليج سواحل َعَىل ذريته مساكن كانت فقد كنعان وأما
أرواد، واألخرى صور، إحداهما اسم عظيمتان: مدينتان األنحاء تلك يف لهم كانت وقد
هجر إىل اضطرتهم حروب بابل ملوك وبني بينهم كان حينما — سوريا إىل رحلوا فلما
صور، باسميهما: بلدتني البلدتني تينك بدل وسموا السواحل، َعَىل سكنوا — منازلهم
نوح بن سام أبناء األراميون وهم األقدمني سوريا سكان َعَىل تغلبوا ولكثرتهم وأرواد،

السالم. عليه
أقامت والثانية فلسطني، بالد يف أقامت األوىل فرق: أربع إىل سوريا أنحاء يف تفرقوا
َعَىل أغارت والثالثة الفنيقيون، وهم والبحر لبنان جبل بني فيما الشام سواحل َعَىل
الشمال جهة إىل تعمقت والرابعة العمالقة، امللوك ومنهم عليها فاستولت املرصية الديار
وهذه الرشقي، النهر ومعناه العايص، أي «األورونت»؛ نهر وادي يف وسكنت الشام، من
وذلك «الحثيني»، ْوَن يَُسمَّ وكانوا وقوتها، رجالها بكثرة الكنعانيني فرق أعظم هي الفرقة
«حمث» اسم التوراة أطلقت وقد سنة. وخمسمائة بألفني السالم عليه املسيح ميالد قبل
سالف يف وتوابعها حماة وهو منها األكثر القسم إىل نسبًة الشامية البالد جميع َعَىل
وحلب غربًا املضيق قلعة حتى رشًقا وتَدُمر الحماد داخل من آخذة كانت فقد الزمن؛
فهي األورونت نهر طول عىل الحني ذلك يف العظيمة البالد أما جنوبًا. والشام شماًال
والسويدية، وأنطاكية أفاميا حدثت ثم وحماة، وحمص الحثيني مملكة عاصمة قادس

أبيفانيا. تُسمى حماة وكانت
الحماتيني شوكة وقويت اآلراميني، سوريا سكان من الكثري َعَىل الحثيون تغلب
قدمهم ورسخت ثمرها من وغنموا وفلحوها األرض وغرسوا الضخم، البنيان فبنوا منهم
وقامت الحثيني، بالد وبلغ سورية غزا ِمرص فراعنة أحد األول توتمس أن غري البالد، يف
قبل ١٨ القرن يف وذلك الفراة، وبلغ عموًما السوريني أخضع وأخريًا الحرب، الفريقني بني
الثالث توتمس مع فتالقوا املرصيني، ملحاربة السوريني بقية مع الحماتيون َهبَّ ثم امليالد.
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تمهيد

فأَخذ حماة مع سورية لتوتمس ودانت يفلحوا، فلم امليالد قبل ١٧٠٠ سنة ِمرص ملك
وعبيًدا كثريًا ذهبًا أهليها من فأخذ ثانيًة البالد هذه توتمس غزا ثم عظيمة. جزية منها
رجالها من كثريًا وقتل الحثيني بالد فغزا الرابع توتمس ِمرص ويل ثم وغريها. وبقًرا

عظيمة. غنائم أيًضا وأخذ
— ِمرص ملوك أحد — األول رعمسيس غزا امليالد قبل عرش السادس القرن ويف
ملك «سابالت» بقيادة جرارة جيوًشا ولقي إال العايص وادي إىل يِصل فلم سوريا، بالد
عونًا الدولتني كلتا تكون أن َعَىل صلح معاهدة معهم وعقد حربهم، من فخاف الحثيني
رعمسيس ابن «ساتي» ِمرص َمَلَك حتى العهد هذا َعَىل األمر ودام العدو. تجاه لألخرى
وأضعف طريقه يف العرب فغزا سورية إىل بها وأتى املرصية الجيوش جهز وهذا املذكور،
وُقِتَل املرصيني، حليف النرص فكان بعساكرهم، ملوكها فتلقاه سورية دخل ثم قوتهم،
مركز قادس1 قلعة إىل وصل حتى البالد يف ساتي وتغلغل كثريون، خلق السوريني من
املنجنيقات، َفنُِصبَْت لهيبها أمد وطال وس الرضَّ الحرب نار اشتعلت وهنالك الحثيني،
الدفاع عن الحثيني قوة يُضعف لم الفتح هذا أن غري رغًما، قادس املرصيون افتتح ثم
معاهدة الفريقان عقد األمر وآخر سجاًال، الحرب فكانت أوطانهم بقية َعَىل واملحافظة
الحثيني ملك «موتنار» من يظهر ال وأن املغصوبة، أمالكهم للحثيني تُرد أن َعَىل صلح

بِمرص. الكرنك هيكل عىل منقوش ذلك كل املرصيني. عىل عداء
ساتي، ابن الثاني ِمرص«رعمسيس» َمَلَك امليالد قبل السادسعرش القرن أواخر ويف
يف نزل ثم بريوت إىل جاء أن يلبث فلم لحربه، يتأْهبون فطفقوا الحثيني، لغزو ب وتأهَّ
وحماة وكركميش2 حلب عساكر لحربه جمع الحثيني ملك «موتنار» وكان األكراد. حصن
ملك رعمسيس إىل فأرسل الحرب، من أكثر الحيلة يحب وكان مركبة، ٢٥٠٠ فجهز
قد العشائر رؤساء وإن حلب، إىل هرب قد موتنار إن له يقوالن أعرابيني رجلني ِمرص
موتنار له فخرج العايص، طرة بلغ حتى بجيوشه وسار بذلك رعمسيس فاغرت خذلته،
جيش فاخرتق مدهشة بسالة أظهر رعمسيس لكن املرصيني. جيش فشتت عظيم بكمني
فدارت الوطيس، وحمي القتل فاستمر إليه، عسكره جمع حتى مرة عرشة ثماني الحثيني
ملك جملتهم ويف كثري خلق العايص نهر يف وغرق ألوف، منهم فُقِتَل الحثيني َعَىل الدائرة
عاد ثم إليه املرصيني ملك فأجابه متذلًال، الصلح يطلب أن الحثيني ملك فاضطر حلب،

غانًما. ظافًرا ِمرص إىل
ملك أثنائها يف ُقِتَل سنة، ١٥ فدامت القطرين سكان بني أيًضا الحرب نشبت ثم
الدولتني كلتا تكون أن عىل صلًحا املرصيني مع فعقد «كيتامار»، أخوه وخلفه الحثيني
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حماة تاريخ

كيتامار بابنة رعمسيس وتزوج األخرى، إحداهما تغزو ال وأن العدو َعَىل لألخرى عونًا
جمع حربًا الحثيني ملك عليه فأثار الثالث، رعمسيس زمن إىل السلم ودام للمودة، تأكيًدا
مدة، األرس يف وبقي أسريًا هو وأُِخذَ عساكره فانكرست ِمرص، وقصد جراًرا عسكًرا فيه
املرصي، القطر جهة من أُطفئت حتى وتخمد القطرين بني تشب الثورة نريان زالت وما

الجهات. وهاتيك ونينوى بابل سكان جهة من وأُوقدت
يملك أن فأحب فالرص»، «تجلت بابل لجهات املالك كان امليالد قبل ١١٣٠ سنة يف
العبارة: هذه بابل يف تمثال َعَىل حفر لبالده عوده وبعد وَعدد، بُعدد فغزاها الحثيني بالد

استحوذ وقد الفسيحة، «سوبري» بالد ذللت الرشيف املحارب فالرص تجلت أنا
فروَّعتهم سوبرتا مدينة َعَىل العصاة الحثيني فصائل من رجل آالف أربعة
مائة وأخذت أموالهم، فغنمت لنرَيي رقابهم وذُلت فأذعنوا سالحي، مخافة
املظفرة جنودي وجيَّشت بالدي، لرجال ووهبتها مركباتهم من وعرشين
فعربت الحثيني، بالد يف «كركميش» مدينة حتى ورست آرام، بالد إىل وزحفت
يدركه ال ما وأموالهم عبيدهم من وغنمت كربى، ملحمة بهم ووضعت الفرات،
فنكَّلت اللكام جبل إىل ورست وحرَّقتها، ونهبتها مدنهم بعض وافتتحت عدد،

صاغرين. يل فدانوا أموالهم ونهبت بأهله

انتهى.
إليهم فعاد الحياة َعَىل املوت مؤثرين اللكام جبل من خلق فتبعه بالده إىل عاد ثم
بالد َعَىل امللك كان امليالد قبل ٨٨٣ سنة ويف بالدهم. بعض وخرَّب شملهم وشتَّت
وِجدت وقد غازيًا، أيًضا السورية البالد إىل فسار «أشورنسريبال»، البابلني اآلشوريني
إىل أياًما العايص جانبي َعَىل بجييش «ورست هي: وهذه الصخر، َعَىل هذه غزوته كتابة
أكثر أخضع أنه أخرى عبارة يف ذكر ألنه وحاربَها حماة عىل َمرَّ فقد لبنان.» بلغت أن

وبالدها. سوريا ملوك
حتى السورية البالد َعَىل بعساكره أيًضا هجم وهذا «سلمنارص»، ابنه بعده كان ثم
رجل، ١٦٠٠ منهم وقتل شملهم، فشتَّت لحربه استعدوا قد أهله وكان العايص، وادي
وقوة عديدة العايصبجيوش وادي سكان فتبعه نينوى، إىل واستاقهم أسري ٤٠٠٠ وأرس
بلغ حتى بجيوشه سائًرا يزل ولم كثريًا. خلًقا منهم وقتل عليهم الَكرََّة فأعاد عظيمة،
ملك جملتهم ويف — سوريا ملوك إليه وانضمت «أيدكولينا»، ملكها لحربه فخرج حماة
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تمهيد

السوريني َعَىل الحرب رحى فدارت — أَُخر ملوك وتسعة اإلرسائيليني ملك وأخاب دمشق
قتل وأراد ألًفا، ٢٠ منهم فقتل دمشق أهل نينوى ملك تبع ثم ألًفا، ١٤ منهم وُقِتَل

بنفسه. فنجا السفن َعَىل فيه ونزل البحر إىل فهرب ملكهم
مدته أن غري السوريني، َعَىل الغارة شن فجدَّد حفيده «نرير» سلمنارص بعد َمَلَك ثم
اآلشوريني مملكة توىل امليالد قبل ٧٤٥ سنة ويف هائلة. حروب ذات سابقيه كمدة تكن لم
حماة إىل وجاء أهلها، فضعضع سورية إىل وسار قواته فجمع الثاني، فالرص تجلت
كما أرسى بالده إىل ألوًفا منها فساق «أنبال»، املسمى ملكها يقاومه ولم له فاستسلمت
وقد البالد، وخرب العباد وهلك الرقاب فأذل ثانية مرة عاد ثم غريها، من ألوًفا ساق

ملًكا. ٢٥ فكانوا له خضعوا الذين سوريا ملوك أُحيص
وادي سكان الحثيني وبني بينه فكان رسعون، له يقال رجل اآلشوريني َمَلَك ثم
البقية واستاق تُحىص، ال عامًلا منهم فقتل بالدهم إىل جاء أن إىل أدَّت شحناء العايص
غريهم قومه العايصمن وادي يف وأسكن اآلشوريني، مركز نينوى بالد يف فأسكنهم أرسى
كما العايص، وادي من الحثيني مملكة انقرضت املرة وبهذه امليالد، قبل ٧١٧ سنة وذلك
التاريخ يُطلق فلهذا لسام؛ املنسوبون األقدمون دمشق سكان اآلراميون بعدهم انترش
ذرية من قديًما كانوا وإن العايص وادي سكان ألن الساميني؛ اسم عموًما السوريني َعَىل
يف اندمج منهم بقي ومن انقرضوا، أنهم غري األماكن وتلك وصور أرواد وسكان هم حام

سام. ابن آلرام نسبًة باآلراميني ْوَن يَُسمَّ ممن وغريهم الدمشقيون وهم األكثرين
وإتقان الحجر، ونحت العمارة، صنعة الحثيني صنائع أهم من الحثيني: صناعة
األحذية وصناعة الشجر، وغرس والزراعة الحديدية، املعادن وإخراج التحصني،

وغريها.
الخنجر، فيه يضعون بيشء وسطهم ويشدون القصري، الثوب يلبسون كانوا زيهم:
طويلة قبعة رءوسهم عىل ويلبَسون الجانبني، من طويلني شقني للثوب ويفتحون
غريبة، ونقوش ملونة بمناديل يحزمونها فوق من مخروطة الرأس َعَىل مستديرة

الوراء. من ويعِقدنه حبًال عليه يشُددن الكعبني يسرت طويًال ثوبًا النساء وتلبس
وعصا. وقوس ورمح، حدين، ذو فأس أسلحتهم:

رءوسهم يحلقون ولكن لحاهم، يحِلقون ال أحمر، أبيض وجوههم لون كان أشكالهم:
رجالهم أذن يف ويجعلون اآلن، البادية سكان مثل مستطيًال شعًرا وسطها يف ويرتكون

حلقة.
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أعزَّ ويدفنون النائحات، له فيستأجرون مدهًشا احتفاًال بامليت يحتفلون كانوا عاداتهم:
وثيابها ُحِليَّها املرأة مع ويُنزلون القرب، يف الزيت من شيئًا ويضعون معه، عليه يشء
حول ويِقفون امليت، حجم مقدار عىل كالصندوق كبريًا حجًرا القرب وينحتون الجميلة،
ويشرتون فيه يبيعون مجتمع أسبوع كل يف لهم وكان الرتاب. عليه يُهيلون ثم القرب

كثريون. خلق إليه يَقِدم
اآلن تُسمى التي وكركميش وحماة، وحمص، قادس، مدينة بالدهم أعظم مساكنهم:

إيرابوليس.
مدينة كانت وقيل أسيما، يُسمونه صنًما يعبدون كانوا الحماتيني إن يقال عبادتهم:
باسم املشهور الصنم يعبدون كانوا فقد السوريني، لجميع العبادة محل هي بعلبك
ذات عامتهم نظر يف وهو اإلله، هو أنه ويعتقدون — اإلله لغتهم يف ومعناه — بعل
من يقصدونه كانوا فقد القديم، للصنم بيت إال بعلبك قلعة وما املشرتي، أو الشمس
نغم َعَىل الرقص من وحشية أحوال َعَىل وينهمكون معلومة، مواسم يف الجهات جميع
يد البعض قطع وربما الدم، يَربز حتى بالسياط أنفسهم ويجلدون والطبول، املزامري
تقربًا، مدة نفسها إباحة املرأة وتنذر للصنم، تقرُّبًا ولده األب ويذبح رجله، أو نفسه
حمص مدينة يف كان وقد ذلك، غري إىل الطيور ويحرتمون السمك، أكل عن ويمتنعون

ذاك. دون ولكن أيًضا املذكور للصنم هيكل

هوامش

حمص. بحرية ماء وسط يف كانت كبرية بلدة قادس (1)
الفرات. شط َعَىل قديمة بلدة (2)
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إرسائيل بني زمن

وكانت السالم، عليه داود حوزة تحت حماة مدينة دخلت امليالد قبل ١٠٠٠ سنة حدود يف
حارب السالم عليه داود أن وذلك املدن؛ أكرب من وكانت صوبة، مملكة زمنه يف ى تُسمَّ
خيل أرجل وقطع راجل، ألف و٢٠ فارس ١٧٠٠ منه وأخذ عليه، فانترص دمشق ملك
معاهدة َعَىل ع فوقَّ «يورام» ابنه لداود أرسل الخرب حماة ملك «توعي» بلغ فلما املركبات،
ثم ومالًكا، ضيًفا فيها ونزل حماة إىل وجاء حمص، فَمَلَك داود سار ثم بينهما. صلح
فكانت الحني ذلك يف إرسائيل بني شوكة وامتدت فامتلكها. الجزيرة بالد غازيًا سار

مستقلة. وتارًة اإلرسائيليني أعمال من تارًة حماة
فحاربها مستقلة حماة كانت — اإلرسائيليني ملوك عرش ثالث — ياربعام َمَلَك ملا ثم
بختنرص يد عىل إرسائيل بني دولة انقرضت حتى شأنها كان وهكذا لحوزته، واسرتدها
فاستاقوا الجرارة بعساكره وزيره وأرسل حماة، حول بجيوشه فخيم جاء الذي بابل ملك

عروشها. َعَىل خاويًة منازلهم وتركوا إرسائيل بني





اليونانيني أيام محاة

سنة من وبقيت البلدان، من اإلسكندر عليه استوىل ما جملة يف سوريا مع حماة دخلت
الحروب من تنُج ولم اليونانية، اململكة عمال عليها تتعاقب ٦٢ سنة إىل امليالد قبل ٣٣٢

األزمنة. تلك يف الطائلة
بها، واستقام أنطاكية مدينة فبنى سلوقلس، السورية البالد َمَلَك ٣١٢ سنة حدود يف
«السويدية» اآلن تُسمى — سلوقية مدينة وبنى أنطوكيوس، أبيه باسم أنطاكية وسماها
أفاميا وسماها — املضيق قلعة اآلن وبدلها — أفاميا وبنى العايص، نهر ضفة َعَىل —
وجاء حلب، قلعة وبنى الالذقية، اآلن اسمها مدينة لوزيقة أمه باسم وبنى امرأته، باسم
قلعة صورة َعَىل ببنائها وأمر فسوي، االستدارة عىل القلعة جبل بتسوية فأمر حماة إىل

حلب.
األزمنة يف أصبحت حتى بناءها ويُحسنون بها يُزيدون امللوك بعده زال ما ثم
باب إىل الداخل ينظر غريبة، اإلتقان من هيئة َعَىل بُنِيَْت فقد القالع، أدهش من الغابرة
مرتفعة جسور خمس عىل عظيمة بحجارة مبني واألبهة، العظمة عليه تلوح مشَمِخر لها
للحراسة املفتوحة النوافذ من البلد فريى األبراج منعطفات إىل يدخل ثم الخندق، فوق
بشبك ُسدت التي الواسعة النوافذ فوقها ومن الخارج، من والضيقة الداخل من الواسعة
الذخائر ومحل الحكومة دار من عظيمة بنايات املدخل قطع وبعد عظيم، الحديد من
للقلعة جامع الفداء أبي جامع مقابله ويف مرتفع. عظيم سور بها يحيط السكن وبيوت
طرفها ويف ا. جدٍّ كبرية حمام واسعة بمسافة القبلية الجهة إىل ومنه شامخة، منارة ذي
خفي مكان من يأتي ا جدٍّ عذب ماء فيه واسع برئ الجرس باب طريق َعَىل امُلطل الرشقي
تحت طريق ولها اآلن. حتى باطنها يف جاريًا يزل لم ماءه إن يقال العايص نهر من
ببعض متصًال الدوالك بستان تحت من مارٍّا الشمال جهة من العايص إىل يصل األرض



حماة تاريخ

يصعد لئال السور حيطان إىل الخندق أسفل من األملس بالحجر مرصونة وكانت البيوت،
أسفله يرى أن السور َعَىل الواقف يكاد ال ا جدٍّ عميق حولها دائر خندق ولها العدو. إليها
جرس اآلن املسمى املكان من — املاء إىل طريق الخندق ولهذا عنه، مرتفًعا العايص كان
العايص ماء منه يفتحون الحصار أرادوا إذا كانوا — الجرس باب محلة مدخل يف الهوى

القلعة. إىل يصل أن أحد يقدر فال الخندق جوانب جميع من فيمتلئ
وبإزاء فقال: ،٥٧٠ سنة دور يف حماة قدم حينما رحلته يف جبري ابن وصفها وقد
ب ُرسِّ واملنع. الحصانة يف دونها كانت وإن الوضع، حلبية قلعة املدينة بجوف النهر ممر
انتهى. العدى. مرام تتهيب وال الصدى، تخاف ال فهي فيها، ينبع ماء النهر من لها
غري حماة، قلعة حقيقة فنعرف حلب قلعة إىل ننظر ألن يكفي الوضع» «حلبية فقوله:
طرف ويف ياقوت: وقال مركزها. ألهمية بالنسبة حماة قلعة من أمنع حلب قلعة أن
وأكثر. ذراع مائة خندقها وحفر عمارتها، وإتقان حصنها يف عجيبة عظيمة، قلعة املدينة

انتهى.
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الرومانيون

سورية، بالد من عليه استوَلْوا فيما حماة َعَىل الرومانيون استوىل ٦٤ سنة حدود يف
وكثرت البالد فازدهرت الحضارة عليهم ودخلت شوكتهم، وعُظمت ملكهم، مدة وامتدت
وأشجار كثرية قرى ذات عظيمة كورة مدتهم يف بلعاس املسمى املكان كان فقد السكان،
املاء من ليستفيدوا العايص َعَىل النواعري أنَشئُوا الذين وهم وغريه، زيتون من مثمرة
حماة إىل مصياف جهة من ماء قناة حفروا أن عملوه ومما املرتفعة، األمكنة إىل فيجري
أهل منه وليرشب له املجاورة القرى به لتُحيي املاء داخلها يف يجري بالحجارة مغطاة
لتعمر املضيق قلعة حتى حماة شمال مارة سلمية رشقي من أخرى قناة وعملوا املدينة،

أيًضا. لها املجاورة القرى
قرى من بقرية تمر تكاد فال واستثماره الزيتون زرع يف كربى عناية لهم وكان
ما وحسنوا القلعة، بنيان يف زادوا وقد مخازنه. وآثار الزيت مطاحن آثار وتجد إال حماة

وسنذكرها. «العايص» األورونت نهر َعَىل الجسور بعض وعملوا شاءوا،
بالسكان آهلة كانت البالد وأن وعمل، ِجدٍّ أهل كانوا أنهم آثارهم من يظهر والذي
بحيث أخرى بآثار يمر حتى قرية آثار يفارق يكاد ال حماة بر يف املتجول فإن أيامهم؛ يف

اآلن. املوجودين أضعاف أضعاف النفوس عدد ألصبح بالسكان عامرة كانت لو
الروماني أسطتينوس بناها — األبيض الحجر من بها محيطة أسوار لحماة وكان

املسلمون. َمَلكها حتى الرومانيني بيد ظلت وقد عديدة، أبواب ولها —
امليت تماثيل حاملني أمامه ومشوا نعش، يف وضعوه ميت لهم مات إذا كانوا عاداتهم:
املسمى املوهوم للشخص ليُعطيها النقود من شيئًا امليت فم يف ويضعون وأسالفه،
— أجرته النقود هذه وأن املوت نهر إىل األموات بنقل مَوكَّل أنه يزعمون — شارون
وكانوا الجنازة. مع كان من به ورشوا ماءً الكهنة أخذ الدفن مكان إىل وصلوا فإذا
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شكل عىل مرتب حطب َعَىل امليت جسم فيطرحون األموات حرق أيًضا يستعملون
املوسيقية، اآلالت أصوات َعَىل وسكون هدوء بكل حوله الحارضون يدور ثم مذبح،
الطيب يلقون وأُناس الحطب، فيُرضم نار من بشعلة امليت أقارب أحد يأتي ذلك وبعد
ويضعونه الرماد يجمعون ثم بالخمر، النار يطِفئون يحرتق وعندما الطيبة، والروائح
سالحه الجندي مع يطرحون أنهم عادتهم جرت وقد املدفن. يف ويلقونه ثمني إناء يف

ُحليهن. بعض النساء ومع
يجتمع األسبوع من يوم باتخاذ األمم من قبلهم َمْن مسلك الرومانيون سلك وقد

اآلن. عندنا الخميس كيوم والرشاء للبيع القرى أهل فيه
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املسلمني زمن يف محاة

ُعبادة عليها وضع حمص — عنه هللا ريض — الجراح بن عامر عبيدة أبو فتح بعدما
للهجرة ١٨ سنة مذعنني أهلها فتلقاه حماة إىل جاء ثم الرستن، فتح ثم الصامت، بن
اتخذ مدة حماة يف وأقام أرضهم، عىل والخراج رءوسهم يف الجزية عىل فصالحهم
حماة، أهل صالحه ما َعَىل أهلها فصالحه شيزر إىل رحل ثم جامًعا، العظمى كنيستها

وتوابعها. هي اإلسالمية الدولة يد تحت حماة دخلت الحني ذلك ومن
دخل ما جملة يف األمويني حكم يف دخلت حتى الراشدين للخلفاء تابعة حماة ظلت
أهل لنفرة بنيانها بعض وخرب الحني، ذاك من عمرانها تناقص وقد حوزتهم، تحت
الذين كلب وعشائر الرشق، جهة من حماة صحاري قطنوا الذين ِكندة عرب من القرى
بالقرى إال لحماة حياة وال السكان، من القرى فخلت الغرب جهة من صحاريها سكنوا
وأن سيما .٢٩٠ سنة حد إىل أعمالها من فكانت بحمص وأُلحقت لهذا، عمرانها فرتاجع
الناس فطفق والعراق، بغداد بإعمار إال عناية لهم يكن لم الخالفة أخذوا ملا العباسيني
التي الكبرية املدن خربت حتى الخالفة مركز من التقرب ويقصدون أوطانهم يهجرون
وصوران ولطمني واألندرين البلعاث كورة مثل ثروتها موارد منها تستقي حماة كانت

وغريها. وبعرين
من املعتضد مع سائًرا كان حينما البلدان من شاهده فيما الطيب بن أحمد قال
بالحجارة بناء وفيها حجارة، سور عليها قرية حماة :٢٧١ سنة الشامية البالد إىل بغداد
وليست قرية فسماها نواعريها. ويدير بساتينها، ويسقي أمامها، والعايصيجري واسع،
تسمية منه يستغرب ال املعتضد زمن يف بغداد يشاهد من ولكن يقول، كما قرية هي

قرية. حماة
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امرؤ ذكرها جاهلية، قديمة مدينة حماة البلدان: معجم يف الحموي ياقوت وقال
فقال: بشعره القيس

وش��ي��زرا ح��م��اة م��ن رح��ن��ا ع��ش��ي��ة وال��ه��وى ال��ل��ب��ان��ة أس��ب��اب ت��ق��ط��ع

عمل من كانت بل مفرد بسلطاٍن الِعظم من اليوم هي ما مثل قديًما تكن لم أنها إال
انتهى. حمص.

ضعضع فمما حادثة؛ من مدة تخلو ال أن كادت حتى حماة َعَىل الحوادث توالت ولقد
رئيسهم، شامة أبي بقيادة ٢٩١ سنة عليها القرامطة هجوم أيًضا وقوَّضبنيانها أركانها
وسلمية باملعرة ذلك مثل وعمل ونساءها، وأطفالها أهلها وقتل وحماة حمص َمَلَك فإنه
عظيًما جيًشا العبايس املكتفي إليهم فأرسل املكتب، صبيان حتى كثريين سلمية يف فقتل
أبي َعَىل وقبضوا كثريين، القرامطة من فقتلوا «تمانعة» تمنع قرية عند بهم فالتقوا

بغداد. يف بقتلهم الخليفة فأمر وغالمه عمه وابن شامة
تابعة مدة وبقيت حلب صاحب الكالبي مرداس بن صالح حوزة يف حماة دخلت ثم
بعده ومن ،٤٧٧ سنة حمص وايل كلند بن جعفر الدولة شجاع عليها استوىل ثم لحلب،
السلجوقي ملكشاه السلطان أقطعها بعده ثم حمص، صاحب مالعب بن خلف ملكها

دمشق. ملك «طغتكني» حوزة يف دخلت ٥٠٤ ويف لحلب. تابعة فصارت آلقسنقر
صاحب طغتكني ملحاربة عسكًرا ملكشاه بن محمد السلطان أرسل ٥٠٩ سنة ويف
تَُطل لم الحصار مدة أن غري وحارصوها حولها، فخيَّموا حماة َعَىل طريقهم فكان دمشق
«قريخان» األمري إىل سلموها ثم فنُِهبَت، أيام ثالثة أموالها نهب وأباحوا عنوة، ففتحوها
فتح إىل منها سارت ثم مدة حماة يف العساكر واستقامت حمص. صاحب قراجا بن
ال وكان محمود األمري ابنه حماة َعَىل — املذكور — قريخان فوىل واملعرة، كفرطاب
إىل بعسكره سار ٥١٧ ويف وظلًما. خسًفا الناس فسام شيئًا واإلنصاف العدل من يعرف
حماة، إىل فعاد فُجِرح يده يف القلعة من بسهم فُرمي فهاجمها، ليفتحها فامية1 قلعة
طغتكني سمع فلما بموته، الحمويون ففرح تويف مدة وبعد يربأ فلم جراحة له وُعِمَلت
بالد جملة من فصارت قلعتها واستلموا فهاجموها عسكًرا حماة إىل أرسل دمشق ملك
وبعد مسعود، البنه صارت ثم مدة وبقي آقسنقر بن الرتكي الربسقي ملكها ثم طغتكني.
طغتكني. بن توري بن سونج املسمى ابنه عليها فوىل طغتكني بن توري اسرتدها ذلك
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وكتب الفرات، وعرب املوصل من آقسنقر بن زنكي الدين عماد سار ٥٢٣ سنة ويف
صاحب سونج لولده توري فكتب الفرنج، ملحاربة بالجنود يمده أن دمشق ملك توري إىل
فغدر بظاهرها، وخيَّم حلب إىل ورحل حماة عسكر فجهز بعسكره، معه يسري أن حماة
من ورحل مقدَّميهم، وأرزاق وعساكره خيامه ونهب عليه وقبض زنكي الدين عماد به
محاربًا حمص إىل منها سار ثم الجند، من لُخلُوَِّها حرب بال فتسلمها حماة إىل وقته
وأرسله أطلقه ثم عنده معتَقًال حماة أمري وأبقى فرجع، فتحها َعَىل يقدر ولم فحارصها
إسمعيل سار السنة هذه ويف .٥٢٧ سنة إىل الدين عماد ُملك يف حماة وظلت أبيه، إىل
وبني بينه فجرى الفطر عيد يوم فحارصها حماة إىل دمشق ملك طغتكني بن توري بن
بكر الغد كان فلما اليوم، ذلك يف يفتحها أن يقدر ولم َرضوس، حرب الحموية العساكر
فأمنهم، األمان أهلها فطلب الحصار، وضيق وجوانبها أبوابها جميع من وزحف إليها
واستوىل رغًما ففتحها حصينة الحني ذاك يف تُكن لم أنها غري محاَرصة القلعة وبقيت
فاسرتجعها، زنكي إليها عاد ثم ففتحها. شيزر إىل سار ثم وذخائر، سالح من بها ما عىل
بنور امللقب محمود الدين نور ابنه بعده فملكها وفاته، حني ٥٤١ سنة إىل يده يف وظلت

هللا. رحمه الشهيد الدين
وتهدمت فخربت املزعج بالزلزال حماة أرض اهتزت رجب شهر يف ٥٥٢ سنة ويف
املكتب فارق حماة بمدينة كان ُكتَّاٍب ُمعلِّم أن ويكفي الفداء: أبو قال قلعتها. أسوار
يسأْل أحد يحرض فلم امُلعِلم: قال جميعهم، الصبيان َعَىل املكتب فسقط الزلزلة وجاءت
وعمل ولده ختن قد كان ملكها إن حتى أيًضا شيزر وخربت هناك. له كان صبي عن
فسقطت الهزة فجاءت داره يف فاجتمعوا منقذ بني أقربائه جميع وأحرض للناس دعوة
باب َعَىل مربوط حصان شيزر لصاحب وكان آخرهم. عن فهلكوا عليهم والقلعة الدار
خرج واحد رجل منقذ بني من نجى الردم تحت الناس وُقِتَل الزلزلة جاءت فلما الدار

فقتله. الحصان فرفسه هاربًا
بالحروب اشتغاله مع فإنه الزمن؛ ذلك يف امُلريض املقام هللا رحمه الدين نور قام
إليها فرتاجع قلعتها وأعاد أسوارها، فبنى كانت كما بإعادتها حماة تدارك العظيمة
غري وبنى طائلة، أوقاًفا لهما ووقف املارستان وبجانبه املعروف جامعه وبنى الناس،
وبعلبك وشيزر وحمص دمشق أسوار بنى ثم — ذكره وسيأتي — املساجد من ذلك
هللا رحمه الدين نور تويف ٥٦٩ سنة ويف املذكورة. الزلزلة خربتها قد كانت وكلها وحلب
الثاني ربيع غرة يف ٥٧٠ سنة ويف إسماعيل. الصالح امللك ابنه حوزة يف حماة فدخلت
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ما جملة يف حماة فكانت األيوبي الدين صالح السلطان واملرصية الشامية البالد َمَلَك
العساكر بتهيئة وأمره الحارمي، تكش بن محمود الدين شهاب خاله عليها ووىل َمَلك،
صالح ملحاربة وحلب املوصل من ساروا الذين وأعمامه إسماعيل الصالح امللك ملحاربة
صالح مع حماة عساكر فتوجهت الصالح، امللك البنه الدين نور ُملك يسرتجعوا كي الدين
فطلبوا منهزمني وتبعهم الدين صالح فهزمهم حماة،2 قرون عند الجمعان فالتقى الدين
ثم الصالح. للملك حلب تكون وأن وتوابعها الشام بيده تبقى أن َعَىل فصالحهم الصلح،
أحدهم طعنه وقد — قتله يقصدون اإلسماعيليون وكان مصياف،3 إىل الدين صالح سار
من قرب فلما وأحرقها، قالعهم خرب مسريه ويف لحربهم، فسار — مقتًال منه يُِصب فلم
ففعل، بالصلح يتوسط أن الدين صالح خال حماة صاحب إىل صاحبها كتب مصياف

ِمرص. إىل عنهم ورحل ففعل عنهم يصفح أن أخته البن وكتب
وكان — حماة إىل بجموعهم الفرنج سار ٥٧٢ سنة ِمرص إىل ووصوله رحيله وبعد
يفتحونها كادوا حتى السور حول واجتمعوا الحصار، عليها فشددوا — مريًضا عاملها
بعض دخلوا بعدما السور خارج إىل الفرنج وأخرجوا قتالهم، يف سكانها فَجدَّ قهًرا
تويف ذلك أثناء ويف حارم. مدينة إىل الفرنج رحل ثم أيام أربعة القتل واستمر جهاته،
صالح السلطان عليه فحزن — أيًضا ولده وتويف — الحارمي الدين شهاب حماة عامل
صاحب العاِلم املجاهد عمر الدين تقي املظفر امللك أخيه ابن حماة إىل وسريَّ الدين،
فلم الستقباله، أهلها خرج حماة من قرب فلما البالد، بحفظ وأمره وامَلَربَّات، الخريات
أرسالن قليج محاربة إىل الدين صالح السلطان عمه ندبه حتى قليًال إال فيها يلبث
عامل من رعبان مدينة أخذ قصد املذكور أرسالن قليج فإن الروم؛ بالد صاحب الرتكي
بألف أرسالن قليج حرب إىل عمر الدين تقي املظفر امللك حماة ملك فتوجه الدين، صالح
عرشين أرسالن قليج جيوش وكانت رعبان، حصن َعَىل الجمعان والتقى حموي، فارس
عرشين هزمت يقول: مفتخًرا حماة إىل حماة ملك وعاد الحموية، العساكر فهزمتهم ألًفا

بألف. ألًفا
واملعرة، منبج، حماة بمدينة األيوبي الدين صالح السلطان أَلحق ٥٨٢ سنة ويف
صالح السلطان سار ٥٨٤ سنة ويف حماة. توابع من وجعلها وميافارقني وكفرطاب،
فرشع حماة، مللك وسلمها أيًضا فتسلمها الالذقية حارص ثم فتسلمها، جبلة إىل الدين
َشاَد فإنه حماة؛ قلعة يف فعل كان كما وتحصينها قلعتها بنيان إعادة يف حماة ملك
اململكة نطاق توسيع إىل برصه طمح وقد الالذقية من عاد ثم بنيانها، من تشعث ما
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السويداء َعَىل واستوىل وغريها، حران وَمَلَك الفرات وراء ما إىل بعسكره فسار الحموية،
يف فتويف املوت ثم املرض أدركه الفتوح يف يَِجدُّ وبينما عظيمة، حروب يف كثرية ومدنًا
موته خرب فأخفى محمد املنصور امللك ولده معه وكان ،٥٨٧ سنة الجمعة يوم رمضان
ذكرها. وسيأتي مدرسة، الرتبة جانب إىل وبنى ظاهرها، يف ودفنه حماة إىل به ورحل

صالح أبيه عم بأمر — املذكور — محمد املنصور امللك ابنه بعده حماة َمَلَك ثم
منبج منها له وأبقى أبوه افتتحها التي البالد منه أخذ الدين صالح أن غري الدين،
إىل وسار جيشه املنصور امللك جهز ثم لحماة. تابعات واملعرة وسلمية املضيق وقلعة
حني فُجِرَحت بيده سهم فأصابه املجانيق، عليها ونصب فحارصها بارين4 قلعة فتح
،٥٩٥ سنة القعدة ذي ٢٩ يف فتَحها حتى فتحها يف ا ُمِجدٍّ وبقي يرجع فلم الزحف
العادل امللك فتحها خرب بلغ فلما حماة. إىل رجع ثم شئونها إلصالح مدة بها وأقام
وأخريًا بذلك، حماة صاحب يرَض فلم املقدم، ابن لصاحبها باسرتجاعها أمر أيوب ابن
امللك كتب ٥٩٧ سنة ويف بذلك. فريض بارين ِعَوض نجم5 وقلعة بمنبج املقدم البن سمح
خليفة العادل امللك عمهما ويحاربَا ليتِحَدا إليه ينضم أن حماة مللك حلب صاحب الظاهر
ملك بذلك يرَض فلم ومنبج، املضيق قلعة يعطيه أن إليه انضم إن ووعده الدين، صالح
وسار كثيًفا، جيًشا ز وجهَّ الظاهر فغضب األيوبي، للبيت والؤه يدوم أن وأحب حماة
فخربت السور، أبواب أهلها وأغلق فحارصت حولها، وخيَّم حماة إىل ومنها فامية إىل
فوقعت املدينة محلة يف الغربي السور باب من حماة هاجموا ثم لكثرتها، املقابر عساكره
— العميان وباب القبيل والباب الغربي الباب َعَىل العساكر فرق ثم عظيمة، معركة فيه
فُجِرح، ساقه يف بسهٍم الظاهر امللك وُرِمَي شديًدا، قتاًال فقاتلوا — املدينة محلة يف وكلها
الصلح الفريقني بني جرى ثم الحمويني، عىل الخناق ضاق حتى أياًما الحرب واستمرت
ورحل الظاهر، للملك فدفعها حربية غرامة دينار ألف ثالثني حماة ملك يدفع أن َعَىل
وسار منه، لينتقم العادل امللك فطلبه حلب إىل وعاد ينجح، فلم ليملكها دمشق إىل عنها
تل َعَىل نزوله وكان ملكها، عند ضيًفا وحلَّ حماة إىل وصل حتى إياه طالبًا ِمرص من
ملك أخيه ابن بلغ حماة إىل قدومه خرب وكان بإكرامه، املنصور امللك فقام صفرون6
منه، أخذها أن بعد حماة ملك إىل املعرة وأرجع إليه، ويعتذر يالطفه إليه فأرسل حلب
الفرنج قصد ٥٩٩ سنة ويف راضيًا. دمشق إىل ورحل ريض حتى يسرتضيه يزل ولم
وأنجده لبعرين، املنصور امللك فتلقاهم وغريهما وطرابلس األكراد حصن من حماة
يف بعرين صحاري يف وامتدت الحرب نريان اشتعلت وهناك حمص، وملك بعلبك ملك
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فعاد تُعد، ال وأرسى قتىل تركوا بعدما الفرنج عىل الهزيمة فكانت الصوم، شهر زمن
الدين بهاء الفاضل فاستقبله ظافًرا الحرب ميدان من بعرين إىل الحموية الديار ملك

بقوله: له مادًحا السنجاري

واألس��ل ب��ال��ب��ي��ض ال��م��ن��ى ف��ي��ه��ا ي��ن��ال م��ع��م��ع��ة ص��وت إال ال��ع��ي��ش ل��ذة م��ا
ال��ع��ذل ك��ث��رة وف��اء ع��ن ي��ل��وه ل��م ف��ت��ى ن��ص��ح ال��م��ن��ص��ور ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
رج��ل إل��ى م��ح��ت��اج ف��ال��ُم��ل��ك وِج��دَّ م��ل��ك ب��ال ال��دن��ي��ا ت��ت��رك وال اع��زم
وم��ن��ت��ع��ل ح��اٍف م��ن ال��ب��ري��ة ف��اق وَم��ْن ال��م��ل��وك خ��ي��ر ي��ا ال��ع��ص��ر أوح��د ي��ا

يرحل لم املنصور وكان — للحرب هائلة بقوة وعادوا شعثهم ملوا الفرنج إن ثم
وحمي الحرب املنصور فجدد هزيمتهم، من أيام ثمانية بعد عودهم وكان — بعرين من
حماة ملك عاد ثم وأرسى، قتىل ترك بعد هزيمة رش منهزمني الفرنج فانكشف وطيسها،

منها: بقصيدة الحميص سعادة بن سالم فهنأه بعرين إىل

ع��رم��رم��ا ال��ِخ��ض��مَّ ال��ب��ح��ر ح��ك��ى ج��ي��ًش��ا ب��ح��ره��ا ب��س��اح��ل م��ن��ت��ق��ًم��ا وش��ن��ن��ت
أن��ُج��َم��ا األِس��نَّ��ة وأط��ل��ع��ت ل��ي��ًال ه��ب��وات��ه م��ن اآلف��اق ف��ي أس��دل��ت

فبلغ حماة، قاصدين وساروا تركوها بعرين فتح َعَىل يقدروا لم ملَّا الفرنج إن ثم
الرقيطاء لقرية وصلوا قد والفرنج إال يشعروا فلم للقاهم فاستعدُّوا الخرب الحمويني
حماة بر محافظ البالعي الدين شهاب َعَىل وقبضوا والقرى والقافلة املوايش ونهبوا
وعادوا تركوها وجوههم يف أُغِلَقت حماة أسوار أبواب أن وجدوا وملا أسريًا، فأخذوه
إىل ورجع بعلبك بجبال وتعلَّق الطريق يف الدين شهاب منهم فهرب والغنائم، باألسري

حماة.
سنة وتويف دماغه وورم الشديدة الحمى فمسته بعرين من املنصور امللك رجع ثم
املظفر امللك ولده كان تويف وحينما — ترجمته وستأْتي — عظيًما فاضًال وكان ،٦١٧
خاله عند النارص امللك الثاني وولده ِمرص، يف الكامل امللك خاله عند بامللك إليه املعهود
حماة أعيان فريج ابن الدين زين أبيهما وزير فجمع دمشق، صاحب املعظم امللك
فأرسله دمشق ملك خاله وكاتبوا النارص، تولية َعَىل فاتفقوا يولُّونه فيمن وشاورهم
خرب بلغه قد املظفر أخوه وكان واملعرة، وسلمية بعرين وتوابعها حماة فملَّكوه إليهم
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أخيه إىل منه ذهب امُللك أن بلغه الطريق ويف امُللك ليتوىل حماة فقصد املنصور أبيه وفاة
مسكنًا. واتخذها دمشق إىل فذهب

أخويه إىل الكامل ملكها فكتب ِمرص، عىل باالستيالء الفرنج طمع قوي ٦١٨ سنة يف
بطريقه وَمرَّ حلب من بعساكره األرشف فسار معونتهما، يطلب حلب وملك دمشق ملك
املعظم وملكها دمشق عساكر وسارت بعسكره، النارص ملكها فاستصحب حماة َعَىل
ملكها. مع مكانها إىل الحموية العساكر فعادت الفرنج وانهزم دمياط، يف الحرب فكان
صاحب النارص أخته ابن ملحاربة دمشق صاحب املعظم امللك سار ٦١٩ سنة يف
بذلك فوعده إليه يدفعه ماًال عليه َرشط عليهم ليَُولُّوه الحمويون طلبه حني ألنه حماة؛
وحارصوا، السور أبواب الحمويون فأغلق قريين،7 قرية َعَىل بعساكره فخيم له، يِف ولم
فنهبوها سلمية إىل عنها رحلوا ثم قليل، قتال فجرى الدمشقية الجنود عليهم وزحفت
فاستلمها املعرة قصد ثم ِقبله، من واليًا عليها املعظم امللك ووىلَّ حماة، توابع من ألنها
ملحاربة العود نية َعَىل حولها وخيَّم سلمية إىل عاد ثم ِقبله، من واليًا عليها ووىل أيًضا
ويف بعرين. سوى ملحقات لحماة يبَق لم املدينتني هاتني وبذهاب وملكهم، حماة سكان
سلمية عن يرحل أن دمشق ملك أخيه إىل ِمرص ملك الكامل من كتاب جاء األثناء هذا
النارص امللك أخا محموًدا املظفر امللك ووىلَّ ففعل، دمشق إىل ويعود حماة ملك عن ويعفو

.٦٢١ سنة وذلك حماة مللك املعرة وأعاد الكامل، امللك بأمر سلمية َعَىل حماة ملك
يحب األرشف وكان األرشف، امللك ألخيه دمشق الكامل امللك أعطى ٦٢٦ سنة ويف
الكامل أخيه من فطلب عظيمة، محبًة حماة ملك النارص امللك أخا محموًدا املظفر امللك
يف ونزل جرار، بجيش ِمرص من الكامل فسار النارص، وعزل املظفر تولية َعَىل مساعدته
شريكوه عسكره قائد وكان حماة، نازلوا عسكًرا وأرسل سلمية، إىل منها سار ثم املريج8
— أرسالن قليج ب امللقَّ — حماة صاحب النارص َعَىل الجبن فاستوىل حمص، صاحب
الكامل. يدي بني لتُحرضني الليل يف عندك أحرض أن أريد إني شريكوه: إىل فأرسل
وأمر شتمه رآه فحني الكامل، إىل به فسار رمضان، من األخري العرش يف إليه خرج ثم
من وكان يسلموها. أن إليهم فكتب بتسليمها، بحماة لنوابه يكتب أن وأمره باعتقاله،
أخا املعز امللك القلعة من وأنزال فامتنعا، مرشد والطوايش برش الطوايش النواب جملة
ألحد إال يسلمونها ال أنهم للكامل أعيانها وكتب حماة، فملَّكاه — املذكور النارص— امللك
مع اتفق للمظفر: يقول الكامل امللك فأرسل — ذكره املتقدم — عمر الدين تقي ذرية
معه فاتفقوا الحكام فراسل الكامل، عسكر مع لحماة محاًرصا املظفر وكان أبيك. غلمان

27



حماة تاريخ

إىل وسار فدخل له ففتحوه املعنيَّ الوقت فحرضيف َحر، السَّ النرصوقت باب له يفتحوا أن
يهنئونه الحمويون حرض الصباح ويف املغار،10 باب يف اإلكرام9 بدار املعروفة الوزير دار
إىل املظفر صعد يومني بعد ثم شهرين. إال سنني تسع النارص أخيه مدة وكانت بامُللك،
سيف لألمري شئونها وتدبري املدينة أمور وسلَّم سنة، ٢٧ ذاك إذ وعمره وتسلمها القلعة
إىل وسلمها سلمية منه الكامل امللك انتزع حماة يف املظفر استقر وملا الهدباني. عيل الدين
لحماة يبَق فلم السابق حماة ملك للنارص وسلمها بعرين وانتزع حمص، ملك شريكوه

املعرة. سوى توابع
األنصاري املحسن عبد بن محمد العزيز عبد الدين رشف الشيوخ شيخ َ هنَّأ وقد

منها: بقصيدة املظفر امللَك

رواح��لُ��ْه ف��ح��ط��ت ال��راج��ي ب��ك وح��ل ك��اه��لُ��ْه واش��ت��د ال��ُم��ل��ك إل��ي��ك ت��ن��اه��ى
م��اح��لُ��ْه روض ال��ش��ام ح��ل��ل��ت ول��م��ا رب��ع��ه��ا ف��أم��ح��ل ِم��ْص��ر ع��ن ت��رح��ل��ت
ووائ��لُ��ْه ك��ل��ي��ب تُ��ح��م��ى ب��ص��ول��ت��ه غ��ابُ��ُه أن��ت ح��م��ى ف��ي ح��م��اة وَع��زَّْت
س��ائ��لُ��ْه ويُ��ح��رم ��ي��ه ُم��َرجِّ ي��خ��ي��ب أه��وج ب��ت��دب��ي��ر ظ��ل��ت ط��ال��م��ا وق��د

خاتون. غازية الكامل امللك خاله ببنت املظفر تزوج ثم
حماة ملك رضاء بغري شميميش11 قلعة حمصشريكوه صاحب بنى ٦٢٧ سنة ويف

لذلك. شحناء بينهما فكان
املظفر امللك إليهم فخرج األكراد، حصن من حماة الفرنج قصد السنة هذه ويف
بعرين، طريق َعَىل البلد من قريبة أفيون تُسمى قرية عند القتال بينهم ووقع محمود،

غانًما. منصوًرا حماة إىل املظفر وعاد كرسة رش الفرنج فانكرس
صاحب العزيز امللك ملعاونة بعساكره شيزر قلعة إىل املظفر سار ٦٣٠ سنة ويف
واستلموها فحارصوها الداية بن يوسف الدين شهاب صاحبها يد من استالمها َعَىل حلب
الكامل للملك وأرسل حماة، إىل املظفر عاد ثم قبيس.12 أبي كقلعة يتبعها ما مع منه
إليها فسار له فأِذن النارص، أخيه من بعرين مدينة بانتزاع له يأذن أن منه يطلب
املظفر أخوه فأكرمه البلد، وسلمه إليه فنزل مقاومته عىل النارص يقِدر فلم وحارصها،
يغيظه ما عنه بلغه ثم فأكرمه الكامل إىل وسار فأبى، حماة يف اإلقامة وسأله والطفه

سجينًا. ومات فسجنه
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كيقباذ ملكها ملحاربة الروم بالد قاصًدا ِمرص من الكامل امللك َقِدَم ٦٣١ سنة ويف
يتهيأ أن حماة مللك وكتب سلمية، شمال الكامل فنزل بالده، بعض المتالك كيخرسو بن
معه، سار وقد إال الشام ملوك من ملك يبَق ولم حماة، من بعسكره فسار معه للمسري
إليهم فخرج خرتربت، إىل محارب بألفي حماة صاحب املظفر امللك الجميع أمام وسار
وشدَّد خرتربت، يف عسكره مع املظفر وُحِرصَ الكامل، عسكر فهرب واقتتلوا، الروم ملك
إىل سعى حمص ملك أن فبلغه السويداء، يف الكامل مركز وكان الحصار، عليه كيقباذ
أن الكامل ْ يشأ فلم القتال، عن فتقاعدوا نياتهم فأفسد الكامل بصحبة هم الذين امللوك
فطلب حماة، ملك نجدة إمكانه يف يُعد ولم قذى، َعَىل فأغىض ضمريه يُكنه ما يُظهر
ونادمه عليه وخلع وأكرمه كيقباذ نه فأمَّ األمان، الحمويني عساكره مع املظفر حينئٍذ
بناء يف ورشع املعرة، َعَىل املظفر فنزل الكامل مع رجع ثم يومني، ضيًفا عنده وأقامه

وذخائر. سالح من عظمى كمية وأودعها جميلة هيئة عىل وأتمها املعرة قلعة
بالد مللك وكتب الصالح، أخوه بعده فَمَلَك دمشق ملك األرشف تُُويفِّ ٦٣٥ سنة ويف
سوريا، وبالد ِمرص ملك الكامل أخيه ملحاربة معه يكونوا أن وحمص وحلب الروم
بعساكره املسري فجد الكامل إىل الخرب وصل وقد حماة، ملك وامتنع ذلك إىل فأجابوه
الكامل فقبض دمشق مللك حمصنجدًة من َقِدَمت قد الجنود وكانت حارصدمشق، حتى
حمص، ملك من سلمية بانتزاع حماة مللك توقيًعا وأرسل البساتني، بني وشنقهم عليهم
دمشق وسلَّمه ِمرص مللك أذعن دمشق ملك إن ثم فتملَّكوها. نوابه إليها املظفر فأرسل
صاحب شريكوه من لالنتقام عساكره ِمرص ملك الكامل ز وجهَّ بعلبك. عنها فعوضه
من فربز الكامل، عسكر إىل لينضم بعساكره يسري أن حماة صاحب إىل وكتب حمص،
يف فتويف املرض لحقه الكامل أن غري ا، جدٍّ شريكوه فخاف الرستن، َعَىل وخيَّم حماة
حارصحمص. بعدما حماة إىل املظفر وعاد حمص، عن عساكره رحلت وللحال دمشق
ملك نواب فطردوا سلمية إىل عساكره وأرسل عظيًما، فرًحا بذلك شريكوه وفرح
فيبست حماة، بساتني إىل سلمية من تجري كانت التي القناة ماء وقطعوا منها، حماة
أرسل بل بذلك حمص ملك يكتِف ولم فاحش، رضر بذلك الحمويني ولحق البساتني
حماة عن العايص ماء به ل حوَّ عظيًما ا سدٍّ املاء تجاه فبنى البحرية إىل حمص من َفعلًة
بكليته وتحامل السد هدم املاء لكن منها ينفد أن املاء وكاد النواعري فوقفت األودية؛ إىل

الكامل. امللك ملعاونته حماة ملك من انتقاًما كان ذلك كل األصيل، مجراه إىل وعاد
ملوافقته حماة ملك املظفر من حلب ملك الدين صالح بن شاه توران اغتاظ كذلك
فوصل وملكهم، الحمويني من به لينتقم عظيًما جيًشا حلب من فأرسل الكامل، للملك
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وأودعها املظفر بناها قد كان التي العظيمة قلعتها وخرَّب وافتتحها للمعرة الجيش
فحارصها، حماة إىل بجنوده شاه توران سار ثم ِقبله. من نائبًا عليها ووىلَّ الذخائر
وأُتِلَفت الخناق ضاق حتى الحصار وطال املدينة، أطراف من قدرت ما عساكره ونهبت

تُحىص. ال كثرية أموال
بعرين، سوى حماة توابع من يبَق ولم حلب، إىل بعساكره شاه توران رحل ثم
تذهب أن حماة ملك فخيش حلب، ملك انتزعها واملعرة حمص، ملك انتزعها سلمية فإن
بعسكره دمشق إىل حماة ملك سار ثم فُهِدَمت، لألرض قلعتها بهدم فأمر أيًضا، بعرين
حارص عوده ويف حماة إىل عاد ذلك وبعد دمشق َعَىل لالستيالء الصالح للملك نجدًة

عنها. رحل ثم حمص
دمشق، يف عنه نائبًا املغيث ابنه وأبقى ِمرص إىل منها سار دمشق الصالح َمَلَك وملا
فسارا حمص، ملك شريكوه ومعه الفرصة بعلبك صاحب إسماعيل الصالح عمه فاغتنم
سنة وذلك — املذكور — أخيه ابن نائبها يد من للصالح ألخذها دمشق إىل بجموعهما
حماة ملك وكان قهًرا. أخيه ابن من إسماعيل الصالح استلمها طويل حصار وبعد ،٦٣٧
عيل الدين سيف ى املسمَّ األمراء أحد مع نجدًة فأرسل لصاحبها، دمشق يحفظ أن قصد
وأن اختصما، قد أنهما — املذكور — وعيل املظفر وأظهر كثري، ومال وسالح عسكر من
صاحب أن يموِّهون الذخائر ومعهم الجند بعض فتبعه حماة فراق وأراد غضب قد عليٍّا
عن عليٍّا يمنع ال كي حمص ملك شريكوه من خوًفا وذلك للفرنج؛ تسليمها يريد حماة
قدم فلما حمص، بحرية عند لهم فكمن عليه الحيلة هذه تخَف فلم الطريق، يف املسري
حمص، يف للضيافة ودعاه مصدقه أنه وأظهر بهم ب ورحَّ شريكوه تلقاه معه بمن عيلٌّ
إىل وصلوا فلما وسِلموا، فهربوا بالحيلة شعروا واآلخرون الجند وبعض هو معه فعاد
وهم يعذبهم، من عليهم وسلط وأموالهم ذخائرهم وسلب شريكوه عليهم قبض حمص
ومات أفقرهم. حتى العذاب من أنفسهم بها ليشرتوا حماة من األموال له يستجلبون
وكان شريكوه، مات حتى السجن يف الباقون وبقي السجن يف معه وكثريون عيل رئيسهم
بعد شريكوه تويف ثم عظيًما. ضعًفا حماة ملك املظفر قوة لضعف عظيًما سببًا ذلك

إبراهيم. ابنه بعده حمص وَمَلَك السجناء وخرج برهة
بن محمد الدين نارص املنصور امللك بن محمود املظفر امللك تويف ٦٤٢ سنة ويف
١٥ ُملكه مدة فكانت حماة، ملك أيوب بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر امللك
يجاوز لم ولكونه محمد، املنصور امللك ابنه بعده فَمَلَك أيام. وعرشة أشهر وسبعة سنة
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رشف والشيخ طغريل، الدين سيف أبيه مملوك اململكة بتدبري قام سنني العرش عمره
الدين بهاء والوزير مرشد، والطوايش حماة، شيوخ شيخ األنصاري العزيز عبد الدين

الكامل. امللك بنت خاتون غازية املنصور أم إىل بالرأي يرجعون وهؤالء التاج، ابن
صاحب من فانتزعوها سلمية إىل عسكًرا أرسلوا املنصور عليهم ملَّكوا وحينما

بحماة. وألحقوها حمص
قضاء البارزي هللا هبة بن إبراهيم الدين شمس املنصور امللك وىلَّ ٦٥٢ سنة ويف

الشهري. لفضله حماة
— حلب إىل الحجة ذي من األخري العرش يف بعساكره هوالكو َقِدَم ٦٥٧ سنة ويف
امللحمة فكانت لقتالهم حلب عسكر فخرج — الدين صالح بن شاه توران حاكمها وكان
أبواب يف الناس فازدحم منهم، يقتلون الترت وتبعهم الحلبيون فانكرس بانقوسا، عند

هللا. سلمه من إال يَسلم فلم الزحام لشدة بعضهم فخنقوا املدينة
ملك النارص وبرز للحرب، الجنود فهيئت دمشق إىل الخرب وطار حلب هوالكو وَمَلَك
البالد سكان قلوب يف الرعب ووقع هوالكو، حرب الستقبال بعساكره برزة إىل دمشق
بلغ فلما النواب، غري حماة يف يبَق ولم برزة إىل حماة ملك املنصور امللك فرحل الشامية،
برزة يف وهو املنصور ملكهم إىل مرشًدا الطوايش أرسلوا بحلب الترت فعل ما حماة سكان
عىل ودخلوا حلب إىل الوجهاء فسار التسليم، َعَىل أجمعوا ثم يصنعون، ما يستشريونه
ِقبله من عامًال معهم وأرسل فأمنهم، األمان منه وطلبوا البلد مفاتيح وسلموه هوالكو

القلعة. وتسلم الرعية وأمن حماة شؤون فتوىل خرسوشاه اسمه
خوًفا ِمرص إىل معه حماة وملك ملكها َفرَّ دمشق إىل هوالكو مسري خرب بلغ وحينما
قصد فإنه — شريكوه بن إبراهيم بن موىس األرشف وهو — حمص ملك أما ورعبًا،
وتفتك، وتنهب تقتل الشامية البالد يف عساكره انهالت ثم نه، فأمَّ األمان طالبًا هوالكو

املقدس. بيت يف بختنرص عن مثلها يُسمع لم أعماًال عملت وقد
وأمره لبالده بالعودة حمص لصاحب وأذن الرشق جهة إىل راجًعا هوالكو قفل ثم
دار يف ونزل حماة إىل حمص ملك األرشف فقدم قلعتها، أسوار فيُخرب حماة يف ينزل أن
الكتب وباع الحرب، وعدة الذخائر من فيها ما وحرق القلعة أسوار هدم ثم املبارز،13
األمر فعظم املدينة أسوار تخريب قصد ثم ا، جدٍّ بخس بثمٍن السلطنة دار يف كانت التي
هوالكو عامل إىل بالرشوة اإلفرنجية بن إبراهيم املسمى محافظها فبادر الحمويني، عىل
أسوارها هدم إذا ألنه عنها أهلها يرحل أن من خيفًة — يهدمها ال أن ألجل خرسوشاه

هدمها. عن حمص ملك ومنع منه الرشوة فأخذ — الفرنج فيها طمع
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صاحب أيًضا هوالكو وأمر ودمشق، حلب كقلعة القالع جميع أيًضا الترت خرَّبت وقد
جانبًا أسوارها من وخرَّب أمره فامتثل حمص قلعة يُخرب أن — املذكور — حمص

.٦٥٨ سنة وذلك ُملكه مقر ألنها البقية وترك
ملك وبصحبته ِمرص من املسلمني بجيوش سار ِمرص ملك قطز املظفر امللك إن ثم
نائب كتبغا بلغ فلما الترت، ملحاربة السنة هذه من رمضان أوائل يف األفضل وأخوه حماة
ملك صحبته ويف اإلسالمية الجموع للقاء وخرج الترت جَمع الخرب، دمشق َعَىل هوالكو
وثبت الغور يُسمى مكان يف الحرب فكان الترت، مع اتفقوا الذين امللوك من وغريه حمص
كتبغا الواقعة هذه يف وُقِتَل وينهبون، يقتلون املسلمون فتبعهم الترت وهرب املسلمون،
قتًال آخرهم عن وأفنوهم املسلمون فتبعهم الجبال رءوس يف الترت وتعلق ابنه، وأُِرسَ
حمص َعَىل وأقره قطز املظفر نه فأمَّ األمان حمص ملك األرشف طلب وحينئذ وترشيًدا.
أحسن ثم الدماء. سفك وحب الفسق منهم ظهر الذين عنق برضب وأمر وتوابعها،
فتوجه — واملعرة بعرين وهي — وتوابعه ُملكه َعَىل وأقرَّه حماة ملك إىل قطز املظفر
كانوا أشخاص َعَىل فقبض أقوش الدين مبارز ونائبه هو بلده إىل حماة ملك املنصور
الرشق. إىل حماة عىل هوالكو عامل شاه خرسو فهرب وسَجنهم، مآربهم َعَىل للترت عونًا
يهنئه قصيدة األنصاري العزيز عبد الشيوخ شيخ عمل لحماة املنصور قدوم وبعد

منها: بها،

ج��ي��وش��ه��ا ت��ل ف��أخ��ذت ول��ق��ي��ت��ه��ا ع��روش��ه��ا ث��ل ف��ض��م��ن��ت ال��ع��دا رع��ت
ح��ش��ي��ش��ه��ا ي��ب��ي��س ف��ي ال��م��ن��ازل ح��ص��د ك��م��ات��ه��ا رق��اب ف��ي ل��س��ي��ف��ك ف��غ��دا
ع��ري��ش��ه��ا وب��ي��ن ِب��رك��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا م��راح��ل ف��س��ي��ح ِم��ص��ر م��ن وط��وي��ت
أح��ب��وش��ه��ا إل��ى األق��ص��ى روم��ه��ا م��ن ب��الده��ا ال��ع��ب��اد َع��َل��ى ح��ف��ظ��ت ح��ت��ى
م��ف��روش��ه��ا م��ن ال��ش��م��س ع��ي��ن ف��وط��ئ��ت خ��ده��ا ن��ع��ل��ك ل��وطءِ ح��م��اة ف��رش��ت

عند ضيوًفا ونزلوا حماة إىل عساكرها ففرت محاربني حلب إىل عادوا الترت إن ثم
حماة ملك فرحل حمص قاصدة الترت عساكر وسارت حمص، إىل رحلوا ثم مدة ملكها
الجموع فالتقت أيًضا دمشق عساكر حمص إىل وجاءت حمص، إىل وعسكرها وكرباؤها
ظاهر يف الواقعة وكانت — املسلمني من أكثر الترت وكان ،٦٩٥ سنة محرم شهر يف
سلمية، َعَىل خيَّموا لكنهم ألوف منهم وُقِتَل الترت وفر عليهم، املسلمون فانترص حمص—
واحًدا، يوًما الترت فحارصها — إليها عادوا قد وعساكرها ملكها وكان — حماة قصدوا ثم
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يشن وطفق بسالة أمريها فأظهر املضيق قلعة قرب فامية إىل عنها ورحلوا تركوها ثم
عنها. رحلوا حتى يوم كل عليهم الغارة

للمنصور وكتب دمشق، من عظيًما عسكًرا بيربس الظاهر امللك أرسل ٦٦٤ سنة ويف
سيس إىل األفضل وأخوه هو فسار األرمن بالد لغزو وإياهم ويسري يرأسهم أن حماة ملك
فاستقبلهم عادوا ثم سيس، صاحب ابن وأرسوا فكرسوهم باألرمن والتََقْوا وجهاتها،
وأرسل إليها، رجع برهة وبعد منها، سار ثم حماة إىل معهم عاد ثم فامية إىل الظاهر

عنوة. ففتحوها اإلسماعيليني من وأخذها مصياف لفتح العسكر
ألنهم الترت؛ من خيفًة دمشق إىل ملكها ورحل حماة من األمراء رحل ٦٧٢ سنة ويف
يكن لم األخرية املرة يف لكن عليها للغارة الشامية البالد إىل وعادوا شعثهم ملوا قد كانوا

حرب.
«منكوتمر» جاء الصالحي قالوون السلطان مملكة زمن َعَىل ٦٨٠ سنة ويف
وأمراؤهم املسلمني ملوك إليه فسار عد، يحصيها ال الترت من بجيوش هوالكو ابن
املحاربني قالوون فرتب بعسكره، حماة ملك وسار الصالحي، قالوون بأمر بالعساكر
يف حمص بظاهر الجمعان والتقى امليرسة، يف والرتكمان امليمنة يف حماة عساكر فجعل
الترت ميرسة وكانت املسلمني، قلب فانترص رجب، ١٤ الخميس يوم من الرابعة الساعة
رأُوه، من يقتلون حمص فدخلوا الترت وتبعهم أمامهم، الرتكمان ففر أيًضا انترصت قد
فعادوا األدبار َولَُّوا الترت وأن منترص اإلسالمية الجيوش قلب أن ذلك بعد علموا لكنهم
البالد به امتألت عظيًما النرص فكان يقتُلون، أقفيتهم املسلمون وركب رفقاءهم، وتبعوا

بعسكره. بلده إىل ملك كل عاد ثم املدن له وُزيِّنَت رسوًرا
املظفر امللك ابن حماة صاحب محمد املنصور امللك َ تُُويفِّ شوال يف ٦٨٣ سنة ويف
ومدة — أيوب بن شاهنشاه بن عمر املظفر امللك بن محمد املنصور امللك بن محمود
موته خرب قالوون بلغ فلما — أيام وأربعة أشهر وخمسة سنة وأربعون إحدى ُملكه
باملسري أمره ثم وبعرين، املعرة وتوابعها حماة َعَىل محمود املظفر امللك ابنه مكانه قرَّر
األفضل وعمه حماة ملك فسار — فتحها إىل حرض قد قالوون وكان — املرقب إىل معه
وأخرجوهم أهلها نوا أمَّ أن بعد وفتحوها املرقب فنازلوا الفداء أبو الشهري خ املؤرِّ ومعهم
فتحوها وأخريًا الحصار واشتد وحارصوها إليها فساروا طرابلس فتح قصدوا ثم منها،
محمود املظفر امللك عاد ثم ،٦٨٧ سنة وذلك عظيًما فيها النرص وكان ظافرين بالسيف

والعساكر. األمراء وبقية عمه ومعه حماة إىل

33



حماة تاريخ

وكان — قالوون السلطان مع فتحها ليحرض عكا إىل حماة ملك سار ٦٩٠ سنة ويف
حول عجلة مائة تحمله الكبري واملنجنيق العساكر ومعه — الشتاء فصل آخر يف مسريه
وحارصوها عكا إىل وصلوا حتى الربد لِعظم شديًدا عناءً فرأوا رجال، عرشة عجلة كل
من فكانوا عادتهم، َعَىل امليمنة رأس يف الحمويني منزلة فكانت حولها، القتال واشتد
وطال البحر، ومن عكا من يرميهم األعداء منجنيق فكان عكا؛ يمينهم وعن البحر جهة
األرض إىل قالوون هدمها ثم كلهم، أهلها وقتلوا عنوة ُفِتَحت برهة وبعد عليها الحصار
حوزة تحت كلها دخلت حتى بلد بعد بلًدا السواحل يفتحون ظلوا ثم دكاء، فجعلها

بلده. إىل ملك كل قفل ثم — عظيًما توفيًقا ذلك وُعد — املسلمني
إىل فوصل الروم قلعة فتح قاصًدا ِمرص من قالوون السلطان سار ٦٩١ سنة ويف
سبقاه ثم به فاجتمعا وعمه هو الستقباله ملكها فخرج حماة إىل سار ومنها الشام
الشمال جهة يف رسادقه رضب حماة إىل وصل وملا الضيافة، من به يليق ما له وَهيَّئَا
وعساكره يكفيه ما الفاخر الطعام من املنصور له فأخرج سلمية،14 قناة عند منها
الخيام من به يليق ما له ونصب امليدان،15 أرض يف الطعام وجعل والشامية املرصية
دار إىل قالوون السلطان سار ذلك بعد ثم فرسه. أرجل تحت الفاخر القماش له وَمدَّ
فجلس الفاخر، بالقماش الطريق أيًضا له ففرش السعادة16 دار املسماة محمود املظفر
خروجه وبعد — ذكرها وسيأتي — السلطان حمام إىل منها خرج ثم الدار يف السلطان
الحمراء بالطيارة املسماة الضيافة لدار سار ثم برهة، العايص جانب َعَىل جلس منها
سار ثم للصيد، الرشقي برها إىل حماة عن رحل ذلك وبعد النقفي،17 باب سور َعَىل
املنجنيق الحمويون نصب وحينما وعساكرها، حماة ملك ومعه الروم قلعة إىل بجيوشه
رحل ثم قالوون ودخلها نوهم فأمَّ األمان القلعة أهل طلب العدو َعَىل الرمي وقصدوا

فِمرص. دمشق إىل عنها
إىل جميًعا ساروا ثم قالوون، بطلب ِمرص إىل وعمه حماة ملك سار برهة وبعد
عيىس بن مهنَّا العرب أمري عىل قبضوا وهناك الفرقلص، ى املسمَّ املكان إىل ثم دمشق،
لتمرُّدهم فيها فُسِجنوا ِمرص إىل السلطان وأرسلهم موىس، وولده وفضل محمد وأخويه

.٦٩٢ سنة يف وذلك بلدهما إىل وعمه حماة ملك عاد ثم السلطان، َعَىل
السلطان بن محمد نارصالدين املنصور امللك السلطان حماة ملك تويف ٦٩٨ سنة ويف
بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر بن محمد املنصور بن محمود املظفر امللك
يف ونزل حماة، إىل فَقِدَم الجوكدار» «قراسنقر األمري عنه بدًال ِمرص ملك فأرسل أيوب،

الصرب. غري يسعهم فلم وأهانهم ذريته أموال وسلب املظفر دار
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حلب إىل فوصل الفرات، وعرب بجموعه الترت ملك أرغون قازان سار ٦٩٩ سنة ويف
عساكر فتبعته ليملكها الشام إىل املسري بقصد املروج18 مجمع يف ونزل حماة، إىل ثم
مجمع يف العرص وقت االجتماع فكان وحمص والشام ِمرص عساكر وقصدته حماة،
منهزمني املسلمون فَفرَّ الترت، مللك النرص فكان املحرقة الحرب نريان واشتعلت املروج،
العساكر وتبعوا دمشق، َعَىل استولوا حتى ويأِْرسون وينهبون يقتلون الترت وتبعهم
راجعة َكرَّت املرصية العساكر أن غري كثرية. غنائم فغنموا والقدس غزة إىل املرصية

الترت. من دمشق اسرتجعت هائلة حرب وبعد
عثمان اسمه رجًال غيابه مدة يف حماة حاكم وكيل كان الحرب هذه أثناء ويف
واألموال األعراض واستباح ا جدٍّ حكمه يف وجار وظلًما خسًفا الناس سام السبيتاري
بالحكم وانفرد أيًضا فقتله الحكم يف يشاركه رفيق له وكان كثريين، فقتل الدماء وسفك
دمشق َعَىل املسلمون استوىل حتى املنوال هذا َعَىل وبقي الرحيم، امللك نفسه ب ولقَّ وحده
الحموي املنصوري أزبك الدين صارم إليها أرسل حاكمها عودة قبل فحينئٍذ الترت وَفرَّ
القلعة يف السبيتاري عثمان ُعِيصَ حماة إىل وصل فلما كتبغا، يحرض أن إىل حاكًما ليكون
حلب حاكم كان ذلك أثناء ويف السجن. يف ووضعه الدين صارم عليه َقبَض ثم مدة
أن حماة عامل إىل وأرسل صفرون، تل َعَىل ونزل حماة عىل طريقه يف فَمرَّ إليها متوجًها
— رشوة منه أخذ ما بعد حلب إىل ُمَكرًَّما وأخذه إليه فأرسله السبيتاري، عثمان يسلمه
استخلص حتى عنده فبقي — بقتله القايضحكم وأن الحمويني شكاية عليه يسمع ولم
سوق يف املدينة محلة يف فقتله حماة إىل به وجاء عليه قبض من فأرسل الفداء ألبي امللك

الخيل.
املنصوري» زين «كتبغا األمري مكانه حماة إىل وعني حلب، إىل ُعني قراسنقر إن ثم

املظفر. دار وهي السعادة دار يف ونزل حماة فدخل
دمشق اسرتجاع قاصدة محاِربة السورية البالد إىل الترت عادت ٧٠٠ سنة ويف
تاركني أمامهم يهربون فكانوا منهم املسلمون جفل وقد الفرات، بعساكره ملكهم فعرب
إىل بعسكره حلب صاحب قراسنقر ورحل أهلها، من خلت حلب إن حتى خالية منازلهم
الجميع فخيَّم حماة إىل دمشق عساكر وجاءت بعسكره، أيًضا صاحبها واستقبله حماة
وظلوا وتنهب، تقتل وغريها والعمق واملعرة رسمني بالد عىل الترت وانهالت البلد، ظاهر يف
وتراجع حرب بال أنفسهم تلقاء من رجعوا ثم أشهر، ثالثة فساًدا األرض يف يعيثون

منازلهم. إىل املسلمون
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حروب هناك له فكانت األرمن بالد إىل الحموية بالعساكر كتبغا سار ٧٠٢ سنة ويف
أعمال من القريتني واحتلت الترت عادت لحماة وصوله وبعد أنطاكية، طريق عىل عاد ثم
القريتني إىل وساروا الحموية العساكر إليها وانضمت الحلبية العساكر فقدمت حمص،
ولم كثري. خلق منهم وُقِتَل الترت وهرب املسلمون، وانترص هناك، الحرب سوق فقامت
فجفلت حماة إىل ووصلوا قطلوشاه، بقيادة الترت عادت حتى بالدها تصل العساكر تكد
حماة شمال الترت فنزل — مريًضا كتبغا وكان — دمشق إىل كتبغا وحاكمها عساكرها
فيها متجمعة اإلسالمية العساكر وكانت دمشق، إىل رحلوا ثم الجرس باب محلة من قريبًا
ذلك وبعد يُحىص، ال ما املسلمني من فُقِتَل الطاحنة الحرب كانت وهناك مكان، كل من
العبور وأرادوا الفرات وصلوا حتى ويَأْرسون، يَقتلون املسلمون وتبعهم هاربني الترت فر
ونهبًا قتًال البادية عرب فتبعهم بغداد، إىل جانبه َعَىل فمشوا زيادته قوة يف وجدوه عليه

بالدها. إىل العساكر عادت ثم آخرهم عن يُهلكونهم كادوا حتى
مماليك من وهو — بحماة السلطنة نائب كتبغا الدين زين تويف السنة هذه ويف
جاء قبجق» الدين «سيف خلفه فكان — والسورية املرصية البالد ملك الصالحي قالوون
ويف املظفر. دار يف وأنزلوه الحمويون فاستقبله ٧٠٣ سنة حماة إىل ووصل ِمرص من

وغريها. حماة قلعة أسوار بعض خربت عظيمة زلزلة حصلت السنة هذه أوائل
مكانه وُعني حماة، عن فرحل حلب َعَىل قبجق الدين سيف ويل السنة هذه ويف

السديدي». «تنليك عنه نائبًا أرسل بل حماة إىل يأِت ولم «أسندمر»
جاري عىل ر املظفَّ دار يف ونزل حماة إىل — املذكور — أسندمر جاء ٧١٠ سنة ويف
حاًال فسافر عيىس بن مهنا البادية العشائر رئيس حماة َعَىل بتوليته يرَض فلم العادة،
أبي تنصيب الصالحي قالوون من فطلب امللوك عند عظيمة مكانة ذا وكان ِمرص، إىل
حماة َعَىل ملًكا الفداء أبا وعني السواحل، إىل أسندمر ونقل لذلك، فأجابه حماة َعَىل الفداء
من األوىل جمادى يف وذلك بذلك، السكان وفرح األيوبي، للبيت بتعيينه اململكة فعادت
سار حتى مدة يلبث ولم املظفر، عمه ابن دار يف األمر بادئ يف وسكن املذكورة، السنة
عليه وقبضوا بقلعتها فأحاطوا أسندمر نائبها َعَىل للقبض السلطان عساكر مع حلب إىل
إليه فضم ِمرص إىل سافر ثم حماة إىل الفداء أبو ورجع بالحديد، مغلوًال ِمرص إىل فسيق

خالًصا. ُملًكا وبعرين املعرة الصالحي قالوون بن محمد
حلب إىل بجيوشه الترت رئيس «خربندا» بمسري حلب إىل الخرب جاء ٧١٣ سنة ويف
وعساكره الشام أمري بهادر أيًضا وَقِدَم حماة، إىل وَقِدموا سودي وأمريها حاميتها فخافت
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تركوها ثم الرحبة مدينة محاِرصون والترت طويلة، مدة ضيوًفا الفداء أبي عند فأقاموا
أماكنها. إىل والحلبية الدمشقية العساكر فرجعت أَتَْوا حيث من ورجعوا

وبعرين حماة سوى الفداء أبي بيد يبَق ولم بحلب املعرة أُلِحقت ٧١٤ سنة ويف
وتوابعهما.

وسار بحماة، فمرت مالطية لفتح السلطانية العساكر سارت السنة هذه ويف
العساكر وآبت حرب، بال مالطية افتتحوا ثم املسافات فقطعوا معهم بعساكره الفداء أبو
وبعد داره. يف األمراء وأنزل عظيمة ضيافة الفداء أبو ملكها وعمل حماة، يف فنزلت
الكل بل ألحد حماية أحد يقبل ال أن نوابه جميع إىل أمًرا الفداء أبو أصدر ذهابهم
يدفعون ال كانوا مصياف يف اإلسماعيليني ألن وذلك عليهم؛ ما ودفع الحقوق يف متساوون

الجميع. من األموال فأُِخذَت الحماية بدعوى أمواًال لسلفه
بعودها. الفداء أبا الشعراء وهنَّأ لحماة تابعة املعرة أُعيدت ٧١٦ سنة ويف

طويلة مدة دام ذراع نصف بمقدار األرض غمر حماة يف ثلج وقع السنة هذه ويف
نظري. له يُعهد لم ا ممَّ جليًدا املاء وصار

بحلب. وأُلِحقت حماة تابعية عن املعرة خرجت السنة هذه ويف
سيس بالد وافتتحوا السلطانية العساكر مع الحموية العساكر سارت ٧٢٠ سنة ويف

ظافرين. وعادوا
أديبًا. شهًما وكان الفداء أبي أخو حسن الدين بدر السلطان تويف ٧٢٦ سنة ويف

امللك ابن الفداء أبو إسماعيل الدين عماد املَؤيد امللك وفاة كانت ٧٣٢ سنة ويف
الدين نارص املنصور امللك بن محمود الدين تقي املظفر امللك ابن عيل الدين نور األفضل
سنة ٢٢ ُملكه ومدة — أيوب بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر امللك بن محمد
َعَىل فسلك وجهاتها، بعرين وتوابعها حماة َعَىل ملًكا األفضل امللك ابنه بعده فكان —
يف السلطان بني حصل ُملكه من مدة وبعد وإحسانًا، عدًال األمر مبدأِ يف أبيه طريقة
ركب فإنه حماة؛ ملك بإزالتها الساعي فكان عظيمة وحشة العرب أمري مهنا وبني ِمرص
حماة إىل رجع الصلح تمام وبعد السلطان، مع فاصطلح مهنا األمري ونصح بجنوده

أعدا.19 تل وهو مكانه إىل مهنا األمري أيًضا عاد ثم عليهما، السلطان فأنعم
بعسكر مسافر وهو تويف أزبك،20 الدين صارم الكبري األمري تويف ٧٣٧ سنة ويف
البلد باب مقربة يف تربته يف وُدِفن حماة إىل وأُعيد فُحِمَل األرمن، بالد يف للجهاد حماة

الدين. بصارم مكانه ويُعرف
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دمشق، إىل ونُِقَل الفداء أبي املؤيد امللك بن محمد األفضل امللك ُعِزَل ٧٤٢ سنة ويف
مبدأ يف كان أنه عزله يف والسبب قالوون، بن محمد السلطان ابن األرشف عزله وقد
حكمه، يف وجار وتبدَّل ذلك بعد تغريَّ ثم والزهد العدل وأظهر أبيه حذو حذا قد أمره
الدين عز بن الدين تاج حبس أنه لعزله األعظم الباعث وكان الجور من عمله ومما
وبقي حماة، رجال أعظم من الرجل هذا وكان جدارين، بني قرناص21 بن طاهر املسمى
بساتينه شجر األفضل امللك وقطع تويف، حتى رشاب وال طعام ال الجدارين بني محبوًسا

تافهة. ألمور ظلًما
أو حاكًما يُسمى يوىلَّ من وصار حماة من «مِلك» اسم اندرس األفضل امللك وبعزل

وينفع. فيرض شاء إذا يستبد وإنما السابقني امللوك سلطة له وليس عامًال أو نائبًا
فلم دمشق إىل األفضل ورحل «طقزتمر»، أبيه مملوك بعده ويل األفضل ُعِزَل ملا
طقزتمر وخرج فيها، ُعِزَل التي السنة يف حماة إىل فنُِقَل الوفاة أدركته حتى املدة تُطل
امُللك بعود أمًال إال مكانه يكون أن َقِبَل ما أنه وأقسم بكى رآها وملا جنازته، ُمستقِبًال
بمحلة الفداء أبي جامع يف تربته يف أبيه عند ُدِفن وقد هللا، رحمه لوالده إكراًما إليه
عىل وويل حلب، إىل طقزتمر نُِقَل برهة وبعد سنني. عرش ُملكه مدة فكانت الجرس باب
محمد مكانه وويل غزة إىل نُِقَل ألنه مدته تُطل ولم الجاويل، الدين علم العاِلم األمري حماة

املارداني. الطنبغا بدله وُعني ُعِزَل ثم ملك آل
شابٍّا وكان التجباوي يلبغا لحماة وُعني حلب، نيابة إىل الطنبغا نُِقَل ٧٤٣ سنة ويف
حماة َعَىل وويل عليها، عامًال حلب إىل نُِقَل ثم برهة فاستقام الرعية مال عن عفيًفا حسنًا

عادًال. عاقًال وكان األحمدي طقزتمر
فخربها كثرية دوًرا وأغرق العايص نهر ففاض غزيرة أمطار هطلت ٧٤٥ سنة ويف

فاحًشا. رضًرا بذلك الناس وترضر البلد بساتني وأتلف
ويف العمري. أسندمر مكانه وويل حلب إىل طقزتمر حماة نائب نُِقَل ٧٤٧ سنة ويف
أيًضا األمراء وفياضمن أحمد وبني البادية عرب أمري فضل بن سيف بني وقع ٧٤٨ سنة
حماة؛ بادية َعَىل قاضية رضبة الحرب هذه وكانت أمواله، ونُِهبَت سيف فانكرس حرب
وقد يجدونه، ما فينهبون واملعرة حماة َعَىل ويُغريون القرى ينهبون طفقوا البدو فإن
واندرست الفالحون ففر واملقاتي؛ الزرع وأُِكَل الكروم وأُتِلَفت األمن وُفِقَد الطرق ُقِطَعت
من وينهبون السبل يقطعون العرب وغدا حماة عمران تناقص الحني ذاك ومن القرى،
كاد حتى الغالء الحني ذاك يف اشتد وقد عرش، الثالث القرن نهاية حتى البلد أطراف

بعضهم. يأكلون الناس
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ودمشق حلب يف األنفس يف ففتك الجارف الطاعون جاء الحوادث هذه عقب وَعَىل
اثنني، أو واحًدا العرشة فيجعل البيت يدخل الشكيمة قوي الوطأَة شديد فكان وحماة

هللا: رحمه الوردي ابن قال بتاتًا. السكان من الدار خلت وربما

ح��ص��ون��ه��ا أع��ز وم��ن ال��ب��الد خ��ي��ر م��ن ح��م��اة إن ال��ط��اع��ون أي��ه��ا ي��ا
ب��ق��رون��ه��ا22 آخ��ذًا ف��اه��ا ول��ث��م��ت ف��س��م��م��ت��ه��ا ش��م��م��ت��ه��ا ح��ي��ن ك��ن��ت ال

كتبغا مكانه فكان َ تُُويفِّ ثم مدة أقام الساقي، أحمد حماة نيابة ويل ٧٥٨ سنة ويف
َعَىل العمال توالت ثم ،٧٩٢ سنة املهمندار أحمد وخلفه ُعِزَل ثم ،٧٩٠ سنة الحموي
مرت التي الحوادث ذكر القصد وإنما أسمائهم تعداد يف فائدة وال — يأْتي كما — حماة
طرباي األمري الجراكسة دولة زمن َعَىل بحماة شأْن لهم كان الذين الوالة فمن حماة. َعَىل

وغريهم. جلبان واألمري السيفي، بلباك واألمري الرشيفي،
إىل تيمور قدوم خرب شاع قد وكان دقماق، اسمه رجل حماة َعَىل ويل ٨٠٣ سنة يف
اجتاز وقد خربها، إال بمدينة يمر ال وأنه مقاتل، ألف بثمانمائة قادم وأنه السورية، البالد
أسوار له وفتحوا اطمأنُّوا فلما السيف فيهم يضع ال أنه ألهلها فحلف فحارصت بسيواس
مسلم آالف ثالثة وكانوا — أحياء فيها ودفنهم حفائر لهم وحفر عليهم قبض البلد
فسيقت وحارصها حلب قصد ثم كثرية. وبالًدا مالطية وخرب وخرَّبها، حرَّقها ثم —
فكان دقماق بقيادة أيًضا حماة عساكر وسارت والساحلية، الشامية البالد عساكر إليه
ولم الشامية البالد عساكر فرت تيمور عساكر هجمت وحينما حلب، سور خارج الحرب
االزدحام لشدة بعضهم الناس وخنق السور، أبواب عند القتل فكان أحد أمامها يِقف
فقتل حرب بال القلعة إىل وصعد حلب تيمور ودخل ألوف، منهم فمات املدينة أبواب يف
منها تقشعرُّ أفعاًال وفعل كثريين، رجاًال واعتقل ونهب تعاىل، هللا إال يحصيه ال ما وسبى
أعيانها سار ذلك الحمويون رأى فلما حماة. إىل منه فر ثم أمريها َعَىل وقبض الجلود،
بهدم وأمر شماليها يف ونزل سار ثم نهم، فأمَّ األمان منه طالبني البلد بمفاتيح تيمور إىل
قائمة وجدران بيوت بعض إال فيها ليس خرابًا بقيت الحني ذلك ومن فُهِدمت، قلعتها

عرش. الحادي القرن إىل باقيًا ظل للحكومة وسجن وآثار
ألعيان أعطاه الذي لعهده مراعاًة ا أحدٍّ يقتُل ولم شيئًا حماة من تيمور يأخذ ولم
الوليد بن لخالد إكراًما شيئًا فيها يفعل ولم حمص إىل سار ثم حلب، يف حماة
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وتركها أهلها فأهلك دمشق إىل سار ثم أيًضا، قلعتها هدم أنه غري — عنه هللا ريض —
القلوب. لها تبكي بحالة

املعرة وهي — عنها ملحقاتها وانفصلت حماة تناقصعمران ازداد الحني ذلك ومن
شبه وعادت خرابًا صارت وبعرين البادية، عربان خربها وسلمية لحلب، تابعة صارت
السلطان َمَلَك حتى آخر حوزة يف وتدخل واٍل حوزة من تخرج حماة زالت وما — قرية
يتوىل فكان َمَلك، ما جملة يف حماة دخلت ٩٢٢ سنة البالد هذه العثماني األول سليم
وال الربقي السلك الحني ذلك يف يكن ولم يشاء، ما يفعل متسلًما يُسمى رجل عليها

الرعية. هالك بعد إال اململكة دار إىل تصل ال األخبار فكانت الحديدية القطارات
يأخذها الحاكم وكان بالرتكمان، وقراها حماة امتألت التاسع القرن نصف يف
العقلية إدارته حسب َعَىل يشاء ما يفعل أن وله معينًا، شيئًا الدولة لجهة يدفع مقاطعة
شئون ُد تََفقُّ وظيفته «صوبايش» يُلقب آخر ورجًال للجند، أمريًا ِقبله من يُعني فكان
يد وتحت أعوان، منهما ولكل واألشقياء، السارقني َعَىل والتفتيش األمن وتثبيت البلد
ُخذ والظلم. األموال سلب من يحبون ما يصنعون هؤالء فكان العسس رئيس الصوبايش
رسكني» بن «بريك اسمه رجل حماة يف ٩٨٢ سنة إىل ٩٧٠ سنة يف كان أنه ذلك من مثاًال
وهذان حمامة، أبا املكنى يحيى بن محمد العسس رئيس ومعه للصوبايش ترجمانًا كان

الناس. رضر َعَىل اتفقا الرجالن
ذلك بعد ثم حيٍّا وأُخِرج العايص يف املغار باب محلة من رجل غرق أنه ذلك من
يوم ثاني ويف سلطانيٍّا، عرش باثني إال منه ينُج فلم أخته زوج َعَىل بريك فقبض تويف
فرضبه يرَض فلم غرق حتى النهر يف الرجل أوقعوا أُناًسا أن يدعي أن منه وطلب جاءه

سلطانيٍّا. وعرشين ستة منه وأخذ رجاله تورمت حتى بالعصا
بعد معهم ما املسافرين من فيسلب الطريق يف يقف كان حمامة أبا أن ذلك ومن

املربِّح. الرضب
عرضه وأباح رسكني بن إبراهيم يُدعى غالم عىل قبض املذكور بريكا أن ذلك ومن

للمسجونني.
الصوبايش بيت يف وقيده العليليات محلة من رجل قبضعىل حمامة أبا أن ذلك ومن

سلطانيات. سبع منه أخذ حتى يُطلقه ولم بيته يف غنًما ذبح أنه واتهمه
واتهمه املكسح ابن يُدعى املغار باب محلة من رجل َعَىل قبض بريكا أن ذلك ومن

سلطانيات. خمس منه أخذ حتى يُطلقه ولم زوجته مع تشاجر بأنه
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فأخذ أبيها َعَىل زوجها مع تعاملت أنها بدعوى امرأة َعَىل حمامة ابن قبض كذلك
عثمانيات. خمس منها

أعمال لهما فظهرت عليهما بالتحقيق أمًرا فأرسل خربه حلب وايل بلغ حتى وهكذا
ذكره أردنا لو رشحه يطول ا ممَّ ذلك غري إىل ونهب وسلب عرض هتك من محزنة مبكية

كله.
كانت حماة فإن بذلك السلطنة ملركز علم وال واملتسلِّمني األمراء من الظلم تتابع وقد
للحكومة تكن ولم — ذكرنا كما — املتسلِّم تعيني حق للوايل وكان لطرابلس، تابعة
والحياة. املوت املتسلم يَدِي بني فكان سياسية قوانني وال الرشعية املحكمة سوى محاكم
باشا، محمد طرابلس يف الوايل وكان آغا، داود بحماة املتسلم كان ١٠٩٠ سنة ففي
أموالها فكانت الحج، ألمري مقاطعة باسم دمشق لوالية تابعة صارت بربهة ذلك وبعد

يشاء. ما يفعل متسلًما ِقبله من يرسل وكان مقاطعة بصفة دمشق لوايل تُقدم
مدني. قانون وال رشع َعَىل تنطبق ال والتعذيب القتل من أنواع حماة ملتسلمي كان
مما طويل عذاب بعد يموت حتى الخازوق23 َعَىل يضعونه رجل َعَىل غضبوا إذا كانوا
يف وضعوها امرأة َعَىل غضبوا وإذا املاضية، العالم حكومات أظلم يف بمثله يُسمع لم

العايص يف وألقوها الخيشة24
البعض بيت فنهبت الحاكم جنود جاءت فربما املصادرة كانت التي البدع ومن
أن وإما يدفعه أن فإما معني مال منه فيُطلب باإلنسان يُجاء وقد ذنبه. ما يدري وال
الرثة، الثياب ويلبس الفقر، ويُظِهر الغنى يكتم إنسان كل كان لهذا العذاب. تحت يقع
أين أوالده يُعِلم ولم فجأْة مات وربما الجدار، حجارة وبني األرض تحت ماله ويدفن

املدفون. املال وجد لبناء أرضها يف وحفر الدار تلك أحد اشرتى إذا حتى ماله، وضع
باب يعملون السكان فكان رغًما البيوت يف تنزل حماة إىل َقِدَمت إذا العساكر كانت
بأسباب النهب كان الدار. يف حصانه يُدخل أن الجندي يستطيع ال حتى جدٍّا صغريًا الدار
حني وأشياءه مواعينه فيه يضع برئًا بيته يف منهم كل يعمل السكان فكان كثريًا الحروب

يحتاجه. ما أخرج اطمأَن فإذا يُعرف ال حتى وتراب بحجارة البرئ فم ويسد النهب
حمص أو حلب إىل والبعض دمشق إىل الحمويني أكثر هاجر حتى الحال هذا دام
املرصي باشا إبراهيم جاء ثم قرية. شبه وصارت وسكانها عمرانها فتناقص طرابلس أو
الثكنة كبناء الشاقة لألعمال يحرشهم فكان أنعام كأَنهم حتى الناس واحتقر البالء، فزاد
البلد، يف يجده َمْن كل َعَىل فيقبض ترتيب بغري للحرب ويسوقهم الحارض، يف العسكرية
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عني اإلنسان قلع وربما اآلبار، يف يختبئون وتارًة الجبال رءوس إىل منه يفرون فكانوا
القليل إال وباديتها حماة يف يبَق فلم العسكرية، الخدمة من ليُعَفى إصبعه قطع أو نفسه

حمص. يف أُلِحَقت ولهذا
كان ما فزال اململكة بمركز املأْمورون وارتبط البلدان، لعمران الحكومة تنبهت ثم
ساكنوها، وكثر حماة عمران فتزايد عليه وما له ما إنسان كل وعرف الضغط، من
يعلم وال الزمن، هذا حتى وسلمية والعمرانية حمص بها وأُلِحَقت اللواء، مركز وُجِعَلت

شأْنه. جل النسم خالق سوى يكون ما بعُد

هوامش

خربة. اآلن وهي املضيق قلعة بجانب قديمة قلعة فامية: (1)
األربعني، جبل يُسمى القبلة جهة يف أحدهما متقابالن جبالن حماة: قرون (2)
يُسمى صغري جبل وبجانبه العابدين، زين اآلن يُسمى حماة شمال يف جبل والثاني

الشمايل. القرن عند كانت الحرب وهذه كفرراع،
اإلسماعيلية، الطائفة مركز كانت وسور، قلعة ذات حماة غربي بلدة مصياف: (3)

ساعات. ثمانية حماة عن تبعد
ذات واسعة مدينة كانت يوم، بنصف حماة غربي — بعرين وتُسمى — بارين (4)
يبَق لم والزرع للفلح قرية اآلن وهي سورها، ظاهر يف قلعتها وكانت عظيم، وسور قلعة

البنيان. رسوم سوى القديم مجدها من
معروفة. املضيق، قلعة اآلن تُسمى (5)

البنيان. من خاليًا كان الدباغة، تل اآلن يُسمى (6)
مقريين، اآلن تُسمى ميًال، العمران عن تبعد حماة، قبيل عظيمة قرية قريين: (7)
خرابها وسبب اآلن، خراب وهي باقية. هناك قبة إىل نسبًة مهران الشيخ البعض ويسميها
تُسمى محلة وسكنوا أهلها فهجرها للبلد أرضها ومجاورة جهتها إىل البلد عمران امتداد
وحينما فيه ويُدرس يُخطب كبري جامع القرية لهذه كان وقد مقريين، إىل نسبًة النقارنة
الحموي. السبكي الوهاب عبد الشيخ وُمدرسه إمامه كان األلف سني يف أهلها هجرها

الرستن. وراء العايص كتف َعَىل قرية املريج: (8)
قد امللوك، وسكنى للضيافة ُمعدة مدهشة، مناظر ذات كانت اإلكرام: دار (9)

الجلود. لدبغ بيوتًا موضعها وصار اآلن خربت
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العايص. فوق العونية رحى حول ما هو املغار: باب (10)
ميل سلمية وبني بينها جبل، رأس َعَىل قلعة شميميس، تُسمى شميميش: (11)

ماء. برئ وفيها باقية، بنيانها وآثار اليوم، خراب وهي للشمال، غربيها
واٍد عىل ُمطل جبل برأس قلعة وهي اآلن، مصياف ملحقات من قبيس: أبو (12)
النصريية. تسكنها الوادي رأس يف قرية وبدلها خراب اآلن القلعة وهذه املاء، فيه يجري

أقوش. الدين مبارز لصاحبها املغار باب يف امللوك لضيافة كانت دار (13)
مندرسة. اآلن سلمية قناة (14)

الحارض. جهة يف املناخ وأرض جربين طريق شمال السهل هو (15)
باب محلة قبيل يف السلطان حمام جانب العايص غربي بستان اآلن هي (16)

الجرس.
وكان النوري، جامع رشقي والباسطية القبو فوق كانت الحمراء: الطيارة (17)

النقفي. باب يُسمى الجرس رشقي يف القبو هذا مدخل
الرشق. جهة من مرحلة نصف حمص عن يبعد املروج: مجمع (18)

سلمية. من قريبة الرشقي حماة بر يف عدا تل اآلن تُسمى قرية أعدا: تل (19)
— أوقاًفا موته بعد ترك وقد املحسنني، حماة أمراء من كان الدين صارم (20)
يف وله النارصية، األوقاف تُسمى — كثريون أُناس رعيها يتناول لآلن منها البعض بقي

للماء. وسبيل ومسجد السبيل ألبناء خان رشقيها املعرة
ومنهم العظيم، املجد لهم حماة يف القديمة الوحيدة العائلة هم قرناص بنو (21)
اآلن تُسمى التي البساتني ومنه حماة مدينة يف النفيس امُللك ولهم والشعراء، العلماء
البلد رْؤساء هم وبالجملة الشهيد. الدين نور مارستان نظارة لهم وكانت القرناصيات،
كانوا وعلماء. وشعراء قضاة عدة منهم خرج وقد أمالكها. أكثر وإليهم ملوكها بعد
قبور، مهجور جامع يف الباسطية مدخل يف ولهم القادرية، الزاوية حول فيما يسكنون
يُسمى كان الذي املكان إىل النوري مارستان من تمتد يسكنونها كانوا أيًضا بيوت ولهم
بعض ترجمة وستأَتي الباشورة، محلة يف كثرية وبيوت املرسودة رحى عند حمص باب

للهجرة. عرش الحادي القرن نهاية يف آخرهم انقراض وكان انقرضوا، وقد رجالهم،
سابق]. موضع [يف حماة قرون ذكر تقدم (22)

السلك عمد كأحد األرض يف يُغرز مخروط، رأسه طويل عمود الخازوق (23)
هذا َعَىل يُرتك ثم مقعده، يف الخازوق رأس ويُدخل محموًال، عليه الرجل يوضع الربقي،

جوفه. يدخل حتى بعنف يُجذب ثم مدة، الحال
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يُربط ثم حولها، فيوضع بالكلس ويْؤتى املرأة، فيه توضع كبري كيس الخيشة (24)
الرشع أن مع زانية، أنها بدعوى محرتقة غريقة فتموت العايص يف ويُلقى عليها فمه
كثريات أن َعَىل األربع، بالشهود ذلك ثبت إذا الزوج ذات غري وجلد املحصنة برجم جاء

رشفهن. َعَىل منهن ومحافظًة أنفسهن لعزة أُغِرقن الحرائر من

44



القديمة محاة

يف وقسم الجرس، باب محلة يف قسم قسمني: كانت حماة أن — سبق فيما — ذكرنا
السوق وسوقها األعىل القسم تُسمى كانت الجرس باب عن املدينة الرتفاع نظًرا املدينة.
األبيض الحجر من بسور رة ُمسوَّ وكانت األعىل، الجامع يُسمى كان جامعها وكذا األعىل
النهر، وباب املغار، وباب النرص، باب منها عديدة أبواب وله العريصة، تل إىل يمتد عظيم
من بها يحيط سور الجرس باب ملحلة وكان القبيل. وباب الغربي، وباب العميان، وباب
جهة من باب له الكبري الجرس العايص وَعَىل األخرى، الجهة من بها والعايصيحيط جهة
تدُمر، باب منها أبواب ولسورها القبلة، جهة من مبدأَه يف آخر وباب الغربي الشمال
وبظاهر محكم، سور بحماة يحيط الحموي: ياقوت قال حمص. وباب النقفي، وباب
املعروف نهرها عىل مرشف مفرد وجامع كثرية، أسواق فيه ا جدٍّ كبري حارض السور

بالعايص.
كأنها مستطيلة عريضة األرض من وهدة1 يف املدينة هذه وموضع جبري: ابن وقال
ذلك بسفح متصلة واملدينة امُلطل،2 كالجبل إحداهما جانبان لها يرتفع عميق، خندق
وحصل الزمان نحتها توىل قد مستديرة منقطعة ربوة يف اآلخر الجانب يف والقلعة الجبل.
الذي بالجانب متصلة القلعة تحت السفىل3 واملدينة األمان. عدو كل من بحصانتها لها
جانبها رأس َعَىل يمتد العليا املدينة وسور صغريتان، املدينتني وكلتا عليه. النهر يصب
جانبها ألن جوانبها ثالثة من بها يحدق سور السفىل وللمدينة بها. ويطيف الجبيل العايل
يتصل الحجارة بصم معقود كبري4 جرس النهر وَعَىل سور. إىل يحتاج ال بالنهر املتصل

جبري. ابن كالم انتهى ربضها.»5 إىل السفىل املدينة من
باب محلة أسواق من أكثر حافلة وأسواقها وأعظم أوسع املدينة محلة بنيان وكان
من القلعة وراء ا ممَّ طريق القسمني بني وكان الرضورية، للصنائع جامعة وكانت الجرس،
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محالت فحدثت الحارض لجهة العمران امتد ثم الخرض. بستان اآلن تُسمى التي البستان
جانب حمص باب املسمى املحل حتى الشهيد الدين نور زمن يف البنيان امتد كما عديدة،
جهة يف ومنخفًضا الشمال جهة من مرتفًعا كان فقد السوق مكان أما املرسودة. رحى
منه، املنخفض القسم يف كالبحر فعمل جاء طغى إذا املاء وكان مقابر، فيه وكان الِقبلة.
وبعض البيوت فبنوا السوق موضع إىل بالبنيان الناس مىش بالسكان البلد ضاقت فلما
املنصورية. بسوق يُعرف وكان السوق هذا بنى حماة املنصور امللك ويل فلما الحوانيت،

حدودها

املايش َعَىل معتدل نهار نصف وسلمية حماة وبني فتدمر، سلمية الرشق من يحدها
فجبل مصياف الغرب ومن يوًما. حماة عن تبُعد املعرة الشمال ومن يسرية. زيادة أو
حماة وبني فحمص، الرستن الِقبلة ومن ساعات. ثماني وحماة مصياف وبني الكلبية،

بيسري. أقل أو املايش َعَىل يوم وحمص
جامع وفوقه العابدين زين جبل يُسمى جبل أميال ثالث بنحو حماة شمال ويف
الجبل تحت بقرية عنها واستُعيض اآلن تهدمت قرية الجامع هذا حول وكان لآلن،6 باٍق
جبل رشقيها ويف راع، كفر يُسمى صغري جبل الجبل هذا جانب ويف الهاشمية، تُسمى
يُسمى كبري جبل أيًضا أميال ثالثة بنحو قبليها ويف كيسون، يُسمى بعيد غري كبري

األربعني.
مصياف، ثم سلمية حمصثم أعظمها أفضية ثالث ولها للمترصفية، مركز اآلن وهي

أيًضا. نواٍح ولها العمرانية، اآلن وتُسمى
الصغرية. ومنها الكبرية منها وقرية، قرية مائة فهي اللواء ملركز التابعة القرى أما
أرايض التساع بمقدارها تزيد أن ويمكن ا جدٍّ وحمصفكثرية وسلمية ملصياف التابعة أما

اللواء. هذا
مقاطعة تُسمى وكانت — السالف الزمن يف لحماة التابعة القرى أهم من كان وقد
من القريبة القرى أما كبرية. مدينة فكانت بعرين أما وأندرين. وصوران لطمني —
حماة بر ويف فالظاهرية. فكازو فالدجاجية رسيحني فهي العايص كتف َعَىل ا جدٍّ البلد
األول االسم ذهب قد واآلن كندة، عرب من األصل يف هم الذين البدو من عديدة عشائر
أموالهم من فريبحون بعضهم َعَىل الغارة يشنون متعددة فصائل وصاروا بغريه، وبُدل

عندهم. جارية عادة وتلك ينهبونه ما
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العايص

القديمة لبنان تُسمى التي الشام جبال من اللبوة جهة من يخرج القديمة، األنهر من هو
حمص، جهة إىل فيصل عظيمة بقوة ق يتدفَّ لبنان، جبل طرف عند الهرمل جهة يف فيصب
إىل السد هذا ماء من قسم ينصب ا، جدٍّ متسعة بحرة منه تتكون عظيم سد له وهناك
ثم ففامية، فشيزر فحماة الرستن إىل طويل واٍد يف مارٍّا يسري األعظم والقسم حمص،
يف فيصب السويدية فرضة إىل وأنطاكية الشغور جرس قصبتي ويجتاز العمق إىل ينتهي
البحرتي: قال و«أورند». و«أورنطس» «أورنط» قديًما النهر هذا ويُسمى الرومي، البحر

ب��ال��م��خ��ن��ق آخ��ذًا م��ن��ه��ا ال��م��وت غ��دا م��ت��أس��ف م��ن ح��م��ص ف��ي ن��ف��س��ت وك��م
ف��ي��ل��ق ب��ع��د ف��ي��ل��ًق��ا تُ��زَج��ى ك��ت��ائ��ب إل��ي��ه��م��و األورن��د ن��ه��ر ق��ط��ع��ت وك��م

املعري: العالء أبو قال أيًضا. امليماس نهر ويُسمى

وال��ك��رخ��ا دج��ل��ة وال��م��ي��م��اس ب��ح��م��ص��ك تَ��ِق��س ف��ال ح��ص��ي��ف لُ��بٍّ ذا ك��ن��ت إذا

بغري مائه أخذ الستعصاب العايص اآلن ويُسمى واملقلوب، الكبري النهر ويُسمى
القرى بعض بها يُسقى جداول منه وتؤخذ شطرين، فيقسمها حماة إىل يصل النواعري،
البيوت فتسقي وخارجها البلد داخل النواعري عليه وتدور حماة، يف عظيمة وقناة
ألنه النهر؛ هذا من حماة مدينة لذات فائدة كبري وال واملساجد. والحمامات والبساتني
خاليًا بسهولة يأتي هنيئًا ماءً يرشبون ال السكان فإن الكثرية بساتينها يسقي كان وإن

بكثرة. عليه تَنَْصبُّ فإنها األقذار عن

النواعري

الرشق جهة يف البلد ضمن اآلن منها واملوجود الرومانيني، صنع من النواعري إن قلنا
تسقي البرشيات7 تسميان — األكرب وهما — واثنتان العثمانيات، تسميان اثنتان أربع:
تُسمى الحكومة دار ُقبيل الجرس جانب يف التي أربع: الرسايا جرس عند ثم البساتني.
ناعورة وبعدها البساتني، من وقسًما الحارض بيوت من قسًما تسقي الجرسية8
الناعورة هذه ووراء ومساجد. وحمامات بيوت من السوق جهة تسقي املأْمورية9
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الشيخ بيت جرس عند ثم العثمانية.11 والثانية املؤيدية،10 إحداهما صغريتان: اثنتان
وبعض السلطان وحمام النوري جامع تسقي الجعربية12 تُسمى أكربهن نواعري: ثالث
الكيالنية.14 تُسمى صغرية وناعورة الصهيونية،13 ناعورة وأمامها والبيوت، البساتني
جانبها ويف الخرض،15 ناعورة أكربهن نواعري: ثالث الجرس باب محلة غربي يف ثم
تُسمى ا جدٍّ كبرية ناعورة النهر باب ويف الدهشة.17 ناعورة ويقابلهن الدوالك،16 ناعورة
ثم املقصف، ناعورة ووراءها ودور، بساتني وبعض األعىل الجامع تسقي املحمدية18
البساتني تسقي كثرية نواعري ووراءها البلد وفوق الربكة.20 ناعورة ثم العونية،19 ناعورة
أحسنها ومن الجميلة، التورية مع ونثًرا نظًما النواعري ذكر من األدباء أكثر وقد الكثرية.

بعضهم: قول

ال��ع��اص��ي ع��ل��ى ت��ب��ك��ي األخ��ش��اب ك��ان��ت إذا ب��ال��بُ��ك��ا ألج��در ن��ف��س��ي َع��َل��ى وإن��ي

ومنها:

ال��ح��ْزِن ف��ي ل��ل��ق��ل��ب زاد ه��ذا أن��ي��ن��ك اق��ص��ري ل��ه��ا ف��ق��ل��ت أنَّ��ت ون��اع��ورة
إِنِّ��ي ل��ه��ا ق��ل��ت ال��ص��ب ل��ح��ال ت��ِرقُّ ع��اش��ًق��ا ظ��ن��ن��ت��ك إذ أن��ي��ن��ي ف��ق��ال��ت

ومنها:

ك��ال��ح��ائ��َرْه أص��ب��ح��ت ق��د س��ي��ره��ا ف��ي ن��اع��ورة
دائ��َرْه ع��ل��ي��ه ف��ه��ي ق��ل��ب��ه��ا م��ن��ه��ا ض��اع ق��د

ومنها:

م��ن��ي ال��ع��ادة س��ل��ب��وا ع��ن��ي ال��س��ائ��ل أي��ه��ا
وأُغ��ن��ي أَس��ق��ي ص��رت وأَُغ��نَّ��ى أُس��َق��ى ك��ن��ت

األدب. كتب يف مذكور كثري يشء ذلك ومن
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األرحية

فاملرسودة، الغزالة، حماة: داخل يف منها املاء، ها يُسريِّ للطحن رحى وثالثون إحدى لحماة
بخاريتان اثنتان أيًضا البلد داخل ويف فالعونية. فالحجرين، فالقاسمية، فالحلوانية،

بعدها. وما البلد قبل ما والبقية

الجسور

السوق واآلخر الرشق، جهة الحارضمن أحدهما قسمني: إىل حماة العايصيفصل إن قلنا
الشيخ،22 بيت وجرس الرسايا،21 جرس ببعضهما القسمني هذين ويصل الغرب، جهة من
الجرس؛ باب جرس ارتفاًعا الجسور هذه وأعظم املحمدية،24 وجرس الجرس،23 باب وجرس

البقية. بخالف ا أبدٍّ النهر عليه يطَغ لم ألنه
بالطريق متصًال كان الجرس باب جرس قبيل أحدها املاء: يف مطموسة جسور وبقيت
السعادة بستان طرف من آخذ آخر وجرس الجرس. رشقي العقد تحت ما إىل اآلخذ القديم
الرشيعة عند وآخر الحريين، بني محلة يف السقاية عايص ى املسمَّ املكان حتى الشمايل
البرشيات عند كالذي والنواعري األرحية ألجل للنهر ا سدٍّ املبنية عدا ما هذه البرشيات، ُقبيل

ذلك. وغري والعونية والدهشة

املحالت

القبيل،28 الباب املدينة،27 الدباغة،26 الباشورة،25 الجرس: باب محلة نصف السوق قسم يف
املحالبة، الغنم، دار الحوارنة،33 الشجرة،32 سوق الجعابرة،31 الوادي،30 الجراجمة،29
نصف فهو الحارض قسم أما العليليات،36 املرابط،35 حوا،34 جورة الفراية، املشارقة،
الزنبقي، العصيدة، السخانة،38 الشمالية، الحريين،37 بني العايص: شمال من الجرس باب
منها محلة وعرشون ست فالجملة املناخ. الجديدة، الرشقية،40 البارودية،39 والجورة،

قليل. وماؤه جيد هواؤه مرتفع مكان يف الحارض وقسم الصغرية. ومنها الكبرية
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النفوس عدد

وإناث. ذكور من وقراها حماة يف الساكنني نفوس عدد

إناث ذكور  

١٧٨١٩ ١٨٧٤٩ إسالم
١٤٤٠ ١٦٣٤ روم
٥٩ ٧١ بروتستانت
٢٣٧ ٢٦١ قديم رسيان
٨٢ ٨٥ كاثوليك رسيان

١٩٦٣٧ ٢٠٨٠٠  

القرى.

إناث ذكور  

١٣٧٣٨ ١٠٣٥٦ إسالم
٢٠٢١ ٢٩٩٧ روم
٧٦ ١٢٠ بروتستانت

١٥٨٣٥ ١٣٤٧٣  

إجمال.

إناث ذكور  

١٩٦٣٧ ٢٠٨٠٠ حماة
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إناث ذكور  

١٥٨٣٥ ١٣٤٧٣ القرى

٣٥٤٧٢ ٣٤٢٧٣  

قليلون، البلد يف فاملكتومون الحقيقي التعديل وأما قيودها، يف الحكومة تعديل هذا
— عرشة املائة من مقيد القرى سكان نفوس أن نقدر أن فيجدر بألف قدرناهم وإن

مكتومون. والبقية — عرشون الكثري وَعَىل
مكان. يف يستقيمون ال ألنهم مطلًقا بمقيدين فليسوا البادية عربان أما

حماة. يف املساكن عدد

١ عسكري مستشفى
٤ عسكر خان
٢٥ جامع
٦ وزاوية تكية
٣ كنائس
٣ مسافرين نزل
٣٦ خان
١٢ حمام
٢ بخارية رحى
٣١ مائية رحى
٢٥ وتنور فرن
٢١٤٥ دكاكني
١٢٠ كبرية دور
٥٨٨٠ صغرية دور
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١٦٧٦ لألجرة دور
١ الحكومة دار
١ للحكومة مخفر

جوامعها

وهي: والصغري، والوسط الكبري منها
— عنه ريضهللا — عبيدة أبي زمن من ُوِجَد عمري هو املدينة: محلة يف الكبري جامع
فإن الصورة هذه عىل يُكن ولم األعىل، الجامع يُسمى وكان كنيسة، يقال فيما وكان
بجواره، مدرسة وبنى فيه فزاد عمر املظفر جاء ثم نه، وحسَّ فيه زاد العبايس املهدي

الشمالية.41 منارته ْ فأنشأ الهاشمي إبراهيم جاء ثم
ُهِدم وقد متسًعا، وكان الدهيشة، جامع يُسمى كان الجرس: باب يف الحيات جامع
مقدار الرشقية أرضه من فأخذوا الجوار عليه وعدا نصفه، فذهب الغرب جهة من
كبريين شباكني الرشق جهة من لحرمه وعمل الجامع، هذا املؤيد امللك بنى ربعه.
وقد الحيات، جامع ُسمي ولهذا ة ملتفَّ أفاٍع شكل عىل الرخام من كبري عمود بينهما
من له وعمل وأرضه، جدرانه يف امللوَّن والرخام والفسيفساء بالذهب حرمه نُِقش
وقد له، املجاور البستان يف ودخال ُهِدما أنهما غري الرشق يف ما مثل شباكني الغرب
الشباكني عدا ما ذهبت هذه وكل مجلد، آالف سبعة لها وقف كتب خزانة فيه عمل

الرشقيني.42
الدين بدر السلطان بناه متسع، كبري جامع الدباغة، محلة يف هو السلطان: جامع
رخامية حجارة منهما كل ففي الدهيشة، جامع هيئة َعَىل الفداء أبي شقيق حسن
الجدار يف سوداء حجر منهما كل ويف واحد، كاتب يد من القرآنية باآليات محفورة
خط محرابه ويف كبري43 رواق الجامع ولهذا األسود، للحجر تذكاًرا مدورة القبيل
القديمة أوقافه اندرست وقد ملك،45 األمري بن وفا آلل عليه النظارة وكانت كويف،44

اآلن. يلزمه بما تقوم بقايا إال
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البالد هذه إىل هللا رحمه الدين نور جاء الناعورة،46 باب محلة يف الدين: نور جامع
والتكايا املساجد إعمار يف الطُّوىل اليد له وكانت تهدم، ما فجدَّد الكربى الزلزلة بعد
له وكان كثرية،47 أوقاًفا له ووقف الجامع هذا فبنى الدين خدمة به وما واملدارس
هذين وبني اليوم، حتى باٍق الرشق من آخر باب وله الغرب،48 جهة من شاهق باب
لهذا كان وقد ضخمة،49 وحروف جميل بخط محفور الجامع بناء تاريخ البابني
وفوق فقري. ولكنه لآلن باٍق أنه َعَىل لها يُرثى بحالة وأصبح عظيم، شأن الجامع

محفور.50 حجر املوجود الباب
حمزة بن محمد بناه الحلوانية، رحى طريق يف الجرس باب محلة يف العزي: جامع

مهجور. اليوم وهو كثرية51 أوقاف الجامع لهذا وكان ،٧٢٣ سنة العزي
الكيالني، إبراهيم الشيخ بناء من وهو جيد السوق يف أحدهما إبراهيم: الشيخ جامعا

.١٠٧١ سنة وذلك الحارض جهة يف االسم بهذا آخر جامع وثانيهما
بانيه. يُعلم ال السوق جهة يف األحدب: جامع

يف العقييل األشقر حسن بن نارص املال بناء من وهو أيًضا السوق يف األشقر: جامع
األلف. حدود

.١٢٢٥ سنة باشا يوسف املسمى حماة عمال أحد بناه متسع السوق يف الجديد: جامع
مسعود.52 بن الرحمن عبد وبانيه ا جدٍّ كبري وهو القديم املوقف يف املسعود: جامع

ملك. آل بناء من البلد: باب جامع
الحلبي. السفاح بناء من السفاحية: الزاوية

األعوج. بني بناء من املرابط: جامع
الشجرة.53 سوق يف العجمي: جامع

الجعابرة.54 يف الدنوك:
أيًضا. صغري جامع املحلة هذه ويف بانيه، مجهول العليليات يف علوان: الشيخ جامع

بانيه. يُعرف ال املشارقة يف األربعني الجرس55 محلة يف طوسون: جامع
أيًضا. بانيه يُعرف ال حوا جورة يف األربعني: جامع

الدين. نور جدده قديم املدينة محلة يف الحسنني: جامع
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الجرس.56 باب يف حسان: جامع
الحريين. بني يف الحراكي:
أيًضا. فيها حسني: الشيخ

الشمالية. محلة يف زين: الشيخ
الحارض. يف الدربزون:
أيًضا. فيه األربعني:

أيًضا.57 الحارض يف األفندي: جامع كذا
العارش. القرن يف األكراد شيخ بن الوهاب عبد األمري بناه أيًضا فيه البحصا:

البارودية. يف القاري: زاوية
آخر. جامع وفيها قديم، الرشقية محلة يف الرشقي: جامع

بناؤه. حديث الحارض يف الجديدة محلة يف الحميدية: جامع
قديم.58 أيًضا فيها القان قديم. الباشورة يف حام: النبي جامع

بهذا يُسمى كان حوض وأمامه العال، أبي جامع يُسمى (كان البارزي: قرب جامع
أيًضا). االسم

قديم. وهو أيًضا املحلة هذه يف الخانقاه: جامع
وبعضها الصغري ومنها الكبري منها الجوامع وهذه الرسايا.59 جرس قرب املدفن: جامع

فقري. وبعضها غني
بمحلة املغار باب يف العمري جامع فهي: تندرس كادت التي أو امُلندرسة أما
وجامع مهجور. املسيحيني محلة يف وجامع الباب. جدار غري منه يبَق ولم املدينة60
ال أُخر وجوامع القطانة. محلة تابع شمس الشيخ وجامع الجراجمة. تابع الدخان

بذكرها. فائدة
الرشابي،61 بني بناء من وهي قديمة حوا جورة محلة يف السعدية الزاوية الزوايا:
يف وليس الحوراني،64 عثمان الشيخ زاوية الحريرية،63 الزاوية الكيالنية،62 الزاوية

اآلن. تكايا حماة
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مدارسها

ليعرَف ولنذكْرها واحدة، منها يبَق ولم اآلن اندرست وقد كثرية حماة يف املدارس كانت
لطالب كانت املدارس هذه وكل والحضارة، بالعلم السالفني عناية كانت كيف اليوم أبناء

العلم.
محمود املظفر امللك بنت خاتون ملؤنسة داًرا كانت املدينة، محلة يف الخاتونية: املدرسة
وأوقاًفا كتبًا لها ووقفت مدرسة، وقفتها اإلكرام، دار تُسمى وكانت الفداء، أبي عمة
عايص إىل املنحدر يسار َعَىل الجراجمة محلة طريق َ مبدأ يف بستان اآلن هي كثرية،

النهر. باب
امللك مقام يقوم كان الذي مرشد الطوايش وقفها املدينة، محلة يف الطواشية: املدرسة
جانب يف الشمايل الكبري الجامع باب تجاه وموقعها حماة، عن تغيُّبه حني املنصور
وكان البستان،65 يف الجدران آثار إال يبَق ولم اآلن اندرست وقد الرشقي، الذهب حمام

كثرية. أوقاف لها
أحد قرب سوى فيها ليس سكانها، من خالية مكانها، يف معروفة البارزية: املدرسة

الشافعي. الفقه لطلب وكانت البارزيني،
قرب العايص كتف َعَىل حمص باب املسمى املكان يف الدار هي العرصونية: املدرسة
جدارها ويف بها، متصالن وداران جامع لها وكان القرآن، لتعليم كانت الجبل، بستان
ِسيََّما الحد فوق كثرية أوقاف لها كان وقد املقصود، َعَىل منها يُستدل حجرية66 كتابة

شيزر. جهة يف
العزي جامع بجوار العزي حمزة بن محمد بناها الجرس، باب محلة يف العزية: املدرسة
هو ما سوى اآلن آثارها من يبَق ولم متسعة، وكانت رشقيه، من — سابًقا املذكور —
يف العزي حمزة بن محمد املباركة املدرسة هذه ْ أنشأ وهو: الجامع جدار َعَىل مرسوم

وسبعماية. وعرشين سبع سنة شهور
لها يبَق ولم اندرست وقد الشهيد، الدين نور جامع من قريبة كانت النورية: املدرسة

ذكر.
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املؤيد امللك بناها الدين، نور جامع حرم من الرشقية القطعة هي الحنفية: املدرسة
حذاء املدارس أن رحلته يف جبري ابن ذكر وقد الجامع. بحرم فأُلِحَقت الفدا67 أبو
مكانها. يُدرى ال والثالثة النورية، والثانية الحنفية، إحداهما قلت: ثالث. املارستان

عبد الدين نجم القضاة قايض بناها املوقف، يف السفاحية الزاوية هي الشيخة: مدرسة
أوقاًفا حولها لها وقف وقد الشيخة، مدرسة تُسمى وكانت الحلبي، السفاح بن الظاهر

عقاراتها. إليجار سنة كل يف حلب من يَقدم ذريته وكيل وكان كثرية،
بناها املدينة، محلة يف الغرب جهة من الكبري الجامع جانب يف هي املظفرية: املدرسة

وغريها.68 الدجاجية قرية يف كثرية أوقاف لها وكان عمر، الدين تقي املظفر امللك
محمود الدين نور السلطان املرحوم بناه حماة، يف الوحيد املستشفى هو املارستان:
وكانت مدهشة. أوقاًفا له ووقف — العوام يظن كما للمجانني ال — للمرىض داًرا
محمود األمر آخر تواله ثم املاوردي، لبني بعدهم من ثم القرناص، لبني عليه النِّظارة
كان وقد العلواني. صفا للشيخ ١٠٠٠ سنة عليه التولية كانت ثم ،٩٧٢ سنة چلبي
صفا الشيخ متوليه زمن َعَىل كان فمما كلية، ومصارف وخدمة أطباء املستشفى لهذا

اليومي: واملرصف املوظفني من العلواني

عثماني  

١٩ هللا عبد الشيخ ناظر

١٦ الرشابي كمال طبيب

٤ يونس الشيخ بن محمد كاتب

٨ يوسف الشيخ بن أحمد خرج وكيل

٨ يحيى الشيخ بن أحمد داخيل وبواب جابي

٨ الشفري قاسم أرشبة طباخ

٤ الخري أبو نارص جراح

٢ معروف بن وفا أرشبة مفرق

٥ بكر أبو الشيخ خارجي بواب
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عثماني  

٤ حسني الشيخ بن أحمد خازن

٢ وفا الشيخ أخت فاطمة نساء خادمة

١ ربيع محمد الشيخ فراش

٢ محمد بن حسني ثاني فراش

٥ العلواني صفا متويل

٨٨  

فهو اآلن املارستان أما عثمانيٍّا. وثمانني ثمانية اليومي املرصوف مجموع فيكون
أوقافه أن َعَىل للسكن، داًرا الناس بعض يستعمله باملندرس شبيه فائدة كل من خاٍل
املعارف كانت وقد سنويٍّا. قرش آالف ثمانية مقدار سوى له يبَق ولم ذهبت قد
بعض سعى ثم وارداتها. جملة من ريعه وجعلت مكتبًا فجعلته عليه يدها وضعت
ليجبي 69 متوليًا القايض عليه ونصب منها، فأخذ املعارف دائرة من بأخذه الحمويني
أحسن إىل خري عامل كل يوفق أن هللا نسأْل كان، ما إىل بها يعاد كي ويجمعها أمواله

املقاصد.

الحمامات

جورة محلة يف القايض: حمام بانيها. مجهول قديمة وهي املدينة محلة يف الذهب: حمام
يف الدرويشية: املوقف.71 يف األدربك: حمام مغيل.70 بن الدين رساج القايض بانيها حوا
قديمة. هي الدباغة يف الحلق: السوق.72 يف األسعدية: األعوج. بنو بناها املرابط محلة
عند السلطان: حمام الشيخ.75 حمام الباشورة.74 يف املؤيدية: الباشورة.73 يف العثمانية:
وكانت عمر الدين تقي املظفر امللك بن محمد املنصور امللك بناها الدين، نور جامع
ُحِفَرا بيتني األنصاري العزيز عبد حماة شيوخ شيخ له عمل وقد به، الخاصة حمامه

وهما: الجرن َعَىل
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ال��ح��ل��َوْه أوص��اف��ي م��ن ف��ي م��ا َع��َل��ى وص��ف��اٍت ح��س��نً��ا ك��م��ل��ت
ال��خ��ل��َوْه ف��ي ال��س��ل��ط��ان أج��ال��س ألن أه��ًال ص��رت ه��ذا ألج��ل

حمام الفدا. أبي الدين عماد املؤيد امللك بناء من هي الحارض يف العبييس: حمام
.٩٦٢ سنة بناها األكراد76 شيخ ابن الوهاب عبد األمري بناء من الحارض يف املدار:

السفىل. العليليات محلة يف كانت العرايس: حمام فهي؛ املندرسة الحمامات أما
عىل صغرية بستان اآلن وهي العونية، رحى طريق يف الجرس باب يف كانت الزهور: حمام
باب يف كانت الحسام: حمام املتهدم.77 محمود الشيخ لجامع وقًفا وكانت العايص، كتف
اآلتون. تُسمى اآلن بستان وهي القديم حلب طريق جانب الدهيشة جامع قرب النهر

املدفن. جامع جانب يف كانت الباشا: حمام
ليبيعوا يهدمونها للحجارين — عامرة وهي — وبيعت كثرية معالم اندرست وقد
الجديد الخان يُسمى كان الذي الخان كذا الجرس،78 باب محلة يف الفرح كدار حجارتها
كان املرابط يف الخان إن ويقال اندرست،79 قد معامله فإن — اآلن الحكومة بيد —
من ويشءُ — محلهما يُعلم لم — الخطيبية واملدرسة الجلدكية املدرسة وكذا للمولويني،

كثري. ذلك

حماة ارتفاع

خمسة البلد عن القطار محطة وترتفع مرتًا، وسبعني مائتني البحر سطح عن ترتفع
مرتًا. وثالثني

والعرض الطول

الدرجة، وثلثا درجة وثالثون فخمس — االستواء خط عن بُعدها أي — عرضها أما
درجة. وستون اثنتان — األول املقياس باعتبار العمران آخر عن بُعدها أي — وطولها
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الصحية أحوالها

فصل فيها الفصول هذه وأعدل السورية، البالد كبقية األربع الفصول عليها تتعاقب
فإنه الصيف أما بالزهر. املناظر وتزهر النفوس وتنتعش الهواء فيه يعتدل الربيع؛
من سنتغراد ميزان فيرتاوح الحر يشتد وقد واعتداًال، حرارًة السنني بعض يف يختلف
نظًرا مدهشة؛ بصورة العيون أمراض فيه تكثر الفصل وهذا درجة، األربعني إىل الثالثني
يف يوجد العيون أمراض أن عىل الصحة. حفظ بأسباب االعتناء وعدم والحر الغبار لكثرة
يعرس وال الغالب. يف العمى عنها ينشأ التي الجفنية بالحبيبات مصابون ثمانون مائة كل
فهو الخريف فصل أما الصحة. بحفظ العناية َعَىل موقوف حسمها فإن األدواء هذه حسم
عىل وزيادة كالسابق، ذلك يف والسبب واملرزغية، املتقطعة يَاُت اْلُحمَّ فيه تكثر إذ جيد غري
الشتاء فصل أما لرطوبة. لحرارة برودة من واحدة حالة َعَىل الهواء استقامة عدم ذلك
الفصول. بقية من أقل فيه واألمراض متوسًطا وحينًا الوطأة شديد برده يكون فحينًا

املاء

ُصفي لو املياه أحسن من العايص وماء — قدمنا كما — العايص غري ماء لحماة ليس
أن َعَىل ماء. منها يخلو وال املراحيض ماء من إليه تنصب التي الخبيثة الجراثيم من
من ماءُه يُعكر ما دع — العايص نهر يف تُلقى واألوساخ والرتاب والِجيَف أيًضا األقذار
خلًوا يكون خصوًصا للرشب ماء إىل حماة فتحتاج — ذلك وغري الدواب وسقي السباحة

القذارات. هذه من

هواؤها

— غطاء بغري بيوتهم سطح َعَىل الصيف يف الناس ينام قليلة. رطوبته جيد معتدل
يختلط البلد يصل حينما الهواء أن غري مرضة، يجدون وال الصيف مدة — أحيانًا
فيرض محالتها يف املرتاكم الناعم بالغبار ويمتزج الطرق يف املكشوفة املراحيض ببخار

شديًدا. الريح يكون حينما إال يكون ال نادر ذلك لكن والرئة، العيون يف
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تجارتها

والذرة والشعري، الحنطة، من تجارتها وموارد صناعية. منها أكثر زراعية بلدة حماة
واألَخرض، األَصفر بنوعيه والبطيخ والعنب، والعدس، والحمص، والبيضاء، الصفراء
يف والسمن واللحم والحليب الخاثر اللبن يكثر والكمون. والغنم، والسمن، والصوف،
األصناف هذه أكثر األرضمن أجدبت السماء شحت فإذا الصيف، يف والبقية الربيع فصل
البحر عن بعيدة حماة فإن منها؛ الحمويني معيشة معظم إذ تتناقص الثروة وأخذت
فيها، رابًحا التجارة سوق ليكون حوائجها منها تأخذ كبرية مدن حولها وليس وتجارته،
ال لهذا خرسوا؛ خرس وإن غنموا غنم فإذا والبادي امُلزارع ملعاملة مضطرون فالسكان
جيدة. السنني كل وليست مثلها خرسوا مدة ربحوا إذا فإنهم حماة يف الباعة ثروة تنمو

الصنائع

وبعض بالبياض80 مسمى هو ما إال بها غريها عن حماة تمتاز فال الصنائع أما
فهي ذلك وغري والحياكة والنجارة كالحدادة الصنائع بقية أما الحريرية.81 املنسوجات

والتحسني. الرقي عدم من عليه كانت ما َعَىل باقية

إجمال

يُصلح ما إىل واحدة يًدا منهم املفكرين وقيام بعضهم مؤازرة إىل أهلها يفتقر حماة
النافع من الضار بها يعلمون علمية تربية أبناءهم لرتبية املدارس إعمار من شئونهم
شدة َعَىل َلدليل مدرسة لها يقال مدرسة فيها ليست كحماة بلًدا فإن الرش؛ من والخري
الندم. ينفع وال ويندمون أحد كل سبقهم الحد هذا َعَىل داموا إن فإنهم األخالق، انحطاط
البساتني، ويف النهر حافتي وَعَىل الطرق من األبناء تنقذ مدرسة توجد أن الرضوري من
تهذب القبيح. والشتم امُلهلك الرضب َعَىل أصحابها اعتاد التي الكتاتيب من تنقذهم
بلديتها عناية إىل حماة تفتقر حياتهم. مستقبل يف رجاًال يكونوا ألن تؤهلهم أخالقهم،
سيما مغشوًشا إال صنًفا يبيعون يكادون ال الذين الباعة شئون وتفقد ونظافتها، بطرقها
إما وذلك أجسامهم؛ يف كثريين ملرضة سببًا املأْكوالت هذه كانت وربما منها، املأكوالت
يف النضج لعدم أو طعمها، فيتغري مكثها لطول أو فيها، املوضوعة اآلنية نظافة لعدم
جهل َعَىل يدل مما القذرة األرض َعَىل لوضعها أو املعدة، تهضمه ال مما وأمثالها الفاكهة

الحرف. هذه يعانون من بعض طباع يف
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هوامش

مساوية أرضه كانت عميق كبري واٍد يف حماة فإن املنخفض؛ املكان الوهدة: (1)
حفر إذا فلهذا النهر، عن األرض ارتفعت الرتاب وتراُكم الزالزل ولكثرة النهر، ألرض

العايص. أرض يساوي حتى البنيان آثار فيه يجد برئًا إنسان
العريصة. تل هو (2)

الجرس. باب (3)
الجرس. باب محلة جرس (4)

ينزل وخانات حوانيت — األتون تُسمى بستان يف — الدهشة محلة يف كان (5)
ربًضا. هذا مثل ويُسمى مغلقة، السور وأبواب ليًال جاء إذا املسافر فيها

قايتباي النرص أبو صورته: ما فيه ُحِفَر قد حجر املذكور الجامع هذا باب فوق (6)
موالنا املبارك املسجد هذا بعمارة أمر الرحيم، الرحمن هللا بسم نرصه. عز األعز موالنا
صائن بزمن األبد، َعَىل ُملكه تعاىل هللا خلد قايتباي النرص أبو األرشف امللك السلطان
انتهى. وثمانمائة. وثمانني ثالٍث سنة يف بحلب األمراء أحد القايتباي إبراهيم بن الدين
مقام وفيه اآلن مهجور الجامع وهذا أيًضا، الجركسية الدولة أمراء من وهذا قلت:

للزيارة. كلبية جبال من النصريية تقصده العابدين زين يُسمى مصنوع
برشا. الشيخ يُسمى بجانبها دفني إىل نسبًة (7)

العبييس. ناعورة تُسمى كانت (8)
أَمر وهي: الكلمات، هذه فيه ُحِفَرت حجر العايص فوق الناعورة هذه برج يف (9)
السيد ابن السيد املولوي الغازي األمري املعز موالنا والقناة املباركة الناعورة هذه بعمل
سنة األوىل جمادى شهر يف حماة كافة يف األمري «بلباك» الحاج التقي املجدد املالكي

انتهى. وثمانمائة. وخمسني سبعة
الناعورة لهذه وكان الجراكسة، دولة زمن يف حماة َعَىل أمريًا بلباك كان وقد قلت:

والخمسني. العارش القرن فوق ما إىل ذلك دام أوقافها، َعَىل ومتولٍّ عديدة أوقاف
العظم. باشا مؤيد إىل نسبًة (10)

املرسودة. تُسمى وكانت باشا، عثمان إىل نسبًة (11)
بالجعربية. تسميتها سبب أدري وال املارستان، ناعورة تُسمى كانت (12)

بجانبها. بستان إىل نسبًة (13)
لسقيها الحسن أم ناعورة تُسمى وكانت بجانبها، الكيالنية الزاوية إىل نسبًة (14)

االسم. بهذا املسماة البستان
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جانبها. يف البستان إىل نسبًة (15)
مائها. من تُسقى البستان إىل نسبًة (16)

وراءها. التي البستان إىل نسبًة (17)
الناعورة هذه أُنشئت صورته: بما ُحِفَر قد حجر قناتها سواري إحدى يف (18)
السيفي األرشف املعز موالنا أيام يف األعىل الجامع إىل املاء إليصال والقوام املباركة الكبرية

وسبعمائة. وستني ثالث سلخ يف — الحموية اململكة كافل وكان —
املنقرضني. العون أبي ذرية إىل نسبًة (19)

بجانبها. البستان إىل نسبًة (20)
املراكب. جرس قديًما يُسمى (21)
األفضل. جرس قديًما يُسمى (22)
الكبري. الجرس َقبًال يُسمى (23)

النهر. باب جرس َقبًال يُسمى (24)
البستان يف لآلن أثره باٍق حولها كبري خندق لها وكان القلعة، مدخل كانت (25)
جميلة املرتفعة بيوتها ومناظر جهاته، من البلد بقية َعَىل مرشف تل َعَىل وهي غربيها،

ا. جدٍّ
يُسمى كان عظيم تل ولها فيه، تُدبغ الجلود كانت هناك مكان إىل نسبًة (26)

أيًضا. بديعة مناظر له صفرون
القديمة. البلد قسمي أحد هي (27)

القديمة. املدينة توابع من (28)
الصخر من منحوتة بيوتها أن غري طبيعية، مناظر ولها املدينة توابع من هي (29)
خربت ثم املغار، باب تُسمى َقبًال وكانت والبساتني، النهر َعَىل ُمطل كبري تل سفح يف
أهلها فنزح جرجرة جرس عند جرجرومة املسماة الساروت من القريبة الغربية القرية
أن يظنون حماة يف والعوام املذكورة. القرية باسم جراجمة وا فُسمُّ املحلة هذه يف وسكنوا
وأسكنهم منها بعلماء جاء الفداءَ أبا أن يزعمون جرجان، بلدة من مأخوذ جراجمة اسم

كذلك. وليس املكان هذا يف
الجراجمة. تابعة (30)

أهلها من ثلة حماة إىل منها جاء الفرات من قريبة بلدة جعرب: قلعة إىل نسبًة (31)
االسم. بهذا فُسميت املحلة هذه يف وسكنوا األمراء أحد مع
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الشجرة. تحت محلة ى تُسمَّ املحلة هذه كانت (32)
املدفون هللا رحمه الحوراني عثمان الشيخ إىل وتُنسب الشجرة، لسوق تابعة (33)

املعروفة. بزاويته فيها
الصفصافة. محلة تُسمى كانت (34)

املرابط. ُسميت ثم املرابد، ثم املرابض، تُسمى كانت (35)
الكل َعَىل يُطلق اآلن فصار وسفىل، عليا قسمني: إىل تُقسم كانت العليليات (36)

حماة. محالت أكرب وهي ا، جدٍّ املنظر بديع تل َعَىل وهي عليليا،
تني. بستاني بني كانت وقد التني، شجر الحري: (37)
منها. سكانها أكثر فإن السخنة قرية إىل نسبًة (38)

هذه من كان املحلة، تلك يف الساكنة الكبرية العائلة البارودي بني إىل نسبًة (39)
سنة البالد هذه إىل مجيئها مبدأ يف العثمانية للدولة البارود يصنعون أُناس العائلة
ألف خمسني مقدار سنة كل يف الحكومة ِقبل من معيَّنة رواتب العائلة لهذه وكان ،٩٢٢

قروش. سبعة األيام هذه يساوي العثماني أن وأظن عثماني،
كالقرية. املدينة مركز عن بعيدة كانت ألنها املنعزلة؛ تُسمى كانت (40)

تعاىل هللا إىل الفقري املباركة املنارة هذه أنشأ بابها: فوق حجرة َعَىل ونُِقَش (41)
وثمانمائة. وعرشين خمس سنة اآلخر جماد بتاريخ عنه، ُعفي الهاشمي إبراهيم السيد
أيًضا الجامع ورواق الرشق، جهة من املسجد جانب يف الصغري الحرم أيًضا بنائه ومن
صغرية، بحرة تحتها أعمدة ثمانية َعَىل صغرية قبة الجامع هذا وسط ويف .٨٣٢ سنة بناه
ر املظفَّ رضيح الغربي جانبه ويف ا، جدٍّ واسع حرم وله عربية. قديمة خطوط األعمدة وَعَىل
مقطوعة منارة القبلة جهة يف وله وعظمته، اتساعه يف مثله جامع حماة يف وليس وابنه،
كثرية أوقاف له وكان الصلوات فيه تُقام الجامع وهذا األسود، الحجر من بابها الرأس

القليل. إال له يبَق ولم اندرست
صورته: ما الرخام من محفوًرا ساريتني َعَىل زناًرا حرمه إىل الداخل يرى (42)
بن إسماعيل والدين الدنيا عماد املَؤيد امللك السلطان املبارك الجامع هذا بعمل أمر
نارص املنصور امللك بن محمود الدين تقي املظفر امللك بن عيل الدين نور األفضل امللك
سنة شهور يف أيوب بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر امللك بن محمد الدين
للسقوط. متداعية ومنارته محزنة حالة يف الجامع هذا أصبح وسبعمائة. وعرشين سبع
رضيح وفيه ذلك. وغري له املجاورة البستان منها أوقاف وله يتغري. وال يُغري من فسبحان

عنه. وريض هللا رحمه الفداء أبي بانيه
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.١٠٢٤ سنة يف الكيالني أحمد الشيخ بناه (43)
اآلية. هللاُ﴾ ﴿َشِهَد آية: وهو (44)

باقية. بقية لهم قديم بيت ملك آل (45)
الشيخ. بيت جرس اآلن تُسمى (46)

كثرية، بساتني الجامع لهذا كان أنه عرفناه والذي بتاتًا، يشءُ منها يبَق لم (47)
من وفدان كازو، قرية من واحد وفدان الظاهرية، قرية من أفدنة أربعة منها وأراٍض
وأرض كيسون، جبل جهات من وثمانية الشيحة، من فدانًا عرش واثنا دحل، كفر قرية
ومن دكانًا، ١٨ حماة سوق ويف نقريين، قرية من أفدنة وعرشة حماة، غربي يف كبرية

كثري. يشء ذلك وغري قطع عرش العليليات أرايض
يف الكائنة الحجرة عند الباب هذا وكان بنيان، مكانه ويف مندرس اآلن هو (48)

الشمايل. رواق
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول محمد هللا، إال إله ال الرحيم، الرحمن هللا بسم صورته: وهذه (49)
نور املجاهد الزاهد العارف العاِلم العادل امللك موالنا املبارك الجامع هذا بعمل أمر
نسيم بالرباهني، الحق نصري العاملني، يف العدل محيي واملسلمني، اإلسالم ركن الدين،
قاهر الجمهور، غياث الثغور، حافظ الباهرة، األمة مجري الزاهرة، هللا بمن القاهرة الدولة
بن محمود القاسم أبو الظاملني من املظلومني منصف واملرشكني، الكفرة قاتل املتمردين،

ا.ه. وخمسماية. وخمسني ثماٍن سنة يف املؤمنني نارص آقسنقر بن زنكي
ألف عرش خمسة فيه العلم لطلبة وقف امللوك أحد أن منه يستفاد ما عليه (50)

العلم. طلب َعَىل لهم وإعانًة ألدعيتهم استجالبًا سنة كل يف درهم
قرًشا. عرش اثنا سنة كل يف وقفه من له الباقي (51)

بن الرحمن عبد الحاج املبارك املكان هذا أنشأ عليها: مرقوم حجر بابه َعَىل (52)
وثمانني. واحد سنة مسعود

الشجرة. سوق جامع اآلن يُسمى (53)
هللا إىل الفقري العبد املبارك املسجد هذا َ أنشأ بابه: فوق حجرة َعَىل مرقوم (54)
أنصاره هللا عز حاجب أمر العالية استدار اآلوي محمد بن موىس بن محمود تعاىل

بالحرف. انتهى .٧٦٦ سنة شهور من اآلخرة جمادى بتاريخ األجر مستهل
حديثًا. بك طوسون بناه (55)

العمري. يُسمى كان (56)
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الكيالني. أفندي برهان بني بناء من (57)
القاق. جامع يُسمى كان (58)

األرناءُود. باشا محمد ١١٠٠ سنة يف حماة متسلم بناه (59)
تسعة بتاريخ العلم بن محمد املبارك املكان هذا جدد بابه: حجر َعَىل مرقوم (60)

له. هللا غفر وتسعماية، عرش
حماة. يف جدٍّا قديم بيت آل الرشابي بنو (61)

السابع. القرن حدود يف حماة يف القاطنني الكيالني بني بناء من (62)
الثامن القرن يف املتويف الرشيفي طرباي إىل وتُنسب للحريريني، تابعة هي (63)

الجراكسة. دولة أمراء من وكان
قديم. بيت آل الحوراني لبني تابعة مشهورة قديمة (64)

شيخ كان ُهِدمت وحينما األلف، بعد خرابها وكان ا، جدٍّ متسعة كانت (65)
الحموي. يزيد أبي الشيخ بن محمد الشيخ فيها التدريس

املباركة الدار هذه بعمل أمر الرحيم، الرحمن هللا بسم هي: الحجرية الكتابة (66)
ومكتوب وخمسماية. وثمانني أربع سنة يف ياروق ابن التوتان الدين نجم الكبري األمري
الكبري األجل األمري العمري املبارك املسجد هذا بعمل أمر الرحيم، الرحمن هللا بسم أيًضا:
وثمانني أربع ٥٨٤ سنة يف وذلك ياروق، ابن التوتان النجم تعاىل هللا رحمة إىل الفقري
محمد تعاىل هللا إىل الفقري السيد املباركة الدار هذه بعمل أمر أيًضا: ومكتوب وخمسماية.
لها وأوقف قرآن، دار جعلها استثنى، وما قبلها خال الشافعي، بكر أبي بن محمد بن
ليًال بها مقيمني «الغرباء» الغراب املسلمني فقراء من الدار هذه يف لتسكن كثرية أوقاًفا
وقرَّر وللمسلمني، ولوالديه للواقف ويدعون بينهم، ويتذاكرونه هللا كتاب يتلون ونهاًرا،
فإن سنني، خمس مدة بها فقري كل مقام ويكون الكريم، القرآن يعلمونهم شيخني بها
لم فإن وجد إن عوضه وتربره جبة أو ثوبًا فيكىس املعينة املدة مضت أو القرآن ختم
وسبعماية. عرشة خمس سنة شوال يف الكريم، لوجهه خالصًة هللا جعلها فيستمر، يوجد

بحروفه. انتهى
امللك السلطان موالنا املبارك الروشن هذا بعمارة أمر محرابها: َعَىل مكتوب (67)

ُملكه. هللا خلد حماة صاحب األفضل امللك موالنا بن والدين الدنيا عماد املَؤيد
املدينة. محلة يف خليفة لبني نظارتها وكانت (68)

الكيالني. أفندي الدين بدر السيد الحايل حماة مفتي وهو (69)
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انقرضوا. وقد حماة يف قديم بيت أهل مغيل: بنو (70)
األتراك. أمراء أحد اسم يردبك حمام تُسمى كانت (71)

العظم. باشا ألسعد منسوبة (72)
باشا. عثمان إىل نسبًة (73)

العظم. باشا ملؤيد منسوبة (74)
للكيالنيني. منسوبة (75)

الحارض. يف تسكن باقية ذرية وله حماة يف أمرياالي الرجل هذا كان (76)
القلعة خندق كتف َعَىل الدوالك بستان يف الجرس باب يف محمود الشيخ جامع (77)
وحجارته. جدرانه بعض باقية خراب اآلن وهو ماء، بحرة الجامع هذا يف وكان القديم،
مفتاحها يأخذ — مثًال — يتزوج أن أراد فمن لألفراح، وقًفا كانت الفرح دار (78)

بيتًا. وثالثون خمسة فيها وكان يشاء، ما يفعل أيام ثالثة متوليها من
منه ويأكلون أجرة بال فيه ينامون للغرباء مأًوى كان املوقف يف الخان هذا (79)

منه. ذهبت قد الكثرية وأوقافه وبواب، وطباخ متولٍّ له وكان ثمن، بال
وأشباهها. واملناشف الرشاشف (80)
والبيضاء. امللونة كالصايات (81)
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امللوك من الفضل أويل غري بذكر الرتاجم ُكتب يف يُعنَون ال املؤرخني أن البديهي من
كان وإذا غريهم، ال الحقيقيون الرجال هم ألنهم الرجال؛ ومشاهري والشعراء والعلماء
والتنقيب البحث أوصلنا ما تراجمهم من ذكرنا فقد الرجال هؤالء من األوفر الحظ لحماة
الزمن. بتقادم ُدِرَست فإنها أخبارهم إلينا تصل لم كثريين رجاًال بأن االعرتاف مع إليه،
عرش الرابع القرن رجال تاركني الرجال تراجم يف عرش الثالث القرن نتجاوز ال وإننا هذا

التوفيق. وباهلل أخرى، لفرصة

املظفر امللك

حماة يف الكثرية واملدارس األوقاف صاحب أيوب، بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي
فاضًال أديبًا كان الرها. يف مدرسة وبنى مدرستني، ِمرص من الفيوم يف بنى وغريها.
وله وغريهما، عوف بن طاهر وأبي السلفي الحافظ من الحديث سمع ثًا، ُمَحدِّ شجاًعا
أسعد مدحوه الذين الشعراء ومن القصائد، بأبدع الشعراء مدحه وقد حسن، نَظم

قال: مماتي، بن

أث��ر. وال خ��ب��ر. ف��ال ن��ف��ر. ث��م س��ح��ر. ط��ي��ف س��ح��ر. واف��ى

ال��س��ه��ر. ط��ال س��ق��ر. ل��ي��ل��ي ق��م��ر. ف��ي��ا ال��وط��ر. ن��ل��ت ص��ب��ر. ول��و

ق��در. م��ن ه��ل ع��ذر. وم��ا ه��ج��ر. ف��ل��م ال��ف��ك��ر. إال س��م��ر. وال

خ��ط��ر. م��ن ب��ل ِك��بَ��ر. م��ن ال ظ��ه��ر. ش��ي��ب��ي ال��ح��ذر. ي��ن��ج��ي

اق��ت��در. ل��م��ا اغ��ت��ف��ر. ه��ال زج��ر. ث��م خ��ط��ر. ري��م
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قال: أن إىل

أغ��ر. ي��وم ل��ع��م��ر. ك��م ال��ب��ش��ر. ق��ال

تويف الحروب، يف أيامه امللك هذا قىض وقد النمط. هذا َعَىل مدحه يف مىش وهكذا
الباشورة وفصل ذراع مائة حماة قلعة خندق حفر الذي وهو ذكره، مر وقد ،٥٨٧ سنة

القلعة. عن

املنصور امللك

سمع العلماء، يحب عاِلم النفسشجاع، كريم ملك عمر، الدين تقي املظفر امللك بن محمد
وممن عليه، مزيد ال ما الكتب من وجمع السلفي، الحافظ من اإلسكندرية يف الحديث
مائتي من قريب حماة يف خدمته يف وكان اآلمدي، الدين سيف العلماء من يالزمه كان
فمن التأليف، يف طويل باع وله بالعلم. زاهرة أيامه يف حماة كانت وفقهاء. نُحاة من عاِلم
رس مضمار وكتاب عظيمة. فوائد فيه مجلَّدات عدة يف السنني عدد َعَىل كبري تاريخ تآليفه
لم الوفيات: فوات صاحب قال مؤلفه. فضل َعَىل يدل نفيس كبري الخالئق وِسرَي الحقائق
امللك َعَىل قرأَت القويص: الدين شهاب الشيخ وقال الكتاب. هذا إىل املنصور امللك يُسبق

مثله. إىل يُسبق لم فوجدته الحقائق رس مضمار كتاب من قطعة املنصور
بإعمار كربى عناية له ذلك مع وكان مجلدات. عرشة يف الشعراء طبقات كتاب وله

منه: جميل نظم له وكان مصالحها، يف والنظر بلده

ال��ب��اُن أق��ف��ر ل��م��ا ال��ص��ب��ر وأق��ف��ر ب��ان��وا ق��د ال��ق��وم ف��إن ال��دم��وع ��ا س��حَّ
ش��اُن ل��ه ع��ن��ي ن��أوا ل��م��ا ف��ال��ش��أن ب��ي��ن��ه��م ب��ع��د ب��دم��ع وأس��ِع��دان��ي
غ��ي��راُن ال��ري��ح ن��س��ي��م م��ن ف��إن��ن��ي ن��ش��رك��م��و ال��ري��ح ن��س��ي��م ف��ي ت��ب��ع��ث��وا ال
ك��ان��وا أي��ن��م��ا ث��راه��م وروى ��ا س��حٍّ ك��اظ��م��ة ق��ب��ل��ي م��ن ال��غ��ي��ث س��ق��اه��م

ومنه:

ق��ري��ب ت��ح��ب م��م��ا أن��ي واْدِر م��ج��ي��ب ف��إن��ي ب��اس��م��ه��ا ادع��ن��ي
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ع��ج��ي��ب وال��غ��رام ال��ح��ب ن��خ��وة إل��ي��ه��ا أُذل أن ال��ح��ب ح��ك��م

أبيه تربة يف وُدِفن حماة، قلعة يف وفاته وكانت .٦١٧ سنة وتويف الفداء: أبو قال
السوق بناء الجميلة أعماله ومن املراكب.1 جرس بنى الذي وهو األعىل، الجامع بجانب
يطلقون فصاروا االسم هذا الناس نيس ثم باسمه املنصورية سوق سمي اآلن، املوجود
وكان جهة. يف حرفة أصحاب كل فجعل بناه حينما الباعة فيه رتب وقد السوق. عليه
أبطل أنه معناه ما بالحجارة نحتًا املنصور عليه كتب قوس2 املوقف جهة يف السوق لهذا
ولعن ذلك، وغري والعفص والعصفر والقطن والعسل السمن خراج من والبدع املكوس
األيوبيني يد يف ظلت وقد لآلن، الباقية السلطان حمام أثاراته: ومن غريه. أو بدله من
أيديهم يف فبقيت لورثتها3 انتقلت ثم حسن، الدين بدر بنت خاتون فاطمة ورثتها حتى

األلف. ُقبيل الكيالنية للعائلة فرج4 األمري بن جهانشاه بن محمد أحكرها حتى

محمود املظفر امللك

كان أيوب، بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر امللك بن محمد املنصور امللك ابن
واستخدم والعلم، الفضل أهل يحب وكان ذكيٍّا، فطنًا شجاًعا شهًما حماة، َعَىل ملًكا
الرياضية، العلوم يف الفاضل املهندس الفلكي العاِلم تعاسيف قيرص الدين علم الشيخ
لها عمل هندسية بصورة العايص النهر َعَىل وطاحونًا فلكية أبراًجا املذكور للملك فبنى
هذا من األرحية جميع أصحاب ليعلم بحواجز؛ املاء وحجز نافر، حجر من أسد صورة
دائرة، رًحى تبقى ال باملاء الحجر هذا ُغِمَر فمتى النهر، طغى إذا أرحيتهم سري الحجر
وعمل الغزالة. تُسمى اآلن إىل باقية وهي مشت، األرحية أن علموا عنها املاء غيض ومتى
قال املرصودة. الكواكب جميع عليها رسم مدهونة الخشب من كرة أيًضا تعاسيف له
املظفر وكان عملها، َعَىل الدين علم الشيخ وساعدت واصل: بن الدين جمال القايض
عمره كان تويف وملا أيًضا، بالنجوم عاِلم فهو فيها. دقيقة مواضع عن ويسألنا يحرض
وعىل الغرب جهة من األعىل الجامع بجانب مدفون وهو قلت: كأبيه. سنة وأربعني ثالثًا

الخشب.5 من تابوت قربه
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املنصور امللك

املنصور امللك بن محمود املظفر امللك بن محمد املعايل أبو الدين نارص املنصور امللك
أيوب. بن شاهنشاه بن عمر املظفر امللك بن محمد

العزيز عبد حماة شيوخ شيخ به أباه ْ هنَّأ والدته ويوم ،٦٣٢ سنة مولده كان
منها: بقصيدة األنصاري

وال��ِد ألش��رف م��ول��ود ب��أش��رف وال��ق��واع��د ال��ذرى م��ح��روس ال��ُم��ل��ك غ��دا
واح��ِد ش��خ��ص ف��ي ل��ل��ن��اس ب��دا خ��م��ي��ٌس ك��أَن��ه ال��خ��م��ي��س ي��وم ب��ه ُح��ِب��ي��نَ��ا
ال��م��ح��ام��ِد ج��م��ي��ع ف��اس��ت��وف��ى يْ��ِه وَج��دَّ م��ح��م��د ال��ن��ب��ي ب��اس��م وس��م��ي��ت��ه
س��ائ��ِد ك��ل أوص��اف��ه ف��ي س��اد وق��د ج��ال��ًس��ا ال��ُم��ل��ك ة ُس��دَّ ف��ي ب��ه ك��أَن��ي
خ��ام��ِد غ��ي��ر ن��وره��ا س��ع��د ب��أن��ج��م وب��ن��ي��ه��م أب��ن��ائ��ه م��ن وواف��اك
س��اع��دي وي��ش��ت��د زن��دي ب��ه��ا س��ت��وري دع��وت��ي ال��م��ظ��ف��ر ال��م��ل��ك أي��ه��ا أال
م��ع��اوِد َه��مٍّ ك��ل ع��ن��ا ت��رح��ل ب��ق��دوم��ه ال��ذي ال��م��ل��ك ل��ك ه��ن��يٍّ��ا

بتدبري حينئٍذ وقام — تقدم كما — سنني عرش عمره وكان أبيه بعد حماة ُملك توىل
الصورة، محبوب فطنًا، ذكيٍّا كان كِرب. أن إىل — آنًفا املذكور — الشيوخ شيخ اململكة

قائله. يفضح وال ويكتمه يكره ا عمَّ يتجاوز للغاية حليًما
يشكون قصص عدة أهلها إليه فرفع حماة إىل َقِدَم بيربس الظاهر امللك أن ذلك من
للملك وأرسلها يقرأها، ولم منديل القصصيف بجعل بيربس فأمر املنصور، امللك من فيها
وتكلموا ينبغي، ال بيشء تكلم من نرى سوف الجماعة: بعض وقال فأخذها، املنصور
منها يشء َعَىل يقف ولم القصص، تلك وحرق نار بإحضار املنصور فأمر ذلك، بمثل
يف أبيه بجانب وُدِفن ،٦٨٣ سنة تويف كثري. ذلك مثل وله رافعها، عىل خاطره يتغري لئال

الغرب.6 جهة من الكبري الجامع جانب يف املظفر تربة
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الفداء أبو

امللك بن عيل الدين نور األفضل امللك بن الفداء أبو إسماعيل الدين عماد املؤيد امللك هو
أيوب. بن شاهنشاه بن عمر الدين تقي املظفر

والسورية املرصية البالد ملك النارص امللك وكان عظيًما، عاِلًما فاضًال شهًما كان
كان التكريم. عبارات من ذلك أشبه وما األرض. يقبل بقوله: كتابه ويبتدئ إليه، يكتب
والجغرافيا والهيئة والتاريخ والحكمة والطب بالفقه عاِلًما تامة، وفضيلة مكارم ذا املؤيد
الدين أثري خدمته يف كان ن وممَّ لهم، مقربًا العلم ألهل محبٍّا وكان غريها. كثرية وعلوم
أيًضا خدمته يف كان ن وممَّ يكفيه، ما له رتب وقد إيساغوجي كتاب صاحب األبهري
السنة يف منهما لكل رتب وقد الحيل، الدين وصفي نباتة، بن الدين جمال الشهري الشاعر
مطبوع وهو املشهور التاريخ منها ا، جدٍّ مفيدة مؤلفات وله التحف. غري درهم ستمائة
وهو أوروبا، طبع مطبوع وهو مجلد يف البلدان تقويم كتاب ومنها معتَمد، متداَول
الكناش وكتاب الشافعي، فقه يف الحاوي نظم كتاب ومنها الوجود، وقليل أيًضا معتَمد
وهو العلوم من وغريها الهيئة وعلم واملنطق والرصف النحو فيه جمع كثرية مجلدات
فإن وبالجملة مفقود. وهو كثرية علوم يف املوازين وكتاب الوجود، وقليل مطبوع غري

فمنه: جليل، نظم له وكان كثرية. محاسنه

ح��ْزنَ��ا م��ات َص��بٍّ س��الم ة ال��ح��ي��ا ط��ي��ب َع��َل��ى اق��رأ
وَض��نَّ��ا ب��ه��م ال��زم��ان ب��خ��ل أح��بَّ��ًة ب��ذاك أع��ِل��ْم
ُج��ْدنَ��ا واألم��وال ب��ال��روح ق��رب��ه��م يُ��ش��رى ك��ان ل��و
َرْه��نَ��ا ل��ألش��واق ي��ب��ي��ت ِق ال��ف��را ك��أس م��ت��ج��رع
ت��م��نَّ��ى ق��د م��ا ل��ه يُ��ق��ض��ى ول��م َوْج��ًدا ق��ض��ى ِح��بٌّ

وله:

إل��يَّ��ا ص��ب��ا ك��ي��ف ال��ه��ج��ران م��ن م��ن��ه ف��ع��ج��ب��ت ��بَ��ا ال��صَّ م��س��رى س��رى
ع��ل��يَّ��ا ي��ع��ط��ف ول��م وف��ارق��ن��ي وَْع��ٍد غ��ي��ر م��ن ب��ي أل��مَّ وك��ي��ف
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وله:

م��ه��رب أو م��ط��ل��ب ف��ي رم��ت��ه إن ال��َق��َض��ا ب��ه أف��وت ط��رًف��ا ب��ه أح��س��ن
ال��م��غ��رب ف��ي أن��واره��ا ب��دت إال م��ش��رق ف��ي بَ��َدت م��ا ال��غ��زال��ة م��ث��ل

مدائحه، يف مطبوع حدة َعَىل ديوان نباتة والبن وسواها. موشحات ذلك غري وله
رثائه: يف قاله ومما

ن��اع��ي��ِه ق��ام ش��ادي اب��ن أن أظ��ن داع��ي��ِه ص��وت يُ��ل��ب��ي ال ل��ل��ن��دى م��ا
ن��واح��ي��ِه اس��َودَّت ق��د ل��ل��زم��ان م��ا م��ذاه��بُ��ُه اس��ت��دت ق��د ل��ل��رج��اء م��ا
غ��وادي��ِه ع��ن��ا غ��دت ك��ي��ف ل��ل��غ��ي��ث أس��ف��ي ف��وا ن��اع��ي��ه ال��م��َؤي��د ن��ع��ى
ف��ي��ِه ال��ع��َزا ل��ل��ش��ع��ر ال��ل��ه ف��أح��س��ن ب��دول��ت��ه ع��رس ل��ه ال��م��دي��ح ك��ان
ي��ن��ج��ي��ِه ك��ان ص��ب��ًرا أي��وب اس��م م��ن إرث��ك��ُم إن ص��ب��ًرا أي��وب آل ي��ا
س��اق��ي��ِه دور م��ن��ه��ا س��ي��أْت��ي��ه ك��ل دائ��رٌة األق��وام َع��َل��ى ال��م��ن��اي��ا ه��ي

بامُللك: األفضل ابنه ويهنئ يرثيه أيًضا وله

��َم��ا ت��ب��سَّ ح��ت��ى ال��م��ح��زون ع��ب��س ف��م��ا ال��م��ق��دََّم��ا ال��ع��زاء ذاك م��ح��ا ه��ن��اء
م��ن��ه��م��ا ال��س��ب��ق ذو ي��م��ت��از ال ش��ب��ي��ه��ان م��دام��ع ث��غ��ور ف��ي اب��ت��س��ام ث��غ��ور
َه��َم��ى ق��د ال��ش��م��س ض��ح��ى ف��ي غ��ي��ث ك��واب��ل واض��ح وال��ب��ش��ر ال��دم��ع م��ج��اري ن��رد
وأك��َرَم��ا أع��ز س��ج��اي��اه ع��ه��دن��ا ال��ِذي ال��م��ل��ك ت��رب��ة ع��ن��ا ال��غ��ي��ث س��ق��ى
ال��ِح��َم��ى ب��ه وع��ز ال��دن��ي��ا ب��ه ت��دان��ت ال��ذي ال��م��ل��ك َع��َل��ى ال��ن��ع��م��ى ي��د ودام��ت
َس��َم��ا ق��د ل��ألِس��رَِّة وه��ذا ب��رغ��م��ي ل��ض��ري��ِح��ِه ه��وى ق��د ه��ذا م��ل��ي��ك��ان
نَ��َم��ا ق��د وآخ��ر م��ن��ه��ا ذوى ف��غ��ص��ن ت��ك��اف��أَت ش��ادويٍّ أص��ل وروض��ة
م��ت��م��َم��ا ال��ج��م��ي��ل ألن��واع وس��م��ن��ا م��ال��ًك��ا ال��ب��ري��ة ألع��ن��اق ف��ق��دن��ا
ض��ي��َغ��َم��ا ال��ده��ر ب��ه أن��ش��ا ض��ي��غ��م ب��ه ان��ق��ض��ى إذا غ��اٌب ال��م��ل��ك دي��ار ك��أَن
وأح��زم��ا األن��ام أزك��ى ي��ا ق��م��ت وق��د م��ق��وٍَّض غ��ي��ر ال��دي��ن ع��م��اد ك��أن
أن��ُج��َم��ا ال��غ��ر أوص��اف��ك أط��ل��ع��ت ف��ق��د ان��ق��ض��ى ق��د ن��ج��م أي��وب م��ن ي��ك ف��إن
وم��وِس��َم��ا وق��تً��ا ع��ل��ي��اك ج��ددت ف��ق��د م��ض��ت ق��د ال��م��ؤي��د أي��ام ت��ك وإن
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م��ن��ع��َم��ا ب��ال��م��واه��ب ب��ح��ًرا وأب��ق��اك م��ش��ي��ًع��ا ب��ال��ث��ن��اء ول��ى ال��غ��ي��ث ه��و

للرثاء، فقلبها زيدون ابن قصيدة س خمَّ أنه منها بقصائد، الحيل الصفي رثاه وقد
:٧٣٢ سنة فيه قاله ا وممَّ

ي��ث��ن��ي��ن��ا ب��ال��ت��ف��ري��ق ال��ده��ر وح��ادث يُ��َم��نِّ��ي��نَ��ا ب��ل��ق��ي��اك��م ال��زم��ان ك��ان
ت��دان��ي��ن��ا ع��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى أم��ان��ي��ن��ا ف��ي��ك��م س��م��ح��ت ف��ع��ن��دم��ا

ت��ج��اف��ي��ن��ا ل��ق��ي��ان��ا ط��ي��ب ع��ن ون��اب

منها:

م��رائ��رن��ا ُش��ق��ت وم��ا ال��ج��ي��وب َش��قَّ ط��ائ��رن��ا ب��ال��ب��ي��ن دع��ا أن يُ��رض��ن��ا ل��م
ض��م��ائ��رن��ا ت��ن��اج��ي��ك��م ح��ي��ن ت��ك��اد س��رائ��رن��ا وم��أْواه��م غ��ائ��ب��ي��ن ي��ا

ت��أس��ي��ن��ا ل��وال األس��ى ع��ل��ي��ن��ا ي��ق��ض��ي

منها:

ِح��َم��ا ل��ل��ن��زي��ل ح��م��اٍة َربْ��ُع وك��ان َح��َرَم��ا ل��ن��ا م��غ��ن��اه��م ك��ان س��ادة ي��ا
ف��م��ا ال��غ��م��ام ع��ه��ُد ع��ه��َدُك��ُم ِل��يَ��ْس��ِق ظ��م��ا ربَّ ال��ج��ود م��ي��اه َس��ق��ي��ت��م ق��د ك��م

ري��اح��ي��ن��ا إال ألرواح��ن��ا ك��ن��ت��م

منها:

نَ��َع��ْوا ال��ك��رام أي إل��ى ال��م��ل��وك أي َوَوَع��ْوا َ َدَرْوا ل��و ق��وٌم ال��م��ؤي��َد ن��ع��ى
ف��َدَع��ْوا ال��ه��وى ت��س��اق��ي��ن��ا م��ن ال��ع��دا ِغ��ي��َظ َس��َع��ْوا ح��ي��ن ال��ُودَّ س��ق��ان��ا إذ أظ��ن��ه

آم��ي��نَ��ا ال��ده��ر ف��ق��ال ن��َغ��صَّ ب��أن

منها:

ب��م��رق��ب��ه ال��ع��ل��ي��ا7 وال��ق��ب��ة وال��ق��ص��ر وم��ل��ع��ب��ه ال��ع��اص��ي ح��م��ى ذك��رت إذا
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ب��ه ف��اْس��ِق ال��ق��ص��ر غ��اد ال��ب��رق س��اري ي��ا ��ب��ه ت��ل��هُّ ف��ي س��اٍر وال��ب��رق أق��ول
ي��س��ق��ي��ن��ا وال��ود ال��ه��وى ص��رف ك��ان م��ن

م��ح��ل��ت��ن��ا ف��ي��ه��ا ف��ج��ز ح��م��اة َع��َل��ى ح��ل��ت��ن��ا واف��ي��ت إن ال��ُم��ْزِن غ��ادي ي��ا
ت��ح��ي��ت��ن��ا ب��لِّ��ْغ ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م وي��ا أح��ب��ت��ن��ا ع��نَّ��ا ب��ه��ا ال��س��الم واْق��ِر

يُ��ح��ي��ي��ن��ا ك��ان ح��يٍّ��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى ل��و م��ن
ه��ي��أه ول��ل��خ��ي��رات ال��م��ع��ال��ي م��ن ب��وأَه ال��ع��رش إل��ه ع��ص��ر س��ل��ط��ان
أن��ش��أه ال��ل��ه ك��أن ُم��ل��ٍك رب��ي��ب ب��رَّأه ش��ان ��ا وم��مَّ زي��نً��ا ب��راُه

ط��ي��ن��ا ال��ورى إن��ش��اء وَق��دَّر ِم��س��ًك��ا

بعده: من ابنه بذكر يعرض ومنها

��ِل��ه��ا ت��أمُّ ف��ي ال��ب��راي��ا يَ��ُس��رُّ ن��ج��ًال وآِم��ِل��ه��ا ل��ل��دن��ي��ا ب��ع��دك خ��ل��ف��ت
ب��س��ل��س��ِل��ه��ا ب��دل��ن��ا ال��خ��ل��د ج��ن��ة ي��ا ت��م��ل��م��ل��ه��ا ف��ي ن��ف��س ل��ك تَ��ُق��ْل ف��ل��م

وِغ��ْس��ِل��ي��نَ��ا زق��وًم��ا ال��ع��ذب وال��ك��وث��ر

ذلك فمن الفداء، أبي يف مدائحه من كثري يشء املطبوع ديوانه يف الحيل وللصفي
موشح: من قوله

ت��ق��يَّ��د ق��ي��ًدا ال��ن��دى وج��د وم��ن زي��د ال��ح��س��ن ف��ي ال��ذي ق��ال أم��ا
ُم��ش��ي��د م��ج��ٍد ذي ال��ع��ز م��ن��ي��ع ال��م��ؤي��د ال��م��ل��ك ح��م��ى ف��ي أن��ا ف��ه��ا
ف��رائ��س ل��ه األس��ود ت��غ��دو وم��ن ب��ائ��س ك��ل ُم��غ��ن��ي ال��دي��ن ع��م��اد

∗∗∗
واألم��ان��ي أم��ان��ي وأع��ط��ان��ي زم��ان��ي م��ن ح��م��ان��ي م��ل��ًك��ا أي��ا
وال��م��ع��ان��ي ال��م��ع��ال��ي وش��ي��دت ش��أْن��ي ك��ل ش��أْن��ي ب��رف��ع خ��ف��ض��ت
دارس ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ع��ل��م ألض��ح��ى ال��ف��وارس ُم��ردي ي��ا أن��ت ول��وال

∗∗∗
ت��ع��دى ق��د ق��اس��ك ب��ال��غ��ي��ث وم��ن ا ح��دٍّ رام ل��ج��ودك َم��ن ْ ت��ج��رأ
وأن��دى أدن��ى ل��ل��ورى وك��ف��ك ح��دا ب��األن��واء تُ��ق��اس وك��ي��ف
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ع��اب��س وه��و إال ي��ج��ود ول��ي��س ح��اب��س وه��و ي��س��أل ال��غ��ي��ث ألن

∗∗∗
ال��م��راق��ي ف��ي ت��رق��ى ال��خ��ط وس��م��ر ال��م��آق��ي دام��ي��ة ال��ب��ي��ض ج��ع��ل��ت
ال��ب��واق��ي ه��ي ال��ص��ال��ح��ات وت��ل��ك م��راق��ي أض��ح��ت ل��ل��ع��ل��ى م��س��اٍع
ف��ارس اإلم��الق راج��ل وت��ج��ع��ل ال��م��م��ارس ال��ح��رب ف��ارس ف��ت��رج��ل

∗∗∗
وب��ال��ي إق��ب��ال��ي ل��دي��ك وزاد وح��ال��ي ت��رح��ال��ي إل��ي��ك ح��م��دت
س��ؤال��ي آل��ي ع��ن أط��ي��ل ف��ل��س��ت وم��ال��ي آم��ال��ي ض��اع��ف��ت وق��د
ي��اب��س ك��ل رط��بً��ا ل��ديَّ ف��ص��ار م��الب��س ل��ل��ن��ع��م��ا ع��ل��ي أف��ض��ت

∗∗∗
ب��ال��م��ج��از ال��ح��ق��ي��ق��ة تُ��ج��زى وه��ل ج��ازي ب��ال��م��دح أن��ن��ي أَأزع��م
ال��م��ج��ازي ف��ال��ل��ه ق��ص��رت إذا وارت��ج��ازي ارت��ج��ال��ي ف��ي ول��ك��ن
آي��س ال��ح��ق ق��ض��اء م��ن ف��إن��ي ن��ف��ائ��س م��دح��ي ف��ي ن��ظ��م��ت ف��ل��و

مدائح — قدمنا كما — املرصي نباتة والبن فبكى. حماة يف وفاته حرض قد وكان
طويلة: قصيدة من قوله قصائده غرر فمن جميلة، فيه

ال��ش��اك��ي ال��الئ��ذ ح��ال أي��وب اب��ن رع��ى وم��رت��ح��ل ِح��لٍّ ف��ي ع��ه��ودك ن��رع��ى
أف��الك ب��ي��ن ال��دراري س��ي��ر األرض ف��ي س��ؤُدده ال��س��ي��ار ال��م��ل��ك ال��ع��اِل��م
م��ه��ن��اك األح��وال ف��ي ال��ل��ه أص��غ��ر ال ألن��ع��م��ه ال��ع��ل��ي��ا ق��ال��ت ال��ذي ه��ذا
أح��الك ك��ل وتُ��ج��ل��ي ال��ح��ي��اء ع��ن م��ج��دب��ة ك��ل ت��غ��ن��ي أح��ادي��ث ل��ه
أس��الك ب��ي��ن م��ن درر ك��أن��ه��ا الئ��ح��ة وال��ف��ج��ر ال��دج��ى خ��ي��ط ب��ي��ن م��ا
أع��ط��اك ل��ل��ف��ض��ل م��ن ال��ب��ري��ة ب��ر ع��ن ال��م��ؤي��د ال��م��ل��ك دول��ة ي��ا ك��ف��اك
أف��ت��اك ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى م��اذا ل��ل��ه م��ح��ررة وال��ف��ت��وى ال��ف��ت��وة ل��ك
وح��ي��اك ف��ض��ٍل م��ن ال��ل��ه ف��زادك ك��رم وم��ن ع��ل��م م��ن م��ات م��ا أح��ي��ي��ت
ك��م��س��ع��اك ي��س��ع��ى وم��ن ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ش��رف م��ن ج��م��ع��ت م��ا ي��ج��م��ع وم��ن
وف��ت��اك ��اب رهَّ ب��ي��ن م��ا ال��ُم��ل��ك ف��ي س��ل��ف��وا األَُل��ى أخ��ب��ار ال��م��ؤيَّ��د أن��س��ى
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ال��ب��اك��ي ش��ه��ق��ة يُ��ب��دي ب��ال��رع��د وال��غ��ي��ث م��ب��اس��م��ه��ا اف��ت��رَّت ال��ت��ي ال��م��ك��رم��ات ذو
م��رآك ح��س��ن ع��ل��ي اب��ن َس��نَ��ا َم��َح��ا ف��ق��د ال��غ��م��ام ف��ي اس��ت��ج��ن��ي ل��ل��ب��دور ق��ل

مطلعها: التي بقصيدته مدحه محمود، الدين شهاب الشيخ شعرائه ومن

ن��ش��وز م��ق��ل��ت��ي��ه ع��ن ول��ن��وم��ه ي��ف��وز ب��ال��خ��ي��ال م��ح��ب��ك أت��رى

جامعه آثاره ومن الرجال. أفراد من وفرًدا باهرة آيًة الفداء أبو كان فقد وبالجملة
الباقية العبييس وحمام حياته، يف وقفها التي الجرس باب ومقربة — الذكر املار —
النافعة وتآليفه للحنفية. مدرسة بناها التي الرشقية الدين نور جامع حرم وقطعة لآلن،
حسن الدين نور وأوقاف أوقافه بعده األفضل امللك ابنه توىل األرض. أقطار يف املعتربة
معاملها َت ُغريِّ حتى وتتناقص تُفقد زالت وما بعده األوقاف تلك تبعثرت ثم حياته، مدة
— اآلن الحيات بجامع املشهور — جامعه يف وُدِفن ،٧٣٢ سنة تويف رسومها. وبُِدَلت
ويف الحجازي، بالرمل أرضها ُفِرَشت كبرية مغارة الحجرة هذه وتحت صغرية، بحجرة
رأسه وعند القرآنية، باآليات حجارته بعض محفور الرخام حجر من قرب الحجرة وسط
بن إسماعيل الكريم ربه رحمة إىل الفقري العبد رضيح هذا صورته: بما محفور حجر
ومن .٧٢٧ سنة شهور يف عمر بن أيوب بن شاهنشاه عمر بن محمد بن محمود بن عيل
قبل القرب يُهيِّئون كانوا أنهم يظهر فالذي الوفاة تاريخ سابق القرب تاريخ أن العجائب

الدنيا. يف زهًدا املوت

حسن السلطان

خريات صاحب زكيٍّا فاضًال أديبًا شهًما كان املذكور، املَؤيد امللك شقيق حسن الدين بدر
٧٢٦ سنة تويف وقد ذلك، وغري الحسنية8 وجامع السلطان جامع آثاره ومن وَمَربَّات،

مجهول. َلْحِدِه ومكان
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الشيوخ شيخ

بشيخ املعروف املحسن عبد بن محمد بن األنصاري العزيز عبد الدين رشف الشيخ
عند متقدًما فاضًال َديِّنًا وكان ،٥٨٦ سنة األوىل بجمادى مولده كان بحماة، الشيوخ
وصفه ا وممَّ اململكة. بتدبري عارًفا العقل غزير البديع، والنظم البديع النثر وله امللوك،
هللا عبد القايض ابن الشاعر األديب العالمة اإلمام هو قوله: الوَفيَات فوات صاحب به
َ وقرأ الحربي، املجد أبي بن هللا عبيد من كله املسند وأسمعه والده فيه رحل األنصاري،
من وكان واألدب، العلم يف وبرع جماعة، من وسمع الِكنْدي، َعَىل األدب كتب من كثريًا
سكن ثم دمشق، وسكن مدة، ببعلبك سكن كثرية. محفوظات وله املعدودين، األذكياء
وأبو الدمياطي، عنه روى القدر. كبري الحرمة وافر معظًَّما نبيًال كبريًا صدًرا وكان حماة.
الشيخ وقال جماعة. بن الدين بدر القضاة وقايض الظاهري، وابن اليونيني، الحسن
أحسن نظم من وقبلها الخمسمائة بعد الشام شعراء يف أعرف ال الصفدي: الدين صالح
مجلًدا يلزم ال ما لزوم يف له فإن أكثر؛ وال أرسى وال أصنع وال أفصح وال أجزل وال منه
املتمكنة والقوايف الفائقة والتوريات النكت من فيه ملا وكتبته إال شيئًا له رأيت وما كبريًا،

قوله: ذلك فمن البليغ. واملعنى الفصيح واللفظ العذب والرتكيب

وت��ع��ص��ي��ن��ا ف��ي��ه أه��واءن��ا نُ��ط��ي��ع م��ك��اس��ب��ه ده��ٍر ف��ي ع��م��ري أف��ن��ي��ُت
وت��س��ع��ي��ن��ا ع��ش��ًرا ت��وه��م��ت��ه��ا ح��ت��ى ش��ق��ت��ه��ا ال��ه��م م��د وع��ش��ري��ن ت��س��ًع��ا

يشء منها النابليس وبديعية األدب خزانة ففي بأشعاره، طافحة األدب وُكتب قلت:
يف السبكي وقال مطبوع. غري أشعاره من مختًرصا جزءًا حماة يف رأيت وقد كثري،
ابن من وسمع آدم، بني أذكياء من كان وخمسمائة، وثمانني ست سنة ُولَِد الطبقات:
وغريهم، الفقيه الربيع بن ويحيى سكينة، بن أحمد وأبي الكندي، اليُمن أبي ومن كليب،
قوله: بديع ومن وستمائة. وستني اثنتني سنة وتويف كثريًا، وحدَّث والشعر الفقه يف وبرع

وج��ل َع��َل��ى وأدام��ت��ن��ي ان��ق��ض��ت ح��ت��ى ط��ل��ع��ت��ه ح��س��ن ل��ي ج��ل��ت م��ا ن��ظ��رًة ي��ا
َع��ج��ل م��ن اإلن��س��ان ُخ��ِل��ق ل��ي ف��ق��ال ت��س��رُّع��ه ف��ي ع��ي��ن��ي إن��س��ان ع��ات��ب��ت

شعره. من بعض التاريخ هذا يف له َمرَّ وقد
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بكران ابن

الطبقات: يف السبكي قال الحموي. سليمان بن الصمد عبد بن بكران بن املظفر بن محمد
بها ه وتفقَّ فسكنها بغداد إىل ورحل ،٤٠٠ سنة بحماة ُولَِد األئمة، َعَلم الوِرع الزاهد هو
برشان، بن القاسم وأبي دوست، بن عثمان من الحديث وسمع الطربي. الطيب أبي َعَىل
السمرقندي، القاسم أبو عنه وروى وآخرين. العتيقي الحسن وأبي غيالن، بن طالب وأبي
املتقنني أحد وكان وغريهم. املقري طاووس بن هللا وهبة الحافظ، محمد بن وإسماعيل
بعد املنصب هذا ويل ببغداد، القضاة قايض وكان ُمتقنًا. زاهًدا وِرًعا الشافعي، ملذهب
عليه خلع ثم العبايس، باهلل املقتدي الخليفة عليه تغري ثم ،٤٧٨ سنة الدامغاني وفاة
ابن يُمليه أن ألمكن األرض من الشافعي مذهب ُرِفَع لو سكرة: ابن قال أمره. واستقام

صدره. من بكران
َقِبَل حتى يرجونه زالوا فما القبول من امتنع القضاة قضاء توليته الخليفة أراد ملا
ذلك، إىل فأُجيب ملبوسه، يُغري وال شفاعة يَقبل وال عليه رزًقا يأخذ ال أن عليهم ورشط
ويسوي هدية، صديق من وال عطية سلطان من يَقبل ال وكان قط، مجلسه يف يتبسم فلم
الخليفُة يوًما وجاء الرشيف. الرشع جاه َعَىل ويحافظ الحكم، يف والوضيع الرفيع بني
أقبل ال القضاة: قايض فقال واملشطب. فالن بينتي الخليفة: فقال البيِّنة، فسأله مدعيًا،
نظام ووزيره شاه ملك السلطان إن الخليفة: قال الحرير. يلبس ألنه املشطب شهادة
قايض زال وما أيًضا. شهادتهما قبلت ما عندي شهدا ولو قال: الحرير. يلبسان امللك

بالشامي. يُلقب وكان ،٤٨٨ تويف حتى القضاة

مسلم الشيخ

الدين عماد يمدح قوله ومن امُلِجيدين، الشعراء من كان الحموي، قسيم بن خرض ابن
زنكي فجاءَهم يوًما، وعرشين أربعًة ٥٣٣ سنة يف شيزر قلعة الروم حارص حينما زنكي
غنائم الروم من وغنم الحصار، من شيزر وفك وحماة، شيزر بني العايص َعَىل ونزل

يمدحه: مسلم فقال كثرية،

وت��س��ت��ق��ي��م ال��ص��ع��اب ل��ك ت��ذل ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ل��ك أي��ه��ا ل��ع��زم��ك
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ال��رح��ي��م ال��م��ل��ك أن��ه ت��ب��ي��ن ل��م��ا ال��روم م��ل��ك أن تَ��َر أل��م
ال��ع��ظ��ي��م ال��خ��ط��ب ل��خ��ط��ب��ه ودان رض��اه ع��ل��ى ال��زم��ان ن��زل وق��د
ي��روم أم��س��ى م��ا ف��وت ت��ي��ق��ن خ��م��ي��ٍس ع��ن ب��ك رم��ي��ت��ه ف��ح��ي��ن
رج��ي��م ش��ي��ط��ان وه��و ت��وق��د ن��وٍر ش��ه��اب ال��ع��ج��اج ف��ي ك��أن��ك
ح��م��ي��م ل��ه ال��ِح��م��ام س��وى ول��ي��س ف��ولَّ��ى م��ه��ج��ت��ه ب��ق��اء أراد

.٥٤٣ سنة تويف

الحموي الربمكي

صالح زمن يف ِمرص إىل حماة من سافر الحموي، الربمكي هللا هبة بن محمد الدين تاج
املسلمني. أئمة من إماًما ممتلًكا نحويٍّا فرضيٍّا فقيًها كان فيها، وتوطن األيوبي الدين
سماها أرجوزة منه كثري، نظم وله فتاويهم. يف املرصية الديار مرجع إليه السبكي: قال
عذبة ا جدٍّ حسنة وهي الدين، صالح للسلطان صنفها األصول، وجواهر الفصول حدائق

خطبتها: يف قال النظم،

ال��م��ق��اص��د م��ع��ظ��م ف��ي��ه��ا ذك��رت ال��ع��ق��ائ��د ق��واع��د ف��ه��ذه
ال��ط��ال��ب م��راد أش��ه��ى ألن��ه ال��م��ذاه��ب أع��دل م��ن��ه��ا ح��ك��ي��ت
ال��دي��ن ص��الح ال��غ��ازي ال��ن��اص��ر األم��ي��ن ل��ل��م��ل��ك ج��م��ع��ت��ه��ا

آخرها: يف وقال

ع��ش��ر ب��ع��د األول رب��ي��ع ش��ه��ر ف��ي ت��ح��ري��ره��ا ان��ت��ه��ى ث��م
ال��ع��ل��ي ال��ش��رف ذي م��ح��م��د ال��ن��ب��ي ه��ج��رة م��ن م��ض��ى وق��د
م��ن��ش��ئ��ه وف��ض��ل ال��ل��ف��ظ م��ن ف��اع��ج��ب خ��م��س��م��ائ��ة ق��ب��ل��ه��ا ع��اًم��ا س��ب��ع��ون

سماها البيساني الرحيم عبد للقايضالفاضل الفرائضنظمها يف أخرى أرجوزة وله
كثري بالقاهرة وخطيبًا الصالحية باملدرسة مدرًسا وكان الفراض، املرتاضونزهة روضة

مهمة. وتعليقات أيًضا ُخطب ديوان وله بالعلم، االشتغال
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رزين ابن

القضاة قايض الحموي، العامري موىس بن عيىس بن موىس رزين بن الحسن بن محمد
بعًضا قرأ بحماة. ٦٠٣ سنة ُولَِد هللا، عبد أبو وكنيته الدين، تقي لقبه املرصية، بالديار
كله، املفصل وحفظ كله، فحفظه الوسيط إىل انتقل ثم صغره، يف التنبيه كتاب من
إىل وسافر النحو. يف والكافية األصول يف الحاجب ابن وكتاب كله، للغزايل واملستصفى
الدين تقي الشيخ فالزم دمشق َقِدَم ثم يعيش، بن الدين موفق َعَىل ل املفصَّ َ فقرأ حلب
عنه وحدَّث كريمته، ومن منه وسمع السخاوي َعَىل القراءات ْ وقرأ عنه، وأخذ الصالح بن
األرشفية، الحديث دار إعادة بدمشق وويل وآخرون. جماعة بن الدين بدر القضاة قايض
وأعاد القاهرة إىل انتقل ثم بدمشق، املال بيت وكالة ثم الربانية، الشامية تدريس ثم
الشافعي، وتدريس القضاة قضاء ويل ثم بالظاهرية، درَّس ثم هللا، رحمه الشافعي بقبة
العبادة، كثري السرية، حميد فاضًال، فقيًها وكان معلوًما. القضاء َعَىل يأخذ أن وامتنع
رجب ٣ يف تويف البعيدة. النواحي من بالفتوى إليه مشاًرا كثرية، علوم ذا التحقيق، حسن

.٦٨٠ سنة

الدم أبي ابن

فسمع بغداد إىل سافر ثم فيها، ْ ونشأ ٥٨٣ سنة حماة يف ُولَِد الدم، أبي بن إبراهيم
رشح منها: جليلة، تآليف وله والقاهرة. بحلب وحدَّث وغريه، سكينة ابن من الحديث
ذكر مهمة أقوال الشافعي مذهب يف وله جليل. وتاريخ القضاة أدب وكتاب الوسيط،
وانتفع البالد، شهرته َمَألَت مفرًدا ورجًال باهرة، آيًة كان الشافعية. طبقات يف بعضها
وال قول يف الهزل يعرف ال وِرًعا عفيًفا مهابًا جليًال محرتًما وكان املنرية، بتآليفه الناس

.٦٤٢ سنة تويف فعل.

الفقيه ابن

ثم فيها، ْ ونشأ ٥٧٢ سنة حماة يف ُولَِد الفقيه، بابن املعروف طاقة بن نرص بن إبراهيم
فقيًها وكان باملرصي، ولُقب ِمرص سكن ثم الجوزي، ابن َعَىل وقرأ العلم، طلب يف رحل
ونظر األحباس نظر وويل وغريه، املنذري الحافظ الحديث منه سمع وجيًها، رئيًسا أديبًا

الكامل: امللك مدح يف فمنه جميل، ِشعر له وكان القوصية. األعمال ديوان
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ُم��ض��ي��ع ف��ال��ث��ن��اء وإال وف��ي��ك أص��ن��ع ك��ي��ف ُدلَّ��ِن��ي وإال إل��ي��ك
تُ��س��م��ع ال��م��ك��ارم أح��ادي��ث وع��ن��ك وس��ؤدد م��ج��ٍد ك��ل اس��ت��ف��دن��ا وم��ن��ك

شعره: ومن

ح��ال��ي إل��ي��ه ش��ك��وُت َم��ْن ح��م أر وأن��ت إل��ي��ك أش��ك��و
واح��ت��م��ال��ي وص��دري رزق��ي ث��الث��ة ع��ل��يَّ ض��اق��ت
واح��ت��ي��ال��ي وص��ب��ري َج��َل��دي ث��الث��ة ح��س��ن وع��دم��ت

سنة يف مات حتى بالرضب وُعوِقب أيوب الدين نجم الصالح أيام يف امتُِحَن وقد
زمانه. نادرة وكان تافهة، أموٍر َعَىل ٦٣٨

بركات ابن

يف عاٍل نفٍس له العلماء. أََجلَّ وِمْن الرجال، أفاضل ِمْن الحموي، بركات بن الدين جمال
ووسيلة وامللوك األوائل رس مخترص كتاب النافعة الكتب من ألَّفه ا وممَّ املفيدة. التآليف
الجاهلية، زمن من فيه َ ابتدأ نافع. تاريخ وهو السابع، القرن أواخر يف ألَّفه اململوك، العبد
تاريخ وله باريس. يف منه نسخة توجد التاريخ وهذا ،٢٥٥ سنة املهتدي بخالفة وختمه
غريها. تآليف وله بطرسربج، يف نسخة منه وتوجد املنصوري التاريخ سماه جميل آخر

واصل ابن قايضالقضاة

كان بحماة، القضاة قايض واصل بن سالم بن محمد الدين جمال مة العالَّ الشيخ هو
وأصول والهندسة املنطق مثل كثرية علوم يف مربًَّزا إماًما فاضًال وكان ،٦٠٤ سنة مولده
أخبار يف الكروب ُمفرج منها: حسنة مؤلَّفات وله والتاريخ. والهيئة والفقه الدين
— إيطاليا — الصقالبة ملك لإلمرباطور صنَّفها املنطق يف األنربوزية ومنها أيوب، بني
ومنها: املذكور. اإلمرباطور إىل رسوًال بيربس الظاهر امللك أرسله حينما فردريك، املسمى
أعرض وكنت كثرية، مراًرا حماة يف إليه ترددت الفداء: أبو قال األغاني. كتاب مخترص
منظومة عليه قرأَت وكذلك منه، وأستفيد الهندسة يف إقليدس أشكال من أَُحلُُّه ما عليه
مطوًَّال حسنًا رشًحا املنظومة لهذه صنَّف الدين جمال فإن الَعروض؛ يف الحاجب ابن
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وريض هللا فرحمه عليه، األغاني كتاب يف ترجمة لهم من أسماء وصححت عليه، فقرأَته
الدين جمال الشيخ تويف العلماء. أعلم ِمْن فهو تلميذه الفداء أبو كان ومن قلت: عنه.

مجهول. وقربه حماة يف وُدِفن ،٦٩٧ سنة املذكور

رواحة ابن

شاعًرا ناثًرا أديبًا كان رواحة، بابن الشهري حماة خطيب هللا عبد بن الحسني عيل أبو
قوله: األدب خزانة يف حجة ابن إليه نَسب وقد فاضًال،

أَنَ��اِم��لُ��ْه ش��ف��اءً ك��ان��ت ك��ب��دي َع��َل��ى بَ��نَ��اِن��ِه بَ��ْرُد َم��رَّ ل��و م��ن ب��روح��ي
س��ائ��لُ��ْه أن��ا وال ي��ع��ط��ي��ن��ي ه��و ف��ال َوِه��بْ��تُ��ُه ش��يء ك��ل ف��ي ه��اب��ن��ي وم��ن

قوله: الوفيات فوات صاحب له وذكر

ع��ذاب��ي ف��ي ال��ه��ج��ر م��ن ف��ِزْد ق��ت��ل��ي ل��دي��ك ي��ح��ل��و ك��ان إِن
ال��ح��س��اب ف��ي ال��ل��ُه وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ال��وق��وَف يُ��ط��ي��ل ع��س��ى

أيًضا: وقوله

ال��س��ع��اَدْه س��ب��ب ال��ه��وى أن َدَرْوا وم��ا ع��ل��ي��ك الم��وا
��َه��اَدْه ف��ال��شَّ ه��ج��ًرا ك��ان أو ف��ال��ُم��نَ��ى وص��ًال ك��ان إن

هللا. رحمه ووفاته مولده ذكر َعَىل أطَِّلع ولم السادس القرن يف كان وقد

جماعة ابن قايضالقضاة

قال صخر. بن حازم بن جماعة بن عيل بن جماعة بن هللا سعد بن إبراهيم بن محمد
الحموي، الكناني هللا عبد أبو الدين بدر القضاة قايض شيخنا هو الطبقات: يف السبكي
منحل بالعفاف، متحلٍّ يُسامى، ال الذي الفخار عقد وناظم وشاًما، ا ِمْرصً اإلقليمني حاكم
فيه. جمع بما الحكماء أساطني يقوم ال عقٍل ذو فقيه، ُمحِدث الكفاف، مقدار عن إال
ويل ثم بدمشق، بالقيمرية درَّس ثم مدة، القدس قضاء ويل بحماة. ٦٣٩ سنة مولده
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القضاء يف وسار املرصية، بالديار القضاة قضاء إىل أُعيد ثم وخطابتها، القدس قضاء
وأجازه القسطالني، ابن ومن البوصريي أصحاب من ِمرص بديار سمع حسنة. سريًة
يف ومات عليه. الكثري وسمعنا الخشوعي، أصحاب َعَىل بدمشق وقرأ وغريه، مسلمة ابن
شعر ومن السبكي: قال بديع. نظم له كان وقد قلت: بالقرافة. وُدِفن ٧٣٣ سنة ِمرص
الدين عز القضاة قايض سيدنا ولده أنشدنيه ما جماعة بن الدين بدر القضاة قايض

لنفسه: والدي أنشدنا قال: القاهرة، يف عليه بقراءتي العزيز عبد عمر أبو

ك��اِت��بُ��ُه ف��ي��ه ح��واه��ا ش��ع��ر ب��ي��ت ف��ي س��ب��ع��ت��ه��ا ال��م��ال ب��ي��ت أم��وال ج��ه��ات
ص��اح��ب��ه َض��لَّ وم��ال ف��رد وإرث ُع��ش��ر ج��زي��ة خ��راج وف��يء ُخ��م��س

أيًضا: وله

ق��ري��ب زي��ارت��ه��ا م��ن وع��ه��دي ل��ي��ل��ى ح��ي زي��ارة إل��ى أح��ن
ال��ل��ه��ي��ب ف��ازداد ال��ش��وق ل��ه��ي��ب ي��ط��ف��ي ال��ع��ه��د ق��رب أظ��ن وك��ن��ت

وقال:

أع��ان��ي��ه ��ا م��مَّ رقَّ اش��ت��ي��اق��ي ع��ظ��ي��م بَ��ثَ��ثْ��تُ��ُه ل��و َم��ن ال��ص��وم ب��ش��ه��ر أه��ن��ي
تُ��ق��اس��ي��ه م��ا ه��دَّه��ا خ��م��س ش��وام��ُخ ب��ه��م بُ��ل��ي ل��و ��ًدا ُح��سَّ إل��ي��ه وأش��ك��و
ف��ي��ه ح��ي��ل��ت��ي م��ا ال��ل��ه م��راد خ��الف س��وى ح��ال��ت��ي م��ن يُ��رض��ي��ه ال ك��ان وَم��ْن

كشف سماه جليل كتاب ومنها األسطرالب، يف رسالة منها: حسنة، تآليف وله
ذَا ٰهَ اْجَعْل ﴿َربِّ البقرة: يف قال قوله: بحِثه فمن القرآن، آي معاني عن فيه بحث املعاني
إبراهيم بها دعا البقرة آية ألن آِمنًا﴾؛ اْلبََلَد ذَا ٰهَ اْجَعْل ﴿َربِّ إبراهيم: ويف آِمنًا﴾، بََلًدا
إليها عوده بعد إبراهيم سورة وآية مكة، بناء قبل الوادي يف وهاجر إسماعيل ترك عند
اآلتية ابنه األوالد من وخلف إليه. يُسبق لم مما النحو هذا يف مىش وهكذا وبنائها.

ترجمته.
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جماعة ابن قايضالقضاة

بمنزل الكربى العادلية باملدرسة بدمشق ٦٩٤ سنة ُولَِد جماعة بن محمد بن العزيز عبد
ِمرص من ورحل كثريين، سمع للحديث، وطلب وتصوُّن ديانة ذا كان الذكر، املتقدِّم والده
القضاة قضاء وويل عساكر. وابن األبرقوهي املعايل أبي من الحديث وسمع الشام، إىل
والحديث الفقه وتدريس ِمرص، يف الشافعي اإلمام زاوية وتدريس املرصية، بالديار
قضاء عن ُعِزَل ثم الوظائف، من ذلك وغري ونظره األقمر جامع وتدريس طولون، بجامع
ويؤثِر املنصب هذا من القلق يُظهر واستمر يوًما، ثمانني بعد إليها أُعيد ثم القضاة
واتفق .٧٦٦ سنة نفسه ذلك بعد عزل حتى يُجاب فال اإلقالة ويطلب والعزلة االنقطاع
ملك وهو — بنفسه نزل اململكة مدبر يلبغا الكبري األمري فإن لغريه، يتفق لم ما له
وجامع الزاوية َعَىل واستمرَّ فأبى، يعود أن ورجاه عليه ودخل داره إىل — البسيطة
ه توجَّ ثم الوظيفة، بهذه يتعلق وما القضاة قضاء عن وانفصل األقمر، وجامع طولون
محبٍّا كان فإنه وبالجملة .٧٦٧ سنة فيها فتويف مكة إىل عاد الزيارة وبعد الحجاز إىل
الحج، كثري العبادة، كثري امللوك، عند الكلمة نافذ بذلك، األوقات معمور ولسماعه للحديث
وقد املدة، وطول الكلمة ونفاذ الشهرة حسن مع السعد مزيد من أحد ينله لم ما ونال

القان. جامع قرب الباشورة محلة يف يسكن حماة من رحيله قبل والده كان

العديم ابن

املعروف الحنفي العقييل الدين كمال الصاحب بن عمر القاسم أبو الدين نجم هو
الفنون من عنده العلوم. أكثر يف ُمجيًدا دهره. وزينة زمانه مة عالَّ كان العديم، بابن
ظ وتحفُّ طبيعية مروَّة ذا والشعر الخط جيِّد وكان لغريه. يكون أن قل ما األدب وعلوم
ُمعتََربًا حماة قايض وكان واليته. مدة أحًدا شتم أنه عنه يُحفظ لم إنه بحيث عجيب
ورثاه .٧٣٤ سنة تويف يوم جنازته يف كلهم البلد أهل مىش عظيمة. مكانة ذا امللوك عند

منها: جيدة، بأبياٍت الوردي ابن

وال��ق��اص��ي ب��ه��ا ل��ل��دان��ي ب��ح��م��اة أش��رق��ت ش��م��ًس��ا ال��دي��ن ن��ج��م ك��ان ق��د
ال��ع��اص��ي ه��الك ف��ي��ا ال��م��ط��ي��ع م��ات ف��أن��ش��دت ال��ع��دي��م اب��ن ض��ي��اء َع��ِدَم��ْت
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هذا من القضاء تولية أمر ينقطع ال أن العديم ابن وفاة بعد حماة صاحب آثر وقد
بعارضيه. نبات ال أمرد شاب وهو هللا عبد الدين جمال ابنه بعده فويل حماة، ألهل البيت

الفارض ابن

رحل ثم ومجد، حماة يف بيت آلبائه كان األصل، الحموي املرشد بن عمر الدين رشف
ُمجيًدا، شاعًرا زاهًدا عابًدا تقيٍّا فيها ونشأ — املذكور — عمر له فولِد ِمرص إىل والده
عديدة، رشوح لها الكربى وتائيته يُذكر، أن من أشهر وشعره مراًرا، مطبوع وديوانه

.٦٣٢ سنة ووفاته ،٥٧٦ سنة والدته كانت كثرية. رشوح ولديوانه
مجلس يف ويحارضهم العلم أهل يحب كان الكامل امللك محمد السلطان أن يُحكى
السلطان: فقال القوايف. أصعب يف يوًما فتذاكروا األدب فن إىل يميل وكان بهم، مختص
ذلك يف فتذاكروا فليذكرها. منها شيئًا يحفظ منكم كان فمن الساكنة الياء أصعبها من
قصيدة بيتًا خمسني منها أحفظ أنا السلطان: فقال أبيات. عرشة منهم أحد يتجاوز فلم
أنا رسه: كاتب الدين رشف القايض فقال ذلك. الجماعة فاستحسن وذكرها. واحدة
يف جمعُت الدين، رشف يا السلطان: فقال واحدة. قصيدة بيتًا وخمسني مائة منها أحفظ
فيها أجد فلم القافية هذه أحب وأنا واإلسالم، الجاهلية يف الشعراء دواوين أكثر خزائني
الشيخ قصيدة فأنشده ذكرَت، التي األبيات هذه فأنشْدني لكم، ذكرتُه الذي من أكثر

مطلعها: التي اليائية

ط��ي ك��ث��ب��ان َع��َل��ى ع��رج م��ن��ع��م��ا ط��ي ال��ب��ي��د ي��ط��وي األظ��ع��ان س��ائ��ق

نفس وهذا بمثلها؟ أسمع فلم القصيدة هذه ملن الدين، رشف يا السلطان: فقال
مقامه؟ مكان أي ويف فقال: الفارض. بن عمر الدين رشف نظم من هذه فقال: محب.
الخطابة بقاعة مقيم وهو القاهرة إىل حرض الزمن هذا ويف بالحجاز مجاوًرا كان فقال:
وقل إليه وتوجه دينار ألف ِمنَّا ُخذ الدين، رشف يا السلطان: فقال األزهر. الجامع يف
عليك. الواردين الفقراء برسم منه هذه تَقبل أن ويسأْلك عليك يُسلم محمد ولدك عنا:
يعفيني السلطان موالنا فقال: بركته. من حظنا لنأْخذ إلينا الحضور فاسأله قِبلها فإذا
منه. حياءً عليه أدخل أن ذلك بعد أقدر وال يحرض، وال الذهب يأخذ ال فإنه ذلك، من
وقصد صحبته يف إنسان مع وتركه الذهب القايض فأخذ ذلك. من بد ال السلطان: فقال
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ما الدين، رشف يا وقال: بالكالم فابتدأه ينتظره. الباب َعَىل واقًفا فوجده الشيخ مكان
للسلطان: وقال فرجع سنة. إىل تجئني وال الذهب ُردَّ السلطان؟ مجلس يف ولذكري لك
يكون الشيخ هذا مثل السلطان: فقال سنة. الشيخ رؤية أفارق وال الدنيا أفارق أن وددت
املدينة إىل الليل يف السلطان فنزل ورؤيته. زيارته من يل بد فال أزوره وال زماني يف
أحس فلما عنده. الخواص األمراء من وجماعة الكاميل عثمان الدين وفخر هو مستخفيًا
باملنار وأقام اإلسكندرية إىل وسافر الجامع بظاهر الذي اآلخر الباب من خرج الشيخ بهم
إليه فأرسل املزاج، ك متوعِّ وأنه حضوره السلطان فبلغ األزهر. الجامع إىل رجع ثم أياًما
الشافعي اإلمام بقبة أمه قرب عند رضيًحا له يُجهز أن يستأذنه الكاميل الدين فخر مع
بذلك، له يُنِعم فلم به ا مختصٍّ مزاًرا تكون تربة له يبني أن سأله ثم الشيخ، له يأذن فلم

هللا. وعافاه ك التوعُّ ذلك من نََصَل ثم

البارزي الرحيم عبد

نجم حسان بن هبة بن املسلم بن هللا هبة بن إبراهيم بن الدين نجم الرحيم عبد هو
ُولَِد قاضيها، وأبو قاضيها وابن حماة قايض البارزي، الشافعي الحموي الجهني الدين
طائٌل باٌع والعقلية النقلية العلوم يف له ًا، خريِّ أصوليٍّا فقيًها فاضًال إماًما كان حماة، يف
وكان رزًقا، القضاء َعَىل يأخذ ولم الحموية، الديار يف القضاة قضاء ونال عاٍل، ونظٌر
وصنَّف وأفتى درَّس والصالحني. للفقراء محبٍّا والديانة الدراية وافر األحكام مشكور
أبيه من الحديث وسمع القادر، عبد الشيخ بن موىس عن حدَّث الحسنة، التصانيف
ومن فقيًها، فاضًال إماًما البارزي الرحيم عبد كان الذهبي: قال البارزي. إبراهيم الشيخ
ونُِقَل الحج طريق َعَىل تبوك يف ٦٨٣ سنة تويف الحموي، رواحة بن القاسم مشايخه

فمنه: حسن، شعر له وكان البقيع. يف فُدِفن

ألص��اِح��ِب��ْه م��ج��ل��س ف��ي ط��ب��ق َع��َل��ى ُض��ًح��ى ب��ط��ي��خ��ة ب��ال��س��ك��ي��ن ي��ق��ط��ع
ك��واِك��ِب��ْه ب��ي��ن األُْف��ق ف��ي ه��ال��ة ل��دى أِه��لَّ��ًة ش��م��س َق��دَّ ب��ب��رٍق ك��ب��دٍر
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حماة: صاحب املنصور امللك يخاطب ومنه

رم��س��ا ال��ي��وم م��ن��ه أَُح��لُّ أك��اد م��ش��ي��ب��ي وه��ا ب��ال��ش��ب��اب خ��دم��ت��ك
ف��يُ��ن��س��ى ِق��دم م��ن ب��ال��ع��ه��د وم��ا ق��دي��ًم��ا ع��ه��ًدا ل��خ��دم��ت��ي ف��راِع

ومنه:

ت��رَق��ا َع��ب��رت��ي وال ت��ه��دا أض��ل��ع��ي ف��ال ب��رَق��ا أرض��ك��م ت��ل��ق��اء م��ن ش��م��ت إذا
ال��وْرق��ا ع��لَّ��م ال��دُّج��ى ف��ي ف��ن��وح��ي س��ح��ي��ًرا ح��م��ائ��م وْرُق ال��ب��ان ف��وق ن��اح وإن
ش��رَق��ا ب��أدم��ع��ه��ا وأج��ف��ان ح��ري��ق غ��راِم��ِه ض��رام ف��ي ب��ق��ل��ٍب ف��رف��ًق��ا
ال��ط��رَق��ا ن��ح��وَه��ا ت��س��ت��ب��ع��دا وال ي��م��ي��نً��ا أرض��ه��م ن��ح��و ُخ��ذا س��ع��د م��ن س��م��ي��ريَّ
أُْف��َق��ا ب��ه أَْك��ِرْم ال��ِم��ْس��ِك��يِّ ال��ش��ذا ب��ط��ي��ب ش��ي��ُح��ه ��ح ت��وشَّ أف��ق ع��ل��ى وع��وج��ا
ويُ��س��ت��رَق��ى ال��ف��ؤاد يُ��ش��ف��ى ذك��ره وم��ن ب��ه ن��زل��وا ال��ذي ال��َم��غ��ن��ى ب��ه ف��إن
ط��ل��َق��ا ل��ه��م ح��الًال ب��م��غ��ن��اه��م ي��ل��وذ م��ن ن��ف��وس ي��رون ع��ْرب دون��ه��م وم��ن
ال��زرق��ا ت��ح��م��ل ه��ي��ج��ائ��ه��م ل��دى وس��م��ر أح��م��ر ال��م��وت ب��ه��ا ب��ي��ض ب��أي��دي��ه��م
ُم��ْلَ��ق��ى غ��دا ب��ال��ح��ج��از ف��ؤاد وم��ن��ه ج��س��م��ه ب��ال��ش��ام َح��لَّ م��ح��بٌّ وق��وال
أن��َق��ى وق��د ال��غ��رام ذاك م��ن يَ��َس��ل ول��م ش��ب��اب��ه ع��ن��ف��وان ف��ي ت��ع��لَّ��ق��ك��م
ي��ب��َق��ى أن ي��ؤم��ل ال إذ أم��ل ب��ال ف��اغ��ت��َدى ب��ال��ق��رب ال��ن��ف��س يُ��َم��نِّ��ي وك��ان

ظهر وقد بالبنان، يُشار وإليهم حماة يف والعلم املجد آل هم كانوا والبارزيون قلت:
وقد الجيدة، العقارات من النفيسة َرُر الدُّ لهم وكانت عديدون، فضالء منهم للوجود
يف فسكنوا الشام دمشق إىل أواخرهم رحل ثم عرش، الحادي القرن إىل حماة يف داموا
يف يسكنون وهم ضعيفة9 نسبًة أولئك إىل ينتسب من إال حماة يف يبَق ولم الصالحية،

الشجرة. سوق محلة
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البارزي قايضحلب

حماة يف ْ نشأ الحموي، الجهني البارزي بن محمد الدين كمال بن عثمان الدين فخر هو
أن بعد ٧٣٠ سنة فجأَة تويف وفيها لحلب قاضيًا ُعنيِّ ثم آبائه، َعَىل العلوم فيها ْ وقرأ
الفقه يف الحاوي كتاب يحفظ وكان العرص، إقامة ينتظر الحكم مجلس يف وجلس أ توضَّ
أيًضا، والترصيف النحو يف الحاجبية يحفظ وكان مجلدات، ستة يف جميل رشٍح عليه وله
والحمويون الحلبيون عليه أِسف تويفِّ وحينما وصداقة، وورع وشهامة ة ِعفَّ ذا وكان

تعاىل. هللا رحمه شديًدا أسًفا

البارزي الدين رشف

الرحيم عبد القضاة قايض ابن هللا هبة القاسم أبو الدين رشف القضاة قايض هو
إبراهيم الطاهر أبي الدين شمس القضاة قايض بن الرحيم عبد محمد أبي الدين نجم
البارزي بن أحمد بن منصور بن محمد بن حسان بن هللا هبة بن املسلم بن هللا هبة بن
فقبله، حماة يف القضاء عليه تعني األمة. وعالمة األئمة َعَلم الشافعي، الحموي الجهني
يعزِّر ولم الناس، لخدمة خده فرش بل أكله، فما املال بيت من املعلوم عن وتورع
الوافرة واملهابة كالمه، وقبول أحكامه نفوذ مع هذا شاهًدا، أسقط وال رضبه وال أحًدا
وطلب والعبادة التقشف يف شبيبته أفنى واملساكني. للفقراء والتواضع الظاهرة، والجاللة
فأبى املرصية الديار لقضاء مرات وُطِلَب الجيدة، الكتب تصنيف يف وشيخوَخته العلم،
الرحال إليه وُشدَّت عرصه، ألهل يجتمع لم ما الكتب من عنده واجتمع بَمرصه، وقنع
يف مصنفاته واشتهرت عليه، الفتاوى يف املعوَّل وصار منه، يتعلمون البعيدة البالد من
عز الشيخ ومن وجده، أبيه من وسمع الشافعية: طبقات يف قال العادة. بخالف حياته
السالم، عبد بن الدين عز الشيخ وأجازه مالك. بن الدين جمال والشيخ الفاروثي الدين
إليه وانتهت شامة. وأبو العطار الدين رشيد والحافظ البادراني، الدين نجم والشيخ
كثرية. وفنون باملذهب إماًما وكان األطراف، من وُقِصَد الشام، ببالد املذهب مشيخة
إليه وانتهت األحاديث، بمتون تامة خربة وله النظري، عديم كان املعجم: يف الذهبي وقال

املذهب. رياسة
وكتاب مجلدات، ٦ التفسري يف البستان كتاب مؤلفاته: فمن الكثرية. التصانيف وله
الحديث، يف األصول جامع مخترص املجتبى وكتاب مجلًدا، عرش اثنا املحبني روضات
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إظهار وكتاب مجلدات، أربع املسند من املجرد وكتاب املصطفى، أحاديث يف الوفا وكتاب
وكتاب الحاوي، تحرير من الفتاوي تيسري وكتاب الفقه، يف الحاوي رشح يف الفتاوي
التعجيز، تمييز وكتاب التنبيه، مخترص املغني وكتاب مجلدات، أربع الحاوي نظام رشح
ألحكام الدراية وكتاب السبعة، القراءات يف الرسعة وكتاب اإليمان، عرى توثيق وكتاب
سنة ُولَِد محروس.» بربها حماه «سور قوله: وطرًدا عكًسا يُقرأ الذي نثره ومن الرعاية.

.٧٣٨ سنة وتويف بحماة، ٦٤٥
بنته ابن يخاطب منها بقصيدة، رثاه وفاته خرب الورد بن الدين زين بلغ وملا

البارزي: الدين نجم القايض

اإلم��ام ال��ق��اض��ي ع��ن��ك��م وي��ب��ع��د ي��ض��ام ب��ي��ت��ك��ُم أن ب��رغ��م��ي
ظ��الم ل��غ��ي��ب��ت��ه ال��دن��ي��ا َع��َل��ى ده��ًرا أض��اء ل��ل��ع��ل��وم س��راج
ال��ط��غ��ام وارت��ف��ع ال��ع��ل��م وم��ات وال��م��ع��ال��ي ال��م��ك��ارم ت��ع��ط��ل��ت
ن��ظ��ام ش��ي��خ��ي َع��َل��ى أي��س��ع��دن��ي ب��ن��ظ��ٍم س��م��ح��ت ل��ف��ك��رت��ي ع��ج��ب��ت
وال��ك��الم ال��ق��واف��ي وي��م��ك��ن��ن��ي م��س��ت��ق��ي��ًم��ا رث��اءً وأرث��ي��ه
ِج��س��ام ِن��ع��م ل��ه ع��ن��ق��ي ف��ف��ي ن��ح��ب��ي ل��ق��ض��ي��ت أن��ص��ف��ت��ه ول��و
ال��ِح��م��ام ل��ه ُح��مَّ ي��وم ع��ي��ون��ي س��اق��ط��ت��ه ُدرٍّا أذن��يَّ ح��ش��ا
ل��ئ��ام إذن ف��ن��ح��ن ي��ج��ن��ي ب��م��ا رض��ي��ن��ا ف��إن ال��ِح��م��ام َل��ُؤَم ل��ق��د
ع��ام ال��ده��ر ف��ي م��ض��ى م��ا ف��م��ث��ل��ك ع��اًم��ا ك��ن��ت ال ع��اَم��ن��ا ي��ا أال

ومنها:

األن��ام واض��ط��رب ال��ن��اس ع��ق��ول اس��ت��ط��ارت ن��اع��ي��ه ق��ام ول��م��ا
ال��ك��رام م��ات ب��م��وت��ه ف��إن س��واه م��ن س��َل��ْون��ا ي��ب��ق��ى ول��و
ح��رام ب��ع��ده��م ال��ل��ه��و ح��الل ع��ي��نً��ا وأََق��رُّ ب��ع��َدُه��م أأَل��ه��و
ال��رغ��ام ي��غ��ي��رك أن ب��رغ��م��ي َص��بٍّ دع��اء ال��ق��ض��اة ق��اض��ي ف��ي��ا
ال��س��الم ل��غ��ي��ب��ت��ك ال��دن��ي��ا َع��َل��ى وال��دع��اوى ال��ف��ت��اوى ش��رف وي��ا
نُ��الم ف��ال ف��ي��ك ال��ح��زن ب��ث��وب ب��رزن��ا إذا ال��ب��ارزي اب��ن وي��ا
ال��غ��م��ام ب��خ��ل إن األج��ف��ان م��ن غ��م��اٌم ب��ه ح��ل��ل��ت ق��ب��ًرا س��ق��ى
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ت��م��ام ن��ق��ٍص ل��ذي يُ��رج��ى وه��ل ي��وًم��ا ال��ط��الب ت��رح��ل َم��ْن إل��ى
ال��خ��ص��ام ع��ظ��م إن األم��ر وف��ص��ل ول��ل��ف��ت��اوى ل��ل��م��ش��ك��الت وَم��ْن
ت��ن��ام ال ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة وع��ي��نً��ا ف��ٍن ك��ل ف��ي خ��ل��ي��ف��ًة وك��ان
ال��زح��ام ي��غ��ش��اك ال��ع��ل��م أله��ل ق��ص��ًدا زل��ت ال ب��ابَ��ُه ي��ا أال
ال��م��الم ال��ده��ر َع��َل��ى ب��ه ي��ق��ل ب��اٍق ال��ع��ص��ر ش��ي��خ ح��ف��ي��د ف��إن
ال��ع��ظ��ام ال��ن��وب م��ن ف��دح��ت إذا ت��س��لَّ��ى م��ن م��ث��ل��ك ال��دي��ن أن��ج��م
ال��ق��ي��ام ن��ِع��م ب��ع��ده ق��ي��ام��ك ع��زاء م��اٍض ع��ن ب��ق��ي��اك وف��ي
إم��ام ي��خ��ل��ف��ه ال��م��ث��ل ع��دي��م إم��ام ل��ب��ي��ت��ك��م ول��ى إذا
دوام ال��دن��ي��ا ل��س��اك��ن ول��ي��س ع��زاء ل��ك��م األن��ام خ��ي��ر وف��ي
األن��ام اف��ت��خ��ر إذا ف��خ��ري ب��ك��م ق��دي��ًم��ا ب��ي��ت��ك��ُم ت��ل��م��ي��ذ أن��ا
وال��س��الم رض��اك��م ويُ��رض��ي��ن��ي ف��ي��ه ك��ن��ت ب��خ��ي��ر ك��ن��ت��م وإن
ال��ح��م��ام ن��اح م��ا ال��ذك��ر ون��ش��ر أرٍض ب��ك��ل ال��دع��اء م��ن��ي ل��ك��م

الجناب. عايل ممدوًحا محبوبًا تعاىل هللا رحمه كان فقد وبالجملة

البارزي محمد

اإلسالمية، البالد يف اإلنشاء دواوين صاحب الجهني البارزي بن محمد الدين نارص هو
تقي أمر الذي وهو الشاسعة، البالد شهرته وطبقت فيها، العلم لبان وغذي حماة يف ْ نشأ
يف بعضها ذكر بديعة مدائح فيه حجة والبن األدب، خزانة كتاب بتأليف حجة بن الدين

حماة: إىل ٨٠٢ سنة ِمرص من بها كتب وقد فمنها األدب، خزانة

ط��ي��ب��ا ع��ي��ًش��ا ذق��ت م��ا ب��ع��دك��م م��ن وح��ق��ك��م ح��م��اة م��غ��ن��ى س��اك��ن��ي ي��ا
م��ط��ل��ب��ا ال��ت��الق��ي م��ن ي��ن��ال أن م��ن ع��ب��دك��م ت��م��ن��ع ال��ح��رم��ان وم��ه��ال��ك
س��ب��ا م��ن األواخ��ر ف��ي ل��ي ال��ن��وى َ ق��رأ دي��ارك��م ن��ح��و ال��س��ي��ر اش��ت��ه��ي��ت وإذا
أع��ت��ب��ا أن ل��ي وي��ح��ق تَ��َع��تُّ��ِب��ي ل ب��ط��و ده��ري ي��ا إل��ي��ك ال��ت��ف��ت وق��د
م��رتَّ��ب��ا ال��خ��دود ف��ي دم��ع��ي وج��ع��ل��ت وظ��ي��ف��ًة ال��ب��ع��اد ط��ول ل��ي ق��ررت
م��ت��س��ب��ب��ا َم��خ��ل��ص��ي ف��ي ك��ن ده��ر ي��ا م��ح��م��ٍد ب��ح��ق ل��ك��ن وأس��رت��ن��ي
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م��ط��ل��ب��ا ل��ق��ل��ب��ي غ��ي��ره��م��ا أل��َق ل��م ح��ل��ه��ا ق��د وم��دي��ن��ًة ف��م��ح��م��د
ُم��ع��رب��ا ق��دري رف��ع ع��ن غ��دا خ��ف��ض��ي ب��ل��ح��ن��ه ال��زم��ان ق��ص��د إذا م��وًل��ى
وط��نَّ��ب��ا ال��ف��رق��دي��ن ه��ام ف��وق م��ن ب��ي��وت��ه��ا ال��س��ع��ود ن��ص��ب رت��ب��ة ذو
م��ذه��ب��ا ط��راًزا ال��زاه��ي ب��َرْق��م��ه��ا ِم ال��ع��ل��و ُح��ل��ل َع��َل��ى أرس��ت وف��ض��ائ��ل
ت��ن��س��ب��ا أن وح��ق��ه��ا ال��ك��م��ال ع��ي��ن إل��ى ل��ك��ن م��ن��س��وب��ة وك��ت��اب��ًة
ه��ب��ا ه��ن��ا ال��خ��ط��ي��ب ف��اب��ن ل��خ��ط��اب��ة م��ن��ب��ر ِم��ْن ذروة ت��س��نَّ��م وإذا
م��ب��وب��ا ال��ش��ري��ف ل��ل��ع��ل��م وأراه ط��ب��ق��ات��ه ع��ل��ت ق��د ف��ض��ٍل ب��ي��ت م��ن
م��ج��رَّب��ا ل��ل��ن��ج��اح ب��ابً��ا ت��ل��ق��اه ب��اب��ه ف��ي ل��ح��اج��ٍة وق��ف��ت وإذا
ال��م��ن��ص��ب��ا وزان ال��دن��ي��ا ��ل ج��مَّ ق��د ف��ض��ل��ه َم��ْن ي��ا األس��رار ك��ات��ب ي��ا
ال��ظ��ب��ا ِب��ي��ض ع��ن ال��خ��ط��ب ن��ه��ار أغ��ن��ت ان��ث��ن��ت إذا ال��رش��اق ��ْم��ر ال��سُّ أق��الم��ك
ال��ظ��ب��ا أح��داق ب��س��واد ��َل��ت ُك��حِّ ق��د أل��ح��اظ��ه��ا ك��أن��م��ا ال��ع��ي��ون س��ود

أولها: قصيدة من قوله فيه مدحه ومما

ي��ب��ري��ن��ي ال��ذي ه��و ح��م��اة ف��ه��وى ي��ب��ري��ن ح��م��ى ف��ي ال��ت��ع��لُّ��ل خ��لِّ
ي��رض��ي��ن��ي م��ا ال��ن��ه��ر وراء ف��ي م��ا ِح��م��ى ال��ع��اص��ي م��ع ت��ذك��ر وال وأط��ع

ومنها:

ي��ه��دي��ن��ي ن��وره ص��ب��اًح��ا ف��ي��ه��ا ن��ع��م��ت��ُم ح��م��اة ح��م��ى ن��ازل��ي��ن ي��ا
م��ع��ي��ن��ي غ��ي��ر ف��ال��ص��ب��ر ب��ه��ا ص��رت��م وق��د ب��رؤي��ت��ك��م أن��س��اه��ا ك��ن��ت ق��د
وب��ال��م��ض��م��وِن ص��ب��ٍر م��ن ب��ال��ُع��س��ر ش��اه��د ل��ي م��ح��ض��ري وه��ذا غ��ب��ت��م
تُ��ش��ق��ون��ي ال ب��ال��بُ��ع��د ف��ب��ح��ق��ك��م ب��ال��ح��م��ى ال��س��ع��ادة دار وح��ل��ل��ت��م
تُ��ب��ق��ون��ي ال ِم��ص��ر ف��ي ف��ألج��ل��ه ع��ن��ك��ُم الن��ق��ط��اع��ي ع��ظ��ي��م ذن��ب��ي
ت��ك��وي��ن��ي ف��دع ت��ك��وي��ن��ي ل��ف��س��اد ال��ح��ش��ا ف��ي اش��ت��ي��اق��ي ن��ار وت��ك��وَّن��ت
ال��م��ره��وِن ب��ف��ؤادَي ��ق��وا ف��ت��رفَّ ال��ل��ق��ا َدي��ن وف��ا ع��ن ض��ع��ًف��ا وع��ج��زت
ش��م��س��ي��ِن م��ن ال��ق��رب ض��ي��اء وأرى ع��ن��ك��ُم بُ��ع��دي ظ��الم ي��زول ف��ع��س��ى
ح��ن��ي��ن��ي ل��رج��ع ط��ربً��ا ح��ن��ي��ت��م ب��أن��ك��م أظ��ن ف��ي��ك��م ول��رق��ًة
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ت��ض��م��ي��ِن وال ب��ت��وري��ة أََرٌب ل��ه م��ا َص��بٍّ غ��رام��ي��ات ه��ذي
دون��ي ف��وق ف��ك��ل ال��ب��ارزي ف��ي م��دائ��ح ب��دي��ع ذك��روا إذا ل��ك��ن
ي��ق��ي��ِن ب��ح��س��ن أدف��ع��ه ف��ال��ش��ك ع��ب��ده أن��ا إن��م��ا ف��خ��ري ال��ق��ص��د م��ا
ي��ن��ش��ي��ن��ي أن��ا ل��ك��ن ال��ورى يَ��س��ق��ي ي��راع��ه وغ��ص��ن ن��س��ق��ي��ه ال��غ��ص��ن
ال��ت��ل��ح��ي��ِن م��ع��رب ال��س��واج��ع يُ��ن��س��ي ب��ي��م��ي��ن��ه ق م��ط��وَّ وه��و وال��ط��رس
ال��دي��ِن ك��م��ال أع��ط��اه وال��ل��ه وع��ل��وم��ه ف��ض��ل��ه ف��ي ك��ام��ل ه��و
وج��ب��ي��ِن ب��ُط��رَّة ال��زم��ان ف��ه��دى ل��ه وأي��ام ل��ي��ال��ي��ه ح��ُس��نَ��ت
ال��ح��ي��ِن ه��ذا ش��ع��راء أح��ج��م��ت ق��د وص��ف��ه ع��ن ال��ذي ال��ب��ي��ت ص��اح��ب ي��ا
ال��خ��م��س��ي��ِن ن��ش��ط��ة ف��ه��ذي ع��ذًرا وص��ف��ه ع��ن ق��اص��ًرا ن��ظ��م��ي ج��اء إِن
ت��ص��ب��ي��ن��ي ال��ل��ق��ا م��س��رات ك��ان��ت إن��م��ا ع��ج��زي وب��ان ك��ب��رت ون��ع��م
ج��ن��ون��ي ف��ن��ون م��ن ف��ه��ذا ع��ن��ي وغ��ب��ت��م��و ح��م��اة ع��ن وح��ج��ب��ت��م��ون��ي
وال��ت��م��ك��ي��ِن ب��ال��ن��ص��ر م��ق��رون��ة ن��ع��م��ًة ف��ي ب��ك��م��ال��ك��م زل��ت��م ال

التاسع. القرن أواسط يف وفاته وكانت

حماد ابن

الشافعي، الحموي حماد بن مظفر بن محمد بن يوسف الدين جمال الخطيب مة العالَّ هو
القييس، واملقدار الباليس مؤمل َعَىل قرأ فاضًال، عاِلًما َديِّنًا األعىل، الجامع يف خطيبًا كان
العبادة من عاٍل َقدٍم َعَىل وكان وأفتى، واشتغل وحدَّث األحاديث، من كثريًا وحفظ

.٧٣٣ سنة تويف هللا. رحمه واإلفادة

الحموي الخباز

شعره: ومن مشهوًرا، شاعًرا فاضًال كان الحموي، الخباز يحيى الشيخ هو

ي��ق��وم ال��م��ب��ي��ن ال��ع��ذر ع��س��ى ف��س��ل��ه��ا وأخ��ل��ف��ت س��ل��م��ى ب��ال��وص��ل وع��دت ل��ئ��ن
ت��ل��وم وأن��ت ع��ذًرا ل��ه��ا ل��ع��ل س��ؤال��ه��ا ق��ب��ل ب��ال��ل��وم ت��ب��ده��ا وال

التورية. نوع يف األدب خزانة صاحب بعضها أورد كثرية أشعار ذلك غري وله
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قرناص ابن

األدب فنون يف الطويل الباع صاحب الشاعر، الناثر األديب قرناص بن الدين محي
حماة: حدائق بعض يف فمنه محبوب، نظم له كان والشعر،

األس��الك ف��ي رِّ ك��ال��دُّ ب��ف��روع��ه��ا ال��ن��دى ي��ن��ت��ظ��م غ��ن��اء وح��دي��ق��ًة
ش��ب��اك م��ن يُ��ط��ل ال��م��ل��ي��ح م��ث��ل غ��ص��ون��ه��ا خ��الل م��ن ي��ش��رق وال��ب��در

وقوله:

ن��ح��ي��ال خ��ص��ًرا ل��غ��ص��ن��ه ي��ض��م زه��ٍر ن��ط��اق ال��رب��ي��ع ع��ق��د ل��ق��د
أس��ي��ال ا خ��دٍّ ح��ك��ى ن��ه��ٍر َع��َل��ى ط��ل ع��ذار ال��ع��ش��ي م��ن ودب

وقوله:

وال��ع��ق��ي��ق ح��اج��ر ع��ن ش��غ��ل ل��ي ه��واه ظ��ب��ي ج��ور ِم��ْن ل��ق��ل��ٍب َم��ْن
ش��ق��ي��ق م��ن خ��ات��م ف��ي��ه خ��ن��ص��ًرا ي��ح��ك��ي ال��ب��ن��د أح��م��ر ت��ح��ت خ��ص��ره

وقوله:

ب��ج��م��ان ال��ن��دى م��ن وت��ح��ل��ت ت��ج��ل��ت ح��ي��ن ال��ري��اض أت��ي��ن��ا ق��د
األغ��ص��ان أن��ام��ل م��ن س��ق��ط��ت ل��م��ا ال��زه��ر خ��وات��م ورأي��ن��ا

سبق. فيما قرناص آل ذكر تقدم وقد كثري. يشء ذلك وغري

الحموي الدين محب

من وشامة الشام نزيل الخفاجي: قال الحموي. الدين تقي بن الدين محب القايض هو
بناٍد حل إذا وشعر، وُكتب ونثر نظم من وعزة وأدب كماٍل ذو واألعالم، الوجوه من بها
تعلم وبها حماة يف َ نشأ وقد قلت: امللح. عقود كلماته بُدَرر وتزينت وانرشح صدره تهلَّل

شعره: ومن تويف، وفيها دمشق إىل رحل ثم واألدب العلم
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وح��يَّ��ان��ا ال��ح��م��ام ف��ي��ه��ا ل��ن��ا ف��غ��ن��ا ع��ش��ي��ًة ع��ل��ي��ه��ا ف��س��لَّ��م��ن��ا أت��ي��ن��ا
م��ث��وان��ا وأك��رم م��ل��ق��ان��ا وأح��س��ن ��ًم��ا ت��ب��سُّ األق��اح��ي ث��غ��ر ل��ن��ا وأب��دى
وول��دان��ا ح��وًرا ال��ع��ي��ن ف��ي��ه��ا ت��َر أل��م ت��زخ��رف��ت ق��د ج��ن��ة إال ه��ي وم��ا
غ��دران��ا تُ��رس��ل ال��روض��ات إل��ى ع��ي��ون وك��ل��ه��ا ت��ج��ري األن��ه��ار ت��ح��ت��ه��ا وم��ن

هللا. رحمه مخترص، التفسري شواهد رشح كتاب منها تآليف وله

منقذ بن مقلد

رجًال كان خلكان: ابن قال الدولة. بمخلص امللقب الكناني منقذ بن مقلد الفتوح أبو هو
جرس عند شيزر قلعة من بالقرب مقيًما وكان وحفدته، بنيه يف السعادة ُرِزَق القدر نبيل
قلت: وبيوت. نفيس عقار فيها ولهم حماة يف أشغالهم وكانت إليهم، املنسوب منقذ بني
توابع من شيزر ألن الحمويني تراجم يف ذكرته وقد شيزر، ملوك والد هو هذا ومقلد
القايض رثاه وقد عظيًما. أمريًا الرجل هذا كان فقد وبالجملة الغربية. جهتها ويف حماة
املرثي، فضائل حقيقة قارئها يعلم بقصيدة الحصني أبي الرزاق عبد بن حمزة يعىل أبو

وهي:

ع��اج��لُ��ْه ال��ده��ر ِم��ْن يُ��خ��ش��ى م��ا وآج��ل م��ق��ات��لُ��ْه م��ق��ص��دات ح��ي ك��ل أال
وح��ب��ائ��لُ��ْه ق��دام��ه ال��رََّدى خ��ي��ول وه��ذه ال��س��ل��ي��م ال��ن��اج��ي ي��ف��رح وه��ل
آم��لُ��ْه ب��ال��ع��ي��ش وال��م��غ��رور ال��ح��ي��ن إل��ى ُس��لَّ��ٌم ال��س��الم��ة إن ال��ف��ت��ى ل��ع��م��ر
م��اط��لُ��ْه ه��و م��ن ال��دي��ن غ��ري��ُم وي��ق��ض��ي ُم��ع��اُره��ا ال��ح��ي��اة أث��واَب ف��يُ��س��ل��ب
ج��ن��ادلُ��ْه ح��م��ت��ه م��ا ك��س��رى وج��ن��دل ق��ص��وره ع��ن��ه تُ��غ��ِن ل��م ق��ي��ص��ر م��ض��ى
س��راب��لُ��ْه أب��اه م��ن��ه م��ن��ع��ت وال ُم��ل��ك��ه س��ل��ي��م��ان ع��ن ه��ل��ًك��ا َص��دَّ وم��ا
ق��اف��لُ��ْه األه��ل ع��ن ي��ن��أْى س��ف��ٍر ع��ل��ى وي��غ��ت��دي ي��روح َم��ْن إال ي��ب��َق ول��م
م��راح��لُ��ْه وال��ل��ي��ال��ي ال��م��ن��اي��ا ب��أي��دي خ��زام��ة إال اإلن��س��ان ن��ف��س وم��ا
غ��وائ��لُ��ْه س��واه ع��م��ن ت��ن��زوي وه��ل ال��ردى ال��دول��ة م��خ��ل��ص ب��دأ غ��اٍل ف��ه��ل
رواح��لُ��ْه م��س��رع��ات وت��اٍل إل��ي��ه ف��ف��ارط ال��ِح��م��ام ح��وض ول��ك��ن��ه
ف��ض��ائ��لُ��ْه ال��زم��ان ط��ول ب��م��دف��ون��ٍة ت��ك��ن ل��م أروع األق��وام دف��ن ل��ق��د
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وواب��لُ��ْه ال��غ��م��ام ط��ل أُك��ف��ه��م ت��راب��ه ع��ل��ي��ه ه��ال��ت ج��دثً��ا س��ق��ى
س��اح��لُ��ْه ال��ب��ر ي��س��ت��غ��رق ن��ًدى وب��ح��ر َه��ْديُ��ه ال��َم��ْح��َل ي��رف��ع س��ح��اٌب ف��ف��ي��ه
ه��اط��لُ��ْه أق��ش��ع ال��وس��م��ي م��ن ح��ي��اءً س��ري��ره ف��ي س��ائ��ًرا ن��ص��ر اب��ن ك��أَن
أرام��لُ��ْه ف��ت��ب��ك��ي وب��ال��ن��ادي ع��ل��ي��ه رم��ال��ه ف��تُ��ث��ن��ي ال��وادي ع��ل��ى ي��م��ر
ون��ائ��لُ��ْه ال��رك��اب ف��وق ج��وُده س��رى وط��ال��م��ا ال��رق��اب ف��وق ن��ع��ش��ه س��رى
ق��ائ��لُ��ْه أن��ت ال��ذي م��ا ف��ان��ظ��ر ب��ق��ول��ك م��ن��وط��ٌة ال��ن��ف��وس إن أن��اع��ي��ه
ج��اه��لُ��ْه ال��م��رء ي��س��ت��ص��غ��ر وق��د ج��ه��ل��ت ب��ال��ث��رى ح��ل َم��ْن ت��دِر ل��م ال��ث��رى ب��ف��ي��ك
ع��ام��لُ��ْه ول��ل��ط��ع��ن ع��ط��ف��اه ول��ل��ج��ود ب��دره ل��ل��ت��م ال��م��ه��ت��زُّ ال��س��ي��د ه��و
أن��ام��لُ��ْه ت��ف��ي��ض ��ا م��مَّ ع��ي��ون��ه��م ك��أَن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��اس ع��ي��ون أف��اض
س��ائ��لُ��ْه ال��ش��ح ي��ع��رف ل��م م��اج��ٍد َع��َل��ى ب��س��ائ��ٍل ت��ش��ح��ي ال ��ي ِس��حِّ ع��ي��ن ف��ي��ا
ع��وام��لُ��ْه ت��ب��دو ال��ض��ي��م س��أل��وه وإن ب��ن��ان��ه ت��ب��دو ال��م��ال س��أل��وه م��ت��ى
ي��ح��اولُ��ْه م��ا ق��ان��ع م��ن��ه ن��ال وك��م م��ق��ن��ٍع ب��ال��خ��س��ار م��ن��ه ع��اد وك��م
ي��ج��ادلُ��ْه خ��ص��ٍم ك��ل أو ي��ج��ال��ده ب��اس��ٍل ك��ل َع��َل��ى ال��ق��اض��ي ال��غ��ل��ب ل��ه
ُم��س��اِج��لُ��ْه م��ات ال��م��ج��د ف��ي ول��ك��ن��ه ال��ن��دى ط��ل��ه��ا روض��ٍة ف��ي م��ج��ال��س��ه
ح��م��ائ��لُ��ْه ب��ل ك��ف��ه ب��ل م��ن��ازل��ه ت��ُط��ل ول��م ق��ص��رت أن��ى ع��م��ره ف��ي��ا
ي��ط��اولُ��ْه َم��ْن َع��َل��ى ط��ال��ت غ��اي��ٍة إل��ى ف��روج��ه��ا م��لء ال��ع��ل��ي��اء ت��ح��ت��ه ج��رت
م��ن��ازلُ��ْه ت��م��ت ال��ب��در ي��س��ت��س��ر ك��م��ا م��راده أق��ص��ى ن��ال ح��ت��ى م��ات ف��م��ا
ف��ي��ن��ازلُ��ْه ع��اديً��ا أو ف��يُ��ن��زل��ه ع��اف��يً��ا ال��ج��ي��ش ي��ع��ت��اده ط��ال��م��ا ف��ت��ى
ق��ات��لُ��ْه ف��ال��ص��ف��ح ت��ق��ت��ل��ه ل��م ه��ي إذا س��ي��ف��ه وص��ف��ح��ة ال��ج��ان��ي ع��ن ص��ف��وح
ك��اه��لُ��ْه ال��دم ي��ق��ذف أن وع��ادت��ه ه��ل��ب��ه ب��ع��دك ال��ط��رف ع��س��ي��ب وأدم��ى
ح��ام��لُ��ْه ظ��ه��رك أن ل��و ص��ارم إذا ح��ام��ًال ع��ج��زك ك��ان م��ا ط��رف��ه ف��ي��ا
ش��واك��لُ��ْه ال��م��ش��ك��الت ب��ب��ي��ان ج��رت م��روٍع ب��ع��د ال��م��ل��ب��وس ك��ث��ر ل��ق��د
دالئ��لُ��ْه ع��ن��ه ال��ن��اس ي��ظ��ن م��ا َع��َل��ى ظ��ن��ون��ه ك��أن ي��خ��ط��ي ال ظ��ن إذا
وأص��ائ��لُ��ْه م��وص��ول��ة ب��ه��ا ُض��ح��اه رح��م��ٍة ن��وازل ع��ن��ه رح��ل��ت ف��ال
م��ن��اه��لُ��ْه أم��س ال��ع��اف��ي��ن روَّت ف��ق��د غ��ٍد ف��ي ال��ع��ف��و م��ن��ه��ل ث��راه وروَّى
وم��ن��اص��لُ��ْه م��وف��ورة ص��واف��ن��ه وه��ذه األم��ي��ر يُ��رَدى أن ال��ل��ه ق��ض��ى
ذاب��لُ��ْه ك��ال��ذب��اب��ة أو ش��ام��ه إذا غ��م��ده إب��ري��ق ك��ال��ب��رق ف��ت��ى وك��ل
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ص��واه��لُ��ْه ال��ص��ي��ام غ��ي��ر َع��َل��ى ف��ظ��ل��ت خ��ل��ف��ه ال��ي��وم ص��لَّ��ت ظ��ب��اه ف��ل��ي��ت
ون��اع��لُ��ْه األن��ام ح��اف��ي ب��ه يُ��ص��اب ُم��ص��ابَ��ك��م ف��إن ص��ب��ًرا م��ن��ق��ذ ب��ن��ي
ع��اذلُ��ْه ي��وج��د ل��ي��س ف��ي��ه��ا َل��جَّ إذا ل��وع��ٍة واج��د ك��ل ح��ت��ى ج��لَّ ل��ق��د
وخ��م��ائ��لُ��ْه ال��ن��دى روض م��ن��ق��ذ ب��ن��ي ف��أن��ت��م ال��رج��ال أي��دي ص��وَّح��ت إذا
وم��ع��اق��لُ��ْه أوزاره ف��إن��ك��م م��ق��رح ال��زم��ان وزر م��ن َف��رَّ وإن
ي��زاي��لُ��ْه ح��ب��ي��ب ع��ن ص��ب��ٍر ُم��ص��اح��ب غ��وى ف��م��ا ع��ن��ه ال��ص��ب��ر ع��ل��يَّ وص��اح��ب
ك��ام��لُ��ْه ال��ع��زم واف��ر ي��ق��ظ��ات أخ��و وراءه م��ن��ك ق��ام ح��ت��ى ن��ام وم��ا
آف��لُ��ْه وذل��ك ه��ذا ف��ط��اِل��ع��ه ال��ُع��ال ف��ل��ك ف��ي ت��وم��ان ك��أن��ك��م��ا
ك��اف��لُ��ْه أن��ت ال��ذي ب��األم��ر ق��ي��ام��ك ل��ع��ل��م��ه��م إال األم��ر ك��ف��ل��وك وم��ا
ف��واض��لُ��ْه ك��ف��ت��ك ت��س��ع��ى ال ك��ن��ت ول��و س��ع��ي��ه ال��م��ك��ارم نَ��يْ��ل إل��ى س��ع��ي��ت
ف��اع��لُ��ْه ب��ال��ف��ع��ل ال��م��رف��وع إن��م��ا أج��ل ف��اع��ًال ك��ان ب��م��ا ت��رق��ى أن ت��َر ول��م
ن��اه��لُ��ْه ال��ود ن��اص��ح ع��ن��ان ش��ري��ك ك��ل��ه ع��ن��ك ال��ذي ف��ي إن��ي ل��ع��م��رك
دواخ��لُ��ْه ال��ش��غ��اف ب��ي��ن خ��ل��دت وق��د ال��ه��وى ذل��ك م��ن ال��ق��ل��ب ُخ��لُ��و وك��ي��ف

وما الناس، بأيدي الوجود قليلة غريبة لكنها طويلة كانت وإن خلكان: ابن قال
منقذ األمري تويف وقد لذلك. ذكرها فأحببت يسرية أبياتًا إال منها يحفظ َقطُّ ا أحدٍّ رأيت

.٤٣٥ سنة

الشيزري املظفر

الكلبي الكناني منقذ بن نرص بن مقلد بن عيل بن مرشد بن املظفر أبو أسامة هو
التابعة شيزر قلعة ملوك منقذ بني أكابر من الدين، مجد الدولة مؤيد ب امللقَّ [الشيزري]
واجتمع البالد يف ل تنقَّ األدب، فنون يف عديدة تصانيف وله شجاًعا، عاِلًما كان حماة،

فمنه: بديع، شعر وله وامللوك، باألفاضل

دائ��م ص��دود ع��ن ت��ض��ُع��ف ف��ق��واك ه��ج��ران��ه��م َع��َل��ى ج��ل��ًدا ت��س��ت��ع��ر ال
راغ��م ع��ودة ع��دت وإال ط��وًع��ا إل��ي��ه��م رج��ع��ت إن ب��أن��ك واع��ل��م
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طليب: ابن يُسمى مرصي لرجل دار احرتقت وقد وقال

ب��األق��دار اإلق��رار إل��ى ق��س��ًرا ت��س��وق��ن��ا ك��ي��ف األي��ام إل��ى ان��ظ��ر
ب��ال��ن��ار خ��راب��ه��ا وك��ان ن��اًرا ب��داره َق��طُّ ط��ل��ي��ب اب��ن أوق��د م��ا

وقال:

األس��د ل��ب��ة ف��ي ال��ق��ن��ا ح��ط��م ب��ع��د م��ن ق��ل��م��ا ح��م��ل��ه��ا ع��ن ي��دي ل��ض��ع��ف اع��ج��ب

أبياته: َعَىل جوابًا مرشد ألبيه وكتب

ش��ك��وت ش��ك��ي��ت��ه��م أج��دت ول��و ودي أه��ل ن ت��ل��وُّ أش��ك��و وم��ا
رج��وت ف��ي��م��ن أرج��وه��م ف��م��ا م��ن��ه��م وي��ئ��س��ت ع��ت��اب��ه��م م��ل��ل��ت
وان��ط��وي��ت أذاه��م َع��َل��ى ك��ظ��م��ت ف��ؤادي ق��وارص��ه��م أَْدَم��ْت إذا
رأي��ت وال س��م��ع��ت م��ا ك��أن��ي ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ُم ورح��ت
ن��ه��ي��ت وال أَم��رت وال ي��داي ج��ن��ت��ه��ا م��ا ذن��وبً��ا ل��ي ت��ج��ن��وا
ن��وي��ت وال أظ��ه��روه ق��د ك��م��ا غ��دًرا أض��م��رت م��ا وال��ل��ِه وال
ج��ن��ي��ت وم��ا َج��نَ��ْوه م��ا ص��ح��ي��ف��ة وت��ب��دو م��وع��دن��ا ال��ح��ش��ر وي��وم

ومنه:

وم��ي��ت ح��ي ب��ال��ن��وى ورِوع ق��ب��ل��ي ال��ن��اس ال��ف��راق أل��م ش��ك��ا
رأي��ت وال س��م��ع��ت م��ا ف��إن��ي ض��ل��وع��ي ض��م��ت م��ا م��ث��ل وأم��ا

قلعه: رضٍس يف وقال

م��ج��ت��ه��د س��ع��ي وي��س��ع��ى ل��ن��ف��ع��ي ي��ش��ق��ى ص��ح��ب��ت��ه ال��ده��َر أََم��لُّ ال وص��اح��ب
األب��د ف��رق��ة اف��ت��رق��ن��ا ل��ن��اظ��ريَّ ب��دا ف��ح��ي��ن ت��ص��اح��ب��ن��ا ُم��ذ أل��ق��ه ل��م

رشقي وُدِفن دمشق، يف ٥٨٤ سنة ووفاته شيزر، قلعة يف ٤٨٨ سنة مولده كان
الشمايل. بردى نهر جانب َعَىل قاسيون
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امُللك سديد

قلعة صاحب [الشيزري] الكناني منقذ بن مقلد بن عيل امُللك سديد الحسن أبو هو
بني من شيزر قلعة َمَلَك من أول وهو كريًما، النفس قوي مقداًما شجاًعا كان شيزر،
رجب يف باألمان وتسلَّمها فنازلها بأخذها نفسه فحدثته الروم بيد القلعة وكانت منقذ،
كل وقتلت فهدمتها ٥٥٢ سنة زلزلة جاءت أَن إىل أوالده ويد يده يف تزل ولم ،٤٧٤ سنة
بيته من وخرج مقصوًدا، املذكور امُللك سديُد وكان تقدم. كما منقذ بني من فيها َمْن
والخفاجي الخياط كابن الشعراء من جماعة ومدحه كرماء، فضالء أمراء نجباء جماعة

ورضبه: له مملوٍك َعَىل غضب وقد قوله فمنه أيًضا، جيد شعر له وكان وغريهما.

ع��ن��ق��ي إل��ى غ��ي��ًظ��ا غ��ل��ه��م��ا ��يَّ َك��فَّ م��ن ت��م��ك��ن ل��و وق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ه أس��ط��و
ال��ح��ن��ق؟ ع��زة م��ن ال��ه��وى ذل وأي��ن َح��نَ��ًق��ا ع��اق��ب��تُ��ه إذا وأس��ت��ع��ي��ر

حلب إىل يرتدد كان أنه وهي عجيبة، حكاية عنه ويُنقل الفطنة. بقوة موصوًفا وكان
خاف أمر فجرى مرداس— بن محمود امللوك تاج يومئٍذ حلب وملك — شيزر تملُّكه قبل
وصاحبها — الشام طرابلس إىل حلب من فخرج منه، نفسه عىل املذكور امللك سديد
محمد نرص أبي كاتبه إىل حلب ملك فتقدم عنده، فأقام — عمار بن امللك جالل يومئٍذ
ويستعطفه يتشوَّقه كتابًا امُللك سديد إىل يكتب أن الحلبي النحاس بن عيل بن الحسن بن
فكتب — امُللك لسديد صديًقا وكان — ا رشٍّ له يقصد أنه الكاتب وفهم إليه، ويستدعيه
إىل الكتاب وصل فلما النون، فشدد تعاىل» هللا شاء «إن إىل بلغ أن إىل أُِمر كما الكتاب
عبارة فاستحسنوا خواصه، من مجلسه يف وَمْن طرابلس صاحب َعَىل عرضه امُللك سديد
امُللك: سديد فقال لقربه، وإيثاره فيه حلب صاحب رغبة من فيه ما واستعظموا الكتاب
جملة يف وكتب الحال، اقتضاه بما الكتاب عن أجابه ثم ترون. ال ما الكتاب يف أرى إني
وصل فلما النون. د وشدَّ «أنا» من الهمزة وكرس باإلنعام» املقر الخادم «أنا الكتاب:
قد ألصدقائه: وقال فيه، بما ُرسَّ الكاتب عليه ووقف حلب صاحب محمود إىل الكتاب
الكاتب وكان نفيس. طيَّب بما أجاب وقد امُللك سديد َعَىل يخفى ال كتبته الذي أن علمت
تعاىل: بقوله امُللك سديد فأجاب ِليَْقتُلُوَك﴾، ِبَك يَأْتَِمُروَن َ اْلَمَأل ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قول قصد
سنة وفاته وكانت تيقظه. من معدودة هذه فكانت ِفيَها﴾، َداُموا ا مَّ أَبًَدا نَّْدُخَلَها َلن ﴿إِنَّا

هللا. رحمه ٤٧٥
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الخيثمي

القصوى الغاية يف كان الحموي. الحنفي الخيثمي بن بكر أبو الدين تقي القضاة قايض
جميلة بأبيات ويمدحه حجة ابن تلميذه ِمرص من يراسله كان األدب. وعلوم الفضل من

:٨٢٠ سنة فيه قوله فمنها الجليلة، صفاته بعض فيها يذكر

ال��ع��ذري ال��ه��وى ف��ه��و ال��ري��ح ذاك ه��بَّ إذا وال��ج��س��ر ال��ق��اس��م��ي��ة10 ب��س��ف��ح ه��واي
ال��ن��ح��ِر ف��ي ال��دم��ع س��ائ��ل ح��ال ال��ن��ه��ر م��ن ح��ال ال��ذي ال��رض��اب رش��ف إل��ى وف��ق��ري
ص��ب��ري م��ن ال��م��ع��اه��د ت��ل��ك ه��دم��ت ب��ه��ا م��ع��اه��د ال��م��س��ج��دي��ن11 ب��ي��ن ثَ��مَّ ول��ي
وال��ق��ص��ِر ب��ال��م��د ال��ع��ي��ش ط��ب��اق ف��ي��ح��ل��و ف��وق��ه وال��ق��ص��ر13 ال��ج��س��ر12 ام��ت��داد ي��روق
ت��ج��ري ت��ح��ت��ه��ا م��ن األن��ه��ار ت��ن��ظ��روا أل��م ج��ن��ة ال��ج��زي��رة14 ت��ل��ك أص��ب��ح��ت وق��د
وال��ج��س��ِر ال��رص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون ش��ط��وط��ه��ا ف��وق ال��زه��ر ع��ي��ون ت��ف��وق
ب��ال��ص��دِر ي��خ��ف��ق ك��ال��ق��ل��ب ودوالب��ه ط��ائ��ًع��ا خ��رَّ ق��د ال��ص��در رح��ي��ب وع��اٍص
ص��خ��ِر َع��َل��ى ي��ج��ري ج��اء ق��د دم��ع��ه وه��ا وأن��ًة نَ��ْوًح��ا ال��خ��ن��س��اء أش��ب��ه وق��د
��ك��ِر ال��سُّ م��ن ث��م��ل��ت ق��د ك��أن��ي أه��ي��م م��اءك��م ذق��ت إذا ال��ع��اص��ي ج��ي��رة ف��ي��ا
ش��ع��ري ف��ي ال��ح��الوة ه��ذي ظ��ه��رت ل��م��ا م��ذاق��ت��ي ف��ي ط��ع��م��ه ب��ق��اي��ا ول��وال
ال��ب��ح��ِر س��اح��ل ف��ي ب��ال��ل��ه ان��زل��وا ف��ق��ل��ت ل��ط��ف��ه ي��ش��ب��ه ال��ب��ح��ر ه��ذا رام وك��م
م��ص��ِر َع��َل��ى آه��ا ق��ال ق��د ل��م��ن خ��الًف��ا ��ًف��ا ت��أسُّ ح��م��اة وادي َع��َل��ى ف��آه��ا
ال��ع��م��ِر وج��ن��ة ف��ي ال��خ��ال ش��ب��ي��ه ف��ك��ان��ت ل��ي��ل��ة ح��الوة ف��ي��ه��ا ل��ي م��ر ف��ك��م
ع��م��ري م��ن وتُ��ح��س��ب ن��ف��ع ب��ال ت��م��ر ل��ي��ال��يً��ا أق��ض��ي ص��رت ق��د غ��ي��ره��ا وف��ي
ال��ث��غ��ِر ب��اس��م��ة وه��ي ل��ق��ي��ت��ن��ي وق��د ع��ال ط��راب��ل��س ف��ي ق��دري ك��ان وإن
ال��ُح��رِّ َع��َل��ى ص��ع��ب واأله��ل ال��ح��م��ى وف��ق��د وال��ه��وى وال��ِخ��ل اإلل��ف ف��راق ف��إن
ال��ق��دِر رف��ع��ة م��ن ح��زت م��ا ب��ه��ا وُح��زت ت��م��ائ��م��ي ع��ل��يَّ ن��ي��ط��ت ب��ه��ا ب��الد
ال��ده��ِر ع��ن ص��ف��ح��ت ق��د إن��ي ال��ده��ر م��ن ب��غ��ل��ط��ٍة15 أُِص��ب��ت ق��د ف��ي��ه��ا ك��ن��ت وإن
ذك��ري ال��ه��وى ف��ي أل��غ��ي��ت��م ول��و ص��ب��اًح��ا ن��ِع��م��تُ��ُم ح��م��اة م��غ��ن��ى س��اك��ن��ي ف��ي��ا
ك��ال��ص��ب��ِر ع��اد ع��ن��ك��ُم ص��ب��ري ول��ك��نَّ ت��ع��ه��دون��ه م��ا م��ث��ل ودي ف��ودي
ال��ه��ج��ِر َع��َل��ى آه��ا ق��ل��ت ب��ع��دت��م ف��ل��م��ا ب��ع��دك��م ق��ب��ل ه��ج��رك��م أخ��ش��ى ك��ن��ت وق��د
ب��ال��ن��ث��ِر ال��م��دام��ع ح��م��ر ت��س��اب��ق��ن��ي ت��ش��وًُّق��ا ن��ظ��م��ي م��ي��دان ف��ي ُج��ل��ت وإن
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ب��ال��ك��س��ِر ي��ع��رب ال��ب��ع��د ل��ط��ول ف��ق��ل��ب��ي ل��ق��ائ��ك��م ب��اب ب��ال��ف��ت��ح تُ��ع��ِرب��وا ف��إن
ب��ك��ِر ي��األب��ي ن��ادي��ت ي��ح��ارب��ن��ي ب��ع��دك��م رام ك��ل��م��ا ه��م��ي وش��ي��ع��ي
وال��ب��ح��ِر ال��ب��ر ف��ي ال��خ��ي��ر ت��ن��ال��وا إل��ي��ه ف��ه��اج��روا ب��ر وه��و ب��ح��ر أي��ادي��ه
ال��ك��س��ِر س��اع��ة ف��ي ال��ج��ب��ر رأَي��ن��ا ووفَّ��ت ن��ي��ل��ه��ا أص��اب��ع زادت إذا أي��اٍد
ال��ق��ط��ِر ش��ن��ب ع��ن ال��زه��ر ث��غ��ر ت��ب��س��م ك��م��ا ال��ن��دى ب��ق��ط��ر ج��ادت إن وت��ب��س��م
ال��ع��ص��ِر واح��د أن��ه دلَّ��ت ال��ع��ل��م م��ن ت��ك��اث��ًرا إل��ي��ن��ا أب��دت وك��م وه��ذا
ال��ق��دِر ف��ي م��ن��ه أي��ن��ع��ت ع��ل��وٍم ب��زه��ر ش��ق��ي��ق��ه ف��ه��و ال��ن��ع��م��ان تَ��ِب��َع وإن
ال��ف��ق��ِر غ��اي��ة ف��ي أص��ب��ح��ت م��ث��ل��ه َع��َل��ى ال��ورى م��ن ُم��ثْ��ٍر وه��و زم��ان��ي وق��ال
وال��ب��ش��ِر ب��ال��ط��الق��ة ال��م��ح��ي��ا وخ��ص وص��ورة م��ع��ن��ى أن��ش��اه م��ن ت��ب��ارك
ح��ج��ر ب��ال ال��م��ق��ام ب��ع��د م��ن أن��ا وه��ا م��ق��ام��ه ف��راق ق��ل��ب��ي َع��َل��ى ي��ع��ز
ال��ن��س��ِر ق��ادم��ة اب��ن دس��ت إل��ى س��م��وت ب��ه وَم��ْن ال��ق��ض��اة ق��اض��ي س��ي��دي ف��ي��ا
ص��دري ف��ي ال��ش��وق ج��م��رة وأزك��ى إل��ي��ك ص��ب��اب��ًة م��دح��ي زاد ل��ك��ن م��دح��ت��ك
ذك��ِر َع��َل��ى ِذك��ر ت��ج��دي��د ول��ك��ن��ه ن��اس��يً��ا ك��ن��ت وم��ا وج��ًدا ل��ي َد وج��دَّ
ب��ال��ن��ش��ِر ال��ق��ل��ب تُ��ن��ع��ش ك��ت��اٍب ب��ط��يِّ م��ح��م��ٍد ب��ح��ق ق��ل��ب��ي َع��نَ��ا ف��الط��ف
األس��ِر م��ن ف��ك��اك��ي ف��ي ت��س��ع��ى زل��ت وال م��وث��ق ال��ب��ي��ن م��ن ق��ي��ٍد ف��ي ألن��ي
ب��ال��س��ح��ِر ت��ن��ف��ث ج��اءت��ك وق��د ق��دي��ًم��ا س��ح��ره��ا ن��اف��ث أن��ت ق��ص��ي��ًدا وخ��ذه��ا
األم��ِر م��اض��ي ت��َزل ل��م ج��اٍل ك��ل وف��ي دائ��ًم��ا ال��ع��ز م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي زل��ت ف��ال

الدهشة خطيب

الدهشة جامع خطيب الشافعي محمود الدين نور الثناء أبو مة العالَّ القدوة الشيخ هو
منهم علماء، أكثرهم مباركة ذريًة ُرِزَق وقد الجناب، عايل فاضًال ذكيٍّا أديبًا كان بحماة.
صاحب حجة ابن مدح وقد محمود.16 العالمة ومنهم الدين، كمال الفاضل القايض

منها: بأبياٍت، الرتجمة

ال��ف��روِع إم��ام َغ��َدا خ��ط��ي��بً��ا ـ��ر ال��ع��ص��ـ ف��ي ول��ك��ن أع��ج��زت��ن��ي ق��ل��ت
ال��ب��دي��ِع ب��دي��ع ي��ن��ش��ي ب��ج��ن��اٍن ب��ي��اٍن ك��ل ب��اب م��ف��ت��اح ف��ه��و
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ال��رب��ي��ِع زم��ان ف��ي ت��ن��زه��ت ـ��ه م��ع��ان��ي��ـ زه��ر ن��ظ��رت م��ا ف��إذا
ال��ي��ن��ب��وِع ذل��ك أص��ل م��ن ف��ه��و ن��ظ��م��ي ع��ذب ح��ال ق��د ك��ان إن أن��ا
ال��م��ن��ي��ِع ال��ج��ن��اب ذات ف��ت��س��م��ت س��واه ع��ن ت��ح��ج��ب��ت ع��ل��وٍم ذو
ال��س��ري��ِع ب��ال��وف��اء ج��اء ك��ام��ل م��دي��د ط��وي��ل واف��ر ف��ض��ل��ه
ص��ن��ي��ع��ي ك��ان ال��ص��ن��ي��ع وك��أن ص��ن��ي��ًع��ا إل��يَّ يُ��ه��دي ب��ح��ي��اءٍ
ال��دم��وِع م��س��ي��ل م��ن ال��ع��ود ف��ي ـ��م��اء ال��ـ ي��ج��ري ك��ان م��ن��ب��ر ع��ود ع��ال إن
ال��ت��س��ج��ي��ِع ذل��ك ب��إن��ش��اء س ال��ن��ا ت��ن��ش��ئ خ��ط��ب��ًة ق��ال وإذا
ال��ج��م��ي��ِع ب��ل��ف��ظ ح��م��ده وغ��دا ن��وًرا ل��ع��ي��ن��يَّ أض��ح��ى إم��اًم��ا ي��ا
ت��وش��ي��ِع ف��ي األوص��اف ب��دي��ع م��ن م��دٍح ح��ل��ة ال��ن��اس ف��ي ب��رح��ت��م ال

حجة ابن

شيخه عىل األدب فنون َ وقرأ فيها، ْ ونشأ حماة يف ُولَِد حجة. بن محمد بكر أبو الدين تقي
بفنون عارًفا إماًما الدين تقي كان الالمع: الضوء يف السخاوي قال والخيثمي. القضامي
حماة مللك مادًحا قاله ما نظمه فمن والنظم، النثر يف النَفس طويل فيها، متقدًما األدب

قصيدة: من قائًال األفضيل األخرضي منطاش تمربغاء

س��ط��را ق��د األرض ط��رس ف��وق ال��ع��دا دم ي��رى ح��ي��ن ال��ح��رب ف��ي م��ط��ال��ع��ة ل��ه
ن��ث��را ق��د ال��ه��ام��ات ب��ه��ا ض��رب س��ج��ع��ات رس��ائ��ل��ه ف��ي أن��ش��ا ال��ق��وم راس��ل إن
ال��خ��ب��را ت��وض��ح ح��ت��ف أس��ه��م وال��رس��ل ق��ل��م ل��ه وال��خ��ط��ي ال��س��ي��ف ك��ت��اب��ه
ش��ع��را ق��ب��ل��ه��م م��ن إن��ه ل��ه��م ف��ق��ل م��ك��ي��دت��ه��م األع��دا ن��ظ��م ق��د ك��ان إن
ن��ش��را ال��ع��دا ألرق��اب ول��ك��ن ش��م��ًال ل��ن��ا ل��ف ال��ُح��س��ن ب��ب��دي��ع ألن��ه
وق��را أح��ش��ائ��ه��م ف��ي ال��خ��وف م��ن ب��ابً��ا ل��ه��م ال��ص��دور أل��واح ف��وق م��ن وخ��ط
ودرا ق��را ق��د ش��ج��اٍع ف��ع��ل ـ��خ��ط��ي ب��ال��ـ وي��ع��ج��م ب��ال��ه��ن��دي ي��ك��ت��ب وص��ار
ق��م��را ح��ام��ًال غ��ص��نً��ا وب��ال��ت��ري��س��ة غ��ص��نً��ا ح��ام��ًال ب��دًرا ب��ال��رم��ح ت��راه
ك��را ط��ي��ب ال��ح��رب ف��ي وأس��ي��اف��ه س��ه��د ب��ه��ا أض��ر أح��داق ال��ه��ام ك��أن��م��ا

الغيث بروق كتاب منها: مفيدة كثرية تآليف وله جملة. شعره من تقدم وقد قلت:
واالستخدام، التورية وجه عن اللثام كشف وكتاب العجم، المية رشح يف انسجم الذي
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سيد أمة من الخائفني وأمان الحموية، الفواكه يف الشهية والثمرات اإلنشاء، وقهوة
الشيوخ شيخ ديوان مخترص الزاوية وكتاب املحارضات، يف األوراق وثمرات املرسلني،
ُمطالعه فيه يستغني بديعيته رشح األدب خزانة وكتاب لطيف، شعر وديوان الحموي،
كتاب رتبة وحاز ِمرص إىل حماة من حجة ابن رحل وقد الفن. هذا كتب من غريه عن
حياته آخر يف عاد ثم ونثره، نظمه يف التورية باستعمال مشغوًفا وكان الرسائل، ديوان
بَِقيَْت قبة قربه عىل وبني الجرس، باب تربة يف وُدِفن ،٨٣٧ سنة فيها وتويف حماة إىل
ُحِفَر لحده عىل حجارة الناس بعض له فعمل عرش، الثالث القرن نهاية إىل جدرانها
حجة، ابن أنه ويجهلون الغزايل باسم يزورونه اآلن والعامة الغزايل.» قرب هذا «إن عليها:

حماة. يعرف وال طوس مدينة يف ُدِفن الغزايل أن َعَىل

مليك ابن

بأنه ووصفه عليه وأثنى الريحانة يف الخفاجي ذكره الحموي، مليك بن الدين عالء هو
إىل فرحل املعيشة فيها له تطب ولم حماة يف نشأ وقد قلت: ا. جدٍّ امُلجيدين الشعراء من

فمنه: معروف مطبوع ديوان وله تويف، أن إىل فيها وأقام دمشق

أدم��ع��ي ف��س��اق��ط��ت��ه ال��ع��ق��ي��ق وب��ك��ى أض��ل��ع��ي ع��ل��ي��ه ف��ح��ن��ت ال��َغ��َض��ا ذُِك��ر
م��وق��ِع أح��س��ن األج��ف��ان م��ن وق��ع��ت إن��ه��ا ع��ي��ن��ي دم��وع َدرُّ ل��ل��ه
م��ع��ي ق��ل��ب��ي خ��ل��ف��وا ل��و ودع��ت��ه��م وق��د ك��اظ��م��ة ي��وم ب��ق��ل��ب��ي ل��ي م��ن
وم��ودِع ظ��اع��ن آخ��ر وال��ص��ب��ر راح��ل أول ال��ق��ل��ب ف��ك��ان رح��ل��وا

ومنه:

وال��ت��ع��ِب اإلث��م ح��م��ل غ��ي��ر أنَ��ل ف��ل��م أؤم��ل��ه ف��ي��م��ا ط��م��ًع��ا م��دح��ت��ك��م
ال��ك��ذِب ك��ف��ارة أو ال��خ��ط ف��أج��رة أدب ل��ذي م��ن��ك��م ص��ل��ًة ت��ك��ن ل��م إن

ومنه:

ع��ج��ب م��ن ذاك ف��ي وم��ا ه��ج��ان��ي وق��د أم��دح��ه ك��ن��ت ص��دي��ق م��ن ت��ع��ج��ب��وا ال
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ال��ك��ذب َع��َل��ى ف��ج��ازان��ي ك��ذب��ت أن��ي درى ك��ي��ف ف��ي��ه ذك��اءٍ م��ن اع��ج��ب��وا ب��ل

.٩١٧ سنة تويف

علوان الشيخ

الجرس باب محلة يف حماة يف ُولَِد مشهور، وفضله معروف نسبه عطية، السيد ابن
من سمع علوان الشيخ سيدي إن السائرة: الكواكب يف الغزي النجم قال فيها. ْ ونشأ
وسمع مسلم، أول من عليه وقرأ البخاري، من كثريًا الباذيل داود بن محمد الشمس
عن وأخذ الحميص، الحنبيل زهرة ابن عيل الدين نور الشيخ عىل بحماة البخاري بعض
عن الطريقة وأخذ الحموي، البزوري حسن بن محمود منهم كثريين دمشق يف مشايخ
والعمل. العلم بني وجمعه وتقدُّمه جاللته َعَىل الناس أجمع وقد املغربي. ميمون بن عيل
يف املحبوك بالجوهر املسماة امليمية املنظومة منها: الكثرية، وبتآليفه به الناس وانتفع
وقراءته، بمطالعته مشغوًفا كان فإنه العلوم إحياء كتاب من اخترصها السلوك نظم
وتسهيل الفوائد وتقريب الفقه، يف الوالية ومفتاح الهداية مصباح ومنها مطبوعة، وهي
الشيباني عقيدة رشح يف املعاني وبيان واألئمة، للمملوك املهمة والنصائح املقاصد،
ورشح الترصيف، بأرسار اللطيف الفتح ورسالة ورشحها، مخترصة وعقيدة مطبوعة،
ميمون، ابن مناقب يف الحزن مجيل وكتاب الصفدي، تائية ورشح الكربى، الفارض تائية
أحكام يف الفكر وغرائس الغرر وعرائس الششرتية، األبيات رشح القدسية والنفحات
الخطاب، ابن جيش يف الخطاب وفصل األخيار، كرامات يف األسحار ونسمات النظر،
األعمال «إنما ورشح للشاذيل، البحر حزب ورشح واألصحاب، املشايخ بني الحجاب ورفع
املساجد، تعظيم يف املقاصد وأسنى والقافية، والرائية والتائية الربدة ورشح بالنيات»،
ُخطب، وديوان األوهام، وإزاحة الجوائز، قبول يف القاطع والسيف الغزايل، منهاج ورشح

أُخر. وتآليف الجمع أبيات رشح يف والهمع
بعض قىض النفس، ومجاهدة بالعبادة أوقاته مستغرًقا بالكرامات مشهوًرا كان
قوة وال مهدوًما مسجده فرأى األيام بعض يف أصبح ثم الجرس، باب محلة يف حياته
سنة وتويف حياته. بقية فيها ومىض العليليات محلة إىل فرحل هادميه، دفع َعَىل له
ولدين وخلف العليليات. محلة يف بحماة املعروفة زاويته يف وُدِفن سنًة، ٦٣ عن ٩٣٦
بالبنان، إليهم املشار الفضالء العلماء من وهو الوفا، أبو محمد الشيخ أحدهما نجيبني
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صاحب التمرتايش وبني بينه وكان وإرشاًدا، وزهًدا وعلًما وصالًحا ورًعا أبيه مقام ورث
خلق به وانتفع زيارته، ألجل لحماة يَقِدم كان فإنه عظيمة محبة الفقه يف التنوير
الذرية هذه ومن إليه بنسبتهم معروفون حماة يف باقية ذرية علوان وللشيخ كثريون.

ذكرهم. سيأتي فضالء

أويس

التآليف صاحب الحموي، أويس الشيخ الزاهد الوِرع التقي الفاضل العامل العاِلم هو
واألرفاق، األسماع ومفازة العشاق، سكردان كتاب تآليفه: فمن الغزير، والعلم العديدة
وتويف حماة يف حياته قىض باريس. يف منه نسخة توجد اجتماعية، تاريخية فوائد فيه
وهو أويس السلطان قرب العامة تسميه املدينة غربي اآلن معروف وقربه ،٩٠١ سنة فيها

يُزار. معتَقد

قايضاملعرة

فمن واسع. وعلمه مشهور فضله النعمان، معرة قايض الحموي داود بن الدين محب
من رحلته فيه وصف املرصية، الديار إىل النجدية األظعان حادي كتاب النافعة تآليفه
أواخر يف تويف باريس. ويف ِمرص يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه توجد ِمرص، إىل نجد

العارش. القرن

معروف ابن

َعَىل حماة يف َ قرأ زاهًدا. فاضًال عاِلًما كان الشافعي. الحموي معروف ابن الوفا أبو هو
والشيخ الصغري الرميل َعَىل َ فقرأ ِمرص إىل هاجر ثم الزاهد، اليمني بكر أبي شيخه
حماة َقِدَم ثم الشنواني، قاسم َعَىل والعربية الغيطي النجم عن الحديث وأخذ حمدان،
إىل املذكور شيخه مع ورحل القصريي الشيخ من الخلوتية الطريقة وأخذ وافر، بفضل
وصار الناس واعتقده وأطال، ونصح الوعظ منابر وركب حماة إىل عاد ثم قصري، قريته

عديدة. كرامات له وظهرت بزيارته يتربكون الناس وكان وقدوتها، حماة شيخ
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فمنه: حسن نظم له وكان

م��ا ت��س��ل ال ل��ه��ج��ره��ا أن��ي غ��ي��ر س��ل��م��ى ي��ن��ادم ال��ح��م��ى ف��ي َم��ْن ك��ل
��ا غ��مَّ م��ات ال��ذي ال��ع��اش��ق وارح��م��وا س��ق��ي��ًم��ا ع��ل��ي��ه��ا ه��ائ��ًم��ا ف��اع��ذروا
م��ه��َم��ا ال��ع��وازل س��ام��ع أن��ا م��ا ع��ل��ي��ه��م ب��ص��ب��ري ع��اذل��ي الم��ن��ي
��ا ل��مَّ األن��س ل��ح��ان��ة ودع��ان��ي س��ق��ام��ي زاد ال��ح��ب��ي��ب ت��ج��ل��ى ُم��ذ
ب��ال��م��س��م��ى ال��ل��ق��ا ع��ن��د ش��رب��ي ط��اب رب��ي ال��ل��ه ف��ق��ل��ت اس��م��ي م��ا ق��ال

شعر وديوان برلني، يف يوجد واألخبار النوادر ومجموع األخيار نزهة تآليفه: ومن
سنة وتويف مهمة. وفلكية تاريخية فوائد وفيه أيًضا، برلني يف نسخة منه توجد نفيس
وقربه معروف، الشيخ بزاوية املعروفة زاويته يف بحماة وُدِفن سنة، ٨٠ وعاش ١٠١٦

املعرويف. محمد الشيخ وهو وصالًحا زهًدا قدمه عىل ولًدا وخلَّف لآلن، يُزار

األشقر حسني منال

الرباني القطب الشيخ نارصبن بن محمد بن حسن نارصبن بن حسني هو املحبي: قال
الفنون، ألنواع جامًعا فهامة عاِلًما كان الحموي. الحنفي العقيبي األشقر الدين شهاب
الدين نجم والشيخ عسكر بن عمر كالسيد علمائها أكابر َعَىل وقرأ بها ْ ونشأ حماة يف ُولَِد
دمشق إىل رحل ثم والفضل، بالعلم واشتهر «الجلدكية»، مدرسة بحماة وتوىل الحجازي،
جميل والُخلق الَخلق حسن وكان وغريه، اللقاني الربهان عن بها وأخذ وتوطَّنها بأهله
هذا أهل من حماة يف يبَق ولم قلت: بعلمه. عامًال متواضًعا والفكر القلب صايف الذكر
تويف وقد أوقاف. وله باسمهم مسمى مشهور السوق يف جامع لهم وإنما أحد البيت

الفراديس. بمقربة وُدِفن دمشق يف ١٠٤٢ سنة املذكور

العلواني رجب

أعجوبة الفريضالفلكي، الدمشقي األصل الحموي علوان بن حسني بن رجب املحبي: قال
الرياضية العلوم يف كان ما وأمهر عديدة، فنون منها لديه كان الغريبة العلوم يف الزمان
كان كثريون، خلق دمشق يف به انتفع والفرائض، واملوسيقى والفلك والحساب كالهيئة

.١٠١٢ تويف الناس، عن منعزًال العبادة مالزم الصفات كامل الذات حسن
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البان قضيب ابن

الصحيح البان قضيب بابن املعروف األفضل السيد الفيض أبي محمد بن القادر عبد هو
وترحل بها وتوطن األلف سنة حلب إىل أبوه به وهاجر حماة يف ُولَِد املحبي: قال النسب.
حتى نقيبًا واستمر التأييد َعَىل وحماة بكر وديار حلب نقابة عليه وجهت ثم البالد، يف
قدمه رسوخ َعَىل دالة الوضع حسنة تآليف وله عديدة. كرامات إليه نُِسبَت وقد مات،
أرسار يف الطباع وناقوس السعادة، ونهج املدنية، الفتوحات منها: التصوف، يف ِسيََّما
القصائد، مقاصد وكتاب الحرف، أرسار ورسالة الحسنى، هللا أسماء ورشح السماع،
الخواص، أرباب وعقيدة اإللهية، واملواقف اآلل، وصف يف الآلل وحديقة البان، ونفحة
وتائية التصوف، يف شعر ديوان وله تصوف، كلها تأليًفا أربعني َعَىل ينوف ا ممَّ ذلك وغري

قوله: شعره فمن الفارض، تائية فيها عارض

ت��ج��نَّ��نَ��ا ع��ل��ي��ك َح��نَ��ق م��ن وع��ت��ب��ت ال��ه��وى إل��ى ال��ض��م��ي��ر ف��ي ش��ك��وت��ك ول��ق��د
ال��ُم��نَ��ا ه��ج��م ع��ن��دم��ا ال��م��ن��ي��ة إال أِج��د ف��ل��م ه��واك ف��ي ن��ف��س��ي َم��نَّ��يْ��ُت

يُسمون — حماة يف قرابة وله سنة، ٧٩ حياته ومدة حلب يف وُدِفن ١٠٤٠ سنة تويف
املدينة. محلة يف يسكنون — الحافظ بيت اليوم

النافع عبد

من والتضلع والفطنة الذكاء من غاية يف كان املشهور، األديب الفاضل الحموي عمر ابن
القرآن أوالده بتعليم األعوج بن محمد القايض أمره أول يف خدم وقد والفنون. العلوم
من بالفتوى انفرد أن إىل رقي ثم حماة،17 يف الرشعية املحكمة يف عنده كاتبًا فجعله
املذكور القايض وبني بينه وقعت ثم الشامية، البالد يف ذكره وشاع للمعرة لحماة حمص
فقصدوا عديدة بأشعار األعوج بني وهجا عليه، فحقد األعوج حسن لألمري فشكاه عداوة
تغاضبا ثم سيفا بن يوسف حاكمها فأكرمه طرابلس إىل ففر حماة، عليه فضاقت أذيته
ويوًما هنا فيوًما جاورها وما حلب إىل منه فهرب قتله، َعَىل سيفا ابن فصمم فهجاه

البديعة: أشعاره ومن هناك،
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انْ��َف��َل��ْق وال��ب��ل��ى االم��ت��ال ل��ط��ول ول��ك��ن م��وك��أ ال��ص��ب��ح َع��َل��ى ظ��رف ال��دج��ى ك��أن
اْل��َغ��َرْق ف��أدرك��ه��ا س��ب��ًح��ا ال��م��دى ل��ق��ص��ر ت��ع��ل��م��ت م��ا أن��ُج��ًم��ا ف��غ��ط��ى ف��س��ال

وأديب قربه، العني تود فاضل هو فيه: قال ومما عليه، وأثنى الخفاجي ذكره وقد
اعتقاد إىل الهادية الرسالة منها حسنة تآليف وله قلت: أقرانه. عروس وتاج زمانه، بديع
إدلب، يف ١٠١٦ سنة تويف مجلد. اإلخالص سورة وتفسري العقائد يف الناجية الفرقة
فقال: — الحلبي البرتوني إبراهيم الفاضل وهو — الحني ذاك يف حماة قايض ورثاه

ع��ل��وم ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ب��ه م��ات��ت ال��ذي ال��َح��ب��ر ال��ن��اف��ع ع��ب��د م��ات ق��د
م��ظ��ل��وم ت��اري��خ��ه أه��ل��ه ع��ن ن��ائ��يً��ا غ��ري��بً��ا ال��ص��غ��رى إدل��ب ف��ي

الدفرتي

والفارسية، والرتكية بالعربية ناظًما فاضًال كان قنبق، بابن املشهور الدفرتي حسن هو
شعره: فمن حسن، إنشاء وله

أع��دائ��ي ص��اح��ب��ت ق��د ك��ن��ُت ف��ل��ي��ت��ن��ي أح��ب��ائ��ي م��ن إال ال��ض��ر م��س��ن��ي م��ا
وأدوائ��ي ه��م��ي ب��ه��م ي��زي��د داء ف��ان��ق��ل��ب��وا ال��ه��م دواء ل��ي ظ��ن��ن��ت��ه��م
أودائ��ي م��ن ش��اٍك أن��ا ف��إن��ن��ي ج��ف��وت��ه��م األح��ب��اب م��ن ي��ش��ك��و ك��ان م��ن

وصارت باشا عيل بابنه ثم األرناءود18 باشا محمد حماة مترصف بخدمة اتصل
كثري فكان مكة رشفاء من زيد بن سعد حماة َعَىل متسلًما جاء ثم النافذة، الكلمة له
وأرسل املعرة، إىل فذهب قهًرا البلد من وأخرجوه الحمويون عليه وقام والظلم، التعدي
فجاء الفتنة مثري هو الدفرتي حسنًا وأن للحمويني، التعدي فيها ينسب للدولة شكاية

.١١٠٦ سنة داره يف فُقِتَل بقتله األمر
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الحموي الشاكر

يف طاف ثم فيها، َ وقرأ حماة يف ُولَِد الحموي، الشاكر عثمان بن عمر بن أحمد الصفا أبو
فاضًال عاِلًما إماًما كان عليه، وأثنى تاريخه يف املرادي ذكره دمشق، سكن ثم مدة، البالد
امتدحهم ممن طائلة أموال دمشق يف له حصل نبيًها، بليًغا ناثًرا ناظًما بارًعا متصوًفا
سفح يف وُدِفن ١١٩٣ سنة فقريًا ومات الكيمياء، بصنعة تخبطه يف كلها أنفقها بشعره

شعره: ومن قاسيون،

ب��دارك أَل��مَّ خ��ائ��ًف��ا م��ل��ت��ج��ي دارك وال��رس��ل األن��ب��ي��اء أش��رف
م��ن��ارك ب��ن��ور ل��ل��ه��دى ف��اه��ِده ه��اٍو ال��ش��ر ف��ي وه��و ال��خ��ي��ر ي��دَّع��ي

طويلة. وهي
ومنه:

س��ي��وف��ه ح��دود أن��ض��ى ق��د ال��ش��وك م��ن ف��ارًس��ا ال��ري��ح ب��ه م��رت إن ال��ورد أرى
ب��ك��ف��وف��ه وج��ه��ه م��ن��ه وس��ت��ر الع��ت��راك��ه أغ��ص��ان��ه ق��ن��ا وه��ز

األشواق. وريحانة العشاق حانة اسمه ضخمة مجلدات ثالث يف وديوانه

إسحاق السيد

العظماء عند معظًَّما وكان دمشق، سكن وقال: عليه، وأثنى املرادي ذكره الكيالني،
سنة حلب إىل ذاهب وهو النعمان معرة يف ُقِتَل والتمائم. التعاويذ يكتب وكان والناس،

املعرة. ظاهر يف وُدِفن ١١٨٥

العلواني مصطفى السيد

أديبًا كان املرادي: قال األفاضل. أحد الحموي العلواني أويس بن حسن بن إبراهيم ابن
جانيًا الكماالت، دقائق ُمحِرًزا والنسب، الحسب له أملعيٍّا، لوذعيٍّا كاتبًا ناظًما ناثًرا بارًعا
أفاضل َعَىل اشتغل ثم واألدب، العربية َفنَّ والده َعَىل َ وقرأ بحماة ُولَِد الفضائل، ثمرات
حماة أرشاف نقابة عليه وجهت ثم النابليس، الغني عبد الشيخ من واستفاد دمشق،
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باشا إسماعيل الوزير مدرسة يف العزلة يحب وكان دمشق، فسكن وعاد منها ُعِزَل ثم
الزاوية تدريس عليه ووِجه عليه، للقراءة إليه ترتدد الطلبة فكانت الخياطني سوق يف

شعره: ومن سنة، ٨٥ حياته ومدة ١١٩٣ سنة وتويف املذكورة،

ب��ت��س��وي��ف يُ��م��زج إِن ال��وع��د ح��الوة م��ن ال��م��روءة ف��ي أح��ل��ى ال��ي��أْس م��رارة
م��ع��روف ك��ل تُ��س��دي زل��ت ال إل��ي��ك أح��ب��ه��م��ا ل��ل��داع��ي ف��دي��تُ��َك ف��اخ��ت��ر

القصيفي

مولًعا الهجاء كثري شاعًرا عاِلًما أعجوبة فاضًال كان رجب، بن القصيفي حسني الشيخ
.١١٢٣ سنة تويف بالتصوف،

السواري سليمان

شاعًرا كان املرادي، ذكره السواري،19 اللطيف عبد بن هللا نور بن الحموي سليمان
منه: جميل شعر ديوان وله ،١١١٧ سنة فيها وتويف دمشق سكن أديبًا، كاتبًا ماهًرا

ال��ق��وات��ل األف��اع��ي ع��ن��ه ف��ت��م��ن��ع��ه ق��رب��ه ال��م��اء ي��رى ظ��م��آٍن ك��رب وم��ا
األرازل ع��ل��ي��ه ت��س��ت��ول��ي ب��أغ��ي��د ص��ب��اب��ة ذي ش��ي��خ م��ن ك��ربً��ا ب��أع��ظ��م

الكيالني الرحمن عبد

دمشق، نزيل الحموي الكيالني الدين رشف بن إبراهيم بن القادر عبد السيد ابن هو
أديب مدقق محقق فاضل بأنه ووصفه حسنة، قصائد تاريخ يف له وأورد املرادي ذكره
األرشاف نقابة حاز ثم دمشق، يف القراءة وأكمل حماة يف ُولَِد بارع، ناثر ناظم نبيه ماهر
الطلبة يُقرئ وكان بيته، ولزم عنها فُعِزَل داره َعَىل وهجموا األرشاف عليه قام لكن فيها،

شعره: ومن العلوم، بعض داره يف
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رش��د ذا ك��ن��ت إن ال��ع��ك��س ي��ض��ر ول��ي��س ب��ن��اف��ع األص��ول ط��ي��ب م��ا ل��ع��م��رك
وال��ط��رد ال��ت��ع��اُك��س ف��ي وف��رع ألص��ٍل م��خ��ال��ًف��ا ي��زي��د ع��ن��دي ح��ج��ًة ك��ف��ى

.١١٧٢ سنة تويف جيد. كله وشعره

األعوج حسن األمري

أمري األعوج بابن املعروف الفوارس أبو الجليل األمري محمد بن حسن هو املحبي: قال
وحسب بارع أدٌب له املجد، فلك وشمس األدب، بارصة وعني الدهر، أمراء أوحد حماة،
من أما النسب، عريق الرياسة أصيل بيت من وهو بها، ونشأ حماة يف ُولَِد أرومة. وطيب
الشيخ العارفني سلطان بن محمد بنت فهي أمه جهة من وأما أمري، ابن فأمري أبيه جهة
منها ُعِزَل ثم حماة والية عليه ُوجهت وقد والكرامات، الكشف صاحب الحموي علوان
منه ذكر — جميل شعر له وكان ونصب، عزٍل بني وهكذا لحماة أُِعيَد ثم املعرة وويل

فمنه: — جملًة املحبي

وق��ري��ن ِع��ش��رٍة ف��ي األس��ى م��ك��ث ذه��اب��ه ب��ع��د اإلن��س��ان ي��ح��س��ب ال
ح��زي��ن غ��ي��ر ال��ح��زن رب وي��ع��ود غ��ي��ره ع��ن��ه ي��ع��ت��اض��ون ال��ح��ال ف��ي
ال��ن��س��ري��ن ع��ل��ى غ��نَّ��ى ق��ض��ى ل��م��ا أم��ام��ه ك��ان ال��ورُد ال��ع��ن��دل��ي��ُب

يف آبائه مدفن يف وُدِفن ،١٠١٩ سنة املرابط محلة يف لآلن املوجودة داره يف تويف
قليلون وهم — الباك» «بيت فسموا اسمهم تبدل — لآلن باقية ذرية وله املرابط، جامع
ُدور األعوج لبني كان وقد سبا، أيادي تبعثر الذي العقار من بقي ا ممَّ يرتزقون ا جدٍّ
األعوج لبني داًرا كان — الججكيل ببني املختص الجديد جامع منها املرابط يف وقصور

ذلك. وغري األوزون بيت كدار وغريه —

املنري حسن

باملنري املعروف الحسيني األجل السيد عيل بن محمد بن حسن السيد هو املحبي: قال
األخيار، ل الُكمَّ السادة من الخالصات خالصة الشافعي، الفقيه الدمشقي األصل الحموي
للناس، عظيم نفع فيه وكان والعمل، العلم بني جمع زاهًدا، وِرًعا فقيًها عاِلًما كان
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ساحته ويهابون يعظمونه الناس وكان وانتفعوا، وتفقهوا كثريون خلٍق عليه وتخرج
أحًدا نسمع لم الغاية إىل بشوًشا متواضًعا وكان يده، لتقبيل تبادروا بعيد من أقبل فإذا
باقية ذرية وله الصغري، باب يف وُدِفن دمشق يف ١٠٩٤ سنة تويف عمره، مدة منه تأذى

دمشق. يف

الحوراني

عثمان الشيخ بن الوفا أبي بن أحمد السيد بن النجا أبي بن عيل السيد الوفا أبو هو
يف يسكن كريًما، مهابًا عاِلًما فاضًال حماة، يف ُمفتيًا املذكور عيل السيد كان الحوراني،20

.١٠٨٥ سنة وتويف كثريون، بعلمه انتفع الشجرة، سوق محلة

العطوي

عظيًما، وفاضًال كبريًا عاِلًما كان حماة، أرشاف نقيب العطوي الدين جمال محمد السيد
أهله. دَرَس قد البيت هذا أن أُظنُّه والذي العطوي، بالبيت مختصة األرشاف نقابة وكانت

.١٠٩٠ سنة املذكور املرتجم تويف

سوار ابن

األصل الحموي سوار بابن الشهري محمد بن القادر عبد بن الدين زين مصطفى
السمت حسن بالرزانة، وترعرع صيانة يف ْ نشأ الصالح، اإلمام الشيخ املولد الدمشقي
ورثاه دمشق، يف ١٠٧١ سنة تويف كثريون، عالم به وانتفع للتدريس جلس معتَقًدا، مهابًا

بقوله: املنجكي األمري

ح��ال��يَ��ا ك��ان م��ا ب��ع��د س��وار اب��ن م��ن ع��اط��ًال أص��ب��ح ال��ف��ض��ل زن��د ل��ع��م��رك
خ��ال��يَ��ا ال��ع��ل��م م��ج��ل��س وأض��ح��ى َم��ص��ابً��ا ل��ف��ق��ده ال��ق��ل��وب م��ن��ا ُم��ل��ئ��ت وق��د

جميل. جيد تاريخ وله
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الحموي عسكر ابن

التفرد، رتبة البالغني األفاضل من كان الحموي، عسكر بابن الشهري عمر بن يحيى هو
جميع َعَىل فاق أن إىل وبرع علمائها َعَىل حماة يف َ قرأ الهمة، كل ل التحصُّ إىل الصارفني
عاد ثم كثريون، عنه وأخذ فأفاد القيمرية مدرسة تدريس وويل دمشق إىل ورحل أقرانه،

.١٠٧٠ سنة فيها وتويف حماة إىل

رجب ابن

دمشق إىل رحل ثم بحماة، مولده كان دمشق، نزيل رجب بن الوهاب عبد الدين تاج
عليه غلب لكن الفنون يف وبرع علمائها، َعَىل َ وقرأ الصابونية املدرسة بجوار داًرا وسكن
كثريون، خلق به وانتفع األموي الجامع يف يُدرِّس فكان وحيًدا، فيه فصار العربية علم

دمشق. يف ١٠١٥ سنة وتويف األعوج، بيت مع قرابة وله حماة يف كبري بيٍت من وهو

القباني

مع دمشق إىل سافر نبيًال، فقيًها كان واملسكن، األَصل الحموي أحمد بن عيل الدين عالء
الطيبي، الشهاب عن السبع القراءات أتقن الصالحية، ثم عاتكة قرب حي يف وسكن والده
لطيف فاضًال كان فإنه وبالجملة البهنيس. النجم َعَىل والفقه الَغزِّي، البدر عن والحديث
وإمامة يلبغا جامع خطابة وويل حسن، القراءة يف وصوته النادرة ظريف املحاورة
وُدِفن السبعني سنه وجاوز ١٠٠٧ سنة الصالحية يف تويف متوسط. شعر وله السليمية،

الدقاقني. مقربة يف

العقيبي

ثم علوان، الشيخ عن وأخذ حماة يف ُولَِد باهلل، العارف الشيخ عمر الدين زين بن عيل
يف تويف للتصوف، ميَّاًال فاضًال عاِلًما وكان شيخه، بأمر العقيبة وسكن دمشق إىل رحل

سنة. مائة حياته ومدة العقيبة يف بزاويته وُدِفن ١٠٠١ سنة دمشق
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البصري

واإلتقان، الحفظ يف باهرة آيًة كان اللسن، البارع الفقيه الحموي الحنفي البصري عيل هو
اإلفتاء وويل وتوطَّنها سنة أربعون وعمره طرابلس إىل رحل ثم بها، ْ وقرأ حماة يف ُولَِد
ملتقى رشح األنحر قالئد منها: كثرية تآليف له ُمهابًا. محبوبًا وكان حياته، مدة فيها
ونظم الجرجانية، العوامل ونظم بيتًا، ألفني الغرر نظم ومنها الحنفي، الفقه يف األبحر
وأجوبتها سؤال ألف عىل يشتمل العني الحور سماه الفقه ألغاز ونظم اإلعراب، قواعد

طرابلس. يف الغرباء بمقربة وُدِفن ١٠٩٠ سنة تويف ذلك. وغري

كاسوحة ابن

كاسوحة، بابن املعروف األصل الحموي السعدي عيل بن أحمد بن عيل بن إبراهيم بن عمر
عاِلًما فاضًال كان وغريهم، والرشبيني املقديس غانم وابن ِمرص يف الرميل الشيخ َعَىل قرأ

دمشق. يف ١٠١٧ سنة تويف الحظ، قليل

املحبي

َعَىل َ وقرأ بها، ونشأ حماة يف ُولَِد الحموي، الدين محب امللقب بكر أبي بن محمد هو
َعَىل َ قرأ ثم ج، تخرَّ وعليه هللا رحمه علوان الشيخ بن الوفاء أبي الشيخ َعَىل ثم والده،
إىل انتقل ثم الحميص، األتايس أحمد الشهاب َعَىل ثم الحموي، البقا الدين تقي الشيخ
وله بالبنان. إليه املشار وكان الشام إفتاء حاز ثم النابليس، إسماعيل بنت وتزوج دمشق،
الفقه، يف ومنظومة والغرر، والُدرر والهداية، التفسري، َعَىل حاشية منها: عديدة تآليف
والبيان، املعاني يف الشحنة ابن منظومة ورشح الكشاف، شواهد ورشح الحكام، وعمدة
ممن وكان وترسالت. رسالة وعرشون والرحالت، فجر، َمْن َعَىل والرد املعرتض، والسهم
والفرائض واملعاني والنحو والفقه التفسري خصوًصا العلوم معرفة يف عرصه يف د توحَّ

منه: جميل شعر وله ذلك، وغري والرمل والزايرجا والحكمة واملنطق والحساب

م��س��ائ��َال ق��ل��ت ل��ل��وص��ل أل��ًف��ا ح��ك��ت ُم��ن��ي��ت��ي وق��ام��ة الًم��ا ق��ام��ت��ي ح��ك��ت
َال ف��ق��ال ي��ص��ي��ر م��ا ق��واًم��ا ح��ك��ت��ك ال��ت��ي األل��ف م��ع الم��ي اج��ت��م��ع��ت إذا
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١٠١٦ سنة تويف املشهور. األثر خالصة تاريخ مؤلف املحبي محمد الشيخ جد وهو
— تاريخه يف حفيده ذكره وقد العلماء، أفاضل ورثاه سنة، ٦٧ حياته ومدة دمشق يف

دمشق. يف ذرية وله — شئت إن راجعه

الحمامي

علوان بن الوفا أبي أستاذه َعَىل قرأ حلب، نزيل العلواني عمر بن أحمد الشيخ هو
يُقرئ فكان املشارقة بمحلة حلب َعَىل ونزل حماة، من سافر ثم والزمه العلوم، مقدمات
الثياب ويلبس الرمق بسد يَقنع وكان حاتم، سويقة بمحلة شمعون بمسجد املبتدئني
وأعذب األرواح تروية منها: مقبولة مؤلفات وله ذلك، من أحسن َعَىل قدرته مع الخشنة
عىل الذكر يقيم وكان التصوف، طريقة َعَىل شعر له وكان واملناقب، السلوك يف املشارع
الشيخ بجانب وُدِفن ١٠١٧ سنة تويف علوان. الشيخ طريقة إىل عاد ثم الخلوتية طريقة

الخليل. ملقام مالصًقا ويل شاه

العلواني أحمد

بحلب، الكيزاوية يف إماًما وكان والده، َعَىل قرأ العلواني، رايض بن محمد بن أحمد الشيخ
.١٠١٨ سنة وتويف وحقيقة، رشيعة علوم من غزيرة علوٍم ذا وكان

العسكري

الَعلم العاِلم بحماة الشافعية مفتي بالعسكري املعروف عمر بن يحيى بن أحمد السيد
الرشابي، البكري محمد الدين رسي الشيخ وَعَىل أبيه َعَىل َ قرأ األدوات، الكامل الفصيح
وكانت العرصونية، باملدرسة أبيه بعد درس لبيبًا، أديبًا حسابيٍّا فرضيٍّا فقيًها وكان

.١٠٩٤ سنة وفاته
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الكيالني عيل السيد

شيخ الحموي الكيالني قاسم بن أحمد بن عيل بن أحمد بن يحيى ابن هو املرادي: قال
أديبًا فاضًال محقًقا عالمة عاِلًما صوفيٍّا صالًحا مرشًدا كان بحماة، القادرية السجادة
يحيى الشيخ شيخه َعَىل قرأ ،١١٤٠ سنة حماة يف ُولَِد فطنًا، األفعال حميد جليًال لوذعيٍّا

حماة: فيها يمدح قصيدة منه كبري شعر ديوان له الحوراني،21

ال��ق��ط��ِر م��ن أح��ل��ى ال��وس��م��ي ت��ال ع��ه��اًدا ال��ق��ط��ر م��غ��دودُق ال��ش��ام ح��م��اة س��ق��اِك
وال��ع��ط��ِر ال��ُح��س��ن ش��اه��د ف��ي ع��روس��ت��ه��ا ألن��ه��ا ح��م��اة ق��ول��ي ح��ط��ه��ا وم��ا
ِم��ص��ِر وال ب��ش��اٍم ت��وج��د ل��م ب��أش��ي��اءَ ال��دُّن��ا س��ائ��ر َع��َل��ى ف��خ��ًرا ب��ه��ا أت��ي��ه
ت��ج��ري ح��ول��ه��ا م��ن األن��ه��ار ت��ن��ظ��ر أل��م ت��زخ��رف��ت ع��دن ج��ن��ات ف��غ��ي��ض��ات��ه��ا
وال��ي��س��ِر ب��ال��يُ��م��ن ال��ج��س��ران ت��ك��نَّ��ف��ه��ا ال��ت��ي ك��ال��ب��رك��ة ال��راءون رأْت ف��م��ا
ال��ف��ج��ِر س��اط��ع إش��راق��ه ف��ي يُ��ق��اِب��ل ب��دا غ��رب��ه��ا ف��ي ال��غ��رب��ي ال��ج��ام��ع ك��ذا
ال��ق��دِر ع��ال��ي��ة األوج ف��ي وزاوي��ة ب��ق��ع��ة ال��ش��رق ج��ان��ب م��ن ي��ن��اظ��ره
ت��زري ك��م وال��خ��ورن��ق ك��س��رى ب��إي��وان ب��رون��ق ال��ع��م��اد ذات َع��َل��ى ت��ف��وق
ال��ع��ش��ِر ب��ي��در م��ع األم��ث��ال تُ��ض��رب ب��ه��ا ال��ت��ي وال��ُخ��ض��رة ال��ع��ل��ي��اء ال��ش��رف��ة ك��ذا
وال��ج��س��ِر ال��رص��اف��ة ذك��ر ل��غ��ى ع��ل��ي رأى ل��و وال��ج��س��ر ال��ن��ه��ر ب��اب ج��زي��رة
وال��زم��ِر وال��ن��اي ال��ع��ي��دان ع��ن ف��تُ��ْغ��ن��ي غ��ري��ب��ٍة ب��ك��ل ت��ش��دو ن��واع��ي��ره��ا

يف وُدِفن ١١١٣ سنة تويف تراجمه. يف املرادي ذكرها كثري غريها وله طويلة وهي
آبائه. زاوية

املكي

وأديبها مكة مؤرخ املكي، الشافعي هللا فتح ابن هو املرادي: قال املكي. مصطفى
وقرأ لدمشق منها ورحل حماة من أصله األوحد، املفنن البارع األديب العاِلم الفاضل،
االرتحال «فوائد املسمى الحافل التاريخ وله إقامته، دار وجعلها مكة إىل رحل ثم بها
حافل التاريخ وهذا ذلك، غري وله عرش»، الحادي القرن فضالء تراجم يف السفر ونتائج

.١١٢٣ سنة تويف مجلدات. ثالث يف
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األشقر

صحة له كان البارع، الفاضل العقييل األشقر حسن بن نارص بن املال حسني بن محمد
حسني املال والده َعَىل َ وقرأ فيها، ونشأ حماة يف ُولَِد لهجة، وصدق عديدة وعلوم وذكاء
املحبي: قال متعددة. علوًما يحيى بن أحمد الخطيب خاله وَعَىل والنقلية العقلية العلوم
فهاجر دمشق.22 إىل سكانها أغلب هاجر األهلني َعَىل حماة يف الحكام جور ولكثرة
علمائها عن وأخذ ِمرص إىل رحل ثم وأهله، والده مع دمشق إىل هاجر َمْن مع املذكور
وكانت ِمرص، سكن ثم اليمن إىل ورحل بالحرمني جاور ثم والرشنباليل، كالشرباوي

ِمرص. يف وُدِفن كثرية أشعار وله ،١٠٢٤ سنة وفاته

املكي

عاِلًما إماًما كان ِمرص، نزيل الحموي الدين شمس محمد بن الرحمن عبد بن محمد
أديبًا لألحاديث، االستحضار كثري والنحو، واألصول والقرآن والحديث والتفسري بالفقه
بالقراءة، الصوت حسن والِرب، املروءة عظيم متصوًفا، متواضًعا وِرًعا فصيًحا ذكيٍّا
فمن وصنَّف، أَلَّف زاهر، وشعره باهر، وأدبه رصني، وعقله متني، علمه اللهجة، صادق

أولها: بديعية وله الهشامية، القواعد رشح َعَىل وحاشية املغني َعَىل حاشية تصنيفه

أح��ي��ان��ي ال��وص��ل ج��اء ال��ه��ج��ر أم��ات��ن��ي ب��أح��ي��ان��ي وص��ل ول��ي ع��ل��ى ه��ج��ري

فيها. وُدِفن ِمرص يف تويف

امليداني الشمس

صدر امُلحدِّث، العاِلم املولد، الدمشقي األصل الحموي محمد بن الدين شمس محمد
املحبي ذكره للحق، ناًرصا مهابًا كان التحقيق، متني التقرير بديع املتقن الحافظ العلماء
كثري، خلق به انتفع وفقهائه، محدثيه ورئيس عرصه عاِلم إنه وقال ا جدٍّ عليه وأثنى

العديدة. باملراثي الشعراء ورثاه دمشق يف ١٠٣٣ سنة تويف
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ظفر ابن

حماة قطن — البرش خري يف البرش منها — وتآليفه بعلمه املشهور ظفر، بن الدين حجة
يذكر جميل نظم وله والنبالة. النباهة من غاية يف وكان املقام، له وطاب موطنًا واتخذها
أسفاره بعض يف حماة عن غائبًا كان حينما نظمه — أماكنها وبعض مقاصفها فيه

قال: — له صديق إىل وأرسله إليها به يتشوق

ال��م��ت��س��ل��س��ِل ال��ِب��رك��ة24 م��اء م��ث��ل ج��رت م��دام��َع��ا أس��ل��ت ش��رع��اي��ا23 ش��ط َع��َل��ى
م��ن��زِل ذك��ر ب��ع��ده ل��ي ي��ط��ب ل��م ب��ه م��ن��زًال ال��ج��ن��ي��ن��ة25 ن��ه��ر وذك��رن��ي
ال��ق��رن��ف��ِل ب��ري��ا ج��اءت ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م م��ق��اص��ًف��ا ال��ش��رف��ت��ي��ن26 ب��ي��ن ت��ص��اف��ح
ب��ل��ب��ِل27 وت��غ��ري��د ش��ح��رور ص��وت َع��َل��ى ال��ن��دى ي��ص��اف��ح��ه��ا أغ��ص��ان خ��م��ائ��ل
ل��ي ل��ذَّ وال��روض ال��ن��ه��ر وُح��س��ن ه��واه��ا ش��ري��ع��ة28 أح��ب أن��ي ش��رع��ت��ي وم��ن
ل��م��ج��ت��ل��ي ج��م��اًال ص��ف��رون29 ت��ل َع��َل��ى ن��اظ��ًرا ل��ل��ش��رق ال��ش��م��س ب��زوغ ف��س��اب��ق
ال��م��ك��م��ِل ب��ال��ن��ع��ي��م ع��ي��ٍش وأط��ي��ب ن��خ��ي��ل��ة30 رح��ي��ق أح��ل��ى م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
وم��ن��زِل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ِك ق��ف��ا َغ��نِّ��يَ��ا ال��م��راك��ب31 ج��س��ر َع��َل��ى ف��غ��ن��ي
ال��ت��أم��ِل ف��ي أش��ب��اه��ه��ا ي��ق��اب��ل��ه��ا ج��ن��ة32 ال��ن��ه��ر أي��س��ر م��ن ب��ش��رق��ي��ه
وأع��ذِل ال��ح��ب ف��ي ش��ئ��ت م��ا إذا ولُ��م��ن��ي ق��ط��وف��ه��ا إل��ى ال��دان��ي ال��ق��ل��م33 ُزِر

الدباغ محمد

عنه هللا ريض — عكرمة إىل املنسوب الدباغ عيل السيد بن حسن بن محمد الشيخ هو
أمني وكان زمنه يف اشتهر حماة، شيوخ َعَىل الطوىل اليد له فاضًال، عاِلًما إماًما كان —
مؤلفات عدة وصنَّف والنقلية. العقلية العلوم يف واشتغل ،١٢٢٥ سنة ُولَِد فيها، الفتوى
رشح األقالم رشحات َعَىل املرام نيل حاشية عابدين، ابن حاشية أحكام ملخص منها:
الشيخونية، متن َعَىل املنطق يف حاشية مجلدات، خمس فتاوى مجموعة الغالم: كفاية
منطق، املعطرة: النفحة َعَىل حاشية نحو، املقدسية: الرسالة عىل السنية التحفة حاشية
الرتكات، قسمة يف رسالة مصطلح، البيقونية: َعَىل حاشية توحيد، الفضالية: َعَىل حاشية
َعَىل تقريرات الفرائض، يف رسالة إسالمية، فلسفة العالم: حدوث إثبات يف رسالة
رسالة مجلدان، األفكار: نتائج َعَىل حاشية الوضع، يف العضدية الرسالة رشح التصوف،
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وُدِفن ١٢٨٨ سنة تويف عديدة. تقريرات الوضع، يف رسالة العلم، صفة عن البحث يف
ذرية ولهم هللا رحمهم تبعاه ثم الفتوى بأمانة وحفيده ابنه بعده وُعني حماة، يف

باقية.

حمود الشيخ

ذاده مال ابن إسماعيل الشيخ ابن عباس الشيخ ابن حماة يف املفتي مصطفى الشيخ ابن
قوله: نظمه فمن ونثر، نظم ذا املعدودين، عرصه فضالء من كان البخاري،

م��س��ت��ع��اَرْه س��ع��ادة وأت��ت��ه أص��ل ن��اق��ص األن��ام ف��ي غ��دا م��ن
ع��اَرْه م��ن��ه يُ��ب��ي��ن��وا أن خ��ي��ف��ة ع��رف��وه َم��ْن ه��الك ي��ت��م��ن��ى
م��راَرْه ف��ق��ع ال��ل��ئ��ي��م ق��در رف��ع ول��ك��ن تُ��رد ال ال��ل��ه ن��ع��م��ة

منها: ا، جدٍّ طويلة النبوية املدائح يف قصيدة وله

ي��ت��ح��وَّل ال األي��ام م��دى وح��زن��ي ��ل ي��ت��ش��عَّ ال��ل��ظ��ى ب��إي��ق��اد ف��ؤادي
يُ��ح��م��ل ل��ي��س ال��ورى ف��ي ب��الئ��ي وب��ع��ض ح��الوة اص��ط��ب��اري ع��ن��د اآلال وط��ع��م

علًما زهري الشيخ ابنه فخلفه ١٢٤١ سنة تويف وقد األشقر، جامع يف مدرًسا كان
وامُلرتجم زهري، الشيخ إىل بنسبتهم معروفون حماة يف باقية ذرية وله وتدريًسا، وفضًال
فصادف موته قبل بأبياٍت نفسه وفاة حمود الشيخ أرخ وقد املشهور، الهاليل جد املذكور

وهي: قيل فيما موته

م��ان��َح��ْه ك��ن ب��ال��ع��ف��و رم��س��ه ف��ي ث��وى ق��د م��ذن��ب ع��ب��د رب ي��ا
ص��ال��َح��ْه دع��وة م��ن ت��ن��س��ن��ي ال ذاك��ًرا ل��ي ك��ن��ت إن أخ��ي وي��ا
ال��ف��ات��َح��ْه ق��ارئ ت��وج��ه أرخ زائ��ًرا ت��ك��ن إن وج��ه��ي ف��ن��ح��و
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الكيالني األزهري سعيد محمد السيد

والفنون الرشعية العلوم لتحصيل ِمرص إىل ورحل بها، ْ ونشأ ١١٦٨ سنة بحماة ُولَِد
حوايش مؤلف الجمل سليمان الشيخ َعَىل َ قرأ سنني، سبع األزهر الجامع يف وجاور األدبية،
يف العروس تاج صاحب الزَّبيدي الواسطي الحسيني مرتىض والشيخ الجاللني، تفسري
والشيخ املقري، النحراوي الرحمن عبد والشيخ الشنواني، محمد والشيخ القاموس، رشح
سنة يف حماة إىل ورجع العرص، ذلك يف األزهر علماء من بالعطار الشهري الدمشقي أحمد
واإلفتاء، لإلرشاد تصدَّر متواضًعا زاهًدا وِرًعا فاضًال عاِلًما وكان وأفتى، ودرس ١٢٠٢
العايص نهر َعَىل تُرشف التي الحجرة الدين نور جامع من الرشقي الجانب يف وبنى
مكِرًما العقل وافر وكان كثريون، خلق بصحبته وانتفع واإلرشاد، للتدريس بها وأقام
منه رقيق شعر وله النفس، سخي لهم مساويًا واملساكني للفقراء محبٍّا الفضل ألهل

منها: الطيارة يف أحفاده حجرة جدار يف مكتوبة قصيدة

ب��اح��ا م��ا ف��ل��ي��ت��ه ال��ق��ص��ور وي��رى س��م��اح��ا ل��ك��م ب��دم��ي غ��دا ق��ل��ب��ي
اإلن��ج��اح��ا أؤم��ل ال��ق��ص��ور وم��ع ل��ك��م إال ج��م��ل��ت��ي ب��ل م��ه��ج��ت��ي ه��ل

نبوي، مولد نسخة وله يُطبع، لم العطائية الِحَكم َعَىل مخترص رشح تآليفه ومن
تقارير األزهر يف قرأَها التي كتبه أكثر وَعَىل حجرته، يف هذا وقتنا حتى تزل لم ومكتبته
له وحصل ،١٢٤١ سنة يف جده لزيارة بغداد إىل ورحل املذهب. شافعي وكان بخطه،
جوار يف وُدِفن السنة تلك يف فيها وتويف يوًما، أربعني نحو ومكث وإجالل، احرتام فيها

معروفة. بحماة ذرية وله فيها، معروف وقربه جده،

الجابي

تعبري بعلم إمِلاٌم له كان األفاضل، العلماء أحد الحموي، الجابي مصطفى الشيخ هو
تقيٍّا وِرًعا وكان إبراهيم، الشيخ جامع يف التدريس وظيفة وعليه الحرف، وعلم الرؤيا
عىل رقم بما وفاته الهاليل خ فأرَّ ١٢٩٤ سنة تويف مطبوع. شعر ديوان وله معتِقًدا،

بقوله: َلْحِدِه حجارة
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ال��ب��ح��ار غ��ور ال��ث��رى ف��ي ع��ي��انً��ا أرت��ن��ا ال��ج��اب��ي ال��م��ص��ط��ف��ى وف��اة
ال��وق��ار أوج م��ن ل��ل��ت��رب ه��وى ع��ل��م ل��ب��در ال��رث��اء ح��ق ل��ق��د
ال��ف��خ��ار ش��م��س ن��ب��ي��ن��ا ب��م��دح ال��ق��واف��ي ح��س��ان ك��ان م��ن ق��ض��ى
ال��ق��رار دار ل��ه ط��اب��ت وق��د أرخ ال��ف��ردوس إل��ى وغ��َدا م��ض��ى

العلم. بتحصيل يعنون من فيهم حماة يف مشهورة ذرية الرتجمة ولصاحب

ياقوت

بالده من أُِرسَ األصل رومي ألنه حمويٍّا؛ ليس أنه والحقيقة حموي، بأنه ياقوت اشتهر
ياقوُت فقيل إضافية نسبًة إليه ياقوت فنُِسَب عسكًرا يُسمى حموي لرجل بغداد يف وِبيَع

الحمويني. عداد يف ترجمته نذكر لم فلهذا ، الحمويِّ

تنبيه

رشطنا َعَىل املحافظة مع الحمويني الرجال تراجم عن البحث أثناء عليه عثرنا ما هذا
لم كثريون رجال علمنا عن عزب وقد عرش. الثالث القرن نتجاوز ال أن وهو املتقدم
معرفة َعَىل أبناؤهم يساعدنا لم ورجال األوىل، القرون فضالء من تراجمهم إىل يدنا تِصل
التاريخ لهذا تأليفنا خرب بلغه إنسان كل أن عىل عليها. اطِّالع لنا وليس وآثارهم ماضيهم
إليه فنضم قريبًا هللا شاء إن التاريخ هذا طبع سنُعيد أننا َعَىل شأْنه. أُهِمَل َمْن فليعذرنا
بعض هنا ولنذكر باهلل، واملستعان بعضه، ُمَواِصٌل البحث إذ جديدة وتراجم عديدة فوائد

املقبلة. األزمنة يف بعدنا َمْن عليها ويطَّلع الغريب تُفيد فوائد

هوامش

الرسايا. جرس يُسمى (1)
ألجل ١٠٩٢ سنة التيماري املليح جلبي عيل بن حسن الحاج القوس هذا هدم (2)
أغا داود اسمه رجًال الحني ذاك يف املتسلِّم وكان دكاكينه، بعض يف وتصليح عمارة

وتركه. جزاءً فغرمه
ملك، بن وفاء وبنو قرناص، وبنو العبييس، بنو أوقافها يتداولون كانوا الذين (3)

جهانشاه. وبنو
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يسكنون بقية اآلن ولهم البنات، جهة من األيوبيني أحفاد بقايا من جهانشاه (4)
نشرت. بيت يُسمون املدينة يف

هذا الرحيم، الرحمن هللا بسم بالحرف: صورته ما النافر بالخط عليه محفور (5)
صوب ساكنه هللا سقى محمود، الدين يف املظفر امللك السلطان رضيح املبارك الرضيح
سببًا الدنيا يف مدته قصري وجعل ومغفرته، رضوانَه نعمه من ُسِلَب عما وعوَّضه رحمته،
القعدة ذي عرش ثاني يف ورضوانه هللا كرم إىل تويف وذريته، وآله بمحمد جنته يف لخلوده

انتهى. وستمائة. وسبعني ثماٍن سنة املبارك
أعلم. وهللا مباينة. هنا فرتى ٦٤٢ سنة تويف أنه تاريخه يف الفداء أبو ذكر وقد

بسم صورته: ما الخشبي النافر بالحرف عليه مرسوم لآلن، باٍق وتابوته (6)
امللك ر، املظفَّ امللك السلطان موالنا املبارك الرضيح هذا بعمار أمر الرحيم، الرحمن هللا
املعايل أبو والدين الدنيا يف املنصور املظفر، املؤيد، املثاغر، املرابط، املجاهد، العادل،
هللا أعز أيوب، شاهنشاه بن عمر الفتح أبو والدين الدنيا يف املظفر السلطان بن محمد
ثالث سنة شوال شهر من األُول العرش يف وذلك مناره، وأعَىل اقتداره، وضاعف أنصاره،

انتهى. وستمائة. وثمانني
باب محلة العايصيف نهر ضفة َعَىل الفداء ألبي كانت دار العليا: والقبة القرص (7)
١٠٩٠ سنة بيعت وقد الجرس، رشقي يف وموضعها شاهقة، وقبة كبري إيوان لها الجرس،
بعُض أرضها بنى حتى البناء من خلًوا وبقيت وباعوها، حجارتها فنقضوا ارين للحجَّ
بن القادر عبد بن أحمد بن ملك األمري بن وفاء آل وهم — أخيه وقف من يرتزقون من

تركوها. ثم — الزهر بن الدين نجم
للسلطان كان الشمال، لجهة ميل قدر الجرس باب محلة عن تبعد الحسنية (8)
وغرس جيدة، له دار فيها وكان ُهِدم، ثم عرش الثاني للقرن دام جيد جامع فيها حسن
ورث وقد للنزهة، محالٍّ الحسنية وكانت الجهات، تلك يف املارة سلمية قناة ماء من يُسقى
شجر. وال بنيان وال فيها ماء ال قاحلة أرض اآلن أنها غري الزمن، لهذا الحمويون ذلك

دالل. بيت يُسمون (9)
الخطيب. باشا قاسم بناء من النهر باب جرس جانب َعَىل الرحى هي القاسمية (10)
متقابالن فإنهما الجرس باب يف العزي ومسجد الدهيشة مسجد هما املسجدان (11)

والبيوت. والعايص املقاصف وبينهما
الجرس. باب محلة جرس هو (12)
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ترجمته. يف املذكورة الفداء أبي دار القرص (13)
كانت — الزيرة اآلن تُسمى — املحمدية ناعورة جانب يف البستان هي (14)

الصوف. لغسل تُستعمل اليوم وهي للنزهة مقصودة
مرص. إىل طلبه إىل أدى خصام جيالن بني مجاوريه وبني بينه جرى قد كان (15)
لهم وكانت حماة، يف كبري مجٍد ذات عظيمة عائلة الدهشة خطيب بنو كان (16)
وال األيوبي، حسن الدين بدر أحفاد بقايا من وهم النافذة، والكلمة الكثرية األوقاف

النقراضهم. أو اسمهم لتغريُّ إما اآلن يُعرفون
محلة يف كانت وقبلها األيام، تلك املرابط محلة يف الرشعية املحكمة كانت (17)

املدينة. محلة يف وقبلها الصفصافة، تُسمى كانت التي حوا جورة
الحكومة دار وكانت كثريًا، عقاًرا له وقف املشهور املدفن جامع باني هو (18)

داره. اآلن املوجودة
باب محلة يف بقية ولهم حماة، يف عظيم بيٍت أهل كانوا سوار، الشاه بنو (19)

الجرس.
من جاء الرفاعي، الحوراني حسن الشيخ بن صالح الشيخ بن عثمان الشيخ (20)
تويف ثم الرفاعية، الطريقة عليه يأخذون تالمذة له وصار حماة يف فسكن سائًحا حوران
كثرية ذرية وله كبريًا فاضًال ابنه وكان املذكور، ابنه وخلَّف املعروفة، زاويته يف وُدِفَن

حماة. يف معروفة
فضالء من كان أنه غري شافية ترجمة َعَىل له أعثر لم الحوراني يحيى الشيخ (21)

حماة.
أغلب أن تاريخه يف املحبي هنا وذكر جرى، الذي الجور بعض َقبًال ذكرنا (22)
مدهش؛ جور عرش، الحادي القرن يف جرى قد كان الذي الجور من هاجروا األهلني
قيمة وال مسلوب املال الضعيف. مال القوي يأكل واألهلون يشاءون ما يفعلون فالظلمة
إىل وفرَّ حماة وطنه الحني ذلك يف َشَمم ذي كل هجر حتى والسائمة، اإلنسان سواء ألحد
وإما أهليهم لبقية إما منازلهم تركوا وقد وغريها، طرابلس أو حلب أو حمص أو دمشق
الحني؛ ذلك من كلها اآلن املساجد فأَوقاف — عقاًرا كانت إِن — لجامع وقًفا يجعلونها

اندرست. الكثرية الحقيقية أوقافها فإن
كازو، قرية قرب إىل الجراجمة محلة بعد مما اآلخذة البساتني هي رشعايا (23)

والتكوين. املرأى جميلة
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إال العايص ملاء محاذية منخفضة النهر، باب محلة آخر يف بستان الِربكة (24)
االسم. بهذا اآلن وتُعرف قليًال،

من وهي واملنظر، الهيئة بديعة حماة، محالت من كانت محلة الجنينة: نهر (25)
حاوية املحلة هذه كانت اليوم، الجلود فيه تُدبغ الذي املحل آخر حتى املحمدية ناعورة

الذكر. املارة الخاتونية كاملدرسة العظيمة واملدارس الجيدة واألماكن القصور َعَىل
وهي السالوس، رشفة اآلن تُسمى للشمال، املدينة غربي إحداهما الرشفتان: (26)
وبساتني مياه من املناظر أبدع عليها الصاعد يشاهد للرب، املسامت حماة وادي طرف
وراء الثانية والرشفة الربيع. زمن يف للنزهة مقصودة اليوم وهي جيد، وهواؤها ونواعري،
أكثر َعَىل عندها الواقف يُرشف املناظر جميلة وهي الجرس، باب محلة يف الفدا أبي جامع

الرشفة. تلك تُسامت التي املناظر
أغصان َعَىل والشحرور الَهزار تغريد يكثر الربيع زمن ففي الَهزار، البلبل: (27)
الصيف يف يكون وقد الورد زمن يف الصباح حتى املساء من يُغرد يربح فال حماة، بساتني

الشتاء. يف قليًال
املاء حيث جميل ومنظرها البرشيات عايص ُقبيل العايص َعَىل مورد الرشيعة (28)

والدوح.
يُطل مرتفع التل وهذا الدباغة، بتل اآلن املسمى وهو صفرون، تل ذكر مر (29)
قسًما الرائي فريى الجانبني، من البساتني بني املناظر أمام النهر حيث الرشق جهة َعَىل
ونواعري، أخرى الحارضوبساتني وجهة البنيان من ذلك وغري العايصوالغياضكبريًا من

الشمس. طلوع ُقبيل الربيع فصل يف عليه الصعود يكون ما وأجمل
غريها. بناء ثمة يكن لم العبييسحني حمام بجانب تجري كانت ساقية نخيلة (30)
اتُِّخذت حينما االسم هذا له حدث الرسايا، جرس وهو املراكب، جرس ذكر مر (31)

للحكومة. داًرا األرناءود باشا محمد دار
يف ويقابلها ببعضها متصلة غيضات الرستن إىل منه املراكب جرس برشقي (32)
الُفلك يركبون اآلونة هذه يف الحمويون كان بينهما، فاصل والنهر مثلها األمكنة أكثر
ظالل وتحت النهر فوق مساءً يتنزهون البرشيات إىل الجرس من «القايق» الصغرية
جرس من آخذ أحدهما عظيمان: طريقان اآلن حدث وقد النهر. ضفتي من األشجار
ويتصل البرشيات إىل الحكومة دار من والثاني ا، جدٍّ كبري البرشيات جرس إىل املراكب
الربازي أغا محمد بن الباكري أفندي خالد املرحوم الطريقني هذين أحدَث سلمية، بطريق
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وأصبح للنزهة، جديدان محالن للبلد فصار للبلدية رئيًسا كان حينما حماة مبعوث
يصلهما أن نيته من كان وقد الربيع، فصل مدة كل فيهما آيبني ذاهبني يسريون الناس

حالهما. َعَىل فبقيا ١٣٣٢ سنة عاجلته املنية أن غري حديد من بجرس ببعضهما
محلة يف يسكنون كانوا القلم بني إىل منسوبة حماة رشقي يف بساتني القلم (33)

العليليات.
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ومدرستان التالمذة، من كثريين َعَىل حاوية اإلعدادي تُسمى مدرسة للحكومة املدارس:
ضعيفة. كتاتيب والبقية ضعيفة، واحدة مدرسة ولألهلني نفقتها، َعَىل أيًضا

واحدة. مطبعة سوى اآلن حماة يف ليس املطابع:
وصيدليتان. أطباء أربعة حماة يف األطباء:

الرشق لسان جريدة َقبًال فيها أنشئ وقد شهرية، ومجلة أسبوعيتان جريدتان الجرائد:
احتجبت. أخرى وجرائد أخرى، ومجلة صاحبها، باختيار واحتجبت يومية

مدرسة وال كثريون وهم الدينية العلوم لتعليم ميل حماة يف العلوم لطالب الديني: العلم
املساجد. حجرات يف يقرءون وإنما لهم

يف والغريب بيته يف فاملريض لألطباء وال للبلدية ال مستشفى حماة يف ليس مستشفى:
َقبًال. ذكرنا كما مهجور القديم واملستشفى الجامع، أو الخان

غليًال. تشفي ال إبراهيم الشيخ جامع يف صغرية مكتبة سوى يوجد ال مكتبة:





املشهورة القبور

النورية البستان باب تجاه الباشورة محلة طرف يف السالم عليه داود النبي داود: النبي
واملظنون له، مقام هو وإنما حقيقيٍّا رضيًحا القرب هذا وليس مشهورة، هناك دار يف
زمن عن البحث يف تقدم كما — الجزيرة قاصًدا حماة إىل جاء يوم مكانه هذا أن

مقاًما. مكانه فُجِعَل — اإلرسائيليني
وبني بينه جامع يف الباشورة محلة بجانب مكانه يف مشهور السالم عليه حام: النبي
الرؤيا، َعَىل بُني مقام أنه أو حقيقًة هناك جسمه بكون الجزم يمكن وال طريق، القلعة
القرب هذا كان هل ندري وال إقامته، دار وليست حماة يف يُدفن لم أنه املحقق من فإن

حمويتا. يسميه والبعض بعد، حدث أم املسلمون فاعتقده الرومانيني زمن يف
العايص كتف َعَىل الجرس باب حي يف — عنه ريضهللا — األنصاري ثابت ابن حسان:
ريضهللا — حسان أن املحقق ومن االسم. بهذا صاحبه يُسمى قرب مهجور جامع يف
املحلة يف إذن فالقرب فيها، وتويف املنورة املدينة يف شيخوخته يف بُرصه ُكفَّ — عنه

غريها. أو الرؤيا َعَىل مبني مقام املذكور
حجة ابن قرب هو الغزايل باسم الجرس باب يف املشهور القرب أن َقبًال ذكرنا الغزايل:

الغزايل. قرب ال الحموي
الحمويني، الصلحاء أحد السالويس عيل الشيخ رضيح املغار باب حي يف السالويس:

باقية. ذرية املذكور عيل وللشيخ وأوقاف، مسجد لرضيحه كان
األفاضل، حماة علماء أحد وأنه ترجمته َقبًال تقدم املدينة، محلة يف القرني: أويس

القرني. هو وليس
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الحايف. برش إنه يقال قرب ضمنها قبة الحارض رشقي يف برش: الشيخ
يف التآليف صاحب الليث أبو إنه يقال قرب البلد باب محلة يف السمرقندي، الليث: أبو

عنه. ريضهللا حنيفة أبي فقه
كرامات. ذو صالح رجل إنه يقال ليلة، كل يُنار مشهور، محلة يف قرب عنرب: الشيخ

حينما الحسني رأَس موضع إنه يقال مقام الحسنني جامع يف املدينة حي يف الحسنني:
دمشق. إىل كربالء من به ُمرَّ

الرتكماني. منجك وهو البنجكي، يُسمى يُزار قرب بستان الجرسيف باب جهة يف البنجكي:
الشيخ يُسمى الخيل بطون ملغص يُزار قرب هناك بستان يف الجعابرة جهة يف املغييل:

سابًقا. املذكورة املنقرضة العائلة مغيل أبناء أحد وهو املغييل، محمد
رضيح. أم مقام أَهو يُعلم وال الجعابرة، محلة يف عنه ريضهللا سالم ابن هللا: عبد

مقام. هو باملدينة، الحسنني جامع يف السالم عليه يونس: النبي
والشيخ معروف والشيخ والحوراني البارزي ذكرنا وقد أكثرهم، يُعلم ال مما ذلك وغري

فراجعها. الرتاجم يف األيوبيني وامللوك علوان
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التاريخ، عبارات من َمرَّ فيما نذكرها لم حجارة بعض َعَىل كتابة بعض هنا نذكر
من عليه هي ما َعَىل العبارة ذكرنا وقد فائدتها، لقلة صفًحا بعضها ذكر عن ونرضب

وهي: بتاتًا، يُفَهم لم ما وحذفنا الرتتيب وعدم اللحن

.١٠٥٠ سنة املكرم باشا محمد هللا رحمه حمدون1 الشيخ زيارة جدد
البنيان. أعىل يف الغربي بالجانب املارستان يف حجر

امللك موالنا رسم وسبعماية خمس سنة اآلخر ربيع بتاريخ كان ملا
من يؤخذ كان ما بإبطال نرصه عز املحروسة بحماة الكافيل بختشاي ألمر
السكَّر َعَىل الواقف وقفه ملا َعَىل يُرصف وقفه وأن طريقة، بغري البيمارستان

السيفي. بأمر وذلك واألرشبة — الكاف بتشديد —

أيًضا املارستان يف حجر
وثمانماية ثالثة سنة املحرم الشهر بتاريخ كان ملا الرحيم، الرحمن هللا بسم
املقر ابن داود املحروسة بحماة النوري املارستان السيفي العايل الجناب حرض
وتربع أنصاره، هللا أعز الحموية اململكة كافل الخاسكي2 درداس السيفي العايل
األجر الغتنام درهم مائة شهر كل يف وهو به املقيمني الضعفاء َعَىل بمعلومه

والدعا.

املدينة سوق يف حجر
سنة مشنوق، علق َمْن كل َعَىل هللا لعنة حامويتا، هللا نبي إىل الدكانتني هذه
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الحسنني جامع جدار يف حجر
تعاىل هللا إىل الفقري املباركة القنة هذه أنشأ للباب. املالصقة الدكان داخل يف
وثمانماية. وأربعني خمسة سنة بتاريخ ربه عفو الراجي الحكيم بن محمود

القايضالبارزي مكانرضيح يف البارزي حجر
الدين مبارز الكبري األمري الرتبة هذه بعمارة أمر الرحيم، الرحمن هللا بسم
سنة شهور أحد يف برحمته هللا ده تغمَّ املنصوري امللكي هللا عبد بن أقس

أزللتارج. ربه لرحمة الفقري العبد بتويل وسبعة ستماية

الحسنني جامع
هللا مرضاة ابتغاء الحكيم محمود تعاىل هللا إىل الفقري املبارك املكان هذا َ أنشأ

.٤٣ وأربعني ثالٍث سنة يف للثواب طلبًا تعاىل

الحسنني جامع
والدين الدنيا نور العابد العادل امللك فنائه بعد املبارك املشهد هذا بعمل أمر

.٥٥٠ سنة الدين بدر بن محمود

الحسنني جامع
املعروف املدعا األنصار من الشهيد الحسني برأس الشهري املشهد جدد

األنصار. بني من الخري سقى َمْن الرشيدار بابن

هوامش

هو املحالبة، محلة يُسمى محله وكان حوا، جورة محلة يف حمدون الشيخ (1)
بنسبتهم معروفون ذرية وله يُزار، قرب له وإنما ترجمة َعَىل له نَطَِّلع ولم قديم، مشهور

إليه.
املدينة. محلة يسكنون كانوا مجٍد بيت أهل الخاسكي بنو (2)
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اخلامتة

فيه تحرينا الذي التاريخ هذا هو النافعة التآليف من وطننا به نخدم أن قدرنا ا ممَّ إن
إبراز إال لنا مقصد ال إذ للغاية. املتحيزة النفوس ملطالب االنحراف وعدم والصدق الحق
وتاريخ حماة ألفاضل ذكًرا به فجددنا الظهور. عالم إىل الخفاء طي من التاريخ هذا
ومن هذه، غري الفوائد من له فيُضم طبعه يُعاد أن آمًال والعمراني، السيايس حياتها
هذا غريه، رب ال حسبي وهللا الحياة، أمد امتد إن البحث أثناء عليه نعثر ما الرتاجم

والسالم. بأخيه، اإلنسان فإن وعاضدنا ساعدنا من كل أشكر وإنني

تنبيه

ولذكر لرتاجمهم أفردنا وإنما التاريخ، هذا يف العرصوأحوالهم هذا رجال تراجم نذكر لم
ترجمناه إال الرتجمة يستحق َمْن فيه نَدَْع لم مفصًال ِحَدة َعَىل تاريًخا العرص هذا حوادث
هذا يف نذكرهم لم َمْن ذكر فيه التزمنا وقد الطبع، لعالم أبرزناه وترتيبه تأليفه تم فمتى
وباهلل كانوا، بلدة أي من وغريهم حماة أهل من القرن هذا يف أدركناهم من وذكر التاريخ
وصحبه آله وَعَىل محمد سيدنا عىل والسالم والصالة وآخًرا، أوًال هلل والحمد املستعان،

وسلم.

هجرية.) ١٣٣٢ سنة الثانية، جمادى ٢٣ يف وطبًعا تأليًفا (تم




