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املؤلف مقدمة

هللا كان ملا املاروني، بريوت مطران الدبس يوسف ربي عفو إىل املفتقر الحقري أنا أقول
من به عيلَّ منَّ ما أرصف أن عيلَّ متحتًما رأيت عباده، ونفع خدمته إىل بنعمته دعاني
بها؛ إيلَّ عهد التي بالوزرات واالتجار جلدتي، أبناء بإفادة مرضاته الكتساب والعمر القوة
إنشاء عندي وأنفعها أهمها وكان ترجمات، بعض ووضع كتب عدة تأليف عىل فعكفت
هللا بعون نُجز وقد سنني، عرش من نحًوا تأليفه يف فرصفت العزيز، موطننا لسورية تاريخ
أو معه يلتحم ما إىل فيه وتطرقت الكالم بسطت ألني ضخمة؛ مجلدات ثمانية يف وُطبع
سيما وال ومطالعته، اقتناؤه ليتيرس إيجازه من بد ال كان أنه عىل قارئيه، عىل بالنفع يعود
يفقهون اآلن حتى فرتاهم بالدهم، تاريخ املدارس طلبة لتعليم صالًحا املوجز هذا ليكون

غافلون. بالدهم تاريخ عن وهم وإفريقيا وأوروبا أمريكا تاريخ
التي الستة، األدوار من دوٍر عىل منها كل يف أتكلم مقاالت ستة إىل املوجز هذا وقسمت
سورية تاريخ يف األول املقال يف كالمي فكان عليها، الوالية قبيل من سورية عىل تعاقبت
والفرس واآلشوريني املرصيني سلطات تعاقب مع مستقلة قبائل إىل منقسمون وسكانها
الكبري إسكندر والية أيام يف سورية تاريخ يف الثاني واملقال بعضها، أو القبائل تلك عىل
عهد عىل تاريخها يف والرابع الرومانيني، القيارصة أيام يف تاريخها يف والثالث وخلفائه،
األيوبيني أيام يف تاريخها والخامسيف والفاطميني، والعباسيني واألمويني الراشدين الخلفاء
أدام — العظام العثمانيني عهد عىل تاريخها يف والسادس والجراكسة، البحرية واملماليك

األعوام. كرت ما ملكهم هللا





متهيد

فكانت عليها، والدول األيام تقلب بحسب أخرى وانقبضت تارًة، سورية تخوم انبسطت قد
وتضيق العرب، بالد وبعض الصغرى آسيا وبعض وأرمينية النهرين بني ما أحيانًا تشمل
ورشًقا الصغرى آسيا شماًال يحده فيه: الكالم اآلن نتعمد والذي التخوم، هذه عن أحيانًا
وغربًا مرص تخوم إىل العرب بالد من قسم وجنوبًا العرب، بالد إىل والبادية الفرات نهر

املتوسط. البحر
مذهبان: وأمثلها أظهرها مذاهب فيه وذهبوا سورية، اسم مأخذ يف العلماء اختلف وقد
هم إنما االسم بهذا سماها من وأول مدينتها، صور إىل نسبة سورية ُسميت أنها األول
سوريني فسموهم للتجارة، إليهم ترددهم لكثرة صور أهل عرفوا فكأنهم … اليونان
أن والثاني باليونانية، الصاد حرف وجود لعدم بالسني الصاد بإبدال سورية، وبالدهم
يلون كانوا الذين اآلشوريني بالد أسرييَّا إىل نسبة سوريني البالد هذه أهل سموا اليونان
مستفاض. والثاء السنيوالشني بني والبدل تخفيًفا، الكلمة من األول الهجاء وحذفوا سورية،





األول املقال

مستقلة قبائل وسكاهنا تاريخسورية يف





األول الفصل

األولني سورية يفسكان

الطوفان قبل سكانها يف (1)

التقليدات عىل هذا يف نعتمد وال آدم، بولد مأهولة الطوفان قبل كانت سورية أن يف مرية ال
التقاليد، بهذه التيقن يمكن ال إذ … وغريهما وقائني هابيل قرب عن العامة ترويها التي
وهي والطوفان، اإلنسان خلق بني كرت التي الحقبة أن هي ذلك يف القاطعة الحجة بل
ما فوق هي السبعينية الرتجمة بحسب و٢٢٤٢ العربانية النسخة بحسب سنة ١٦٥٦
قبل الناس حياة طول مع اإلنسانية مهد من القريبة سورية يف آدم ذرية النتشار يكفي
أو النهرين بني ما يف كان سواء اآلفاق يف انترشت نوح ذرية أن رأينا وقد الطوفان،

املذكورة. الحقبة من ألقل إليهما يقرب ما أو أرمينيا،

الطوفان بعد األولني سورية سكان يف (2)

سام أبناء من الخامس وهو آرام، أبناء اآلراميون الطوفان بعد األولني سورية سكان من
يليهما، وما والبقاع بعلبك بالد أي: املجوفة سورية ويف وأنحائها، بدمشق أقاموا قد فهؤالء
وجبيل والبرتون أطرابلس ونواحي لبنان شمايل إىل وبعلبك حمص سهول من واتصلوا
نسله أقام فعوص وماش، وجاثر وحول عوص آرام وبنو بعضهم، قول عىل بريوت حتى
فاتحة يف قال إذ عوص، باسم البالد هذه الكتاب سمى وقد … واللجان حوران جهة يف
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باسان بني نفسه فأقام حول وأما أيوب اسمه عوص أرض يف رجل وكان أيوب: سفر
وأوالد املذكور، حول إىل نسبة االسم بهذا سميت التي الحولة، بحرية حول والجوالن
عن تخلفوا أنهم فيظهر ماش أوالد وأما بالجيدور، اآلن املعروفة إبطورية يف أقاموا جاثر
كانت آرام أخي لود ذرية أن يظهر كما نصيبني، جوار يف ميشا يف واستمروا إخوانهم،

اآلراميني. مع األيام أقدم من واختلطت سورية، شمايل يف تسكن

الكنعانيني

توطن كنعان بكر فصيدون نوح، بن حام بن كنعان أبناء الكنعانيون السكان هؤالء ومن
بني الحثيني ذريته مواطن كانت الثاني ابنه وحث باسمه، وسميت يليها، وما صيدا يف ولده
قبل وجوارها الخليل أي: حربون سكنت منهم وفصيلة … اللكام وجبل والفرات العايص
واألموريون أورشليم، بعًدا ُدعيت التي يابوس يف توطنوا واليابوسيون إبراهيم، يأتيها أن
باسان مملكة وأنشئوا موىس عهد قبل األردن عربوا قد وكانوا ويهوذا، إفرام بجبل أقاموا
ويظن الكرمل، وجبل الجليل، إىل وغربيه األردن رشقي يف حلُّوا والجرجسيون وحشبون،
يسكنون كانوا والحويون إليهم، تنسب طربية بحرية وهي أوجنارش، الجرجسيني بحرية أن
غوش أبو (وهي يعريم وقرية والرامة جبع ويف الشيخ جبل وهو حرمون، جبل جوار يف
كانوا والعرقيون طرابلس، أنحاء إىل ارتحلوا نون بن يشوع طردهم أن وبعد اآلن)،
مدينة يف مساكنهم كانت والسينيون الكبري، النهر إىل طرابلس شمايل يف عرقا يسكنون
السن أو السني بنهر اتصلت الفصيلة هذه أمالك تكون أن يبعد وال عرقا، شمايل يف سني
اليابسة يف قابلها وما أرواد جزيرة يف مساكنهم كانت واألرواديون واملرقب، جبلة بني
بني الواقعة املدن إحدى سيمريا توطنوا والصمريون يليها، وما وُعْمِريت طرطوس أي:
أو صمرين وناحية مرة تدعى بلدة مرقية نهر وعند شماًال، والالذقية جنوبًا الكبري النهر
جنوبًا.1 واآلراميني شماًال الحثيني بني يليها وما حماة، يقطنون كانوا والحماتيون زمرين،

.١٠ فصل تكوين 1
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العربانيني

هذا فعابر عابر، ولد وشالح شالح، ولد الثالث سام بن أرفخشاد أن الكتاب2 أنبأنا
عابر ذرية يسمون إبراهيم قبل سورية سكان فأخذ املغرب، إىل املرشق من الفرات عرب
بعد انقسموا عابر أبناء ألن املقسم؛ أو القاسم ومعناه فالج أو فالغ ولد وعابر عربانيني،
وهم الثانية وارتحلت الكلدانيني، بأور منهما األوىل أقامت فصيلتني: إىل الفرات عبورهم
الفصيلة ومن … العاربة العرب أبو هو فقحطان العرب بالد إىل قحطان أو يقطان بنو
الكلدانيني أور من لوط أخيه ابن مع امليالد قبل سنة ألفي نحو وارتحل إبراهيم ُولَِد األوىل
إسحق سيما وال نسله هللا بارك حيث اليهودية، إىل ثم دمشق إىل ثم أوًال، حاران إىل
وثالثني أربعمائة هناك وأقاموا عديدهم فكثر مرص، إىل انحدروا الذين وأبناؤه ويعقوب
الكالم وسيجيء العربانيون هم فهؤالء املوعد، أرض إىل سورية إىل هللا ردهم أن إىل سنة

فيهم.
بسورية، مساكنهم كانت آخرون شعوب أخيه ابن ولوط إبراهيم ذرية من وكان
امليت، البحر من الرشق يف مساكنهم وكانت الكربى، بنته من لوط أبناء املوآبيون وهم:
أبناء األدوميون ثم األردن، عرب يف محالتهم وكانت األخرى بنته من أبناؤه والعمونيون
وشمايل سورية، جنوبي يف سعري جبل يف مواطنهم وكانت إسحق بن عيسو وهو أدوم،
قيطورا، من إبراهيم بن مدين ولد واملدينيون إبراهيم، بن إسماعيل ذرية ثم العرب، بالد

العرب. بالد سكان من يحسبان الشعبني هذين لكن

الفلسطينيني

باسمهم، سميت التي البالد يف مساكنهم وكانت الفلسطينيون، القدماء سورية سكان من
يف وأحلوهم املرصيون أرسهم الصغرى، آسيا ومن الجزر من وغريها إكريت من وأصلهم

العربانيني. عىل الكالم يف أخبارهم بعض وترى فلسطني

.١١ فصل تكوين 2
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السامريني

وأسكنوهم الكلدان، بالد من آشور ملوك سورية إىل جالهم قد الكلدان بالد من هؤالء أصل
بابل. إىل إرسائيل بني جالئهم بعد يليها وما السامرة

أخرى قبائل

واألظهر بالجبابرة، يُعرفون عشائر عدة املذكوِرين الشعوب قبل سورية سكان من كان
يف األردن وراء ما يف مساكنهم وكانت الرفائيون أي: الرافائيم فمنهم: ساميون، أنهم
رضبها التي العشائر بني (٥ عدد (ق١٤ التكوين سفر يف ذكرهم جاء وقد باسان، بالد
ويف املذكور، املحل يف ذكرهم وجاء الزوزينون أي: الزوزيم ثم عيالم، ملك كدرالعومر
العمونيون بعًدا سكنها التي األرض يف يسكنون وكانوا ،(٢٠ عدد ٢ (فصل األرشاع تثنية
رشقي يف مساكنهم وكانت املذكورين، املحلني يف ذكرهم وجاء األيميون ثم األردن، عرب يف
أي: نفيليم املسمون أنهم ويظهر عناق بنو ثم املوآبيون، بعًدا سكن حيث امليت، البحر
التثنية يف ذكرهم وجاء العويون ثم الخليل، وهي أربع قرية يف مواطنهم وكانت الجبابرة

غزة. املجاورة القرى يسكنون وكانوا ،(٢٣ عدد ٢ (فصل
وأعظمها وأشهرها الكبري، إسكندر عهد إىل بسورية توطنت التي القبائل أخص فهذه
الثانية ومواطن الحثيون، وهم سورية، شمايل يف منها األوىل مساكن وكانت قبائل، ثالث
وهم سورية جنوبي يف منها الثالثة ومحل الفونيقيون، وهم سورية وسط يف منها

التالية. الفصول من فصًال القبائل هذه من كل لتاريخ وسنفرد العربانيون،
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الثاني الفصل

احلثيني يف

وكتابتهم وعوائدهم الحثيني تاريخ يف (1)

من يعرفون العلماء كان ما قرن نصف نحو فقبل النشأة، حديث الحثيني تاريخ إن
املغارة الحثي عفرون من إبراهيم كرشاء الكتاب، يف واردة كلمات بعض إال تاريخهم
الحثي، أوريا بامرأة داود وتزوج حثيتني، بامرأتني عيسو وتزوج لسارة، مدفنًا املضاعفة
الخطوط رموز حل إىل االهتداء أن عىل إلخ، الحثيني مللوك الخيول سليمان ورشاء
مقتدرة مملكة كانوا أنهم فظهر تاريخهم، عن النقاب كشف قد واملسمارية الهريوكليفية
العلماء وتتبع هائلة، حروب آشور مرصوملوك فراعنة وبني بينهم وكانت األرجاء، فسيحة
ومهاجرهم، مساكنهم كانت أين منها عرفوا كثرية آثاًرا لهم فوجدوا آثارهم، عن البحث
يهتدوا لم لكنهم خطوطهم من كثرٍي عىل واكتشفوا أبنيتهم، ونمط معبوداتهم كانت وما

قريب. وقٍت يف ذلك إىل اهتداؤهم ويؤمل رموزها، حل إىل اآلن إىل
ولم ونواحيها، الخليل يف سورية جنوب يف إحداهما أقامت فصيلتني، إىل انقسموا وقد
يف مساكنها كانت التي الثانية للفصيلة والسؤدد السطوة من كان ما الفصيلة لهذه تكن
أبيض كان وجوههم لون أن املرصية اآلثار يف صورهم هيئات من ويظهر سورية، شمايل
يف ويرتكون أيًضا، رءوسهم شعور يحلقون بل لحاهم يُطلقون وال الحمرة، إىل ضاربًا
كانت كما فوق إىل معطفة أو ُمعكفة وأحذيتهم مستطيل قميٌص ولباسهم ناصية، أعالها
رجالهم أكابر وكان قريب، عهٍد إىل بالدنا يف منها يشءٌ وبقي الوسطى، القرون يف األحذية
عىل وقادس إيرابولس اآلن امُلسماة كركميش مدنهم أعظم وكان أذنيهم، يف بحلقٍة يتحلون
سكان اللوديون أو اآلراميون وهم اللودانو، أو الروثانو وبني بينهم وكانت حمص، بحرية
بعد البالد هذه عىل اآلراميون تغلب ثم أوًال، عليهم الحثيون فتغلب مغالباٌت، دمشق بالد

امليالد. قبل الثامن القرن يف للحثيني اآلشوريني إذالل
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الحثيني تاريخ من املرصية اآلثار من يُؤخذ ما يف (2)

سورية أخضع عرشة الثامنة الدولة فراعنة أحد األول توتمس أن املرصية اآلثار من تبني
مدينة كركميش بقرب عليه وأقام الفرات، إىل وبلغ امليالد قبل عرش السابع القرن يف
يف لها غزوته وبعد مرات، سورية غزا الثالث وتوتمس بغزوته، الخلَف يذكِّر نُصبًا الحثيني
الذين الشعوب وجزيات امللوك، تقادم ذكر الكرنك جدران عىل نقش ملكه من ٣٣ السنة
اآلثاُر تُسمي (كذا الحاتاس بالد سكان جزية جملتها يف فكان لسلطته، ودانوا غزاهم
وحجًرا ليربا، ٣٠١ وزنها فضة من حلقات ثماني السنة هذه كانت الفسيحة الحثيني)
تواريخه يف وكتب سورية، إىل ثانيًة توتمس وعاد وأخشابًا، ومركبات أبيض، كريًما ثمينًا
وثريان وأمة عبًدا وعرشون وواحد ذهبًا ليربا أربعون الفسيحة الحاتاس بالد ملك «من
عليها كتب آمون هيكل يف صحيفة ووِجدت الحثيني، أيًضا الرابع توتمس غزا وقد وبقر»،

الحثيني». لبالد الرابع توتمس «غزوة
عرش السادس القرن يف سورية عرشة التاسعة الدولة ملوك من األول رعمسيس وغزا
إال العايص نهر يبلغ لم لكنه مقاومة، شديد يصادف فلم فلسطني فدخل امليالد، قبل
يُعرف من أول وهو الحثيني، ملك سابالت يقودها الحسبان يف له تكن لم جيوٌش والتقته
فة مرشِّ تكن لم ألنها الحرب؛ هذه تفاصيل ذكر عن املرصيون أرضب وقد ملوكهم، من
صلح معاهدة الحثيني ملوك مع يعقد أن أُلجئ رعمسيس أن آثارهم من والظاهر لهم،

إحداهما. يناوي من لكل والدفاع باملهاجمة الدولتني كلتا بموجبها تعهدت
عىل حمل ثم شملهم فشتت العرب، املذكور رعمسيس ابن األول ساتي غزا وقد
الحرب نار فتسعرت الحثيني، مدينة قادس قلعة بلغ أن إىل فيها ناواه من فقلَّ سورية
الدفاع، ختام فتحها يكن ولم … قادس املرصيون ففتح املواقع وتوافرت أجيجها، وطال
أن فاضطر ساتي، أعيوا حتى أرضهم من قدم كل املرصيني ينازعون الحثيون كان بل
عليهم ردت حتى أمالكهم سالمة لهم ضمنت ملكهم موتنار مع صلح معاهدة عىل يوقع
وهذا املرصية، األعمال عىل االعتداء عن باالنعكاف إال أنفسهم الحثيون يلزم ولم قادس،
بهذه الحثيني فنجاح الكرنك، يف آمون هيكل عىل املنقوشة والخطوط الصور من ظاهٌر
عساكرهم كانت الذي الفرات طريق املرصيني عىل فقطعوا وبسالة، جراءة زادهم الحرب
ألهلها يكن لم التي وفونيقي فلسطني عىل مقصورة بسورية مرص أمالك وأمست به، تمر
وبعدم أمالكه، عىل باملحافظة يكتفي أن ساتي واضطر بمرص، تجارتهم بأرباح إال همٌّ

الحثيني. لحرب التحرش
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السادس القرن أواخر يف امللك منصة إىل ساتي ابن الثاني رعمسيس رقي أن وبعد
بنهر صخر عىل صورته ونقش بريوت، إىل أوالها يف بلغ حملتني: سورية عىل حمل عرش
موته بعد وأخذوا حيٍّا، دام ما أبيه مع الصلح معاهدة رعوا قد الحثيون وكان الكلب،
ومن الصغرى، آسيا أطراف إىل قادس من منبسطة أمالكهم وكانت هائلة، لثورة يتأهبون
وكركميش حلب سكان ملناوأته معهم تألب أنه رعمسيس آثار وأنبأتنا الفرات، إىل لبنان
يمالئون فكانوا وجبيل، صيدا أهل وأما واألرواديون، املجوفة سورية سكان واآلراميون
للسنة إليهم فزحف مركبة، مائة وخمس ألفني عن يقل ال مركباتهم عدد وكان رعمسيس
ملك موتنار وكان األكراد، حصن يف شبطون إىل وبلغ جرار، بعسكٍر مللكه الخامسة
له: قاال متنكرين أعرابيني رعمسيس إىل فأرسل القوة، استعمال عىل الحيلة يؤثر الحثيني
من خيفًة بحلب اآلن انزوى الذي الخسيس الحثيني ملك مع املتحدة العشائر رؤساء إن
إالَّ باملكيدة يعلم ولم جنده، من قليل بعدٍد قادس إىل وقام رعمسيس فاغرت امللك، بطش
ملك وثب إذ لنجاته، به يتوسل بما يفكر العايص عدوة عىل هو وبينما إليها، وصوله عند
رعمسيس تُنِج ولم شطرين، رعمسيس جنود وشطر فشتته جيشه، قلب عىل بغتًة الحثيني
أقدرته أن إىل مرات ثماني العدو صفوف اخرتق أنه آثاره يف ُكتب وقد شجاعته، شدة إالَّ
بنتأور إن … بطوله النهار أعدائه عىل الحرب نار وإصالء جيشه، شمل جمع عىل العناية
وكتبت الكرنك، هيكل جدار عىل شعره ونقش املوقعة، هذه تاريخ نظم املرصي الشاعر

الربيطاني. املتحف يف اآلن محفوظ بابري عىل أخبارها
خلٌق منهم فُقتل الحثيني، عىل الدوائر فيه ودارت التايل، اليوم يف القتال واستُؤنف
برجليه، ُمعلًقا املوقعة هذه يف يُرى فإنه حلب، ملك جملتهم ويف بعضهم وغرق كثري
والصلح األمن يلتمس الحثيني ملك فأرسل ابتلعه، أنه يظن كان الذي املاء فيه من ويندفق

مرص. إىل ظافًرا وعاد إليه رعمسيس فأجابه املرصية، اآلثار يف ما عىل متذلًال
رعمسيس، عىل الكنعانيني هيَّج الحثيني ملك فإن هدنة، إال يكن لم الصلح ذلك أن عىل
مللكه عرشة الحادية السنة ويف طابور، جبل ويف الحولة بحرية عند عساكره فحاربتهم
رعمسيس تقوى ثم بمرص حرصوهم أنهم ُخيِّل حتى املرصيني، عىل السوريون تقوى
فلسطني من املتحدين عساكر طرد إىل اتصل ثم والكرمل، وأورشليم عسقالن فاسرتد
بعد إال تخمد ولم سنة، عرشة خمس نحو الحرب هذه ودامت قادس… إىل وبلغ وفونيقي،
منقوشة صوٌر الحروب هذه وتمثل الحرب، مواقع إحدى يف الحثيني ملك موتنار ُقتل أن
املتحاربتان الدولتان وكانت كيتامار، املسمى أخوه خلفه الحثيني ملك موت وبعد تاب، يف
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يف ولخصناه الكرنك، جدار ظاهر عىل نصها نقش صلح عهدة فعقدتا القتال، من كلَّتا
كل وإلزام األخرى، بالد عىل السطو عن الدولتني من كل امتناع ومؤداها سورية، تاريخ
الغرب نحو جبيل من كان ما كل أن منها ويظهر االقتضاء، لدى األخرى بنجدة منهما
الحثيني؛ خص والرشق الشمال نحو منها كان ما وكل املرصيني، يخص كان والجنوب
الحثيني، ملك كيتامار بابنة تزوج الحثيني وبني بينه الصلح وثاق رعمسيس يوطد ولكي
وصورة صورته عليه نقش نُصبًا تاب يف رعمسيس وأقام إليها بمرصفسار لزيارته فدعاه

وامرأته. حميه
عىل يدل ما مرصي أثٍر يف نجد وال أعواًما، واملرصيني الحثيني بني السلم ودام
هيكل عىل العرشين الدولة فراعنة أحد الثالث رعمسيس كتبه ما إال الدولتني بني حرب
الحثيني، شعوب وأذلوا عليه، تألبوا اليونان وجزر الصغرى، آسيا من شعوبًا أن يف النرص
الحثيني ملك معهم انكرس هؤالء انكرس وملا املرصيني، لقتال يصحبوهم أن فاضطروهم
جملتهم من فكان أبو، مدينة جدار عىل الثالث رعمسيس أذلهم من أسماء نُقشت وقد …

حيٍّا». أُرس الذي الحظ املنكود الحثيني «ملك

اآلشوريني آثار عن الحثيني تاريخ من يُؤخذ ما يف (3)

أخبار وخلد الحثيني وحارب امليالد، قبل ١١٣٠ سنة نحو كان امللك هذا أن فالرص تجلت
«أنا كتبه ما ملخص ذا وهو أقامه، نصٍب عىل كتبه ما يف عليهم وانتصاره لهم حربه
آالف أربعة استحوذ وقد الفسيحة، سوبري بالد ذللت الرشيف، املحارب فالرص تجلت
فأذعنوا سالحي، مخافة فروعتهم سوبرتا مدينة عىل العصاة الحثيني فصائل من رجل
لرجال ووهبتها مركباتهم من وعرشين مائة وأخذت أموالهم، فغنمت لنريي رقابهم وذلت
يف كركميش مدينة حتى ورست آرام بالد إىل وزحفت املظفرة، جنودي وجيشت بالدي،
ما وأموالهم عبيدهم من وغنمت كربى، ملحمة بهم وصنعت الفرات فعربت الحثيني، بالد
يفتح لم أنه كالمه من (يظهر وحرقتها»، ونهبتها مدنهم بعض وافتتحت عد، يدركه ال
بأهله فنكَّل (اللكام)، أمانوس جبل بلغ حتى الحثيني بالد يف سار إنه وقال: كركميش)،
ألف عرشون واحتشد إالَّ نينوى يبلغ لم لكنه وعاد صاغرين، له فدانوا أموالهم ونهب
فبسلتهم جيوشه إليهم فعادت الذل، عىل املوت مؤثرين الحثيني الجبل هذا أهل من مقاتل

ذكًرا. تُرك صغريًا بيتًا إالَّ هاتوسا مدينتهم ودكت شملهم، وشتت
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اكتُشف وقد امليالد، قبل ٨٥٨ سنة إىل ٨٨٣ سنة من امللك توىل بال آشورنسري
عىل مكتوبًا الربيطاني املتحف يف اآلن وهو نمرود، حصن أسوار يف تمثاله عىل اليرُد
لبنانا بالد إىل دجلة ضفة من البالد ملك القدير امللك العظيم امللك بال «آشورنسري صدره
وقد مغربها»، إىل الشمس مرشق من البالد وكل الكبرية، البحار لسطوته وأخضع (لبنان)،
دجلة وعربت كالح «غادرت مآله وهذا صخر، عىل حملته تاريح ونقش سورية عىل حمل
من واقرتبت أديم، من قطع عىل الفرات واجتزت الحثيني، بالد يف كركميش مدينة قاصًدا
كثرية وحيل فضة من وزنة عرشين الحثيني بالد ملك سنغار عىل وفرضت … كركميش
وآالت والقصدير، الحديد من وزنة وخمسني ومائتني النحاس، من وزنة ومائة الذهب، من
أبنوس من وأثاثًا لظرافته، مثيل ال كثريًا شيئًا وأثاثه بالطه وغنائم ونحاس، حديٍد من
ومركبات وبرفري، صوٍف من وأنسجة رقيقة امرأة ومائتي السنديان، خشب من وأعراًشا
مؤذنة كركميش ملك ال الحثيني ملك سنغار وتسمية ذهب»، من وتماثيل بالعاج مرصعة
استسالم أيًضا ذلك عىل ويدل منها، األعظم بالسواد أو كلها، بسورية ملكه بانبساط
لنري أعناقهم ذلت األعمال هذه ملوك «إن كتب فإنه كركميش، يف الغازي إىل امللوك باقي
قاصًدا ورست كركميش وتركت منهم رهائن فأخذت ملناوأتي، تهيئوا أن بعد سلطتي
الشهرية املدن بعض وأصحاب عفرين، نهر املجاورة السهول ييل كان أمري فجرس … لبنان
يملكون، كانوا ما أثمن إيلَّ وقدموا ذلوا منهم دنوت وملا مروري، يعرتضوا أن إعزاز منها
لبنان، بلغت أن إىل أياًما العايص جانبي عىل بجييش ورست (اللكام)، أمانوس فدوخت
أخذ الذين مللوك عدت وقد والبقاع، بعلبك وجهة البحر جهة من أي: سفحيه وملكت
فكأنها قادس يذكر ولم وأرواد»، وجبيل وصيدا صور ملوك منهم فكان منهم، الجزية
من اصطاده ما فذكر أياًما بلبنان الصيد عىل أكب إنه وقال: تقهقرت أو خربت قد كانت

والوحش. الطري
سنة بال آشورنسري أبيه بعد امللك منصة إىل ارتقى امللك هذا الثالث سلمنارص
من ويظهر الحثيني، مع كثرية حروب له وكانت ،٨٢٣ سنة إىل عليها واستمر ،٨٥٨
الحملة عليه حمل الذي امللك هذا أيام يف استمر ذكره السابق ملكهم سنغار أن آثاره
ملك سنغار «إن ملخصه: كورخ يف صفحة عىل تاريخها ونقش ٨٥٤ق.م، سنة الثالثة
السامية فركال قوة عىل فتوكلت ملناوأتي، وهبوا بقوتهم، وثقوا امللوك من وغريه كركميش
طوفان عليهم وأمطرت خيولهم، وبسلت شملهم وشتت فحاربتهم املظفرة، الجيوش وعىل
من كثريًا وأخذت الصحراء، يف كالغبار جثثهم وذريت قتالهم، من الربية وأفعمت نبال
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مدينتهم ودمرت املدينة، مدخل عىل قتالهم رءوس من رابية وأقمت وخيولهم، مركباتهم
املتحالفني، جيش فرضب العايص وادي وإىل اللكام جبل إىل تقدم ثم للنهب»، ودفعتها
أسري آالف أربعة نحو منهم وأُرس قتيل وستمائة ألف منهم وُقتل سبأ، أيدي بهم فلعبت

نينوى. إىل استاقهم
التي املدن بعض واسرتدوا آثاره وتعقبوا آخر، جيًشا الحثيون سلمنارصفجمع وعاد
قد الحثيني ملك سنغار وكان بهم، ونكَّل عليهم الغازي فعكف الفرات، بلغوا حتى أخذها
عنوة، سلمنارصوفتحها فحارصها موقعها، نعلم ال سازابي تسمى مدنه من مدينة ن حصَّ
وقتلت وافتتحتها، فحرصتها سنغار حصون أحد سازابي من «دنوت مسلته عىل وكتب
ثالث جزية عليه وافرتضت واليته، مدن وخربت ثمينة، غنيمة وغنمت رجاله من كثريًا
وعرشين الحديد، من ومائة النحاس من وزنة وثالثني الفضة من ووزنة ذهب، وزنات
وخمسمائة األرشاف من بنت ومائة حالها، مع وابنته والربفري، األبيض النسيج من وزنة
يف بقرصه املقامة الثريان عىل املنقوشة الخطوط يف وجاء خروف»، آالف وخمسة ثور
وأراد الحثيني، بالد من مدينة وثمانني سبًعا ٨٤٦ سنة حمالته إحدى يف فتح أنه نينوى
من الجزية واستوىف أخرى مرة الفرات فعرب الوسطى، سورية يُخضع أن سلمنارص
ملك إبدكولينا عليه فتألَّب العايص، وادي إىل وسار الشمالية، سورية يف له الخاضعني
عرش اثني عليه املتحالفون فكان الحثيني، من وعصابة دمشق ملك األول هدد وابن حماة
له، النرص فكان كركر، يف الحرب نار وتسعرت إرسائيل، ملك أخاب جملتهم من ملًكا
فبدد هدد ابن عليه وانثنى ألًفا عرش أربعة حينئٍذ األعداء من قتل «أنه آثاره: يف كتب وقد
التيار عىل فتتبعه البحر يف هدد ابن وانهزم قتيل»، ألف عرشين منهم وقتل ثانيًة، شمله

يدركه. لم لكن
إىل منها وتطرق الحثيني، بالد عىل حمل الثالث سلمنارص حفيد الثالث نرير رمان
ودخل وفلسطني، أدوم وبالد إرسائيل مملكة أي: عمري وبالد وصور صيدا حتى فونيقي
٤ مجلد النرمان ذكره له أثٍر عىل ذلك وكتب مرياح، أو مرياه امُلسمى ملكها وأرس دمشق
الغازي عاد فإذا موقوتًا، إالَّ يكن لم آشور مللوك البالد هذه خضوع أن عىل ،٢١١ صفحة
وعليه بالدهم، يف أمرهم واستفحل استقاللهم، إىل وغريهم الحثيون عاد ملكه عاصمة إىل

امللك. منصة إىل رقي أن إىل الحقبة هذه يف باًال ينعمون الحثيون استمر
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من فقرة من ويظهر ٧٤٣ق.م، سنة سورية فغزا ٧٤٥ق.م سنة الثاني فالرص تجلت
الخضوع عىل بيزيريس حينئٍذ املسمى الحثيني ملك وأكره ظافًرا، سورية غيش أنه آثاره
سكانها وكان حلب، جهات يف أرفاد بتل اآلن املعروفة أرباد يف بعسكره وأقام لسلطته،
بها فأتوه ألمره، انقيادهم عىل داللة بالتقادم ليأتوه سورية ملوك جميع واستدعى حثيني،
السنة فعاد مطامعه، هيَّجت التقادم هذه أن عىل الرىضعنهم، مظهًرا فانرصف صاغرين
وضمتهم الحمية أخذتهم بل أوغاًدا، املرة هذه املذكورون امللوك يكن فلم سورية إىل التالية
له تيرس فتحها وملا سنتني، أرباد حصار عىل واستمر مقاومة، أشد فقاوموه العصبية
فعل وكذلك غفريًا، ا جمٍّ أهلها من فجال حماة إليه فاستسلمت السوريني، امللوك باقي قهر
يف امللوك هؤالء عدد وقد الجزية، سورية ملك وأداه ألوًفا، بالده إىل املجلون فكان بغريها
ملك ورصني حماة ملك وأنبال كركميش ملك بيزيريس منهم فكان … متفاخًرا آثاره أحد
الغازي أن عىل جبيل، ملك بعل وسيبيتي صور ملك وحريام السامرة، ملك ومنحيم دمشق
وإصالح شعوبهم شعث بلم يعنوا أن من بدًال لكنهم ملكهم، منصات عىل بعضهم ترك
جرار بجيش فالرص تجلت إليهم فرجع بعًضا، بعضهم معاداة إىل عادوا بالدهم شئون
فلسطني أطراف إىل صولته وبسط بأهلها ونكل مدنهم عىل فاستحوذ ٧٣٤ق.م، سنة

ملًكا. وعرشين خمسة فكانوا إليه، استدعاهم بالده إىل بالعود همَّ وملا الجنوبية،
بيزيريس وأغىضعن ودمشق، وصور السامرة افتتح آشور بالد ملك أن بعد رسغون
ملوك بعض حالف حروبه يف متشاغًال بيزيريس رآه وملا بالده، من لقربه الحثيني ملك
الخامسة حملتي «يف كتبه: ما وهاك بغتًة، فدهمه رسغون بذلك ودرى الصغرى، آسيا
ميتا مع عهوًدا وعقد اآللهة، كبار عىص بيزيريس كان ٧١٦ق.م) سنة أو ٧١٧ (سنة
ما وغنمت الحديد، بقيود وكبلته خزائنه وأخذت مدينته، من فأخرجته موشكة، بالد ملك
وأسكنت … آشور بالد إىل كركميش سكان مع وجلوته قرصه يف والذهب الفضة من كان
فإنه كركميش، يف آشوريٍّا حاكًما رسغون وأقام كركميش»، مدينة يف آشور بالد من قوًما
مكانهم يُنصب بل مناصبهم عىل الوطنيني الوالة يُبقي ال أن يف الطريقة هذه استطرف

بالده. من والة
بهذه وانقرضت وبابل، آشور إىل املسبني إرسائيل ببني الحثيون لحق فقد وعليه

ملوكهم. آخر بيزيريس وكان الحثيني، مملكة الرضبة
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آثارهم عن الحثيني تاريخ من يُؤخذ ما يف (4)

وجزرها اليونان وبالد الصغرى آسيا ويف الشمالية سيما وال سورية، جهات يف اكتُشف قد
من لهم كان بما فأنبأتنا واآلشورية، املرصية غري وخطوط للحثيني، كثرية آثار وغريها
حل اآلن إىل يتيرس لم خطوطهم أن عىل شاسعة، أصقاع إىل واملهاجرة والسؤدد الصولة
اللغة ويف تاريخهم، يف وزادت كثرية معارف أكسبتنا يُرجى كما ُحلت ومتى رموزها،
وقد حامية، إنها قائل: ومن سامية، إنها قائل: فمن … خالف خطوطهم فيها املكتوبة
بوغاز أطالل يف سيما وال الباقية، آثارهم بذلك تشهد النحت، بصناعة الحثيون اشتهر
كوى بوغاز محاصن يف يُرى كما التحصني هندسة أتقنوا وقد الصغرى، بآسيا كوى
الصغرى آسيا يف بلغارداغ مناجم من يظهر كما املعادن استخراج يف مهروا وقد املذكورة،
قسًما أن العلماء بعض رأى وقد … فوالذًا الحديد تحويل صناعة إليهم ونُسب أيًضا،
بعضهم ورأى الحثيني، بواسطة اآلشوريني عن انتحلوه اليونان عند الصناعة من كبريًا
الحثيني آثار بأن لرأيهم واحتجوا غريهم، عن يأخذوها لم بهم خاصة الحثيني صناعة أن
بأنه الثاني فالرص تجلت تفاخر حتى … اآلشوريني آثار من أقدم وغريها كوى بوغاز يف
أشياء أخذوا اليونان فإن القولني كال وعىل الحثيني، بقصور أشبه رصًحا كالح يف بنى

الحثيني. من صناعتهم يف كثرية
وآسيا سورية يف وبثوها البابليني، عن ديانتهم أخذوا الحثيني أن يظهر ديانتهم:
واحدة، القبائل هذه كل معبودات فإن اليونان، بالد إىل ثم ومن وتطرقت الصغرى،
وابنها والكنعانيني الحثيني معبودات من هي البابلية فعشرتوت … اسًما اختلفت وإن
وهو هداد سورية يف اآلراميون ويسميه الفونيقيني، عند أدونيس أو تموز هو وعروسها
ثم يافًعا ُقتل ألنه تبكيه؛ القبائل هذه وجميع النجوم، راعي أنيس الصغرى آسيا يف
قائًما وصورته الفتوح من الغينة يف قتيًال صورته لبنان ويف املوت، من لقيامته تحتفل

جبيل. عمل من املشنقة يف املوت من
املتعكف الحذاء فهي آثارهم، من يُشاهد ما عىل الحثيني مالبس أما وأسلحتهم: مالبسهم
العمل، لها ليطلق األصابع يشمل وال الراحة، يدفئ (الكفوف) القفاز من ونوع الطرف
مخروطي أعىل من مستطيًال كالتاج والثاني كالعرقية، أحدهما القبعة من نوعان ولهم
من بنطاق ويحتزمن الرجلني تشمل طويلة نسائهم ومالبس بعصائب، مزدانًا الشكل
الوسط عىل مشدودة الركبة إىل تتصل قميص الرجال ومالبس الوراء، إىل مشدود حبل
الحدين. ذو والفأس الظهر، عىل يُشد والقوس الرمح وسالحهم خنجر، به يعلق بمحزم
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حتى وغربًا جنوبًا تنبسط لم مستعمراتهم أن عىل دلتنا الحثيني آثار إن مستعمراتهم:
وقد األسود، البحر مدخل حتى الصغرى آسيا يف شماًال امتدت بل فقط، ولبنان دمشق
آثار ذلك وتثبت والياتهم، جميع ضمت معاهدة هيئة عىل البالد بهذه أمرهم استفحل
كوى بوغاز وأطالل رست، إىل أزمري من املؤدية الطريق عىل نمفيو تمثال منها كثرية،

غريها. إىل هناك كايا ياذييل وأطالل الكبادوك يف
مجلة يف أوًال نرشه ومهاجرهم الحثيني يف تأليًفا كارا دي قيرص األب ألَّف قد
وارتحاالتهم، هؤالء تاريخ يف وأجاد وأطال وأحدَّ الكتاب إىل ضم ثم الكاثوليكي، التمدن
اليونان كان وإن الحثيون، هم األولني قربس سكان أن بإثباته عني ما جملة ويف
ورودس الروم بحر جزائر سكان أن وكذلك الحثيون، إليها سبقهم فقد توطنوها
هم إيطاليا وبعض اليونان بالد سكان إن بل حثيون، هم وغريها وساموس وكريت
هم عنهم املتأخرين البالسج وأن القبيلة، هذه من هم األولني البالسج وأن حثيون،
أو العرشين القرن نحو يف كانت البالد هذه إىل هذه الحثيني ارتحاالت وأن يافتيون،
والوقت فلسطني، إىل إبراهيم به شخص الذي الوقت قرب امليالد، قبل وعرشين الواحد
أو امللوك هؤالء أن رأيه ومن عليها، واستحوذوا مرص عىل الرعاة امللوك به أغار الذي
ووضع اليونان، بالد إىل بذويه ارتحل الذي قدموس وأن حثيني، كانوا جيشهم أكثر
العام الرأي هو كما عرش، الخامس القرن نحو يف ارتحاله يكن لم هجائهم حروف لهم
كثرية: استدالالٍت إىل هذا رأيه كارا دي األب أسند وقد قرون، خمسة بنحو ذلك قبل بل
وبني النقدية، األولني البالسج ومصنوعات الحثيني، مصنوعات بني التامة املشابهة منها
األدلة، من ذلك غري إىل عندهما املعبودات ووحدة القبيلتني، عند والقالع املدن تحصني
أورد املسترشقني من غفري جم بحرضة بلندرة ١٨٩١ سنة أيلول شهر يف خطبة وألقى
برمته كتابًا كارا دي األب أفرد بل الحثيون، هم األولني البالسج أن عىل حججه فيه
سورية ومهاجرهم أصًال، حثيون مرصهم عىل أغاروا الذين الرعاة امللوك أن ليثبت
وكانت السورية، القبائل من غريهم مرص عىل بحملتهم إليهم انضم وقد الشمالية،
من دول ثالث منهم وكانت والعرشين، والواحد العرشين القرنني بني هذه حملتهم
أيامهم ويف مرص، دول من عرشة والسابعة عرشة والسادسة عرشة الخامسة هي مرص

بمرص. وزيًرا يوسف كان
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الثالث الفصل

الفونيقيني يف

سكانها وأصل وتخومها فونيقي اسم يف (1)

بون أو فون كلمة عن أُخذ أنه األول قوالن: الصواب إىل وأقربها فيه، األقوال كثرت اسمها
أتى حيث من العجم، خليج وشاطئ الرشقية العرب بالد عن املرصية اآلثار بها تعرب التي
بونيقي، أو فونيقي فكان أعجمية نسبة منسوبًا العرب واستعمله سورية، إىل الكنعانيون
قديًما، فيها الشجر هذا لكثرة به ُسميت النخل تأويله يوناني فونيقي اسم أن والثاني

القديمة. مسكوكاتها بعض عىل النخل صورة رسم ويؤيده
ألرض نون بن يشوع فتح قبل كانت فقد عرص، كل يف واحدة تكن فلم تخومها وأما
املدن عىل وتشتمل البحرية، فونيقي إىل يقسمونها وكانوا غزة، إىل أنطاكية من تمتد املوعد
بعد أنه عىل تدمر، حتى ودمشق وبعلبك لبنان عىل وتشمل لبنان، فونيقي وإىل الساحلية،
يف منهم األعظم السواد وتوطن فلسطني، جبال من الكنعانيني نون بن يشوع طرد أن
جنوبًا الكرمل جبل من الساحلية األصقاع إال يشمل ال فونيقي اسم أصبح البحرية املدن

لبنان. جبل من ذلك يجاور ما مع شماًال أرواد إىل
بعض توطن سورية إىل هاجروا أن بعد الكنعانيني أن مر فقد سكانها أصل أما
شماًال، يليها وما عرًقا بعضها وسكن شماًال، صيدا إىل تخومهم وكانت فلسطني، فصائلهم
… الكنعانيني قبل البالد هذه حلوا آراميني عرقا إىل صيدا من التي البالد سكان وكان
فونيقي سكان كان وعليه الزمان، كرور مع باآلخر أحدهما اختلط الشعبني أن بد وال

صور. خلفتها ثم صيدا أوًال الفونيقيني عاصمة وكانت وكنعانيني، آراميني القدماء
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صيدا سؤدد أيام يف الفونيقيون (2)

بالد نون بن يشوع فتح وملا حام، بن كنعان بكر صيدون ذرية مقام صيدا كانت
يشوع يتخطَّ ولم إرسائيل، لبني وملَّكها أراضيهم وأخذ ملوكهم، قهر الجنوبية الكنعانيني
وضاقت املدينة، هذه يف الفارين أقدام فتزاحمت الكنعانيني، مللوك لحاقه يف صيدا حدود
منهما األوىل هاجرت جاليتان: جالياتهم وأخص شتى، أصقاٍع إىل فارتحلوا األرض بهم
جمهور رأي عىل وهو الفونيقي، قدموس بجالة املعروفة وهي اليونان، ببالد تاب إىل
األصقاع، تلك يف حكم وقد الفونيقية، الحروف املشبهة اليونانية الحروف واضع العلماء
فونيقية إحداهما ساللتان: تتنازعها تاب والية واستمرت الوالية، الوطنيون نازعه ولكن
إفريقية يف املغرب إىل ارتحلت الثانية والجالية قرون، ثالثة مدة وطنية أو سربتية واألخرى
األصليني بالسكان واختلطوا الفونيقيني، من غريهم وتبعهم يليها، وما قرطاجنة فتوطنوا
وصولتها سطوتها وعظمت شهرتها طارت التي األمة تلك منهم فكانت اليافتيني، الليبيني
أو الفونيقيني لغة الجالية هذه لغة وكانت الشهرية، الحرب تلك الرومانيني حاربت حتى

الفونيقيون. أنشأها التي هيبونا أسقف أغوسطينوس القديس أيام إىل منها فرًعا
بقي قد كان من منها أزاحوا إليهم املنسوبة البالد جنوبي الفلسطينيون احتل وملا
معاهدة تجمعهم أرواد إىل الشمال يف املنترشين إخوانهم إىل فانضموا الكنعانيني، من فيها

فونيقيني. وُسموا عليها اتفقوا
عمهم أبناء كان وبينما بالبحر، والسفر املالحة اخرتعوا قد الصيدونيون وكان
منصات عىل قادتهم ويجلسون عليها فيستحوذون مرص، عىل الغارة يشنون الحثيون
ما يف ليرضبوا أمواجه ويذللون ويمتطونه، البحر يغالبون الصيدونيون كان الفراعنة،
الكثري الخطري االخرتاع بهذا املعمورة عىل أجاد من أول وكانوا والكسب، للتجارة وراءه

قرون. مدة مباٍر فيها لهم يكن ولم الصناعة هذه احتكروا وقد النفع،

صيدا سؤدد أيام يف الفونيقيني مستعمرات (3)

وعن بالدهم، من لقربها البحر يف الفونيقيني َمحاطِّ أول الجزيرة هذه كانت قربس:
مدينة كانت جبيل لكن إليها، الصيدونيني سبقوا الجبيليني أن البيزنطي إسطفان
بل الجزيرة يف هامة أمالك لها يكن فلم التجارة، من أكثر الدِّين يهمها ومعابد هياكل
يخضعون فيها األعمال بعض والة وكان الجزيرة، غربي يف الباف هيكل منازيحها أقام
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أوًال افتتحها الجزيرة هذه إن بعضهم: وقال صيدا، لسلطة جميعهم ذل أن إىل لجبيل
شيتيوم، باسم كلها الجزيرة وسميت وهماسيا، شيتيوم مدينة فيها وأنشئوا الحثيون
بأنها فتشعر كتيم أو حتيم أو حيتيوم لتكون بالحاء؛ الشني إبدال إال الكلمة تحتاج وال
… الحثيني مدينة حماة باسم مشعرة حماسيا أو همتوسيا وكذا الحثيني، بناء من

الصيدونيون. عليها استحوذ ثم قربس، إىل سبقوا الحثيون فيكون وعليه
سكان الكاريني أن األثيني سالون وعن رودس، إىل قربس من الفونيقيون انتقل رودس:
إىل الفونيقيون تطرق ثم واحًدا، شعبًا وأصبحوا بالفونيقيني، اختلطوا القدماء الجزيرة
شاهدها ذهب، معادن فيها كانت التي تاتوس إىل األرخبيل جزر من وغريها إكريت
الفونيقيون أجراها التي الكبرية األعمال من رآه بما فدهش قرون، عرشة بعد هريودت

املعادن. هذه استخراج يف
وانتهوا األسود البحر إىل وتجارتهم الفونيقيني تجار انطلق قاف: وجبال األسود البحر
الثمينة، املعادن من وغريه الذهب هنالك من تشحن سفنهم وكانت قاف، جنوبي إىل

املذكورة. األماكن يف ومستعمرات محاطُّ لهم وكانت
إيطاليا، وجنوبي وصقلية األبري إىل أيًضا الفونيقيون توصل الجنوبية: وإيطاليا األبري
وسيعة، تجارة مرص يف لهم وكان ومستعمرات، تجارة بيوت املواضع هذه يف لهم وكان
عىل تسري والبريوتيني الصيدونيني سفن وكانت … بهم خاص حي منف يف لهم وكان
مقربٍة عىل وهيبون قرطاجنة بعًدا بُنيت حيث كمباه هناك وبنوا إفريقية، شواطئ

منها.
البيد تطوي قوافلهم كانت مر كما البحور تمخر الفونيقيني سفن كانت بينما قوافلهم:
تجارية بيوت لهم وكانت وأرمينية، والكلدان العرب وبالد سورية، أنحاء سائر إىل

غريها. إىل ونصيبني وتدمر الفرات عدوة عىل وتبساك حماة، يف ومستعمرات

الصيدونيني عهد عىل السياسية الفونيقيني حالة يف (4)

يخشون ال البال ناعمي الفونيقيون فكان سوريني، وكانوا مرص يلون الرعاة امللوك كان
أعينهم طمحت الرعاة امللوك املرصيون طرد ملا ولكن عليهم، إغارة يحاذرون وال سطًوا،

31



سورية تاريخ يف املوجز

آمون فغزا … مرص إىل العود عىل الرعاة امللوك أهلها يعاون أن واختشوا سورية، إىل
بلغ حتى السورية العشائر إخضاع األول توتمس وأكمل سورية، جنوبي األول تاب هو
ولم الفراعنة، ساملوا تبعهم ومن الصيدونيني أن ويظهر نصبًا، هناك له وأقام الفرات،
األول، رعمسيس إىل واستسلموا للسوريني، غزوته عند الثالث لتوتمس العداوة يف يشرتكوا
مؤثرين مر كما للحثيني محاربتهم عند الثاني رعمسيس وإىل ابنه األول ساتي وإىل

املرصية. اآلثار من بنيِّ وهذا تجارتهم، ونجاح راحتهم
فأقاموا نجًسا ويعتربونه البحر، يمقتون كانوا املرصيني أن اآلثار هذه من يظهر بل
يجبي الصيدونيني من بحارته أسطوٌل الثالث لتوتمس وكان سفنهم، عىل الفونيقيني
إىل العساكر تنقل التي املرصية السفن يلون كانوا وهم الشاسعة، األمصار من الجزيات

مرص. إىل العرب وبالد الهند حاصالت تنقل والتي األحمر، بالبحر العرب بالد

مهابتها وسقوط صيدا تقهقر (5)

منها امليالد؛ قبل عرش الخامس القرن يف كانت كثرية بأحداٍث املرصية اآلثار أنبأتنا قد
سكان مع وتحالفوا املتوسط، البحر يف سفائن أحدثوا اليونان بالد قدماء البالسج أن
أخصها كثرية تعديات املتحالفون وأبدى إفريقية، يف والليبيني ورسدينيا وصقلية إيطاليا
ونجدوهم الفونيقيني، النزالة عىل الوطنيني وهيجوا الروم، بحر يف الصيدونيني سفن عىل
ذلك وعقب القليل، إال منها لهم يبق ولم األرخبيل من مستعمراتهم من طردوهم حتى
وتمليك ملوكها، وقتل مملكة وثالثني إحدى وتدمريه املوعد، أرض نون بن يشوع فتح
وضعف عليهم وباًال وكانوا صيدا، كاهل منهم الباقون فأثقل … إرسائيل لبني أرضهم
وسواحله املتوسط البحر وجزر كريت، أهل املذكورة املحالفة أصحاب من وكان جانبها،
األعظم السواد وأرس ملقاومتهم الثالث رعمسيس فهب عليها، ليستحوذوا مرص فقصدوا
وسموا هناك فتقووا جلدتهم، بني من أناس ولحقهم فلسطني، جنوبي وأسكنهم منهم
عىل صيدا عىل حملوا امليالد قبل ١٢٠٠ سنة ويف إرسائيل، بني وضايقوا فلسطينيني،
صيدا سؤدد نهاية بذلك فكانت أهلها، من وجدوا من وأبسلوا عنوًة فافتتحوها غفلة، حني

مهابتها. وذهاب
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للفونيقيني عاصمة صور جعل يف (6)

الديني، مركزهم كان الذي ملكرت هيكل حول بصور اجتمعوا صيدا من فروا الذين إن
ودينًا، سياسة الفونيقيني عاصمة وجعلتها صور، سكان عداد يف املذكورة األحداث فزادت
بأطراف رافلة صور واستمرت ،(١٢ عدد (ص٢٣ صيدون بنت صور النبي إشعيا وسمى
عرى وتوثقت الفونيقيني اتحاد حينئٍذ واستحكم سيجيء، كما قرون خمسة مجدها
الشمال إىل مساكنها كانت التي الكنعانية العشائر كل الصوريني إىل وانضم عهدتهم،
مع املحيل استقاللها وغريهما وجبيل كبريوت الشهرية مدنهم وحفظت أرواد، إىل منها
ُمؤلفة عامة بمجالس مقيدة ملكية حكومتها هيئة وكانت صور، مللك بالسيادة إقرارها

والقضاة. الكهنة بمشورة ومرتبطة الشعب أغنياء من

صور سيادة مدة يف الفونيقيني مستعمرات (7)

الفونيقيون فسار مستعمراتهم، أكثر من الفونيقيني وطردوا سفنًا أنشئوا البالسج كان ملا
يف املغرب جهة فقصدوا معارًضا، وال منازًعا بها يلقون ال أخرى وجهٍة من ذلك بعد
تتقدم سفنهم وأخذت ونجاًحا، عمرانًا الجهة تلك فزادوا مستعمرة لهم كان حيث إفريقيا
مدينتها، قادس وعمروا إسبانيا، اكتشفوا أن إىل وفاس الغرب جزائر حتى الغرب نحو
واتصلوا وغريهما، وسكس مالكا وبنوا البالد تلك يف جالياتهم وتوافرت أسفارهم وتواترت
والحديد والفضة الذهب إسبانيا من يجلبون الفونيقيون وكان البرياناي، جبال سفح إىل
٢٧ (فصل حزقيال قال املعنى وبهذا والزفت، والشمع العسل ثم والقصدير، والرصاص
والحديد وبالفضة غنى، كل يف معك متجرة إسبانيا) بها (يريد «ترشيش :(١٢ عدد
يف وأصبحت كثريًا رابحة هذه تجارتهم وكانت أسواقك.» أقامت والرصاص والقصدير
واحتلتها مالطة، لذلك فاختاروا طريقهم يف محطة من لهم بد ال وكان مهامهم، ُجىلَّ
ثم إليها القريبة الجزر يف وتوسعوا امليالد، قبل عرش الثاني القرن آخر يف منهم جالية
كانت وملا بالرم، منها كثرية مدنًا فيها وعمروا فيها تجارتهم وانترشت صقلية، قصدوا
كالياري فعمروا رسدينيا، بجانب املرور من لها بد ال إسبانيا إىل تسافر التي سفنهم
الجزيرة، هذه محال باقي إىل تطرقوا ثم وذخائرهم، لتجارتهم مستودًعا وجعلوها فيها
معبود به يُسمى عليها الصوريني والية أيام من أثٌر حديثًا فيها ووِجد عليها، واستحوذوا
يف معاهد لهم كان أنه ويظهر رسدون، أب الفونيقية ويف باتر رسدوس الجزيرة أهل
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يف تتوغل تجارتهم قوافل وكانت وتوسكانا، إيطاليا جنوبي إىل منها وتطرقوا رسدينيا،
وأملانيا. إفرنسة أمالك

ما ويف مراكش، يف مستعمرات بقرطاجنة لجاليتهم أو لهم كان أنه إسرتابون وروى
يف ُكتب األهمية جزيل كتاب خالصة هو فونيقي أثر بقي وقد طارق، جبل بوغاز وراء
قرطاجنة أهل أن منها: يتبني اليونانية إىل ترجمته وخالصة حنون، درج يسمى الفونيقية
وراء ما إىل منهم جاليًة شاحنًة سفينة بستني هذا حنون أرسلوا الفونيقيني الليبيني
املدن يًا مسمِّ محل يف جماعة كل يحل وأخذ فذهب الثغور، تلك لتحتل طارق؛ جبل بوغاز
ما يف للفونيقيني مستعمرات وجود الدرج هذا فأثبت إليها؛ توصل التي والجزائر والقرى
من مالحوها سفنًا سريَّ مرص ملك نكو أن ق٤٢) (ك٤ هريدوت وروى طارق، جبل وراء
جبل بوغاز إىل ومنتهية األحمر، البحر من مبتدأة إفريقية قارة حول فدارت الفونيقيني،

مرص. إىل ومنه طارق

إرسائيل وبني الفونيقيني اتفاق يف (8)

ضايق وأخريًا قرون، ثالثة من نحًوا الكنعانيني وعشائر إرسائيل بني بني العداوة استمرت
أمالكهم عىل واستحوذوا الكنعانيني عىل اآلراميون وتقوى مًعا، الفريقني الفلسطينيون
بني عىل الرضورة فقضت األردن، ِعْرب يف إرسائيل بني عىل وتغلبوا يليها، وما حماة يف
إىل يعمدوا وأن والضغائن، اإلحن من بينهم كان ما يغادروا أن والفونيقيني إرسائيل
بني مملكة بني املخلصة واملعاهدة الصحيح االتحاد دعائمها مملكة وتشييد االئتالف
امليالد قبل األلف سنة نحو يف داود ملك وملا الساحلية، صور ومملكة الجبلية إرسائيل
اململكتني، بني واالتحاد الصلح معاهدة عىل ع يوقِّ وفًدا صور ملك األول حريام إليه أرسل
عىل عزم الذي القرص لبناء مهندًسا إليه يرسل أن حريام داود وسأل بينهما، الوفاق وأُبرم
أخشاب بقطع يؤذن وأن ونحاتني، نجارين ماهرين بَعَملة يصحبه وأن صهيون، يف بنائه
لداود مسامًلا حريام واستمر داود، سأل ما كل حريام فأتم قرصه، لزينة لبنان غياض من
حريام ابنه فخلفه تويف ثم أبيه، شاكلة عىل فكان أبيبعل، ابنه خلفه تويف وملا حيي ما
الثاني حريام أرسل سليمان ابنه وخلفه داود تويف وملا داود، موادة يف كذلك فكان الثاني
خشب لقطع َعَملة يرسل أن سليمان منه وطلب اململكتني، بني االتحاد عرى ويوثق يهنئه
(يف يوسيفوس وروى ارتياٍح، بكل ذلك إىل حريام فأجابه الهيكل، لبناء لبنان يف األرز
الهيكل خزائن يف محفوظتني كانتا وحريام سليمان رسالتي أن ف٣) ك٨ اليهود تاريخ
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الهيكل بنائه عند سليمان إىل أهدى حريام أن أيًضا السجالت هذه عن وروى أيامه، إىل
وأهدى لبنان، من بقطعها أمر الخشب، أفخر من وجزوًعا ذهب، من وزنة وعرشين مائة
،(١٥ عدد (ف٩ الثالث امللوك سفر يف أيًضا وارد وهذا كثرية، نفيسة هدايا إليه سليمان
من حريام فتمنع لصور، متاخمة وقرية مدينة عرشين حريام يعطي أن سليمان وأراد
كل له سليمان يرسل بأن واكتفى اململكتني، بني للخصام مندوحة تكون أن مخافة قبولها
ثم حريام، بنات بإحدى سليمان وتزوج زيت، ُكر ألف عرشين الهيكل يف البناء دام ما سنة
بعل عبادة لدخول وسيلة الكنعانيتني باالمرأتني زواجه فكان الحثيني ملك بنات بإحدى
الستجالب أوفري إىل السفن تسفري يف رشكة وحريام سليمان وعقد أورشليم، يف وعشرتوت
فلم اململكتني، بني الوفاق واستمر ٩٤٤ق.م، سنة نحو سليمان قبل حريام ومات الذهب،
صور، ملك إيتوبعل بنت بإيزابل تزوج أحاب نرى بل بينهما، حربًا ذكر الكتاب نجد

العواقب. سوء من كان ما الزواج هذا من وكان

صور ملوك (9)

من يُؤخذ قرطاجنة بناء إىل إرسائيل بني مع املعاهدة ملوكها عقد مذ صور تاريخ إن
ترجمته من ِفقًرا يوسيفوس لنا وحفظ اليوناني، املؤرخ مينندر ترجمها التي صور تواريخ
هذا وابن أبيبعل ابنه ثم منهم، األول حريام ذكر مر وقد … إبيون أقواَل ِه ردِّ كتاب يف
منها وثالثني أربع يف ملك سنة وخمسني ثالثًا عاش فهذا سليمان، صديق الثاني حريام
سنة، ٤٣ وعمره عزار بعل ابنه الثاني حريام وخلف ،٩٤٤ سنة وتويف ٩٧٨ سنة فملك
عشرتوت عبد ابنه وفاته بعد وخلفه سنة، ١٧ أخرى رواية ويف منها سبع يف إال يملك ولم
اثنتي مدة أكربهم مكانه وملك ِغيلة فقتلوه ظرئه أبناء عليه وتآمر سنني، تسع فملك
امُللك يستتب ولم ٩٣٨ق.م، سنة عشرتوت عبد مقتل وكان اسمه يذكروا ولم سنة، عرشة
يجلسوا أن الصوريني لعلية تيرس أن إىل والهرج الشْغب استمر بل عشرتوت، عبد لقاتل
عرشة اثنتي عليها فاستوى القتيل، امللك أخا عزار بعل بن توت عشرت امللك منصة عىل
ملكه، وأخذ فالس، أخوه قتله ثم سنني تسع وملك عشرتيم أخوه خلفه موته وبعد سنة،
اثنتني مكانه وملك عشرتوت، الربة كاهن بعل إيتو وقتله أشهر ثمانية إال به يهنأ لم لكنه
بنى الذي وهو إرسائيل، ملك ُعْمِري بن بأخاب إيزابل ابنته بعل إيتو ج وزوَّ سنة وثالثني
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امللك منصة عىل وبقي عزور بعل ابنه وخلفه ٨٦٢ق.م، سنة بعل إيتو ومات البرتون،
واستمر بيكماليون، ابنه فخلفه سنني، تسع وملك موتون ابنه فخلفه وتويف سنني، ست

سنة. وأربعني ستٍّا امللك سدة عىل
أخت امللك لهذا كان أنه وذلك قرطاجنة، بناء كان بيكماليون مللك السابعة السنة يف
يشرتك أن والُدهما وأوىصموتوُن أخيها، من أكرب ا، إليسَّ يسمونها والشعراء إليسار، اسمها
ندوة وجعلوا امللك، عرش عىل وحده بيكماليون وأجلسوا الشعب فثار ملكه، إرث يف ولداه
أعظم وكان سيكا)، فرجيل (وسماه بعل بزيكار أخته فتزوجت الشعب، من مشورته
زوَج بيكماليوُن فقتل األرشاف، حزب رئيس فكان امللك، بعد األول املقام وله الكهنة
وتثل زوجها بثأر لتأخذ ثورة وأنشأت لزوجها، أخيها لقتل شعاًعا نفسها فطارت اخته،
الحزب عليهم فتغلب الندوة، أعضاء من عضو ثالثمائة ذلك عىل وماألها أخيها، عرش
واستولوا لبيكماليون، الذل عىل وطنهم مهاجرة وآثروا الفوز، من الثائرون ويئس الشعبي
تحت أخرى صوًرا يعمروا أن عازمني رجالها من وألوف إليسار ركبتها كثرية سفٍن عىل
إىل بُمحازبيها وبلغت الغارة أي: ديدو اسم الحال هذه عىل سفرها وأكسبها جواخر،
أرًضا لجاليتها إليسار فاشرتت قرون، ستة نحو من صيدونية جالية كانت حيث املغرب،
وأصبح االسم هذا اليونان فكرس الجديدة املدينة أي: حديثا قرية تها سمَّ مدينة وأنشأت
نظمه ما كثر وقد ،٨٢٢ سنة األظهر عىل املدينة هذه بناء وكان قرطاجنة، بالعربية
بعض مزجه لكن صحيح، تاريخي وخربها ديدون ويسمونها هذه إليسار يف الشعراء

األقاصيص. من بكثرٍي الشعراء
علَّقها حاشيٍة يف النرمان عن وسنيهم أسمائهم فهرست فهذا صور ملوك باقي وأما

للمرشق: القديم تاريخه من السادس املجلد عىل

٧٧٠ نحو بيكماليون بعد ملك الثالث حريام
٧٣٠ موتون
٧٢٤ ألوال
  ملكه مدة تُعرف ال الثاني بعل إيتو

٦٧٠ بعل
٦٥٠ ملك با
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٥٩٠ الثالث بعل إيتو
٥٧٤ إيتبعل

٥٦٣ إىل ٥٧٤ الثاني بعل
٥٥٩ إىل ٥٦٣ سنة من قضاة

٥٥٦ نحو التور بعل
٥٥١ إىل ٥٥٥ موربعل
٥٣١ إىل ٥٥١ الرابع حريام

٥٣١ نحو الثالث موتون

الفرس. واليات من والية فونيقي أمست األخري امللك هذا بعد ومن

آشور وملوك الفونيقيني بني كان ما يف (10)

اآلثار يف الباحثون يُجمع ولم ،١١٠٠ سنة إىل ١١٢٠ق.م سنة ملك فالرصاألول: تجلت
فالرص تجلت «أنا له: أثٍر يف قيل وإن الفونيقيني حارب أو فونيقي، أتى قد أنه عىل
(آخر نهري» أرض بحر إىل حتى املغرب) (أي: أحاري أرض يف الكبري البحر من ملكت
صحائفه واشتملت قزبني)، بحر أو األسود البحر املراد كان وربما الرشق، يف مملكته
لنفسه يذكر لم لكنه اآلراميني عىل نرصاته فيها وذكر الخمس، غزواته تفاصل عىل

جزياته. جملة يف األرز خشب ضمن وإن الفونيقيني، مع حربًا
أخضع إنه قال: حيث كالح؛ صخٍر عىل لفونيقي غزواته أخبار نُقشت بال: نزير آشور
إىل بنفسه نزل وأنه العايص، وشاطئ اللكام وجبل الحثيني وبالد سورية لسلطته

وأرواد. وجبيل وصيدا صور من الجزية وأخذ املتوسط البحر وساحل فونيقي،
فونيقي بحر نحو وذهبت لبنان، جبل نواحي «أخذت النمرود: صخرة عىل وكتب
وحماال وجبيل وصيدا صور سكان من البحر بالد ملوك من الجزية وأخذت الكبري،
والذهب بالفضة أتوني وقد وأرواد، الثالث) املدن هذه مواقع تعرف (ال وكيزا وميزا
وجلود األرز، وأخشاب والكتان الصوف ومنسوجات والحديد، والنحاس والرصاص

.٨٦٥ سنة الغزوة هذه وكانت قدمي»، وقبَّلوا بحرية حيوانات
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«يف النمرود مسلة عىل ونقش ٨٢٣ق.م، سنة إىل ٨٥٨ سنة من ملك سلمنارصالثالث:
دمشق، ملك حزائيل مدن عىل بجنودي ورست الفرات، عربت عرشة الثامنة غزوتي
اثني محالفة عىل الدالة آثاره من ويظهر وجبيل»، وصيدا صور من الجزية وأخذت
يكن ولم أرواد، ملك بعل ماتني إالَّ جملتهم يف يكن لم أن عليه سورية من ملًكا عرش
ألرباح تدارًكا عادتهم عىل إليه استسلموا الفونيقيني أن فيتبني جندي مائتا إالَّ معه

تجارتهم.
والفونيقيني الحثيني بالد عىل أغار ٧٨٠ق.م، سنة إىل ٨٠٩ سنة ملك الثالث: نريار رامان
تؤديه التي البالد آثاره أحد يف وَعدَّ وأدوم، وفلسطني إرسائيل) مملكة (أي: ُعْمِري وابن

وصيدا.» صور برمتها «فونيقي فقال: الجزية،
استدعى ٧٤٣ سورية غزوته ويف ٧٢٦ق.م، سنة إىل ٧٤٥ سنة ملك فالرصالثاني: تجلت
سنة ويف صور، ملك الثالث حريام جملتهم من وكان بالتقادم، فأتوه سورية ملوك
ألوًفا منها فجال سورية، ممالك قهر فتحها أن وبعد سنتني أرفاد تل حارص ٧٤٢
وملا … جبيل ملك بعل وسبيتي صور ملك حريام جملتهم ويف الجزية؛ ملوكها له وأدى
جبيل ملك منهم: فكان أخضعهم، الذين امللوك استدعى لسورية غزوته من بالعود همَّ
كان حريام أن ويظهر آشوريٍّا، قائًدا صور إىل وأرسل أرواد، ملك بعل وماتان املذكور

بها. ملكه افتدى ذهب من وزنة وخمسني مائة القائد إىل خليفته فدفع تويف، قد
تاريخي أثر اليوم إىل يوجد ولم ٧٢١ق.م، سنة إىل ٧٢٦ سنة ملك سلمنارصالرابع:
،(١٤ فصل ك٩ اليهود تاريخ (يف يوسيفوس لنا حفظ ولكن الخطرية، بأعماله يُنبئ
ستٍّا ملك صور ملك ألوال «إن قوله: منها صور، ملدينة مينندر تاريخ من فقرات
طائعني، لسلطته فدانوا بأسطول إليهم سار بقربس الشيتيون عصاه وملا وثالثني،
صلح عهدة عقد ثم كلها، فونيقي عىل واستحوذ عسكًرا عليهم آشور ملك وأرسل
عىل ثاروا أخرى ومدنًا القديمة، وصور وصيدا عكا سكان أن عىل بالده، إىل وعاد
إالَّ طاعته نبذ عىل يبق ولم اآلشوريني، ملك إىل واستسلموا طاعتهم وخلعوا الصوريني،
مجدف، ثمانمائة وفيها فونيقيني، حاملة سفينة ستني فألَّب الجزيرة، يف الصوريون
وأخذوا فشتتوها آشور ملك سفن ملناصبة فقط سفينة عرشة اثنتي الصوريون وأرسل
وعاد شأنهم وأعىل فخاًرا، االنتصار هذا فأكسبهم وبحارته، جنوده من أسري خمسمائة
االستقاء، الصوريني ليمنعوا املاء؛ وأقنية النهر لحراسة جنوده تارًكا عنهم آشور ملك
أن ويظهر آباًرا.» يحتفروا أن الصوريون واضطر سنني، خمس الحال هذه ودامت
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أن إىل خليفته ورسغون هذا سلمنارص أيام يف ومحارصين منترصين لبثوا الصوريني
صور عىل تقيض صلح معاهدة عىل التوقيع عليه وآثر للحصار، نفع ال رسغون رأى
وِجد فقد مملكته، إىل قربس رسغون وضم متفاخرة، تدفعها فكانت سنوية، فديٍة بدفع
إىل وأضافها قربس غزا رسغون أن منه يتبني برلني، متحف يف اليوم هو لرنكا يف أثٌر
الوالة اغتنم رسغون مات وملا ،٧١٠ سنة أي: مللكه، عرشة الحادية السنة يف أمالكه

فونيقي. مدن عىل سؤدده إلعادة الفرصة
عند أنه آثاره من والظاهر ٦٨٠ق.م، سنة إىل ٧٠٤ سنة ملك رسغون: بن سنحاريب
فعلت فكذا له الجزية دفعهم وإىل إليه، االستسالم إىل ملوكها تسارع فونيقي إىل دنوه
عىل ومىش ملك، أور وملكها وجبيل مناحيم، وملكها وشمرون يليت، عبد وملكها أرواد
فأقام ألوال وأما وغريها، (الزيب) وأكذيب عكا) وأكوا (رصفند ورسبتا صيدا هؤالء أثر
رسغون، أيام يف أسعده كما الحظ يسعده أن رجاء بتحصينها وهم البحرية، صور يف
أمريًا مكانه سنحاريب فأقام الفرار إىل ألوال ولجأ املدينة، سنحاريب وافتتح أمله فخاب
عىل هذه غزوته أخبار ونقش صور، ملوك من االسم بهذا الثاني فكان بعل، إيتو يسمى
لوجوده القسطنطينية بصفيحة يعرف آخر أثر وله تيلور، بصفيحة تعرف صفيحة
فأخذت صيدون ملك ألوال «أما فقال: عبارة، بأبلغ األحداث هذه فيه ذكر متحفها يف
عىل صورته سنحاريب ونقش جزية.» عليه وفرضت عرشه عىل توبعل وأقمت ملكه،

وفونيقي. سورية إلخضاعه ذكرى الكلب نهر معرب يف صخر
سنة إىل ٦٨٠ سنة ألبيهم أخويه قتل بعد خلفه وقد سنحاريب ابن هو آرسحدُّون:
للتملص سنحاريب قتل فرصة استغنموا وغريه صيدا ملك ملكوت عبد وكان ،٦٦٧
فدرى سيادتها، يف صور يخلف أن نفسه صيدا مللك وسولت اآلشوريني، سلطة نري من
البحر يف ملكها وفر عنوة، فافتتحها صيدا وبلغ سورية فغىش يأتمرون بما حدُّون آرس
مدينة «خربت آثاره: أحد عىل نقشه ما وهاك املدينة، ودمر فقتله حدُّون آرس فلحقه
ملكها وفر وهياكلها، ومنازلها أسوارها ودمرت آخرهم، عن سكانها وأهلكت صيدون
ذهٍب من خزائنه عىل واستحوذت األمواج، بني من إيلَّ فاجتذبته البحر يف ملكوت عبد
شاسعة، أنحاء يف وأقمتهم والنساء، الرجال من غفريًا ا جمٍّ آشور إىل وجلوت … وفضة
من قوًما فيها وأسكنت حدُّون، آرس در سميتها مدينة الحثيني بالد وسط يف وبنيت
آشور إىل السوريني جال أنه يعني … عمايل» أحد عليهم وأقمت الشمس، مرشق جبال
الكلب. نهر معرب عىل صورته أيًضا امللك هذا ونقش سورية، إىل آشور من قوًما وجال
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عىل استمر أنه واألظهر ،٦٦٧ سنة امللك عن أبوه له تنزل آرسحدُّون: بن بانيبال آشور
ترهاقة إلغارة تدارًكا مرص إىل كثيف بجيٍش أمره أول يف وسار ،٦٣٧ سنة إىل منصته
لقائه إىل تسارع بسورية مروره فعند ذللـه، قد حدُّون آرس أبوه كان الذي مكلها
ملك أصاف وملكي صور، ملك بعل جملتهم ويف قربس، ومن منها ملًكا وعرشون اثنان
عىل بالعصيان املجاهرة عىل صور ملك بعل ذلك بعد جرأ الذي ما نعلم ال ولكن جبيل،
سنة وحارصصور بانيبال آشور إليهم فهب سورية، ملوك من غريه وماأله آشور ملك
«ذللت آثاره: أحد عىل كتبه ما ذا وهو عنوة، افتتحها وأخريًا سنتني الحصار ودام ،٦٤٤
بناته لديَّ وأشخصت لنريي، ويخضع ِطماحه عن يعرض وجعلته صوًرا وملكت بعًال
يسبق لم تقادم يل ويقدم خضوعه يبدي ابنه ملك يا وأتى إماء، يل ليكن أخيه وأخوات
البالد»، عىل ملًكا ونصبته عنه فعفيت أخوته، وبنات بنته رهينة يل ويدفع مثلها، إيلَّ
يرسل أن أرواد ملك واضطر صاغرين، أسلحتهم طرح إىل صور ملك ماأل من وأُلجئ
وأرس االنتحار، إىل اليأس وساقه نينوى، يف الغازي حرم بني مخفورة لتكون بنته؛
عىل ملًكا وجعله إذبعل، أكربهم واستحيى منهم سبعة فقتل الثمانية، أبناءه آشور ملك
ونصب عنهم فعفا صاغرين الغازي إىل رجعوا ثم قربس، إىل فروا أنهم ويروى أرواد،

أرواد. عىل أكربهم

وفارس مرصوبابل وملوك الفونيقيني يف (11)

فلم مرص، حتى منبسًطا وملكه ضعيًفا كان أديليالن آشور املسمى بانيبال آشور ابن إن
وثل عليه فتقوى لجيوشه قائًدا وجعله بابل، عىل الكلداني بالرس نبو ووىل ضبطه، يمكنه
االنقالب، هذا غائلة من فونيقي تنُج ولم بابل، ملكه عاصمة وجعل نينوى، ودكَّ عرشه
،٦٠٨ سنة آشور مملكة من لنصيبه طلبًا سورية عىل خرج مرص ملك الثاني نكو فإن
وملا نكو، فقتله آشور مللك ألمانته حفًظا العبور من منعه يريد يهوذا ملك يُوِشيَّا فالتقاه
وتوصل مرص، مللك خضعوا يهوذا بملك حل ما فونيقي ملوك من وغريه صور ملك رأى
كلها، سوريَة مرص مِلُك يأخذ أن بابل ملك بالرس نبو عىل وشق الفرات، إىل بغزوته نكو
٦٠٦ق.م سنة ويف ملكه، يف بختنرص ابنه فأرشك أيًضا النهرين بني ما يملك أن وخيش
املرصيني، عىل الدوائر دارت هائلة موقعة فكانت مرص، ملك ملقاومة بختنرص خرج
أجمع والسوريون الفونيقيون فاستسلم كلها، سورية يف أعقابهم عىل الكلدان فتتبعهم
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والده لوفاة بابل إىل يعود أن اضطر لكنه مرص، تخوم إىل بجحافله وبلغ بختنرص، إىل
.٥٦١ سنة إىل ٦٠٤ من وحده امللك منصة عىل واستوى

نكو ملحالفته يهوذا ملك يواقيم من ليقتص ٦٠٢ق.م؛ سنة سورية إىل بختنرص وعاد
طائعني، له خضعوا الفونيقيني أن ويظهر الهيكل، آنية بعض وأخذ فأذله مرص، ملك
بختنرص إليه فهب بابل ملك عىل فتمرد مرص، ملك بدسائس ثانيًة انخدع يواقيم ولكن
وسلَّم أشهر ثالثة إال يحارب أن يوياكيم ابنه يستطع ولم يواقيم، فتويف ٥٩٩ق.م سنة
الهيكل، يف ثمني كل واستلب بابل إىل أرسى قومه من ونخبة والده فأخذه لبختنرص، نفسه
ملك بني نفرة وكانت بابل، مللك الطاعة عىل الفونيقيون بقي أيًضا الغزوة هذه ويف
فهب بابل، ملك عىل االنتقاض نفوسهم وسورية مرص مللوك فسوَّلت مادي، وملك بابل
صور اآلخر وحارص أورشليم أحدهما حارص قسمني: جيشه وقسم سورية إىل بختنرص
يبدون وأبطاله إيتوبعل ملكها وكان سنة، عرشة ثالث الحصار ودام أهلها، عىل وضيق
واعتصموا أبنيتها بختنرص جنود فدك الربية املدينة أوًال وغادروا والثبات، الشجاعة آيات
إن وقيل: عنوة، افتتحها إنه فقيل: لها بنفسه الحصار بختنرص وشدد الجزرية، باملدينة
التجارية، األشغال عن النقطاعهم بشعبه امُللم الخراب ورأى القتال، نفسه سئمت إيتوبعل
فريق وفرَّ بابل، إىل قومه أعيان من وكثريًا فأرسه بسيادته، بختنرصواعرتف إىل فاستسلم
له ودانت بعل اسمه ملًكا صور عىل بختنرص وأقام قرطاجنة، إىل بسفنهم الصوريني من

يليه). وما ٢ عدد ٢٦ الفصل (يف حزقيال نبوة بصور وتمت فونيقي، مدن باقي
يف أبطأ لكنه بختنرص، ضد وصور ألورشليم حليًفا كان مرص ملك حفرع إن
اليونان من وجنوًدا بحارة له واستأجر أسطوًال فجهز صور، افتتاح بعد ما إىل إنجادهما
عىل الثورة استئناف عىل مدنها سكان يحمل أن أمًال فونيقي نحو وسريهم وغريهم،
سفنهم جهزوا بل حفرع، مطاوعة عن وأعرضوا السكان أولئك فخاف الكلدان، ملك
النرص كان قربس مياه يف هائلة بحرية موقعة فكانت … قربس سفائن إليها وانضمت
عنوًة؛ صيدا وافتتح حربية غرامة يطلب الفونيقي األسطول وتتبع املرصي، لألسطول فيها
أن عىل سورية، مدن بقية وساملته وجبيل أرواد وأخذ األسطول، رئيس كان ملكها ألن
إىل عاد بختنرص ألن أربع؛ أو سنني ثالث من نحًوا إال يثبت لم املدن هذه عىل تسلطه
له، أثٍر يف ذلك وكتب حفرع عرش وثل عليها فاستوىل مرص، قصد بل وأخضعها فونيقي

.٣٠ عدد ٢٤ فصل وإرميا يليه وما ٢٩ فصل يف حزقيال نبوات بحفرع وتمت

41



سورية تاريخ يف املوجز

ثار ثم سنني، عرش نحو فدبرها صور عىل ملًكا بختنرص أقامه الذي بعل أما
رئيسها سموا جمهورية بحكومة امللكية الحكومة واستبدلوا فخلعوه عليه الصوريون
مدٍة يف منهم قضاة عدة مينندر وذكر حال، لهم تستقم فلم قاضيًا، أو حاكًما أي: شفط
وملَّكوه موربعل ذلك بعد واستدعوا بختنرص، جنون مدة توافق الثورة هذه ومدة وجيزة،
خاضًعا حريام أخوه وخلفه ،٥٥١ سنة وتويف سنني أربع ملكه ودام ،٥٥٥ سنة فيهم
املدن له وخضعت الكلدان، من امللك أخذ الذي الفرس ملك لكورش ثم بابل، مللك أوًال
إىل الفونيقيني من املسبني كورش وأعاد ،٥٣١ سنة حريام وتويف مقاومة، دون الفونيقية

بالدهم.
لم مرص قاصًدا سورية اجتاز وملا كورش، بن لكمبيس الطاعة الفونيقيون ولزم
فأمر قرطاجنة، يتوىل أن يف بمرصطمع انتصاره بعد لكنه واإلذعان، التجلة إال منهم يلَق
قرطاجنة أهل ألن ألمره؛ اإلذعان منهم الفونيقيون فأبى إليها، يسريوا بأن البحرية جنوده
٥٣١ سنة من دارا الفرس يف ملك وملا قصده، قد كان ما عن كمبيس فأعرض أقرباؤهم
وسورية فونيقي منها الخامسة وكانت والية، عرشة تسع إىل مملكته م قسَّ ٤٨٥ سنة إىل
واستمر الذهب، من وزنة وخمسني ثالثمائة الجزية من عليها املفروض وكان وقربس،
سنة إىل ٣٥٩ سنة من ملك الذي الثالث أرتحشستا أيام إىل الطاعة عىل الفونيقيون
فونيقي إىل أرتحشستا فزحف فونيقي، وايل وتاناس قربس ملوك عليه فثار ٣٣٨ق.م،
يجبهم فلم األمان التمسوا ثم الدفاع بعض أهلوها فدافع صيدا، فحارص جرار بعسكٍر
الحريق مؤثرين فيها النار وألقوا بيوتهم، يف منهم ألًفا أربعني نحو فاجتمع إليه، الغازي
والسوريون الفونيقيون خضع ثم الصقيل ديورودس ذلك روى لهم، الفرس نحر عىل

ترى. سوف كما صور فتحه بعد الكبري إلسكندر

الفونيقيني تجارة يف (12)

بنو ملك أن بعد سيما وال التجارة، عىل يكبوا أن بالدهم حالة الفونيقيني عىل قضت
السهول من وقليل املدن بعض إال لهم تبق ولم أرضهم، من خصبًا كان ما كل إرسائيل
والعرشين السابع الفصل حزقيال النبي أفرد وقد لبنان، أهضاب وبعض لها املجاورة
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كانت أنها وأبان وحدها، املدينة ال صور مملكة أي: صور تجارة يف للكالم نبوته من
فروع ثالثة آسيا يف لتجارتها فكان وقتئٍذ، املعروف املعمور أنحاء أكثر يف منبسطة
اليمن، حتى الجنوبي الفرع يف تسري قوافلهم فكانت والشمال، والرشق الجنوب إىل
وغريها، واملر والبخور الثمينة والحجار الذهب البالد هذه من وتجلب وعمان، وحرضموت
وأما الحبشة، ببضائع اليمن أطراف ومن ومصنوعاتها، الهند ببضائع عدن موانئ وتأتي
ونصيبني، وحلب حماة تجاوز قوافلهم فكانت ونينوى، بابل جهات إىل فكان الثاني الفرع
فيبيعونها بالدهم، بضائع يتلقون فونيقيون قوم كان حيث اآلشوريني بالد إىل وتتصل
تيمم كانت التي والقوافل وحاصالتها، آشور بضائع فونيقي يف زمالئهم إىل ويبعثون
فكان الشمايل، الثالث الفرع وأما الفرات، عىل وتبسك تدمر إىل الربية يف تسري كانت بابل
يف تسري سفنهم وكانت قزوين، وبحر األسود البحر وحتى كرجستان حتى أرمينيا إىل
تسيري يف وحريام سليمان، اشرتاك بدليل الهندي واألوتيانوس العجم وخليج األحمر البحر

الذهب. لجلب أوفري إىل السفن
أحياء والعليا السفىل مرص مدن يف لهم فكان بإفريقية، عظمى تجارة لهم وكانت
وروى الفونيقيون، لهم جلبه البحار وراء من املرصيون إليه يحتاج ما كل وكان برمتها،
وحاصالتها مرص بضائع ينقلون كانوا وحدهم الفونيقيني أن تاريخه) من (ك١ هريدوت
مستعمراتهم بتواصل تنبئنا آثار القدماء املؤرخني حطام يف لنا ُحفظ بل اآلفاق، إىل
قرطاجنة عمروا أن بعد خاصة طارق، جبل وراء ما إىل مرص تخوم من تجارتهم ومحاط
مدينة. ثالثمائة هناك عمروا الصوريني أن (٣ فصل (ك١٧ إسرتابون وروى تقدم كما

املتوسط، البحر جزر جهة من األول طريقان: لها فكان أوروبا يف تجارتهم وأما
ورسدينيا صقلية إىل ثم اليونان بالد إىل منها فتوصلوا أكثرها يف تجارية محاطُّ لهم فكان
جبل وبوغاز إفريقية جهة من والثاني: وإفرنسة، إيطاليا يف تجارهم أمعن ثم وكرسيكا،
إىل هناك من وتطرقوا كثرية، مدنًا وعمروا إسبانيا إىل الطريق بهذا وتوصلوا طارق،
إفرنسة داخلية يف تتوغل فكانت قوافل وأشغلوا األتالنتيك، جزر بعض وإىل الربتغال

وجرمانيا.
الفونيقيني يساوون ال األعرص هذه يف أنفسهم واإلنكليز والهولنديون البنادقة يكاد
وقد بالفونيقيني، يقتدون األوروبيون كان باألوروبيني جيلنا يقتدي وكما أعرصهم، يف
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اآلشوريني مطامع تهييج األوىل: غائلتان، ذلك من فكان وغناهم الفونيقيني ثروة تعاظمت
وأشار آدابهم، وفساد البذخ عىل حملهم والثانية: بالدهم. المتالك والفرس والكلدان
وكان هللا جنة عدن يف «كنت :(١٣ عدد (ف٢٨ صور مللك قال إذ ذلك، إىل النبي حزقيال
وخطئت جوًرا باطنك فامتأل ذهب، من حجارتك بيوت وصنعت … كساءك كريم حجر
عيني عىل األرض عىل رماًدا وجعلتك فأكلتك ناًرا، وسطك من فأخرجت مقادسك، ودنست

يراك.» من كل

الفونيقيني صنائع (13)

وأفخرها مصنوعاتهم وأول أيًضا، أيديهم مصنوعات من وسيعة تجارة للفونيقيني كان
أن نكرٍي من وليس القديم، يف امللوك ملبس كان الذي أيًضا األرجوان ويسمى الربفري،
ولون بحرية حيوانات دم من الصبغ مادة يأخذون وكانوا الفونيقيون، أوجده من أول
أجوده وكان آخر، لون يخالطها أو ناصعة تكون وحمرته بنفسجيٍّا، أحمر كان األرجوان
ولذلك جاورهما؛ وما وصيدا صور البحرين يف العائشة الحيوانات من صبغته أخذت ما
أخذوا ثم وصيدا، صور يف لألرجوان ومعاملهم الحيوان لهذا مصايدهم أخص كانت
الصبغة بهذه يصبغون وكانوا املورة، وشطوط ورودس، كقربس غريهما يف ذلك يصنعون

كربى. ثروة االخرتاع هذا من لهم وكان وحرير، وصوف قطٍن من أنسجة

آنيًة منه يصنعون وكانوا الزجاج، من نوٍع باخرتاع الفونيقيني املرصيون سبق الزجاج:
شفاًفا يكن لم زجاجهم لكن بها، التحيل السودان يحب التي كالعقود وحليٍّا صغرية
من كثري أوروبا متاحف ويف الشفاف، الزجاج اخرتعوا الذين هم الفونيقيون وإنما
إنهم ويُقال: الوسطى، القرون يف البندقية مصنوعات عن اعتباًرا ينحط ال صنعهم
فرأوا البارود)، (ملح النطرون من قطٍع عىل ناًرا أرضموا أنهم يف اخرتاعه إىل اهتدوا
الزجاج، اصطناع إىل أهداهم برَّاق سائل منه فيتكون الرمل، عىل وينصب يذوب امللح

ورصفند. صيدا الفونيقيني عند الزجاج معامل مركز وكان
مع وكانت الخزفية، واآلنية املتاع بعمل الفونيقيون اشتهر واملعدنية: الخزفية اآلنية
يستبدلونها وصحف وكئوس وقدور جراٍر من اآلفاق إىل يحملونها التي تجارتهم سلع
قياًضا اآلنية هذه بريطانيا جزر يعطون مثًال فكانوا لتجارتهم، املالئمة البالد بحاصالت
الفونيقيني عن الصناعة هذه أخذوا اليونان أن العلماء من كثري وذهب بالقصدير،
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من آنية األرخبيل جزر بعض يف ووجد القبيلتني، مصنوعات بني باملشابهة مستدلني
وكذلك الزمان، بتمادي الخزفية مصنوعاتهم اليونان ن وحسَّ أنفسهم، الفونيقيني صنع
بالفوالذ، وال بالحديد يعملون يكونوا لم لكنهم املعدنية، بمصنوعاتهم الفونيقيون اشتهر
اآلنية من الصوريون صنعه ما لذلك شاهد وحسبنا األصفر، النحاس أي: بالصفر بل
املرصية اآلثار يف وجاء يليه)، وما ١٣ عدد ٧ فصل ٣) سليمان هيكل يف الزينة وأثاث
يصنعها التي الكئوس مرات أومريوس وذَكر الفونيقيني، صنع من الصفر آنية ذكر
العاج صنع يف الصوريني مهارة حزقيال وذكر ثمينة، معادن من الفونيقيني صاغة
األبنية بهندسة الفونيقيون اشتهر وقد بديعة، بأشكاٍل واملتاع املساكن به يزخرفون
من أول وهم تنجيدها وحسن حجارها، ضخامة أبنيتهم ومزية الحصون، وتحصني

والشوارع. األزقة بتبليط عني
الحروف أصلها اللغات كل يف الكتابة حروف أن عىل العلماء أجمع بالحروف: الكتابة
اللغات سائر وحروف أمٌّ الفونيقية فالحروف … للكتابة الفونيقيون وضعها التي
من الصوتية العالمات فأخذوا مرص، يف غفريٌ جمٌّ الفونيقيني من كان فقد أوالدها،
فوضعوا الصور، عن بخطوٍط معتاضني الهريوكليفية الكتابة يف املرصيني اصطالح
وصاروا صوتًا، وعرشين اثنني يف حرصوها التي لغتهم لحروف خطٍّا وعرشين اثنني
الخطوط كنوز عن كشف الذي شمبوليون رصح وقد لغتهم، ألفاظ بها يكتبون
دي العالم ووضع الخطوط، هذه من اشتُقت الفونيقية الخطوط أن الهريوكليفية
عنها، املأخوذة الهريوكليفية العالمات بإزاء الفونيقية الحروف ووضع جدوًال روجه
مع كتابتهم حروف الفونيقيون وأوصل االصطالحني، عالمات بني املشابهة فظهرت
قدموس إىل كتابتهم حروف دخول يعزون أنفسهم واليونان اآلفاق، إىل تجارتهم سلع
يف قل ذلك ومثل إسبانيا، مع صور تجارة مصدرها اإليبارية والحروف الفونيقي،

وغريها. الالتينية الحروف
البغدادي الكاتب الحميد عبد أن فاملشهور اآلن، نستعملها التي العربية الحروف أما
اآلن نستعملها التي الرسيانية والحروف اآلن، لها تراها التي الهيئة أكسبها الذي هو
عرش الثاني القرن يف ذلك وكان بالفونيقية أشبه وهي اإلسرتانكلية، الحروف عن أُخذت

للميالد.
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الالتينية الحروف وبني الفونيقية، الحروف بني املشابهة منه يتبني جدول وهذا
والعربانية: واليونانية
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ومعبوداتهم وعلومهم الفونيقيني لغة يف (14)

واآلرامية والعربية العربانيون بها تكلم التي العربانية، اللغة وأخت سامية فهي لغتهم: أما
من األعظم السواد كان وإن سامية، واحدة للغٍة فروع اللغات هذه فكل واآلشورية،

حام. بن كنعان نسل من هو الفونيقيني
منها، بقي ما كثريًا ندر وإن العلوم، ببعض مهروا الفونيقيني أن جرم ال علومهم:
إىل األسفار هذه يعزون وكانوا دينهم، ورسوم رشائعهم عىل تنطوي أسفار لهم وكان
بها تُدون سجالت مدنهم يف وكان املرصيني، إله طوت كان وربما تاوت، يسمونه إله
مينندر من إلينا وصلت التي الفقر من يظهر كما مملكتهم وتواريخ العامة، األحداث
ومما وغريهما، وموخ ثيوت فونيقي تواريخ كتبوا وممن صور، سجالت عن مأخوذة
لكتاب الجبييل فيلون ترجمة هو إنما اليونانية إىل مرتجمة الفونيقيني كتب من بلغنا
القيرصي أوسابيوس لنا وحفظ بريوت، ملك ألبيبعل قدمه الذي البريوتي، سنكويناتون
كان املؤلف إن وقال: الكتاب، هذا من ِفقًرا (٦ فصل ك١ اإلنجييل االستعداد كتابه (يف
إسكندر، خلفاء عرص يف كان إنه قائل: فمن الجبييل فيلون وأما موىس، عرص من قريبًا

للميالد. األول القرن يف كان إنه قائل: ومن
عىل وحملهم وُمدبٍر، ُموجٍد من للعالم بد ال أن القديمة القبائل جميع قضت معبوداتهم:
تقليد ثم نفسه، أوجد يكون أن يمكن ال وأنه عليه، اشتمل وما العالم إىل النظر ذلك
نجد فال … إله من بد ال أنه قبيلة كل ذهن يف فرسخ العالم، خلق هللا بأن األقدمني اآلباء
روح اإلله أن يدركوا لم أنهم عىل ومعابد، مساجد من خلت أو إله، بوجود تقر لم قبيلة
شعب يخل ولم فعبدوها، الكائنات أسمى إىل ونظروا كالهيوليات حسبوه بل بسيط،
لكنهم الكواكب، وسائر القمر بها وتبعوا الكائنات، أسمى رأوها إذ الشمس عبادة من
وسماه عمون أو رع املرصيون فسماه الشمس، وهو األكرب املعبود اسم يف اختلفوا
القدير أي: ستخ أو ست الحثيون وسماه السماوات، رب أي: شمائيم بعل الفونيقيون
جرٍّا، وهلمَّ األحد الواحد أي: حاد حاد هو وربما هدد اآلراميون وسماه يشء، كل عىل
بمقتىض وهو والسيد، الرب ومعناه تموز ويُسمى أدونيس الفونيقيني معبودات وأشهر
وتذوي النبات نضارة تجف الخريف يف يموت يتصورونه الشمس، إله تقليداتهم أقدم
لعيده فيحتفلون ثمره إيناع ويدنو واإلزهار، الخصب يعاوده إذ الربيع يف ويحيا ثماره،
الطبيعة موت عىل أي: تموز عىل وينحن الحداد، مالبس نساؤهم فتلبس الخريف، يف
بالحداد، إشعاًرا شعرهن يجززن جبيل يف النساء وكانت وثمارها، بأزهارها املجملة
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باسمه)، إبراهيم نهر (املسمى أدونيس عىل باملراثي ويتغنني بائرات حائرات ويطفن
والخصب واإلزهار النضارة بعود أي: أدونيس قيامة بعيد احتفلوا الربيع جاء فإذا
كانت بل الرمز، هذا تدرك عامتهم تكن ولم والطرب، املالهي من وأكثروا النبات، إىل
ولذلك الحفالت؛ هذه يف الوثنيات مع يشرتكن العربانيات النساء وكانت واقعيٍّا تحسبه
وأصبح تموز.» عىل يبكني جالسات بنساءٍ هناك «فإذا :(١٤ عدد (ص٨ حزقيال قال
وبينما اليونان، عند الزهرة وهي بعشرتوت، مغرًما سورية يف صياًدا اليونان عند تموز
بخنزير وتقمص آراس، اإلله حسده جبيل عن بعيٍد غري لبنان غابات يف يصطاد كان
عىل الحكاية لهذه مثال ونُقش … أدونيس قتل إىل أفىض عراٌك بينهما وكان بري،
صخٍر عىل قيامته مثال ونُقش املوت، من الزهرة فأعادته بالفتوح، الغينة بقرية صخٍر

جبيل. ببالد باملشنقة املعروف املحل يف
وزادوا ثانوية، بعوًال القدماء عند املعروفة السبع السيارات الفونيقيون وجعل
هاديًا يتخذونه وكانوا باملسمار، املعروف الشمايل القطب كوكب هو ثامنًا عليها
كانت ما وكل بعلة، بعل لكل كان بل فقط، ذكوًرا عندهم اآللهة يكن ولم بأسفارهم،
القمر، عندهم عشرتوت كانت ولذا قمرية؛ خاصة للبعلة كانت شمسية خاصة للبعل
ملك أي: قريت» «مالك الكلمة وأصل صور، يف ملكوت هيكل هياكلهم أعظم وكان

ربها. أو املدينة
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العربانيني يف

وإبراهيم عابر إىل ونسبتهم العربانيني اسم يف (1)

املقدس، التاريخ من معلوٌم أكثره أن عىل اعتماًدا العربانيني تاريخ يف الكالم نوجز إننا
عابر، ولد وشالح شالح، ولد وأرفخشاد أرفخشاد، ولد فسام نوح، بن سام من فأصلهم
الفرات، والدهم عبور من عربانيني ولده سورية أهل فسمى سورية نحو الفرات فعرب
رسوج، ولد وأرعو أرعو، ولد وفالغ العرب، جد قحطان أو ويقطان فانع ولد وعابر
وناحور، إبراهيم هللا سماه الذي إبرام ولد وتارح تارح، ولد وناحور ناحور ولد ورسوج

يليه). وما ١١ عدد ١١ (تكوين ابنه قبل هللا وتوفاه لوًطا ولد الذي وهاران
العرباني النص بحسب سنة ٢٩٢ هو إبراهيم مولد إىل اآلباء هؤالء أعمار مجموع إن
النص عنه خال أبًا الرتجمة هذه وزادت السبعينية، اليونانية الرتجمة بحسب سنة و٩٤٢
١٣٥ وعمره ولده أرفخشاد أن وذكرت شالح، وأبو أرفخشاد بن فينان وهو العرباني،

سنة. ١٠٧٧ املجموع وكان سنة،
إبراهيم عمر إليها أضفنا ولو سنة، ٢٩٢ ال ألن األصح؛ هو هذا أن املحققون رأى وقد
املعمور؛ يف الناس النتشار كافية غري هي ٣٦٧ صار حتى سنة ٧٥ مرص إىل نزل إذ

مرص. يف إبراهيم وجدها التي وللحضارة

إبراهيم يف (2)

وسماه باملغاور، اآلن املعروف املحل األظهر عىل وهو الكلدانيني، أور يف ولده تارح ابن هو
األرجح عىل إبراهيم مولد وكان الفرات، ومصب بابل بني الطريق وسط يف قري أم بعضهم
بعد عىل أرفه من الجنوب إىل وموقعها حران إىل عياله وبسائر به أبوه وظعن ،٢٢٢٠ سنة
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الوثن، عبدوا الذين قومه بعض من فراًرا إبراهيم ارتحل ثم مدة، بها فأقام ساعات، ثماني
لحل واألنسب واألظهر الكنعانيني، أرض إىل ويسري بينهم، من يخرج أن له هللا وألمر
يوسيفوس وروى ٢١٤٥ق.م، سنة يف كان كنعان أرض إىل شخوصه أن املشاكل بعض
نابلس وهي شخيم إىل وأتى زايلها ثم أمرها، وويل أوًال دمشق بلغ إبراهيم أن اليهودي
الكنعانيني أرض يف أمعن ثم أورشليم)، شمايل (يف إيل بيت بني مضاربه نصب ثم اآلن،
فأحبها امرأته، سارة ومعه مرص إىل ينحدر أن ألجأته هناك مجاعة وكانت متنقًال، جنوبًا
إليه وردها إبراهيم واستدعى منها، يدن فلم رضبات، هللا فرضبه بيته وأدخلها فرعون
وتوفرت خياط ابن ومعه سنة نحو بعد مرص من إبراهيم وعاد كثرية، هدايا ووهبه
عىل التي السهول لوط فاختار انفصالهما، إىل دعا رعاتها بني خصام وكان قطعانهما،
حذاء َمْمَرا وطأ يف خيامه إبراهيم ورضب سدوم، حيث امليت والبحر األردن نهر ضفات

الخليل. وهي حربون
عليهم فجيَّش عصوه ثم األردن، وادي سكان عىل توىل قد عيالم ملك كدرالعومر وكان
عيالم، ملك عليهم فانترص البالد، تلك من ملوك خمسة عليهم فخرج أحالفه، بعض مع
وأحالفه، وعبيده حشمه جرد ذلك إبراهيم علم وملا لوط، بينهم كان أرسى منهم وأخذ

نهبوه. ما وجميع أخيه ابن لوًطا واسرتجع فكرسهم، وأحالفه عيالم ملك واتَّبع
ولًدا، له تلد أن من سارة ويئست سنني، عرش كنعان أرض يف إبراهيم أقام أن وبعد
سمته ابنًا هاجر فولدت إليها، هداها فرعون أن يُظن التي أََمتَها بهاجر يتزوج أن سألته
ولد له يولد أن فاستغرب ابنًا له تلد سارة بأن ووعده إلبراهيم هللا تجىل ثم إسماعيل،
حققوا مالئكة ثالثة له ظهر ثم سنة، تسعون وعمرها تلد سارة وأن سنة، مائة ابن وهو
املالئكة فالمها وضحكت هي وسمعت ابن، ولسارة املقبلة السنة يف سيعودون أنهم له
ضحكها، إىل به يشار ضحك، ومعناه إسحق، وولدت حبلت ثم هللا، بقدرة إيمانها لعدم

وعمورة. سدوم واحرتاق بالختان إلبراهيم هللا أمر األثناء هذه يف وكان
منهم، امرأة وزوجوه جرهم قبيلة بني وشب إبراهيم أبيه بيت من إسماعيل وخرج
عيسو تزوجها بسمة، اسمها وابنة ابنًا عرش اثني له (١٣ عدد ٢٥ (تكوين الكتاب وذكر
فافتداه باإلجابة يبطئ فلم إسحق، ابنه يذبح بأن إبراهيم هللا وامتحن إسحق، عمها ابن
املغارة فابتاع سارة وماتت كثرية، ألمٍم أبًا يكون بأن إلبراهيم وعوده وكرر بكبٍش، هللا
الخليل، جامع يف اآلن قائمة املغارة وهذه فيها ودفنها الحثي، عفرون من املضاعفة
فتوجه إسحق، البنه بزوجة ليأتي النهرين بني ما إىل بيته قيم الدمشقي إلعازر وأرسل
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بعد إبراهيم وتزوج إبراهيم، أخي ناحور بن بتوئيل بنت برفقة يأتي أن إىل هللا ووفقه
موت بعد بيته امرأة جعلها له رسية تكون أن يمكن وقد قطورة، اسمها بامرأة سارة وفاة
وتويف املدينيون، منهم العرب من بطون لستة أصًال فكانوا أبناء، ستة منها وولد سارة
.(٧ عدد ٢٥ (تكوين املضاعفة املغارة يف إسحق ابنه ودفنه سنة، ١٧٥ وعمره إبراهيم

وأوالدهما ويعقوب إسحق يف (3)

هللا إىل فرضع ولًدا، يُرزق ولم سنة عرشة تسع ومضت سنة، أربعون وعمره إسحق تزوج
يعقوب اختالس من بينهما كان ما ومعلوٌم ويعقوب، عيسو توءمني وولدت رفقة فحملت
له، السوء وإضمار يعقوب عىل عيسو وحْقد عدس، بطبخ عنها تخىل الذي أخيه ِبْكرية
قالت بأن إسحق إىل وزينت أخيها البان إىل يهرب أن يعقوب إىل فأوعزت رفقة وعرفت
يعقوب تزوج فإن عيسو، بهما تزوج اللتني حث ابنتَي أجل من الحياة نفيس سئمت له:
هربًا حاران إىل يعقوب فمىض … والحياة يل فما األرض هذه سائر بنات أو الحثيني من
عاد أن إىل حيٍّا إسحق وبقي خاله، بنات من بامرأة يتزوج أن يف ورغبة أخيه؛ وجه من
سنة، وثمانون مائة وعمره إسحق وتويف سنة، عرشين ثمة أقام أن بعد حاران من ابنه

املضاعفة. املغارة يف ودفن
فزف سنني، سبع أباها وخدم راحيل، ابنته أحب البان خاله إىل يعقوب بلغ وملا
الكربى، قبل الصغرى تتزوج ال أن بالدهم يف العادة بأن ا محتجٍّ الكربى لية أختها إليه
راحيل وابنته زلفة اسمها أمة لية ابنته ووهب براحيل فأزوجه أخرى سنني سبع وخدمه
راوبني وهم … ابنًا عرش اثنا وأمتيهما وراحيل لية من ليعقوب وولد بلهة، اسمها أمة
ودان راحيل، من وبنيامني ويوسف لية، من وزابلون وإيساكر ويهوذا والوي وشمعون
فقام كثريًا يعقوب وأيرس لية، أمة زلفة من وأشري وجاد راحيل، أمة بلهة من ونفتايل
(نابلس) شخيم من أرض قطعة يعقوب ابتاع ثم كنعان، أرض إىل عائًدا وماشيته بقومه
رئيس ابن إلذالل شخيم أهل عىل يعقوب ابنا والوي شمعون وسطا خباءه، ثمة ورضب
فماتت الخليل، بجانب ممرا بوطأ إسحق أباه قاصًدا شخيم من يعقوب فقام أختهما، البلد
راحيل بقرب اآلن إىل املعروف املحل يف فدفنها بنيامني، ولدت أن بعد نفساء امرأته راحيل
لحسن يوسف يحب يعقوب وكان أوالده، وبارك إسحق به فرس لحم، وبيت القدس بني
بعضهم وأراد إخوته، فحسده غضصباها يف قضت التي أمه راحيل به ولتذكره سجاياه؛
مرص، إىل مدين من سائرة قافلة بهم مرت ثم برئ، يف فألقوه به بعضهم وشفع قتله
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يوهمونه والدهم إىل وأرسلوه تيس، دم يف وغمسوه قميصه وأخذوا بخس بثمٍن فباعوه
افرتسه. وحًشا أن

يوسفيفمرص (4)

وأقامه مواله، عيني يف حظوة فنال فرعون، رشط رئيس لفوطيفار يوسف املدنييون باع
وتعلقت الخيانة من وتحًصنا هللا اتقاء فأبى نفسها، عن امرأته وراودته يملكه، ما كل عىل
حظوة فُرزق السجن، يف فألقاه لزوجها، وشكته منه فحنقت وفر، بيدها فرتكه بردائه
الخبازين ورئيس السقاة رئيس وحلم بيده، ْجنى السَّ كل فجعل السجن، رئيس عيني يف
يوسف فاستدعى حلمني فرعون حلم ثم ، عربَّ كما فكان لهما يوسف هما وعربَّ حلمني،
وخصبًا إقباًال مرص يف سنني سبع سيكون أنه عىل داالن إنهما له: فقال … لتعبريهما
مرص عىل يقيمه حكيًما رجًال امللك فلينظر وجوع، إمحال فيها يكون سنني سبع تعقبها

املجاعة. لسني ذخرية الخصب سني بُر من الخمس يختزن
وإىل بيتي، عىل تكون أنت مثلك عندي «ليس وقال: موىس، كالم من فرعون فعجب
أرض جميع عىل أقمتك فقد … بالعرش إال منك أعظم أكون وال شعبي، كل ينقاد كلمتك
كل يف الخصب سني يف يجمع وكان مرص أرض جميع يف وجال يوسف وخرج مرص.»
بالفضة أوًال الغالل األهلني يبيع يوسف أخذ القحط سنو أتت وملا حولها، ما غالل مدينة
إال للملك، األرض جميع وسارت لفرعون، وأرضهم يشرتيهم أن سألوه ثم باملاشية، ثم
يوسف وجعل أرضهم، لبيع يحتاجوا فلم امللك عند من أرزاق لهم كان ألنه الكهنة؛ أرض
ومرية للحقول بزًرا تكون األخماس واألربعة للملك الخمس يعطوا أن األرض لهذه نظاًما
وإن الفراعنة، إىل األرض ملك انتقال تثبت املرصية واآلثار اآلن، إىل الرسم هذا فبقي لهم،

ذلك. فعل بمن ترصح لم
فعرفهم طعاًما لهم ليمتاروا يوسف؛ إخوة فانحدر فلسطني أرض املجاعة وعمت
وأخوهم يعودوا أن برشط إال بانرصافهم يأذن ولم جواسيس، وحسبهم لهم وتنكر يوسف،
إخوته إىل تعرف ثانية رجعوا وملا جولقه، يف فضته منهم لكل ترد أن وأمر معهم، بنيامني

مرص. إىل معهم ينحدر أن أبيه إىل وأرسل املعلومة، بالطريقة
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مرصبذريته إىل يعقوب انحدار (5)

ابني مع نْفًسا سبعني مرص إىل الداخلني جملة فكان وماله، عياله بجميع يعقوب ارتحل
عنقه عىل بنفسه ألقى له ظهر وملا جاسان، إىل أباه يوسف والتقى وأفرائيم، منىس يوسف
بهم ب فرحَّ فرعون، يدي بني أباه ثم إخوته، من خمسة أوًال يوسف ومثل طويًال، وبكى
أقواٌل الحديثة االكتشافات قبل للعلماء وكان جاسان، وهي مرص أرض أجود يف وأحلَّهم
اآلن حيث مرص من الرشقية الشمالية الجهة يف أنها اآلن وانكشف موقعها، يف متضاربة
تاريخنا يف رشحها استوفينا فيها ريبة ال آثار ذلك وأكدت بالرشقية، املعروفة املديرية
مائة إليها انحداره عند عمره وكان سنة، عرشة سبع مرص يف يعقوب وعاش املطول،
،٤٨ فصل التكوين سفر يف كما لهم يكون عما وتنبأ موته، قبل بنيه وبارك سنة وثالثني
املضاعفة املغارة يف ودفنوه الحفاوة، من عليه مزيد ال بما ونقلها جثته يوسف فحنط
من وله تويف ثم سنة، وخمسني أربع من نحًوا أبيه وفاة بعد يوسف وعاش بالخليل،
هللا منَّ متى املوعد أرض إىل عظامه ينقلوا أن أهله واستحلف سنني، وعرش مائة العمر
يوسف عظام أن (٣٢ عدد (ف٣٤ نون بن يشوع سفر يف وجاء مرص، من بخروجهم
التي األرض قطعة يف (نابلس) شخيم يف دفنوها مرص من إرسائيل بنو أصعدها التي
يُشاهد كان يوسف مدفن أن إيرونيموس القديس وروى حيمور، بني من يعقوب اشرتاها

قريب. عهٍد إىل هناك بقاءه الجوالة بعض وحقق أيامه، إىل هناك

يفمرص إرسائيل بني حالة (6)

وأباه يوسف فأكرموا أصًال، السوريني الرعاة امللوك من األيام تلك يف مرص ملوك كان قد
ولغتهم، وأدبهم دينهم يف املرصيني عن ممتازين هناك إرسائيل بنو يربح ولم وإخوته،
استحوذوا الذين الرعاة ملوك بسبب أرجاس والرعاة رعاة، يحسبونهم املرصيون وكان
ولكل أرسات إىل مقسوًما ِسبْط كل وكان أمرهم، يلون شيوخ إرسائيل لبني فكان عليهم،
الحال هذه فكانت إرسائيل، بني من الحكومة تختارهم عمال هؤالء ويرأس شيخ، أرسة
بعض منه واقتبسوا حضارة، فاقهم شعب من قربهم جهة من إرسائيل لبني نافعة
األولني امللوك أن ويظهر وآدابهم، تقليداتهم بعض تشويش وجه من وضارة الصنائع،
حمالتهم يف استخدموهم بل إرسائيل، بني يعنتوا لم الرعاة امللوك بعد مرص تولوا الذين
يوسف بن أفرائيم أبناء أن (٢٠ عدد ٧ (فصل األول األيام أخبار سفر يف وجاء آسيا، عىل
بني بعض أن وذكروا جت، رجال فقتلهم ماشيتهم ليأخذوا اآلن)؛ (دكرين جت إىل نزلوا
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وجدت مسمارية صفائح يف وُكشف املوآبيني، مدن بعض عىل استحوذوا يهوذا بن سيال
يف فلسطني يسكنون كانوا اليهود بعض أن عن ١٨٨٧ النهرين بني ما يف العمرنة تل يف
بني خروج وقبل الرعاة، طرد بعد عرش الثامنة الدولة ملوك أحد الرابع أمانوفيس أيام
وأظهر الصفائح، هذه مغزى يف العلماء فارتبك سنة، وخمسني مائة بنحو منها إرسائيل
عند ورافقوهم مرص، يف الرعاة ملوك مع حاربوا إرسائيل بني بعض أن بذلك قيل ما
بني بعض يكون أن من مانًعا نرى وال وأورشليم، فلسطني يف فأقاموا منها، خروجهم

الخروج. قبل فلسطني إىل عادوا إرسائيل

يفمرص إرسائيل بني اضطهاد (7)

بنو ونما مرص، من الرعاة امللوك وُطرد الجيل، ذلك وسائر إخوته وجميع يوسف مات
فوجس يوسف، يعرف يكن لم مرص عىل جديد ملٌك وقام ا، جدٍّ وعظموا وكثروا إرسائيل
وكالء عليهم فأقاموا معهم، ويحاربوهم املرصيني أعداء إىل ينضموا أن ومن كثرتهم من
فيتوم وهما مدينتني، ببناء الثاني رعمسيس وأشغلهم بأثقالهم، يعنتوهم لكي تسخري؛
تمثل كثرية صور ُوجدت فقد الكتاب، آلي مصداًقا املرصية اآلثار وجاءت ورعمسيس،
عصا أو سوط منهم كل بيد مرصيني، عمال إمرة تحت البناء يف يشتغلون ساميني أرسى
وكان الشمس، عندهم به ويراد معبده، أو توم اإلله بيت تأويلها بيتوم أو وفيتوم طويلة،
عليه مرسومة كبريًا صخًرا فيها وتجد املسقوطة، تل من مقربٍة عىل املدينة هذه موقع
الذي الثاني رعمسيس باسم فُسميت رعمسيس وأما إلهني، بني رعمسيس امللك صورة
جاسان، ألرض مجاورة وهي املسقوطة تل محل يف وموقعها ببنائها، إرسائيل بني أشغل
بآثاٍر عليهما واستدل املذكورتني، ورعمسيس فيتوم عىل نافيل إدوار العالم اكتشف وقد
الَلِبن بعض نافيل إدوار حلل وقد لهما، رعمسيس بناء يف لالمرتاء محالٍّ تدع ال كثرية
مجلد املطول تاريخها طالع … العربانيني صنع أنه عىل منه يستدل أن وقدر وجده، الذي

.٩٧ صفحة ٢
يف وتسخريهم الَلِبن، بعمل إرسائيل بني بإعنات يكتفوا لم مرص فراعنة أن عىل
قابلتي أمر فرعون أن وهي أخرى، ذريعة عددهم إلنقاص اخرتعوا بل الشاقة األشغال
امللك فأمر تفعال، ولم هللاَ، القابلتان فاتقت للعربانيني، يولد ذكر كل تقتال أن العربانيات

للعربانيني. يولد ذكر كل النهر يف يطرحوا أن فظيًعا أمًرا شعبه جميع
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موىس يف (8)

ثالثة فأخفته به فرعون أمر نفوذ من أمه عليه وخافت ولد، الوي ِسبْط من لعمران وُولد
ووضعته بالزفت، وطلته برديٍّ من َسَفط يف وضعته أكثر تخفيه أن تستطع لم وملا أشهر،
الخيزران بني السفط فرأت لتغتسل، فرعون ابنة ونزلت النهر، حافة عىل الخيزران بني
بظرئ تأتيها إنها امللك: البنة النهر حذا كانت التي أخته وقالت يبكي، صبيٍّا فيه ورأت
وأنا وأرضعيه الصبي هذا «خذي لها: فرعون ابنة فقالت أمها، فدعت وأرسعت ترضعه
كرب وملا قبيلته، بني عىل والغرية اإلله حب الحليب مع أمه فأرضعته أجرتك.» أعطيك
رفاه ينسه فلم املاء، من نشيًال أي: موىس، وسمته ابنًا فاتخذته فرعون ابنة به جاءت
وطمه فقتله عربانيٍّا يرضب مرصيٍّا يوًما ورأى بشعبه، امُلِلم الضيق فرعون بيت يف عيشه
بالد يف مدين أرض إىل موىس فرَّ قتله يريد فرعون وأن ذاع الخرب أن درى وملا الرمل، يف
إليه فوكل شعيب، العرب علماء ويسميه يرتون، أو يرتو اسمه رجل عىل ونزل العرب،
آخرها ويف سنة، أربعني نحو هناك موىس فأقام ابنته، صفورة وزوجه بماشيته العناية
للتيقن آية موىس وسأله شعبه، إطالق ويسأله فرعون إىل يذهب أن وأمره الرب، له ظهر
وأمره يده، يف عصا فعادت إليها يده ومد تسعى، حية موىس عصا هللا فجعل شعبه، بنفع
كأمر موىس فمىض حية صارت التي العصا يأخذ وأن معه ليكون هرون؛ أخاه يأخذ أن

هللا.
قال كذا لفرعون: وقاال وهرون، موىس «دخل :(١ عدد ٥ فصل (خروج الكتاب قال
ألسمع الرب هو من فرعون: فقال الربية. يف ليعبدوني شعبي أطلق إرسائيل: إله الرب
لهما يسمع لم وملا الثاني، رعمسيس بن منفتاح هذا فرعون وكان إرسائيل؟» وأطلق قوله
انقالب منها الخروج: سفر يف الكتاب ذكرها كثرية برضباٍت يدهما عىل مرص هللا رضب
البعوض وظهور األرسة، وعىل واملخادع البيوت يف الدفاضع انتشار ومنها دًما، النهر ماء
الذي الشديد والوباء الذبان من وأرضهم املرصيني بيوت وامتالء مرص، تراب كل عىل
الناس أصابت التي والقروح إرسائيل، بني خص ما إال املاشية وكل والحمري الخيل أصاب
العشب وأيبس والبهائم الناس وأمات مرص، يف مثله يكن لم الذي الربد ثم والبهائم،
مرص أرض غيش الذي الجراد ثم جاسان، أرض يف يشء منه يكن ولم األشجار، وكرس
إىل فرعون بكر من مرص أرض جميع يف بكر كل رضبة وأخريًا … عشبها جميع وأكل
وقال: ليًال، وهرون موىس فرعون فدعا البهائم، أبكار وجميع السجن يف الذي األسري بكر

كلها.» وماشيتكم بغنمكم إرسائيل وبنو أنتما شعبي بني من «اخرجا
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منمرص إرسائيل بني خروج يف (9)

وغريه العرباني النص بذلك نوه وقد سنة، وثالثني أربعمائة بمرص إرسائيل بنو أقام قد
والثالثني األربعمائة أن والسامرية السبعينية الرتجمتني من يظهر ولكن الرتجمات، من
مرص، من إرسائيل بني خروج إىل الكنعانيني بالد إىل إبراهيم خروج من تُحسب سنة
اآلثار من كثريًا أن سيما وال األصح، وهو العرباني النص يف ما عىل العلماء أكثر عول وقد
يوسف استوزر الذي أبامي فرعون عهد من انقضت التي املدة أن منه يستخلص املرصية
سنة وثالثني أربعمائة نحو هي إنما الخروج فرعون منفتاح زمان إىل مللكه ١٧ سنة يف
ذرية لتكون تكفي ال أخريًا املذكورة املدة هذه أن ويؤيده سنة، عرشة وخمس مائتان ال
سفر يف كما األطفال، خال الرجال من ماٍش ألف ستمائة مرص من خروجها عند يعقوب

.(٣٧ عدد ١٢ (فصل الخروج
قبل ١٥٠٠ سنة نحو كان أنه عندنا أظهرها أقوال؛ الخروج هذا سنة تعيني ويف
وسبعون خمس وعمره ،٢١٤٥ سنة كنعان أرض إىل شخص إبراهيم أن مر فقد امليالد،
سنة، ستون وعمره يعقوب ولد وإسحق سنة، وعرشين خمس بعد إسحق وولد سنة،
أضفت وإذا ،٣١٥ السنني هذه فمجموع سنة، ١٣٠ وعمره مرص إىل انحدر ويعقوب
سنة ٢١٤٥ من أسقطتها فإذا ،٦٤٥ املجموع كان سنة ٤٣٠ بمرص العبودية سني إليها

١٥٠٠ق.م. يف الخروج كان كنعان أرض إىل إبراهيم شخص
حيث املسقوطة، تل من مرص من خروجهم يف أخذوا إرسائيل بني أن اآلن واملؤكد
رأى وملا األحمر، البحر شاطئ إىل مراحل خمس بعد وانتهوا رعمسيس، مدينة كانت
آثارهم، بتتبع فرعون أمر كامل شعب بأعمال االنتفاع خرسوا أنهم واملرصيون فرعون
وقطعوا السويس، خليج عند فأدركوهم لحاقهم يف وأرسعوا وجيشه، مركباته وجمع
الطاقة جبل والجنوب الغرب يف وكان الرشقي، والشمال الشمال جهة من الطريق عليهم
املسالك، بهم وضاقت إرسائيل بنو فارتاع األحمر، البحر الرشق ويف املسالك، مستوعر وهو
املاء، فانشق شديدة رشقية ريًحا الرب فأرسل البحر، عىل يده ومد هللا إىل موىس فصىل
ملوىس: الرب فقال وراءهم املرصيون ودخل البحر، وسط يف اليبس عىل إرسائيل بنو ودخل
وفرسانه فرعون مركبات وغرقت كذلك فكان املرصيني.» عىل املاء فريتد البحر إىل يدك «مد
الغربي الخليج شاطئ من كان معربهم أن والراجح جميعهم، إرسائيل بنو ونجا وجيشه
موىس، عيون اآلن املسمى املوضع يف وحلوا الرشقي، الجنوبي شاطئه إىل منحرف بخطٍّ
إىل يرش لم فالكتاب … وجنوده مركباته مع البحر يف يدخل لم ألنه فرعون؛ يغرق ولم
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وغمام نار عمود الرب وجعل أنفه، حتف مات بأنه تنبئ املرصية واآلثار والتاريخ غرقه،
وال أسفارهم، يف العمود هذا ورافقهم املرصيني، نظر عن ويحجبهم إرسائيل، بني ييضء
بني وإجازة األحمر، البحر شق كآية قدرها العهدين يف املقدسة األسفار عظمت آية نرى

الخروج). سفر من ١٤ فصل (طالع وسطه يف إرسائيل

بالربية إرسائيل بني مقام (10)

املدة: هذه يف كان ما وأهم كثرية، مراحل يف منتقلني سنة أربعني بالربية إرسائيل بنو أقام
بعسل، كقطائف وطعمه املحلة حول الغداة يف يسقط فكان املن، عليهم هللا إنزال أوًال
إذا يذوب االلتقاط بعد منه بقي ما وكان أكله، قدر عىل واحد كل منه يلتقطون وكانوا
فما السبت، يوم إال وأنتن الدود فيه دب التايل اليوم إىل منه بقي وما الشمس، حميت
الكتاب قال إذ معروف طائر وهي السلوى ثانيًا: فساد، يعرتيه ال الجمعة يوم التقطوه
البحر من سلوى فساقت الرب، لدن من ريح «وهبت :(٣١ عدد ١١ (فصل العدد سفر يف
السلوى هللا فأرسل املحلة، حوايل هناك من ويوم هنا من يوم مسري عىل املحلة عىل وألقته
سنة والثانية األوىل وبني العدد، سفر ويف الخروج، سفر يف موىس ذكرهما مرتني إليهم
فصل (خروج موىس هللا أمر فقد الصخرة، من املاء إجراء آية ثالثًا: الربيع، يف وكلتاهما
الصخرة هذه محل إن العلماء: بعض وقال املياه، فتجري الصخرة يرضب أن (٣ عدد ١٧
ذكرها وقد فريان، وادي يف كانت أنها واألظهر سينا، يف كاترينا القديسة دير جوار يف
العمالقة مع حربهم رابًعا: الخطاطني، حي تسمى بقعة يف اإلنكليزية اللجنة رجال فيه
بنو تغلب يده رفع إذا موىس وكان يليه)، وما ٨ عدد ١٧ (فصل الخروج سفر ذكره
السنة هللا تنزيل خامًسا: العمالقة، إرسائيل بنو فهزم العمالقة، تغلب حطها وإذا إرسائيل
الخروج، سفري يف الواردة واألحكام السنن بها وألحق العرش، الوصايا وأولها موىس عىل
عندما الجبل يف موىس أبطأ ملا الذهب عجل إرسائيل بني عبادة سادًسا: االشرتاع، وتثنية
خباء موىس إنشاء سابًعا: آالئه، عىل هللا ليشكروا إرسائيل؛ وشيوخ وهرون هو صعد
خاصم الشعب فإن قادش يف ثانية الصخرة من املاء إجراء ثامنًا: العهد، قبة أي: املحرض
الرب، كأمر الصخرة ورضب عصاه موىس فأخذ املاء، إىل لحاجتهم هناك وهرون موىس
قادش يف موىس أخت مريم وفاة تاسًعا: وبهائمهم، الجماعة منه رشب كثري ماءٌ فخرج
ال ألنه قومه؛ إىل هرون ينضم قائًال: موىس كلم الرب فإن هور، جبل يف هرون أخيها وموت
وأمر الخصومة، ماء عند أمري عصيتما ألنكما إرسائيل؛ لبني أعطيتها التي األرض يدخل
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رأس يف هرون فمات ابنه، إليعازر ويُلبسها ثيابه عنه وينزع الجبل إىل هرون يصعد أن
العرب ينتهك أو إرسائيل بنو يعبده لئال قربه؛ أحد يعرف ال بحيث هناك وُدفن الجبال،
الجوالة، من كثري زاره وقد هرون مدفن يسمى مدفن هور جبل ففي هذا ومع حرمته،
لوط؛ بنتي بني والعمونيني واملوآبيني عيسو أبناء األدوميني محاربة عن الرب نهي عاًرشا:
وحارب إرسائيل)، وبني العشائر هذه بني عديدة حروب بعدئٍذ كانت (وقد إخوتهم ألنهم
تمليك عرش: حادي األردن، عرب يف بيسان ملك وعوج اآلموريني ملك سيحون إرسائيل بنو
منهما، أخذوها التي البالد يوسف بن منىس ِسبْط ونصف وجاد راوبني سبطي موىس
الرب سأل موىس أن (٢٥ عدد ٣ (فصل التثنية سفر يف جاء فقد موىس وفاة عرش: ثاني
ولبنان.» الحسن الجبل هذا األردن عرب يف التي الصالحة األرض فأرى أجوز «دعني قائًال:
جبل يف قمة (وهي الفيحة قمة إىل اصعد لكن معي الكالم يف تزد ال «حسبك الرب: له فقال
بعينيك وانظر ورشًقا، وجنوبًا وشماًال غربًا طرفك وارفع الصياغة)، رأس اآلن تسمى بنو
ويورثه الشعب هذا أمام يعرب هو فإنه وشجعه يشوع ومر األردن، هذا تجوز ال ألنك
مواد بأخص بها ذكرهم كثرية خطبًا إرسائيل بني يف موىس فخطب تراها.» التي األرض
مسامع عىل يتلوها أن الكهنة وأمر بسنته، والعمل الرب اتقاء عىل الشعب وحض السنة،
ذكرت نبوية بركاٍت إرسائيل بني بارك ثم املظال، عيد يف سنني سبع كل يف مرة الشعب
وعرشون مائة وعمره هناك ومات نابو جبل عىل وصعد التثنية، سفر من ٢٣ الفصل يف

هذا. يومنا إىل قربه أحد يعرف ولم سنة،

نون بن يشوع يف (11)

بعد الشعب بقيادة إليه وعهد ملوىس، مؤازًرا وكان يوسف بن أفرائيم ِسبْط من هو
إرسائيل، بني أسباط عىل أرضها وقسمة فلسطني افتتاح ألمرين: هللا عناية وأعدته وفاته،
لبالد مفتاح بمنزلة وكانت أريحا، وافتتاحه إرسائيل ببني األردن بعبوره األول وأتم
طافوا السابع اليوم ويف أيام، سبعة أسوارها حول الحرب رجال طاف إذ الفلسطينيني،
وقتل فافتتحها الجنوب مدن حارب ثم إرسائيل، بنو ودخلها أسوارها فسقطت مرات سبع
ورصفند، صيدا إىل وتعقبهم شملهم فشتت فلسطني شمال ملوك عليه واعتصب ملوكها،
من واليته فأصبحت األرجح، عىل البقاع وهي املصفاة، بقعة إىل رشًقا سلطته وانبسطت
عىل بانياس وهي لبنان، بقعة يف جاد بعل إىل الشيخ) (جبل سعري إىل املمتد األملس الجبل
الخليل مساكنهم وكانت عناق بني فحارب غانًما ظافًرا الشمال من يشوع وعاد األظهر،
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ناحية كل وحاكم إقطاعات، أو نواٍح إىل منقسمة البالد هذه وكانت وغريها، وأشدود وغزة
ذكر املرصية اآلثار يف وجاء كثريين، ملوًكا قتل أنه يشوع سفر يف ترى ولذلك ملًكا؛ يُسمى
وحيوي وجرجيس وأموري يابويس ذكر فيها وجاء صغرية، ممالك إىل البالد هذه تقسيم
إرسائيل بنو قتلهم الذين امللوك إن الكتاب: لقول مصداًقا ذلك فكان إلخ، وسيني وعرقي
موىس، قتلهما اللذان باسان ملك وعوج اآلموريني ملك سيحون منهم ملًكا، وثالثون واحد

نون. بن يشوع قتلهم ملًكا وعرشون وتسعة
فصل يشوع سفر يف كما إرسائيل بني عىل األرض من ملكوه ما يشوع قسم ثم
يوسيفوس روى ما عىل سنة وعرشين خمًسا إرسائيل بني يشوع ودبر يليه، وما ١٤
يف التي سارح ثمنة يف مرياثة أرض يف ودفنوه سنني، وعرش مائة وعمره ومات اليهودي،
امُلسمى هو املحل وهذا ،(٢٤ عدد ٢٣ عدد (يشوع جاعش جبل شمال إىل أفرائيم جبل
إىل شخص ثم ،١٨٦٣ سنة مدفنه عن كاران فيها كشف وقد نابلس، جنوبي يف تبنة اآلن
واألب ريشار واألب سوليس دي رأيه عىل وتابعه بذلك تيقنًا فزاد ،١٨٧٠ سنة املحل هذا
بعض أخريًا طالعت وقد … (٣١٤ صفحة الثاني املجلد املطول تاريخنا (طالع فيكورو

هذا. مذهبه يف لكاران املعارضة

إرسائيل بني قضاة يف (12)

الكنعانيني، من بينهم بقي من بمحاربة إرسائيل بني بعض اهتم نون بن يشوع وفاة بعد
وحارب عليهم، وانترصوا اللد) جهة (يف بازاق ملك أي: بازق أدوناي شمعون بنو فحارب
العناقيني ورضبوا إليها، رجعوا لكنهم منها وطردوهم أورشليم يف اليابوسيني يهوذا بنو
بني بعض وأحب وافتتحوها، إيل بيت يوسف بنو وحارص عليها، واستحوذوا الخليل يف
أوثانهم عبادة إىل ومالوا ساملوهم بل أعداءهم طردهم عن وتقاعدوا الراحة، إرسائيل
من فكان قاضيًا، سموه مخلًصا لهم أقام الرب إىل لجئوا إذا وكانوا أعداؤهم، فضايقهم
آرام، ملك وشعثائيم كوشان استعباد من خلصهم وقد عثنيل قاضيًا: عرش أربعة هؤالء
الفلسطينيني، بعض من وأنقذهم وشمجر موآب، ملك عجلون ظلم من ونجاهم وآهود
وتولع املدينيني، من وخلصهم وجدعون حاصور، ملك من وخلصاهم باراق مع ودابورة
من إرسائيل بني وأنقذ ويفتاح حربًا، الكتاب لهما يذكر ولم قاضيني كانا ويانري
هليل، بن وعبدون الزابلوني، وأيلون لحم، بيت من وأيصان عمون، وبني الفلسطينيني
رشقي يلون كانوا الثالثة القضاة هؤالء أن والراجح حربًا، الكتاب لهم يذكر لم وهؤالء
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قضاة من وصموئيل وعايل غربية، يف شمشون وسطو وصموئيل عايل والية مدة يف األردن
انترصالفلسطينيون أيامه ويف شيلو، يف أقاموه الذي الرب خباء يف حربًا عايل وكان إرسائيل،
وصموئيل وفنحاس، حفني ابناه وُقتل الرب عهد تابوت منهم وأخذوا إرسائيل، بني عىل
الفلسطينيني محاربة عىل إرسائيل بني حمل موته وبعد الرب بيت يف عايل يخدم كان

عليهم. فانترص
تضاربت معضلة فتلك إرسائيل؟ بني القضاة هؤالء فيها دبر التي املدة كانت وكم
مدة عىل كثريًا زادت منهم لكل الكتاب ذكرها التي السنون ُحسبت وإذا حلها، يف األقوال
انقضت بأنها (١ عدد ٦ فصل ٣ (ملوك الكتاب رصح التي سنة، والثمانني األربعمائة
وضعنا املشكلة هذه ولحل الهيكل، بناء يف سليمان رشع أن إىل إرسائيل بني خروج من

املعلوم: من املعلوم غري العدد استخراج سبيل عىل اآلتي الجدول

(١ عدد ف٦ ٢ (ملوك الهيكل بناء إىل الخروج من التي املدة ٤٨٠ سنة
عديدة آيات يف كما الربية يف إرسائيل بني إقامة مدة ٤٠ سنة

(١ فصل ك٥ (يوسيفوس لهم نون بن يشوع قيادة مدة ٢٥ سنة
(٤١ عدد ف١٣ الرسل (أعمال شاول ملك مدة ٤٠ سنة

(٤ عدد ف٥ ٢ (ملوك داود ملك مدة من ٤٠ سنة
(١ عدد ف٦ ٣ (ملوك سليمان ملك مدة من ٤ سنة

شاول ملك إىل يشوع موت من املجهولة القضاة مدة تكون أن فيلزم ٣٣١ سنة
جهة يف منهما كل واحد وقت يف إرسائيل لبني قاضيان أحيانًا كان أنه وظهر ٤٨٠ سنة

إرسائيل بني ملوك أول شاول يف (13)

فأمره الرب إىل فصىل ملًكا، عليهم يقيم أن صموئيل يسألون إرسائيل بني شيوخ اجتمع
صموئيل عىل ألحوا وملا والخسائر، املتاعب من عليهم يجريه وما امللك سنة لهم يبني أن
صموئيل إىل أتى شاول بأن إليه وهداه عليهم، ملًكا شاول يختار أن الرب إليه أوحى
يف يوافيه أن وأمره ا رسٍّ ومسحه به الرب فعرفه يطلبها، وخرج ألبيه ضلَّت أُتُن عن يسأله
اليوم ذلك يف الشعب صموئيل ودعا بشفعات)، اآلن (املعروفة املصفاة إىل السابع اليوم
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عرش، االثني إرسائيل أسباط عىل القرعة بإلقاء منهم ملًكا ينتخبوا أن وأمرهم إليها،
ووقف قيس، بن لشاول فوقعت السبط، هذا عشائر عىل القرعة ألقوا ثم بنيامني فأصابت
الشعب: فهتف فوق، وما كتفه من كافة الشعب عن طوًال يزيد هو فإذا الشعب بني
عىل نزل فهذا العمونيني، ملك لناحاش محاربته أعماله باكورة وكانت امللك»، «ليحيى
يؤمنهم ال أنه فأجابهم األمان، منه وطلبوا أهلها وضايق الصلت ناحية يف جلعاد يابيش
نحو إليهم فاجتمع وصموئيل، شاول إىل رسًال فأرسلوا لهم، يمنى عني كل يقلع أن إال
فشتت فرق، ثالث عسكره شاول ورتب ألًفا، ثالثون يهوذا رجال ومن رجل ألف ثالثمائة

القتىل. بني مجندًال ملكهم ناحاش ووِجد مذر شذر عمون بني
فلم إرسائيل بني أخذ قد الرعب وكان الفلسطينيني، حارب مللكه الثانية السنة ويف
وأقام أريحا)، جهة يف اآلن (الجلجول الجلجال يف الشجعان بعض إال شاول إىل يجتمع
وطفق يأت فلم هلل، الذبائح ليقدم موعده بحسب صموئيل لينتظر أيام سبعة شاول ثم
فالمه أقبل قد بصموئيل إذا منه فرغ وملا املحرقة، إصعاد عىل فأقدم يتفرق الشعب
وخرج يدوم، ال ملكه أن وأسمعه الذبائح، بتقدمة الكهنة حق اختالسه عىل اللوم شديد
مكماش معرب إىل طالئعهم وأقبلت إرسائيل، أرض يف يخرِّبون فرق ثالث الفلسطينيون
عىل ووثبا سالحه حامل مع هناك صخٍر عىل وتسلق شاول بن يوناثان فانفرد (مخماس)،
الفلسطينيني عىل الرعب فاستوىل رجًال، عرشين نحو منهم فقتال الفلسطينيني، محرس
كان من شاول إىل وانضم عليهم وثبوا تشتتهم شاول عسكر رأى وملا يهربون، وأخذوا
رجل، آالف عرشة نحو عسكره صار حتى وغريهم الفلسطينيني مع إرسائيل بني من
كل شاول حارب ثم عمواص، رشقي يف وهي يعلو إىل مخماس من يطاردونهم واستمروا
الكتاب يطرفنا ولم ظافًرا، وكان صوبا، وملوك والعمونيني املوآبيني من حوله كان من

الحرب. هذه أخبار تفصيل من بيشءٍ
ويبيدهم؛ العمالقة ليحارب شاول؛ إىل صموئيل أرسل الرب أن أنبأنا الكتاب لكن
وعرشة مائتي شاول فجمع موعدهم، أرض إىل طريقهم يف إرسائيل بني اعرتضوا ألنهم
وأرس السيف، بحد وجده من كل وقتل ورضبهم، عماليق مدينة إىل بهم وزحف راجل آالف
فأوحى ظافًرا، وعاد سمني وكل والبقر، الغنم خيار عن وعفا حيٍّا وأبقاه ملكهم أجاج
أمره كما ماشيتهم وكل العمالقة يبد لم ألنه شاول؛ عىل ساخط أنه صموئيل إىل الرب
بالطاعة يرس كما باملحرقات يرس الرب «أترى قائًال: ذلك عىل فأنبه صموئيل، إليه فأتى
وتحول خطيتي.» فاغفر خطئت «قد شاول: فقال رذله، قد الرب أن له وأبان لكالمه!»
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إرسائيل مملكة الرب «سيشق له: فقال فانشق، ردائه بطرف شاول فأخذ لينرصف النبي
فُقتل. بقتله وأمر عماليق.» ملك بأجاج إيلَّ «هلم صموئيل: قال ثم عنك.»

النبي فمسحه إليه، وهداه إرسائيل عىل ملًكا داود يمسح أن صموئيل الرب وأمر
الرضب يحسن رجًال يستدعي أن عليه ذووه وأشار شاول، املاليخولية داء واعرتى ا رسٍّ
فأرسل يىس بن داود إىل بعضهم وهداه كربه، فرج املرض نوبة اعرتته إذا حتى بالكنارة
بعده أو شاول يدعوه أن قبل داود وكان سالحه، حامل وجعله به، إليه يبعث أن أبيه إىل
وأتى به، رأسه واحتذ سيفه أخذ ثم مقالعه، يف ألقاه بحجر وقتله الجبار، جليات صارع
يوناتان وصافاه إليه وقربه داود شاول وأحب الرب، بيت يف السيف فوضع شاول إىل به
خلًفا يكون أن ووجس داود من الغرية أخذته أن شاول يعتم ولم له، وأخلص شاول بن
شاول وطارده وموآب جت إىل ثم الكاهن، ملك أخي إىل أوًال وجهه من داود فهرب له،

عنه. فعفا قتله من داود وتمكن
وحسبانهم النقسامهم، به الظفر مؤملني شاول ملحاربة الفلسطينيني أقطاب وتألب
إىل الشمال نحو الفلسطينيني جيوش وتقدمت شاول، عىل ينارصونهم ورجاله داود أن
جيوش كثرة شاول ورأى جلبوع، جبل اآلن املسمى وهو بجلبوع ونزلوا عامر، بن مرج
باألنباء، وال بالكهنة وال بالحلم ال يجبه فلم الرب وسأل وارتعد فخاف الفلسطينيني،
فأصعدته، صموئيل له تُصعد أن منها وطلب النارصة) (جهة دور عني يف عرافة فمىضإىل
أنت معي تكون وغًدا داود، صاحبك إىل ودفعها يدك من اململكة الرب «شق له: فقال
شاول لينذر بذلك سمح الرب أن صموئيل ظهور يف األقوال وأمثل القبور.» يف وبنوك
وأخرب تنبأ رقاده بعد «ومن صموئيل: يف (٢٢ عدد ٤٦ (فصل سرياخ ابن وقال بهالكه،
يَْزَرِعيل إىل الفلسطينيون وتقدم مرتاًعا، كئيبًا معسكره إىل شاول فعاد بوفاته، امللك
شاول أثر عىل الفلسطينيون وشد إرسائيل بنو وانهزم الحرب نار وتسعرت اآلن)، (ذرعني
لحامل فقال بالجراح، وأثخنوه األب بالقيس الرماة وأدرك الثالثة، أوالده فقتلوا وبنيه
يمد أن سالحه حامل يشأ فلم هؤالء.» يقلتني لئال به؛ وأوجئني سيفك «استل سالحه:
الفصل يف املذكورة مناحته داود عليه وناح فمات، عليه وسقط سيفه هو فأخذ يًدا، إليه

سنة. أربعني شاول ملك وكان الثاني، امللوك سفر من األول
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والنبي امللك داود يف (14)

رجال فأتى الخليل إىل صعد ظافًرا عاد وملا شاول، قتل عندما العمالقة يحارب داود كان
أخذ أنه إال جيشه ورئيس شاول عم نري بن إبنري من يكن فلم ملًكا، فأقاموه يهوذا،
من وكثريون األردن عرب سكان له فدان إرسائيل، بني سائر عىل وملكه شاول بن أشبوشت
أشبوشت، رجال نري بن إبنري فأخذ سنتني، مريديه عىل امللك له واستتب إرسائيل، أسباط
وكانت … أخته رصوية بن يواب مللتقاهم داود فأرسل اآلن)، (الجب جبعون إىل بهم وأتى
لداود، النرص فكان مرات القتال واستُؤنف أشبوشت، ورجال إبنري انهزام القتال عاقبة
أيوب عىل ذلك فشق بذلك، وهمَّ إليه إرسائيل بني يجمع بأن وعاهده داود إىل إبنري وانحاز
بأشبوشت وغدر عشائيل، أخاه قتل إبنري ألن إبنري؛ فقتل داود جيش رئيس رصوية بن
عىل داود وناح فُقتال، بقتلهما داود فأمر داود، إىل به وأتيا رأسه فقطعا له غزاة رئيسا

بامللك. واستقل وأشبوشت إبنري
وكان وفتحها، أورشليم يف صهيون قلعة حصاره داود أعمال باكورة وكان
وحالف فيها، والتحصني األبنية يف وزاد داود مدينة وسماها بها بقوا قد اليبوسيون
داود سطوة الفلسطينيون وخيش الفونيقيني، عىل كالمنا يف مر كما صور ملك حريام
الجبابرة وادي يف فاجتمعوا صولته، زيادة من تدارًكا الدفاع عىل الهجوم وآثروا بأسه وشدة
تاركني فانذعروا إليهم داود فزحف البقعة)، اآلن ويسمى الراجح عىل أورشليم جنوب (يف
سورية، ملوك من بغريهم مستنجدين ثانية القتال استأنفوا أنهم عىل وأصنامهم، ذخائرهم
جازر إىل داود فتبعهم شديًدا، عاصًفا عليهم الرب وأثار الوراء من عليهم داود فعكف
من الرب عهد تابوت نقل ثم الفلسطينيني، مملكة عن داود مملكة الفاصل التخم هي التي
باحتفاءٍ أورشليم إىل له الفلسطينيني رد بعد وضع كان حيث اآلن)، غوش (أبي يعريم
يسبحون مرنمني وأقام قرصه، يف له داود أعدها التي املظلة وسط يف ووضعوه عظيم،
النبي يوناتان إىل الرب كالم وكان مزامري، لذلك ونظم عينها أوقاٍت يف التابوت أمام هللا
األول األيام (أخبار ابنه لسليمان يقول داود وترى له هيكل ببناء ليهتم لداود يقول أن
حروبًا وبارشت كثرية دماءً سفكت قد قائًال: الرب كالم إيلَّ صار «قد :(٢ عدد ٢٣ فصل
داود وكان السمي.» بيتًا يبني هو ابن لك يولد ذا فهو بيتًا يل أنت تبن فال عظيمة،
الحرب داود واستأنف الهيكل، بناء يف ابنه لينفقه وفضة ذهب من يجمع ما كل يدخر
نفسه رأى وملا جاورها، وما عاصمتهم (ذكرين) جت وافتتح وأذلهم، الفلسطينيني مع
وأرس شملهم وبدد املوآبيني فرضب جرار، بعسكٍر األردن عرب مجاوريه جهة من آمنًا
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فارس وسبعمائة ألًفا منه وأخذ صوبة، ملك عازر هدد داود رضب ثم غفريًا، ا جمٍّ منهم
جنود بدَّد داود أن حماة ملك توعي وسمع املركبات، خيل وعرقل راجل ألف وعرشين
من وكان بينهما، معاهدة عىل ع فوقَّ داود إىل يورام ابنه فأرسل دمشق، وآرامي عازر هدد
إىل الفرات من سورية شامًال داود ملك فأصبح والفونيقيني، حريام معاهًدا األخرى الجهة
مرص، يف األهلية الحروب املدة تلك يف توفرت قد أن املرصية اآلثار وأنبأتنا مرص، حدود

مملكته. جنوبي عىل املرصيني سطو من مأمٍن يف داود فجعلت
متذكًرا يعزيه داود فأرسل حنون، ابنه فخلفه عمون بني ملك األثناء تلك يف وتويف
جواسيس داود وفد العمونيون فحسب شاول، وجه من فراره عند إليه أحسن أباه أن
وخافوا فعلتهم، سوء إىل عمون بنو واستفاق لحاهم، نصف وحلقوا مهانني، فردوهم
جوارهم، من وغريهم وبعلبك البقاع، وسهول دمشق آراميي فاستأجروا داود، بطش
الفريقني بني ما الحرب نار واصطلت األبطال، وجميع جيشه قائد يواب داود فأرسل
اآلراميني من رجاًال واستدعى القوم بني عازر هدد فحرش والعمونيون، اآلراميون وانهزم
وزحف األردن فعرب بنفسه، الحرب يشهد بأن عليه يقيض األمر داود فرأى الفرات، عرب يف
وملا فارس، ألف وأربعني مركبة سبعمائة منهم وأهلك وجهه من فانهزموا اآلراميني إىل
ويف له، ودانوا داود وصالحوا وهربوا، ذُعروا انكرس قد عاز هدد جيش املتألبني باقي رأى
ربة وحارصوا عمون بني مدن فدمروا إرسائيل، ورجال يواب داود أرسل التالية السنة

رأسه. عن ملكها تاج وأخذ املدينة ففتح هناك، إىل داود ورجع عمون،
أوريا امرأة بتشباع مفاجرته الشهريين: إثميه داود اقرتف الحرب هذه أثناء ويف
من بقي ما رصف وقد داود، تاريخ صفحات سوَّدا اإلثمان فهذان زوجها، بقتل وتسببه
وأرسل زبوره، أكثر لذلك وتشهد لهما، اقرتافه عن مكفًرا هللا مستغفًرا باكيًا آسًفا حياته
موت وأولها املصائب؛ من إليه ذنبه يجره بما وينذره صنيعه عىل يوبخه تانان إليه الرب
قتل أن إىل له ومحاربته عليه ابنه إبشالوم خروج ثم زنائه، من بتشباع ولدت الذي االبن
الكتاب أوجز الفلسطينيني مع أخرى حروب لداود وكانت كثريًا، عليه فوجد إبيشالوم
بهذا الرب فأغضب إرسائيل بني بإحصاء داود أمر ثم ،(٢١ فصل ثاني (ملوك بذكرها
عىل رضيبة يحدث أن منه داود غرض ألن وإما والتكرب؛ الخيالء مصدره ألن إما اإلحصاء؛
ثالث إحدى ليختار ويخريه بإثمه يذكره داود إىل النبي جاد الرب وأرسل رجل، كل رأس
ثالثة الوباء وإما أشهر ثالثة أعدائه أمام الهرب إما سنني، ثالث مدة الجوع إما رضبات:
فأرسل كثرية، مراحمه ألن الرب؛ يدي يف الوقوع واختار ا جدٍّ خطئت داود: فقال أيام،

رجل. ألف سبعون الشعب من فمات إرسائيل، يف وباءً الرب
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ينوي ما النبي ناتان وعلم مكانه، يملك أن أبنائه أحد أدونيا وطمع داود شاخ قد
وتذكره أدونيا يصنع ما فتخربه امللك، عىل تدخل أن سليمان أم بتشباع فكلم أدونيا،
وغريهما النبي وناتان الحرب صادوق فاستدعى عرشه، عىل ابنها سليمان يجلس أن بيمينه
فهتف االحتفاء، بمزيد الحرب صادوق ومسحه سليمان ابنه إىل بامللك وعهد حاشيته، من
يبنيه الذي الرب هيكل رسم سليمان إىل داود وسلم سليمان، امللك ليحيى الشعب جميع
وسليمان، إرسائيل رؤساء جميع وجمع الهيكل، إنشاء عىل للنفقة أعده كان ما إليه وسلم
والقول … هللا توفاه سنة أربعني داود ملك أن وبعد بسنته، ويعملوا هللا يتقوا أن وأوصاهم
كتب وقد ،١٠١٥ سنة ومات ١٠٥٥ق.م سنة ملك داود أن العلماء جمهور من به املسلم
فيها ذكر التي كالزبور أيامه عن متأخر بعضها بل له، كلها ليس أن واألظهر الزبور داود

بابل. سبي

امللك سليمان يف (15)

سليمان فجامله منه، امللك يأخذ أن أدونيا وحاول سنة، عرشين ملك يوم سليمان عمر كان
العامة، الراحة إقالقه يواصل كيال فقتله؛ أرسل مطامعه عن ينكف لم وملا عنه، وعفا أوًال
كان وألنه لذلك؛ يواب وقتل ألدونيا محازبًا كان ألنه الرب؛ كهانة عن الحرب أبياتار وعزل
مأمٍن يف يكون أن وشاء محالفيه، كبار ومات لسليمان امللك واستتب وعماسا إبنري قتل قد
(تل جازر إىل فرعون وصعد بابنته مرصوتزوج ملك فرعون فحالف الخارجني، سطو من
املقيمني الكنعانيني وقتل وأحرقها فأخذها جنوبًا)، وخلده عمواصرشًقا من قريبة جازر
سطوته وتعظيم بحكمته، أمته ملوك وجميع أباه سليمان وفاق البنته، مهًرا ووهبها بها
والفونيقيني، صور ملك الثاني حريام مع أبيه محالفة وجدد وفخامتها، آثاره وكثرة وغناه
إىل ونقلها لبنان، من األرز أخشاب بقطعه الهيكل بناء عىل حريام وعاونه بابنته وتزوج
وقد وزخرفه، الهيكل لبناء عملة له وبإرساله يافا، إىل البحر يف أطواًفا جعلها ثم جبيل
لخروج والثمانون األربعمائة السنة وهي مللكه، الرابعة السنة يف الهيكل لهذا إنشاؤه كان
من أظهر هما قولني عىل ١٠٢٠ق.م سنة أو ١٠١١ سنة وهي مرص، من إرسائيل بني
الكتاب ذكرها فقد وهيئته، وزخرفته أثاثه وفخامة الهيكل، بناء عظمة وأما األقوال، باقي

فطالعه. ف٦ الثالث امللوك سفر يف
أشهرها قصوًرا بنى أورشليم ففي وغريها: أورشليم يف أخرى أبنية سليمان أنشأ وقد
طوًال ذراع مائة وكان لبنان، أرز أخشاب من فيه ما لكثرة لبنان غابة امُلسمى القرص
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لسكناه، آخر قًرصا وبنى أروقة بجانبه وأنشأ سمًكا، وثالثني عرًضا ذراًعا وخمسني
بنت بامرأته خصها أخرى داًرا وأنشأ وحاشيته، نسائه لكثرة فسيًحا كان أنه جرم وال
الربك منابع بقرب سليمان بربك املعروف املحل من املاء أورشليم إىل وأجرى فرعون،
برك من والقناة أورشليم إىل املاء باقي ويجر هناك خمائل منها يسقي وكان املذكورة،
أنشأ وقد إليها، املاء لجلب صالحة غري وإن محفوظة، برحت ما أورشليم إىل سليمان
أن واألظهر ،(٤ عدد ٢ (فصل الجامعة سفر يف قال كما وفراديس، جنات أيًضا سليمان
أحاطها بل أورشليم إىل املاء بجر يكتف ولم إرطاس، وادي يف كانت هذه سليمان جنات
والحجار كلها، املدينة ابنه فسور مدينته، حصن قد داود أبوه وكان منيعة، بأسواٍر

سليمان. أسوار بقايا من هي الحرم من الغربي الجنوب يف التي الضخمة
ومجدو الحولة)، بحرية (فوق حاصور املدن أورشليم عن خارًجا سليمان حصن قد
سليمان زوجة البنته فرعون وهبها التي جازر) (تل وجازر لجون اآلن املسماة وهي
يف وتدمر بعلة سليمان وبنى ،(١٨ عدد ٨ (فصل الثالث امللوك سفر يف وجاء وغريها،
سطو من الفرات طريق لتأمني الزًما بناءها سليمان ورأى موقعها فمعلوم تدمر أما الربية،
بعض فذهب بعلة وأما حكمته، آيات أعظم من لها وإنشاؤه والتجار، املارة عىل البدو
يف بعلبك غري مدينة بها املراد أن غريهم وذهب بعلبك بها املراد أن والجوابني املفرسين
سليمان قبل املرصية اآلثار يف بعلبك اسم ورد وقد فيها، كثرية ملدٍن اسم فبعلة … فلسطني
وجعلها حصنها فقد بناها، سليمان يكن لم إذا بعلبك أن نراه والذي ببقعات، مسمات
ومخافر للخزن مدنًا أيًضا سليمان وبنى وفلسطني، تدمر بني متوسطة للتجارة محطة

أورشليم. إىل املؤدية السبل كل السوداء بالحجارة ورجمت جنوبًا، الجنود بها يقيم
والرضائب املكوس بها تفي ال وافرة نفقات تستلزم كانت هذه سليمان أبنية إن
التجارة سلع عىل مكوًسا فوضع باالتجار صور ملك حذو فحذا والجزيات، والهدايا
وما ومرص العرب بالد من إليها البضائع بنقل التجار يزاحم أخذ بل مملكته، عىل الواردة
واشرتك واآلراميني، الحثيني مللوك والخيل املركبات مرص من يشرتي وكان النهرين، بني
والهند العرب بالد سلع لنقل األحمر البحر عىل سفن عمل يف صور ملك حريام مع
تنقل كانت الهند يف محل األظهر عىل وهو أوفري، إىل تصل السفن هذه وكانت … وغريهما
أرباح التجارة هذه من لسليمان وكان الصندل، وخشب والطاووس والقردة الذهب منه
لبنان غابة بيت وآنية رشبه آنية جميع وجعل الذهب، من مجنب خمسمائة فعمل عظيمة،
الحجارة. مثل أيامه يف كانت أنها أورشليم يف الفضة عن الكتاب وعرب خالص، ذهٍب من
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ملكة كانت أنها واألظهر اشتهرت، التي حكمته لتسمع سليمان إىل سبأ ملكة وأتت
امللكة هذه وأتت الحبشة، بعض إىل سلطتها امتدت وربما العرب، بالد جنوبي يف سبأ
األرض ملوك عىل سليمان وتسامى امللوك، من غريها وأمه وعظيمة ثمينة بهدايا لسليمان
إىل ذلك به فأدى والرتف، والسلم الرغد بحبوحة يف وشعبه راتًعا وكان وغناه، بحكمته
والعمونيني املوآبيني من فرعون ابنة مع كثريات غريبات نساء أحب ألنه باملالذِّ؛ االنغماس
عن إرسائيل بني الرب نهى التي األمم من وغريهم والحثيني، والفونيقيني واألدوميني
نساؤه وحملته هللا، سنة عىل املحافظة يف عزمه ووهن قلبه نساؤه فأزاغت معهم، االختالط
وأثار له مؤنبًا مرتني الرب له فتجىل أورشليم، يف معابد لها وأقام ، معبوداتهنَّ عبادة عىل
بن رزون ثم ساكنيها، راحة ويقلق سليمان مملكة عىل يسطو فكان األدومي، هدد عليه
مملكة عىل يسطو وكان دمشق ملك ثم صوبة، ملك هدد جيش يف قائًدا كان الذي اليداع
أفرائم، ِسبْط من ناباط بن ياربعام وهو إرسائيل، بني من فاتنًا عليه وسلط أيًضا سليمان
عىل االستيالء إىل يتوق كان الذي شيشاق، ملكها إىل مرص إىل فر بقتله سليمان أمر وملا
فلسطني، افتتاح عىل به ليستعني عنده وأمسكه مثواه وعظم بيَاُربَْعام فرحب فلسطني،
ألن إرسائيل؛ مملكة وشق اليهودية، إىل رجع بعدها ومن سليمان وفاة إىل عنده فبقي

أبيه. لداود إجالًال سليمان أيام يف يشقها أن يشأ لم الرب
أربعني إرسائيل كل عىل سليمان ملك أيام «وكانت :(١١ فصل ٣ (ملوك الكتاب قال
:(٣٢ عدد ٤ فصل ثالث (ملوك أيًضا الكتاب وقال سنة.» ستون وعمره هللا وتوفاه سنة،
الشجر يف وتكلم أناشيد، وخمسة ألًفا أناشيده وكانت مثل، آالف ثالثة سليمان «وقال
والزحافات والطري البهائم يف وتكلم الحائط، يف تخرج التي الزوىف إىل لبنان عىل األرز من
بقوله: املفتتح الجامعة وسفر األمثال، سفر إال سليمان كتبه مما يبق لم ولكن والسمك.»
بعد السفر هذا كتب سليمان أن بعضهم وحسب أورشليم.» ملك داود بن الجامعة «كالم
أن عىل القدماء وأجمع خالصه، عىل األدلة من ذلك لهم وكان هللا، إىل توبة اإلثم اقرتافه
بعض وعزا ذلك، عىل متابعتهم يف املتأخرون وتردد أيًضا لسليمان هو األنشاد نشيد سفر
يف واملبحث إليه، النسبة هذه تحقيق يمكن وال سليمان، إىل أيًضا الحكمة سفر القدماء

هلل. فيها الحكم ترك فاألوىل اليوم، إىل تحل لم معضلة هالكه أو خالصه
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إرسائيل بني مملكة قسمة يف (16)

الشعب وكان حكمته، من بيشءٍ أباه يشبه يكن ولم َرُحبَْعام، ابنه ملك سليمان وفاة بعد
قد كان ناباط بن ياربعام أن مر وقد سليمان، فرضها التي واألثقال الرضائب من يئنون
إىل فأرسع ذووه، ياربعام استدعى وفاته فبعد مرص، إىل وجهه من وفر سليمان، عىل ثار
خصومه فأرسل باحتفاء، ليملكوه هناك إىل َرُحبَْعام يستدعوا أن عىل الشعب وحمل نابلس
تخفيفها، ويلتمسون بها، أبوه أثقلهم التي األحمال، إليه يشكون ياربعام رئيسه وفًدا إليه
فانفضوا أبيه، نري عىل سيزيد أنه الوفد وأجاب معه، نشئوا الذين الفتيان َرُحبَْعام فشاور
أدورام، إليهم أرسل ليسرتضيهم يحبهم من إليهم يرسل أن من وبدًال مغضبني، أمامه من
عليه وتمرد أورشليم إىل بالعود امللك وأرسع فمات، بالحجارة فرجموه عليهم يثقل وكان
بنو سبطه إال لَرُحبَْعام يبق ولم عليهم، ملًكا ناباط بن ياربعام وأقاموا العرشة، األسباط
وبنيامني يهوذا مملكة مملكتني: إىل إرسائيل بني مملكة فانشقت بنيامني، وسبط يهوذا

نابلس. وعاصمتها سموها كما إرسائيل ومملكة أورشليم، وعاصمتها

يهوذا ملوك يف (17)

يكهنوا أن يشئوا لم ألنهم الالويون؛ مملكته إىل أضيف سليمان: بن َرُحبَْعام (١)
عليه وحمل وغريها، والخليل لحم بيت وحصن لألوثان، ياربعام أقامها التي املذابح عىل
يف ما فانتهب أورشليم، إىل وزحف املحصنة، املدن طريقه يف فأخذ مرص ملك شيشاق
يقرض لم لكنه سليمان، عملها التي الذهب ومجان امللك دار وخزائن الرب بيت خزائن

سنة. ١٧ ملك أن بعد َرُحبَْعام وتويف عرشه، عىل َرُحبَْعام أقر بل اململكة
ياربعام وبني بينه الحرب وانتشبت أورشليم يف امللك يف َرُحبَْعام أباه خلف أِبيَّا: (٢)
وقتل ألبيا النرص فكان منه أكثر ياربعام وحشد كثيًفا، عسكًرا أبيا فحشد إرسائيل، ملك
وذل يهوذا بنو فعز مملكته من املدن بعض وأخذ نصفه، من أكثر ياربعام عسكر يف

داود. مدينة يف وُدفن ومات سنني ثالث إال يملك لم أبيا أن إال إرسائيل، مملكة
كثرية مدنًا وحصن األصنام أقذار جميع ونفى املسعى، فأحسن آسا ابنه وخلفه (٣)
الكويش زارح عليه وخرج والسلم، األمن رياض يف رعيته رتعت وبحكمته مملكته، يف
وما شملهم فشتت الكوشيني، عىل آسا الرب فنرص مركبة، وثالثمائة مقاتل ألف بألف
أنه لالنرمان: األول قوالن: أظهرها أقوال هذه زارح، ويف غزة، جنوبي إىل يطاردهم انفك
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لشمبوليون والثاني فلسطني، يجتاح أن إىل وعمد مرص، اجتاح الذي الحبشة ملك أزرح
ملك بَْعَشا وخرج والعرشين، الثانية الدولة من مرص ملك أوزركن هو زارح أن وسميت:
ذلك وأرسل امللك، ودار الرب بيت خزائن من وفضة ذهبًا آسا فأخذ آسا، عىل إرسائيل
فلبى أمالكه عن لينكف بَْعَشا؛ أمالك عىل يخرج أن إليه ورغب دمشق ملك هدد ابن إىل
للذب يرجع أن فاضطر بَْعَشا، أمالك بعض عىل فاستحوذ جيًشا وأرسل دعوته، هدد ابن
فغضب بَْعَشا، عىل دمشق بملك الستعانته آسا مؤنبًا الرآي حناني الرب وأرسل ملكه، عن
مقربة يف ودفن مللكه، واألربعني الحادية السنة يف ومات آسا واعتل وسجنه، الرآي عىل آسا

لنفسه. حفرها
جده داود طرق يف وسلك سنة، وثالثون خمس وعمره يوشافاط ابنه وخلفه (٤)
بسنن العمل عىل ويحضونه الشعب، يعلِّمون وكاهنني الالويني من وتسعة معلمني وأرسل
ال والهدايا التقادم له وقدم للشعب، ويفرسونها بها يقرءون الرب توراة ومعهم هللا
أخاب بمصاهرته إال يوشافاط يعب ولم أيًضا، والعرب الفلسطينيون بل فقط رعيته
من الصالح امللك هذا غرض وكان يورام، البنه زوجة بنته َعثَْليا اتخذ ألنه إرسائيل؛ ملك
وخرج عثليا، رش من تراه ملا آمل ما عكس فكان الرب، طريق إىل أخاب يرد أن ذلك
وقىض الرب، فنرصه ملكه، سني آخر يف يوشافاط عىل واألدوميون والعمونيون املوآبيون

داود. مدينة يف ودفن سنة وعرشين خمًسا ملك أن بعد يوشافاط أجل
متزوًجا وكان بعده، سنني وسبع أبيه أيام يف سنة يهوذا يف وملك يورام ابنه وخلفه (٥)
يف الهامة األحداث ومن السوء، وصنع أخاب بيت طريق يف فسار مر كما أخاب بنت بعثليا
الجزية يؤدونهم داود أيام من كانوا أن بعد يهوذا، ملك سيادة من األدوميني خروج أيامه
ملشورة ذلك إىل منقاًدا آخرهم عن الستة إخوته قتل أنه امللك هذا فظائع ومن والخراج،
فافتتحوا يهوذا مملكة إىل وزحفوا والعرب، الفلسطينيني عليه الرب أثار وقد عثليا، امرأته
قفلوا بل اليهودية، يف يثبتوا لم ولكنهم املال، بيت يف املال من وجد ما كل وانتهبوا مدنها
غري ومات آالمه يف سنتني وقىض أمعائه، يف عضال بداء يورام الرب ورضب بالدهم، إىل

امللوك. مقربة يف يدفن ولم عليه مأسوف
أمه وكانت واحدة سنة وملك سنة، وعرشين اثنتني عمره وكان أََحْزيَا ابنه وخلفه (٦)
ملك حزائيل بني الحرب ملكه سنة من وكانت أخاب بيت طريق يف فاستسار تدبره، عثليا
ياهو بمسح الرب وأمر انكرسا وملا للقتال معه أََحْزيَا وخرج خاله، يورام وبني دمشق،
فأمر أََحْزيَا فر خاله يورام يقتل ياهو رأى وملا للقائه، أََحْزيَا خرج إرسائيل عىل ملًكا
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فدفنوه وحملوه هناك فمات (اللجون)، مجدو إىل هاربًا واستمر فجرح يرموه، أن ياهو
داود. مدينة يف

امللك، يف هي لتستبد امللكي؛ النسل جميع أهلكت مات قد ابنها أن رأت ملا عثليا: (٧)
حيث مخدٍع، يف وأخفته له ومرضًعا هو أخيها ابن يواش أََحْزيَا أخت يوشباع أخذت لكن
حي، يواش أن تدري ال سنني ست عثليا وملكت الهيكل، جانب يف الكهنة ينام كان
يواش وأراهم الجنود، رؤساء األحبار رئيس يواداع استدعى السابعة السنة كانت وملا
لتمليكه، الشعب يؤهبون الالويني بعض وأرسل الرس، يكتموا أن واستحلفهم امللك، ابن
ووضع ومسحه، بيواش أتى اجتمعوا وملا أورشليم، يف لالجتماع موعًدا لهم ويرضبون
ثيابها فمزقت عثليا وسمعت امللك، ليحيى وهتفوا الشعب، كل فصفق رأسه عىل التاج
ودخل وقتلوها فأخرجوها الصفوف، خارج يخرجوها أن األحبار رئيس فأمر وكمًدا، غيًظا
يواش. شب أن إىل للملك مدبًرا يواداع وكان فهدموه، أورشليم يف الذي البعل بيت الشعب
وأحسن سنة، أربعني امللك منصة عىل واستمر سنني، سبع وعمره يواش ملك (٨)
كان ألنه موته؛ بعد حاله وتبدلت يرشده، األحبار رئيس فيها كان التي األيام كل املسعى
ولم فماألهم، األصنام بعبادة يغرونه األرشار بعض عليه وأقبل العزيمة، ضعيف واهنًا
يفتتح أن وهمَّ ورضب فقتل يهوذا، مملكة عىل دمشق ملك حزائيل وخرج إال سنة تمض
وأن امللك، ودار الهيكل خزائن يف نفيس كل يأخذ أن جبانته ليواش فسولت أورشليم،
ألخذ عسكًرا التالية السنة يف وأرسل أورشليم، عن فانرصف حزائيل إىل جزية يرسله
يهوذا ملك جيش فانكرس حزائيل، عسكر عىل أضعاًفا ينيف عسكًرا يواش فجيش الجزية
كبرية، غنائم وأخذوه يهوذا أكابر بعض وقتلوا أورشليم، دخلوا الذين القالئل أولئك أمام

امللوك. مقابر يف يدفنوه ولم وقتلوه، عليه وتحالفوا هذا يواش عبيد يحتمل فلم
عىل واستمر سنة، وعرشون خمس وعمره أورشليم يف ملك يواش: بن أََمْصيَا (٩)
يُخضع أن أزمع وقد أوالدهم، عن وعفا أبيه قاتيل وقتل سنة، وعرشين تسًعا امللك منصة
بالد إىل جيًشا فحشد يورام، عهد يف يهوذا سلطة نبذوا كانوا أن بعد لسلطته األدوميني
صخرة أعىل من طرحهم ثم آالف، عرشة وأرس رجل آالف عرشة منهم أََمْصيَا فقتل أدوم،
عليه الرب فسخط لها وسجد األدوميني آلهة تماثيل معه وأحرض ظافًرا، وعاد فتحطموا
يحرشه إرسائيل ملك يواش إىل وأرسل وهدده، النبي فازدجر يؤنبه نبيٍّا إليه وأرسل
وشعبه، أََمْصيَا مذلة إىل أفضت حرب بينهما فكانت إرسائيل ملك عليه فصعد للقتال،
فهرب رجاله بعض عليه وتحالف خامًال، أََمْصيَا وأمىس ونهبها، أورشليم يواش وافتتاح
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أورشليم إىل وحمل فقتلوه، أثره يف رجاًال املتحالفون فأرسل اآلن)، القيس (أم الكيش إىل
داود. مدينة يف آبائه مع فدفن

سنة، عرشة ست وعمره وملكوه أبيه، مقتل بعد الشعب أخذه أََمْصيَا: بن َعَزْريَا (١٠)
لكنه الرب، سنة عىل أوًال َعَزْريَا وحافظ سنة، وخمسني اثنتني امللك منصة عىل واستمر
وأسوار (ذكرين) سورجت وهدم عليهم، واستظهر الفلسطينيني وحارب املشارف يزل لم
وبنى أورشليم ن وحصَّ (معني)، معون وسكان العرب عىل الرب ونرصه وأشدود، يبنة
فمنعه الهيكل، يف البخور بتقدمة الكهنة عمل يعمل أن وادَّعى قوته وعظمت أبراًجا، فيها
بالربص رضبه الرب ألن الهيكل؛ من يخرج أن واضطر كاهنًا، وثمانون الكهنة رئيس
ال امللوك مقربة حقل يف ودفنوه مات، أن إىل امللك يدبر يوثام ابنه وكان بيته، يف فاعتزل

مدافنهم. يف
يف شيئًا وأصلح املسعى وأحسن سنة، عرشة ست ملكه ودام يوثام ابنه وخلفه (١١)

داود. مدينة يف ودفن ومات الرب بيت
محاربته عىل واتفق سنة، عرشة ست وملك سنة عرشون وعمره أحاز ابنه وخلفه (١٢)
وال يفتحاها أن يقدرا فلم أورشليم وحرصا فجيشا إرسائيل، ملك وفاقح آرام ملك رصني
وقتل دمشق، إىل أرسى غفريًا ا جمٍّ رصني وأخذ يهوذا، بشعب نكال ولكن أحاز، يقهرا أن
والبنني النساء من ألف مائتي وسبى يهوذا، بني من ألًفا وعرشين مائة واحد يوم يف فاقح
ملك فالرص تجلت إىل أحاز فأرسل له، النبي عوبيد لتهديد األرسى أطلق ثم والبنات،
امللك، ودار الرب بيت يف والفضة الذهب من وجد ما وأخذ ويستنجده، له يتذلل آشور
الذي آشور ملك استمداد عن باالمتناع النبي إشعيا إلرشاد يصغ ولم هدية، إليه وأرسلها
دمشق، إىل وصعد فلسطني مدن بعض وأخذ سورية، عساكره وغشت أحاز دعوة لبى
فالرص تجلت آثار وجاءت الكتاب، يف جاء ما هذا ملكها، رصني وقتل أهلها وسبى فأخذها
أن اضطر ألنه عليه؛ وباًال آشور بملك أحاز استنجاد فكان تفصيل، بأكثر له مصداًقا
الرب هيكل يف مذبًحا وينصب الجزية، إليه ويؤدي لسلطته، يخضع وأن بالده إليه يسلم
يف وُدفن بتوفيه، منه هللا فانتقم آللهتهم، ضحايا عليه وقدم اآلراميني، مذابح هيئة عىل

امللوك. مدفن يف ال داود مدينة
ويف سنة، وعرشين تسًعا وملك سنة، وعرشين خمًسا عمره وكان َحَزِقيَّا ابنه وخلفه (١٣)
مملكة وانقرضت بالده، إىل إرسائيل بني آشور ملك وجال السامرة أُخذت مللكه السادسة
بأمر العناية وأجلها مهامه أول وكان جده، بداود متشبًها مستقيًما َحَزِقيَّا وكان إرسائيل،
اآللهة تماثيل وكرس األنصاب، وحطم ابنه أيام يف مقفًال كان الذي الهيكل ففتح الدين،
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ألن الربية؛ يف أقامها قد موىس كان التي النحاسية الحية سحق أن إىل اتصل بل الفونيقية،
وقع فصح أول بعيد واحتفى الرب، ألمر خالًفا وثنية عبادة يعبدونها كانوا إرسائيل بني
ومرض سنته، بحسب أيام سبعة للرب فعيدوا أورشليم إىل إرسائيل بني فجمع أيامه، يف
إشعيا إىل الرب فأوحى وبكى، الرب إىل فصىل باملوت، ينذره النبي إشعيا فوافاه َحَزِقيَّا
ملك رش من أورشليم وبإنقاذه عمره، عىل سنة عرشة خمس بزيادة ويبرشه إليه يعود أن
الرابع امللوك سفر يف وجاء درجات، عرش الوراء إىل الظل برجوع ذلك له وحقق آشور،
غيًظا سنحريب فاحتدم له»، يتعبد ولم آشور ملك عىل «تمرد َحَزِقيَّا أن (٧ عدد ١ (فصل
مدن وحارص ،٧٠١ سنة هذه غزوته وكانت سورية، إىل بجيوشه وزحف َحَزِقيَّا، عىل
ترضب ومهما عني فانرصف خطئت «قد له: يقول َحَزِقيَّا فأرسل وأخذها، املحصنة يهوذا
َحَزِقيَّا فأرسلها ذهب، قنطار وثالثني فضة قنطار ثالثمائة عليه فرضب إليك.» أنقده عيلَّ
سنحريب وأرسل اإلجابة، َحَزِقيَّا فأبى أورشليم إىل يدخل أن طلب بل يرض، فلم إليه
مالكه الليلة تلك يف الرب فأرسل النبي، إشعيا وشجعه الرب إىل َحَزِقيَّا فخشع يتهدده
نينوى، إىل راجًعا يقفل أن سنحريب فاضطر ألًفا، وثمانني وخمسة مائة آشور من فقتل

الشأن. هذا يف الكتاب قاله ملا مصداًقا سنحريب آثار وجاءت ابناه فقتله
حملة عند الصخر يف نقرها قناة يف أورشليم إىل املاء إجراؤه َحَزِقيَّا امللك آثار ومن
كشفت وقد أورشليم، أهل يحتاجه وال اآلشوريني عن املاء ليمنع أورشليم؛ عىل سنحريب
الفونيقية بالحروف عربانية خطوط ووِجدت شيلوحا، بركة يف ١٨٨٠ سنة القناة هذه
٦٩٦ق.م. سنة يهوذا ملوك مقربة يف بدفنه االحتفاء شعبه وعظم َحَزِقيَّا تويف ثم ذلك، تثبت
أورشليم، يف سنة وخمسني خمًسا وملك سنة، عرشة اثنتا وعمره منىس ابنه وخلفه (١٤)
األنبياء، من وغريه إشعيا تهديد وازدرى وغريهم، الكنعانيني أصنام وعبد الرش صنع وقد
النبي إشعيا أمات منىس أن عىل والعلماء اآلباء من كثريين وأقوال اليهود تقليد اتفق بل
األصداف يف فأخذوه آشور ملك جيش قواد عليه الرب فجلب خشب، من بمنشاٍر منشوًرا
وردُّوه لترضعه فسمع الرب، وجه التمس الضيق يف كان وملا بابل، إىل بسلسلتني وأوثقوه
مسعاه، أحسن ملكه إىل عوده بعد منىس أن ويظهر و٢٣)، ٢ األيام (أخبار ملكه إىل
مدة يف وكانت للرب، سالمة ذبائح وقدم األمم، آللهة نصبها قد كان التي التماثيل وأزال
صحائف يف ذكره جاء وقد سورية، عىل نيبال وآشور حدُّون آرس حمالت منىس ملك
جيش قائد أليفانا يهوديت قتل أيامه يف وكان إليه، نيبال آشور ابنه وأشار حدُّون آرس

بيته. بستان يف ودفن منىس وتويف بختنرص،
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فقط، سنتني وملك سنة وعرشون اثنتان وعمره ،٦٤١ سنة آمون ابنه وخلفه (١٥)
بيته، يف وقتلوه عبيده عليه فتحالف األصنام، عبد فإنه توبته قبل أبيه شاكلة عىل وكان

بهم. وفتكوا قاتليه عىل الشعب وثار أبيه بمدفن ودفن
ملًكا وكان سنة وثالثني إحدى فملك سنني، ثماني وعمره يُوِشيَّا ابنه مكانه وأقاموا (١٦)
يطهر شب منذ أخذ فقد يرسة، وال يمنة عنها يعدل ولم داود، طرق عىل فسار صالًحا
وتماثيلها، األوثان مذابح وينقض واملسبوكات، املنحوتات من مملكته وسائر أورشليم
يبحث كان وبينما الكهنة، عظيم حلقيا إىل بذلك وعهد الرب بيت يف تهدم ما برتميم وعني
األيام وأخبار ف٢٢ ٣ (ملوك موىس بخط الرب توراة سفر وجد الرب بيت يف الفضة عن
الثامن من فصول أربعة هو موىس بخط حينئٍذ وجد ما أن تثبت الحال وقرائن ف٣٤)، ٢
التي األربعة الفصول هذه ألن االشرتاع؛ تثنية سفر من والثالثني الحادي إىل والعرشين
كل ولعنه هللا، تهديد عىل تشتمل وهي … العهد تابوت جانب يف توضع أن موىس أمر
مسمع عىل تالوتها عند ولذلك بها؛ يعمل من لكل ووعوده وبركاته سنته يخالف من
انقطعت ال ندرت األسفار هذه نسخ وكانت التوراة، يجهل كان ألنه كثريًا؛ تأثر امللك
عاهد الفصول تلك تالوة وبعد الجاحدين، من وغريه فولتري زعم كما إرسائيل، بني عند
أيًضا السامرة يُوِشيَّا ر وطهَّ سنته، يحفظوا بل وصاياه يخلفوا ال أن الرب وشعبه امللك
ياربعام أقامهما اللذين واملعبد املذبح ونقض إيل بيت إىل فمىض األصنام، نجاسة من
كهنتها وذبح السامرة يف كانت التي املذابح جميع وأزال هناك ما كل وأحرق ناباط، بن
يف فصًحا مثله يكن فلم فصح بعمل إرسائيل بني جميع وأمر أورشليم إىل عاد ثم عليها،

امللوك. أيام يف وال القضاة أيام
عليه الطريق قطع يريد يُوِشيَّا فالتقاه آشور، ملك مرصعىل ملك نكو فرعون وصعد
سهوم فأصابته (اللجون)، مجدو وادي يف لقتاله وجاء آشور، مللك محالفته بفرض قياًما
نكو هو مرص َمِلُك ونكو آبائه، مقابر يف وُدفن فمات أورشليم، إىل عبيده فحمله أثخنته

.٦٠٥ سنة إىل ٦١١ سنة من مرص يف َمَلَك الثاني
سنة، وعرشين ثالثًا عمره وكان أبيه، موت بعد الشعب َملَّكه يُوِشيَّا بن يواحاز (١٧)
لتمليكه، غضب مرص ملك نكو أن فالظاهر أشهر، ثالثة إال يملك لم لكنه الرش وصنع
ملك يعرتض ال أن ألبيه ناصًحا وكان األكرب، وهو أخيه أَِليَاِقيم عىل وإيثاره األصغر وهو
معه أخذه ثم ربلة، يف وهو إليه وأخذه يواحاز فكتف جنوده، من فريًقا فأرسل مرص

مات. حيث مرص إىل أسريًا
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وكان يوياقيم، إياه مسميًا اسمه وغريَّ أورشليم، يف ملًكا أخاه أَِليَاِقيم نكو وأقام (١٨)
إحدى أورشليم يف وملك سنة وعرشين خمًسا يوياقيم عمر وكان ٦٠٧ق.م، لسنة ذلك
غرامة ليفي الشعب؛ عىل رضيبة رضب أنه أعماله باكورة وكانت الرش، وصنع سنة عرشة
التسخري؛ نظام عليهم وأدخل أخرى، برضائب الشعب وأثقل عليهم مرص ملك فرضها
نبواته أخذ فإنه اضطهاده من إرميا ينج ولم األنبياء، واضطهد بها يتفاخر أبنية ليقيم
النبي وعاود واختبآ ففرا تلميذه وباروك يقتله أن وعزم النار، كانون يف بيده وألقاها
املرصيني عىل حمالته من الثانية املرة سورية إىل بابل ملك بختنرص أتى وملا نبواته، كتابة
بابل، إىل أسريًا يوياقيم امللك يأخذ أن وأزمع الهيكل آنية بعض وأخذ أورشليم، فتح
وكان مملكته، رشفاء شبان بابل إىل جال لكنه له، خاضًعا أورشليم يف يبقيه أن له فبدا
يحاول يوياقيم عاد ثم ٦٠٢ق.م، سنة ذلك وكان وَعَزْريَا، وميشائيل وَحنَنْيَا دانيال منهم
ولم ،٥٩٩ سنة بختنرص إليه فهب مرص، ملك بإمداد لبختنرص الخضوع من التملص
غري مات «إنه :(١٨ عدد ٢٢ (فصل إرميا وقال يوياقيم املنية أدركت إال أورشليم إىل يبلغ

مهانًا.» ودفن عليه مأسوف
يسلم أن أرغم بل أورشليم، عن الدفاع عىل يقو ولم يوياقيم أباه خلف يوخانيا: (١٩)
بختنرص وأخذه أيام، وعرشة أشهر ثالثة ملكه فكان بابل، ملك إىل وأمواله وأرسته نفسه
كنوز جميع ونهب وكربائها، أورشليم رؤساء من آالف عرشة معه وجال بابل إىل أسريًا
تويف أن إىل سنة وثالثني سبًعا بابل يف مسجونًا يوخانيا وبقي امللك، وبيت الرب بيت

بختنرص.
حينئٍذ عمره وكان ِصْدِقيَّا، وسماه مكانه ملًكا يوياقيم عم متنيا بختنرص أقام (٢٠)
بختنرص ُشغل وملا الرب، أمام الرش وصنع سنة، عرشة إحدى وملك سنة وعرشين إحدى
وحاولوا انشغاله، فرصة وصور وأدوم وعمون موآب وملوك ِصْدِقيَّا اغتنم املاديني بمحاربة
سورية ملوك من لالنتقام وهب املاديني، مع بختنرصشئونه فأصلح استقاللهم، إىل العود
إىل أحدهما سريَّ قسمني، جحافله م وقسَّ ٥٩٠ق.م، سنة أخرى مرة بعساكره وغشيها
أورشليم، إىل الثاني وسري الفونيقيني، عىل الكالم يف مر كما وافتتحها فحارصها، صور
فحارصها املدينة، دخل األسوار خارج يف مصافتهم عىل له قدرة ال أن ِصْدِقيَّا رأى وملا
عىل ينجدهم أن سورية ملوك وعد قد مرص ملك حفرع وكان الحصار، شديد البابليون
وبرح شهًرا عرش ثمانية أورشليم عىل الحصار ودام يذكر، بيشء يمدهم فلم بختنرص،
فتتبع األردن، جهة إىل الحرب ورجال ِصْدِقيَّا وهرب األسوار أحد فثغروا بأهلها، الجوع
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وأوالده فأخذوه عنه، الجمع أرفض وقد أريحا، صحراء يف ِصْدِقيَّا وأدركوا أثرهم الكلدان
بسلسلٍة أوثقه ثم عينيِه، وفقأ أبيهم عيني أمام ِصْدِقيَّا بني فذبح ربلة، يف بابل ملك إىل
أمري نابوزردان وعاد مماته، إىل الحرس بيت يف وجعله بابل، إىل وأخذه نحاس من
أسوارها، وهدم كربائها، وبيوت امللك وبيت الرب بيت أورشليم يف فأحرق بختنرص، جيش
وجعل وفالحني، كرامني إال يهوذا مملكة سكان من يرتكوا ولم الهيكل آنية كل وانتهب
وخافوا بعضهم فقتله عليها، جدليا اسمه رجًال ووىل والياته من والية اليهودية بختنرص
النبي إرميا وأخذوا مرص، إىل اليهودية يف لبثوا ممن غفري جم فارتحل الكلدانيني، من
مرص، يف وجماعة الكلدان بالد يف إرسائيل بني من األعظم السواد فأمىس مكرًها، معهم
سنة أو ،٥٨٧ سنة أو ٥٨٩ سنة يهوذا مملكة انقرضت وهكذا فلسطني، يف األذالء وبقي
انقراض إىل سنة ٢٦٠ هي الكتاب ذكرها ما عىل ملوكها ومدة روايات، ثالث عىل ٥٨٦
وملك ٤٠ شاول ملك مدة إليها أضيفت وإذا البابيل، الجالء إىل سنة و١٣٣ إرسائيل مملكة
ِصْدِقيَّا إىل شاول من إرسائيل يف امللوك مدة مجموع كان ٤٠ سليمان وملك ،٤٠ داود

سنة. ٥١٤

إرسائيل بني ملوك يف (18)

العرشة األسباط بشق عني ثم سليمان، عىل فاتنًا كان الذي هو ناباط: بن ياربعام (١)
نها وحصَّ (نابلس) شخيم بناء فجدد مر، كما عليهم فملكوه وبنيامني يهوذا سبطي عىل
من عجلني فصنع أورشليم، إىل إرسائيل بني ذهاب من وخاف قًرصا فيها وبنى بأسوار
بانياس)، القايضحذا (تل دان يف والثاني اآلن)، إين (بيت إيل بيت يف أحدهما وأقام ذهب:
حينئٍذ، العجل عبدوا إرسائيل بني جميع أن يظن وال … الشعب لفيف من كهنًة وأقام
عبادته إليه تفيض بما مرات ياربعام الرب وأنذر أورشليم، إىل يحج غفري جمٌّ استمر بل
يهوذا، ملك َرُحبَْعام عىل هيجه أنه ويظن مرص مللك محالًفا وكان رشه، فأرصعىل لألوثان
كما شمله وبدَّد عليه، أبيا فانترص َرُحبَْعام بَن أبيا يَاُربَْعاُم حارب ثم أورشليم، عىل فحمل

سنة. ٢٢ ملك أن بعد ياربعام مات ثم مر
مدينة محاًرصا كان وبينما سنتني، إال امللك يف يبق ولم ناداب، ابنه ياربعام وخلف (٢)

غيلة. أحيا بن بَْعَشا قتله النارصة) قرب يف اآلن (جيانا جيتون
ذا ليَاُربَْعام يرتك لم قتله أن بعد تاداب مكان ملك يساكر بني من أحيا: بن بَْعَشا (٣)
الخروج عىل دمشق ملك هدد بن آسا فحمل يهوذا ملك آسا عىل وخرج أهلكه، إال نسمة
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ومات مر، كما بَْعَشا وأذل إرسائيل، مملكة شمايل من مدن عدة هدد ابن فأخذ بَْعَشا، عىل
ِتْرصة. يف وُدفن سنة ٢٣ إرسائيل يف ملك أن بعد بَْعَشا

عبده عليه فحالف سنتني، إال إرسائيل يف ملكه يدم ولم أباه خلف بَْعَشا: بن أَيَْلة (٤)
فقتله. ِزْمِري

ولم بَْعَشا، ذرية قرض أن عتَّم وما قتله أن بعد بَْعَشا بن أَيَْلة مكان ملك ِزْمِري: (٥)
الشعب ألن أيام؛ سبعة إال يملك لم لكنه وأصدقاءهم أقرباءهم بهم وألحق ذكًرا، منهم يدع
ملًكا ذكرها املار جيتون املحارص الجيش قائد كان الذي ُعْمِري أقاموا عمله ما بلغهم إذ

عليهم.
معه ومضوا ملًكا، بجيتون الفلسطينيني يحارصون كانوا من أقامه ُعْمِري: (٦)
به، واحرتق فحرقه فيها امللك قرص ِزْمِري دخل فتحوها وملا ِتْرَصة يف ِزْمِري فحارصوا
سنة عرشة اثنتي منصته عىل واستمر ِزْمِري، موت من سنتني بعد امللك يف ُعْمِري واستبد
فصارت السامرة، سماها مدينة عليه وبنى سامر، أو شامر اسمه رجل من جبًال وابتاع
إىل دلف وإذ يَاُربَْعام، طريق يف ُعْمِري وسار آشور، جالء حني إىل إرسائيل ملك عاصمة
بينهما عهدٍة عىل عا ووقَّ صور ملك إيتوبعل وحالف حرب، بينهما تكن فلم يهوذا ملك آسا
السامرة. يف وُدفن ُعْمِري مات ثم إيتوبعل، بنة بإيزابل ُعْمِري بن أخاب بزواج ختمت

ملوك من تقدموه من جميع من أكثر الرب عيني يف الرش وصنع أخاب ابنه وخلفه (٧)
معبودي وعشرتوت بعل بعبادة بل الذهب، عجول بعبادة مغريٍّا وأفسد فعثا إرسائيل، بني
وقادته به تحكمت متوقحة وكانت العبادة، هذه له تزين امرأته إيزابل وكانت الفونيقيني،
أربعمائة من أقل ال لبعل يقيم وجعلته بالياه، ومصدر كفره علَّة فكانت شاءت، حيث
وتضطهد الجائرة امللكة هذه عليهم تنفق كاهن أربعمائة ولعشرتوت كاهنًا، وخمسني
وينذره أخاب يؤنب فكان النبي، إيليا جميًعا ملناصبتهم الرب فأقام وأنبياءه، الرب كهنة
املطر انحباس آياته ومن أعدائه، من وانتقاًما له الرب إلرسال إثباتًا املعجزات ويفعل
طويلة مدات إيتوبعل أيام يف املطر انحباس صور تاريخ كاتب مينندر وذكر سنني، ثالث
أن أخاب من وطلب املصري، بسوء منذًرا مهدًدا ألخاب إيليا وتراءى للكتاب، مصداًقا
إىل تعرجون متى إىل النبي: لهم فقال فاجتمعوا، الكرمل جبل إىل إرسائيل كل إليه يجمع
فهؤالء … اعبدوا فإياه إياه البعل كان وإن فاتبعوه، اإلله هو الرب كان إن الجانبني؟
ويجعلوه ثوًرا لهم فليختاروا بثورين، لنا فليؤت رجًال وخمسون أربعمائة البعل أنبياء
باسم أنتم وتدعون ناًرا، أضع وال اآلخر الثور أهيئ وأنا ناًرا، ويرضموا الحطب عىل
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كالمه الشعب جميع فاستحسن اإلله، هو بنار يجيب والذي الرب باسم أدعو وأنا آلهتكم
مجيب، يكن فلم الظهر إىل الغداة من البعل باسم ودعوا وأعدوه، ثوًرا البعل أنبياء واختار
حياة تكن فلم نائم أو سفر يف علَّه أعىل بأصواٍت «ارصخوا قائًال: منهم يسخر إيليا وكان
جرار أربع «املئوا وقال: الثور، عليه وأعد بقناة أحاطه مذبًحا إيليا وجعل ينادون.» ملن
منه وامتلئت املذبح حول املاء جرى حتى ففعلوا وثلثوا.» وثنوا املذبح عىل وصبوا ماء،
والرتاب، والحجارة والحطب املحرقة وأكلت النار، فهبطت الرب باسم إيليا ونادى القناة،
«الرب وقالوا: وجوههم، عىل خروا ذلك الشعب رأى فلما القناة، يف الذي املاء ولحست
نهر إىل فأنزلهم جميًعا، عليهم فقبضوا البعل.» أنبياء عىل «اقبضوا إيليا: فقال اإلله.» هو
فكل «اصعد ألخاب: قال ثم الرب، بأمر وذبحهم حيفا) شمايل يف يصب (الذي قيشون
مطر وجاء الرياح وهبت البحر من صغرية سحابة فطلعت املطر.» دوي ذا فهو وارشب
تُلحق أن وأقسمت غيًظا، فاحتدمت إيليا صنعه ما كل إيزابل عىل أخاب وقص عظيم،
عىل ملًكا حزائيل يمسح أن الرب أمره ثم صائًما، يوًما أربعني فاختبأ قتلهم بمن إيليا
وعبدوا تركوه ممن للرب هؤالء لينتقم مكانه؛ نبيٍّا وأَِليَشاع إرسائيل عىل ملًكا وياهو آرام
يقتله كليهما من أفلت ومن ياهو، يقتله حزائيل سيف من أفلت من وليكون األوثان؛

ترى. كما كان وهكذا أليشاع،
كثرة أخاب وراعت السامرة من ودنوا أخاب، عىل دمشق ملك الثاني هدد ابن وخرج
التالية السنة يف وعاد يفتتحها، فلم السامرة عىل الحصار بإقامة هدد ابن وأمر جيوشه،
بحرية شمايل يف الفيق أو الفيك اليوم املسماة (وهي أَِفيق يف عساكره وحلت أخاب، ملحاربة
ألف مائة منهم وقتلوا اآلراميني، عىل إرسائيل بنو فاستظهر للقائه أخاب وخرج طربية)،
مركبته عىل وأصعده به، ب فرحَّ األمان طالبًا أخاب إىل وخرج مذعوًرا، هدد ابن وفر رجل
أطلقت أنك بما الرب قال «كذا وقال: متنكًرا األنبياء أحد فالتقاه وأطلقه، عهًدا له وقطع
وعاد نبي أنه أخاب فعرف شعبه.» بدل وشعبك نفسه بدل تكون نفسك أبسلته قد رجًال
وهو هدد، البن أخاب لتساهل وجًها اآلشورية اآلثار لنا أبانت وقد قلًقا، واجًما النارصة إىل
ست سورية غزا الثاني سلمنارص فإن عليه، ومحالفتهما آشور ملك من كليهما خوف
أن منها يتبني سطًرا، وتسعني مائة يف أسود صخٍر من مسلة عىل وقائعه وكتب مرات،
التي للمعاهدة مثبت وذلك لآلشوريني، حربه يف دمشق ملك هدد البن حليًفا كان أخاب
سورية، غزا مللكه السادسة السنة يف سلمنارص أن أيًضا منها ويتبني إبرامها، الكتاب ذكر
فكان يقاومونه الذين امللوك هؤالء جنود وعدد عليه، متحالفني كانوا الذين ملوكها وأذل
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دمشق ملك هدد ابن قبل من رجل و٢٠٠٠٠ فارس و١٢٠٠ مركبة ١٢٠٠ جملتها يف
إرسائيل. ملك أخاب قبل من رجل و١٠٠٠٠ مركبة و٢٠٠٠

إيزابل، بدسائس مرجوًما وقتله اإلزراعييل نابوت كْرم اختالسه أخاب رشور ومن
إيزابل د وهدَّ نابوت دم لحست حيث دمه تلحس الكالب بأن وهدده النبي، إيليا له فظهر
قد دمشق وملك أخاب عليها وقع التي العهدة كانت وملا لحمها، الكالب وأكل بالقتل،
يتخىل أن من نفسه عىل رشط بما هدد ابن يقم ولم إليها املشار سلمنارص بحرب انحلت
هذه عىل يستحوذ أن أخاب فأراد (السلط)، جلعاد راموت منها املدن بعض عن ألخاب
ملك من املدن وباقي السلط ألخذ مًعا فذهبا عنده، يهوذا ملك يوشافاط وكان املدن،
الحرب ساحة إىل وتقدم أخاب، وتنكر الحرب نار واستعرت امللك هذا فالتقاهما دمشق،
فأخرجه … الجيش.» من «أخرجني مركبته: ملدير فقال والورك، الدرع بني سهم فأصابه
السامرة إىل وأخذه املساء يف ومات يسيل ودمه بمركبته، واقف وأخاب القتال واشتد

النبي. إيليا تهدده كما دمه الكالب فلحست مركبته، وغسلت
فأرسل مرض وقد البعل، عبد فقد شاكلته عىل وكان أباه خلف أخاب: بن أََحْزيَا (٨)
إله ليس «ألعله لهم: وقال رسله إيليا فالتقى يربأ؟ هل عفرون إله بَْعَلَزبُوب يسأل رسًال
الرسل فعاد يموت.» موتًا أنه ملككم أخربوا ولذلك عفرون؛ إله تسألوا حتى إرسائيل يف
مع أهلكته السماء من ناًرا هللا فأهبط خمسني، قائد إيليا إىل فأرسل قيل بما وأخربوه
األول، بالقائد نزل ما به إيليا فأنزل آخر خمسني قائد امللك فأرسل إيليا، بطلب خمسينه
فمات … لرسله قاله ما له وقال امللك، إىل معه فسار إليليا فتذلل آخر قائًدا امللك فأرسل

ابن. له يكن ولم موته، بعد وبعضها أبيه أيام يف بعضها سنتني ملك أن بعد أََحْزيَا
أبوه، صنعه الذي البعل تمثال وأزال أََحْزيَا أخيه موت بعد ملك أخاب: بن يورام (٩)
ملك ميشاع عليه الرب فأثار ناباط، بن ياربعام أدخلها التي العجل عبادة أعاد لكنه
بيوشافاط يورام واستعان يقدمونها، وأسالفه هو كان التي الجزية أداء عليه وأنكر موآب،
كثريين وقتلوا املوآبيني فهزموا الرب فنرصهما الحرب، إىل مًعا وذهبا فأعانه يهوذا، ملك
ملك يئس وملا ملكهم، قصبة الكرك وحارصوا أشجارهم وقطعوا مذبحهم، وهدموا منهم
أسوار عىل له محرقة بكره فأصعد عليهم، ساخط معبودهم كاموش أن اعتقد موآب
الحرب هذه وبعد املدينة، عن وانرصفوا شديًدا حنًقا ذلك من إرسائيل بنو فخنق املدينة،
مدنًا فدمروا يهوذا ملك يوشافاط عىل وخرجوا املوآبيني، ملك ميشاع إىل األدوميون انحاز
كشف ١٨٦٩ سنة ويف املوآبيني، عىل إرسائيل ملك مع خرج ألنه منه؛ انتقاًما مملكته يف
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دون وما اللوفر، متحف يف اآلن وهي الشهرية، ميشاع صفيحة عن اإلفرنيس كانو كلرمون
يف ترجتمها وترى قاطًعا، علميٍّا إثباتًا الحروب هذه عن الكتاب يف جاء ما يثبت عليها

املطول. تاريخنا
مجاعة فكانت عليه وضيق بالسامرة، إرسائيل ملك يورام الثاني هدد ابن وحارص
مسًحا، بدنه عىل وجعل ثيابه يورام فمزق أوالدهن، النساء بعض أكلت حتى عظيمة
يزله، ولم بصالته الضيق هذا إزالة عىل قادًرا كان أنه لتيقنه النبي؛ أليشاع قتل وأراد
دخل «إذا وقال: معه، الجالسني الشيوخ به وأخرب بذلك أليشاع فعلم لقتله رجًال وأرسل
ميذ السَّ مكيال يُباع الساعة مثل يف أنه وأنبأهم فيه.» واضغطوه الباب فأغلقوا الرجل هذا
جرار، وعسكر وخيل مراكب أصوات اآلراميني الرب وأسمع كذلك، الشعري ومكيال بمثقال
وتركوا مرتاعني فهربوا واملرصيني، الحثيني ملوك عليهم استأجر إرسائيل ملك أن فتوهموا
نبوة فتمت اآلراميني، محلة يف كان ما كل وانتهبوا الشعب فخرج ثمة، يملكون ما كل
هدد ابن وعرف دمشق أليشاع وأتى جيوشه، النخذال ربما هدد ابن ومرض أليشاع
له فقال امللك؟ يربأ هل ليسأله فاخرة؛ هدايا حزائيل وزيره مع إليه فأرسل بقدومه،
دثاًرا أخذ عوده وعند إرسائيل، ببني وينكل سيخلفه أنه حزائيل وأعلم يربأ.» «لن أليشاع:
الحرب إىل وعاد حزائيل وخلفه فمات، سيده وجه عىل وبسطه باملاء، وغمسه مخمل من
وبقي يَْزَرِعيل، يف قرصه إىل يرجع أن واضطر الحرب هذه يف يورام فجرح يورام، مع
إىل وسار إرسائيل، عىل ملًكا ياهو فمسح تالميذه أحد أليشاع فأرسل الجيش، رئيس ياهو
ذراعيه بني أصابه بسهٍم ياهو فرماه اليَْزَرِعييل، نابوت حقل عند يورام فالتقاه السامرة
هذا جعل الرب فإن نابوت، حقل يف واطرحه خذه أعوانه: ألحد ياهو فقال قلبه، من ونفذ

سنة. عرشة اثنتي يورام ملك وقد عليه الحمل
قرصها طاق من إيزابل بطرح وأمر يَْزَرِعيل، إىل أتى يورام ُقتل أن بعد ياهو: (١٠)
أهل أمر ثم إيليا، أنذر كما لحمها الكالب فأكلت دفن بال مدة وتُركت الخيل، وداستها
إليه وأرسلوا آخرهم عىل فقتلوهم ابنًا سبعني وكانوا أخاب، أبناء جميع يقتلوا أن السامرة
ألمر إتماًما وكهنته ومحازيبه وعظمائه أخاب بيت من الباقني جميع هو قتل ثم رءوسهم،
أخاب أنشأه الذي بعل هيكل يف وجمع إرسائيل، يف البعل عبادة إلدخالهم وجزاء الرب؛
تمثال وكرسوا أحد، منهم يفلت ولم السيف، بحد جنوده فرضبهم عباده جميع بالسامرة
أقامهما اللذين الذهب عجيل ترك ياهو أن عىل مرحاًضا، وجعلوه هيكله وهدموا بعل
وجاء عليه، الحرب دمشق ملك حزائيل بإثارة ذلك عىل هللا فعاقبه ناباط، بن ياربعام
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اآلثار وأنبأتنا إرسائيل.» تخوم جميع يف حزائيل «ورضبهم ف١٠): ٤ (ملوك الكتاب يف
حمل أنه امللك هذا آثار من ويظهر حزائيل عىل ليمده سلمنارص؛ إىل لجأ ياهو أن اآلشورية
ستة منها قتل أن بعد جيوشه وبدد (أنتيلبنان) الرشقي الجبل يف وحاربه حزائيل، عىل
الجزية وأخذ مدنها ودمر حوران إىل وسار أشجارها، وقطع دمشق وحارص ألًفا، عرش
الربيطاني املتحف يف املحفوظة نمرود مسلة وعىل إرسائيل، ملك وياهو وصيدا صور من
ُعْمِري، بن ياهو جزية إحداهما: تحت ُكتب وقد الجزيات، له تُقدم سلمنارص تمثل صورة

فيها. ودفن سنة ٢٨ السامرة يف ملك أن بعد ياهو ومات
بن ياربعام طرق يف وسلك سنة، عرشة سبع بالسامرة وملك يواحاز: ابنه وخلفه (١١)
املعروف وابنه دمشق ملك حزائيل عليهم وأرسل إرسائيل، بني عىل الرب فغضب ناباط،
وعرش فارًسا وخمسون راجل آالف عرشة إال مللكهم يبق لم حتى فأذالهم الثالث، هدد بابن
اآلراميني ضيق من وأخرجهم إرسائيل بني عىل فشفق الرب إىل يواحاز فتاب مركبات،
سيأتي، كما عليهم يواش ابنه بانتصار وإما املواقع، بعض يف عليهم يواحاز بانتصار إما

نسة. عرشة سبع بالسامرة ملك أن بعد يواحاز مات وقد
العجول، بعبادة ياربعام طريق يف وسار سنة، عرشة ست وملك يواش ابنه وخلفه (١٢)
القوة واهن وكان الثالث هدد بابن املعروف حزائيل ابن أيامه يف اآلراميني عىل وكان
أعظم وكان إرسائيل، مملكة من أخذت التي املدن أكثر واسرتد عليه يواش فانترص جبانًا،
حارب وقد وأورشليم)، دمشق بني الطريق يف اآلن أفيك (هي أفيق وقعة يف انتصاراته
الكالم يف مر كما أورشليم ونهب أطلقه ثم أسريًا، وأخذه به فظفر يهوذا ملك أََمْصيَا يواش

بالسامرة. ودفن يواش مات ثم أََمْصيَا، عىل
وسلك سنة، وأربعني إحدى امللك منصة عىل واستمر الثاني، ياربعام ابنه وخلفه (١٣)
دمشق ملك فحارب إرسائيل، بني عىل شفقًة نًرصا له قيض هللا أن عىل يَاُربَْعام، مسلك
بالد واسرتد امليت، البحر إىل حماة مدخل من إرسائيل مملكة تخوم رد حتى عليه وظهر
دمشق، ملك والية من األردن رشقي يف الساكنني إرسائيل بني وأنقذ واملوآبيني العمونيني
وأخذه دمشق، ملك وإذالله سورية عىل آشور ملك بنريار حملة ذلك عىل ساعده والذي
من يظهر كما دمشق، حصار يف له ياربعام ونجدة له محالفته ثم ياربعام من الجزية

السامرة. يف ودفن ياربعام ومات املذكور، اآلشوري امللك آثار
شلوم اسمه رجل عليه وحالف أشهر، ستة إال ملكه يدم ولم زكريا ابنه وخلفه (١٤)

الشعب. أمام فقتله يابيش بن
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عليه وخرج واحًدا شهًرا إال يملك لم لكنه قتله، الذي زكريا مكان شلوم وملك (١٥)
السامرة. يف فقتله َجاِدي بن َمنَِحيم

موطنه السامرة) رشقي (بلوزا ِتْرَصة إىل عاد وملا شلوم، مقتل بعد منحيم وملك (١٦)
الفرائص، منه ترتعد ما القسوة من بها وأجرى فرضبها بوجهه، أبوابها أهلها أوصد
سورية عىل حمل أيًضا فول املسمى فالرص تجلت أن ف١٥): ٤ (ملوك الكتاب وأنبأنا
مقال مؤيدة فالرص تجلت وآثار إرسائيل، عىل رضبها أمواًال له فقدم منحيم، أيام يف
أخذ الذين امللوك أسماء له الباقية الصحائف من الثالثة الصحيفة يف عدد فقد الكتاب،
ملك وحريام السامرة ملك ومنحيم دمشق ملك رصني جملتهم يف فكان … الجزية منهم

وتويف. سنني عرش منحيم وملك صور،
جيشه، قادة أحد رمليا بن فاقح عليه وحالف سنتني وملك فقحيا ابنه وخلفه (١٧)

فقتله. رًجا بخمسني عليه ودخل
ملك رصني مع واتفق السوء، صانًعا سنة عرشين فقحيا قتل بعد فاقح وملك (١٨)
ببني نكال بل أورشليم يفتحا أن يقدرا فلم بينهما، وقسمتها يهوذا مملكة أخذ عىل دمشق
فالرص تجلت آثار ويف وقتله فاقح عىل هوشع وحالف أحاز، عىل الكالم يف مر كما يهوذا

فاقح. بقتل أمر هو أنه
(ملوك الكتاب يف وجاء فاقح، قتل بعد سنني تسع بالسامرة ملك أيلة بن هوشع (١٩)
ثم الجزية، إليه يؤدي له عبًدا فكان آشور، ملك سلمنارص عليه صعد أنه ف١٧): ٤
وجاء السجن، إىل مكتوًفا وأرسله آشور ملك عليه فقبض مرص ملك سو مع عليه اتفق
انحازوا منهم بقي ومن آشور، إىل إرسائيل بني وجال وفتحها سنني ثالث السامرة فحارص
بذلك وكان صاغرين، الجزية يؤدون موطنهم يف واستمروا يهوذا، مملكة يف إخوانهم إىل
واآلثار الكتاب آيات التاريخ هذا عىل واتفقت ٧٢٢ق.م سنة إرسائيل مملكة انقراض
إن قائل: فمن السامرة، فاتح يف قوالن اآلشوريني تاريخ يف العلم ألهل ولكن اآلشورية،
الجنود أقامه الذي رسغون ذلك فأتم فتحها قبل مات إنه قائل: ومن فتحها، سلمنارص
وغريهما وكوت بابل من رسغون وجال الفاتح، أنه ترجح خطوط ولرسغون له، خليفة
اختالف مختلفة معبودات لهم وكان السامرة، يف إرسائيل بني مكان أسكنهم قوًما
كاهن إليهم يُرَسل أن آشور ملك فأمر تقتلهم، كانت أسوًدا إليهم الرب فأرسل موطنهم،
الكاهن هذا فأقام األُسد، تقتلهم لئال البالد؛ إله عبادة ليعلمهم إرسائيل؛ بني كهنة من
باقية وهي منه فتسلموها الكلدانية، بالحروف مكتوبة موىس توراة وسلمهم إيل ببيت
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ذلك ففي يسرية، أموٍر يف إال التوراة نسخ باقي عن تختلف وال بها، يتفاخرون عندهم
ومعبوداتهم، إرسائيل بني إله يعتربون هؤالء فكان … التوراة صحة عىل قاطعة بينة

يسري. عدد اآلن منهم بقي وقد السامريون هم فهؤالء
ملك من السادسة السنة إىل سليمان بن َرُحبَْعام من يهوذا ملوك سنو ُجمعت إذا
سنو ُجمعت وإذا سنة، ٢٦٠ مجموعها كان إرسائيل مملكة فيها انقضت التي َحَزِقيَّا
أيامه يف اململكة هذه انقرضت الذي هوشع موت إىل ناباط بن ياربعام من إرسائيل ملوك
الثماني زادوا النُّساخ إن الخالف: هذا توفيق يف بعضهم فقال سنة، ٢٤٢ مجموعها كان
انقطع امللك إن آخرون: وقال حطها، فيلزم يهوذا، ملوك والية مدات ذكر عند سنة عرشة
إحدى نحو مدة زكريا وملك الثاني ياربعام ملك بني إحداهما مرتني: إرسائيل مملكة يف

سنني. تسع نحو مدة هوشع وملك فاقح ملك بني والثانية سنة، عرشة

دمشق يف اآلراميني ملوك من نعرفهم من جدول (19)

ُصوبة، ملك رحوب بن عازر هدَد داوُد رضَب الثاني: امللوك سفر من الثامن الفصل يف جاء
عازر هدد جيش قواد أحد دزون ففرَّ بهم، فظفر دمشق آراميو ونجده عليه فانترص
َطْربِيمون ابنه بعده وملك ملكه، مدة آخر يف سليمان عىل فاتنًا وصار دمشق، يف وملك
ملكه ومدة األول، هدد ابن املسمى ابنه وخلفه إرسائيل، ملك األول ياربعام أيام يف وكان
يعرف ملك هدد ابن وخلف إرسائيل، ملك بَْعَشا عهد يف وكان ٩٣٠ سنة إىل ٩٥٠ سنة من

إرسائيل. ملك ُعْمِري عهد يف ٩١٠ إىل ٩٣٠ سنة من اسمه
أخاب. أيام يف ٨٨٦ سنة إىل ٩١٠ سنة الثاني هدد ابن وخلفه

ياهو. أيام يف ٨٥٧ سنة إىل ٨٨٦ سنة األول حزائيل
يواحاز. أيام يف ٨٤٤ سنة إىل ٨٥٧ سنة الثالث هدد ابن

سنة الرابع هدد ابن ويوحاز. يواش أيام يف ٨٣٠ سنة إىل ٨٤٤ سنة الثاني حزائيل
وجودهما). يف (يشك ٢ ويَاُربَْعام يواش أيام يف ٨٠٠ سنة إىل ٨٣٠

.٢ ياربعام أيام يف ٧٧٠ سنة إىل ٨٠٠ سنة مريحا
منحيم. أيام يف ٧٥٠ سنة إىل ٧٧٠ سنة هدارا

فاقح. أيام يف ٧٣٢ سنة إىل ٧٥٠ سنة الثاني رصني
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السبي يف إرسائيل بني حالة يف (20)

ثم اآلشوريني، بالد إىل مملكتها سكان من األعظم السواد وجال السامرة رسغون فتح
الكلدان بالد إىل مملكتها رجال ومعظم كرباءها، ونفى أورشليم بابل ملك بختنرص فتح
التقلب من عليه طبعوا ما مع البالد هذه يف اليهود إقامة فكانت مرص، إىل بعضهم وفر
البالد أهل يدين بما ودانوا إلههم الرب أكثرهم فرتك كربى، معثرة دينهم أمر يف وامللل
هللا أن عىل والهيكل أورشليم ويتذكر الرب يتقي منهم جمهوٌر وبقي إليها، جاءوا التي
والتوبيخ النصح من يُكثران ظهرانيهم بني ودانيال حزقيال فأقام أنبيائه، بأعظم تداركهم
عن يتقاعد ولم مرص، إىل منهم فر من ورافق أورشليم يف استمر وإرميا لهم، والتهديد
الجالء، قبل كان وإشعيا البابليني، بمعبودات واالنخداع الرب ترك من املجلوين يحذر أن

الوثقى. إيمانهم بعروة التشبث عىل الحث وأكثر معاثره، من وحذر عليه تنبأ لكنه
ُحلمي وتعبريه ُسوَسنَّة، دعوى فصله يف كما بحكمته السبي بالد يف دانيال وامتاز
بال، كهنة خديعة عن وكشفه الفرس، بدولة وتقدمه بابل، ملك بالتنرص ورؤياه بختنرص
من له هللا وإنقاذ حاسديه، بمكيدة مكرًها األسد جب يف له داريوس وإلقاء التنني وقتله
يف بختنرص طرحهم الذين وَعَزْريَا، وميشائيل حننيا السبي بني يف امتازوا وممن رضها،
يف ونصبه ذهب، من صنعه الذي للتمثال سجودهم لعدم أضعاف؛ بسبعة محمى أتون
السبي ومن لنجاتهم، أرسله بملك النار لهيب من هللا فنجاهم بابل، بإقليم دورا بقعة
باسمه. املعروف السفر يف مبسوطان ابنه وخرب وخربه نفتايل، ِسبْط من البار طوبيا أيًضا
أَرس إذ ٥٩٨ق.م، سنة بدؤها سنة سبعني السبي هذا يف إرسائيل بنو بقي وقد
رؤساء من آالف عرشة معه وأخذ بابل، إىل وأخذه إرسائيل بني ملك يوخانيا بختنرص
دولتهم وقرضوا بابل، ملوك عىل الفرس ملوك تغلب إذ ،٥٢٠ سنة إىل وكربائها أورشليم

الفاريس. قورش وملك

الكبري إسكندر ملك أن إىل لهم كان وما السبي، من إرسائيل بني عود (21)

قائًال: كلها مملكته يف منشوًرا كتب الفرس ملك قورش أن (١ (فصل عزرا سفر يف جاء
فإلهه شعبه من منكم كان فمن أورشليم، يف بيتًا له أبني بأن أوصاني السموات إله «إن
وكان امللك، هذا إىل مقربًا كان ودنيال الرب.» بيت ويبني أورشليم إىل وليصعد معه يكون
الهيكل، وبناء أورشليم إىل شعبه رد ويلهمه ملًكا، سيقيمه الرب أن مولده قبل كتب قد
كان التي والفضية، الذهبية اآلنية جميع ترد أن وأمر بإتمامه وهمَّ هذا قرأ قورش فكان
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فعاد السبي، من العائدين رئيس إىل فدفعت أورشليم، هيكل من أخذها قد بختنرص
ما وستون وثالثمائة ألًفا وأربعون اثنان ومعهم الكاهن، يوصادق بن ويشوع َزُربَّاِبل
استمروا إخوانهم من غفري جمٌّ وكان جاورها، وما بأورشليم فأقاموا واإلماء، العبيد خال
محله يف الهيكل ببناء االهتمام أعمالهم باكورة وكانت العائدين، إىل فانضموا هناك
فطفقوا مشاركتهم زربابل فأبى بنائه، يف معهم يشرتكوا أن السامريون وطلب األول،
أورشليم، يحضون بأنهم كمبيس ابنه إىل شكوهم قورش مات وملا بنائه، يف يقلقونهم
حاكم زربابل وعاد البنا عن بتوقيفهم فأمر الجزية، يدفعوا ولم يعصوا أن ويريدون
نحو معه فرجع به، فأذن الهيكل بناء بتكملة اإلذن إىل دارا يستعطف بأورشليم اليهود
،٥١٨ سنة البناء زربابل استأنف ثم ،٥٢٠ سنة وبنيامني يهوذا ِسبْط من ألًفا خمسني
الكهنة بعض يصحبه هارون ِسبْط من رسايا بن عزرا بعدئٍذ وعاد ٥١٦ق.م، سنة فكمل
بحسب وحكام قضاة إقامة يف أورشليم يف النافذة الكلمة لعذرا فكانت العامة، وبعض
بموجبها، وينهى ويأمر موىس، ُسنة عىل يحافظ وكان له، الفرس ملك أَْرتَْحَشْستَا أمر

بأجنبيات. الزواج إرسائيل بني عىل حظره أوامره ومن امللك، أمر وبحسب
أرتحشستا، لدن من حاكًما نََحْميَا أورشليم إىل وفد أن إىل ذلك عىل عزرا واستمر
آبائه، موطن أورشليم إىل يحن وكان بابل يف ولد وقد يهوذا، ِسبْط من هذا نحميا وكان
أسوارها وأن أورشليم، حال سوء بلغه وملا بأَْسِتري، تزوج الذي ألرتحشستا ساقيًا وكان
عىل وواله ،٤٤٥ سنة أورشليم إىل حاكًما فأرسله امللك، إىل األمر شكا مهدمة تزل لم
يوجدها كان التي العراقيل رغم وجيز بوقٍت فأتمها أورشليم أسوار بإقامة وعنى قومه،
َمرْدَكاي بابل يف استمروا ممن وكان باحتفال، األسوار هذه ودشن وغريه، السامرة وايل له
أنه واألظهر … الفرس ملوك أحد أَْحُشوُرش بها تزوج التي بنيامني ِسبْط من أستري عم
وخرب أرتحشستا، السبعينية الرتجمة سمته وقد الطوىل، اليد بذي املعروف أرتحشستا
يف اليهود أخبار من بيشءٍ امُلنزلة األسفار تُنبأنا ولم بها، املعروف السفر يف مبسوط أستري
مائة زهاء هي املدة وهذه اليهودية، عىل الكبري إسكندر والية إىل نحميا موت من التي املدة
ويظهر كهنتهم، عظماء شئونهم يدبر الفرس مللوك خاضعني كانوا أنهم واملعلوم سنة،
أيام يف كان كما شيًخا، سبعني من مؤلفة شيوخ ندوة نحميا موت بعد عندهم كان أنه

للشعب. للقضاء والخميس االثنني يومي أورشليم يف يجلسون قضاة ومنهم موىس،
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العربانيني أنبياء يف (22)

نسل من مخلٌِّص يكون أن إليه هللا أوحى إذ آدم فمنهم: كثريين، العربانيني يف األنبياء وكان
سام، نسل من يأتي املخلص أن إليه هللا أوحى إذ ونوح الحية، رأس تسحق التي املرأة
املسيح أن تنبأ إذ ويعقوب األرض، قبائل جميع تتبارك بنسله أن إليه أوحى إذ وإبراهيم
إخوتهم، من مثله نبيٍّا إرسائيل لبني يقيم الرب أن تنبأ إذ وموىس ابنه، يهوذا نسل من يأتي
اإلسكندري إكليمنضوس عدهم وقد املسيح، عىل النبوات من مفعمة زبوره إن إذ وداود
يف نبيٍّا وسبعني ثالثة أبيفانيوس وجعلهم قبله، وخمسة موىس بعد نبيٍّا وثالثني خمسة
أربعٌة منهم: عرش ستة األسفار يف نبواتهم كتبت الذين واألنبياء والجديد، القديم العهدين
وُسمي … أسماؤهم ستأتي صغاٌر عرش واثنا ودانيال، وحزقيال وإرميا إشعيا وهم كباٌر
جدول وهذا نبواتهم، لوجازة صغاًرا والصغار نبواتهم أسفار لطول مراعاة كباًرا الكبار

أيامهم: يف تنبئوا الذين امللوك وأسماء األنبياء من كل زمان منه يتبني

أيامهم يف كانوا الذين امللوك تقريبًا نبواتهم سني األنبياء أسماء

يورام ٨٨٤ إىل ٨٨٩ عوبديا
يواش ٨٣٨ إىل ٨٧٨ يوئيل

الثاني ياربعام ٧٨٤ إىل ٨٢٥ يونان
وعوزيا الثاني ياربعام ٧٨٤ إىل ٨٠٩ عموس
إلخ وعوزيا ياربعام ٧٢٥ إىل ٧٩٠ هوشع
وَحَزِقيَّا وإحاز يواثام ٧١٠ إىل ٧٥٨ ميخا

ومنىس وَحَزِقيَّا ويواثام عوزيا ٦٩٩ إىل ٧٥٩ إشعيا
منىس ٦٦٩ إىل ٦٦٥ نحوم
يُوِشيَّا ٦٢٣ إىل ٦٢٨ صفتيا
يوياكيم ٦٠٦ إىل ٦٠٩ حبقوق

إلخ ويوياكيم يُوِشيَّا ٥٨٨ إىل ٦٢٥ إرميا
ِصْدِقيَّا ٥٨٨ إىل ٥٨٣ باروك كاتبه

والجال يوخانيا ٥٧٣ إىل ٥٩٥ حزقيال
وقورش ودارا بختنرص ٥٣٤ إىل ٦٠٤ دانيال
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أيامهم يف كانوا الذين امللوك تقريبًا نبواتهم سني األنبياء أسماء

هستاب بن دارا ٥٣٤ إىل ٥٢٠ حجاي
هستاب بن دارا ٥٣٤ إىل ٥٢٠ زكريا

الطوىل اليد ذو أرتحشستا ٤٢٣ إىل ٤٣٣ مالخيا

انتهى.
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الكبري إسكندر أيام يف تاريخسورية يف
وخلفائه





األول الفصل

الكبري إسكندر أيام يف تاريخسورية يف
وخلفائه

سورية وفتحه الكبري إسكندر يف (1)

ومعلًما مهذبًا أبوه وأقام ٣٥٦ق.م، سنة تموز ٢٩ يف مكدونية ملك لفيلبوس إسكندر ولد
بسهولة يثنيه بل عزمه، عن القوة تثنيه ال عزوًما حزوًما ذكيٍّا وكان الفيلسوف، أرسطو له
بعض أخضع أن وبعد سنة، عرشون ابنه وعمر ٣٣٦ سنة أبوه وتويف السديد، الربهان
اجتاز أن إىل ملوكها أكثر له ودان الصغرى آسيا يف الفرس عىل حمل بالده يف له املخالفني
هناك إىل ووفد إسكندرونة، خليج عىل إيسوس إىل وبلغ فبليقية، جهة من سورية معرب
جهة من هناك البحر فإن إلسكندر، مالئًما املحل وكان الجرار بجيشه الفرس ملك دارا
وتكفي الكثرية، دارا جحافل عىل تضيق أرض إال بينهما وليس أخرى، من داغ وجبل
الثاني ترشين ٢٩ يف هائلة موقعٌة بينهما فكانت الحربية، للحركات القليلة إسكندر جنود
املضايق تلك يف الفرار عىل وتهافتوا دارا، عساكر بها تشتت ٣٣٢ق.م سنة أو ٣٣٣ سنة
الفرس من القتىل عدد وكان الحرب، ساحة عن خارًجا كثريٌ خلٌق منهم وهلك الوعرة،
نجا جواًدا وامتطى وسالحه برفريه تارًكا دارا وفر رجل، ألف مائة نحو الوقعة هذه يف
ومائة راجل ثالثمائة املكدونيني من القتىل عدد وكان له، إسكندر فرسان لحاق من به
وابنه، وبنتاه وزوجته أمه فيها وكان دارا أخبية عىل إسكندر واستحوذ فارًسا، وخمسني

مكرمني. حوزته يف فأبقاهم
والتها أكثر له ودان معارًضا يلق فلم وفونيقي، سورية مدن إىل إسكندر زحف ثم
واليهم عزل ولكن صيدا أهل فعل وكذلك به، مرحبني لقائه إىل جبيل سكان وخرج
وكانت القدماء، ملوكهم ذرية من وليم عبد مكانه ونصب لدارا طائًعا كان الذي سرتاثون
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إىل برمينيون إسكندر وأرسل املدينة، ضواحي يف ببستان االشتغال إىل به أدت الحاجة
برمينيون عليها فاستحوذ إليها، أرسلها قد كان التي دارا خزائن عىل ليستحوذ دمشق
عن يشذ ما والحلل والحيل واآلنية والفضة الذهب من فيها وكان املدينة، هذه وايل بخيانة

والوصف. العد
قائلني: وهدايا وفوًدا إليه أهلها فأرسل صور، إىل صيدا من بجيشه إسكندر سار ثم
يف ملعبودهم ضحية يقدم أن يريد إنه فقال: موىل، ال صديًقا يتخذوه أن يريدون إنهم
املدينة من كان ما بأخذ صعوبة تكن ولم محاربتهم، عىل فعزم عليه ذلك فأنكروا مدينتهم،
باليابسة، كان ما فأخذ منيعة بأسوار مسورة جزيرة يف منها قسم كان ولكن اليابسة، يف
فتحها من يمكِّنه بسدٍّ السارية وبني بينها يصل بأن إال الجزيرة ألخذ وسيلًة يَر ولم
السد أكمل أن إىل تقدر ال وأموال نفوس وخسائر عقبات ذلك دون وحالت به، فبارش
يف الجزيرة وافتتحت شباط، يف فيه فبُدئ أشهر، سبعة حصارها ودام الجزيرة، وحارص
إسكندر أنه وُعرف لألسوار، مالصق برٍج إىل إسكندر صعد الفتح وعند ٣٣٢ق.م، سنة آب
السور حامية من هو ودنا بسالته، آيات أعظم من هذا وكان جميعهم، ألسهم هدًفا فكان
أن بعد الجزيرة افتتح أن إىل مجنه بلكم وبعضهم سيفه، برضبات بعضهم يجندل وكان
وُقتل قتيل، آالف ستة وحدها األسوار عىل فوجد بالدفاع، باهرة آيات الصوريون أبدى
جماعة إسكندر لنجدة أتوا قد كانوا الذين الصدونيون وأنجى يحىص، ال خلٌق املدينة يف
وإشعيا ٦ الفصل يف حزقيال نبوة بصور وتمت صيدا، من جالية ألنهم الصوريني؛ من
(ك١١ اليهود تاريخ يف يوسيفوس وروى أورشليم، نحو إسكندر سار ثم ،٢٣ الفصل يف
إسكندر للقاء وخرج بالزهور، املدينة شوارع بتزيني أمر األحبار عظيم بدوع أن ف٨)
وعصابة التاج األحبار عظيم رأس عىل وكان والشعب، الحربية بمالبسهم الكهنة سائر
الكهنة عظيم وحيا الجاللة السم وسجد إسكندر فتقدم هللا، اسم عليها ُكتب ذهب من
كما الذبائح وقدم الهيكل، إىل توٍّا الغازي وسار له بالدعاء اليهود فجأر يحييه، أن قبل
الفرس؛ مملكة يقرض بأنه عليه دانيال نبوات عىل أطلعه الذي األحبار عظيم يرشده كان
سنة الجزية دفع من وعفاهم آبائهم، رشائع بحسب يعيشوا أن لليهود وأطلق لذلك فطرب
أن السامريون إليه وطلب السنة، تلك أراضيهم يستثمرون ال ألنهم سنني؛ سبع كل يف
غزوته من عودته بعد ما إىل باإلجابة فسوَّفهم أورشليم، هيكل ف رشَّ كما هيكلهم ف يرشِّ
ورعاية إسكندر جندية يف اليهود من كثريين دخول يوسيفوس قول ويؤيد مرص، إىل

وُسنتهم. لليهود األولني خلفائه
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وقد شهرين، بعد إال يفتحها ولم فحارصها غزة، إىل أورشليم من إسكندر وسار
ُسنة عن خارجة بقسوٍة واليها سيما وال أهلها عامل ولذلك جرحني؛ الحصار مدة يف ُجرح
فالتقاه طاعتهم نري خلع ويهوون الفرس، يمقتون أهلها وكان مرص إىل زحف ثم الحرب،
مرص عاصمة منف إىل بهم فسار بأمره، واالئتمار له بالطاعة مجاهرين منهم غفريٌ جمٌّ
ساحل يف ورأى له، باردة غنيمة مرص فكانت دارا، قبل من واليها إليه واستسلم يومئذ
بتجديد اشتهر الذي املهندس ديفوكرات فجعل كربى، مدينة لبناء صالًحا محالٍّ مرص
باسمه إسكندرية وسماها املدينة، هذه يخطط احرتاقه بعد أفسس يف ديانا هيكل بناء

قطر. كل من إليها السكان واستأتى
مملكة من الرشقي الجانب عىل واالستيالء دارا، ملالحقة مرص من بجيشه وعاد
بسورية، أقامه الذي العامل عىل السامريني ثورة خرب بلغه بصور مروره ولدن الفرس،
مكانهم وأقام السامرة، من الباقني وطرد الثورة، هذه يف اشرتك من كل وأبسل فرضبهم
دارا وراسله فعربها ودجلة، الفرات إىل وبعلبك البقاع سهول يف سار ثم مكدونية، جالية
ستمائة من أقل ال دارا عسكر وكان أربيل يف الجيشان والتقى له، يصغ فلم مرتني بالصلح
ونحو راجل ألف أربعني عىل يزيد ال إسكندر عسكر وكان فارس، ألف وأربعني راجل ألف
فدارت ٣٣١ق.م، سنة األول ترشين من الثاني يف الحرب نار فتسعرت فارس، آالف ثمانية
سالحه تارًكا دارا وفر يحىص، ال خلٌق منهم ُقتل أن بعد جحافله وتشتت دارا عىل الدوائر
يتعقب وسار وغريهما، وشوشن بابل إليه وسلمت أربيل إسكندر عسكر فانتهب وخزائنه،
وغلله دارا، عىل قبض توركستات والة أحد باسس أن بلغه أن إىل شاسعة مسافات يف دارا
رصيًعا إسكندر ووجده دارا باسس فقتل للحاقه إسكندر فهب بالده، طريق يف وأخذه
الفرس، ملوك عادة عىل لتدفنها والدته؛ إىل بإجالل وسريها جثته فحنط بدمائه، مخضبًا

٣٣٠ق.م. سنة الفرس مملكة هذا بدارا وانقرضت
املحيط إىل يتصل أن عزمه من وكان فيها، وتوغل الهند عىل إسكندر حمل ثم
والجهاد، املشاق نهكتهم جنوده لكن إفريقية، قارة عىل فيستويل يعود ثم الرشقي،
بابنة فتزوج بابل إىل العود عىل فأكرهوه يوًما، سبعني مدة واألمطار العواصف وأهالتهم
من وفوٌد أتته ٣٢٣ق.م سنة ويف فارسيات، بنساء جنوده من وكثري حاشيته وتزوج دارا
فأصابته واملشارب باملآكل منهوًما املآرب من وأكثَر حينئٍذ، املعروفة العالم أصقاع جميع
برديكاس إىل ودفعه يده من خاتمه فانتزع املنون، بدنو وشعر أيام عرشة الزمته حمى
كبار أحد وسأله مرص، يف عمون هيكل إىل جثته ينقل أن وأمره إليه، املقربني أحد
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سنة نيسان ٢١ يف روحه وفاضت «ألرشدكم.» فقال: بعدك؟» من امُللك موالي «ملن أعوانه:
سنتني بعد إال مرص إىل جثته نقل يتيرس ولم سنة، عرشة اثنتي ملك أن بعد ٣٢٣ق.م
هيكل إىل جثته أخذ بمرص حاكًما كان الذي لبتوملايس يتسن ولم أعوانه بني وقع الختالٍف

العالم. مجد يزول فهكذا فيه ودفنه اإلسكندرية، يف هيكًال له فأقام عمون، املشرتي

لها بتوملايس وانتزاع سورية عىل الوميدون والية يف (2)

األقاليم يف نصبهم قد كان الذين والعمال حاشيته، بني الخالف كثر إسكندر موت بعد
أخا أريداي امللك منصة عىل يقيموا أن عىل واتفقوا بينهم، هائلة حروٍب إىل وأفىض
إسكندر وسموه الفارسية، ركسبان امرأته من وفاته بعد له ولد الذي وابنه إسكندر،
أقاليم وعماله إسكندر وزراء واقتسم ملك، اسم إال امللكني لكال يكن لم أنه عىل أكوس،
رأى الوالة هؤالء بعض بني الحرب اشتدت وملا سورية، الوميدون وأصاب بينهم، اململكة
الزب، رضبة مرص يف مملكته إىل وقربس وفونيقي اليهودية ضم أن مرص وايل بتوملايس
فظهر البحرية، مدنها يدوخ بأسطول هو وسار برٍّا، بجيش سورية إىل نيكانور فسري
سورية وأصبحت الساحلية، املدن بتوملايس وافتتح أسريًا، وأخذه الوميدون عىل نيكانور
بتوملايس قاوموا اليهود أن ف١) ك١٢ اليهود تاريخ (يف يوسيفوس وروى يديه، طوع
إالَّ فتحها له يتسن فلم أورشليم، بتوملايس فحارص الوميدون، واليهم بحق لألمانة رعاية
إىل أسري ألف مائة من أكثر منهم فأخذ عمًال، فيه يأتون ال اليهود أن عرف سبت يوم يف
ألف ثالثني لخدمته منهم واختار بهم، رفق لواليهم وأمانتهم بسالتهم تذكر وملا مرص،

الباقني. وأطلق رجل
سنة ففي بمرص، أمالكه عىل سورية بتوملايس زيادة من األقاليم باقي والة فاستاء
إىل به سار كبريًا جيًشا الصغرى آسيا يف ذقريجية بمفيلية وايل أنتيكون حشد ٣١٤
العناء مر أنتيكون فلقي سورية، مدن يف الحامية بتقوية بتوملايس واستحاط سورية،
يف وجدَّ شهًرا، عرش خمسة حصارها بعد إال صور يفتح ولم وغزة، ويافا صور فتح يف
سفنًا واستأتى كبريًا، أسطوًال واحدة سنة يف بنى حتى وطرابلس جبيل يف سفن اصطناع
عىل وترك الصغرى، آسيا إىل يعود أن واضطر له، املحالفتني ورودس قربس من أخرى
الذين الجنود وطلب إليه، فاستسلموا الصوريني عىل فضيق ديمرتيوس ابنه صور حصار
إليه، ديمرتيوس فأجابهم ومتاعهم بأسلحتهم منها ليخرجوا األمان؛ بها بتوملايس أقامهم
آالف خمسة عن القتال وانجىل الفرائص، لها ارتعدت وقعة فكانت غزة، إىل بجيشه وسار
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عليه ورد وأمتعته، وماله خيله وأُخذت ديمرتيوس جيش من أسري آالف وثمانية قتيل
يوهن لم انكساره أن عىل طرابلس، إىل ديمرتيوس وعاد وأثقاله، وخيامه خيله بتوملايس
ليتتبع جيشه؛ قادة أحد شيل بتوملايس وسري مدنًا ويحصن جنوًدا، يحشد أخذ بل عزيمته
ديمرتيوس، فاستظهر بينهما الحرب وانتشبت طرابلس، بجهات وأدركه ديمرتيوس، آثار
خرب أنتيكون وبلغ أثقاله، وغنم جنوده من آالف ستة مع أسريًا وأخذه شيل عسكر وشتت
أنتيكون يحارب أن مقدوره يف ليس أن بتوملايس ورأى سورية، إىل فأرسع ابنه انتصار
سورية وأصبحت وغزة، والسامرة ويافا عكا قالع وهدم القتال، عىل مرص إىل العود فآثر

بتوملايس. يد يف قربس واستمرت أنتيكون، والية يف ٣١١ سنة

بعضسورية بتوملايسواسرتداده قربسمن أخذ (3)

فسار بتوملايس من ليأخذها قربس؛ إىل بأسطول يسري أن ابنه ديمرتيوس أنتيكون أمر قد
بتوملايس، أخو ميتيالس فيها وكان عاصمتها، سالمينا عىل شديدة حرب له وكانت إليها،
يستسلم أن ميتيالس وأكره عليهما فانترصديمرتيوس قربس، إىل نفسه بتوملايس سار ثم
وابنه، بتوملايس أخا ديمرتيوس فأطلق املدينة، وأهل وجنوده أخيه وابن هو ديمرتيوس إىل
ديمرتيوس إىل صنعه ما عىل لبتوملايس مكافأة وخدامهما أصدقائهما مع إليه وأرسلهما
وسمى ،٣٠٦ سنة ذلك وكان وأثقاله، وخيله وخدامه أصدقاءه عليه برده غزة حرب بعد

األقاليم. والة باقي به واقتدى كذلك، وابنه ملًكا نفسه أنتيكون حينئٍذ
قربس من يلتقيه أن ابنه إىل وكتب بتلمايس، يد من مرص ينتزع بأن أنتيكون وطمع
انكسار أن يحسب وكان ألف، مائتي عن يقل ال جيًشا سورية يف هو وَجيَّش بجيشه،
عواصف ثارت قد ألنه حسب؛ ما غري فكان بمرص، به للظفر ميرسِّ قربس يف بتوملايس
أنتيكون بتوملايس عسكر ودفع قربس، من ديمرتيوس به أتى الذي باألسطول كثريًا أرضت
املؤن، وعازته مرص دخول عليه يستحيل أنه أنتيكون رأى حتى مرص، إىل الدخول عن
شعاره، والكآبة دثاره والخجل سورية إىل فعاد اإلباق، فيهم وكثر جنوده يف الوبا وفشا
الرودسيني، بحرب أنتيكون وأبوه ديمرتيوس وُشغل بأسه وعظم بتلمايس ساعد فقوي
وصيدا؛ صور وبقيت املجوفة، وسورية واليهودية فونيقي وأخذ الفرصة بتوملايس فانتهز

شديدة. كبرية حامية فيها ترك قد كان أنتيكون ألن
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ووفاته سورية من سلوقسقسًما أخذ يف (4)

تراسة ملك ولبسيماك مرص، ملك وبتوملايس مكدونية ملك كسندر تحالف ٣٠٢ سنة يف
إيبسوس يف هائلة وقعة لهم فكانت ديمرتيوس، وابنه أنتيكون عىل بابل ملك وسلوقس
آالف بخمسة انهزم ديمرتيوس وابنه رصيًعا وقع أنتيكون ألن الفاصلة؛ كانت فريجة من
الصغرى آسيا لبسيماك فأصاب اململكة: املتحدة امللوك واقتسم فارس، آالف وأربعة راجل
إىل رشقيها يف وما بابل إىل مضافًة سورية شمايل سلوقس وأصاب تراسة، إىل مضافًة
كسندر وبقي مرص، إىل مضافًة مرص إىل عكا من سورية جنوبي بتوملايس وأصاب الهند،
ألنه سورية؛ مملكة سلوقس مملكة وُسميت اليونان، بالد من يسرتده وما مملكته عىل
أنطيوكس، ابنه أو أبيه إىل نسبة أنطاكية وسماها وخلفاؤه هو بها وأقام أنطاكية بنى
سلوقس وبنى والرومانيني، السلوقيني مدة يف متطاولة أعواًما املرشق عاصمة فكانت
وبنى اآلن السويدية محل العايص ضفة عىل والتي دجلة، ضفة عىل التي سلوقية أيًضا
ديمرتيوس وأما لوذيقة، أمه اسم عىل والالذقية امرأته اسم عىل أفاميا أو أباميا أيًضا
سنة أسريًا سلوقس أخذه وإدبار إقبال قبل مرات الدهر عليه تغلب أن فبعد أنتيكون ابن

.٢٨٣ سنة وتويف سنني ثالث بأرسه فعاش الالذقية، بجوار مدينة يف وأقامه ،٢٨٦
فانترص الصغرى، وآسيا تراسة ملك ولبسيماك سلوقس بني ٢٨١ سنة حرب وكانت
لكنه الظافر)، (أي: فيكانور لقب الظفر هذا وأكسبه مملكته وأخذ وقتله عليه سلوقس
أبيه، وجه من فر كان الذي مرص ملك بتوملايس بن جريانوس عليه حالف املجد هذا بعد
نفسه فأبت الغزوة، هذه يف معه وأصحبه أبيه، عرش عىل يجلسه أن ناويًا سلوقس وقبله
إليها توجه قد كان التي مكدونية يف سلوقس فقتل إليه، املحسن نعمة َغْمط إالَّ الذميمة

سنة. عرشين إيبسوس وقعة بعد سورية ملك أن بعد ،٢٨٠ سنة

والثاني األول أنطيوكس يف (5)

قسٍم عن له تخىل قد لبسيماك لحرب مسريه عند أبوه كان سلوقس ابن هو األول أنطيوكس
ومما املخلص، أي سوتر: ولقب بامُللك، أنطيوكس استبد مقتله وبعد مملكته، من كبري
كانت أن بعد واليته يف استبد ليبيا وايل ماغاس أخته زوج صهره أن أيامه يف بسورية كان
فأرسل أنطيوكس، بحميه واستنجد إسكندرية به رضب جيًشا وحشد ملرص، خاضعة
ألنطيوكس الخاضعة سورية مدن بعض تحتل جنوًدا مرص ملك فيالدلفوس بتوملايس
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أو ٢٦١ سنة األول أنطيوكس وقىض لصهره النجدة عن أنطيوكس فمنع ببعضها، وتنكل
.٢٦٠ سنة

ولقب ملًكا حياته يف أبوه سماه األول أنطيوكس ابن فهو الثاني أنطيوكس أما
مدينة بنى مرص ملك بتوملايس أن بسورية أيامه يف كان ومما له، تملًقا اإلله أي: ثاوس
أن وأراد السفن من كثريًا وأنشأ برنيقة وسماها األحمر، البحر من الغربي الشاطئ عىل
أنطيوكس بني لذلك حرب فانتشبت للصوريني، ذلك وكان بالبحر، التجارة ململكته يحتكر
أنطيوكس اشتغال ألن سورية؛ مملكة عىل عاقبتها ووخمت مدتها، وطالت وبتوملايس
ملًكا أرساس وإقامتهم سورية، مملكة عن الربتيني النفصال وسيلة كان الحرب بهذه
حذوه وحذا ملًكا نفسه وجعل تركستان يف بقطريان وايل تيودت عىص وكذلك عليهم،
ذلك فبعث دجلة، وراء ما يف يشء ٢٥٠ سنة ألنطيوكس يبق لم حتى الوالة، من غريه
رشائطه من وكان … ٢٤٩ سنة بينهما الصلح فعقد بتوملايس، مصالحة عىل أنطيوكس
من ابنيه يمنع وأن بتوملايس، بنت بربنيس ويتزوج الوذيقة امرأته أنطيوكس يطلق أن
أنطيوكس فطلق برنيس، له تلدهم الذين البنني إىل به ويعهد امللك، إرث من األوىل امرأته
برنيس فزفت (السويدية)، العايص مصب عند سلوقية إىل بابنته بتوملايس وأتى امرأته،

أنطيوكس. إىل
بلغ وملا ،٢٤٧ سنة أي: بسنتني سورية من عوده بعد فيلدلفوس بتوملايس ومات
وخافت أبنائها، مع الوذيقة األوىل امرأته واسرتد برنيس، ابنته طلق أنطيوكس نعيه
بتوملايس، مع الرشط بحكم امللك حق أبناؤها فيخرس برنيس ويسرتد ثانيًة يطلقها أن
يخلفه بأن أمًرا باسمه وأذاعت موته وأخفت ،٢٤٦ سنة به قىض ألنطيوكس ا سمٍّ فدست
أنطاكية)، من (قريبة بدفنة برج إىل ففرت برنيس رضتها إهالك وأرادت سلوقس، بكره
(ف١١ دانيال نبوة بذلك وتمت أيًضا، ابنها وقتلوا لحراستها، لوذيقة قامتهم من فاغتالها
الشمال وملك الجنوب ملك (أي: يتعاهدان سنني انقضاء «وبعد قال: حيث ،(٦ عدد
تملك ال لكنها للمساملة، الشمال ملك إىل الجنوب ملك بنت وتأتي وأنطيوكس)، بتوملايس

نسل.» لها يقوم وال الذراع قوة
إلنقاذها، جيًشا وأرسلوا كثريون، ملصابها رقَّ بدفنة برنيس عىل الخفر خرب ذاع وملا
السيف سبق قد ولكن وابنها، أخته إلنقاذ جرار بعسكٍر إفرجات بتوملايس أخوها وسارع
عرب ثم وفيليقية، سورية عىل واستيالئه لوذيقة، بقتله غيظه من بتوملايس فتشفى العزل
أنطاكية يف فأقام مرص إىل يعود أن واضطر النهرين، بني ما مدن عىل واستحوذ الفرات
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موقًرا مرص إىل وعاد وراءه ما ييل وآخر طورس، جبل إىل ملكه ما ييل جيشه قادة أحد
بغنائم.

والثالث الثاني سلوقس يف (6)

إىل بتوملايس عاد وملا أباه، إماتتها بعد أمه ملَّكته الثاني أنطيوكس ابن هو الثاني سلوقس
عاصٌف فثار بتوملايس، أخذها التي املدن طاعته إىل ليسرتد أسطوًال؛ سلوقس جهز مرص
وسار بريٍّا جيًشا حشد ثم حاشيته، بعض مع بنفسه ونجا وعسكره سفنه غرَّق شديد
أن ورأى ،٢٤٤ سنة مذعوًرا أنطاكية إىل وعاد جيشه نصف وأهلك بتوملايس، فالتقاه به
الصغرى آسيا أعمال يوليه بأن ووعده فراسله جانبه، يقوي أنطيوكس أخيه إىل انضمامه
ألخيه املعاونة مبديًا إليه وأتى رشطه أخوه فقبل الحرب، يف نجده إن لسورية التابعة
عىل ٢٤٢ سنة عا ووقَّ سلوقس فصالح اتفقا، أنهما بتوملايس وبلغ مملكته، أخذ ومبطنًا

سنني. عرش بينهما هدنٍة
وانتشب لكبته أخوه فسار أخيه، عرش ثل ناويًا الجنود يحشد أنطيوكس واستمر
وصدَّق ُقتل أنه وشاع سلوقس، عىل أنطيوكس فاستظهر أنكورة، قرب بينهما القتال
ما ويصنعوا به أخاه يُلحقوا أن وا فهمُّ اإلشاعة، أنطيوكس استأجرهم الذين الجنود
إىل األخوان وعاد املال، من له كان ما كل لهم يدفع أن أنطيوكس فاضطر لهم، طاب
أرياراط إىل فلجأ وهزمه، أنطيوكس عىل سلوقس ظهر وقائع عدة وبعد والقتال، النزاع
فهرب إبعاده، عىل وصمم حماه فأثقل بابنته، متزوًجا أنطيوكس وكان الكبادوك، ملك
منه أنطيوكس ففر السجن، فأودعه أرسته، عدو بتوملايس إىل الجئًا مرص إىل أنطيوكس

طريقه. يف اللصوص فقتله ٢٢٦ق.م سنة
أرساس أخذها التي األقاليم، يسرتد أن أراد أخيه مزاحمة من سلوقس اسرتاح وملا
ثورة نار لتخميد سورية إىل يعود أن وأُرغم بحملته ينجح فلم مملكته، من الفرس ملك
ألن األوىل؛ من ا رشٍّ الحملة هذه فكانت أرساس، ملحاربة عاد خمدها وملا عليه، حدثت
سنة وتويف ستٍّا، أو سنني خمس أرسه يف وبقي عدوه بيد أسريًا وقع وهو ُكرست، جنوده

به. جواده بكبوة ٢٣٥ سنة أو ٢٢٦
واهن الجسم ضعيف وكان الثالث، سلوقس ابنه خلفه الثاني سلوقس موت وبعد
أخايوس تدبري ولوال اململكة، أعمال عىل وال الجنود عىل سلطة له تكن ولم العزيمة
استوىل قد برغام ملك أتال وكان سورية، مملكة عىل غريه أو بتوملايس الستحوذ خاله ابن
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املذكور أخايوس يصحبه به سار جيًشا الثالث سلوقس فحشد كلها، الصغرى آسيا عىل
سنة به قىض ا سمٍّ له ودسوا عماله، من وأباتوريوس تبكاتور عليه فتحالف أتال، لقتال
الشنعاء، الفعلة هذه يف شاركهما من كل مع فأماتهما قاتليه من أخايوس فثأر ٢٢٣ق.م،
اململكة وكرباء الجنود عليه وعرض اململكة، يف التقدم عن أتال وأوقف اململكة عن ودافع

املتوىف. الثالث سلوقس أخي ألنطيوكس امُللك يكون بأن وسعى فأباه امللك، تاج

بالكبري امُللقب الثالث أنطيوكس يف (7)

وهمَّ ٢٢٢ق.م، سنة امُللك منصة إىل ارتقى الثالث، سلوقس وأخو الثاني سلوقس ابن هو
عىل إسكندر وأخاه ماداي بالد عىل جيشه قواد أحد مولون فوىلَّ اململكة؛ شئون بإصالح
أتال كان ما كل أخايوس فاسرتد الصغرى، آسيا أعمال بوالية أخايوس إىل وعهد فارس،
عىل بالعصيان فجاهرا وإسكندر مولون وأما سورية، مملكة من غصبه الكبادوك ملك
ثم عليه، فانترصا إليهما جيًشا يوجه أن فاضطر عليه، واله ما يف منهما كل واستبد امَللك،
أنطيوكس وكان االنتحار، عىل وحملهما جنودهما شمل فبدد ٢٢٠ق.م، سنة بنفسه سار
الغربي لبنان بني الواقعة السهول إىل وانتهى املجوفة، سورية إىل بجيشه أوًال سار قد
حتى الجبلني معابر حصن قد بتوملايس قبل من واليها تيودت فوجد الرشقي، ولبنان
العاصينَي ثورة خمد أن وبعد أنطاكية، إىل فعاد الحصون، تلك بني العبور من امللك يئس
قلب املذكور تيودت وكان منها، بتوملايس اختلسه ما ليسرتد سورية؛ إىل عاد املذكوَرين
دمشق عىل استوىل ثم املجوفة، سورية يسلمه بأن أنطيوكس ووعد لبتوملايس، امِلجن ظهر
(الطنطورا)، دورا بحصار ٢١٩ سنة الحربية أعماله وانتهت واليها، عىل اصطنعها بحيلٍة
فتحها، من أنطيوكس قِنط حتى حصنها قد بتوملايس قبل من واليها نقوال كان التي
الحملة، هذه يف كسبه ما كل عىل واليًا املذكور تيودت وأقام أشهر أربعة نقوال فهادن

(السويدية). سلوقية يف الشتاء فصل تقيض جنوده وأرجع
عليه يتفقا فلم وبتوملايس، أنطيوكس بني بالصلح الشتاء مدة يف مخابرات وكانت
لبنان، معابر عند لهما وأسطوالن الجيشان والتقى املحاربة، إىل ٢١٨ سنة امللكان وعاد
واستظهر البحر، يف سجاًال الحرب فكانت وبرٍّا، بحًرا الكلب نهر عند الحرب وانتشبت
يف تارًكا صيدا إىل يتقهقر أن وأكرهه بتوملايس، جيش رئيس نقوال عىل الرب يف أنطيوكس
بحًرا املرصي الجيش أنطيوكس وتعقب وأسري، قتيل بني رجل آالف أربعة القتال ساحة
الجليل إىل بجيشه هو وزحف منيعة، صيدا رأى ألنه صور؛ إىل أسطوله فأرسل وبرٍّا،
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فصل ودنا وراءه، التي البالد عىل واستحوذ األردن جاوز ثم كثرية، مدٍن عىل واستوىل
السامرة. إىل فعاد الشتاء

إمرة بنفسه بتوملايس وأخذ امللكني، بني القتال استُؤنف ٢١٧ق.م سنة ربيع ويف
كل وقام جيشهما امللكان وصف هناك، إىل أنطيوكس والتقاه غزة جهة يف وخيَّم جنده،
وتوغل بتوملايس، جيش ميرسة عىل جيشه ميمنة يف أنطيوكس فظهر صفوفه، أمام منهما
ترضب وأخذت جنده، ميرسَة بتوملايس جيش ميمنُة فكرست روية، غري عىل لحاقهم يف
غلطه؛ إصالح فاته ولكن جيشه لنجدة أنطيوكس وأرسع فكرسته، جانبه من الجيش قلب
من أنطيوكس ير فلم آالف، أربعة منه وأُرس آالف عرشة منه وقتل تشتت عسكره ألن
إىل وأرسل البالد، من كسبه ما تارًكا أنطاكية إىل فعاد القتال، استئناف عىل القوة نفسه
عىل ع وقَّ انقضائها وقبل سنة، مدة هدنة عىل أوًال بينهما فوقع الصلح، يسأله بتوملايس
وسورية وفونيقي فلسطني عن لبتوملايس أنطيوكس يتخىل أن رشائطه من وكان الصلح

املجوفة.
فانترص الصغرى، آسيا يف استبد الذي أخايوس عىل أنطيوكس حمل ٢١٦ سنة ويف
أنطاكية إىل وعاد الهند، إىل بها اتصل مملكته رشقي يف حمالت له وكان بحيلة، وقتله عليه
يف فهام مرص، ملك أبيه) (محب فيلوباتر بتوملايس نعي ٢٠٤ سنة فبلغه ٢٠٥ق.م، سنة
عىل واستحوذ املجوفة، وسورية فلسطني واحتل مملكته إىل تبعها وما فلسطني اسرتداد
ابنه قتل عىل عهدة وعقدا بتوملايس ُملك ينتزعا أن مكدونية ملك فيلبوس مع واتفق مدنها،
رجال فلجأ بينهما، مرص مملكة وقسمة سنني خمس عمره كان الذي أبيفان، بتوملايس
القارص، امللك عىل الوصاية عليهم وعرضوا حمايتهم، طالبني الرومانيني إىل مرص دولة
يحملون مفوضني ثالثة وعينوا القبول، يف الرومانيون يرتدد فلم مملكته، شئون وتدبري
الرومانيون وضايق مرص، ملك عىل االعتداء عن لينكفا وأنطيوكس فيلبوس إىل بالًغا
وأرسلوا سرتى، كما وخلفائه بأنطيوكس ونكلوا يده، من ممكلته أخريًا وانتزعوا فيلبوس،
وأقام غريها، يف كثرية ومدنًا اليهودية فأخذ سورية، إىل مرص جيش قائد ١٩٩ سنة
يف الجيشان والتقى الجنوبية، سورية وغشا أنطيوكس فجيَّش أورشليم، قلعة يف حامية
إىل قائده سكوباس وفر شمله وشتت املرصي، الجيش عىل أنطيوكس فظهر بانياس،
ولحكومته، له مذللة رشوًطا يقبل أن القائد هذا واضطر أنطيوكس، فحارصها صيدا
أهلها فناوأه غزة إىل صيدا من أنطيوكس وسار اإلسكندرية، إىل جنده من بقي بمن ويعود
كلها فلسطني لسلطته فأخضع وعاد مرص، جنود تتعقبه لئال حامية؛ وترك فقهرهم،
وامتيازات. بنعٍم عليهم فجاد وحصونهم، مدنهم بمفاتيح اليهود والتقاه املجوفة، وسورية
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يفرتص أن وخيش أيًضا، كلها الصغرى آسيا عىل يستحوذ أن أنطيوكس وهمَّ
فلوبطرة ابنته زفاف يعرض مرص إىل وفًدا فأرسل سورية، عىل ويسطوا غيابه املرصيون
سورية عن يتخىل زفافها يوم يف وأنه الزواج، مبلغ العروسان بلغ متى إبيفان بتوملايس إىل
معاهدة عىل الفريقان ع ووقَّ عرضه، ما مرص دولة رجال فاستحسن لها، مهًرا الجنوبية

املعنى. بهذا
كثرية مدٍن عىل فيها فاستوىل ١٩٦ق.م، سنة الصغرى آسيا عىل أنطيوكس وحمل
وحريتها، باستقاللها ناعمة اليونانية املدن من وغريها أزمري حينئٍذ وكانت إفسس، حتى
أن طالبني الرومانيني إىل فلجئوا أنطيوكس، مقاومة عن الضعف نفوسهم من ورأوا
أنطيوكس من فطلبوا أنطيوكس إىل وفًدا وأرسلوا دعوتهم، الرومانيون فلبى يحموهم،
يف اليونانية املدن يرتك وأن آسيا، يف تخصه كانت التي املدن كل مرص ملك عىل يرد أن
يشأ فلم تراسة، إىل الدردنل عربت قد كانت التي عساكره يسرتد وأن استقاللها، عىل آسيا
ساعده، يقوي وأخذ بالجواب سوفهم بل بالعداوة، الرومانيني يجاهر أن أوًال أنطيوكس
وسورية فلسطني عن لها وتخىل املذكورة، املعاهدة مرصبحسب بملك فلوبطرة بنته فزوج
وباًال الزواج هذا فكان أبيها، نفع عىل زوجها نفع آثرت ابنته أن عىل لها، مهًرا املجوفة
بملك الثالثة يزوج أن وأراد الكبادوك، ملك بأرياراط له أخرى بنتًا أنطيوكس ج وزوَّ عليه،
وتوافرت الرومانيني، محاربة عىل وعزم الرومانيني، رىض عىل حرًصا يشأ فلم برغام،
بالدهم يف اليونان عشائر بني منازعات وكانت ،١٩٢ سنة إىل وبينهم بينه املداوالت
قليًال عسكره وكان بالحرب، الرومانيون فعالنه دعوتهم، فلبى إليها أنطيوكس فاستدعوا
إفسس، إىل أنطيوكس وعاد شمله، فبدد جرار، بعسكٍر إليه الرومانيني قائد أشيل وزحف
سفنه، من عًرشا وغرَّقوا الرومانيون فظهر الرومانيني، أسطول يرضب أن أسطوله وأمر
أنطيوكس، بصرية هللا وأعمى شيبون، كرنليوس جيشهم قيادة عىل الرومانيون وأقام
آمنني، آسيا إىل الرومانيون فعرب ينسحب، أن الدردنل املجاورة املدن املحتل جيشه فأمر
ألًفا خمسني من نحو عسكره من وُقتل وانهزم، فذُعر أنطيوكس عىل الحرب نار وأصلوا

مدحوًرا. أنطاكية إىل وعاد
أن الرومانيون فطلب الصلح، يطلب الروماني القائد إىل وفًدا أنطيوكس أرسل ثم
البالغة الحرب نفقات ويدفع آسيا، من طورس جبل وراء ما كل عن أنطيوكس يتخىل
بعضها يدفع الفرنكات من مليونًا وثمانني ثالثة عن عبارة وهي وزنة، ألف عرش خمسة
الروماني الديوان وأثبت يقبل أن فأُرغم سنة، عرشة اثنتي يف أنجًما الباقي ويجعل معجًال،
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يف مطوًِّفا أنطيوكس ومىض ١٨٩ق.م، سنة ذلك وكان جيشه، قائد مع عقد الذي الصلح
إن له: قيل العيالميني بالد إىل انتهى وملا الحرب، غرامة به يفي ما يجبو الرشق أعمال
قديم من فيه كان ما كل فابتز ليًال الهيكل ودخل عظيًما، كنًزا بالوس املشرتي هيكل يف
ستٍّا ملكه مدة وكانت ،١٨٧ سنة حاشيته وكل فقتله عليه وثار الشعب فحنق الدهر،

سنة. وثالثني

الرابع سلوقس يف (8)

محب أي: فيلوباتر وسمي أبيه مقتل بعد امللك منصة إىل ُرقي الثالث أنطيوكس ابن هو
أيامه يف يكن ولم الحرب، بغرامة وإثقالها مملكته، الرومانيني إلذالل ذليًال وكان أبيه،
أن وهو … الثالث الفصل يف الثاني املكابيني سفر كاتب ذكره ما إال ذكًرا يستحق ما
وكان الكهنة، عظيم أونيا بعناية فيها مرعية هللا وسنن آمنة، عامرة حينئٍذ كانت أورشليم
وأونيا، الهيكل وكيل سمعان فاختصم الهيكل، يف الذبائح نفقات دخله من يؤدي سلوقس
أن له ووىش سورية بقاع يف وهو سلوقس، جيش قائد أبولينوس إىل سمعان فمىض
لحاجته وهو بذلك، امللك أبولينوس فأعلم باألموال، مشحونة أورشليم هيكل يف الخزائن
بما أونيا وأعلم أورشليم إىل فمىض األموال، هذه بجلب وأمره هليودورس، أرسل املال إىل
ائتمنوا من حق هضم يجوز وال واأليتام، لألرامل ودائع املال ذلك أن فأجابه امللك، أمره
أفواًجا الناس وتبادر أورشليم فاضطربت امللك، أمر تنفيذ عىل هليودورس وأرص الهيكل،
الهيكل، إىل بُرشطه هليودورس وأتى النازلة، هذه من لينقذهم هلل؛ خاشعني الهيكل إىل
فرس لهم وظهر واالنحالل، الرعب وأخذهم إليه، الدخول عىل جرسوا من كل هللا فرصع
وقفا بهيان، قويان فتيان وتراءى يديه بحوافر هليودورس فرضب مخيف فارس عليه
فحملوه عليه مغشيٍّا وسقط بالرضب، أثخناه حتى متواصًال جلًدا يجلدانه جانبيه عىل
لهليودورس، كان بما اليهود يتهم أن أونيا وخاف حراًكا، يبدي ال أبكم وهو الخارج إىل
عليك منَّ الرب ألن ألونيا؛ بالشكر عليك وقاال: لهليودورس، الفتيان فظهر هللا إىل فصىل

بجنده. وانرصف ألونيا وشكر للرب ذبيحة فقدم … لصالته بالحياة
أنطيوكس فإن هيكله، لسلب أرسله من بيد الجريمة هذه عن هللا فجزاه سلوقس أما
إليه يستقدمه أن سلوقس وأحب أبيهما، أيام من الرومانيني عند رهينة كان سلوقس أخا
رأى فلما برومة، منه بدًال ليكون ديمرتيوس املسمى الوحيد ابنه فأرسل هللا، يعلمه لداٍع
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١٧٥ سنة به مات ا سمٍّ له دسَّ سلوقس عن بعيدان امللك وارثي أن املذكور هليودورس
هليودورس. بعده وملك سنة عرشة اثنتي نحو ملك أن بعد

إبيفان امللقب الرابع أنطيوكس يف (9)

وبلغه سلوقس، أخوه منها واستنقذه برومة رهينة كان الذي الكبري أنطيوكس ابن هو
مرص ملك بتوملايس وأن محازبني، الدَّعي لهليودورس وأن أثينا، يف وهو أخيه منعى
برغام ملك أومان إىل فلجأ الكبري، أنطيوكس بنت ابن بأنه إليه مدىل سورية ملك يدعى
أي: إبيفان نفسه ولقب امللك، منصة إىل وارتقائه هليودورس طرد عىل فعاوناه أتال وأخيه
إبيفان بتلمايس وكان سيأتي، كما اليهود واضطهد غزوات أربع مرص غزا وقد الرشيف،
هذا، إبيفان أنطيوكس وأخت الكبري أنطيوكس بنت فلوبطرة من ابنه وخلفه تويف، قد
إىل امللك بتدبري فعهد ١٧٣ق.م، سنة املنية أدركتها ولكن سنه، لصغر امللك تدبر أمه وكانت
أنطيوكس وكان الخصيان، أحد أولناي إىل الصغري امللك وبرتبية مرص أرشاف أحد ليناي
فأبى، مرص ملك عىل يردهما أن فطالباه املجوفة، وسورية فلسطني عىل يده وضع قد
يعارضوه كيال للرومانيني؛ مواالته يجدد أنطيوكس وأرسل الحرب، عىل باعثًا هذا وكان
من مقربٍة عىل املرصي والجيش جيشه فالتقى مرص، تخوم إىل بجيشه وسار بغرضه
واقترص املرصيني، عىل أنطيوكس فاستظهر ١٧١ق.م، سنة القتال وانتشب (فرما)، بالوز
١٧٠ق.م، سنة مرص عىل ثانية حمل ثم صور، إىل وعاد سورية تخوم تحصني عىل حينئٍذ
بالحلم، أهلها معامًال مرص يف وتوغل بالوز فأخذ بحًرا، وأسطوله برٍّا جيشه وسري
الحرب، يف مأخوذًا أو طائًعا اخته ابن بتلمايس إليه وأتى اإلسكندرية، إال إليه فاستسلموا
أن اإلسكندريون رأى وملا عليه، ويص بمنزلة مرص مملكته يدبر أنه وأظهر مثواه فأكرم
منصة من أسقطوه أنطيوكس خاله أسري أمىس أمه) (محب فيلوماتر بتوملايس ملكهم
ذلك بلغ وملا (املحسن)، إفرجات بتلمايس وسموه ١٦٩ق.م، سنة أخاه إليها ورقوا امللك،
مملكته، إىل أخته ابن إرجاع يريد أنه مظهًرا مرص عىل الثالثة املرة حمل أنطيوكس
وأخته إفرجات بتلمايس فوجه يحارصها، أن عامًدا اإلسكندرية إىل توٍّا بجيشه وسار
ثالثة الرومانيون فأوفد الروماني، والشعب الندوة يستنجدان رومة إىل رسًال فلوبطرة
عدوٍّا كان منهما خالف ومن الحرب، يتحاشيا أن وبتلمايس أنطيوكس يبلغون رجال
املرصيني صالح قد أنطيوكس كان مرص إىل الرومانيني موفدو يصل أن وقبل للرومانيني،
أنطيوكس واستبقى امللك، من إفرجات بتلمايس ويخلع مرص، يتوىل أخته ابن أن عىل
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إىل أخته ابن فيلوماتر بتلمايس بذلك فتنبه ملرص، املفتاح بمنزلة له لتكون لنفسه؛ بالوز
أخاه فصالح مرص، يلتقم الحرب وأخاه أجهدته إذا حتى املفتاح هذا لنفسه أبقى خاله أن

كلها. مرص يف األمان وانبسط مًعا، البالد يتوليا أن عىل إفرجات
مرص عىل الرابعة الحملة وحمل استشاط، األخوين اتفاق بأنطيوكس اتصل وملا
لألخوين، بالعداوة مجاهًرا عرمرم بجيش وسار عليها ليحتفظ قربس؛ إىل أسطوله فسري
اإلسكندرية، حصار وأراد إليه، األهلون واستسلم منف إىل مرصوانتهى إىل بجيشه وزحف
ليحييه، يده فمد يعرفه أنطيوكس وكان الرومانيني، موفدي أحد يوبيليوس إليه فخرج
أمر عىل وأطلعه عدوٍّا؟ أم أحيي لرومة أصديًقا أعلم أن أريد له: وقال يوبيليوس، فأمسك
حوله بعصاه يوبيليوس فخط ويجيبه، مستشاريه يفاوض إنه أنطيوكس: فقال وفادته،
أنطيوكس: فقال … الدائرة هذه من تخرج أن قبل تجيب أن يلزم وقال: الرمل، عىل دائرة
من بالخروج وأمره والطفه وحياه إليه، يده يوبيليوس حينئٍذ فمد تحب، ما صانع إني
بني الصلح عهدة عىل رومة موفدو ع ووقَّ له، عينه الذي اليوم يف بجيشه فخرج مرص،

عنها. أنطيوكس أسطول قربصرصفوا عىل الوفود مرور ويف امللكني، األخوين

وموته لهم أنطيوكسواضطهاده إىل اليهود تزلف يف (10)

وعاداتهم أجدادهم إيمان عن فشيئًا شيئًا أبعدتهم اليونان ألسيادهم اليهود معارشة إن
الحزب هذا مركز وكان وعمًال، دينًا باليونان االقتداء إىل جانح حزب بينهم ونشأ الحميدة،
وتزلفوا ،(١٢ عدد ف١ ١ (مكابني املقدسة املدينة يف وثنية مدرسة وأقاموا أورشليم،
وهو بياسون فبدله يشوع اسمه رجل هؤالء من وكان ملطامعهم، ترويًجا أنطيوكس إىل
أنطيوكس فوعد أخيه، من الرياسة يأخذ أن نفسه له سولت األحبار، رئيس أونيا أخو
رسوم وأبطل األمم، عادات إىل الشعب فرصف الرياسة فقلده املال، من جسيم بمبلٍغ
منالوس ياسون وأرسل أخيه لقتل وسعى سنني ثالث بالحربية ياسون واستمر الرشيعة،
فطرد ورجع إياها فواله الحربية، رياسة وسأله إليه فتزلف أموًرا، له يعرض أنطيوكس إىل
اآلنية رسق وهذا ليسيماكس، بأخيه فاستخلفه به وعده ما امللك يف لم لكنه ياسون،
الجمهور عليه فهاج امللك، حاشية إىل بعضها وأهدى بعضها فباع الهيكل، من الذهبية
رجال ثالثة وقتل أعوانه أحد إىل دفعه ملال أنطيوكس فربأه منالوس، أخاه وشكا وقتله
منالوس فهرب رجل، بألف أورشليم وهاجم مقره من ياسون وعاد إليه، اليهود رسل من
فطرده الجمهور، عليه تقوى ولكن شفقة، بال وطنه أهل يذبح ياسون وأخذ القلعة، إىل
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أهلها من فأهلك أورشليم، إىل فزحف ثورته خرب أنطيوكس وبلغ مرص، يف غريبًا ومات
١٧٠ق.م سنة ذلك وكان الهيكل وانتهب كثريين، منهم وباع أيام ثالثة يف ألًفا ثمانني

.(٧ عدد ف٤ (مكا
اليهودية مدن إىل أعوانه أحد أبولينوس أرسل ملرص الرابعة غزوته من عودته وعند
أورشليم أتى ثم واألوالد، النساء يبيع وأن اليهود، من يافع كل يذبح أن وأمره بعسكر،
وسبى وأسوارها بيوتها وهدم املدينة، وانتهب منهم كثريًا وأهلك السبت، يوم إىل وتربص
إكراه إىل وعمد لجنوده قلعة وجعلها داود مدينة وحصن املوايش، وأخذ واألوالد النساء
بربرية بقساوٍة (٥ فصل ٢ ومكا ف١ ١ (مكا آلهته وعبادة سنتهم، ترك عىل اليهود

متنوعة. وأعذبة
جهة (يف مودين يف وسكن يوحنا، بن متتيا اسمه كاهن أورشليم من حينئٍذ وخرج
امللك، أمر عىل بالطاعة يوقع أن وكلفوه امللك عمال إليه وقدم بنني خمسة له وكان اللد)،
كل ونادى امللك عامل وقتل املذبح، عىل فقتله األوثان مذبح عىل ليذبح يهودي وأقبل فأبى
جماعة إليهم واجتمع الجبال، إىل وبنوه هو وهرب ورائي، فليخرج الرب، لرشيعة غار من
الوثنية املذابح وهدموا برجاله، البالد يف متتيا وجال الفارون، إليهم وانضم البأس أهل من
ابنه جعل ١٦٧ق.م، سنة متتيا موت وعند … اآلثمة وأذلوا أغلف، وجدوه من كل وختنوا
يحافظوهم أن جميًعا وأوصاهم يتبعهم، الذي للجيش وقائًدا إلخوته رئيًسا املكابي يهوذا

عليها. املعتدين األمم ويكافئوا هللا، سنة عىل
أكله املحظور الخنزير لحم يأكل لم ألنه إلعازر؛ بقتل أمره أنطيوكس فظائع ومن
استشهادهم قصة وردت وقد لذلك شموني املسماة وأمهم السبعة، اإلخوة قتله ثم بالسنة،
التسمية هذه ويف مكابني، الشهداء هؤالء ويسمى ،(٧ (فصل الثاني املكابيني سفر يف
بها تبتدئ … ي ب ك م حروف أربعة من مأخوذة أنها فيها واألظهر العلماء، بني خالٌف
الحروف هذه يرسمون كانوا اآللهة.» بني الرب مثل «من تأويلها كلمات أربع بالعربانية

أعالمهم. عىل
معه ومن املكابي، يهوذا أن يليه) وما ١ عدد ٨ (فصل الثاني املكابيني سفر يف وجاء
ستة جمعوا حتى اليهود دين عىل ثبتوا من إليهم ويضمون القرى، إىل يتسللون كانوا
وايل أبولونيوس فحشد باملارقني وينكلون والقرى، املدن يفاجئون وجعلوا رجل، آالف
كثريًا وخلًقا فقتله املكابي يهوذا فخرج إليهم وأتى جيًشا، أنطيوكس قبل من السامرة
فجهز أبولونيوس، بثأر يأخذ أن فأراد سورية، جيش قائد شارون وسمع جيشه، من
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جنده من وقتل شارون عىل هللا نرصه ذلك ومع يسري، بعدٍد عليه فخرج يهوذا عىل جيًشا
الباقني. وهزم رجل ثمانمائة

أن عازًما جيشه وجمع غضبًا، استشاط أنطيوكس إىل األحداث هذه أخبار بلغت وملا
عىل ليسياس ر فأمَّ الحرب، لنفقات ماًال خزائنه يف يجد لم لكنه آخرهم، عن اليهود يبيد
من بفريٍق هو وسار مرص، إىل الفرات من اململكة بتدبري إليه وعهد الجيوش، من فريق
وجرجياس ونكاتور بطليماوس ليسياس ودعا األموال، ليجبي الفرات وراء ما إىل الجنود
اليهود، من لينتقموا فارس؛ آالف وسبعة راجل ألف بأربعني وسريهم الجيش، قادة من
يهوذا وأقبل والصالة، بالصوم هللا إىل والشعب يهوذا فابتهل عماوس إىل الجيش فبلغ
وكان رجل، آالف ثالثة منهم وقتلوا فهزموهم عليهم واندفعوا امللك، عسكر عىل وعسكره
وقتل شمله وبدد إليه يهوذا فعاد يهوذا، مباغتة ويريد الجنود من بقسٍم انفرد جرجياس
لقتاله، جنوًدا يحشدان امللك عاميل وبكسيديس تيموتاوس أن يهوذا وعلم كثريين، منهم

ف٨). ٢ (مكا جنودهما من ألًفا عرشين فقتل بعسكره، عليهما فانقض
١٦٤ق.م سنة فجمع جرى بما وأخربوه ليسياس، إىل الفارين الجنود بعض ووفد
بعرشة يهوذا فالتقاهم أورشليم، قرب إىل وبلغوا فارس، آالف وخمسة راجل ألف ستني
إىل ليسياس وعاد الباقون، وانهزم رجل، آالف خمسة ليسياس عسكر من فقتل آالف
األمم، نجاسة من والهيكل أورشليم ر فطهَّ الفرصة، هذه يهوذا واغتنم كئيبًا أنطاكية
إرسائيل بني يضايقون كانوا ألنهم األدوميني؛ يهوذا رضب ثم هلل، الشكر ذبائح وقدموا
واليهم تيموتاوس وكان العمونيني رضب وكذلك بالدهم، من الغنائم وأخذ عليهم فظهر
يقولون: السلط من رسٌل إليه فورد … أورشليم إىل وعاد يهوذا فبددهم منهم، عسكًرا جمع
خرجوا األمم أن يخربون الجليل من ورسٌل وضايقوهم، اليهود عىل اجتمعوا األمم إن
وسريَّ السلط إىل يوناتان وأخوه يهوذا فسار بهم، ونكلوا وصيدا وصور عكا من عليهم
اسم وعظم وكبتوهم، بهم ونكلوا األعداء عىل الفريقان فانترص الجليل، إىل سمعان أخاه
.(٨ فصل ٢ ومكابيني و٥ و٤ ف٣ ١ (مكابيني واألمم إرسائيل بني عيني يف وإخوته يهوذا
بفارس، مدينة املايس بذكر سمع مملكته شمايل يف يجول كان فلما أنطيوكس أما
أن وحاول إليها فأتى واألسلحة، الذهب وسجوف األموال من كثريًا حوى هيكًال فيها وأن
اليهود بددها جنوده أن مخرب فأتاه بابل، إىل فهرب وقاتلوه أهلها عليه فثار الهيكل، ينهب
فرضبه لليهود.» مدفنًا وأجعلها أورشليم «آلتنيَّ فقال: أمامهم، من انهزم ليسياس وأن
فرتضض مركبته، من فسقط السري يف يجد أن عجلته سائق وأمر أحشائه، يف بداءٍ هللا
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أورشليم يجعل بأن واعًدا هللا إىل وخشع كربيائه عن ونزل لحمه، وتساقط جسده ونتن
(مكا ١٦٣ق.م سنة عليه وقىض له هللا يسمع فلم أثينا، بأهل اليهود ويساوي حرة، مدينة

.(٩ فصل ف٦ ١

أيامه يف كان الخامسوما أنطيوكس يف (11)

الرشيف أي: أوباتر ب ولقِّ امللك، منصة إىل أبيه وفاة بعد رقي إبيفان، أنطيوكس ابن هو
عىل ووصيٍّا للملك، مدبًرا جيشه قادة أحد فيلبوس ب نصَّ احتضاره لدى أبوه وكان أبًا،
امللك، تدبري يف منصبه تمكني إىل اليهود مشاحنة عن ليسياس فعدل الصغري، امللك ابنه
مبارشة وأباحهم اليهود فأمن فيه، له عمه ابن ديمرتيوس منازعة من الصغري امللك ووقاية
من حزازات بقلبه وبقيت بذلك، امللك من رسالة إليهم وأرسل ورشيعتهم، دينهم فروض
يهوذا ْرضب أن ويظهر اليهود، فاسرتاح به العار وإلحاق جنوده، لكرسه املكابي يهوذا
الثاني الفصل يف ذكره جاء ما أيًضا فيها وكان … الفرصة بهذه كان ذكُرها املاَر العشائَر
هم يركبوا أن مواطنيهم اليهود دعوا يافا أهل أن ذلك ومن الثاني، املكابيني سفر من عرش
الفريقني، بني عداوة تكن لم إذ بهم اليهود ووثق لهم، أعدوها سفنًا وأوالدهم ونساؤهم
من كثريون وفر فرضبها يافا إىل ليًال املكابي يهوذا فسار أغرقوهم، البحر يف أمعنوا وملا
وأشدود)، يافا بني اآلن (يبنة يمنا بأهل فعل وكذلك فيها، وهم فأحرقها السفن إىل أهلها
يف فرضبه الرشور، لهذه علًة كان ألنه امللك؛ عامل بتيموتاوس اإليقاع ينوي يهوذا وسار

األردن. عرب يف مدن عدة وافتتح كثريًا خلًقا جيشه من وأهلك األردن، عرب
الدخول من إرسائيل بني يمنعون وكانوا امللك، قبل من حامية أورشليم قلعة يف وكان
الحامية، وحارصوا الشعب يهوذا فحشد فرصة، كل يف بهم اإلرضار ويتعمدون الهيكل، إىل
اليهود، يشكون ومضوا اليهود، من املارقني بعض إليهم وانضم القلعة من بعضهم فخرج
نحو جيش حشد عىل امللك وحمل املكابي، يهوذا من ليثأر الشكوى بهذه ليسياس فُرس
فحارص اليهود، إىل املسري وعىل فيًال وثالثني واثنني فارس ألف وعرشين راجل ألف مائة
أوًال األعداء عىل فاستظهروا رجاًال املكابي يهوذا فجمع أورشليم جنوبي يف صور بيت
امللك فحارص هناك فتنحى امللك جيش كثرة يهوذا رأى ولكن جماعة، منهم وقتلوا
الذي فيلبوس أن الربانية بالعناية وكان أهلها، فتفرق الزاد، نفد أن إىل أياًما أورشليم
غياب فرصة اغتنم مرص إىل ليسياس وهزمه البنه، مدبًرا أقامه قد إبيفان أنطيوكس كان
اليهود، مع الصلح عقد عىل امللك فأكره امللك، تخت وتبوأ أنطاكية إىل فهب وليسياس امللك
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وأرسع اليهود، بالد آخر إىل عكا من حاكًما ونصبه املكابي وصاىف يدينون وما وتركهم
(مكا قتله أنه يوسيفوس وروى منها فيلبوس وطرد فافتتحها أنطاكية، إىل بالعود امللك

.(١٣ فصل ٢ ومكا ٦ فصل ١
رهينة ليكون رومة؛ إىل أرسله قد أبوه كان الرابع سلوقس بن ديمرتيوس أن مر قد
كان أباه سلوقس ألن امللك حق له وكان الكبري، أنطيوكس ابن أنطيوكس عمه من بدًال
عىل إجالسه الروماني الديوان من طلب إبيفان أنطيوكس علم وملا الكبري، أنطيوكس بكر
يملك أن عىل ضعيف صغري وهو الخامس أنطيوكس يملك أن مؤثرين فأبوا أبيه، تخت
رومة من فانسل عليه، فأنكروه وطنه إىل العود وطلب البأس، شديد وهو ديمرتيوس
تخت عىل ليجلس أرسلوه الرومانيني أن وشاع طرابلس، إىل وبلغ مرسًعا، فسافر خفية
الخامس أنطيوكس قلبي يف الرعب فحل معاونته، عىل مصممون وأنهم ملكه ويسرتد أبيه،
جنود بعض وقبض ديمرتيوس، إىل وانحازوا عنهما، الجمهور وارفضَّ مدبره وليسياس
وجههما.» تروني «ال فقال: ديمرتيوس إىل بهما وأتوا ومدبره، موالهم عىل أنطيوكس
يف وأبيان ١١٤ فصل (يوليب ١٦٢ سنة امللك منصة عىل ديمرتيوس واستوى فقتلوهما

ف٧). ٦ املكابيني وسفر السوريني

املكابي يهوذا مع وحربه امللك ديمرتيوس يف (12)

أرشَب ليسياُس وكان املخلِّص، أي: سوتر العرش عىل استوائه بعد ديمرتيوس لُقب
اليهود أحبار رياسة يف مكانه وأقام فقتله، ذكره املار ملنالوس املْقَت الخامس أنطيوكَس
ارتقى فلما اليونان، بأسماء شبيًها ليكون بالكيمس فبدله يواقيم، اسمه كان رجًال
املكابي بيهوذا يسعون اليهود من املارقني وبعض الكيمس أتى امللك منصة إىل ديمرتيوس
اليهودية، إىل كثيف بجيٍش بكيديس امللك فأرسل الشعب، من يضادهم ومن وإخوته،
أنه لهم وحلف خدعة بالرتحاب فقبلهم األمان، يطلبون الشعب مقدمي بعض إليه فأتى
وسلم غريهم وذبح واحد، بيوٍم وقتلهم رجًال ستني عىل قبض ثم سوءًا، بهم يريد ال
بإخوتهم فأنزلوا األرشار، بعض الكيمس إىل وانضم راجًعا وقفل الكيمس، إىل البالد
الكيمس فعاد عنها، يردعهم إليهم وهب فظائعهم يهوذا يتحمل فلم مضار، الصالحني
ومعه جيشه قادة أحد نيكانور امللك فأرسل أوامره، بمعارضة يهوذا يشكو امللك إىل
ممالئ بأنه الكيمس فشكاه خدعة، يهوذا إىل نيكانور فتودد اليهود، إلبادة جرار عسكر
كفر عند والتقيا بجيٍش إليه فخرج يهوذا يرضب بأن نيكانور عىل امللك فشدد له،
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وأتى داود، مدينة إىل الباقون وفر رجل، آالف خمسة نيكانور عسكر من فقتل سالمة،
يحرق أنه فأقسم يستعطفونه، الشيوخ وبعض الكهنة فخرج الهيكل نحو نيكانور
ونزل أورشليم من وخرج حنًقا وانرصف ورجاله، يهوذا إليه يسلموا لم إذا الهيكل
جيش فانكرس الجيشني، بني القتال والتحم يهوذا فأتى أور) (بيت حورون ببيت
يهوذا رجال ونفخ هاربني، سالحهم وألقوا جيشه وتشتت القتىل أول هو وكان نيكانور،
ويمينه نيكانور رأس وقطعوا آخرهم عن فأبادوهم فٍج، كل من الناس فالتقاهم باألبواق
١٦١ق.م سنة آذار ١٣ يف ذلك وكان … سيخربه بأنه مهدًدا الهيكل نحو مدها التي
اليهود فاعتاد ف١٦)، ك١٢ اليهود تاريخ ويوسيفوس و١٥ ف١٤ ٢ ومكا ف٧ ١ (مكا
العظمة من للرومانيني ما يعلم يهوذا كان وملا املذكور، اليوم يف االنتصار لهذا يعيدوا أن
من رجلني أرسل جنوده وقرض ديمرتيوس، قائد نيكاتور قتل من يتأتى وما والصولة،
بموفديه الشورى رجال فرحب الرومانيني، مع املواالة عقد يطلب رومة إىل شعبه أعيان
… واليهود الرومانيني بني واملنارصة املواالة مثبتًا نحاس من صفيحٍة عىل كتابًا وكتبوا

األول. املكابيني سفر من الثامن الفصل يف مثبتة الكتاب هذا نسخة وترى
كبري بجيٍش والكيمس بكيديس وأرسل يهوذا، عىل صدره فوغر ديمرتيوس أما
خوًفا، بعضهم أِبق رجل آالف ثالثة إال يهوذا مع يكن ولم (البريى)، برئوت إىل وأتوا
«حاشاي فقال: الحرب، عن ليرصفوه جهدهم رصفوا رجل ثمانمائة إال معه يبَق ولم
فقصده امليمنة يف بكيديس وكان الحرب نار واصطلت إخوتنا.» عن فلنموتنَّ أهرب أن
ميرسة فانقلبت لحاقها، يف وأوغل امليمنة يهوذا فكرس جلمودي، قلب ذي كل ومعه يهوذا
يهوذا جملتهم ويف … الفريقني من كثريون فسقط القتال واشتد يهوذا، آثار عىل العدو
شعب فبكاه بمودين، آبائه قرب يف ودفناه أخواه وسمعان يوناتان فحمله الصنديد، البطل

ف٩). ١ (مكا مكانه قائًدا أخاه يوناتان واختاروا مرٍّا، بكاءً إرسائيل
فلحقهما األردن، عرب يف تقوع إىل ففرا أخيه، وسمعان يوناتان قتل يف بكيديس وَجد
الوراء إىل فانصاع ليرضبه، يده ومد بكيديس إىل يوناتان واتصل القتال والتحم بكيديس
مدن وعدة وحصنها أورشليم إىل بكيديس فعاد رجل، ألف جنوده من ُقتل ولكن فأفلت
باعتقال هللا فرضبه األقداس، قدس حائط يُهدم أن الخئون الحرب الكيمس وأمر أخرى،
اليهود من رهائن ومعه امللك، إىل بكيديس فعاد ١٦٠ق.م، سنة أليم بعذاٍب ومات لسانه
بكيديس إىل وفًدا وأرسلوا اليهود، من املارقني بعض ائتمر ثم سنتني، يهوذا أرض فهدأت
يوناتان عىل يقبضوا أن نرصائه إىل وكتب كثيف، بجيٍش أورشليم إىل العود عىل حمله
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فقصده وحصنها أريحا)، قرب حجلة (عني حجلة بيت إىل سمعان وأخوه هو فانرصف
فاستشاط وضايقوه عليه املكابيون فاستظهر أياًما حجلة وحارصبيت بعسكره، بكيديس
يطلبه لن أنه له وحلف يوناتان مع صلًحا وعقد أورشليم، إىل العود عىل حملوه ممن غيًظا
إرسائيل بني يف األمان واستوىل أنطاكية إىل وعاد األرسى، إليه ورد حياته أيام كل بسوء

ف٩). ١ (مكا املارقني ويستأصل الشعب يحاكم يوناتان وأخذ
بمهام االهتمام وأِنف إليه تجر وما الخمرة، ومعاقرة مالذه عىل ديمرتيوس وعكف
ديمرتيوس وبني بينه لخالٍف مرص ملك بتوملايس بها دخل مؤامرة عليه فكانت اململكة،
وأوعزا لهما، ديمرتيوس ملحاربة الكبادوك ملك وأريارات برغام ملك وأثار قربس، عىل
إبيفان، أنطيوكس ابن أنه يدَّعي رجًال يجد أن إبيفان أنطيوكس خازن هركليد إىل
كان إنه بعضهم: وقال له، اختري ملا أهًال باال اسمه رجًال فوجد امللك، ديمرتيوس وينازع
امللوك له وأقر ،(٢ فصل ك١٣ ويوسيفوس ف١٣ (سرتابون ا حقٍّ إبيفان أنطيوكس ابن
يعود أن به يخولونه كتابًا الرومانية الندوة من ونال أنطيوكس ابن أنه املذكورون الثالثة
واستحوذ جنوًدا وحشد سورية إىل فرجع له، باملعاونة ووعدوه ملكه ويسرتد سورية، إىل
وكان ف١٦)، ف٣٣ (بوليب كثريون رايته إىل وانضم إسكندر نفسه وسمى عكا، عىل أوًال

١٥٣ق.م. سنة ذلك
إىل كتب منارصين إىل لحاجته إسكندر امللك ألن باليهود؛ ربانية عناية مر ما وكان
أمته، يف أحبار رئيس وأقامه ونصريًا وليٍّا له يكون أن وسأله أخاه، إياه مسميًا يوناتان
ذرية يف الرياسة هذه واستمرت امللوك، إال يلبسه ال مما ذهب من وتاًجا أرجوانًا إليه وأرسل
أن فأراد ليوناتان، إسكندر أجراه بما امللك ديمرتيوس وعلم هريودس، أيام إىل املكابيني
وجزية رضيبة كل من اليهود وعافيًا له معظًما إليه فكتب إليه، ليستميله نعمه عليه يزيد
وأسوار الهيكل، يف والرتميم البناء نفقة وجعل للهيكل يليها وما عكا ووهب وَمْكس،
عىل إسكندر وآثروا الوعود، بهذه الشعب وال يوناتان يثق فلم امللك، خزينة من أورشليم
املذكورون الثالثة امللوك وكان سنني، ثالث مدة امللكني بني الحرب وتسعرت ديمرتيوس
سنة إلسكندر امللك واستتب بالحرب، وقتله ديمرتيوس عىل فظهر إسكندر، امللك ينجدون
ويوسيفوس ٢ فصل ك١٦ (إسرتابون سنة ١٢ ديمرتيوس ملك مدة وكانت ١٥٠ق.م،

ف١٠). ومكا١ ف٢ ك١٣
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باال إسكندر امللك أخبار تتمة (13)

فلوبطرة، بنته يزوجه أن إليه يطلب مرص ملك بتلمايس إىل كتب باال إسكندر امللك إن
امللك ودعا إسكندر، امللك إىل فزفها عكا، إىل بابنته وأتى طلب ما إىل بتلمايس فأجابه
إرسائيل، بني من املارقني بعض به ووىش له التجلة يف وبالغ العرس، إىل بوناتان إسكندر
وجعل املدينة، وسط إىل وأخرجه بجانبه وأجلسه أرجوانًا ألبسه بل إليهم امللك يصغ فلم
يوسيفوس وروى امللك، يف ورشيًكا قائًدا وجعله ألمره، أحد يتعرض ال أن ينادون منادين
ببناء ليأذن فيلوباتر؛ بتلمايس إىل لجأ الثالث أونيا بن أونيا أن إبيون) مزاعم رد من (ك٢
ألونيا الهيكل هذا يف الرياسة تكون وبأن به فأذن أورشليم، يف كهيكلهم مرص يف هيكل
بنبوة فحجهم أورشليم، غري يف هيكل بناء تبيح ال سنتهم بأن اليهود فقاومه املذكور،

مرص.» أرض داخل يف للرب مذبح يكون اليوم ذلك «يف (١٨ عدد (ف٩ إشعيا
وكان منه األنني فكثر اململكة، مهام عن وغفل مالذه، عىل إسكندر امللك وعكف
قيليقية إىل وأتى الفرصة هذه فانتهز إكريت، إىل فارٍّا األول ديمرتيوس بكر ديمرتيوس
بجيٍش وسار غفلته سكر من إسكندر فصحا البالد، هذه عىل فاستحوذ دعوته، قوم ولبى
عىل يوناتان واستمر ينجده، أن مرص ملك بتلمايس حميه إىل وكتب ديمرتيوس، لقتال
فحمل سورية، والية إىل أبولينوس أعاد ديمرتيوس وكان إسكندر، للملك بالطاعة إخالصه
فحارص سمعان، أخوه وتبعه رجل، آالف بعرشة أورشليم من فخرج القتال، عىل يوناتان
ففروا جيشه، عىل يوناتان بها انترص أبولينوس وبني بينه موقعة وكانت وفتحها يوناتان
القتىل عدد وكان وضواحيها، واملدينة يوناتان فأحرقه داغون بيت ودخلوا أشدود، إىل
عفرون له ووهب ذهب، من عروة يوناتان إىل إسكندر امللك فبعث رجل، آالف ثمانية منهم

وتخومها.
إنجاد مظهًرا كثرية وسفن كثيف، بجيٍش سورية إىل فسار مرص ملك بتلمايس أما
املدن عىل فاستحوذ أبوابها، سورية مدن له ففتحت مملكته، التقام ومبطنًا صهره،
وتاج آسيا تاج تاجني رأسه عىل ووضع أنطاكية ودخل (السويدية)، سلوقية إىل الساحلية
نار وتسعرت بتلمايس، حميه لقتال فخف بقيليقية وهو إسكندر إىل ذلك وبلغ مرص،
رأسه فقطع العرب، أمراء أحد إىل وفر إسكندر، امللك عىل رحاها فدارت بينهما، الحرب
،١٤٦ سنة امللكان وقىض قليًال، إال ذلك بعد يعش لم بتلمايس لكن بتلمايس، إىل وأرسله

الثاني. لديمرتيوس امللك واستتب ١٤٥ق.م، سنة أخرى رواية وعىل
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أيامه يف كان وما الثاني ديمرتيوس يف (14)

ملكه؛ بدء منذ املسعى أساء لكنه ١٤٥ق.م، سنة امللك له استتب األول ديمرتيوس ابن هو
منه فحنق سورية، يف أقامهم قد مرص ملك بتلمايس كان الذي الحرس بقتل أمر ألنه
فغادروه امللك إىل هو اتصل حتى إسكندر امللك عدوه هزموا الذين املرصيون الجنود
وترك أباه، خالف أو خالفه من كل من التنكيل أو بالقتل يقتص وأخذ مرص، إىل وقفلوا
األجانب، وبعض إكريت من معه أتوا جنود إال عنده يبق ولم جنوده، من األعظم السواد

رزقهم. أعدمهم الذين الجنود وعاداه الشعب فمقته
من شعبه لينقذ أورشليم قلعة فحارص باليهودية، الراحة استتباب يوناتان ورأى
وكتب عكا إىل وأرسع عليه، غضبًا ديمرتيوس فاستشاط بها، كانت التي الحامية مضايقة
بهدايا إليه وشخص الحصار فأبقى إليه، ويبادر القلعة حصار عن يكف أن يوناتان إىل
اليهودية وعفا واختصاصاته، رياسته عىل ديمرتيوس وأقره فاسرتضاه نفيسة وتقادم
مثبتة بذلك رسالته وترى الرضائب، من وغريها الجزية من السامرة من بها امللحقة واملدن
واالنكباب الخمرة ومعاقرة أنطاكية إىل ديمرتيوس وعاد (ف١١)، األول املكابيني سفر يف

املعايص. عىل
بغيابه)، اململكة تدبري عىل أقامه قد باال إسكندر امللك كان (الذي تريفون فانتهز
أنطيوكس عنده كان الذي العرب أمري إىل وسار لديمرتيوس، والجنود الشعب مقت فرصة
به ونادوا الكثريون ديمرتيوس أعداء إليه وانضوى أنطاكية، إىل به فأتى باال، إسكندر بن
فكان امللك، منصة عىل أنطيوكس وأجلسوا أنطيوكس، من يفر أن ديمرتيوس فأُرغم ملًكا،
ديمرتيوس أن وسرتى ١٤٤ق.م، سنة ذلك وكان اإلله، ثاوس ولقبوه االسم بهذا السادس

امللك. إىل عاد

السادس أنطيوكس أيام يف كان ما يف (15)

وسيلة ذلك أنطيوكس مدبر تريفون فاتخذ لليهود، وعوده أخلف قد كان ديمرتيوس إن
عىل وأقامه رياسته، يف أقره أنه إليه يكتب وجعله امللك، محازبة إىل يوناتان ليستميل
سمعان وأقام األرجوان، ويلبس ذهب من بآنيٍة يرشب أن له وأباح وملحقاتها اليهودية
عسكًرا فجهز األردن، عرب إىل يوناتان وخرج مرص، تخوم إىل صور من للجيش قائًدا أخاه
تذكر خدمات امللك وأدوا آخر فريًقا سمعان وأخوه فريًقا هو قاد قسمني قسمه كبريًا
بحرية عند لديمرتيوس جيش قادة فالتقاه دمشق إىل البالد يف يوناتان وجال فتشكر،
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يوناتان رجال من األكثرون فانهزم الجبل يف فريق له وأكمن القتال، فناوشوه طربية
فروا من ذلك رأى وملا أعدائه، عىل فانترص معه بقي بمن القتال استأنف ثم مصليًا، فجثا

رجل. آالف ثالثة اليوم ذلك يف منهم وقتلوا ملعاونته، عادوا رجاله من
وأرسل حماة أرض إىل فالتقاهم لقتاله، عادوا ديمرتيوس قواد أن يوناتان وبلغ
وسالحهم يسهروا أن جيشه فأمر ليًال، يهاجموه أن مزمعون أنهم فأخربوه جواسيس
عربوا أن إىل يوناتان وتعقبهم وفروا الرعب داخلهم تيقظهم األعداء علم وملا بأيديهم،
وأقام لديمرتيوس محازبون بها كان إذ يافا عىل فاستحوذ سمعان أخوه وأما العايص،
رومة إىل يوناتان وسري واملدينة، القلعة بني والفصل أورشليم، تحصني يف وزادا بها حامية
املثبتة الرسالة منارصيهم إىل الرومان فكتب واليهود، الرومانيني بني املواالة لتقرير رسًال
رسله مع يوناتان وكتب لليهود، منارصتهم فيها يعلنون (ف١٥) األول املكابيني سفر يف
األول، املكابيني سفر من ف١٢ يف تراها املورة) (يف إسربطة أهل إىل رسالة املذكورين
إنه قائل: فمن فيها، العلماء اختلف واإلسربطيني اليهود بني قربى كانت أنه منها ويظهر
من اإلسربطيني أن قبيل من كانت القربى إن قائل: ومن ووداد، إخاء بل قربى تكن لم
اليونان، من اتخذها لعيسو امرأة ولد من أو فطورة، أو وهاجر إبراهيم امرأتي إحدى ولد
إشعيا) نبوة من ف٢٣ تفسري (يف أرتيموس القديس وعن الفونيقي، قدموس ولد من أو
وأخرب اليهودية عىل بختنرص استحوذ ملا اليونان بالد إىل فروا اليهود من كثريين أن

أورشليم.

السادس وأنطيوكس يوناتان تريفون اغتيال (16)

مكانه، ويجلس عنه يوًما ليحطه إال إليه أنطيوكس يرق ولم بامللك، هائًما تريفون كان
يوناتان فالتقاه بيسان إىل بعسكٍر وسار يهلكه أن ويحب يوناتان، من يخىش وكان
رجاله إىل حاجة ال أن وأسمعه إليه، تودد بل يًدا إليه يمد أن يجرس فلم ألًفا، بأربعني
ورصف بكالمه يوناتان فاغرت الحصون، وسائر إليه فيسلمها عكا، إىل معه يسري أن بل
رجل، بألف عكا إىل معه وسار الجليل، يف منهم ألفني ترك آالف ثالثة معه وبقي جيشه
معه كانوا من وأهلك يوناتان عىل وقبض أبوابها، بإغالق تريفون أمر املدينة دخال وملا
يف قام سمعان أن وعلم مخفوًرا، يوناتان ومعه كثيف بجيش عكا من تريفون وزحف
فأرسل للملك عليه ملاٍل يوناتان عىل قبضنا «إنما يقول: رسًال إليه فأرسل أخيه، مكان
مكره سمعان فعلم أطلقناه، إذا بنا يغدر لئال رهينة؛ يوناتان وابني فضة قنطار مائتي
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املال فأرسل تريفون طلب ما يرسل لم ألنه بالشعب؛ أرض إنه يقال: أن من خاف ولكن
وارتحل يقاومونه، وجيشه وسمعان ويدمرها البالد عىل يغري تريفون واستمر والولدين،
فأخذ سمعان وأرسل ١٤٣ق.م، سنة هناك ودفنوه يوناتان وقتل السلطة، إىل تريفون
وأقام أياًما، عظيًما نوًحا إرسائيل بنو عليه وناح مودين، يف آبائه مدافن يف ودفنه رفاته
مدفن وعىل وإخوته وأمه ألبيه أهرام سبعة ونصب رفيًعا، بناءً إخوته مدافن عىل سمعان
يف ذكراها إذ إيرونيموس، والقديس يوسيفوس أيام إىل املدافن هذه وبقيت لنفسه، صنعه
٢ مجلد يف وحقق كاران، العالم عنها كشف وقد اللد، بجانب املدية اليوم وتسمى مورين
ذلك. عىل العلماء من غريه وتابعه املكابيني، مدافن هي هي أنها ٥٥ صفحة السامرة من
أنه بحجة السادس أنطيوكس اغتال أن يبطئ ولم أنطاكية، إىل فعاد تريفون وأما
يثأر من يكن ولم بعمليتهم فقتلوه الحصاة، إلخراج أطباء فدعا الحصاة، مرض مريض
ذلك وكان ،(٦٨ فصل وأبيان ١٣ فصل ليف وطيط ١٣ فصل (مكا١ مكانه وملك بدمه،

٤٢ق.م. سنة

تريفون أيام يف كان ما يف (17)

إلزالة ينجدهم أن بمالذه الهيًا الالذقية يف وهو ديمرتيوس إىل املكابي سمعان كتب
إليه ديمرتيوس فكتب ذهب، من وسعًفا إكليًال إليه وأهدى تريفون، يطلبها التي الرضائب
كان ما كل وألمته له يثبت به األول املكابيني سفر من عرش الثالث الفصل يف امُلثبت كتابه
عىل أهلها صعد حتى وحارصها غزة إىل سمعان فسار والعفو، االختصاص من قبًال لهم
أورشليم بقلعة كانوا من وضايق باالبتهاج املدينة ودخل نهم فأمَّ األمان، يسألون األسوار
ابنه وأقام وطهرها، القلعة من وأخرجهم نهم فأمَّ واستأمنوا جوًعا، بعضهم مات حتى
وكتب مملكته، تخوم ووسع للسفن مرىس يافا وجعل الجيش جميع عىل قائًدا يوحنا
وأقروه بالفضل، وإلخوته له أقروا لسمعان صكٍّا ١٣٩ق.م سنة والشعب والكهنة الشيوخ
يف ُحفظت نحاس من صفيحة يف الصك هذا عىل ووقعوا ألحبارهم، ورئيًسا ألمتهم قائًدا
عليه فانترص الربتيني، ملك تريدات وحارب غفلته من ديمرتيوس وأفاق الهيكل، خزانة
بأرسه امرأته فلوبطرة علمت وملا بابنته، وزوجه مثواه أكرم لكنه أسريًا وأخذه امللك هذا
والذوا العتسافه تريفون الجنود من كثريون وترك السويدية، يف أوالدها مع تحصنت
أنطيوكس راسلت الربتيني ملك بنت إليه ُزفت زوجها أن بلغها وملا املذكورة، بفلوبطرة
رسالته املكابي سمعان إىل وكتب طلبت ما إىل فأجابها يتزوجها، أن زوجها أخا صيدات
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ويبيحه تريفون، لطرد منارصته عىل يستحثه املكابيني سفر من ١٥ الفصل يف املثبتة
مائة نحو بجيش عليها وحمل سورية ملك نفسه وسمى أيًضا، خاصة سكة يسك أن
مناوأة عن عجزه تريفون رأى وملا فلوبطرة، عند كانوا من إليها وانضم ألًفا، وعرشين
عكا، قرب الطنطورة إىل وسار بريوت وأحرق وجهه، من فر هذا السابع أنطيوكس
موطنه حماة إىل ثم طرطوس، إىل تريفون فهرب وبرٍّا، بحًرا بها أنطيوكس فحارصه

١٣٨ق.م. سنة وُقتل هناك عليه فُقبض

أخباره وباقي واليهود السابع أنطيوكس حرب (18)

رجل ألفي لنجدته املكابي سمعان أرسل الطنطورة يف تريفون أنطيوكس حارص ملا
خطة اتباع آثر وجهه من عدوه فرار امللك رأى ملا ولكن وآنية، وذهبًا وفضة منتخبني
له، عهده ونقض هداياه وال سمعان رجال يقبل ولم اليهود، مناصبة يف أسالفه أكثر
خراجها، وتأدية أورشليم، وقلعة وجازر يافا عن يده رفع يطلب حاشيته أحد إليه وأرسل
سريه جيش عىل قائًدا كنديارس وأقام غضبًا امللك فاستشاط طلبه، إىل سمعان يجبه فلم
يهوذا ابنيه فأرسل شاخ قد سمعان وكان اليهودية، عىل الجيش وأغار اليهود لقتال
جماعة منه وقتلوا فكرسوه امللك بجيش والتقوا منتخبني، رجل ألف بعرشين ويوحنا
فأحرقها، أشدود يف بروج إىل وفروا يوحنا أخوه فتعقبهم سمعان بن يهوذا وُجرح كثرية،
وكان أريحا بقعة يف قائًدا األعظم الكاهن صهر بطلماوس امللك وأقام كثريين، منهم وقتل
وابناه سمعان ومىض وبنيه سمعان ويقتل البالد، عىل يستويل أن نفسه له فسولت غنيٍّا،
بخيانٍة وقتلوهم عليهم وثبوا رجاًال وأكمن بطلماوس لهم وأدب هناك، إىل يهوذا مقتفيًا
أيًضا، سمعان بن يوحنا ليقتلوا رجاًال وأرسل عمل بما أنطيوكس الخائن وأعلم فظيعة،
ك٢ وأوسابيوس ف٥ ك١٣ يوسيفوس وروى آخرهم، عن وقتلهم عليهم يوحنا فقبض
يف وحارصه بطلماوس عىل الرجال وحشد أورشليم، أتى يوحنا أن ف١٩ تاريخه من
يوحنا متهدًدا السور أعىل إىل فأصعدهم له، وأخوين يوحنا أم أرس الخائن وكان محله،
الخائن لكن وأخويه، أمه عىل شفقًة فرفعه الحصار، يرفع لم إن أسفل إىل يلقيهم بأنه
وأخرب بعسكره، اليهودية السابع أنطيوكس وغىش عمان، ملك إىل وفر ذلك بعد قتلهم
ثقيلة تكن لم رشوط عىل يوحنا صالح الرومانيني من خوًفا لكنه أورشليم، وحارص ودمر
عىل والوالية الروحية الرياسة يف أباه خلف وقد هركان، يلقب هذا ويوحنا اليهود، عىل

اليهودية.
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وحاول الربتيني ملك مرتيدان أرس يف باقيًا فكان أنطيوكس، أخو ديمرتيوس أما
وأخذ سورية يتوىل بأن يطمع مرتيدان وكان يستطع، فلم سورية إىل والعود الهرب
أنطيوكس وأراد عليها، هو فيتوىل سورية، إىل ديمرتيوس صهره يرد أن بحجة يستجيش
الربتيني ملك عىل أوًال فاستظهر رجل، ألف ثمانني عن يقل ال جيًشا فحشد ذلك يتدارك أن
وخضعت للربتيني الطاعة نري املرشق أعمال جميع وخلعت وماداي، بابل منه واسرتد
الدمشقي نقوال عن (١٦ فصل (ك١٣ يوسيفوس رواه ما حينئٍذ كان وربما ألنطيوكس،
قائد أندات عىل النتصاره ذكًرا الكلب نهر عدوة عىل انتصار قوس أقام هذا أنطيوكس أن
أعمال يف ١٣٠ق.م سنة الشتاء فصل يقضون وجيشه أنطيوكس واستمر الربتيني، جيش
الربتيني مع فتآمروا واستطالوا األهلني عىل وأثقلوا آمنني، كثرية محاٍل يف وتفرقوا املرشق،
األعداء واْرتَكم فقتلوهم يجتمعوا أن يمكنهم فلم املحال، كل يف واحد يوٍم يف عليهم ووثبوا
ك٣٨ (يوستينوس قليلون إال يفلت ولم أسريًا أُخذ يقتل لم ومن وقتلوه، أنطيوكس عىل

ف٩٦). وأبيان و١٠ ٩ فصل

بسورية امللك إىل الثاني ديمرتيوس عود (19)

أنطاكية فبلغ سورية، إىل ديمرتيوس رسح أنطيوكس عليه انترص أن بعد الربتيني ملك إن
فمد الفرصة، هذه املكابي سمعان بن هركان يوحنا وانتهز امللك، منصة عىل واستوى
وذريته هو واستبد العرب، وبالد سورية يف كثرية أماكن عىل سلطته ع ووسَّ واليته حدود
ك١٣ (يوسيفوس معهم عالقة لهم يبق ولم سورية مللوك املجن وقلبوا اليهود، عىل امللك يف
لكنه له، مناوأته من ديمرتيوس فنجا الربتيني ملك الترت وقتل ك١٦)، وإسرتابون ف١٧

السيئة. أعماله غائلة من ينج لم
أمها بني حرب وكانت فيلوماتر، بتلمايس ابنة بفلوبطرة متزوًجا كان ديمرتيوس إن
فلبىل مرص بتاج ووعدته ديمرتيوس صهرها فراسلت فيكسون، بتلمايس زوجها وبني
أنطاكية أهل عليه فثار يمقته شعبه وكان (فرما) بالوس وحارص بجيشه وأرسع دعوتها،
بعد عادت ابنتها وكانت حماته، ولحقته أنطاكية إىل يعود أن فاضطر وغريهما، وأفاميا
فجهز عكا، يف وهي إليها أمها ووصلت ديمرتيوس، األول زوجها إىل أنطيوكس مقتل
إسكندر ابن أنه يدعي وجعله زبينا، إسكندر عليه ر أمَّ جيًشا فيسكون بتلمايس زوجها
سورية سكان من األعظم السواد إليه فانحاز امللك، ديمرتيوس وينازع سورية ملك باال
نواحي يف ديمرتيوس وجيش زبينا جيش بني قتاٌل وكان … ديمرتيوس ملكهم ملقتهم
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االنتقام فأرادت امللكة كانت حيث عكا، إىل هو وانهزم ديمرتيوس عسكر فانكرس دمشق،
صور إىل ففر عليه، عكا أبواب فوصدت الربتيني، ملك بابنة أرسه مدة يف لزواجه منه
ف٨ ك٣٨ (يوستينوس باقيه يف زبينا وملك امللك من قسًما امرأته فأخذت هناك، وُقتل

١٢٥ق.م. سنة إىل ١٣٠ سنة ذلك وكان ك٣٩)، ليف وطيطوس و٩

ديمرتيوسوزبينا امرأة فلوبطرة يف (20)

وشمايل أنطاكية يف زبينا وملك اململكة، وجنوب بعكا ديمرتيوس أرملة فلوبطرة ملكت
من قوم وحازبه سورية، ملك أنه أعلن قد ديمرتيوس أبناء أكرب سلوقس وكان اململكة،
قتلته أبيه بدم منها ابنها يثأر أن وخشية امللك، عىل ببقائها هائمة كانت أمه أن عىل أهلها
فلم قلبها، من الوالديَّ الحنَو بامُللك األشعبيُّ طمُعها فاستأصل بمدية، له طاعنة بيدها
يثور أن فلوبطرة وخافت ١٢٤ق.م، سنة إىل ١٢٥ سنة من واحدة سنة إال سلوقس يملك
١٢٣ق.م، سنة الصغري ابنها فملكت للحرب، معهم يخرج ملك وجود لعدم عليها الشعب
وسمي بيدها، والنهي األمر أعنة جعل سنه لصغر وهو ملك، اسم إال له يكن لم ولكن
وهو إبيفان أنطيوكس سكته يف نفسه يسمي وهو األنف)، (الكبري كريبيوس أنطيوكس

االسم. بهذا الثامن
وعزمت االستبداد، هذا الطماعة أمه تتحمل فلم بملكه، يستبد أن أراد رشده بلغ وملا
أنطيوكس من لها آخر امللك أريكة عىل وتقيم األول، أهلكت كما الثاني هذا ابنها تهلك أن
قرصه إىل يوم ذات الثامن أنطيوكس وعاد بيدها، امللك أزمة فتستمر حدث وهو السابع،
حرمة الكاس هي ترشب أن فسألها ا، سمٍّ بها له دست رشاب كأس له فهيأت تعبًا،
ففكرت الكأس.» هذه رشب من ساحتك لتربئة لك مناص «ال فقال: فأبت، أمه ألنها لها؛
وكانت فرشبتها، ملكرها ابنها قتلها ترشبها لم وإن مسممة، ماتت الكأس رشبت إن أنها

ك٦٠). ليف (طيطوس ١٢٠ق.م سنة القاضية
وأخضعهم فحاربهم الالذقية عىل واستحوذوا عماله، من ثالثة عليه فثار زبينا أما
أمري هركان يوحنا مع منارصة معاهدة عقد ملكه دعائم توطيد يف ولرغبته عنهم، وعفا
وقهر األردن، رشقي يف وغريها نيديا عىل واستحوذ أمته، عىل واليته هذا فرسخ اليهود،
بهم فرحب وبينهم، بينه املواالة عهد يجدد رومة إىل رسًال وأرسل واألدوميني، السامريني
حتمت وغريهما وغزة يافا اليهود من انتزع قد السابع أنطيوكس كان وملا الندوة، رجال
أرض يف جنودهم وا يسريِّ أن من سورية ملوك وحذروا اليهود، إىل املدن هذه ترد أن الندوة

اليهود.
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يكون أن فطالبه زبينا، نعمة ويل نفسه يعتد مرص ملك فيسكون بتلمايس وكان
موتها، قبل فلوبطرة مع واتفق رفعه كما يحطه أن فيسكون وعزم فأبى ألمره، منقاًدا
وظهر ساعده فاشتد تريفان، بنته وزوَّجه ابنها كريبوس إىل وسريه عظيًما جيًشا وجهز
الحرب، بنفقات ليقوم فيها املشرتي هيكل ينتهب أن وأراد أنطاكية إىل ففر زبينا، عىل

١٢٣ق.م. سنة وُقتل عليه ُقبض ثم مدينتهم، من وطردوه األهلون عليه فثار

الشيزيكي أنطيوكسكريبوسوأنطيوكس يف (21)

رشبت التي فلوبطرة وأمه زبينا، امللك، يف مزاحميه من كريبوس أنطيوكس اسرتاح قد
أنطيوكس أخوه عليه وثار ١١٤ق.م، سنة إىل ١٢٠ سنة من امللك له واستتب السم،
من أيًضا فلوبطرة ابن وهو فيها توىل آسيا يف بلدة إىل نسبة بالشيزيكي املعروف التاسع
امللك، ينازعه أن كريبوس وخيش الثاني، ديمرتيوس من ابنها وكريبوس السابع أنطيوكس
وتزوج أخيه، من امللك ألخذ جيًشا فجمع بذلك، الشيزيكي وشعر ا سمٍّ له يدس أن فأراد
برجاٍل أتته املهر من وبدًال طلقها، قد مرص ملك فيسكون بن التري كان التي بفلوبطرة
وفتح أسرية فلوبطرة وأخذ عليه، كريبوس وانترص كريبوس أخاه فحارب مرص، من
فلجئت فلوبطرة، يقتل أن مرص ملك فيسكون بنت تريفان امرأته عليه وألحت أنطاكية،
ثم الهيكل، يف فلوبطرة فقتلوا الجند من رشذمة تريفان وأرسلت أنطاكية، يف معبٍد إىل
تريفان، عىل وقبض به فظفر أخاه، كريبوس وحارب آخر جيًشا زوجها الشيزيكي جمع
تارًكا كريبوس وفر أختها، كانت التي فلوبطرة عىل لقسوتها جزاء العذاب مر وأذاقها

ف٢٧). ك٢ وبلني ٣ فصل ك٣٩ (يوستينوس الظافر ألخيه سورية
الشيزيكي، أخيه عىل وظهر عظيم، بجيٍش سورية كريبوسإىل عاد ١١١ق.م سنة ويف
املجوفة وسورية فونيقي الشيزيكي نصيب فكان بينهما؛ سورية مملكة وقسما اتفقا ثم
يوحنا وعزم بأنطاكية، وأقام اململكة باقي كريبوس ونصيب بها، وأقام دمشق إىل
سنة فحارصاها وأنتيكون أرسطوبولس ابنيه وأرسل بواليته السامرة يُلحق أن هركان
إمرته توىل بجيٍش فنجدهم دمشق، ملك بالشيزيكي السامريون فاستنجد ١١٠ق.م،
،١٠٩ سنة السامرة لحصار هركان ابنا وعاد وانهزم، األخوان عليه فاستظهر بنفسه،
ملك ضمهم جندي آالف ستة إليه فأرسل مرص، ملك التري بتلمايس إىل الشيزيكي فكتب
يناوي أن يجرس ولم السبيل، أبناء عىل الطريق ويقطع يخرب وأخذ جنده، إىل دمشق
هريودس، أيام يف إال بناؤها يجدَّد ولم ودكوها ١٠٨ق.م، سنة فأخذوها السامرة عىل اليهود
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أمره واستفحل جوارها، يف أخرى ومدنًا والسامرة والجليل اليهودية مالًكا هركان وأصبح
وأمه إخوته وضايق أرسطوبولس ابنه وخلفه ١٠٧ق.م سنة تويف لكنه صولته، وعظمت
وخلفه واحدة، سنة إال يتوىل فلم به أودى ملرض علة أسفه شديد وكان ذلك، عىل ندم ثم
لحكومة يخضعوا لم ألنهم وغزة؛ عكا أهل فحارب أيًضا، إسكندر املسمى يوحنا أخوه
مرصوأقطعته عن أبعدته فلوبطرة أمه كانت التي التري بتلمايس إىل عكا أهل فلجأ اليهود،
فأتت أمه إسكندر وراسل بحيفا بعسكره فحل عليه تغريوا لكنهم لنجدتهم فهب قربس،
مرص إىل يعود أن له ويتيرس فلسطني، ابنها يملك أن خافت ألنها التري؛ ابنها ضد لنجدته
وهي قربس، إىل عاد ثم غزة يف واعتزل تركها، سورية إىل بقدومها التري ابنها عرف وملا …
١٠١ق.م. مرصسنة إىل ورجعت اليهود، ملك إلسكندر املواالة عهدة وجددت عكا افتتحت
دمشق، ملك الشيزيكي ألنطيوكس محالف التري ابنها أن مرص إىل عودها بعد وعلمت
كانت التي سيالنة بابنتها كريبوس أنطيوكس فزوجت مرص، مملكة ليسرتد يتأهب وأنه
الشيزيكي، أخيه مقاومة عىل ليقوى وماًال؛ جيًشا إليه وأرسلت التري عن أبعدتها قد
الخونة أحد اغتال أن إىل بينهما الحرب هذه واستمرت األخوين، بني الحرب فانتشبت
عمه فحاول أبنائه، أكرب سلوقس وخلفه ٩٧ق.م، سنة أنطاكية ملك كريبوس أنطيوكس
وظفر القتال فاشتد عليه، عمه وخرج فجيَّش منه، اململكة ينتزع أن الشيزيكي أنطيوكس
بسورية امللك له واستتب ٩٥ق.م، سنة وقتله أسريًا وأخذه جمعه، وشتَّت بعمه سلوقس

ف٢١). ك١٣ ويوسيفوس ك١١ وإسرتابون ك٧٠ ليف (طيطوس كلها

ملوكهم آخر العارشإىل السادسوأنطيوكس سلوقس يف (22)

لم لكنه الشيزيكي، عمه مقتل بعد كلها سورية عىل امللك السادس سلوقس أحرز قد
وسمى أرواد إىل وأتى سلوقس، دخول عند أنطاكية من فر عمه ابن ألن عليه؛ يستمر
بجيٍش وزحف بأوساب، ويُعرف االسم بهذا العارش وهو أنطيوكس باسم ملًكا نفسه
بطلب سكانها وأثقل بقيليقية املصيصة إىل فانهزم عليه واستظهر سلوقس، إىل جرار
النار عليها وألقوا بها، كان التي بالدار وأحاطوا عليه فتألبوا معه، والتجند الذخائر
املصيصة وغشيا رجاًال وفيلبوس أنطيوكس أخواه فجمع معه، كان من كل مع فاحرتق
بينهما الحرب وانتشبت أوساب أنطيوكس إليهما فزحف وأخرباها، ففتحاها ٩٢ق.م سنة
الحادي فهو ملًكا سمي وكان بالعايص، أنطيوكس وغرق عليهما، فاستظهر العايص عند
أوساب وتزوج امللك، أوساب منازعة إىل وعاد فنجا فيلبوس أخوه وأما االسم، بهذا عرش
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لنفسها استبقت قد امللكة هذه وكانت ملكه، ليعزز كريبوس أنطيوكس أرملة بسيالنة
بتلمايس أن عىل أوساب، جانب فتعزز بأس ذوو جنود لها وكان اململكة، من أعمال بعض
أبناء رابع ديمرتيوس فدعا له، اإلهانة هذه عىل يصرب لم امرأته، سيالنة كانت التي التري،
متشاغلني كريبوس بن وفيلبوس أوساب كان بينما دمشق، عىل ملًكا وسماه كريبوس
إىل فلجأ وهزمه أوساب عىل فيلبوس ظهر ثم دمشق، يف لديمرتيوس الجو فخال بالحرب،
وفيلبوس دمشق يف ديمرتيوس بني مشطًرا سورية ملك وغدا الربتيني، ملك الثاني مرتيدان

كريبوس. أنطيوكس ابنا أخوان وهما بأنطاكية،
األعمال بعض عىل فاستحوذ ٨٩ق.م، سنة وعاد بجيٍش الربتيون فأمده أوساب أما
أبناء خامس دانيس أنطيوكس إن ثم فيلبوس، مع حروب له وكانت أوًال، له كانت التي
سورية ملك نفسه وسمى دمشق عىل فاستوىل بجيٍش، ديمرتيوس أخيه إىل زحف كريبوس

٨٦ق.م. سنة إىل ذلك عىل واستمر أنطيوكس باسم عرش الثاني وهو املجوفة،
فصمموا املتصلة، وحروبهم ملوكهم اعتساف عن صربُهم وِعيل السوريني ذرع وضاق
دعوتهم، فلبى وفًدا إليه وأرسلوا أرمينية ملك تغران وانتخبوا أجنبي، ملك اختيار عىل
فانهزم أوساب تغران وطرد سنة، عرشة ثماني ملكه واستمر ٨٣ق.م، سنة بسورية فملك
إحدى يف ُقتل أنه الظاهر وفيلبوس الذكر، خامل عمره من بقي ما وقىض قيليقية، إىل
مدن وبعض عكا، لنفسها تُبقي أن من تمكنت أوساب امرأة وسيالنة الحرب، مواقع
لنفسها تأخذ بأن وطمعت وسلوقس، أنطيوكس ابنان لها وكان املجوفة، وسورية فونيقي
تمليك للندوة يزيِّنان سنني أقاما حيث رومة، إىل ٧٣ق.م سنة ولديها فأرسلت مرص، تاج
إىل ومرص سورية ضم الرومانيني لخشية مسعاهما؛ فخاب مرص يف أحدهما أو أمهما

عليهما. االستيالء عليهم فيتعرس واحدة، مملكة
سورية من جنوده فاستعاد أرمينية، ملك تغران عىل الحرب الرومانيون وأقام
٦٩ق.م، سنة سورية عرش عىل املذكور سيالنة بن أنطيوكس فاستوى إليهم لحاجته
لوكولس وانترص خمًسا، أو سنني أربع سورية يدبر واستمر االسم، بهذا عرش الثالث وهو
القائد بومبايس أكمل ثم مدنه، أهم وأخذ أرمينية، ملك تغران عىل الرومانيني جيش قائد
سنة عهدة عىل يوقع وأن جسيمة حرب غرامة يدفع أن وأرغمه به، الظفر الروماني
إىل بومبايوس أتى ثم وأرمينية، والكبادوك سورية عن للرومانيني بها يتخىل ٦٤ق.م
بومبايوس فأبى سورية، ملك عىل يقره أن آمًال عرش الثالث أنطيوكس فالتقاه سورية،
فانقرضت عنه، له تخىل تغران بأن ا محتجٍّ رومانيٍّا إقليًما ويجعله ملكه يلتهم أن إال
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وامللكات للملوك كان مما رأيت وقد … سورية عىل إسكندر خلفاء والية املذكور بأنطيوكس
وأرسل أمه، واالبن ابنها األم كقتل الضواري منها تنفر التي الفظائع من خاصة األخريين
والثاني ودمشق املجوفة سورية األول فأخضع وكابينيوس، سكادورس قائديه بومبايوس
يف (أبيان واليهودية مرص أحوال ينظم دمشق إىل بومبايوس وأتى دجلة، إىل سورية باقي

بومبايوس). ترجمة يف ويلوطرح ١ فصل ك٤٠ ويوستينوس السوريني

سورية الرومانيني أخذ إىل اليهود ملوك أحبار تتمة يف (23)

الكالم من ٦٣ عدد يف وفرغنا سورية، ملوك عىل كالمنا مساق يف امللوك هؤالء قبًال ذكرنا
تاريخ من ك١٣ (يف يوسيفوس وروى له، مرص ملكة فلوبطرة ونجدة إسكندر امللك بذكر
أخذوا املظال عيد يف الهيكل دخل وملا إسكندر، امللك مقت الشعب أن :(٢١ فصل اليهود
منهم فقتل بحرسه عليهم فخرج بالشتائم، ويقذفونه رأسه عىل الليمون بثمار يرشقونه
أقبل اليهود ثورة أخمد وملا ،٩٥ سنة األجانب من حرًسا لنفسه وأخذ رجل، آالف ستة
وافرتض وغريهم، املوآبيني وذلل العرب ملك جنود عىل فانترص األجانب، محاربة عىل
النفس، بشق إال ينج فلم اإلبل من قطار وزحمة مضيٍق يف أعداؤه له وكمن عليهم الجزية
سنني، ست فحاربوه محاربته عىل واملوآبيني العرب مصابه وجرَّأ رجاله من كثريون وُقتل
عىل وقبض بها، تحصنوا العصاة كان مدينة وفتح ألًفا، خمسني نحو الفريقني من وُقتل
سورية ملوك تشاغل ولدن ٨٦ق.م، سنة فقتلهم أورشليم إىل بهم أتى رجل ثمانمائة
املالذ عىل وعكف أورشليم إىل وعاد أخرى، مدنًا افتتح البعض مع بعضهم بالحرب
مدينة ا محاِرصً كان وبينما الحرب، عن ينكف ولم الربع بحمى فأصيب الخمرة، ومعاقرة
بعد الفريسيني إىل تتزلف أن إسكندرة امللكة عىل وأشار مرضه، اشتد األردن رشقي يف
وأن حييت، ما إسكندرة المرأته بامللك وأوىص ٧٩ سنة ومات ألبنائها، امللك لتحفظ موته

وأرسطوبرلس. هركان ابنيه من تختار من وفاتها بعد يخلفها
زوجها، دفنة وعظموا الفريسيون إليها فمال زوجها، بمشورة إسكندرة وعملت
أهم بتدبري وعهدت األحبار رئيس هركان ابنها وجعلت اململكة، شئون تدبر هي وقامت
امللكة إىل هؤالء ولجأ يخاصمهم، وبمن بها وتحكموا فاستطالوا الفريسيني، إىل األمور
فانسل واحترضت، ٧٠ق.م سنة مرضت ثم والحصون، القالع يف فأقامتهم لتنقذهم
جنود أكثر فأصبح أبيه، أصدقاء فيها كان التي والحصون القالع إىل أرسطوبولس ابنها
الجنود ونارص الفريسيون ونارصه امللك، هركان ابنها أخذ توفيت وملا يديه، طوع اململكة

األحبار. ورياسة امللك عن ألخيه يتخىل أن هركان فاضطر أرسطوبولس،
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أنتيباس أحدثه قلق مملكته يف ونشأ إال امللك رسير عىل أرسطوبولس يستقر ولم
أجربهم الذين األدوميني من كغريه مذهبًا يهوديٍّا أصًال أدوميٍّا هذا وكان هريودس، أبو
جهده قصارى وبذل إسكندر، بن هركان إىل املقربني من وكان يتهودوا، أن هركان يوحنا
فانترص أرسطوبولس فحارب الحجرية، العربية ملك الحارث إىل ولجأ امللك، إىل برده
أن فأراد ٦٤٠ق.م، سنة سورية إىل بومبايوس قدوم حينئٍذ وكان العرب، ملك عىل هذا
من يريحهم أن بومبايوس يسألون اليهود من كثريون وأتى وأخيه هركان دعوى يف ينظر
بدعواهما النظر أجل للرومانيني العرب أوًال يُخضع أن يريد بومبايوس كان وملا كليهما،
لم لكنه فأتى إليه، باملجيء ليرسع أرسطوبولس استدعى العرب إذالله وبعد عوده، إىل
كل إليه يسلم أن فأمره بذلك بومبايوس وشعر بومبايوس، ملقاومة االستعداد عن ينكف
وبدفع له، بالخضوع واعًدا ليسرتضيه جهده قصارى أرسطوبولس وبذل للقتال، أعده ما
من املال لقبض الجند من كتيبة وأوفد بومبايوس فقبل الحرب، من تفاديًا املال من مبالغ
وزحف وغلله أرسطوبولس، عىل بومبايوس فقبض بوجهه، األبواب أهلها فوصد أورشليم،
ودخل أشهر، ثالثة بعد إال فتحه له يتهيأ فلم الهيكل، وحارص وفتحها املدينة عىل بجيشه
إسكندر وابنيه أرسطوبولس وأرس نزاهته، ليُظهر خزينته يمس ولم الهيكل بومبايوس
(يوسيفوس ٦٣ق.م سنة امللك عىل أخاه هركان وأقام رومة، إىل وأخذهم وابنته وأنتيكون

.(٨ يل ف٢ ك١٤
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املخلِّص ميالد إىل بسورية كان ما يف

عليها الرومانيني استيالء بعد باليهودية كان ما يف (1)

إال امللك منصة عىل يستقر لم لكنه اليهود، ملك عىل هركان أقام بومبايس أن مر قد
جيًشا وحشد رومة إىل طريقه من فر ألنه أخيه؛ أرسطوبولس بن إسكندر وزعزعها
الرومانيني، إىل فلجأ أخيه، ابن محاربة عىل يقوى ال ضعيًفا هركان وكان ٥٧ق.م، سنة
رياسة يف هركان وأقر أورشليم إىل وأتى إسكندر، عىل جيشهم قائد كابينيوس فانترص
وقسمها شئونهم تدبري عىل أعيانهم بعض وأقام جمهورية، اليهود حكومة وجعل الكهنة،
الراحة؛ تستتب لم ذلك ومع إليه، استسلم حتى إسكندر آثار وتتبع واليات، خمس إىل
جمٌّ إليهما وانضم أنتيكون، ابنه مع اليهودية إىل وعاد رومة من فر أرسطوبولس ألن
آيات ورجاله أرسطوبولس فأبدى الحرب، والتحمت إليه جنوده كابينيوس فأرسل غفري،
ألفان وفر آالف، خمسة رجاله من فقتل عليه الدوائر أخريًا دارت ولكن والشهامة، البسالة
يتحصن أن وهمَّ ماكرون إىل وبلغ معه، بقي بمن األعداء صفوف أرسطوبولس وخرق
إىل … األسود بشجاعة تُزري بشجاعة يومني نفسه عن فدافع الرومانيون فباغته فيها
ورد أنتيكون، ابنه مع رومة إىل وأرسلوه عليه فقبضوا عليه، الكثيف الجيش انترص أن
مكافأة يسرتدوهم أن ألمهم كابينيوس لوعد اليهودية إىل أرسطوبولس أوالد الندوة رجال

٥٤ق.م. سنة ذلك وكان إليهم، الحصون بعض تسليمها عىل لها
مدة يف جيًشا وحشد عوده، بعد السكينة يلزم لم أرسطوبولس بن إسكندر أن عىل
واستمال كابينيوس فعاد الرومانيني، من بيده وقع من كل وقتل بمرص كابينيوس غياب
فقتل الرومانيني، يقاتلوا أن صمموا ألًفا ثالثون إسكندر مع بقي ولكن اليهود، بعض
واستدعت اليهود، أمور يدبر أورشليم إىل كابينيوس وجاء إسكندر وفر آالف، عرشة منهم
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كل فانتهب أورشليم وأتى سورية، عىل كراسوس وأقامت اليهودية من كابينيوس الندوة
ثالثني منهم وأخذ إسكندر، وابنه أرسطوبولس حازبوا من وحارب الهيكل يف وجد ما

٥٣ق.م. سنة أسري ألف
وجهه من الندوة رجال وأكثر بمبايوس وفر ،٤٩ سنة رومة عىل قيرص استحوذ وملا
بن إسكندر شيبون وقتل بمبايوس محازبو قتله ولكن سورية، إىل أرسطوبولس أطلق
أنتيباس أنجده بومبايوس مطارًدا ٤٧ سنة مرص قيرص غزا وملا بأنطاكية، أرسطوبولس
ألنتيباس فكان ولبنان، واليهود العرب من جمعه بجيٍش هركان قبل من هريودس أبو
عىل هركان يستمر أن فأمر سورية، إىل ذلك بعد قيرص وأتى قيرص، عند عليا منزلة
لليهودية مدبًرا أنتيباس وجعل بعده، من وذريته هو اليهود عىل وواليته الكهنة رياسة
الجليل يف واليًا هريودس وابنه أورشليم يف واليًا فازئيل ابنه أنتيباس وأقام هركان، بإمرة

٤٤ق.م. سنة
اليهودية إىل جنده من فريًقا وأرسل سورية، إىل الربتيني ملك دخل ٤٠ق.م سنة ويف
بن وفازئيل هركان الربتيني قائد وطلب أرسطوبولس، بن أنتيكون امللك منصة عىل وأقام
أورشليم الربتيني جنود فدخلت هريودس، وفر بالحديد وكبلهما عليهما فقبض أنتيباس
فازئيل فانتحر وفازئيل هركان إليه وسلموا امللك، رسير عىل أنتيكون وأجلسوا فانتهبوها
لرياسة أهًال يبقى كيال أذنيه؛ أنتيكون صلم ولكن حيٍّا، هركان واستبقوا السجن يف
يرتدد وكان السجن، من أطلقوه أن إىل سجينًا بالدهم يف فبقي الربتيني إىل وسلمه الكهنة
(يوسيفوس وقتله أورشليم، إىل هريودس استدعاه ثم فأحبوه هنالك املقيمني اليهود إىل

.(١٠ فصل ك١٤
واستمال رومة، إىل سار أورشليم الربتيون دخل عندما فر أن فبعد هريودس أما
اليهودية ملك تاج وطلب الرومانية، الحكومة مدبري الثالثة الرجال أحد أنطونيوس مرقس
مما بأكثر عليه فأنعم مريمنا املسماة اخته خطب كان ألنه إسكندر؛ بن ألرسطوبولس
النزاع فاشتد اليهودية، إىل بالعود فأرسع ٣٩ق.م، سنة اليهودية عىل ملًكا جعله أي: طلب،
أورشليم فحارصا هريودس، سورية وايل سوسيوس وساعد سنتني وأنتيكون هريودس بني
سوسيوس إىل استسلم الدفاع من يئس وملا أشهر، ستة مدة الدفاع أنتيكون فأحسن
أنطونيوس أعوان هريودس ورشا بأنطاكية، كان إذ أنطونيوس إىل وأرسله فغلله متذلًال،
عىل فحكم حيٍّا، اليهود ملوك من أحد دام ما ملًكا يثبت ال إذ بموته ليسعوا جسيم بمبلٍغ
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وبلوطرخ ف٢٥، ك١٤ (يوسيفوس ٣٧ق.م سنة القضاء هذا به ونفذ بالقتل، أنتيكون
يهوذا بوالية ابتدأ الذي املكابيني ملك أنتيكون بموت فانقىض … أنطونيوس) ترجمة يف
بني عىل امللك وانتقل سنة، وعرشين وتسًعا مائة ودام أنتيكون بموت وانتهى املكابي،
املخلص مجيء دنو عىل دليًال ذلك فكان األدومي، أنتيباس بن هريودس إىل إرسائيل
حتى صلبه يف ومشرتع يهوذا، من صولجان يزول «ال األسباط أبي يعقوب نبوة بحسب

الشعوب.» وتطيعه املخلص) (أي: شيلوح يأتي

املخلِّص مولد إىل سورية عىل الرومانيني الوالة يف (2)

فيلبوس مرقس جعل مر كما ٦٤ق.م سنة سورية عىل بمبايوس استحوذ أن بعد
صور يف رخام من صفيحة عىل رنان عثر وقد ٦٣ق.م، سنة سورية عىل واليًا سكاودوس
٦٠ق.م سنة الكتابة تلك وتاريخ له، تملق عبارات املذكور لسكاودوس تذكاًرا عيها ُكتب
لوشيوس فيها وخلفه سنني، أربع بسورية سكاودوس وأقام املذكور، رنان رأى ما عىل
مع حروب له وكانت ٥٧ق.م، سنة ويل كابيلينوس الوالة هؤالء ومن ،٥٩ سنة فيلبوس
الهيكل، انتهب الذي كراسوس مرقس ٥٤ سنة وخلفه السابق، الفصل يف ذكرها مر اليهود
فأرسل قيرص، يوليوس محازبة إىل سورية أهل انحاز ٤٩ وسنة ،٥٣ سنة الربتيون وقتله
محازبي أحد باسوس فقتله ،٤٧ سنة قيرص سيستوس اسمه قرباه ذوي أحد سورية إىل
واليًا باتس غايوس قيرص يوليوس ب فنصَّ ،٤٦ سنة سورية والية له واستتبت بمبايوس،
مرقس وىل ٤١ سنة ويف ،٤٤ سنة منه الوالية وأخذ باسوس فحارب ،٤٥ سنة سورية عىل
عىل واستحوذوا ،٤٠ سنة الربتيون عليه فانترص سورية عىل سكسا بوبليوس أنطونيوس
واستوىل سورية، من الربتيني باسوس بوبليوس طرد ولكن أورشليم إىل واتصلوا سورية،
الشهري الخطيب شيرشون بن مرقسشيرشون سورية والة من كان أن إىل ،٣٩ سنة عليها
الذي قورينوس إىل الوالة هؤالء وتعاقب سنني، ثالث الوالية هذه عىل واستمر ،٢٩ سنة
والية يف األوىل الكتابة كانت «وهذه بقوله: (٢ عدد ٢ (فصل لوقا بشارة يف ذكره جاء

بسورية.» قورينوس
السنة يف سورية ويل قورينوس أن هو إنما القدماء املؤرخون عليه نص الذي إن
وكان املخلص، ميالد بعد السادسة السنة توافق وهي ألغوسطوس، والثالثني السادسة
إىل املؤرخني أقوال مع البشري لوقا قول توفيق يف مذاهب الكاثوليكيني والعلماء لآلباء
١٧٦٤ سنة ُعثر فقد الحقيقة، وجه عن اللبس غياهب الحديثة االكتشافات جلت أن
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عليها ُكتب ما ملخص التران، متحف يف اآلن وهي رومة، قرب تيفويل يف صفيحة عىل
وفونيقي، سورية أعمال عىل أغوسطوس قبل من القنصيل املقام يف وهو ويل قد «قورينوس
وهو آسيا، إقليم عىل وويل ملكهم وقتل طوروس)، جبل (يف الهومانيني عشرية وحارب
أن ذلك من وظهر وفونيقي»، سورية إقليم عىل الثانية املرة وويل قنصل، نائب مقام يف
البشري، لوقا قال كما املخلص مولد سنة يف بسورية واليًا كان األوىل املرة يف قورينوس
والثالثون السادسة وهي للميالد السادسة السنة يف سورية إىل الثانية املرة عاد ثم
واألمالك النفوس إحصاء أن أيًضا ذكروا وقد القدماء، املؤرخون ذكر كما ألغوسطوس،

املدات. تلك يف مرات ثالث حصل

هريودس أخبار تتمة (3)

أنتيكون وحارب ٣٧ق.م، سنة اليهودية عىل ملًكا صري هريودس أن ٦٦ عدد يف مر
عىل الكهنوت رياسة يف يقيم أن يخىش وكان ليهرودس، امللك فاستتب أرسطوبولس بن
حنانيل اسمه رجًال بابل من فاستأتى امللك، فينازعه ملوكهم ساللة من رجًال اليهود
إسكندر بن أرسطوبولس ابنها يبعد أن هريودس حماة إسكندرة عىل وشق فيها، وأقامه
ب يُنصَّ أن هريودس فأمر أنطونيوس، مرقس معشوقة فلوبطرة إىل فلجأت الرياسة، عن
حماة أمه عىل وضيَّق له منازعته من وواجًسا مكرًها فنصبه الرياسة، يف أرسطوبولس
فجاملها مرص، إىل بابنها تفر أن عليها فأشارت لفلوبطرة، أمرها فعرضت هريودس،
الالذقية إىل أنطونيوس مرقس فاستدعاه أرسطوبولس قتل لكنه تفر، يدعها ولم هريودس

٣٢ق.م. سنة األحداث هذه وكانت وهداياه بدهائه فاسرتضاه عزله، عىل عازًما
ملك عىل أنطونيوس ومرقس أغوسطوس بني الحروب األثناء هذه يف وكانت
قتله بعد عنه وعفا اليهودية، يف هريودس ملَّك الذي هو أنطونيوس وكان الرومانيني،
لنجدة أوًال عليه العرب فاستظهر العرب، ملحاربة أنطونيوس وأرسله أرسطوبولس
معتزٍّا، متفاخًرا وعاد ألوًفا، منهم وقتل فيهم فربح قتالهم إىل عاد لكنه لهم فلوبطرة
اليونان)، (ببالد إكسيوم وقعة يف أنطونيوس عىل أغوسطوس انتصار ذلك بعد بلغه ولكن
إىل عاد ثم أرسوه، قد الربتيون كان الذي هركان اليهودية عىل أغوسطوس يويل أن وخاف
رودس يف أغوسطوس إىل وسار بمكانه واليته من لينجو بمكيدٍة هريودس فقتله اليهودية،
كنت «أنا قال: بل بتذلل يخاطبه ولم رأسه، عن التاج انتزع عليه يدخل أن وقبل جازًعا،
جاللتكم، مع الحرب يف لعاونته العرب بحرب متشاغًال أكن لم ولو ألنطونيوس مخلًصا
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أغضضتم وإذا له، بحبي اإلقرار عن أتوقف فال مني تقتصون له بغضكم جعلكم وإن
له، إخاليص ألوامركم بالطاعة أخلصت قدره حق له إخاليص وقدرتم املايض عن النظر
إليه يأتوا أن وأمر أغوسطوس، كالمه فأعجب وعفوكم.» لخدمتكم أهًال نفيس وجعلت
ك١٥ (يوسيفوس به باالحتفاء هريودس فبالغ بسورية، أغوسطوس مر ثم وجامله، بتاجه

يليه). وما ٦ فصل
مريمنا وسخط آله قلق عيشه نكد بل إليه، أغوسطوس باستمالة هريودس يهنأ لم
أغوسطوس إىل ذهابه عند حصن يف وضعهما قد كان ألنه عليه؛ أمها وإسكندرة زوجته
تهمة عىل تبقيا فلم مريمنا، تبغضان صالومي واخته أمه وكانت لهما، سجن بمنزلة
فألحقها له، السم بدس اتهمتاها حتى عليها حنًقا هريودس ليزيدا عليها؛ وأردفاها إال
ووجد باسلة، صابرة املوت تحملت وهي أرسطوبولس، وأخيها هركان بأبيها هريودس
إسكندرة وانتهزت الجنون، من نوٍع إىل الكآبة أوصلته حتى عظيًما وجًدا قتلها بعد عليها
أرسل مرضه من هريودس بل وملا أورشليم يف قلعتني عىل واستحوذت الفرصة، هذه أمها

فقتلوها. جنوًدا
سبسطية وسماها السامرة، بناء جدد أغوسطوس إرضاء يف رغبة هريودس إن
وبنى السعيد، ومعناها بالالتينية أغوسطوس لكلمة مرادفة اليونانية يف السعيدة وتأويلها
قيرص أغوسطوس إىل نسبة قيرصية وسماها سرتاتون، برج يسمى كان محل يف مدينة
الذي املحل يف قًرصا خارجها يف وأنشأ بأسوار أورشليم وأحاط ويافا، حيفا بني وموقعها
أورشليم هيكل نقض أنه ف١٤) (ك١٥ يوسيفوس وروى … أنتيكون عىل به انترص
هذا يف متضاربة مذاهب للعلماء أن عىل محله، يف جديًدا هيكًال وأحدث زربابل، بناه الذي
أدلة فريٍق ولكل صحتها، بعضهم وأنكر يوسيفوس رواية عىل بعضهم فاعتمد الشأن،
يوسيفوس. شهادة صدقوا من مذهب ورجحنا ،٤٧١ عدد تاريخنا يف رشحها استوفينا

وأرسطوبولس إسكندر بنني: ثالثة قتلها التي مريمنا امرأته من لهريودس وكان
الباقيان عاد وملا أصغرهم هريودس فمات … العلوم القتباس رومة إىل أرسلهم وهريودس،
من كل وعىل هريودس أخت صالومي عىل ذلك فشق ملتقاهما، اليهود عظم رومة من
بدمها منهما فيثأران امللك، سدة إىل األمريان يرتقي أن وخافوا أمهما، مريمنا بقتل تسبب
حتى وولديه الوالد بني يفتنون ورشعوا والدتهما، اكتادوا كما يكتادوهما أن وعزموا
هريودس هذا فأقلق … والدتهما بدم قتله عىل بعزمهما رصحا ابنيه إن لهريودس: قالوا
ألخويه، مقاوًما ليكون أمه؛ مع عنه أبعده قد كان الذي أنتيباتر ابنه إليه واستدعى
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بهذه املقاالت وكثرت عليهما، أخاهما والدهما إيثار وأرسطوبولس إسكندر عىل فشق
وأراد قتله، حاوال بأنهما أغوسطوس إىل وشكاهما رومة إىل هريودس فأخذهما الشأن،
ويعظمها، ابنيه عىل شكواه يحقق هريودس فأخذ بنفسه، الدعوى يسمع أن أغوسطوس
شكوى من وأخاه نفسه يربئ إسكندر أخريًا فوقف السخينة، الدموع تذرف وأعينهما
يخر بفصاحة مبينًا لوالدهما والتذلل ألغوسطوس، االحرتام بني جمعت بخطبٍة أبيهما
عىل االحتيال مظنة وعليهما يعيشا أن من أبرياء يموتا أن بهما األوىل أن سحبان لها
لديك ثابتة عليها تعتمد التي التهم بقيت «إن فقال: والده، إىل والتفت والدهما، إهالك
يشكوك من يكون كيال باملوت؛ أنفسنا عىل نحكم ونحن … الحياة من لنا خريًا املوت كان
كالم وكان إياها.» أوالنا من رشف بها نفدي أن علينا يعز فال الحياة عزت ومهما بقتلنا،
إسكندر، حكمة من ودهش األمريين براءة وأيقن أغوسطوس، بقلب الوقع شديد إسكندر
من يدنوا أن إليهما وأوعز الشكاوى، هذه يصدق وال ابنيه عن يرىض أن هريودس وسأل
أعني واغرورقت وبكى فعانقهما األرض تبل ودموعهما إليه فتقدما العفو، ويطلبا أبيهما

٧ق.م. سنة اليهودية إىل وعادوا بالدموع، الحارضين
إىل فكتب والدهما، لدى بهما السعاية عن انفكوا ما األمريين خصوم أن عىل
ويجمعهم والفضالء العقالء من قوًما يستدعي أن فأجابه أيًضا، يشكوهما أغوسطوس
قريٍة يف أبقاهما بل بريوت، إىل ولديه يُحِرض ولم أراد من فاستدعى ولديه، ويحاكم ببريوت
ليصادقوا بل ليقضوا يستدعهم لم «إنه للمجتمعني: وقال صيدا، من قريبة بالن اسمها
فلما آبائهم.» قتل يحاولوا أن عن العاقون األبناء فريتدع ابنيه، بحق العادل ترصفه عىل
أغوسطوس إياه خوله ما له فأثبتوا باإلصالح، أمل ال أن أيقنوا الكالم هذا املجتمعون سمع
ابنيه وأخذ بريوت، من حاًال هريودس فمىض يحب، كما بابنيه يترصف أن السلطان من
ك١٦). (يوسيفوس رأسيهما فقطعوا جنده، بعض مع السامرة إىل وأرسلهما صور إىل

يغري أن أنتيباتر وخاف أنتيباتر، ابنه امللك يف يخلفه أن أوىص قد هريودس وكان
هريودس إىل ذلك وبلغ أباه، يميت أن هريودس أخي فريورلس مع فتآمر له، وصيته أبوه
املصائب وتراكمت السجن، وأودعه بأخويه يلحقه أن وعزم عليه، انقضت كصاعقة فكان
منه فانتزعها بها، نفسه ليطعن مدية يوًما وأخذ رشده، عدم حتى هريودس عىل واألحزان
أن السجان من وطلب بسجنه وهو أنتيباتر فسمعه القرص يف الولوال وكثر أقاربه أحد
يقتلوه، أن حرسه أمر بعده يحيى أن يأمل أنتيباتر أن هريودس علم وملا فأطلقه، يطلقه

أيام. بخمسة أبيه موت قبل فقتلوه
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أن فأمرهم املجوس، من مولده وعرف هريودس، موت قبل املخلِّص مولد وكان
محله ليعلم منه؛ حيلة وتلك له، ليميضفيسجد وجدوه إذا ينبئوه وأن لحم بيت إىل يذهبوا
يف له أبويه تقديم من والدته وتأكد إليه يعودوا لم وملا منه، امللك يأخذ أن مخافة فيقتله
يسوع ونجا دونها، فما سنتني ابن من لحم بيت يف ذكر كل فقتلوا جنوده، أرسل الهيكل
السفاك هذا قىض وقد ،(١ عدد ٢ فصل (متى مرص إىل به يهرب أن ليوسف امللك بإرشاد
(ك١٧ يوسيفوس ذكر وقد باألمعاء، وتقرح محرقة بحمى أصيب إذ عليه، مأسوف غري
أكثر روى ما عىل سنة وثالثني سبًعا اليهودية يف ملك وقد مفصًال، مرضه أعراض ف٨)

املؤرخني.
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املخلِّصوسنته مولد يف (1)

ولم الضالل بيداء يف وتاهوا املآثم، بأوحال البرش وانغمس ربه عىص اإلنسان كان ملا
هللا دعا السبيل، سواء إىل ولهدايتهم عليهم؛ املتسخط اإلله السرتضاء كفًؤا خليقة تكن
برشيٍّا، جسًدا األحد الواحد اإلله ذات أقانيم أحد ابنه أي: هللا كلمة يتخذ أن ورأفته حنوه
الناس ويهدي البرشية، املدارك يفوق بنوٍع … كامًال إلًها مستمرٍّا كامًال إنسانًا ويصري
السماء أبواب لهم ويفتح عنهم ويسرتيضهللا آثامهم، عن بنفسه ر ويكفِّ الحياة طريق إىل
واألولياء اآلباء إىل العجيب الرس بهذا أوحى قد هللا وكان وجوههم، يف موصدة كانت التي
الرشف بهذا هللا خص وقد الوحي، اعتقد من كل ينتظره كان حتى القدماء، واألنبياء
والجليل. اليهودية يف وتردد النارصة يف وتربى لحم بيت يف فولد موطننا، سورية الباذخ
ذلك ففي اإلنسان؛ خلق بعد انقضت التي السنني من املخلص ولد سنة أية يف وأما
اإلنسان، خلق بعد سنة ٦٩٨٤ إىل سنة ٣٤٨٣ بني األقوال هذه ترتاوح ا، جدٍّ كثرية أقواٌل
وعدم التوراة وترجمات العرباني، النص يف الواردة األعداد يف الواقع االختالف هذا ومنشأ
من خلت التي املدة فجملة موىس، يد خطتها التي هي اآلن نراها التي األعداد بكون التيقن
موجب عىل لكنها سنة، ٢٠٢٣ العرباني النص يف ما عىل إبراهيم دعوة إىل اإلنسان خلق
يف النساخ خطأ من حاصٌل التباين وهذا … ٢٣٢٤ السامرية ويف ،٣٣٨٩ السبعني ترجمة
ولم منها، كثري هيئة تتقارب العربانية والحروف بالحروف، يرسمونها كانوا التي األعداد
من لكل أطلقت الكاثوليكية والكنيسة كعديدهم، تتعدد بآيات النساخ يعصم أن هللا يشأ

حرج. وال األقوال هذه من شاء ما يختار أن املؤرخني
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يف أسالفهم يكن لم اآلن املسيحيون يستعمله الذي املخلص مولد بسني التاريخ إن
رأى أن إىل ملوكهم أو مملكتهم بسني تؤرخ أمة كل كانت بل يستعملونه، األوىل القرون
باملسيحيني الخليق أن السادس القرن يف رومة كنيسة كهنة أحد الصغري ديونيسيوس
بعضهم فاستحسنه عليه، له املتابعة سائًال رأيه وأذاع املخلص، مولد بسنة يؤرخوا أن
بتعيني يصب لم ديونيسيوس أن ذلك بعد رأوا العلماء أن عىل استعماله، عم أن إىل أوًال
بعد غريهم: وقال بعضهم، قول عىل املولد من سنني أربع بعد فيه بدأ بل املولد، سنة
٧٥٤ سنة يف ُولد املسيح أن افرتض ديونيسيوس ألن أيًضا؛ أكثر أو ست أو سنني خمس
أن مؤكًدا كان وملا رومة، لبناء ٧٥٠ سنة تويف هريودس أن املؤكد من ولكن رومة، لبناء
رومة، لبناء ٧٥٤ سنة يولد لم فاملسيح سنتني، أو بسنة املخلص مولد بعد مات هريودس
ديونيسيوس عينها التي السنة يف سنني ست أو سنني خمس عمره وكان ٧٤٦ سنة ولد بل
ديونيسيوس تاريخ وسموا سنني، أربع هو الفرق هذا أن عىل العلماء وأكثر … ملولده
العامي عىل يزيد الذي الحقيقي للتاريخ خالًفا العامة اتبعته الذي أي: العامي، التاريخ
أوىل املشهور الخطأ أن قبيل من العامي الحساب املسيحيون فاتبع أكثر، أو سنني أربع

املهجور. الصواب من باالتباع
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األول القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

سورية يف الرومانيني امللوك آثار بعض يف (1)

بعد ١٤ سنة وتويف مللكه، ٢٨ أو ٢٩ السنة يف املخلص ولد الذي قيرص أغوسطوس إن
عليها ووىل الرومانيني، حقوق أهليها ل وخوَّ ملكه، يف األوىل املدن من بريوت جعل امليالد
فيليكيس جوليا باسمها املدينة ودعا جوليا، بابنته وزوجه أغريبا فسبيانوس مرقس القائد
دير يف ُوجد خطوطه) من ١٨٤٢ (عدد ودينكتون ذكره خط هذا ويؤيد السعيدة)، (أي:
أقاموا بريوت فيليكس أوغسطا جوليا الرومانية الجالية بريوت أهل أن فحواه القلعة،
الخامسة السنة ويف للميالد، ١٤ سنة أغوسطوس خلف وطيباريوس امللك، ألدريان نصبًا

املخلص. مات مللكه ٢٠ السنة ويف ويعمد، يبرش املعمدان يوحنا ظهر مللكه عرشة
الباقية الهيكل ٥٤ سنة وتويف ،٤١ سنة امللك منصة رقى الذي كلود امللك آثار ومن
عىل داالن الهيكل لهذا املحاذي الحصن يف خطان ُوجد فقد بكرسوان، فقرا قلعة يف أطالله
السنة توافق يونانية، ٣٥٥ سنة كلود للملك تكرمة أثًرا أقاموا األعظم اإلله هيكل كهنة أن

الجبلني. معبود أدونيس إال األعظم اإلله وليس … فونيقي) بعثة (رنان للميالد ٤٤
عثر خط يف يظهر كما كوادراتوس، اسمه بسورية حاكم ونريون كلود أيام يف وكان
سورية دبر الذي الحاكم لهذا نصبًا أقاموا البريوتيني أن منه يؤخذ ببريوت ودنيكتون عليه

.٦١ سنة إىل ٥١ سنة يف
وسبسيان واتون غلبه أيام يف واستمرت اليهود، عىل الحرب كانت نريون أيام ومنذ
طيطوس أخي دوميسيان آثار ومن الحرب، هذه يف للكالم فصًال نفرد وسوف وطيطوس،
(يف رنان ذكره خط يف ظهر كما إصالحها، أو بعلبك بالد إىل بالعاقورة املارة الطريق فتح
الطريق يف سمعان مار درجة املسمى املحل يف عليه عثر وقد ،(٣٤٠ صفحة فونيقي بعثة

واليموني. العاقورة بني
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سورية بعضأعمال هريودسيف أبناء والية يف (2)

أرشيالوس أبناؤه يخلفه أن أخريًا وأوىص مرات، له بالخالفة وصيته هريودس غري قد
والجوالن، اللجا يف الثاني وفيلبوس بالجليل، أنتيباس وهريودس والسامرة، باليهودية
وورث شاء كيف يعدلها أو ليثبتها امللك؛ أغوسطوس يشاؤه ما عىل وصيته تنفيذ وعلق
وخطب الشعب، أرشيالوس جمع الحداد أيام انقضت أن وبعد الخالفة، مع الخالف أبناؤه
الحط سأله بل بالوعد، الشعب يكتف فلم والده، أحدثها التي املظالم يرفع أن واعًدا فيهم
غري إىل األحبار رئيس وتبديل والرشاء، البيع عىل املفروضة الرضائب ونسخ الخراج، من
ثالثة اليهود من يومئٍذ فقتل إليهم، جنوده فساق عليه وتألبوا بإجرائه فسوفهم ذلك،

رجل. آالف
ير لم حتى اآلخر أحدهم يخاصم وكان رومة، إىل وإخوته أرشيالوس مىض ثم
مع وحرب باليهودية غيابهم بعد وشغب هرٌج وكان للوالية، أهًال منهم أحًدا أغوسطوس
عىل هريودس وصية أغوسطوس وأثبت اليهود، إذالل زيادة إىل آلت الرومانيني العمال
وأدوم، والسامرة اليهودية عىل ورئيًسا واليًا بل ملًكا، يسمى أن ألرشيالوس يسمع لم أنه
فنفاه ساحته، يربئ أن يستطع فلم أغوسطوس إىل فشكوه واعتسف، سورية أهل وأعنت

تسًعا. أو سنني عرش وىل أن بعد منفاه يف ومات بإفرنسة فيان إىل
الثاني وفيلبوس أنتيباس هريودس البنيه هريودس وصية أغوسطوس أثبت وقد
وحوران، واللجا الجيدور يف واليًا وفيلبوس الجليل يف واليًا هذا هريودس فكان أيًضا،
ذكره عند ذكرهما (١ عدد (ف٣ البشري لوقا فنرى طويًال، زمانًا ذلك عىل واستمرا
يف قيرص طيباريوس ملك من عرشة خمس سنة «يف بقوله: للتبشري املعمدان يوحنا ظهور
أخوه وفيلبوس الجليل، عىل الربع رئيس وهريودس اليهودية عىل البنطي بيالطوس والية
إجالًال طيبارية مدينة بنى هذا وهريودس أنطرخون.» وكورة إيطوريا عىل الربع رئيس
للميالد، ٣٣ سنة نحو طلقها ثم العرب، ملك الحارث بابنة وتزوج قيرص، لطيباريوس
النكري، عليه يقيم املعمدان يوحنا وكان حي، وهو فيلبوس أخيه امرأة بهريودية وتزوج
هريودس؛ الحارث وحارب هريودية، ابنة لسؤال إجابة رأسه وقطع السجن يف فألقاه
شملهم. وشتتوا هريودس عسكر عىل الحارث جنود فانترص طلقها التي ابنته بثأر ليأخذ
٣١ سنة فتويف وحوران، واللجا الجيدوو وايل أنتيباس هريودس أخو فيلبوس وأما
يوحنا رأس وطلبت هريودس، أمام رقصت التي صالومي إال ولد له يكن ولم للميالد،
يعرفه غايوس امللك وكان برومة، تربى الكبري هريودس بن أرسطوبولس بن أغريبا وكان
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األبلية والية بها وألحق وحوران، الجيدور والية يف ٣٩ سنة لفيلبوس خلًفا فسماه ويحبه،
مع فسارت أنتيباس، هريودس وامرأة أغريبا أخت هريودية الغرية فأخذت ملًكا، وسماه
العاهل إىل كتب أغريبا أن عىل كأخيها، ملًكا أيًضا زوجها يسمى أن أمًال رومة إىل زوجها
عن هريودس فسئل كثرية، أسلحة خزائنه يف وأن للربتيني، ممالئ هريودس صهره أن
مع النفي هريودية وآثرت ليون، إىل ونفاه واليته عن العاهل فعزله ينكر فلم األسلحة،

سنة. بأية يعلم ال ف٩) ك١٨ (يوسيفوس بمنفاه هريودس ومات زوجها،
ثم ،٤٠ سنة أغريبا بمملكة األردن وعرب الجليل عىل واليته امللك ألحق عزله وبعد
أصبحت حتى بمملكته اليهودية كلود فألحق برومة، وأغريبا كلود وخلفه غايوس اغتيل
يعقوب عىل قبضه السيئة أعماله ومن هريودس، جده مملكة عىل وأربت األرجاء، فسيحة
١ عدد ف١٢ الرسل أعمال يف (وسمي ٤٤ سنة بالسيف وقتله زبدي، ابن الرسول
بريوت وأتحف بمعجزة الرب ملك فنجاه وسجنه، الرسول بطرس عىل وقبض هريودس)،
عىل عمره آخر يف حنًقا وكان جميلة، وإيوانات وحمامات ومشهًدا ملعبًا فيها بإنشائه
صوت صوته أن يصيح الشعب وكان فيهم، وخطب وصالحهم إليه فتذللوا الصوريني،
فحمل الرب ملك فرضبه القائلني، يؤنب أن من بدًال ذلك عىل وسكت إنسان، صوت ال إله
٢٠ عدد ف٢ الرسل (أعمال الروح وأسلم أيام، خمسة العذاب مر يكابد قرصه إىل
(خط بحوران قنوات يف ودنيكتون عليه عثر خط آثاره ومن ف١)، ك١٩ ويوسيفوس
الهمجية عيشتهم عىل حوران أهل فيه يؤنب منشوًرا أذاع أغريبا أن منه يؤخذ (٢٣٢٩

الحضارة. عىل ويحثهم
إىل فيها وبقي رومية يف ولد قد وكان الثاني، أغريبا ابنه خلفه األول أغريبا وفاة وبعد
نيابة أبيه والية لييل فاروس كسبيوس أرسل ثم له، بالخالفة كلود امللك فوعده والده، وفاة
حراسة وقلده الرشقي، لبنان يف عنجر وهي كلشيد عىل ملًكا ٥٠ سنة أغريبا وجعل عنه،
هريودس عمه كان كما الكهنة، رؤساء تسمية عىل والسلطان وخزينته أورشليم هيكل
والجيدور الجوالن وهو لفيلبوس كان الذي الربع عىل كلود أقامه ٥٢ سنة ويف الكبري،
حملتني يف الرومانيني الجنود صحب وقد املدن، من وغريها اإلبلية والية إليه ضم ثم واللجا،
يخمد أورشليم إىل أتى الرومانيني عىل ٦٦ سنة اليهود ثار وملا وأرمينية، الربتيني عىل
عند الرومانيني جيش إىل جنوده ضم ثم املدينة، من وهرول عليه فحنقوا ثورتهم، جذوة
وأسفارهم اليهود بسنن خبريًا وكان مملكته، تخوم عوا وسَّ أورشليم أخذهم وبعد القتال،
نفيس أحسب «إني :(٢ عدد ف٢٦ الرسل (أعمال الرسول بولس قول من يظهر كما
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لليهود ما بكل خبري وأنت سيما وال … أمامك اليوم أحتج ألنني أغريبا؛ امللك أيها سعيًدا
وقد والتهم، إىل وتودده الرومانيني ملماألته منه يئنون اليهود وكان ومسائل.» سنن من
أبنية يف زاد أنه :(١١ فصل (ك٢٠ يوسيفوس وعن وطيبارية، بريوت يف أبنية آثار ترك
يصنع وكان عظيًما، ملعبًا بريوت يف وبنى لنريون، إجالًال نريونية وسماها وجملها بانياس
كل من كبريًا قسًما إليها ونقل أهليها، عىل وزيتًا برٍّا ويوزع فيه، للشعب مالعب سنة كل
يزين ما منها لنزعه املدن تلك أهل فمقته ملكه؛ مدن من غريها يف ونادًرا نفيًسا كان ما
الذي حنان، بن حنان الكهنوت رياسة قلد أنه أعماله ومن مملكته، عن أجنبية مدينة به
وشكاهم وغريه حلفي بن يعقوب فيه أشخص مجمًعا حنان فجمع املخلص، عهد يف كان
أورشليم، يف التقوى أويل التجني هذا فأسخط بالرجم، عليهم وقىض السنة، بمخالفة
الرومانيون دمر أن وبعد الكهنوت، رياسة من أغريبا فعزله ا رسٍّ أغريبا إىل وأرسلوا
القرن آخر يف قىض حيث رومة، يف برنيكة أخته مع أغريبا اعتزل واليهودية أورشليم

األول.

ليسانياس يف (3)

(ف٣) البشري لوقا ذكره الذي ليسانياس للميالد األول القرن يف سورية والة من كان
وايل الشيخ ليسانياس ابن كان أنه يوسيفوس وروى اإلبلية، عىل الربع رئيس كان أنه
وأخذت ٣٤ق.م، سنة قتله عىل أنطونيوس مرقس مرص ملكة فلوبطرة حملت الذي اإلبلية
ولكن وحوران، واللجا الجيدور يف حاكًما زينودر ابنه خلفه انتحارها وبعد أمالكه، بعض
خلف ثم وبعلبك، واإلبلية عنجر لزينودر وبقي األعمال، هذه هريودس أعطى أغوسطوس
يف صفيحة ١٧٣٧ سنة اإلنكليزي الجوالة بوكوك وجد وقد الثاني، ليسانياس زينودر
يسمى حاكم طيباريوس أيام يف كان أنه منه يؤخذ ما عليها كتب نفسها اإلبلية أخربة
لقوله: اإلنجييل لوقا عىل سرتوس افرتاء منه يتبني وهذا اإلبلية، يف الربع رئيس ليسانياس
وقال للتبشري، املعمدان يوحنا ظهور عند اإلبلية يف الربع رئيس كان ليسانياس إن
يميز فلم سنة، بستني هفوة فهذه سنة، بثالثني امليالد قبل ُقتل ليسانياس إن سرتوس:

والثاني. األول ليسانياس بني سرتوس
من يبق فلم اآلن وأما موقعها، يف وتضاربت األقوال، قبًال توفرت فقد اإلبلية وأما
يف وجدت كثرية خطوٍط من ذلك وتحقق بردا، وادي سوق موضع يف كانت أنها يف ريٍب

إبيال). كلمة يف لفيكورو الكتاب معجم (طالع اإلبلية كانت هناك أن تبني املحل هذا
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أرشيالوس بعد اليهود والية يف (4)

وأدوم والسامرة اليهودية والية عن هريودس بن أرشيالوس أغوسطوس نُفي أن بعد
وخلفه امللك، عن نائب بصفة كوبونيوس شئونها لتدبري وأرسل رومانيٍّا، إقليًما جعلها
وفاة وبعد ردفوس، إينوس مكانه ونصب أغوسطوس، استدعاه ثم دمبيفيوس ماديوس
فاستمر كراتوس، فالريوس اليهودية، إىل للميالد ١٥ سنة طيباريوس أرسل أغوسطوس
املخلص بموت الفداء رس تم عهده ويف البنطي، بيالطوس طيباريوس فوىل ٢٥م، سنة إىل
العاهل، صورة أعالمهم وعىل أورشليم إىل جنوًدا أرسل أنه بيالطوس أخبار ومن مصلوبًا،
جنوده وأمر إليهم يصغ فلم رفعها، إليه وطلبوا الصور، سنتهم لحظر اليهود فاستاء
من فعجب أعناقهم، كاشفني األرض عىل فانطرحوا بالقتل، وهددهم عليهم بالقبض
من ماًال يأخذ أن أراد أنه ومنها … قيرصية إىل األعالم تلك بأخذ وأمر بدينهم تثبتهم
ومنها كثريين، قتل إىل ذلك وأفىض اليهود، فقاومه أورشليم إىل املاء ليجر الهيكل؛ خزينة
شايعوا ألنهم بذبائحهم؛ دماءهم وخلطه الجليليني، قتله عن (ف١٣) لوقا ذكره ما أيًضا

لقيرص. الجزية أداء لليهود يحل ال أنه علم مبتدًعا
ملكه طيباريوس إىل رسالة كتب بيالطوس أن والعلماء اآلباء من كثريون وروى
الرسالة هذه وذكر وقيامته، له اليهود وبصلب الباهرة، اآليات من املسيح صنعه بما يخربه
كانت الرسالة تلك بأن مؤذٌن وكالمهما القدماء، من يوستينوس والقديس ترتوليانوس
يقال ما وأحسن هذه بيالطوس، رسالة بصحة العلماء بعض واشتبه تتداولها، أيديهم
ال وهو إسكندر، نطاليس تاريخ عىل حواشيه يف منىس العالمة كتبه ما هو الشأن بهذا
به صنعه وما املسيح، صنعه بما ُمنبئًا طيباريوس إىل تقريًرا كتب بيالطوس أن يف مراء
الرسالة هذه بقيت هل ولكن … مللوكهم يكتبوا أن الرومانيني والة عادة بحسب اليهود
يد كتبتها التي هي بأنها القطع يمكن فال باقية وهبها تأكيده، يمكن ال فهذا اآلن، إىل
القديم والتقليد رومة، إىل فدعي سنني عرش اليهودية يدبر بيالطوس واستمر بيالطوس،

ليأسه. هناك وانتحر بإفرنسة، فيان إىل نفي أنه
وأثبته اليهودية عىل مرشلوس سورية وايل ديتالوس أقام بيالطوس نفي وبعد
أن يشأ لم ٤٤م سنة تويف وملا مر، كما األول أغريبا ذلك بعد نصب لكن غايوس،
ألنه فاروس؛ كسبيوس عنه نيابة اليهودية عىل فوىل سنه، لصغر مكانه يف ابنه ينصب
٤٦م سنة بها وخلفه سنتني، الوالية هذه عىل فاروس وبقي أغريبا، آلل صديًقا كان
لحملهم الجلييل يهوذا ابني وسمعان يعقوب وقتل اإلسكندرية، من إسكندر طيباريوس
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سنة كومانوس فيها وخلفه أيًضا، سنتني بالوالية وقام الرومانيني، عىل ثورة عىل اليهود
،٥٢ سنة بواليته اليهودية فألحقت الجليل عىل واليًا وكان فيلكس كلود وخلفه ،٤٨
بولس إليه شكى الذي وهو األحبار عظيم يوناتان باغتيال وتسبب أيامه، يف الهرج وكثر
متواتًرا كالمه يسمع أن يريد وكان بقيرصية، وهو إليه وأرسله األلف قائد فأوثقه الرسول،
مكانه وأرسل ،٦٠ سنة رومة إىل فيلكس نريون استدعى ثم و٢٤)، ف٢٣ الرسل (أعمال
بحرضة ثم وحده أوًال له وسمع بحرضته، الرسول بولَس اليهوُد شكا الذي وهو فستوس،
فستوس ومات و٢٦)، ف٢٥ الرسل (أعمال قيرص بمحكمة الرسول واستغاث أغريبا،
اليهود وأثقل العباد بحقوق يتجر جائًرا معتسًفا وكان البني مكان نريون فأقام ،٦١ سنة
مجاًال أفسح ترصفه ألن املشاغبون؛ به وُرس بتقادمهم، األغنياء إليه وتزلف برضائب،
اليهود فأنىس فلورس، جسيون ٦٥ سنة وخلفه ،٦٤ سنة رومة إىل نريون فدعاه لثورتهم
ك٢ (يوسيفوس والرومانيني اليهود بني الحروب أيامه يف وابتدأت أسالفه، مظالم بجوره
أيام يف قورينوس وكان بأنطاكية يقيمون فكانوا سورية والة وأما ،(٣٤ فصل الحرب يف
كبري نر ولم اليهود، بحرب نريون أمره الذي غاليوس، لوشيدس إىل خلفاؤه وبعده املولد

جميعهم. أسماء ذكر يف فائدة

والرومانيني اليهود حروب يف (5)

كتب وقد ،٧٠ سنة أيلول ٨ إىل ٦٦ سنة الثاني ترشين ٨ يف ابتدأت الحروب هذه إن
من الثالث املجلد يف تاريخها يف الكالم نحن وأنهينا كتب، سبعة يف تاريخها يوسيفوس
ابنه والتقاه فسبسيان وأرسل نريون، أيام يف وابتدأت ،٣٧٥ صفحة إىل ٣٣٧ صفحة
قادة من املؤرخ يوسيفوس وكان الجليل، فسبسيان فدوخ اإلسكندرية من طيطوس
يوسيفوس فتنبأ نريون، إىل يرسله أن يريد وكان فسبسيان إىل يستسلم أن فأرغم اليهود،
إىل فسبسيان قدم ثم وأعزه، عنده فاستبقاه يخلفه، طيطوس وابنه نريون يخلف بأن له
متقدًما الحربية أعماله عن ينكف ولم امللك، لنريون الندوة خلع حينئٍذ وبلغه اليهودية
املقربني أحد أوتون فقتله ملًكا غلبا أقاموا إسبانيا يف الجنود كان وملا أورشليم، نحو
فأقام نفسه، أوتون وقتل أوتون، عىل فانترص ملًكا فتيلوس بجرمانيا الجنود وأقام إليه،
وكرس ليوسيفوس الحرية فأطلق بريوت، إىل حينئٍذ وأتى ٦٩ سنة ملًكا جنوده فسبسيان
مريعة مجاعة بها فحصلت الحصار، عليها وشد أورشليم طيطوس ابنه وحارص أغالله،
وافتتحها أشهر ستة نحو أورشليم عىل الحصار وبقي أوالدهن، النساء بعض بها أكل
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يف العضائد وبعض أسسه إال برمته الهيكل ونقض ،٧٠ سنة آب من ١٠ يف طيطوس
يف املشاغبون فاجتمع الرومانيني، بيد املدينة يف كان ما كل وأحرق الغربي، الحائط
الجوع من قواهم وخارت عليهم وضيق طيطوس فحارصهم صهيون، وهي العليا املدينة
تلك من أيلول ٨ ويف وجدوا، من كل فبسلوا الجدران عىل الرومانيون وتسلق والجهاد،

أسوارها. ودكوا صهيون أحرقوا السنة
مليونًا كان الحصار هذا يف القتىل عدد إن :(٤٥ فصل الحرب يف (ك٦ يوسيفوس قال
يف وأرى والعيد، للجهاد إليها أتوا كانوا املدينة خارج من أكثرهم النفوس من ألف ومائة
إىل طيطوس سلمهم ألًفا وتسعون سبعة األرسى عدد إن وقال: … عادته عىل مبالغة قوله
شهوًدا ليكونوا أقوياء شبانًا منهم كانوا من وأبقى بعضهم فأمات حاشيته، أحد فرنطون
عرشة السابعة دون منهم كانوا من وباع الشاقة لألشغال بعضهم وأرسل الظفر، عىل
ليستخدمهم وسورية؛ اليهودية املدن بعض إىل منهم طيطوس وأرسل األثمان، بأبخس
وهذا واألنبياء، املخلص نبوات والهيكل أورشليم بخراب وتمت أمتهم وتبددت املشاهد يف

مخلصها. وصلبت ربها نعمة غمطت التي األمة جزاء

األول القرن هذا يف السوريني الكتاب بعضمشاهري يف (6)

القرن صدر يف حيٍّا واستمر ٧٤ق.م، سنة بدمشق ُولد الدمشقي نقوال املشاهري هؤالء من
هريودس وترجمتي فلسفية ومقاالت ومآيس روايات باليونانية وكتب امليالد، بعد األول
من األيام تبق ولم كتابًا، وأربعني وأربعة مائة يف ا عامٍّ وتاريًخا قيرص، وأغوسطس الكبري
التاريخ فقر عنوانها مجلدات ثالثة يف ١٨٠٤ سنة بربيس كواري أذاعها فقًرا إال تآليفه
اإلفرنسية، إىل ديدوت ترجمها قيرص ترجمة من فقر عن أخريًا له وكشف اليونانية،

.١٨٦٢ وسنة ١٧٤٩ سنة وطبعت
الكهنوتي، النسل من ماتيا ابن وهو بأقواله، كثريًا استشهدنا الذي يوسيفوس ومنهم
تأليفه بصدر معلقة وهي نفسه، ترجمة كتب وقد املكابيني من بفرٍع نسبه ويتصل
وكان العلوم واقتبس للميالد ٣٧ سنة ولد وقد الرومانيني، مع اليهود بحرب املوسوم
نريون، امرأة بوبية لدى كربى حظوة ونال ،٦٣ سنة رومة وزار الفرنسيني شيعة من
مدينة يف وحارصوه الرومانيني فحارب الجليل، عىل واليًا اليهود مجمع نصبه ٦٧ وسنة
إىل وصحبه ابنه وطيطوس فسبسيان وأعزه إليهم، يستسلم أن فأرغم (جفت)، يوتاباط
يف وشهد كتابًا عرشين يف أمته تاريخ كتب وقد للميالد، ١٠٠ سنة نحو تويف وقد رومة
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رجًال سميته أن ساغ إن — رجل أنه للمسيح رصيحة شهادة ٤ فصل منها عرش الثاني
وقد وصلبه، لبيالطون حسًدا أمتنا وجهاء بعض فشكاه كثريون، وتبعه املعجزات عمل —
سبعة يف الرومانيني مع اليهود حرب تاريخ وله تنبأ، كما حيٍّا وظهر الثالث اليوم يف قام
نفسه عن قال كما اليونانية إىل ترجمها ثم حينئٍذ، أمته لغة بالرسيانية أوًال دونها كتب
السبعة، املكابيني الشهداء ملدح كتابًا وأفرد كتابني، يف بأمته إبيون ومطاعن ترجمته يف

مراًرا. وطبعت لغات عدة إىل مؤلفاته وتُرجمت
تاريخ يف كتابًا كتب مذهبًا يهودي وهو طيبارية) (من الطرباني يوستوس ومنهم
الرومانيني، عىل الثورة عىل الجليل أهل حمل يوسيفوس أن به أثبت ٧٣ سنة اليهود حرب
وشكاه الثورة رؤساء من هو كان أنه وأثبت عليه، تحامله عىل وأنَّبه يوسيفوس فخطأه
مرتني السجن يف ألقي ذلك ومع فسبسيان، لقتله إغريبا به يشفع لم ولو فسبسيان، إىل
هل يعلم وال دوميطيان، أيام يف إال تاريخه ينرش ولم له، كاتبًا واتخذه إغريبا عنه فعفا

منه. فقر بقيت أو برمته بقي
قبل ٣٠ سنة باإلسكندرية وولد الكهنوتي، النسل من وكان اليهودي فيلون ومنهم
إىل اإلسكندريون اليهود أرسله وقد أفالطون، مذهب عىل اليونان بفلسفة وتعمق امليالد
فكتب الهيكل، يف تمثاله وضع من المتناعهم اليهود عىل غضبه لتخميد امللك غايوس
والفلسفة، التاريخ ويف العربانيني مذهب عىل الالهوت يف تآليف عدة وله وفادته، تاريخ

.١٨٦٧ سنة وباريس ١٧٤٢ سنة بلندرة وطبعت الالتينية إىل تآليفه ترجمت وقد
يرضبون فونيقيون وصيدا صور يف حينئٍذ يبق لم إنه (ك١٦): إسرتابون وقال
الخطباء ومن والرياضيات، الهيئة علم أصحاب من كثريون كان بل للتجارة، اآلفاق يف
وديودت تلميذه يواتيوس منهم الفالسفة من كثري أيامه يف صيدا يف نشأ وأنه والفالسفة،

الزينونيني. الفالسفة جدول نظم الذي أبولون وقبله إنتباتر بصور ونشأ أبوه،
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املجد املخلصله الرب يف (1)

إنسانًا وصار رجل، مبارشة دون العذراء مريم من جسًدا اتخذ الذي األزيل هللا ابن هو
إىل بالجسد وصعد آثامهم عن مكفًرا الناس عن ومات الخالص، وطريق الحق معلًما
اإلنجييل متى بالجسد نسبه ذكر وقد ملعاصيهم، مغلًقا كان الذي بابها لهم فاتًحا السماء
وقد آدم، إىل يوسف من صاعًدا لوقا وذكره مريم، رجل يوسف إىل إبراهيم من نازًال
ابتدائه سنة يف اختلف وكذلك الخالف، من فيها ما وأبنَّا ٦٩ عدد يف ميالده سنة ذكرنا
التاريخ من ٢٥ سنة آخر يف كرازته يف بدأ أنه العلماء بعض فذهب وموته، بالتبشري
التقليد عىل وبناء سنني، بأربع العامي التاريخ قبل ولد أنه بناء ٢٩ سنة ومات العامي،
سنة يبرش أخذ أنه هو األظهر ومذهبهم األكثرون ذهب ولكن سنة، وثالثني ثالثًا عاش أنه
وعمره مات إنه يقولوا: أن عليهم يقيض وهذا العامي، التاريخ من ٣٣ سنة ومات ٢٩
٧٤٩ سنة ولد إنه لقولهم: متابعة أشهر وبعض … سنة وثالثون ثمان أو وثالثون ست
بهذا قالوا وممن سنني، ست أو بأربع العامي التاريخ قبل أعني لرومة ٧٤٧ سنة أو
األول برهانان: به أيده ومما ،(٢ مقالة األول القرن تاريخ (يف إسكندر نطاليس املذهب
بذكرهم لطيباريوس ١٩ السنة خصوا الوثنيني املؤلفني أن اإلسكندري التاريخ يف جاء أنه
السادسة الساعة يف الظالم فكان قبًال، مثله يحدث لم العادة خارق كسوف بها حدث أنه
السنة كان وملا بيتنيا، جهة يف قوي زلزال وكان الكواكب، ظهرت حتى شديًدا النهار من
املخلص بأن رصيحة النتيجة كانت العامي للتاريخ ٣٣ السنة توافق لطيباريوس ١٩
املسيح إن لوقا: لقول مطابق وهذا … عمره من والثالثني السابعة بدء ويف ،٣٣ سنة مات

لطيباريوس. ١٥ السنة يف كرازته يف بدأ
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نيسان بدر من عرش الخامس يف مات املخلص بأن رصحوا اإلنجيليني أن والثاني
من أي: املسيح؟ مات أيها يف الخالف الواقع السنني جميع من أنه والحال الجمعة، يوم
نيسان من عرش الرابع فيها كانت سنة توجد ال العامي للتاريخ ٣٥ سنة إىل ٣١ سنة
فيها كان إذ التاريخ، هذا من ٣٣ سنة إال الجمعة، يوم عرش والخامس الخميس يوم
أن فتعني منه، ١٥ يف الجمعة يوم بدرها واكتمال الخميس يوم الفصح أي: عرش الرابع
عمره من والثالثون التاسعة أو والثالثون السابعة وهي فيها، املسيح مات التي هي تكون

وميالده.
الرسيانية اللغة وهي حينئٍذ، اليهود بلغة وبرش املخلصتكلم أن تاريخنا يف أثبتنا وقد
يف اإلسهاب شاء ومن إليهم، نسبة عربانية وسميت البابيل السبي بعد لغتهم كانت التي

.٤٠٨ صفحة إىل ٣٩٨ صفحة تاريخنا من الثالث املجلد يف ٤٩٨ عدد فليطالع ذلك

السالم عليها مريم العذراء يف (2)

أمها حنة إىل بالنسبة فهي داود، نسل ومن يهوذا، ِسبْط من وحنة يواكيم بنت هي
بنت هي أيًضا، هايل املسمى يواكيم أبيها إىل وبالنسبة داود، بن سليمان إىل ناتان بنت
لحاق من هللا وعصمها امللك ببشارة بها وحبل داود، بن ناتان إىل مطات بنت هايل
من العقيدة هذه التاسع بيوس البابا وجعل دنسها، من بريئة فولدت األصلية الخطية
امليالد قبل بتوًال واستمرت هللا، إىل متبتلة عفتها نذرت وقد ،١٨٥٣ سنة اإليمان عقائد
وقال ليوسف، زوجة وتارة خطيبة تارة املقدسة األسفار دعتها وقد وبعده، حينه ويف
يُعقد ولم مخطوبة كانت إنها الحدثاء: بعض وقال له، زوجة كانت إنها املفرسين: عامة
وعىل خطيبتك، مريم تأخذ أن من تخف ال ليوسف: امللك قال أن بعد إال بينهما زواج
مع كرجل معها ليعيش إال بتوليتها حارًسا ليكون زوجها؛ كان يوسف أن األقوال كل
الكتاب سماهم ومن والوحيد، البكر ابنها ولدت أن بعد وال حتى يعرفها ولم امرأته،
يسوع مالزمة مريم وكانت يوسف، أخي حلفي أبناء األدنون أنسباؤه هم إنما إخوته
ورافقته قانا بعرس كحضورها لذلك أسفاره بعض يف وصحبته للتبشري ظهر أن إىل
أنصاره، قبل قيامته بعد لها وظهر سامية، بشجاعٍة صليبه حذا ووقفت الجلجلة، إىل
وأقامت عليهم، القدس الروح حلول انتظارهم وحني صعوده، حني الرسل مع وكانت
٥٢ سنة نحو الراجح عىل القدوسة روحها فاضت وقد اإلنجييل، يوحنا بيت يف ذلك بعد
موت لدن الرسل إن العذراء): رقاد يف ٢ خطبة (يف الدمشقي يوحنا القديس قال …
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روحها فاضت أن وبعد أورشليم، إىل بمعجزٍة فأتوا اآلفاق، يف متفرقني كانوا العذراء
بجسمها يتبارك أن أحب حرض وملا توما وأبطأ الجسمانية، يف املبارك جسمها دفنوا
إبيفان القديس قال ولكن أقامها، هللا أن فتيقنوا يجدوه، فلم املدفن ففتحوا الطاهر
أو دفنت وأنها ميتة غري استمرت أو ماتت إنها يقول: أن يستطيع ال إنه :(٧٨ بدعة (يف
األساقفة بعض ورفع سعادة، كان فموتها ماتت، كانت إذا أنها يف يمرتي ال وأنه تدفن، لم
اإليمان، عقائد من العذراء انتقال ليجعل التاسع؛ لبيوس عريضة الفاتيكاني املجمع يف
يعتقدون كانوا الخامس القرن يف الناس بعض أن منها يتبني رسالة اإلفسيس املجمع ويف
من نرى لكننا أماريك، كاترينا للعابدة رؤيا يف وكذلك إفسس، يف ودفنت ماتت العذراء أن
بالجسمانية، ودفنت أورشليم، يف توفيت أنها عىل ينصون نفسه الخامس القرن يف كتبوا

أعلم. وهللا

الرسل يف (3)

أوًال اسمه وكان صيدا ببيت ولد الرسول: أندراوس وأخو يونا بن بطرس هو األول:
أو الصخرة معناها رسيانية كلمة وهي كيفا، دعوته عند املخلص فسماه سمعان،
وكصخرة جمعاء وللكنيسة لهم رئيًسا وجعله الرسل، جميع عىل وقدمه وأعزه الصفاء،
األرض يف حله ما كل حتى السماء ملكوت مقاليد وسلمه الجحيم، أبواب عليها تقوى ال
بعد وسلمه السماء، يف مربوًطا يكون األرض يف ربطه ما وكل السماء، يف محلوًال يكون
يثبت أن وأمره إيمانه ينقص لئال أجله من وصىل لريعاها، ونعاجه خرافه رعاية موته
الروح حلول عند ونرص الكنيسة، بتدبري أخذ السماء إىل املخلص صعود وبعد إخوته،
وطاف نفس، آالف خمسة أيام وبعد نفس، آالف ثالثة نحو التالميذ وعىل عليه القدس
ثم ،٤٢ سنة إىل ٣٦ سنة أو ٣٥ سنة يف أنطاكية يف أوًال رياسته كريس وأقام مبًرشا
اململكة، عاصمة يف كرسيه يقيم رومة إىل ومىض أوديوس فيها مستخلًفا أنطاكية ترك
ملك ونجاه أغريبا فسجنه ،٤٤ سنة أورشليم إىل وعاد العامة، رسالته تقتيض كما
العامة األوىل رسالته وكتب فيها، مقيًدا كان التي السالسل بكرسه السجن من الرب
مجمع فعقد أورشليم إىل فأتى رومة، من كلود طرده ٥١ وسنة ،٥٠ سنة رومة من
الثانية رسالته وكتب للتبشري، تطوافه بعد ٦٥ سنة رومة إىل عاد ثم بأورشليم الرسل
منه فاستاء الجو من الساحر سيمون وأسقط يده، عىل تنرصوا الذين املؤمنني إىل
حزيران ٢٩ يف منكًسا الصليب عىل علقه ثم فسجنه امللك نريون إىل به ووشوا الوثنيون،

٦٧م. سنة
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من أهله وأصل برتسيس ولد بنيامني، ِسبْط من شاول وهو الرسول: بولس الثاني:
دعاه بل بحياته، املسيح اختارهم الذين الرسل عداد من يكن ولم بالجليل، الجش
فأعماه املسيحيني ليضطهد دمشق؛ إىل منطلق وهو الرب ملك رضبه إذ صعوده بعد
ثم العرب، وبالد بدمشق التبشري يف وأخذ وعمده، برصه إليه فأعاد حنانيا إىل وأرسله
اليونان وبالد الصغرى وآسيا سورية يف واألمم اليهود مبًرشا وخرج أورشليم إىل أتى
ذكره ما واألعذبة والجلد، والحبوس املشاق من متحمًال وإسبانيا وإفرنسة وإيطاليا
أعمال يف ذكره وما ،(١١ (فصل القرنتيني إىل الثانية رسالته يف سيما وال رسائله، يف
فكتبها العربانيني، إىل رسالته إال باليونانية رسالة عرشة أربع املؤمنني إىل وكتب الرسل،
فمىض ،٦٣ سنة أو ٦٢ سنة سبيله خىل ثم برومة، نريون سجنه وقد الرسيانية بلغتهم
وقطع الرسول، بطرس مع عليه فقبض روما إىل عاد ثم مبًرشا، وغريها إسبانيا إىل

الرسول. بطرس فيه ُصلب الذي اليوم يف ٦٧ سنة حزيران ٢٩ رأسه
وسماه صيدا ببيت ُولد الكبري، يعقوب وأخو وصالومي زبدي ابن وهو يوحنا: الثالث:
واألظهر إيمانهما، وعظمة غريتهما لشدة الرعد؛ ابني أي: بوانرجس أخيه مع املخلص
يسوع كان الذي التلميذ نفسه سمى حتى يحبه املخلص وكان هللا، إىل متبتًال عاش أنه
امرأة يا وألمه: أمك، هذه يوحنا يا له: قال حيث الجلجلة إىل املخلص رافق وقد يحبه،
آسيا، يف برش وقد للتبشري، أسفاره بعض يف الرسول بطرس رافق وقد … ابنك هذا
رومة إىل اقتيد أن إىل ٦٦ سنة من فيها واستمر جاورها وما بإفسس طويلة مدة وأقام
بطموس، جزيرة إىل نفي ثم مرضة، تمسه فلم يغيل زيت مرجل يف وألقي ،٩٥ سنة
فيه تعمد ما وجل إنجيله فكتب ،٩٧ سنة إفسس إىل وعاد رؤياه كتاب كتب وهناك
ثالث وله العامي، للتاريخ ١٠٠ سنة بإفسس وتويف مديًدا وعاش املسيح، الهوت إثبات

عمره. آخر يف كتبها أيًضا رسائل
اإلنجيليني باقي وسماه العرش يجبي عشاًرا وكان الجليل، يف ولد الرسول: متى الرابع:
أنه وغريه إيرونيموس القديس فعن تبشريه، محل يف واختلف متى، نفسه وسمى الوي،
وقال الحبشة، يف برش أنه وغريه سقراط وعن فارس، ببالد الشهادة إكليل ونال برش،
وهو قتلوه جنوًدا أرسل الحبشة ملوك أحد أن وبعضهم أنفه، حتف مات إنه بعضهم:
للتبشري، الرسل تفرق قبل واملؤمنني الرسل بطلب بالرسيانية إنجيله وكتب يقدس،

األول. القرن مذ اليونانية إىل وترجم
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أخي زبدي بن يعقوب عن له تمييًزا بالصغري ويوصف حلفي: بن يعقوب الخامس:
أو حلفي أبيه جهة من للمسيح نسيبًا كان ألنه الرب؛ أخا ويسمى الرسول، يوحنا
بعد إال عليها أسقفيته يبارش لم لكنه أورشليم عىل أسقًفا وُصري مريم، أمه جهة من
إىل سنة ثالثني من نحًوا األسقفية هذه عىل أقام أنه ويظهر لها، والرسل بطرس براح
عليه وقيض السنة، بمخالفة له الكهنة رئيس حنان ابن بشكوى إغريبا أشخصه أن
جالس إله املسيح بأن يرصخ انفك فما الهيكل، رشفات إحدى عىل وأصعدوه بالرجم
وأخذوا أعدائه، عن مصليًا جثا بل يمت ولم الهيكل، رشفة من فطرحوه هللا يمني عن
،٦٣ سنة أو ٦٢ سنة روحه ففاضت رأسه، عىل بهراوة فرضبه قصار وتقدم يرجمونه

.٦٣ سنة كتبها أنه يظهر رسالة وله شهادته، محل يف الهيكل جانب يف وُدفن
املعمدان ليوحنا أوًال وتتلمذ بطرس، وأخو يونا ابن وهو الرسول: أندراوس السادس:
مبًرشا اجتاز أن بعد الترت ببالد برش وقد بطرس، أخيه قبل اتباعه إىل يسوع ودعاه
ونال اليونان، بالد يف أخريًا وبرش الدردنل، إىل املتوسط البحر عىل اليونانية الجاليات

.٦٢ سنة إخائيا يف برتاس بمدينة مصلوبًا الشهادة إكليل
شباكهما، يصلحان كانا إذ املخلص، دعاهما يوحنا أخو زبدي: بن الكبري يعقوب السابع:
إىل وعاد إسبانيا، يف اليهود ثم وسورية، فلسطني يف اليهود برش املخلص صعود وبعد
أو ،٤٢ سنة أورشليم يف رأسه وقطع هريودس، املسمى إغريبا عليه فقبض أورشليم

ف١٢). الرسل (أعمال ٤٤ سنة
نتانائيل وجد ثم فاتبعه املخلص، ودعاه صيدا بيت يف ولد الرسول: فيلبوس الثامن:
وقال الصغرى، وآسيا بفريجية وبرش ،(٤٣ عدد ١ فصل (يوحنا املسيح إىل واقتاده
أنفه حتف مات إنه غريهم: وقال هريابويل، بمدينة وُرجم صليب عىل ُعلق إنه بعضهم:

.٨٠ سنة كان ذلك أن ويُظن بفريجية،
نتانائيل أنه كثريون وظن الرسل، كباقي الجليل من كان الرسول: برتلماوس التاسع:
ذكروا الذين اإلنجيليني أن ذلك عىل أدلتهم ومن يسوع، إىل فيلبوس اقتاده الذي
شعوب واعتمد برتلماوس، يذكر لم ذكره الذي ويوحنا نتانائيل، يذكروا لم برتلماوس
وأخذ بالهند، برش أنه وغريهم الرسيان علماء من كثريون وروى القول، هذا املرشق
واألرجح وفارس، السعيدة بالعربية برش إنه غريهم: وقال متى، إنجيل هناك إىل معه
سنة الصليب عىل معلًقا مسلوًخا مات وأنه الخزر، بحر عىل باتوبيل مدينة يف مات أنه

.٧١
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العربي ابن وروى وغريهم، واملاديني الربتيني برش أيًضا الجليل من الرسول: توما العارش:
وهناك ،٧٥ سنة كالمينا اسمها بمدينة شهيًدا هناك قىض وأنه بالهند، أيًضا برش أنه
(طالع كثرية بأدلٍة القول هذا السمعاني وأثبت توما القديس نصارى يسمون نصارى

.(٢٧ إىل ٢٥ صفحة الرشقية املكتبة يف ٣ مجلد
مكان يف واختلف الجليل، بقانا ولد أنه األظهر الرسول: القانوني سمعان عرش: الحادي
وبجزر إفريقيا أعمال من وغريهما والقريوان بمرص أنه بعضهم فذهب وموته، تبشريه
ببالد شهيًدا ومات النهرين، بني ما يف برش أنه آخرون وذهب وقىضمصلوبًا، بريطانيا

.٦٤ سنة فارس
الصغري، يعقوب وأخا حلفي ابن كان والبي تادي ويسمى الرسول: يهوذا عرش: الثاني
إيرونيموس القديس وروى الصعيد، يف برش أنه (٢٦ (قصيدة يولينوس القديس وذهب
أن واألظهر الرها، ملك أبجر إىل املخلص صعود بعد أُرسل أنه متى) ف١٠ تفسري (يف
والسبعني االثنني من بل عرش، االثني الرسل من يكن لم أبجر إىل أُرسل الذي تادي
علماء من بعض وذهب ،(٣١٩ صفحة ١ مجلد الرشقية املكتبة يف (السمعاني مبًرشا
ومات وفارس، وأرمينية النهرين بني وما بالرها، برش يهوذا أن والرسيان اليونان

واحد. فصٍل ذات عامة رسالة وله ٦٤ سنة بالسهام مرشوًقا بفارس
يهوذا من بدًال الرسل واختاره املخلص، تالميذ مصاف من أوًال كان ماتيا: عرش: الثالث
بني ما وطاف تدمر إىل سار ثم اليهودية، يف بعضهم رأي عىل وبرش اإلسخريوطي،
آخرون: وقال ببريوت، قىضمرجوًما ثم اليهودية، إىل وعاد الجنوبية، والعربية النهرين

.٦٢ سنة بأورشليم رأسه وقطع رجم أنه غريهم وروى فارس، ببالد استشهد إنه

واملبرشين التالميذ يف (4)

بها ويراد الرسول وبمعنى باملسيح، املؤمن بمعنى الجديد العهد يف تلميذ كلمة جاءت
أزمع مدينة كل إىل اثنني اثنني املخلص أرسلهم الذين والسبعون االثنان املبرشون خاصة
بني يحىص أن يمكن ولكن ألسمائهم، أكيد جدول الرابع القرن يف يكن ولم يدخلها، أن
وعدَّ وغريهم، بولس د عمَّ الذي وحننيا السبعة، والشمامسة ذكره املار ماتيا مصافهم

لوقا. يف سيما وال آخرون وخالفهم اإلنجيليني، ولوقا جملتهم يف مرقس بعضهم
أعمال يف مرات ذكره ورد الذي مرقس يوحنا أنه الجمهور فمذهب اإلنجييل مرقس أما
عنه افرتق ثم مدة، الرسول بولس وصحب الرسول، لبطرس وترجمانًا كاتبًا وكان الرسل،
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إحدى يف له بطرس بتلقني إنجيله كتب وهنا رومة، إىل معه وانطلق بطرس ولزم بأنطاكية
ألنه بالالتينية؛ كتبه أنه بعضهم وذهب والخمسني، واألربعني الخامسة بني التي السنني
أرسله التي اإلسكندرية إىل به ليميض كتبه ألنه باليونانية؛ كتبه أنه واألظهر رومة، يف كان
حتى والزهاد؛ النساك فيهم وكثر املرصي بالقطر املؤمنني عدد ونما بتبشريه ونجح إليها،
املسيحية املدارس وأقام الرهبانية، الطريقة أخذت وعنهم املتنسكني، رئيس مرقس سمي
عبادة لنسخه عليه الوثنيون وحنق واألحبار، العلماء من كثري فيها ونبغ اإلسكندرية، يف
أن إىل متنوعة أعذبة عليه وأجروا ،٦٨ سنة نيسان ٢٥ يف األحد نهار عليه فوثبوا آلهتهم

روحه. فاضت
آمن وثنيٍّا بل األصح، عىل يهوديٍّا يكن ولم صبيٍّا، وكان بأنطاكية فولد لوقا وأما
القديس وذهب عنه، انفرد ثم مدة للتبشري صحبه ثم الرسول، بولس يد عىل باملسيح
أنه متفرست وذهب ومكدونية، وإيطالية وإفرنسة بدملاسيا برش أنه (٥١ (بدعة إبيفان
ونوعها وفاته محل ويف … الرسول بولس مع تبشريه عدا والصعيد وليبيا بمرص برش
أنه وبني اليونان، بالد يف وكلها املورة أو تاب أو إخائيا يف كانت أنها بني روايات اختالف
ثمانون العمر من وله طائفتنا، سنكساري يف ما عىل ٩٠ سنة أنفه حتف أو مصلوبًا مات
هذا تدوين من فرغ وقد باليونانية، الرسل أعمال وكتاب إليه املعزو اإلنجيل وكتب سنة،
كتب مما أفصح اليونانية وعبارته ذلك قبل فكتبه اإلنجيل أما ،٦٣ أو ٦٢ سنة الكتاب

الجديد. العهد أسفار من اللغة بهذه
تاريخه من (ك١ أوسابيوس روى الرها ملك أبجر إىل املوفد تادي املبرشين ومن
فأرسل املسيح بآيات وسمع األساة، أعيى بمرض مصابًا كان الرها ملك أبجر أن ف١٣)
أنه املخلص فأجابه فيربئه، يأتي أن فيها يسأله برسالة مصحوبًا حنانيا اسمه رجًال إليه
تادي املخلص صعود بعد أرسل الرسول توما وأن فيشفيه، تالميذه أحد إليه سريسل
مرضه، من وشفي وقومه هو باملسيح فآمن ملكها أبجر فوعظ الرها، إىل السبعني أحد
جواب ونسخة املسيح، إىل أبجر رسالة نسخة الرها سجالت عن أخذ أنه أوسابيوس: وقال
تشتمل تادي لتعليم أرمينية ترجمة بربيس األمة مكتبة يف حديثًا وجد وقد إليه، املسيح
عن أخذت األرمينية والرتجمة ،١٨٦٧ سنة بربيس الرتجمة هذه فأذيعت الرسالتني، عىل
من خلية ١٨٦٤ سنة بلندرة طبعت الربيطاني املتحف يف نسخة ومنه الرسياني، األصل
املكتبة يف كامًال الكتاب وجد ولكن النسخة، تلك من األوىل األوراق لسقوط الرسالتني
ذلك يف وللعلماء السادس، القرن يف السرتانكلية باألحرف مكتوبًا برج ببطرس امللكية
املسيح رسالة وأما صحتها، يف مرية ال املسيح إىل أبجر رسالة أن أصحها طويلة مباحث
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الرها، مسجلو سطره األبجر موفد بلسان شفاهيٍّا بالًغا كانت أنها فالصحيح أبجر، إىل
الرشقية املكتبة من ١ (مجلد السمعاني عالمتنا قول وهذا املذكور، املوفد إياه لقنهم كما
يكتب لم املخلص إن بقولنا: توفيقها يمكن املتضاربة العلماء أقوال «إن :(٥٥٤ صفحة
ولم امللك، سجالت يف املسجلون ودونها األقدس فمه من تلقاها بل أبجر، إىل الرسالة
فأنا املخلص إىل أبجر رسالة وأما ملهًما، يكن لم كاتبها ألن املنزلة؛ الكتب بني تحسب
أبجر أن عىل مجمعون الرسيان وعلماء … صحتها يخالف دليل من ليس بأنه موقٌن
أبرأ أن فبعد تادي وأما والالتني.» اليونان من كثريون ذلك وأيد املخلص، إىل رسوًال أرسل
املرشق إىل ومادي أجى وتلميذاه هو مىض باملسيح، وشعبه هو وآمن مرضه من أبجر
رأي هذا تادي فقتل ابنه وخلفه تويف قد أبجر وكان الرها، إىل عادوا ثم باملسيح، يبرشون
تادي أن (٦١١ صفحة (مج٢ الرشقية املكتبة يف السمعاني وعن تاريخه، يف العربي ابن
بعضهم وعن املخلص صعود بعد ،١٢ سنة يف أبجر حياة يف تويف التبشري من رجوعه بعد

الصعود. بعد ٢٠ سنة يف
أورشليم، أسقفية يف الرسول يعقوب خليفة سمعان والسبعني االثنني املبرشين ومن
استشهاد بعد اجتمعوا والتالميذ الرسل أن ف١١) تاريخه من (ك٣ أوسابيوس أنبأنا فقد
يوسف، أخي حلفي بن سمعان اختيار عىل فأجمعوا له، خلًفا ليختاروا الرسول يعقوب
يف املؤمنني مع واعتزل والسبعني، االثنني التالميذ جملة يف وكان هجيسبوس، روى ما عىل
مر فأذاقه فلسطني وايل إىل به وِيش ثم والرومانيني، اليهود بني الحرب إبان األردن عرب

١٠٧م. سنة بروحه فجاد صلبه وأخريًا العذاب

األول القرن يف بسورية بعضاألساقفة يف (5)

وخلفه فيها شهيًدا ومات بدمشق، األصح عىل أسقًفا كان الرسول نرصبولس الذي حنانيا
كثريون. روى ما عىل تلميذه أغناطيوس

بطرس الرسولني ترجمتي يف البوالنديون نرشه كتاب يف جاء بريوت، أسقف كوارتوس
رفقائه أحد فيها وأقام بريوت، إىل سار السجن من امللك أخرجه أن بعد بطرس أن وبولس
اسمه كان األسقف هذا إن وإيبوليطوس دوروتاوس إىل املعزو الكتاب مؤلف وقال أسقًفا،
(ف١٦ الرومانيني إىل رسالته يف الرسول وذكره والسبعني االثنني من وهو كوارتوس،

األخ.» كوارتوس عليكم «يسلم بقوله: (٢٣ عدد
اجتاز الرسول بطرس أن (٨٢١ صفحة ٣ (مجلد املسيحي املرشق يف الكويان وروى
هذا اسم وكان كاهنًا، عرش واثني أسقًفا فيها فأقام أنطاكية، إىل ماٍض وهو بأطرابلس
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خلفه ثم بطرس، اختاره فلسطني قيرصية عىل أسقف أول زكي وكان ماروتس، األسقف
إن وقال: املقدسة، سورية الكتاب مؤلف ذكره كرنيليوس ثم أنطاكية، من توافيلوس
(ف١٦ الرومانيني إىل رسالته يف الرسول وذكره الالذقية عىل أسقف أول كان لوقيوس
وكان السويدية، عىل أسقف أول دوسيتاوس املسيحي املرشق يف الكويان وذكر ،(٢١ عدد
إن وقيل: غزة، عىل أسقًفا بولس تلميذ وفيليمن اللد عىل أسقًفا الناموس معلم تريتاس

كولوسايس. عىل أسقًفا أقامه الرسول
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الثالث الفصل

الثاين القرن الدنيويىف تاريخسورية يف

ترايان أيام يف بسورية بعضأحداث يف (1)

االستقالل من نوع لها بقي قد سورية مدن بعض وكانت ،٩٨ سنة نرفا خلف ترايان إن
عاصمة كانت التي العرب ببالد (برتا) وحجر وعمان بحوران وبرصى دمشق منها
السلب بها يكثر مستوعرة البالد هذه وكانت دمشق، إىل تمتد سلطتهم وكانت النبطيني،
إقليًما وجعلها فأمنها ،١٠٥ سنة جيشه قائد بلما كرنيلوس ترايان فأرسل الطرق، وقطع
وزينوا الحضارة مدارج يف البالد أهل فرقى الجنود، من لفيلق مقرٍّا برصى وجعل رومانيٍّا

اآلن. الجوالة أطاللها تدهش بآثار مدنهم
كان الذي األردن، رشقي إىل منهم غفري جمٌّ هاجر اليهود طيطوس قهر أن وبعد
خطوًطا فوكواي دي كشف حيث وتدمر، وبعلبك دمشق ووالة النبطيني ملوك حينئٍذ يليه
ورغبوا والبلقاء بحوران فأقاموا الحمرييني، العرب من قوم وهاجر ذلك، عىل دالة آرامية
خطوط عىل ودنيكتون وعثر … أهلها وأيرس البالد هذه فعمرت والتجارة، الحراثة يف
بحوران. السويدية وإىل الكرك، إىل املاء جر املذكور بلما كرنيلوس بأن مؤذنة يونانية

والقريوان، ومرص بقربس هاجوا اليهود أن ف٢) تاريخه من (ك٢ أوسابيوس وروى
هذه ترايان يتحمل فلم بربرية، وقسوة فظائع وارتكبوا والوثنيني اليونان من ألوًفا وقتلوا
بيدهم وقع من كل وقتلوا جزيرتهم يف باليهود والقربسيون جيشه قادة فأثخن الفظائع،
يف وجد من كل اإلسكندريون وقتل الجزيرة، إىل الدخول يهودي كل عىل وحظروا منها،
غفريًا، ا جمٍّ منهم فأهلك مرص إىل بجيٍش مرسيوس ترايان وأرسل اليهود، من مدينتهم
ألنهم الوثنيون؛ وإما لهم لبغضهم اليهود إما قتلهم أيًضا، النصارى من كثريون وقتل
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تحت وهلك أنطاكية أبنية أكثر أخرب زلزال ١١٥ سنة يف وكان اليهود، عن يميزوهم لم
بأنطاكية. يومئٍذ كان ألنه معهم يهلك نفسه ترايان وكاد كثري، خلق الردم

أدريان أيام يف بسورية كان بعضما (2)

إليه وعاد ١٢٥ سنة إىل ١٢٢ سنة من املرشق يف وأقام ،١١٧ سنة ترايان أدريان خلف
بناء يف رشوعه وأهمها منها وافرة، آثار فيه وله كثرية أموًرا فيه ونظم ،١٢٩ سنة أيًضا
ساويروس، وسبتيموس بيوس أنطونينوس خلفاؤه أكمله وقد ببعلبك، الشمس هيكل
أن فاألوىل واألسس الضخمة الصخور وأما واألروقة، الهياكل ببعلبك امللوك هؤالء فأحدث
أيام قبل مرصي إلله معبد هناك كان أنه يف شك وال والفونيقيني، اآلراميني إىل تنسب
هناك وودنيكتون فوكواي دي وعثر ،١٣٠ سنة تدمر إىل أدريان مىض وقد الرومانيني،
أن الجوالة من كثريون وروى العملة، الجنود من فرقة وصحبه ذلك عىل دالة خطوط عىل
يبعد حصنًا وأربعني اثنني أطالل الفرات إىل تدمر ومن تدمر، إىل دمشق من الطريق يف
أحدث أنه يبعد وال أنشأها أدريان أن ويرتجح ساعات، ثالث مسافة اآلخر عن منها كل
املدينة هذه أن اآلثار بعض يف ووجد رومانية، جالية أهلها جعل التي تدمر أبنية يف شيئًا
بأن مؤذن جبيل مدينة باب قرب خط عىل ودنيسون وعثر إليه، نسبة أرديانيل تسمى
بناء جدد أدريان إن :(٢١٤ صفحة فونيقي (بعثة رنان وقال الباب، هذا أصلح أدريان
سكة دمشق يف ووجد املدافن، بعض إال الكنعانية آثارها من يجد لم ولذلك املدينة؛ هذه
إىل دمشق من املؤدية الطريق بتمهيد عني وقد له، تملًقا أدريان» اإلله «إىل عليها: كتب
وجعل موآب، صحراء يف اآلن حتى آثارها تشاهد منها كثرية محالت جنوده ورصف برتا
اليمن، وطيوب الحجار بتمر دمشق إىل تأتي كبرية لتجارة محطة حوران عاصمة برصى

آسيا. من والسلع األردن وادي من والزبيب الحبوب للعربية وتجلب
الهيكل، أخربة بتمهيد أدريان أشغلها بأورشليم حالَّة العارش الفيلق من فرقة وكانت
أورشليم وسمى صهيون، مدينة يف رومانية جالية وأسكن للمشرتي هيكًال هناك وبنى
أدريان إن وقيل: برومة، املشرتي هيكل وايل إليوس اسمه ألن إليه؛ نسبة كابيتولينا إليا
رجل بينهم وقام السالح وحملوا وماجوا فهاجوا أوالدهم، يختنوا أن اليهود عىل حظر
يعقوب، من يرشق الذي الكوكب هو هذا وقالوا: املنتظر، املسيح حسبوه بركوكبا اسمه
برشهم فتمادوا أوًال بثورتهم الرومانيون يحفل فلم الرومانيني، الجنود عىل حتى واعتدوا
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يوليوس عليهم أدريان أرسل ثم كثريين، منهم فقتل اليهودية، وايل أوًال إليهم فهب
فدمر عليهم ويضيق فمحالٍّ محالٍّ يرضب أخذ بل واحدة، دفعة يقتحمهم فلم ساويروس
عىل هذا مصابهم استعظموا حتى ألف خمسمائة نحو منهم وقتل قرية، تسعمائة نحو
األثمان، بأبخس باعوهم األرسى من كثريًا منهم وأخذوا طيطوس، حصار يف مصابهم
وحظروا القتىل، جملة من بركوكبا وكان لألسود، طعاًما فكانوا كثريين رومة إىل وأرسلوا
عىل واستمروا أورشليم، خراب عىل لينوحوا السنة؛ يف يوًما إال أورشليم إىل الدخول عليهم
املال، من مبلًغا يدفعوا لم ما بذلك لهم يرخص وال إيرونيموس، القديس أيام إىل ذلك

.١٣٢ سنة كانت األحداث هذه أن ويظهر
جبة إىل صنني من بلبنان صخور عىل أدريان امللك اسم نقش كثرة الغريب ومن
أدريان أن األول رأيان: الخطوط هذه يف وله خطٍّا، ثمانني منها رنان عدد حتى برشي،
حفًظا كثرية أماكٍن يف اسمه فكتب البالد، هذه غابات يف األشجار لقطع نظاًما وضع
أنه فيحتمل املعابد بزيارة مولًعا وكان متطاولة، سنني بسورية أقام أنه والثاني لنظامه،
رشع أيامه ويف إليها، القرب يف اسمه ونقش فيها، مقامة هياكل لزيارة األماكن هذه طاف
يف مدرستهم علماء كتابته يف أخذ من وأول بالتلمود، املعروف كتابهم يكتبون الربيون
الربيني بعض كتبه البابيل يسمى آخر تلمود ولهم األورشليمي التلمود ويسمى طيبارية،

امللك. أدريان بهم أنزل ملا بابل إىل املهاجرين

أورليوس أنطونيوسبيوسومرقس أيام يف بسورية كان بعضما يف (3)

رتعت بل ،١٣٨ سنة أدريان خلف الذي بيوس أنطونيوس أيام يف هامة أحداث تكن لم
وكف الروماني، الناموس إىل ضمها رسوًما لها وسن والراحة، السلم رياض يف اململكة
رفعها التي املحاماة نتيجة ذلك أن ويظهر بهم، رفًقا أكثر وكان املسيحيني عن االضطهاد
وقد نابلس من كان الذي يوستينوس، القديس الرومانيني والشعب والندوة أبنائه وإىل إليه
عسجدية أقوال املحاماة هذه يف وله يتنرص، أن قبل مذاهبها يف وتضلع الفلسفة، يف برع
الوفاة وأدركت ،(٥٧٧ صفحة (مج٣ سورية تاريخ يف منها شيئًا لخصت درية وعبارات

.١٦١ سنة بيوس أنطونيوس
لوشيوس امللك يف وأرشك تبناه، قد أنطونيوس كان الذي أورليوس مرقس وخلفه
بسورية األحداث ومن امللك، نائب اسم إال لنفسه يتخذ لم لكنه بالتبني، أخاه فاروس
أورليوس مرقس فأرسل فيها، الرومانيني جنود وقهرهم عليها، الربتيني حملة أيامهما يف
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واألعمال املدن الروماني الجيش فاسرتد فاروس، ورشيكه أخاه عليه ر أمَّ إليها كثيًفا جيًشا
إفيديوس اسمه رجل الجيش هذا قادة من وكان عليها، استحوذوا قد الربتيون كان التي
وحصلت وأنطونينوس، أدريان عهد عىل بمرص واليًا أبوه وكان أصًال، سوري كاسيوس
الثائرين، وأنفاس الثورة وخمد فدخل إليها، يدخل أن أورليوس مرقس بمرصفأمره ثورة
به فنادى مات، أورليوس مرقس أن وأشاع فسبسيان، عمله ما يجدد أن نفسه له وزينت
بعض فارتاع أمالكه، وضبطت للمملكة عدو كاسيوس أن الندوة فأعلنت ملًكا، جنوده
وأرسلوه رأسه فقطعوا الفرصة، هذه أعدائه بعض وانتهز املجن ظهر له وقلبوا جنوده،
حلمه يبدي أن له الفرصة ولفوات باسًال قائًدا بموته اململكة لخسارة فأسف امللك، إىل
فيها، ولِد بلد عىل واٍل ينصب ال أن وقىض أمالكه، نصف أوالده إىل ورد عنه، بعفوه

القديمة. سنتهم من سنة فكانت
عن منعهم أهلها به عاقب ما وجل أنطاكية، إىل وأتى املرشق أورليوس مرقس وزار
فيلسوف بثوب فيها يرتدد وكان إسكندرية وزار مدة، باألعياد واالحتفاء املشاهد دخول
مرقس «للقيرص ملخصه: ما فيه كتب خط الكلب نهر صخور وعىل الفالسفة، منادًما
بعناية الطرق ووسع الكلب)، (نهر ليكوس النهر عىل املرشفة الجبال مهد ألنه أورليوس؛
كاسيوس نقشها بحوران خطوط عدة عىل ودنيكتون وعثر اإلفرنيس»، الثالث الفيلق
ودنيكتون: وقال امللك، هذا عىل وعصيانه ثورته قبل أورليوس ملرقس إجالًال املذكور
غريه اسم محوا كما اسمه يحطموا لم ألنهم كاسيوس؛ يحبون كانوا السوريني أن «يظهر

.١٨٠ سنة أورليوس مرقس وتويف الوالة.» من

سبتيموسساويروس عهد عىل بسورية كان بعضما (4)

بسورية كان ما عىل نطلع ولم ،١٨٠ سنة كومود ابنه خلفه أورليوس مرقس وفاة بعد
بإقامة مؤذن (٢٣٠٨) يوناني خط عىل بحوران السويدة يف ودنيكتون عثر وقد أيامه، يف
٨ السنة يف وضواحيها السويدة، إىل املاء جلبه بمعرض كومود للملك ذكًرا العربية وايل
برتينكوس، امللك منصة إىل رقي ١٩٣ سنة كومود موت وبعد ،١٨٧ سنة وهي لكومود
أن عىل ونيجر ساويروس يوليانوس بعده وقام الجيش، قواد وقتله شهًرا إال يملك ولم
من بامرأة متزوًجا وكان ساويروس، سبتيموس هو إنما ١٩٣ سنة امللك له استتب الذي
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التاريخ وكان أخباره، من كثرٍي عن اآلثار لنا كشفت وقد دمنة، جولية اسمها سورية
ملخصه: ما عليها ُكتب بريوت من مقربٍة عىل صفيحة وجدت فقد بها، علينا ضن قد
أمه دمنة وجولية ابنه أنطونينوس ومرقس ساويروس سبتيموس القيرص امللك «لسالمة
عىل دال بريوت جنوبي يف آخر خطٍّ عن وُكشف ،(١٨٤٣ (ودنيكتون بيته» أهل وسائر
وابنه ساويروس سبتيموس امللك «جدد فيه: ُكتب صيدا إىل بريوت من األوىل املحطة

.(١٨٤٤) فونيقي» سورية وايل روفس فيديوس بعناية الجندية الطرق
واملجوفة الكومجانية سورية وفيه الشمال إىل األول قسمني: ساويروسسورية وقسم
والرشق الجنوب إىل والثاني ولبنان، اللكام بني وما العايص ضفتي عىل التي السهول إىل
بعلبك ومنه الربية وسط إىل لبنان ورشقي البحرية، والشطوط الفونيقية سورية وفيه
إليها عاد ثم برصامة، فعاقبهم أعداءه مالئوا أنطاكية أهل وكان وتدمر، وحمص ودمشق
املدن بني الطرق بإصالح وعني عظيمة حمامات فيها وبنى أهلها وجامل مدة بها وأقام
ومؤرخة األميال، عىل دالة صفائح أربع صيدا إىل صور من الطريق يف وِجد فقد البحرية،
بعض فيها وأسكن بناءها ساويروس فجدد صور أحرقوا نيجر جنود وكان ،١٩٨ سنة يف
أيامه يف بها وكانت قبل، من الحق هذا لبريوت وكان رومانية، جالية وجعلها املتقاعدين،
من وغريهما وأولبيان بابنيان حينئٍذ بها واشتهر الروماني، الرشع لتعليم كربى مدرسة
دون إليه تزلفوا لكنهم لساويروس بالعداوة أوًال بريوت أهل جاهر وقد الفقهاء، مشاهري
وقد وامرأته ابنه وسالمة لسالمته نذًرا أقاموه الذي النصب من يتبني كما وأحبوه إبطاء،
الرومانية الجالية أن مؤداه (١٨٥٨) القلعة بدير خط عىل ودنيكتون وعثر ذكره، مر

ساويروس. سبتيموس للملك تمثاًال مالها من أقامت البريوتية
بنفسه ساويروس فشخص واللجا، بحوران الحضارة أدخال وأدريان ترايان وكان
استعمال وعىل فيهما، سبتيميني عرشات رؤساء قيام عىل دالة آثار فيها ووجدت إليهما،
واألمن الراحة استتباب وعىل وحسابهم، ومقاييسهم الرومانيني لغة مدنها بعض سكان
وودنيكتون فوكواي دي ووجد تدمر، يف ظاهرة ساويروس سبتيموس آثار وتجد فيهما،
مختلطة مجالس املدينة هذه يف وكان تدمر، إىل برصى من الطريق عىل للجنود مخافر
والرومانيني واألرمن الربتيني من جماعات بها كان أنه عىل دال وذلك اآلن، مرص يف كما
حريان املسمى أفرادها وأحد الوجاهة، يف األول املحل بتدمر أذينة ألرسة وكان واليهود،
دي ذلك روى … سبتيموس باسمه يسمى أن عليه أنعم حتى كثريًا ساويروس عاون
وهو كثرية، البالد هذه يف سبتيموس ومسكوكات ،٢٨ خط السامية الخطوط يف فوكواي
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اليهود وعاد فيها، تجوله عند لفلسطني نظاًما ووضع ببعلبك، املشرتي هيكل أنشأ الذي
منهم. كثريين وقتل برضبهم الجنود فأمر املعتادة، منازعتهم إىل أيامه يف والسامريون

آثارها عن مأخوذة سورية تاريخ يف بعضفوائد يف (5)

تدمر: آثار عن يُؤخذ
اللغة هي يليه وما األول، القرن يف بها يتكلمون السوريني عامة كان التي اللغة أن أوًال:
شعوب كان التي اللغة إن السامية: الخطوط يف فوكواي دي قال إذ الرسيانية، اآلرامية
عليها عثرنا التي الخطوط وجميع ندر، ما إال اآلرامية اللغة كانت بها يتكلمون سورية

الرسيانية. اللغة من الفرع بهذا كتبت النبطيني وبالد وحوران تدمر يف
الخطوط فإن سورية، إىل األوىل القرون يف ظعنوا سبأ بني العرب من قبائل أن ثانيًا:
وقد حمريية، كانت ورشقيها دمشق وجنوبي الصفا يف عنها فوكواي دي كشف التي
قد العرب هؤالء قبائل أن وأثبتت الصفا، جبل صخور عن خطٍّا وستني مائتني نسخ
األخرى وأقامت النهرين، بني ما يف الحرية مملكة إحداهما أقامت فصيلتني: إىل انقسموا
القرن أواخر ويف األعمال، بعض عىل الرومانيون ووالهم بالتنوخيني، وعرفت بسورية
ووالهم عليه نزلوا ماء إىل نسبة غسان بني وُسموا إزد، بني من فصيلة أتت الثالث
بتقديم وعنوا تنرصوا وقد اإلسالم، ظهور إىل األردن عرب يف التي البالد عىل الرومانيون

ومعابد. أديار عدة آثارهم ومن والصناعة، العلم
سنة يبتدئ الذي السلوقيني بتاريخ سنينهم يؤرخون كانوا البالد هذه أهل أن ثالثًا:
تراها وغريها وأنطاكية وحوران تدمر يف وجدت التي الخطوط فجميع ٣١١ق.م،

اليوناني. التاريخ بهذا مؤرخة
املرشق بني كثرية جهاٍت إىل منبسطة واسعة تجارة األيام تلك يف لتدمر كان أنه رابًعا:
والثانية الربتيني، وبالد سلوقية إىل مؤدية شمالية األوىل طريقان لهم وكان واملغرب،
تجارتهم مال «إن ك٢٢): الطبيعي التاريخ (يف بلني وقال العرب، بالد يف تمتد جنوبية

دينار.» مليون مائة عن يقل يكن لم وحدها رومة مع
عىل ويستدل مدنهم، لزينة أعمدة يقيموا أن املورسين التدمريني عادة من كان خامًسا:

املذكور. كتابه يف فوكواي دي ذكرها خطوط بعدة ذلك
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ملكها وانبسط املدينة، هذه يف ملكت التي أذينة بأرسة أيًضا تدمر آثار أنبأتنا سادًسا:
األرسة، هذه أفراد مفصلة زينب أو زبيدة وزوجته الثاني أذينة أيام يف أيًضا مرص إىل
وهبالت ثم نصور، الثاني القرن يف كان األول جدهم أذينة أن اآلثار من واملتحصل
عىل عامًال فجعله الربتيني، مع حربه يف ساويروس سبتيموس عاون الذي وحريان
زبيدة امرأته كانت الذي الثاني أذينة ثم األول أذينة سبتيموس ابنه ثم البالد، بعض
واستحوذوا حكمهم وانبسط وإتيندر، وهبالت ابنيها مع ملكت التي الشهرية، زينب أو

سيجيء. كما ٢٦٧ سنة مرص عىل
إشارة فيها خطوط وجد فقد الثاني، القرن يف تدمر يف مسيحيني وجود يرتجح سابًعا:
اسمه فليكن معها مكتوبًا وجد ألنه سيما وال للمسيحيني؛ عالمة كانت التي الصليب

األبد. إىل مبارًكا

النبطيني امللوك يف (6)

يليها كان البالد هذه أن يليها وما حوران يف وجدت التي الخطوط عن فوكوي دي أخذ
وأول بعده، الثاني ومبادي األول القرن ويف امليالد، قبل األول القرن يف النبطيني من ملوك
واليته مركز وكان ٥٠ق.م، سنة إىل ٩٥ سنة من وحكم الحارث أو حارثة هو امللوك هؤالء
معاًرصا كان آخر ملك بعده وقام العربية، يف حجر مدينة يف عليه بمبايوس وقبض دمشق
عوباد أو أوباداس اسمه ملك وخلفه طويلة، حروب بينهما وكانت الكبري، لهريودوس
سنة من ملكه ودام الحارث ابنه عوباد وخلف ٧ق.م، سنة إىل ٣٣ سنة من ملكه ودام
وحاربه الجليل؛ يف الربع رئيس أنتيباس هريودس حما وكان بعده، ٤٠ سنة إىل ٧ق.م
ملكوس ابنه هذا الحارث وخلف أخيه، فيلبوس امرأة بهريودية وتزوج ابنته طلق ألنه
وثالثني ثالث من أقل ال امللك كريس عىل ودام املسيح، بعد ٥٧ سنة إىل ٤٠ سنة من الثاني
إىل ٥٧ سنة من دابل ابنه وخلفه ،٦٧ سنة اليهود مع حربه يف فسبسيان وأنجد سنة،
املسماة امرأته مع امللك يف اشرتك ثم صقلية، واسمها عليه وصية أمه وكانت ،١٠٥ سنة
النبطيني من األخري امللك كان ولعله سنة، وعرشين خمس من أقل ال حكمه ودام جميلة،
وكان ،١٠٥ سنة العربية أخضع الذي ترايان جيش قائد باملا كرنيليوس أمام ذل الذي

اآلرامية. باللغة ويتكلمون يكتبون النبطيون هؤالء
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الثاني القرن يف بسورية الدنيويني بعضاملشاهري يف (7)

الذي وهو شهريًا، مهندًسا وكان ،٦١ سنة دمشق يف ولد بولودر: املشاهري هؤالء من
باسمه املعروف العمود رومة يف له أقام الذي وهو الدانوب، نهر عىل جًرسا لرتايان بنى
سنة أدريان امللك قتله ثم الصناعة، غريب يف األول املحل لها التي اآلثار من وغريه

.١٣٠
أشهر وهو فيها، الفقه مدرسة يف وأستاذًا بريوت من وكان بابينيان: إميل ومنهم
كان أنه ويُروى املدرسة، يف رفقائه من امللك سبتيموس وكان الرومانيني، الفقهاء
وعند إليه، وقربه امللك هذا أعزه ولذلك حمص؛ كاهن بنت دمنة جولية للملكة نسيبًا
بتربئة يخطب أن بابينيان وكلف أخاه كركال فقتل وجيتا، كركال بابنيه أوصاه موته
واتهام منها، التربئة من ألسهل القتل معصية اقرتاف إن له: فقال القتل، من ساحته
منها عديدة تآليف وله رأسه، وقطع كركال عليه فسخط آخر، قتل لهو قتله بعد الربيء
الرشائع واضعو وعدَّه األجوبة، يف كتابًا عرش وتسعة املباحث، يف كتابًا وثالثون سبعة
وإذا رشيعة، منزلة أقوالهم تنزل الذين الخمسة، الفقهاء جملة يف توادوسيوس أيام يف
٥٩١ منها ُوِجَد ولكن كاملة، كتبه إلينا تصل ولم بقوله، فالعمل أقوالهم تعارضت

يوستنيانوس. رشائع يف فقرة
وتويف الثاني، القرن يف صور وغريهم بريوت مولده أن بعضهم وذهب أولبيان: ومنهم
سنة نفاه أليوكبل امللك أن ويظهر لبابينيان، معاونًا وكان ،٢٢٨ سنة الثالث القرن يف
يف عضًوا ثم الدعاوى، فحص منصب يف وأقامه ساويروس إسكندر اسرتده ثم ،٢٢٢
إىل املنصب هذا يف واستمر القضاء، إيالئه مع الحرس عىل رئيًسا ثم امللك مشورة ديوان
تآليفه وتوصف الرشائع، بعض تفسريه وأهمها تآليف وله ،٢٢٨ سنة الحرس قتله أن
كتابه تآليفه من وبقي منها، فقرة ٢٤٦٢ يوستنيانوس رشائع ويف والوضوح، بالبتات

.١٥٤٩ سنة طبع القواعد يف املفرد بالكتاب املوسوم
صور منشأه أن بعضهم وذهب الرومانيني، الفقهاء من وهو يوليوسبولس: ومنهم
حتى تآليفه بكثرة الرومانيني الفقهاء جميع عىل أربى وقد إيطاليا، يف بادوا وغريهم

فقرة. ٢٠٨٠ يوستنيانوس رشائع يف ومنها كتابًا، ثمانون منها له ُعد
وله الثاني، القرن يف بصور ولد أفالطوني فيلسوف وهو الصوري: مكسيموس ومنهم
اإلفرنسية، إىل وترجمت عذب جيل فيها ونفسه واألدبية، الفلسفية املباحث يف مقالة ٤١
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فيلسوف القرن هذا يف كان أنه الكرونيكون يف أوسابيوس وذكر ،١٨٠٢ سنة وطبعت
تريفون القرن هذا يف أيًضا وكان ترجمته، من يشء عىل نعثر لم تورس اسمه آخر
وسماه السيمساطي، لوسيان أيًضا وكان عرصه يف اليهود أشهر وكان اليهودي،
معارصيه، وأوهام الناس بعادات فيها يندد كتبًا كتب ألنه عرصه؛ فولتري بعضهم
فيلون األرجح عىل العرص هذا يف وكان األديان، وعىل الفالسفة مدارس عىل ويتهكم
وضعه لكتاب ترجمة إنه قائًال: الفونيقيني تاريخ يف كتابًا أذاع وقد الشهري، الجبييل
اإلنجييل. االستعداد يف أوسابيوس كتاب يف يشء منه لنا وبقي البيورتي، سنكونياتون
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الثاين القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن بهذا أورشليم وأساقفة أنطاكية بطاركة يف (1)

وتويف أغناطيوس، القديس بها قام بأنطاكية بطرس القديس استخلفه الذي أوديوس بعد
سنة توافيلوس ثم أورس ثم كرنيليوس ثم هرون وخلفه ،١١٠ سنة أو ١٠٧ سنة شهيًدا
هرموجانوس، بدعة رد يف وكتاب اإليمان رسوم يف كتب ثالثة منها تآليف وله ،١٧١
املؤلفني يف جدوله يف إيرونيموس القديس ذكرها اإليمان، مبادئ رشح يف أخرى كتب وله
ذكرها تآليف وله ،١٩٩ سنة رسابيون ثم مكسيموس أو مكسيمنوس وخلفه البيعيني،

أبولينار. عىل ا ردٍّ رسائل أخصها إيرونيموس القديس
يهوذا ذكره املار الشهيد سمعان القديس بعد األساقفة من فقام أورشليم يف وأما
عرش أحد بعده وقام ،١١٣ سنة بالرب ورقد واألمم اليهود من كثريين ورد البار، امللقب
من مرقس وخلفه ،١٤٨ سنة إىل حيٍّا بقي منهم األخري ويهوذا الختان أهل من كانوا أسقًفا
الكرونيكون يف أوسابيوس وذكر ،١٨٧ سنة تويف الذي أغابيطوس إىل كسيانوس ثم األمم
أسماء إن وقال: ،٢١٢ سنة إىل األسقفية يف استمر الذي نرسيس إىل بعده أساقفة ثمانية

أسماءهم. إال يذكر ولم أورشليم كنيسة خزائن يف محفوظة كانت األساقفة هؤالء

الثاني بالقرن الدينيني املشاهري يف (2)

وتضلع وثنيٍّا ١٠٣ سنة بنابلس ولد والشهيد، الفيلسوف يوستينوس القديس منهم
إىل وسار املقدسة األسفار مطالعة عىل وأكب تنرص ثم أفالطون، مذهب عىل بالفلسفة
بيوس أنطونينوس للملك عريضة حينئٍذ ورفع املسيحية للفلسفة مدرسة وأنشأ رومة،
القسوة من النصارى به يعاملون ما ويبني املسيحيني، عن بها يدافع الندوة ورجال وأبنائه
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الجدال بينهما وكان اليهودي، برتيفون والتقى إفسس إىل أتى ثم مسيحيني، كونهم ملجرد
وجادل رومة إىل عاد ثم املسيح، مجيء بصحة تريفون وأبكم القديس هذا تأليف يف املثبت
أورليوس مرقس امللك إىل حينئٍذ ورفع فأفحمه كثريين، شهود بحرضة الفيلسوف كراشان
أوًال فجلدهم املسيحيني، من غريه ومعه رومة، وايل عليه فقبض الثالثة محاماته والندوة
األمم مزاعم به يرد تأليف وله ،١٦٨ سنة أخرى رواية ويف ،١٨٥ سنة رءوسهم قطع ثم
البرشية. النفس يف وآخر هللا ملكوت يف وكتاب البدع لجميع التفنيد سماه آخر وتأليف

بسورية ولد أفالطونيٍّا، وفيلسوًفا يوستينوس للقديس تلميذًا وكان تاسيان ومنهم
القديس موت بعد لكنه لليونان، بخطاب وَسَمه كتابًا وكتب تنرص، ثم وثنيٍّا ١٣٠ سنة
الزواج، وعقد الخمر رشب من يمنعون كانوا الذين القنوعني ببدعة توحل يوستينوس
وهو األمم، مزاعم رد يف كتابه إال منها يبق لم كتب عدة كتب أنه إسكندر نطاليس وروى
كتاب وله اليونانيني، اآلباء مكتبة يف األول املجلد يف يوستينوس القديس تأليف عىل معلق
إىل بها فأتى املرشق، يف السمعاني العالمة العربية ترجمته عىل عثر األناجيل توفيق يف

الوتيكان. مكتبة
ف٨)، تاريخه من (ك٤ أوسابيوس وذكره فتنرص يهودي، أصله هجيسيوس ومنهم
من والظاهر مرات بأقواله استشهد وأنه كتب، خمسة الرسل إنذار يف كتب إنه وقال:
ويأسف ،١٣٨ سنة إىل ١١٧ سنة من ملك الذي أدريان امللك أيام يف حيٍّا بقي أنه كالمه
الرسل إنذار منذ الكنيسة يف كان ما كل فيها جمع أنه يظن التي كتبه فقدان عىل كثريًا

أيامه. إىل

القرن هذا يف بسورية الشهداء يف (3)

أسقف سمعان والقديس أنطاكية بطريرك أغناطيوس القديس الشهداء هؤالء من ذكرنا
فيلون أن املقدسة بسورية املوسوم الكتاب يف وجاء يوستينوس، والقديس أورشليم
القديس اتبعا أنهما بهما وِيش أنطاكية كنيسة شماس وأغابيتوس ترسيس كنيسة شماس
وأجرى أنطاكية وايل فأشخصهما أنطاكية، إىل ذخائره وأحرضا رومة، إىل أغناطيوس
أجرى وكذلك امللك، ترايان أيام يف ١٠٩ سنة الشهادة إكليل فناال مربحة، أعذبة عليهما
فعذبه االضطهاد، تحمل عىل املؤمنني يشجع أنه به وِيش فإنه األنطاكي البطريق فوقا عىل
الونسيوس القديس أن أيًضا املذكور الكتاب يف وجاء ،١١٤ سنة الشهادة إكليل فنال الوايل
امللك. أدريان أيام يف وتوادورس وتريبوتس أيباسيوس مع بأطرابلس الشهادة إكليل نال
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بيوس، أنطونينوس امللك أيام يف وإسكندر غايوس القديسان أباميا يف استشهد وقد
وحازته أنسبائها من أربعة مع امرأته وتاتا بولس القديس بدمشق الشهادة إكليل وحاز
قبلت رشيفة امرأة كانت إنها وقال: توادوريطوس، ذكرها … أودكسيا القديسة ببعلبك
ترايان، امللك سني آخر يف استشهادها وكان بعلبك، أسقف تيودوس ونرصها اإليمان

عرفناهم. من بل الثاني القرن يف بسورية الشهداء كل هؤالء وليس
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الخامس الفصل

الثالث القرن الدنيويىف تاريخسورية يف

ومكرين كركال أيام يف بسورية كان ما يف (1)

له وكان ،٢١١ سنة إىل امللك منصة عىل استمر املذكور ساويروس سبتيمون امللك إن
جيتا أخاه قتل حمص كاهن دمنة جولية بن كركال ولكن فخلفاه، وجيتا كركال ابنان
يف أبيه أبنية تكميله إال كركال أيام يف بسورية كان يشءٍ عىل نعثر ولم أمه، حضن يف
عثر خطوط بعض وإال املشرتي، هيكل أيام والعرصة الرواق فيها أنشأ الذي فهو بعلبك،
وحده، لكركال وبعضها وأخيه، لكركال إجالًال آثار بإقامة مؤذنة بحوران ودنيكتون عليها
٢١٧ سنة كركال الحرس رئيس مكرين قتل ثم لهما، تكرمة فتقا يف رنان عليه عثر وخط

امللك. يف وخلفه
امرأة دمنة جولية توفيت وملا واألرمن، الفرس لحرب املرشق إىل مكرين وشخص
سومياس وبنتيها حمص كاهن بنت ميزا أختها حمص إىل نفى كركال وأم سبتيموس
ذكيات النسوة هؤالء وكانت ساويرس، إسكندر أم ا وممَّ ذكره، اآلتي أليوكبل امللك أم
لهنَّ معاونًا امللكية باألرسة نسبهن اتصال وكان الثروة، من كبري جانٍب وعىل ماكرات
فرقة بوغادته مكرين وأرسل بحمص، الشمس هيكل جوار يف وأقمن برغائبهنَّ الفوز عىل
اسمه ابن لسومياس وكان وابنتيها، ميزا بيد ومفاتيحه الهيكل هذا حذا تقيم الجنود من
بالربفري ويتشح الصورة جميل وكان حمص، هيكل يف كاهنًا فأقمنه باسيانس إفتيوس
الجنود وكان الخالق، أي: الجابل اإلله أو الجبل إله أي: أليوكبل تسميه العامة وكانت
معسكر إىل أليوكبل أتى ليلة ذات ففي به، ويعجبون الشاب الحرب يجلون هناك املخيمون
،٢١٨ سنة ملًكا به الجنود فنادى الذهب، من أكياًسا تقل مركبات ورائه ومن حمص
فتح وحاول املعسكر إىل فأرسع حمص، من قريبًا امللكي الحرس أحد أولبيوس وكان
الجديد وامللك الذهب أكياس أرفاقهم يرون األسوار عىل من وأرشفوا الجنود، فدحره أبوابه
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إىل وانضموا أولبيوس، لقائدهم املجن ظهر الجنود هؤالء فقلب كركال، ابن له مسمني
بأباميا، الجند من فرقة وكانت مكرين إىل وأرسلوه القائد، رأس وقطعوا أليوكبل عسكر
أليوكبل جيش والتقاه حمص إىل بعسكره مكرين وزحف أليوكبل، عسكر إىل فانضمت
مكرين الرعب فتوىل شجاعة، ليزيدوه جيشهم طالئع يف وأليوكبل وسومياس ميزا وتقدمت
الشمس هيكل كاهن فأصبح أليوكبل إىل عسكره واستسلم فانهزم، جنوده بعض وخانه

.٢١٨ سنة حزيران ٨ يف للرومانيني عاهًال بحمص
من كغريه فيها يعبد كان الذي األسود الحجر معه وأخذ حمص من أليوكبل وسار
معلًما الربفري من بثوب متشًحا رومة أليوكبل ودخل املرشق، يف أخرى مدن يف الحجارة
ورائه ومن الرشقيني عادة عىل مخضب ووجهه كريمة، جواهر من عقد وبجيده بالذهب
خالته، ا ممَّ وأما عليها رئيسة أمه وجعل النساء من ندوة برومة وأقام وبنتاها، ميزا
من يشمئزون الرومانيون وكان ساويروس إسكندر ابنها برتبية مهتمة معتزلة فكانت
كل له يبني امللك وكان آلهتهم، عىل األسود الحجر تقديم من ويأنفون أليوكبل، فظائع
بأن مذهب أصحاب لكل يؤذن وكان باحتفاء، إليه ينقله رومية ضواحي يف هيلًكا سنة

غريهم. أم كانوا يهوًدا هياكلهم يف مذهبهم فروض يبارشوا
وكان معاونًا، ويتخذه قيرص بمقام خالته ابن إسكندر يسمي أن جدته ميزا وحملته
أليوكبل عليه وسخط إليه الجمهور فمال عذوًما، الوجه طلق العريكة لني ذكيٍّا إسكندر
مع يسري أن أليوكبل فاضطر يروه أن وطلبوا الجنود، فهاج موته خرب يوًما وأشاع حسًدا،
وزراء الجنود فقتل العراك إىل الحشد واتصل الهتاف، فعال الجنود ثورة لتخميد إسكندر
جثته وطرحت هناك فقتل بمرحاض، أليوكبل واختفى وأصدقاءه، سومياس وأمه أليوكبل
الجيش ونادى ٢٢٢ سنة آذار ١١ يف ذلك وكان األسود، الحجر به وألحقوا التيرب نهر يف

ملًكا. إسكندر خالته ابن باسم

العربي ساويروسوفيلبوس إسكندر أيام يف بسورية كان ما يف (2)

دبروا السوريني ونرى ،٢٠٩ سنة بعرقا ويقال: بسورية، ولد ساويروس إسكندر إن
ما يعلم بالتاريخ ضليع وكل سنة، وأربعني نيًفا العرص ذلك يف الرومانية اململكة شئون
عند النافذة السلطة من ساويروس سبتيمون وعقيلة حمص، كاهن ابنة دمنة لجولية كان
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البريوتي بابينيان وكان اململكة، وأعيان بالفالسفة االجتماعات من لها كان وما امللك، هذا
لهذا وكان امللك، هذا عند الحرس رؤساء أيًضا الصوري ويوليوس الصوري وأولبيان
جميع يف والقضاء الجنود أخص عىل الرياسة له كانت إذ امللك بعد األول املقام املنصب
دمنة دولية جولية ألمهما كان ابنيه وخالفة ساويروس سبتيموس وفاة وبعد الدعاوى،
نفى وإن عليه، كانوا ما عىل الحرس رؤساء بعض وبقي اململكة، تدبري يف الكبري النفوذ
كان أليوكبل أيام ويف إبطاء، دون ساويروس إسكندر اسرتجعهم فقد بعضهم أليوكبل
عىل ساويروس إسكندر استوى وملا ا، ممَّ وخالته سومياس وأمه ميزا جدته بيد امللك تدبري
الصوري، أولبيان ذلك يف يعاونها صغريًا، كان ألنه اململكة؛ تدبر أمه كانت امللك منصة
سنة ساويروس سبتيموس ملك من فاملدة ،٢٣٥ سنة ابنها وفاة إىل ذلك عىل واستمرت

سنة. ٤٢ هي ٢٣٥ سنة ساويروس إسكندر وفاة إىل ١٩٣
املدارك بعلو معروفة وأمه الرأي وأصالة بالحكمة مشهورة امللك جدة ميزا وكانت
ف٢١)، ك٦ (أوسابيوس مراسالت الشهري أوريجانس وبني بينها وكان األدب، وحسن
رجال من وانتخبتا األحكام، وضبط االستقامة إىل العود يف الجهد قصارى امللكتان فرصفتا
نائب بمنزلة الصوري أولبيان أمه وجعلت للملك، مشورة ديوان رجًال عرش ستة الندوة
بالوثنية تشبثًا امللوك أقل من امللك هذا وكان بعضها، وعدل الرشائع من كثريًا فأصلح له،
أن تريد ال ما بغريك تصنع «ال باإلنجيل ورد ما قرصه باب عىل وكتب مسيحي، وكأنه
إىل وأتى الوثنيني، آلهة صور بني وإبراهيم املسيح صورتي ووضع بك»، الناس يصنعه
الندوة يف خطبته من والظاهر … ا ممَّ أمه معه فكانت الساسانيني، الفرس ملحاربة سورية
عرش بثمانية رومة إىل وأتى فيل مائتي وقتل فيل ثالثمائة منهم وأخذ عليهم، انترص أنه
وهو جيشه قواد أحد مكسيموس عليه وحالف كثريين، وأرس رجل آالف عرشة وقتل فيًال
قتل بعد ملًكا بمكسيموس ونادوا ،٢٣٥ سنة آذار ١٩ يف وبأمه به الجنود وفتك متس يف
وسمي ،٢٤٤ سنة العربي فيلبوس امللك منصة عىل استوىل أن إىل ساويروس إسكندر
ولد أنه ودنيكتون وروى حوران بالد من ببرصى ولد قد وكان فيلبوس، يوليوس مرقس
من أول أنه الكرونيكون يف أوسابيوس وروى مسيحيٍّا، كان امللك هذا أن ويظن اللجا، يف
الحرب يف داشيوس وُقتل ،٢٤٩ سنة داشيوس وقتله الرومانيني، امللوك من مسيحيٍّا صار

فالريان. ثم غلوس بعده وقام الغطط، مع
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فالريان أيام يف بسورية كان ما يف (3)

كانوا الذين الفرس ملحاربة الرها إىل بجيشه وسار أنطاكية، إىل أتى فالريان إن
يتشافها، أن إال سابور فأبى الصلح فطلب الفرس، ملك سابور عليه فانترص يحارصونها،
وأشخصوه طريقه يف سابور فرسان عليه فقبض الجند من بقليٍل ووافاه فالريان فاغرت
ثم سنني ست ذليًال أرسه يف وبقي وقعة يف أُرس أنه أخرى رواية ويف سابور، إىل أسريًا
ودانت أنطاكية، فافتتح سورية بجيشه سابور غىش فالريان أرس وبعد سابور، أماته
وباليستا فالريان نائب مرقيان فجمع الصغرى آسيا إىل انرصف ثم األعمال، سائر له
يف يرغبون التدمريون وكان بسيمساط، وتحصنوا الروماني، الجيش بقايا حرسه رئيس
طالبني وهدايا وفوًدا سورية افتتاحه عند إليه فأرسلوا تجارتهم، لرواج سابور مواالة
حينئٍذ أمريهم وكان لسلطته، مطلًقا خضوًعا بل مواالة يريد ال أنه فأجابهم مواالته،
وكان دعوته، فلبوا سابور ملناوأة العرب شيوخ واستدعى قومه، فهيج أذينة سبتيموس
وكان الجنوب من الفرس معسكر إىل به وزحف جيشه، إىل ضمها رومانية جالية بتدمر
فقطع الفرات، نحو بجيشه وسار سابور فوجس الشمال، جهة من يضايقهم باليستا
بكل بالفرات ممرهم يبتاعوا أن الفرس فأرغم بالرها، كان روماني جيش عليه الطريق
وأخذوا بقطيسفون الفرس مع فاتقعوا إليه باليستا أذينة وضم سورية، من غنموه ما
يستطيعوا لم لكنهم الفرس، والة من كثريين وأرسوا حرمه بعض وسبوا سابور، خزائن

أرسه. مع فالريان إنقاذ
غاليان وسماه ملًكا، والعرب قومه فسماه غانًما فائًزا الحرب هذه من أذينة وعاد
أن وبعد ،٢٦٢ سنة ذلك وكان األنحاء، تلك يف امللكي الجيش رئيس غازيًا فالريان بن
روى ما عىل أغوسطوس بلقب الروماني العاهل له أقر للرومانيني بخدمات أذينة أقام
سمى الروماني العاهل أن خطوط بعض إىل سنًدا وغريه فوكوي دي روى ولكن بعضهم،

غازيًا. أي: إمرباطوًرا تدمر ملك

لها أورليان ومحاربة تدمر ملكة زينب يف (4)

مرص، ملوك بالبطالسة نسبها اتصال تدعي كانت زبيدة العامة تسميها التي زينب إن
إنها ويقال: زينبوليوس، يسمى عربي أمري بنت وهي الشهرية فلوبطرة ساللة من وأنها
بعضهم وروى الالتينية، حتى كثرية لغات تفقه وكانت عفة ذات الجمال بديعة كانت
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وكانت أومريوس، كتب بمطالعة مولعة وكانت واملرشق، الكبري إلسكندر تاريًخا ألفت أنها
الالهوت، يف أنطاكية بطريرك السيمساطي وبولس الفلسفة يف الفيلسوف لنجني تباحث
تتوىل أن وحاولت للفرس، محاربته يف وصحبته ذكره املار تدمر ملك بأذينة وتزوجت
وكانت قيرصين، اآلخرين وابنيها ملًكا وهيالت ابنها سمت زوجها قتل وملا دونه، مرصمن
أعمال وبعض اإلسكندرية عىل استحوذ جيًشا وأرسلت أغوسطا، ملكة مسماة اململكة تدير

بيتينيا. أهل إال االنضواء الصغرى آسيا أهل ورغب مرص،
فريق مع هناك زينب وكانت كثيف بجيٍش أنطاكية إىل أورليان سار ٢٧٢ سنة ويف
إىل التدمريون وتقهقر أنطاكية، الرومانيون فافتتح الوغا، نار وتسعرت فرسانها، من
موقفه من عسكرها فأزاح زينب، لحاق يف وجد أنطاكية شئون أورليان فنظم قنرسين
صحراء وأمامهم حصون يف وأقامتهم ألًفا، سبعني هناك زينب وألَّبت حمص، إىل فساروا
التدمريني، جيش قلب عىل أورليان وحمل الحرب نار وتأججت للفرسان، فيها املجال يتسع
زينب وعقدت األعداء، لحاق يستطع ولم كبرية خسائر خرس لكنه مواقفه من فزحزحه
يستطيع ال الروماني الجيش أن واهمني تدمر إىل ينرصفوا أن فارتأوا مشورتها، لجنة
عليها وأقاموا تدمر إىل خطاهم يتتبعون الرومانيون وسار ظنهم، فخاب إليهم، الوصول
قاضية الحرب أن فأجابته إليه، باالستسالم ينذرها زينب إىل أورليان وكتب الحصار،

والعرب. بالفرس وهددته وبينك بيني
إنجاد تتوقع زينب وكانت أهلها، عىل والتضييق تدمر عىل أورليان الحصار وشد
فركبت طويلة، مدة لقومها كافية غري األقوات أن ورأت منجد، يكن فلم والعرب الفرس
الفرسان فأدركها إنجادها، عىل حكومتها لتستحث فارس بالد إىل سريها يف مجدة الهجني
تركوا وأخريًا بتدمر رجالها بني البلبال ووقع عليها فقبضوا الفرات، عند الرومانيون
بأن واكتفى والرقة بالحلم أهلها وعامل أورليان فدخلها املدينة، أبواب وفتحوا سالحهم
فقتلهم حاشيتها عىل الجناية القضاة فقرص بحمص، زينب وحاكم زينب خزينة يأخذ
تيفويل يف زينب وأقامت ،٢٧٣ سنة ذلك وكان رومة إىل وأرسلها زينب واستبقى أورليان،
وال بسورية، اآلثار من كثري امللكة هذه إىل ويُعزى … توفيت حيث رومة من مقربٍة عىل
ثاروا التدمريني أن ويظهر اآلثار، هذه إلنشاء كافية كانت الوجيزة ملكها مدة أن يظهر
ملًكا أنطيوكس اسمه رجًال وأقاموا وقتلوهم، الرومانيني حامية عىل أورليان سفر بعد
دون كثريين بقتل منهم فانتقم إليهم، بنفسه عاد أو جيًشا عليهم أورليان فأرسل عليهم،

شفقة.
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األردن وعرب دمشق يف غسان بني ملوك يف (5)

الثالث، أو الثاني القرن يف سورية إىل العربية من ظعنوا غسان بني أن ٨٤ عدد يف مر قد
نزلوا عامر، بن قحطان بن سبأ بن بكهالن نسبهم يصلون أْزد بني من فصيلة وهم
قبلهم وكان واألوس، جفنة رئيسهم وكان إليه، فنسبوا غسان يسمى الشام يف ماء عىل
وسمى موضعهم، وصاروا ديارهم عن أخرجوهم الضجاعمة لهم: يقال عرب بسورية
جفنة وكان والبلقاء، والجوالن بدمشق للرومانيني عماًال وكانوا ملوًكا، روساءهم قومهم
خلفه وإنه وحصون، وقصور قرى عدة بالشام بنى إنه الفداء: أبو وقال عليهم، ملك أول
وتسلسل هند، ودير أيوب دير منها نصارى كانوا إذ أديار عدة بالشام وبنى عمر، ابنه
وال واملنذر، الحارث اسم فيهم وكثر ملًكا، وثالثني اثنني خلدون ابن عدهم حتى ملوكهم
األيهم، بن جبلة يسمى ملك اإلسالم صدر يف منهم كان أن إىل ملكهم سني تعيني يمكن
ملتقاه الخطاب بن عمر وأحسن املدينة إىل وهاجر الشام، املسلمون افتتح ملا أسلم وقد
فهشم الرجل ولطم جبله فغضب بالبيت التطواف عند فانحل إزاره رجٌل فوطئ … ونزله
دينكم يف أيقاد جبلة: فقال لطمته، كما يلطمك دعه له: فقال عمر إىل الرجل فشكاه أنفه،
بغلمانه وخرج الليل إىل فصرب … سواء الحق يف وهما أجل عمر: فقال امللوك؟ من للسوقة
ملوك به وانقرض للهجرة ٢٠ سنة مات حتى فيها وبقي القسطنطينية، حتى وسار

غسان.

الدنيويني سورية بعضمشاهري يف (6)

بلوتني عىل برومة والفلسفة بأثينا الفصاحة ودرس ،٢٣٣ سنة بصور ولد برفري: منهم
وبعد فيها، بلوتني تويف التي ٢٧٠ سنة إىل ٢٦٣ سنة من وصحبه املرصي، الفيلسوف
دعاه حتى عليه العلماء وأثنى برومة، والفلسفة للفصاحة مدرًسا برفري صار وفاته
أتلفت كثرية وتآليفه ،٣٠٥ سنة املنية وأدركته الفالسفة، أعلم أغوسطينوس القديس
حاوية بيتاغورس وترجمة أستاذه، بلوتني ترجمة يف كتاب منها إلينا وبلغ بعضها األيام
الكاهن أنيبون إىل ورسالة اللحم، أكل عن واإلمساك القناعة يف ومقالة فلسفيٍّا تاريًخا
اإلفرنسية إىل مرتجمة التآليف فهذه أرسطو، مقاالت عىل مقدمات كتاب وله املرصي،
وهذا املسيحيني، مزاعم رد يف خطبه كتاب فأشهرها املفقودة كتبه وأما ومطبوعة،
صور، أسقف متنوديوس القديسون منهم القديسني اآلباء من كثريون رده قد الكتاب
كأستاذه برفري وكان وغريهم، األورشليمي وكريلس وإيرونيموس، وأغوسطينوس،
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نفسه، هللا وهو أون أقانيم، ثالثة فيه بأن مقرٍّا الثالوث من بنوع يسلم بلوتني
أكملها، األقانيم هذه أول إن ويقول: روحه، وهو وبسوكي وحكمته، فهمه وهو وتوس

منه. منبثقان األخريين واألقنومني
مكان يذكروا ولم الثالث، القرن يف كان وأنه سوري أنه املؤرخون ذكر لنجني: ومنهم
بأثينا مدرسة وفتح اإلسكندرية يف بلوتني عىل الفلسفة درس وقد سنته، وال مولده
بأخباره تدمر ملكة زينب وسمعت تالمذته، من برفري وكان فيها، الفلسفة يدرس
لدى أورليان قتله ثم استوزرته، ثم بالطها يف أستاذًا أوًال وأقامته إليها، فاستقدمته
إال منها إلينا يتوصل لم كثرية كتبًا وألَّف وجل، غري صابًرا العذاب فتحمل تدمر، فتحه
إىل ترجموها ممن الكالم، انتقاد يف ألف ما أحسن من السامي الكالم أسلوب يف مقالة

.١٨٥٣ سنة بوجوال العالم اإلفرنسية
ونشأ ولد ولكنه إفريقيا، من أصله أن واألرجح باإلفريقي، ويوصف يوليوس: ومنهم
يف كتب خمسة وله املؤرخ، اإلفريقي يوليوس غري وهو عمواص، بقرية فلسطني يف
خالصة ثم املسيح، مجيء إىل اإلنسان خلق من كانت التي األحداث ذكر ضمنها التاريخ
إىل رسالة وكتب الرومانيني، ملك مكرين أيام إىل املخلص مولد من كان ما كل تاريخ
متى ذكرهما اللذين املسيح نسبي بني بها يوفق ورسالة سنوسة تاريخ يف أوريجانوس
تجديد إليه فوكل أليوكبل، امللك إىل عمواص أهل أرسلها التي العمدة من وكان ولوقا،
وكان النرص، مدينة أي: نيكوبويل الرومانيون وسماها احرتقت قد كانت التي مدينتهم
وإن الدينيني، املشاهري بني يعد أن واألوىل ساويروس، وإسكندر أليوكبل امللكني عهد يف

صحيح. غري بأسقف له الصوباوي يشوع عبد وصف كان
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الثالث القرن الدينييف تاريخسورية يف

أورشليم وأساقفة أنطاكية بطاركية يف (1)

وأورشليم، أنطاكية بطاركة من علمنا إليه اتصل من كل ذكر سورية تاريخ يف استوفينا قد
أنطاكية بطاركة من اشتهروا فممن منهم، اشتهر من ذكر فنقترصعىل الجزء هذا يف وأما
الدخول عن أنطاكية وايل منع فقد بالقيود، مغلًال مات فإنه الشهري، بابيال الثالث القرن يف
٢٥١ سنة بهم أسقفهم وألحق املسيحيني، من كثريين وقتل لذلك فحنق الكنيسة، إىل
شأن يف رسالة إليه أنفذ الروماني الحرب كرنيليوس أن أوسابيوس وروى فابيوس، وخلفه
بولس القرن هذا يف البطاركة هؤالء من وكان … االضطهاد إبَّان اإليمان يجحدون من
الغنى إىل مرصوًفا همه وكان ،٢٦٢ سنة نحو البطريركية إىل ارتقى املبتدع السيمساطي
بجباية إليه عهدت حتى تدمر ملكة زينب عند كربى حظوة له وكانت باملالذ، واالنهماك
األزل، من يكن لم هللا ابن أن فيها زعم بدعة ابتداع إىل واتصل أنطاكية، والية يف الخراج
إلفحامه أنطاكية أساقفة من كثريون فاجتمع ولد، عندما وحكمته هللا كلمة فيه حل بل
لإليمان، مخالف أنه وأذاعوا ضالله نبذوا مكابًرا وبقي معه، البحث يف أكثروا أن وبعد
وخلعوه مقامه، عن حطوه غيه عىل ا مرصٍّ يربح لم وإذ بأنطاكية، آخر مجمع عقد ثم
عىل معتمًدا البطريركية دار يف بولس فاستعىص دمنوس، مكانه وأقاموا البطريركية من
حرب بها يحكم ملن الدار تكون أن فحكم أورليان، امللك إىل األساقفة فلجأ له زينب حماية

رومة. أحبار لرياسة وثني ملك من شهادة ذلك فكان إيطاليا، وأساقفة رومة
األوىل القرون يف األورشليمي الكريس يكن (لم أورشليم أساقفة من اشتهر وقد
أنه ف٢٠) تاريخه من (ك٦ أوسابيوس عنه وروى نرسيس، خليفة إسكندر بطريركيٍّا)
غزيرة مادة عنها أخذ هو وأنه العلماء، كتب من كثريًا إليها أدخل بأورشليم مكتبة جمع
فجاهر الوايل محكمة إىل اقتيد وأنه كالمه ليستمع أوريجانس؛ إىل يرتدد كان وأنه لتآليفه،
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٢٥٠ سنة نحو باإليمان حبٍّا قىض حيث بقيرصية، بالسجن فألقي باملسيح باإليمان
شهد أنه الكويان وروى بفضائله، واشتهر مازابان هيميناوس خلف ثم مازابان، وخلفه
كريس عىل استمر أنه ويظهر السيمساطي، لبولس كبتًا بأنطاكية عقدا اللذين املجمعني

٢٩٨م. سنة إىل ٢٦٦ سنة من أورشليم

الثالث القرن يف سورية أساقفة من املشاهري يف (2)

يف مربحة أعذبة قاسوا الذين الشهداء جملة من أوسابيوس عده صور أسقف تريانيوس
يف كتابًا وألف متوديوس أيًضا صور أساقفة ومن بالبحر، طرحوه وأخريًا ديوكلتيان أيام
مزاعم بها يرد بيت آالف عرشة نحو قصائد وله الحرية، يف ومقالة التكوين سفر تفسري

العذارى. بعيد موسومة مقالة تآليفه من وبقي الصوري، برفري
مراء بال له كان ف٣٢) (ك٧ أوسابيوس فيه قال الالذقية أسقف أناطوليوس ومنهم
بقي قد وقال: وغريها، والطبيعيات والرياضيات الفلسفة يف عرصنا علماء بني األول املحل
والشميس القمري الحسابني بني واملطابقة تعييده ويوم الفصح، يف مقالة تآليفه من لنا
يبق ولم املقدسة، العلوم يف اآلثار من له عما فضًال والهندسة، الحساب يف كتب وعرشة

.٢٨٠ سنة الالذقية عىل أسقًفا وصار الفصح، يف مقالته إال أيامنا إىل منها
وسلوانس ديوكلتيان، أيام يف الشهادة إكليل نال صيدا أسقف زينوبيوس منهم وكان
وسلوانس للوحوش، مطروًحا مكسيمينيان أيام يف الشهادة إكليل ونال حمص، أسقف
برصى أسقف وأيبوليطرس طويلة، مربحة أعذبة فلسطني وايل عذبه وقد غزة أسقف
وكتاب عيده، ليوم ضوابط فيه وضع الفصح يف كتاب منها كثرية تآليف وله بحوران،
تفسري يف وكتاب مركيون، مزاعم رد يف وكتاب فيها، العالم هللا خلق التي الستة األيام يف
أيامه إىل البدع جميع تفنيد يف وكتاب حزقيال، نبوة يف فصول وبعض األنشاد، نشيد
كتبًا وألف بريل أيًضا برصى أساقفة من وكان ،٢٣٥ سنة الشهادة إكليل ونال وغريها،
أن وهو الكاثوليكي، لإليمان مخالًفا حديثًا تعليًما ابتدع لكنه باعه وطول بحذقه، تشهد
األنبيا، يف حلوله فيه حاالٍّ كان األب ألن العذراء؛ من والدته بعد إلًها يكون ابتدأ املسيح
فارعوى القاطعة، بالحجج مذهبه وفند تعليمه، فساد متلطًفا له وبنيَّ أوريجانس فقصده

.٢٤٩ سنة أو ٢٤٧ سنة ببرصى لذلك مجمع وُعقد القويم، باإليمان معرتًفا غيه عن
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األساقفة غري بسورية املشاهري يف (3)

عىل وانكب بصور وتويف بسورية توطن لكنه باإلسكندرية، ولد أوريجانس أشهرهم
شئون تدبري يف أستاذه وخلف اإلسكندري، إكليمنضوس أستاذه وكان صبوته، مذ العلم
يوًما أمه اتصلت حتى الشهادة إكليل ونيل الدين بحب هائًما وكان اإلسكندرية، مدرسة
وكان اإليمان، أجل من العذاب يف أبيه مع فيشرتك يميض كيال عنه؛ ثيابه انتزاع إىل ما
مفًرسا طعنهم بنبال حساده يرشقه لئال نفسه؛ خىص حتى عفته عىل الحرص شديد
ولم املجازي، باملعنى وهو نفوسهم.» خصوا «خصيان املخلص: قول الحقيقي باملعنى
إسكندر فقبله فلسطني إىل فهاجر اإلسكندرية، يف الوثنيني غيظ من مأمٍن يف نفسه ير
الكهنوت، درجة إىل فرقاه قدره، حق قيرصية أسقف وقدره به مرحبًا أورشليم أسقف
ذكر وقد نفسه، بخصاء ا محتجٍّ اإلسكندرية بطريرك ديمرتيوس ترقيته عىل فاعرتض
إبيفان وروى داكيوس، اضطهاد يف مربحة أليمة أعذبة عانى أنه وخطبه رسائله يف
صحة املحققني بعض وأنكر لألصنام، بخوًرا بتقديمه العذاب من نجا أنه (٦٤ بدعة (يف
والعلماء اآلباء اختلف وقد إبيفان، كالم عىل مدخلة الحكاية هذه إن وقالوا: الخرب، هذا
والذي غريهم، منه ساحته وبرأ بضالل عليه بعضهم فحكم أوريجانس، ليان صحة يف
خلقت النفوس أن أخصها لإليمان مخالفة أغالًطا تضمنت كتبه بعض أن املعول عليه
ألجلهم، ثانية املخلص آالم من ينتفعون سوف والهالكني الشياطني وأن األجساد، قبل
األحبار حرمها قد األغالط فهذه بخالدين، ليسا الطوباويني وسعادة الهالكني عذاب وأن
أم هو أهالك باتٍّا حكًما الكنيسة تحكم ولم يحرم فلم شخصه وأما واملجامع، األعظمون

الكنيسة. لحكم يكتبه ما يخضع كان ألنه خالص؟
أوًال املقدسة األسفار نرش فقد بعضه، نذكر فكثريٌ هذا عرصه نادرة كتبه ما وأما
نسخة وأذاع وتيودوسيون، وسيماخوس إكويال وترجمات السبعينية، ترجمات أربع من
عىل زاد ثم آخر، بمحلٍّ وأخرى اليونان، ببالد وجدت ترجمة األوىل عىل فيها زاد أخرى
أكثر وفرس العرباني، النص أولها يف وأضاف بأريحا، وجدت ترجمة الثانية النسخة
موضوعات يف كتب وعرشة القيامة يف وكتابان املبادئ يف كتاب وله املقدسة، األسفار
تعد ال ورسائل الفيلسوف، شلسيوس مزاعم رد يف كتب وثمانية اللفيف، سماها مختلفة
لم أخرى كتب إليه وتعزى وغريها، ذكره املار بريل مع وجداله برصى مجمع وأعمال

سنة. سبعون وعمره ٢٥٥ سنة تويف وقد إليه، نسبتها صحة عىل املؤرخون يتفق
ثم عليها واليًا وصار فيها العلوم عىل وانكب ببريوت، ولد الشهيد بمفيل ومنهم
خلف إنه ويقال: اإلسكندرية إىل مىض ثم املقدسة، األسفار لدرس وتفرغ ذلك كل ترك
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ورصح مدرسة، فيها وأنشأ فلسطني قيرصية إىل سار ثم مدرستها، تدبري يف أوريجانس
وعلومه بسريته ا حقٍّ وفيلسوًفا مصقًعا خطيبًا وكان كاهنًا، حينئٍذ كان بأنه أوسابيوس
وأنشأ واستشهاده، وفضائله علومه يف للكالم برمتها كتب ثالثة أوسابيوس وأفرد وأعماله،
مع فلسطني وايل عليه قبض وقد كتاب، ألف ثالثني عىل اشتملت مكتبة أيًضا بقيرصية
بما مبتهجني ورآهم متنوعة، أعذبة عليهم وأجرى طويلة مدة وسجنهم رجًال، عرش اثني
فأجابوا: العقاب؟» هذا بعد امللك أمر تطيعون «أما لهم: وقال إليه، فأشخصهم يقاسون
وهش فبش عليه النار وأرضموا خشبة، عىل بمفيل وعلقوا بقتلهم فأمر بنا.» أوىل «املوت
تفسري يف كتاب التآليف من وله ،٣٠٩ سنة القدوسة روحه وأسلم بيسوع، واستغاث

أوسابيوس. مع باالشرتاك ألفه أوريجانس عن املدافعة يف وكتاب الرسل، أعمال
وكان بها، ومهر العربانية اللغة أتقن عالمة بأنطاكية كاهنًا وكان دوروتاوس ومنهم
وسماه شهيًدا هناك فقىض بصور، أمالكه عىل قهرمانًا امللك وأقامه أنطاكية أرشاف من
وتعقبه الروماني السنكسار عىل حواشيه يف بارونيوس رأي هذا … صوريٍّا بعضهم

بعضهم.
مع بجداله واشتهر بأنطاكية، مصقًعا وخطيبًا بارًعا كاهنًا وكان مالكيون ومنهم

األول. ترشين من ٢٨ يف الروم له ويعيِّد بضالله، وإفحامه السيمساطي بولس
الشهادة أكاليل نالوا السوريني الشهداء من كثريون املشاهري هؤالء عداد ويحىصمن
ديوكلتيان، أيام يف وغريهم وبولس، ومرتوبيوس لونفيان طرابلس يف منهم سورية مدن يف
أيام يف مكسيموس ثم أنطونينوس، أيام يف وغايوس إسكندر القديسان أباميا ويف
بريوت ويف داكيوس، عهد عىل غريهم مع ويوليانوس سابينوس دمشق ويف ديوكلتيان،
شهداء يف كتابًا القيرصي أوسابيوس لنا وخلف … ديوكلتيان عهد يف مرشيانا القديسة
هذا عىل نقترص شهداء، عدة ذكر عىل فصل وكل فصًال، عرش ثالثة عىل يشتمل فلسطني

لإليجاز. طلبًا
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السابع الفصل

الرابع القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

قسطنطني امللك أيام يف بسورية كان ما يف (1)

امللك له واستتب تنرص، سموية بآية بامللك مزاحميه عىل ظهر أن بعد امللك قسطنطني إن
فروض مبارشة الكاثوليكيني بهما أباح ،٣١٤ سنة والثاني ٣١٢ سنة األول أمرين: أذاع
وعقار كنائس من الحكومة لهم ضبطته كانت ما واسرتداد لهم الكنائس وإقامة دينهم،
قرب عىل بديعة كنيسة هيالنة امللكة والدته بطلب بأورشليم وبنى منهم، املنفيني ورجوع
من كثريًا ونقض الزيتون، جبل يف وأخرى لحم بيت يف املولد مغارة عىل وأخرى املخلص،
للعذراء معبًدا فجعله للعواهر، ماخوًرا كان الذي أفقا يف الزهرة هيكل منها األصنام معابد
تسمت وباسمه املرشق، يف اململكة عاصمة البيزنطية وجعل ببعلبك صنع وكذلك الطاهرة،
األسفار من نسخة خمسني له يستنسخ أن القيرصي أوسابيوس إىل وكتب قسطنطينية،
قسطنطني ترجمة من ك٤ (يف قال كما ذلك أوسابيوس فأتم بضبطها يعني وأن املقدسة،
الحجر من عمود قسطنطني اسم وعليها سورية، يف ُوجدت التي اآلثار ومن ف٢٩)،
عليه ُكتب بريوت، من التاسع امليل عىل داالٍّ الكلب نهر عند الذي الرأس عىل ُوجد املحبب
فونيقي بعثة يف ورنان ١٨٤٧ خط ودنيكتون (ذكره وأبنائه لقسطنطني تكرمة أقيم أنه

.(٣٤١ صفحة

الجاحد يوليانوس أيام يف بسورية كان ما يف (2)

األريوسيني لألساقفة معارشته أن إال مسيحيٍّا وكان ،٣٦١ سنة امللك أخذ يوليانوس إن
زار وقد بالجاحد، لُقب ولذلك الوثنية؛ إىل وانحيازه بكفره جاهر ثم ضاللهم، أوًال أضلته



سورية تاريخ يف املوجز

رنان قال الوثنيني، معابد جميع وزار إله بمنزلة الوثنيون فاستقبله ،٣٦٢ سنة أنطاكية
بنقضه أفقا يف أدونيس عبادة أبطل قسطنطني أن «نعلم :(٢٨٧ صفحة فونيقي بعثة (يف
أن فيظهر ذلك بعد مجدًدا الهيكل هذا ونرى بعلبك، إىل أفقا سكان ونقله الزهرة، هيكل
قسطنطني أن أوسابيوس روى الذي املشنقة هيكل يف وكذلك بتجديده، أمر يوليانوس
أن الخامس القرن يف كان الذي زوزيموس وأنبأنا يوليانوس، أيام يف ُجدد ثم نقضه،
الهيكلني أن عىل جدده، يوليانوس أن يؤيد وهذا أيامه، يف بأفقا يجتمعون كانوا الوثنيني

أركاديوس.» امللك أيام يف أخرى مرة نقضا
فيه يبقى ال أنه املسيح نبوة بطالن ليثبت أورشليم؛ هيكل يجدد أن يوليانوس عزم
اليهود إىل فكتب األبد، إىل خرابًا يبقى أن األنبياء ونبوات وينقض إال حجر عىل حجر
لدى إنه فقال: إليه بعضهم واستدعى بأورشليم، هيكلهم بناء استئناف عىل يحضهم
وأرسل الهيكل، تجديد يلزمهم وأنه انقضت قد سبيهم مدة أن له تبني أسفارهم يف بحثه
اليهود فتسارع لذلك، الالزم املال يعد أن خازنه وأمر أورشليم، إىل صوب كل من العملة
وكانت للبناء، يلزم ما تجهيز عىل وأيديهم بمالهم يعاونون وكانوا أورشليم إىل فجٍّ كل من
القديم البناء أسس ينقضون العملة وأخذ للنفقة، ثمنه ويدفعن حليهنَّ يبعن نساؤهم
انبعثت األساس وضع البناءون أراد وملا حجر، عىل حجر يبقى ال بأنه املسيح نبوة فأتموا
يأخذوا أن مرات وحاولوا األخشاب، من أعدوه قد كانوا ما وكل الفعلة، التهمت نار لهبات
كثريون ذلك روى خجلني، فغادروه املحل، من الدنو عن النار شبوب وصدهم العمل يف
خادًما كان وثني مؤرخ وهو ف١)، (ك٢٣ مرسالن إميان رواه بل والعلماء، اآلباء من
تآليفه من الباقية الفقرات يف فقال نفسه، يوليانوس به أقر بل إليه، ومقربًا ليوليانوس
أبولون هيكل (احرتاق النوازل هذه بمثل تهددونا قد اليهود أنبياء «إن :(٢٩٥ (صفحة
وقد … اآلن حتى يبن ولم مرات، ثالث انقض الذي هيكلهم يف يقولون ما ولكن دفنة)، يف
مع حربه يف يوليانوس أصيب وقد اآلن.» حتى يبن لم ولذلك فمنعت؛ بناءه أجدد أن أردت
٣) تاوادوريطوس وروى كبده، وأصمى يده حطم بسهٍم ٣٦٣ سنة تموز ٢٧ يف الفرس
جلييل.» يا «انترصت قائًال: الجو إىل وطرحه دمه، من راحته مأل أنه ف٢٠) تاريخه من

املسيح. يريد
يوليانوس خليفة يوفيان أيام يف يدون أن يستحق ما عىل سورية أخبار من نعثر لم
به شفع ولكن رأسه، يقطع أن يوفيان فعزم بريوت، كنيسة أحرق عماله أحد أن سوى
لم وكذلك ماله، من الكنيسة بناء تجديد نفقة يغرمه أن عىل امللك فاقترص املقربني بعض

تاودوسيوس. إىل يوفيان خلفاء أيام يف التاريخ هذا سلك يف ننظمه يشءٍ عىل نعثر
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تاودوسيوس أيام يف بسورية كان ما يف (3)

اإليمان عن املدافعة شديد كاثوليكيٍّا وكان ٣٧٨ سنة امللك أريكة إىل تاودوسيوس رقي
بدعة فيه وحرمت ،٣٨١ سنة األول القسطنطيني املجمع بعقد عني وقد القويم،
يف املسيحيني عىل هاجوا قد الوثنيون وكان القدس، الروح الهوت أنكر الذي مكدونيوس
بها وأتبع اإلسكندرية، هياكل بنقض تاودوسيوس فأمر كثريين، منهم فقتلوا اإلسكندرية
لألمر، الطاعة بغزة الوثنيون فأبى سوريا إىل أمره عمم ثم بمرص، الوثنيني هياكل باقي
وكذلك كنيسة، إىل الوثنيني هيكل فحول دمشق يف وأما معابدهم، يقفل أن الوايل فاجتزأ
أهل وهاج والقواضب، بالقنا الوثنيون عنه ذب أن بعد ببعلبك الشهري الشمس هيكل
فدمرت ينجحوا فلم هيكلهم، عن املدافعة عىل وصمموا الجليل من رجاًال واستدعوا أباميا
الجنود ينجح فلم ضخمة وحجارته متينًا كان بناءه فإن املشرتي؛ هيكل إال هياكلهم
يحفر وأخذ يسرية، بنفقٍة بهدمه فتكفل البناء، صناعة يعرف ال رجل أتى أن إىل بنقضه
عليها النار فأرضم الزيتون، خشب من قطًعا أسسها يف أن فوجد عواميد ثالثة جانٍب يف
البناء، باقي معها وجذبت وسقطت فتداعت عليه ترسخ ما لألعمدة يبق ولم فاحرتقت
ووجدوا منه الوثنيون فخرج عليه، الجنود استحوذ أولون يسمى آخر هيكل هناك وكان
بلظاها. ربه لقي ناٍر يف فألقوه الحرب، ساحة عن بعيًدا املدينة أسقف مرسل القديس

والرابعة مللكه، العارشة السنة مليض يحتفل أن تاودوسيوس أراد ٣٨٧ سنة ويف
إىل أمره بلغ وملا رضيبة، فرض إىل األمر فاضطره امللك، يف أركاديوس ابنه إلرشاك
كان من إليهم وانضم بالخراب يصيحون املدينة يف وانترشوا وماجوا، أهلها هاج أنطاكية
تشتيت يف الجنود وكفى وأبنائهما، وامللكة امللك تماثيل وحطموا املدينة، يف األجانب من
صنيعهم، عاقبة سوء وأدركوا منهم كثريون وفر إليهم، األسهم بعض تصويب شملهم
القضاة وجلس الحكومة، رجال من الهاربني واألطفال والنساء بالرجال الشوارع وغصت
بما املجرمني أخص فجازوا عليه، الجنود قبض من كل عىل والسجن بالعذاب يحكمون
كاهنًا يومئٍذ الذهب فم وكان ردعهم، عنها أقصاهم من املدينة إىل وعاد أيديهم جنت
أهل وأراد ورومة، أثينا فصحاء بخطب تزري خطبة عرشين فألقى الصوم أيام وكانت
فلم بطريركهم أفالبيانوس إىل فلجئوا بهم، ليشفعوا وفوًدا امللك إىل يرسلوا أن أنطاكية
القسطنطينية، إىل مرسًعا وسار دعوتهم تلبية عن السفر مشاق وال شيخوخته تقعده
بعض يتوجه أن أمر ثم ألهلها، مدافن وجعلها املدينة بدك وهلة ألول أمر قد امللك وكان
عىل وحكموا به أُمروا ما فأتموا يستحقون، بما وعقابهم املجرمني عن للفحص حاشيته
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كانوا الذين والكهنة األساقفة من كثريون بهم فشفع واألغنياء، الوجهاء من بالقتل كثريين
قابل األثناء هذه ويف امللك، مراجعة بعد ما إىل الحكم نفوذ تأجيل سائلني بأنطاكية وقتئٍذ
السامي، للكالم ومثال والبالغة، بالفصاحة آية هي خطبة بحرضته وتال امللك، أفالبيانوس
عيناه ذرفت حتى امللك قلب عىل وقع أشد كالمه فوقع الكبري، تاريخنا يف ملخصها ذكرنا
من ُصلب العالم ومخلِّص مثلهم، برش ونحن للناس نغفر أن عجب «أي وقال: الدموع،
أهل ن وأمِّ شعبك، إىل مرسًعا أبي يا ُعد صالبيه، أجل من وصىل آثمون إليه ونحن أجلنا،

عنهم.» عفوت فقد أنطاكية

الرابع القرن يف بسورية الدنيويني بعضاملشاهري يف (4)

ثم أثينا يف العلوم ودرس ،٣١٤ سنة بأنطاكية ولد ليبانيوس القرن هذا يف أشهرهم
باسيليوس القديس تالمذته ومن وأنطاكية، (أسميد) ونيكومدية القسطنطينية يف علمها
من يشءٍ عىل يك ولم الجاحد، يوليانوس للملك صديًقا وكان الذهب، فم يوحنا والقديس
خطب التآليف من وله ،٣٩٠ سنة بأنطاكية املنون أدركه وقد الوثني، مذهبه يف الغلو
نرشها وفقرات ،١٧١١ سنة ملبسيك طبعت ورسائل ١٧٩١ سنة التنبورك يف طبعت
الجندية ودخل ،٣٣٠ سنة أيًضا بأنطاكية ولد مرشلينوس إميان ومنهم ماي، أنجلوس
غزوته يف الجاحد يوليانوس امللك وصحب وإفرنسة، بجرمانيا وحارب مناصبها يف وتقلب
بالالتينية الرومانيني امللوك تاريخ كتابة عىل مكبٍّا برومة وأقام الجندية ترك ثم للفرس،
ثالثة منها سفًرا وثالثني واحد عىل ينطوي ٣٧٨ سنة والنس أيام إىل ٩٦ سنة نرفا من
يف كانت التي األحداث عىل فيه تكلم أهمها، هو ما منها وبقي األيام، أبادتها سفًرا عرش
لزم وقد له عيان شاهد ألنه عليه؛ يعتمد وكالمه ،٣٧٨ سنة إىل ٣٥٣ سنة من عرصه
وطبع والتطرف، الغلو عن منزًها والوثنية املسيحي الدين عىل كالمه يف االعتدال حدود
هذا يف الدنيويون العلماء ندر وقد ١٨٤٨ سنة وطبع اإلفرنسية، إىل وترجم مرات تآليفه

الدينيون. العلماء وكثر وغريها، بسورية القرن
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الثامن الفصل

الرابع القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف أنطاكية بطاركة من اشتهر من يف (1)

كتب وله أنطاكية عىل بطريرًكا صري ثم حلب، عىل أسقًفا كان أوسطاتيوس هؤالء من
أوريجانوس، مزاعم رد يف وآخر النفس يف كتاب وله األريوسيني، ضالل بها يرد كثرية
ملناصبته، األريوسيون فتصدى أريوس، غوايات نبذ عىل النيقوي املجمع يف كثريًا وساعد
جميلة بامرأة وأتوا بأنطاكية، عليه مجمًعا البدعة بهذه امللتطخني األساقفة بعض وعقد
قىض الشكوى عىل دليل يقم ولم بينة تكن لم وإذ ابنًا، وولدت منه علقت بأنها فشكوه
من الكاثوليكيون األساقفة وتمنع فحلفت، يمينًا الشاكية تحلف أن الجائرون األساقفة
أن له وزينوا امللك، إىل الدعوى األريوسيون األساقفة فرفع للقوانني، خالًفا عليه الحكم

… تراسة إىل امللك فنفاه األساقفة، بني االنقسام ملجانبة الزم إسطاتيوس نفي
يف واختلف األظهر، عىل منفاه يف ربه ولقي نفيه، بسبب أنطاكية يف كبري قلق وكان
الكاثوليكي الحزبان اتفق أن إىل أريوسيني بطاركة عدة بعده وقام ووفاته، منفاه سنة
جاهر وملا بأرمينية سبسطية عىل أسقًفا وكان مالتيوس، القديس اختيار عىل واألريويس
أرمينية إىل نفوه حتى انفكوا وما األريوسيون، ملناصبته تصدى الكاثوليكي بمعتقده
ويجانبوا األريوسيني، عن ينفصلوا أن الكاثوليكيون فاضطر أريوسيٍّا بطريرًكا وأقاموا
،٣٦١ سنة الجاحد يوليانوس امللك منصة عىل استوىل وملا الكنيسة، يف معهم االجتماع
إال يتبعه ولم منفاه، من مالتيوس عاد كراسيهم إىل بالعود املنفيني لألساقفة ورخص
والنس امللك لدى بمالتيوس األريوسيون وسعى وحدهم، الصالة يقيمون وكانوا محازبوه
ومىض ،٣٧٨ سنة غراسيان أيام يف كرسيه إىل ورجع ،٣٧٠ سنة أرمينية إىل ثانية فنفاه
القديس وابنه هناك هللا فتوفاه فيها، عقد الذي املجمع ليشهد القسطنطينية؛ إىل ٣٨١ سنة
الشهيد. بابيال جانب يف فدفنت أنطاكية، إىل جثته ذووه ونقل النيصييص، غريغوريوس
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القرن بهذا سورية مدن وسائر بأورشليم األساقفة من اشتهر من يف (2)

٣١٥ سنة بأورشليم ولد األورشليمي، كريلس القرن بهذا أورشليم أساقفة من اشتهر
فنفوه ضاللهم وزيف األريوسيني ناصب وقد الراجح، عىل ٣٥١ سنة أسقفيتها إىل ورقي
قيرصية أسقف أكاسيوس خصومه ألد من وكان موقًرا، ظافًرا منفاه من وعاد مرات ثالث
كريس جعل قبل قيرصية أساقفة لرؤساء فلسطني يف حينئٍذ التقدم وكان فلسطني،
الهيكل بناء يجدد أن الجاحد يوليانوس حاول ملا بأورشليم وكان بطريركيٍّا، أورشليم
التعاليم يف كتبه تآليفه وأخص ،٣٨٧ سنة أو ٣٨٦ سنة املنية أدركته وقد بأورشليم،
القديمة. والتقليدات اإليمان عقائد يف مشبعة رشوح عىل مشتملة تعليًما ٢٣ إىل منقسمة

فلسطني قيرصية أوسابيوسأسقف

العلوم أتقن الذي الشهري بمفيل للقديس حميًما صديًقا وكان العلوم وعشق ٢٧٠ سنة ولد
وكان الديني التاريخ أبا ُسمي حتى التاريخ سيما وال بالعلوم االشتغال عىل وأكب ببريوت،
النيقوي املجمع شهد وقد كتب، أربعة يف ترجمته وكتب الكبري، قسطنطني امللك لدى عزيًزا
ومن له، آبائه تنقيح بعد املجمع هذا وضعه الذي اإليمان قانون إنشاء وهو ،٣٢٥ سنة
وإغراؤه أنطاكية، بطريرك أوسطاتيوس عزل عىل األريوسيني األساقفة مماألته نقائصه
علماء أعلم من وكان منفاه، من أريوس وإعادة أتناسيوس القديس بنفي قسطنطني امللك
منها والعلمية والدينية التاريخية التآليف من كثري وله … ٣٨٣ سنة هللا وتوفاه عرصه،
كتابًا إليها أضاف كتب أربعة يف امللك قسطنطني وترجمة كتب، عرشة يف الديني تاريخه
فصًال، عرش ثمانية ذات مدحه يف ومقالة امللك هذا إىل عزاها املؤمنني، إىل نصائح ضمنه
ونرش املخلص، مجيء عىل برهانًا كان ما فيه جمع اإلنجييل باالستعداد موسوم كتاب وله
سنة إىل العالم خلق من فيه بدأ السنني تاريخ أي: بالكرونيكون يعرف وكتاب إنجيله،
فلسطني شهداء يف وكتاب ورفقائه، بمفيل القديس استشهاد يف مقالة وله للميالد، ٣٣٠
عن مدافعة تأليف وله اليونانية، إىل موجًزا ترجمه ثم قومه، لغة بالرسيانية أوًال كتبه
يف كتب عدة وله كتب، ستة إىل وقسمه املذكور، بمفيل القديس مع كتبه أوريجانوس
النادرة. هذا كتبه مما ذلك غري إىل وأسمائها العربانية، األماكن ومواقع اليهود جغرافية
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أوسابيوسأسقفحمص

الالذقية إىل ففر عليه الشعب وثار حمص، عىل أسقًفا وصري العلوم وأتقن الرها من أصله
أنه إيرونيموس والقديس ولكويان نطاليس وروى ،٣٦٠ سنة وتويف حمص، إىل أعيد ثم
وعرشة والوثنيني، اليهود عىل رده منها كثرية تآليف له ولكن عقيدته، يف أريوسيٍّا كان
مباحث وكتاب األناجيل، تفسري يف ومقاالت الغالطيني إىل بولس رسالة تفسري يف أسفار

القديم. العهد يف

بقربس سلمينا أسقف إبيفان القديس

بمرص طويًال وأقام النساك، أديار يف وتربى بفلسطني، جربين بيت ناحية يف بقرية ولد
وانتخبه والالتينية، واملرصية والرسيانية والعربانية باليونانية عامًلا وكان النساك بني
يف وأنفق وعلمه وفضله، فضيلته بشذا األرجاء فتضوعت بجزيرتهم أسقًفا القربسيون
أسقف يوحنا وبني بينه وكان آيات، يده عىل هللا وصنع يملكه كان ما كل املربات سبيل
عنه، يدافع ويوحنا بتعليمه يندد كان فإبيفان … أوريجانوس موضوعه جدال أورشليم
إىل بذلك رسائل وكتب أوريجانوس، كتب تالوة به حرم قربس يف مجمًعا إبيفان وعقد
الذهب فم وعقد القسطنطيني، البطريرك الذهب فم يوحنا إىل جملتهم ويف األساقفة،
فم مع يتعاطى أن إبيفان يشأ ولم فحرضه إبيفان إليه ودعا القسطنطينية، يف مجمًعا
إذنه، دون بطريركيته يف الحربيات بعض وبارش أوريجانوس، كتب يحرم لم إن الذهب
سنة آخر يف وتويف قربس، إىل وعاد القسطنطينية إبيفان فربح وأنَّبه الذهب فم فعتبه
باملرساة موسوم وكتاب وتفنيدها، أيامه إىل البدع يف كتاب منها كثرية تآليف وله ،٤٠٢
واملكاييل املوازين يف وكتاب اإليمان، تعليم يف النفس توطيد منه غرضه ألن بذلك؛ عنونه

املذكور. جداله يف أورشليم أسقف يوحنا إىل رسالة وله ومقاالت، خطب يف وكتاب

الذهب فم يوحنا

ودرس تربية، خري أمه فربته حدث وهو أبوه ومات ،٣٤٧ سنة نحو بأنطاكية ولد
الرشيعة درس عىل عكف ثم ذكره، املار األنطاكي ليبانيوس عىل والخطابة الفصاحة
ثم البيعية، والعلوم املقدسة األسفار لدرس فتفرغ له تلذ العاملية العلوم تكن ولم فنبغ،
إىل وعاد النساك، سرية يف كتابه كتب وهناك سورية جبال أحد يف منفرًدا العالم اعتزل
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،٣٨٥ سنة الكهنوت درجة إىل بطريركها مالتيوس القديس فرقاه ،٣٨١ سنة أنطاكية
خطبه، من كثريًا حينئٍذ وألقى فصاحته شهرة فطارت الكنائس، يف يخطب أن إليه وعهد
امللك أجمع القسطنطينية بطريرك نقطار تويف وملا البليغة، مقاالته من كثريًا وكتب
سنة القسطنطينية كريس إىل ورقي امللك فاستدعاه انتخابه، عىل واملنتخبون أركاديوس
صاحب أو غنيٍّا أو كبريًا ذلك يف مراٍع غري مقامه فروض إتمام يف يجاهد وطفق ،٣٩٨
وقطع ومخالفوه، مبغضوه فكثر كانوا؛ أيٍّا الذميمة الخصال أصحاب يقرع وكان سلطة،
وهي أودكسية بامللكة واستعانوا عليه فتآمروا متنوعة، ألسباٍب الكنيسة رشكة من كثريين
بإحدى شبهها وقد وإرسافهن، وبهرجهن النساء ذم يف الذهب فم خطب من مستاءة
أنه عىل الذهب، فم بنفي وأمر األساقفة بعض ودعا أيًضا، امللك فاستاء بإيزابل خطبه
قوض زلزال الليل يف وحدث الهياج، يف أكثر الشعب ألن واحًدا؛ يوًما إالَّ منفيٍّا يبق لم
الذهب فم يستدعي أن وسألته امللكة، فارتاعت نفسها امللك وغرفة املدينة، أبنية من كثريًا
األولني من أكثر أساقفة يستدعي أن امللك هو وسأل بعوده باالحتفاء الشعب فبالغ للحال،

… قبًال جرى مما ليشء عربة ال وأن ساحته برباءة فحكموا بدعواه، للحكم
كنيسة وبجانب الندوة، باب عىل امللكة ألودكسية تمثال أقيم أن ذلك بعد من وكان
من الذهب فم وشكا واملالهي، والغناء بالرقص األدب حدود الشعب وجاوز صوفيا، أجيا
ألقى بل الذهب فم يجبن ولم أودكسية، فحنقت واآلمرين بالعاملني بها ندد بخطبة ذلك
امللك وجمع يوحنا، رأس متطلبة حنقًة ترقص هريودية عادت فيها: قال أخرى خطبة
من إبعاده عىل الضعيف امللك فحملوا الذهب، فم خصوم من وأكثرهم األساقفة من كثريًا
وأربعني اثنني ومحالفة العنيفة، الشعب مقاومة ذلك دون وحال بإبعاده فأمر كرسيه،
ثم أرمينية إىل ثم نيقية، إىل امللك مفوض مع وسار خفيًة البطريرك انسل أن إىل أسقًفا،
تاودوسيوس امللك أيام يف جثته ونقلت ،٤٠٧ سنة تويف حيث األسود، البحر شواطئ إىل
الروماني الحرب له وانترص الرسل، ذخائر مع ووضعت القسطنطينية إىل أركاديوس بن
بسبب املنفيني األساقفُة يَرد وأن بالتكريم، يذكر أن آمًرا بحياته له انترص كما وفاته بعد

دعواه.
أكثر تفسري يف وكتب الدينية، العقائد يف العدد وافرة مقاالت منها فكثرية تآليفه وأما
مواضيع يف ومواعظ وخطب النساك، سرية يف وآخر الكهنوت يف وكتاب املقدسة، األسفار
وله بالرسيانية، للقداس ونافور مارون القديس إىل رسالة منها كثريين إىل ورسائل كثرية

ذلك. غري إىل اليهود عىل الرد يف كتب ستة
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وبعضهم كاثوليكي، بعضهم مشهورون كثريون آخرون أساقفة سورية يف وكان
الرابع املجلد يف ٥٨١ عدد شاء من وليطالع اإليجاز يف رغبة ذكرهم عن أرضبنا أريويس،

سورية. تاريخ من

القرن هذا يف بسورية القديسني من اشتهر بعضمن يف (3)

القديسجيورجيوس

وفاة وبعد بالكبادوك ولد أنه غريهم وذهب حيفا، جهة يف باللد ولد أنه بعضهم ذهب
وخلف ديوكلتيان، أيام يف الجند رؤساء من أبوه وكان فلسطني، إىل أمه به مضت والده
أليمة أعذبة به ينزل أن إىل ديوكلتيان املسيحي بالدين مجاهرته وبعثت منصبه، يف أباه
لينجي برمح تنينًا ضاربًا فارًسا املصورون ويصوره رأسه، بقطع أخريًا وأمر كثرية،
املرشق يف منترشة وعبادته املسيحيني، عن ومدافعة الوثنيني مناصبته إىل رمز فذلك بنتًا،

الخرض. يسمونه الذين واملسلمني النصارى عند واملغرب

القديسانرسجيوسوبكخوس

بسورية بربليس من وبكخوس والفرات، تدمر بني رصافة من كان رسجيوس أن الراجح
بمعتقدهما وجاهرا مكسيمينيان، امللك أيام يف الروماني الجيش فرسان من وكانا الشمالية،
بنثر بكخوس ومات فعذبهما، املرشق وايل إىل أرسلهما ثم هددهما، ثم أوًال فتملقهما
منذ املرشق يف منترشة وعبادتهما ،٣٠٦ سنة رأسه بقطع ورسجيوس بالجلد، لحمانه

اسمهما. عىل املنشأة الكنائس من يظهر كما الرابع، القرن

إيالريون القديس

أنطونيوس، القديس بأخبار وسمع فتنرص وثنيني، والداه وكان غزة قرب يف بقرية ولد
توفيا قد والديه فوجد وطنه إىل وعاد بفضائله، مندهًشا مدة عنده وأقام الربية إىل فأمه
والنسك الصالة عىل مثابًرا غزة برية يف واعتزل الفقراء، عىل تركتهما من خصه ما فوزع
أنطونيوس القديس وبني بينه وكانت كثرية، آياٍت يده عىل هللا وأجرى والتقشفات،
إىل فر فضله اشتهر وملا كثرية، أدياًرا وأنشأ سورية، يف الرهبانية مؤسس وهو مراسالت
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إىل أخريًا ففر آياٍت يده عىل هللا وأجرى وفضيلته فضله يخف فلم رومة، إىل ثم صقلية
.٣٧٢ سنة بالرب رقد حيث قربس

القديسملخس

يف قرية يف مدة وأقمت سورية «أتيت فقال: ملخس ترجمة إيرونيموس القديس ن دوَّ
«ولدت فقال: حياته، خرب عيلَّ وقص كذلك وامرأته شيًخا ملخس فوجدت أنطاكية، جهات
الرهبان، بني وأقمت قنرسين يف دير إىل ففررت تزويجي، وأرادا لوالدي وحيًدا بنصيبني
نحو حلب من فسافرت والدي، بفقد أمي ألعزي وطني إىل العود إىل الشوق هاجني ثم
تزويجي وأراد بأمانة فخدمته واحد، موىل نصيب يف وامرأة أنا وكنت أسريًا فأُخذت الرها،
ال لنفيس: فقلت واملرأة، وتركني فتنحيت ليقتلني سيفه فامتىض ذلك، من وتمنعت باملرأة
دونك للمرأة: وقلت جسدي، بها أطعن مدية وأخذت … الظفر أو الهالك من لك مناص
زوجي موالنا يعرفك وقالت: العفاف، حفظ عىل قاسمة قدمي عىل فوقعت زوًجا، ال شهيًدا
وسئمت جسدي، ت مسَّ وال جسمها نظرت وما طويًال معها فعشت أخي، املسيح ويعرفك
معها فرجعت الفرار، إىل املرأة فوافقتني األديار يف العيشة إىل الوجد بي وجد األرس، نفيس
كالمه إيرونيموس واختتم العابدات».» بني املرأة وعاشت أوًال، به كنت الذي الدير إىل
مثاًال ليكون شيخ وأنا اآلن أقصه حدٌث وأنا الشيخ، ملخس عيلَّ قصه ما «هذا بقوله

األول. ترشين ٢١ يف ملخس لذكر تعيِّد املارونية وكنيستنا للعفاف.»

الرابع القرن يف بسورية أنشئت التي الكنائس أخص (4)

هناك أمه وجدت أن بعد الكبري، قسطنطني امللك بناها أورشليم: يف القيامة كنيسة (١)
.٣٣٥ سنة يف ونُجز ٣٢٦ سنة بنائها يف بُدئ الكريم الصليب خشبة

امللك أم هيالنة امللكة باهتمام بُنيت الزيتون: جبل يف املخلص صعود كنيسة (٢)
القيامة. كنيسة بعد ابنها وأْمر قسطنطني،

سنة بنائها يف بُدئ قسطنطني، امللك بأمر بُنيت لحم: بيت يف املولد مغارة كنيسة (٣)
.٣٣٣ سنة يف ونُجز ٣٢٧
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قديمة كنيسة أنقاض عىل صور أسقف بولينوس القديس بناها صور: كنيسة (٤)
جددت امللك قسطنطني أمن أن وبعد ديوكلتيان، امللك بأمر ٣٠٣ سنة فُدمرت هناك، كانت

الكنيسة. هذه
لكثرة الذهبية وسموها ،٣٣١ سنة قسطنطني امللك بنائها يف رشع أنطاكية: كنيسة (٥)

.٣٤١ سنة قسطنس ابنه أيام يف إال بناؤها يُنجز ولم الذهب، من فيها ما
بعلبك، هيكل يف يجتمعون الوثنيون كان إذ أيًضا قسطنطني بناها بعلبك: كنيسة (٦)
اجتماعهم عن قسطنطني فنهى معبودهم، للزهرة تكرمة الفواحش بوحول ويتمرغون

وكهنة. أسقًفا فيها وأقام هناك،
هناك. كان الذي الفساد هيكل نقض أن بعد أيًضا قسطنطني بناها أفقا: كنيسة (٧)
نسله بتكثري ووعده إلبراهيم، هللا ظهر حيث ممرا بلوطة جانب يف ممرا: كنيسة (٨)

قسطنطني. ترجمة يف أوسابيوس الكنائس هذه كل ذكر … أيًضا قسطنطني بناها

كنائس. إىل كثرية معابد تحولت بسورية األصنام معابد بدك تاودوسيوس امللك أمر وملا
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اخلامس القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

الثاني تاودوسيوس وابنه أركاديوس أيام يف بسورية كان ما يف (1)

فأركاديوس الخامس، القرن يف هامة أحداث أخبار عىل لدينا التي الكتب يف عثرنا ما قلَّ
تاودوسيوس ابنه وخلفه ،٤٠٨ سنة وتويف ،٣٩٥ سنة األول تاودوسيوس أباه خلف
بن املنذر حرب كان أيامه يف أنه ويظن واآلداب، للدين مؤيدة رشائع عدة وسن الثاني
بنت هي ماوية اإلفرنج ويسميها السماء فماء الشام، ملوك غسان آل مع السماء ماء
وفلسطني، فونيقي مدن عىل حملت لجمالها، السماء ماء لُقبت … الحرية ملوك من عوف
الرومانيون وطلب الرابع القرن أواخر نحو يف مرص تخوم إىل واتصلت بأهلها، ونكلت
أمتها؛ عىل أسقًفا موىس اسمه ناسك بإقامة يعنوا أن إال عليهم فأنكرتها منها، هدنة
شعب يدبر الحرية إىل ومىض األسقفية، إىل موىس ورقي بذلك فعنوا نرصانية كانت ألنها
ملوك أحد الحارث وبني بينه وكانت بعدها، ملك املنذر يسمى ابن لها وكان السماء، ماء
فُقتل أباغ عني يوم لها: يقال املشهورة العرب أيام من تحسب وإحداها حروب، غسان

القتل. فيهم وأكثروا غسان آل وتبعهم الحرية، ملوك وانهزم اليوم هذا يف املنذر
بن جبلة هو أو النعمان، أخو األيهم بن الحارث فهو ان غسَّ ملك الحارث وأما
القيس امرئ أدراع طلب الذي بأنه الحارث وصف الذي الفداء ألبي والقوالن … النعمان
أباه، أسد بنو قتل ملا كندة ملك القيس امرأ أن املشهورة القصة إىل إشارة السموأل، من
عاديا السموأل وقصد منه فخاف السماء، ماء بن املنذر وتطلبه وتغلب، ببكر واستنجد
السموأل الحارث فطالب القيس امرؤ ومات درع، مائة وكانت أدراعه وأودعه اليهودي
ابنه يقتل بأن فهدده السموأل ابن أرس الحارث وكان إليه، تسليمها من فتمنع باألدراع
وكانت واألمانة، بالوفاء به املثل فيرضب يسلمها، ولم أمامه وقتله األدراع يسلمه لم إن
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مرج بيوم املعروفة الحرب منها القرن هذا يف أخرى حروب الحرية وملوك غسان آل بني
.(٨٤ صفحة ك١ الفداء (أبو حليمة

الشام ملوك غسان وآل الحرية ملوك من األسود بني الحرب يف (2)

الجيش قائد مرقيان واختارت ،٤٥٠ سنة أخته بولشاريا الثاني تاودسيوس امللك خلف
امللك يدبر مرقيان واستمر ،٤٥٣ سنة ربها لقت ثم عذرتها، يصون أن رشط عىل لها زوًجا
القديسني، مصاف يف وبلوشاريا الكنيسة وجعلته ،٤٥٧ سنة وتويف قداسة بكل بعدها
حرب كانت زينون خليفته أيام أو أيامه ويف ،٤٧٤ سنة تويف أن إىل مرقيان الون وخلف
الحرية يف اللخميني ملوك من النعمان بن املنذر ابن هو فاألسود غسان، ملوك مع األسود
األسود إن وقالوا: العرب املؤرخني من كثريون الحرب هذه ذكر وقد … الكوفة، بقرب
له: يقال عم ابن له وكان عنهم، يعفو أن وأراد أمرائهم من عدة وأرس غسان عىل انترص
بقتلهم: األسود يغري املشهورة قصيدته أذينة أبو فقال أخاه غسان آل قتل أذينة أبو

وه��ب��ا م��ا ال��م��ق��داُر ي��س��وُِّغ��ه وال ط��ل��ب��ا م��ا ال��م��رءُ ي��ن��ال ي��وٍم ك��ل م��ا
ش��رب��ا ال��ذي ب��ال��ك��أس ال��م��ع��ادي��ن س��ق��ى َم��ن ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ال��ن��اس وأن��ص��ُف

اللخميني هؤالء من الثاني القيس امرئ بن النعمان أن العرب املؤرخون قاله ومما
وغنم وسبى أهلها يف املصائب وأكثر كثرية، مراًرا الشام غزا القرن هذا يف ملك الذي
مائة ديته وأخذ الضيزن له: يقال غسان بني من رجل بثأر نهض الذي وهو أمواًال،
الخورنق بنى الذي هو امللك وهذا الرومان، ملوك من زمانه يف كانوا ممن دنيار ألف
إال سورية عىل القبائل هذه سطو يكن ولم … الحرية يف املشهورين القْرصين والسدير
كانوا بل البالد يملكون يكونوا ولم ثأر، بأخذ واستشفاء غنيمة وأخذ غزوة، سبيل عىل

بالدهم. إىل ويقفلون الغنائم، ويأخذون بأهلها ينكلون
أنسطاس ثم الونس ثم باسيليك، جلس زينون فبعد القسطنطينية تخت عىل وأما
واضطهادهم هدى غري عىل الدين أمور يف تدخلهم إال امللوك هؤالء أعمال من يكن ولم
يف عماله رد إال اململكة مصلحة جانب يف يذكر ما ألنسطاس يكن ولم الكاثوليكيني،
مدن بعض جيشه قادة واسرتجاع البالد، هذه عىل سطوهم عن العرَب وفلسطني سورية

ونفسه. والكنيسة باململكة وأرض الفرس، يد من وأرمينية النهرين بني ما
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الخامس القرن يف بسورية بالعلم بعضاملشاهري يف (3)

املؤرخ سوزومانس

القديس بواسطة باملسيح آمن جده وأن غزة، قرى من قرية يف ولد إنه نفسه: عن قال
قسطنطينية، إىل سار ثم الشهرية، بريوت بمدرسة الرشيعة درس عىل انكب وقد إيالريون
هذه يف إقامته أثناء تاريخه ألف ألنه كثريًا؛ شغله يكن ولم الدعاوى محاماة تعاطى
يبتدئ والسافل السامي بني متوسط فيها نفسه كتب تسعة يف التاريخ وهذا املدينة،
إلينا، يبلغا لم التاريخ يف آخران كتابان وله ،٤٣٩ بتاريخ وينتهي ،٣١٤ سنة بتاريخ
مشابهات، كالمهما وبني بالقسطنطينية مًعا وكانا … املؤرخ لسقراط معاًرصا وكان
واحد. عٍرص يف وإن بعده كان ألنه سقراط؛ كتبه ما بعض انتحل سوزومانس أن ويظهر

الغزي إيناي

سنة وتويف الخامس، القرن يف اشتهر أفالطون مذهب تابًعا فيلسوًفا وكان بغزة ُولد
سبعة إيناي تآليف من ونعلم الشهري، الفيلسوف لربوقلس وتلميذًا مسيحيٍّا وكان ٥٢١
،١٤٦٩ سنة بطبعها عني التي اليونانية، الرسائل جملة يف مانوق نرشها رسالة وعرشين
أذاقهم الذين الشهداء رأى ملا وألفها األجساد، وقيامة النفس خلود يف محاورة وله
سنة بربيس لها رشح ونرش ،١٥٥٩ سنة بزوريك وطبعت بإفريقية، العذاب مر البندالة

.١٨٥٩

مارينس

منصة يف خلفه ثم أثينا يف بروقلس عن العلوم وأخذ الخامس، القرن هذا يف بسورية ولد
نرشها أستاذه بروقلس ترجمة إال تآليفه من األيام لنا تُبق ولم ،٤٨٥ سنة التعليم
وطبعت همبورغ، يف ١٧٠٠ سنة بحواٍش مذيلة الالتينية إىل ترجمتها مع فربيشيوس

.١٨١٤ سنة بلبسيك
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الدمشقي

بمذهب أنفسهم يقيدوا لم الذين الفالسفة مذهب عىل فيلسوًفا وكان بدمشق ُولد
بإقفال يوستينيانوس أمر ملا بأثينا يعلم فكان ذكره، املار ملارينس تلميذًا وكان أسالفهم،
فلم الفالسفة، من غريه مع الفرس ملك كرسى إىل ففر ،٥٢٩ سنة الوثنيني مدارس
٥٣٣ سنة يوستينيانوس مع الصلح كرسى عقد وملا يتطلبونها، كانوا التي الحرية ينالوا
لعمدة تاريخ الدمشقي تآليف ومن أوطانهم، إىل يعودوا بأن الرخصة منه لهم نال
واألصول املبادي يف مقالة ثم منه، فقًرا فوتيوس إلينا أوصل مذهبه أصحاب الفالسفة
اإلفرنيس روال وللعالم باليونانية، ١٨٢٦ سنة فرنكفورت يف منها األول القسم كوب نرش
الربي أشري بن هرون القرن هذا يف وكان ،١٨٦١ سنة نرشها هذا الدمشقي يف مقالة
أغاثيا وروى العربانية، اللغة يف والحركات النقط وضع استنبطوا ممن فلسطني من
هرميا السادس وأوائل القرن هذا يف كان أنه (٣٠ عدد (ك٢ تاريخه يف الدعاوى محامي
عىل لهم نعثر ولم عرصه يف بأزهار وشبههم الغزي، وإيسودورس الفونيقيان وديوجان

ترجمة.
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اخلامس القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف أنطاكية بعضبطاركة يف (1)

عىل ع ووقَّ الذهب لفم مخالًفا وكان ذكره، املار أفالبيانوس خلف برفرييوس: منهم
معه، الرشكة عن بسورية كثريين النفصال سببًا ذلك فكان بالنفي، عليه الحكم
من بأن امللكي البالط آل سنها رشيعة إىل سنًدا بالقسوة منهم كثريين وملعاملته
برفرييوس وتويف الكنيسة، من يطرد الذهب فم عىل حكموا الذين البطاركة، خالف

.٤١٣ سنة
تاريخ (يف العربي ابن وقال األبوليناريني، زعم بها يفند مقالة وله تاودتوس: ومنهم
يف مغارة إىل لجئوا قد كانوا الذين السبعة الفتية نرش أيامه يف إنه أنطاكية): بطاركة
وهذه سنة، وثمانني وثمان مائة بعد بُعثوا ثم بابها بسد داكيوس وأمر إفسس، جهة
عىل حواشيه يف بارونيوس فيها خالفهم ولكن العربي، ابن غري كثريون رواها القصة
رفاتهم أن واألظهر … وغريهما إسكندر ونطاليس تموز ٢٢ يف الروماني السنكساري

.٤٢٨ سنة تاودوتوس وتويف بُعثوا، أنهم ال األيام تلك يف وجدت
كريلس للقديس مخالًفا اإلفسيس املجمع يف نسطور مشايًعا وكان األول: يوحنا ومنهم
الصواب، إىل ارعوى نسطور وحرم الحق له حصحص وملا اإلسكندري، البطريرك

.٤٤١ سنة يوحنا وتويف كريلس القديس وصالح
بالليص املعروف إفسس مجمع يف وشكى أخته ابن دمنس املذكور يوحنا وخلف
هذا فعزله أيًضا، بأقنومني يقول بأنه كالمه وتأول باملخلص، بطبعني يقول بأنه

الناس. مخالطة معتزًال فلسطني أديار يف وانفرد املجمع،
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،٤٥١ سنة الخلكيدوني املجمع يف وكان ،٤٤٩ سنة مكسيميوس وخلفه
صريت أورشليم كنيسة كانت إذ أورشليم بطريرك يوفينال وبني بينه جداٌل وكان
بطريركيته، إىل والعربية الثانية فونيقي يضم أن يف يرغب يوفينال وكان بطريركية،
يوفينال يكتفي بأن له فحكم أنطاكية، لبطريركية بقاءها يطلب مكسيميوس وكان

والجليل. والسامرة اليهودية فلسطني بأعمال
أثاره الذي للقلق ٤٧٠ سنة نحو البطريركي الكريس اعتزل الذي مرترييوس: ومنهم
مهنته ألن القصار؛ ولُقَب الكريس، هذا املذكور بطرس فاغتصب القصار، بطرس
فحطه مجمع وعقد امللك، فنفاه العقيدة مختل وكان غسلها بمعنى الثياب قرص كانت
امللك، باسيليوس أيام يف ٤٧٦ سنة ثانية البطريركية اغتصب لكنه األسقفية مقام عن
الثالثة املرة بعوده رخص أنه عىل بنطوس إىل القصار نفى امللك زينون عليه تغلب وملا
املجمع لرسوم املقاومة ومن للكاثوليكيني االضطهاد من فأكثر أنطاكية، كريس إىل
عن وحطه بالحرم، القصار طعن برومة مجمًعا فاليكس البابا فعقد … الخلكيدوني

.٤٨٨ سنة أنفاسه هللا وأخمد ٤٨٥ سنة البطريركية

الخامس القرن يف أورشليم بعضبطاركة (2)

ُرقي أنه والظاهر يوفينال، بطاركته ومن بطريركيٍّا القرن هذا يف األورشليمي الكريس عد
كريلس القديس وتابع ،٤٣١ سنة اإلفسيس املجمع وشهد ،٤١٨ سنة البطريركية إىل
إىل بطريركيته تخوم مد املجمع هذا من وتطلب وحطه، نسطور حرم عىل اإلسكندري
استأنف وتراه مر، كما سؤله عىل املجمع أساقفة يجاره فلم والعربية، فونيقي مدن بعض
إفسس مجمع ٤٤٩ سنة أيًضا وشهد ،٤٥١ سنة املنعقد الخلكيدوني املجمع يف طلبه
البطريرك أفالبيانوس بعزل الحكم عىل ووقع ألوطاخي وتصحب بالليص، املوصوف
يف هذا ترصفه سوء عن استغفر لكنه الكاثوليكيني، األساقفة من وغريه القسطنطيني
ُمنع كان أن بعد املجمع يف فُقبل القويم، باإليمان وجاهر ،٤٥١ سنة الخلكيدوني املجمع
أوسطاطيوس ومنهم الليص، املجمع يف ديوسقوروس شايعوا الذين األساقفة من كغريه

.٤٥٨ سنة يوفينال وتويف بريوت أسقف
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يف ناسًكا وكان مرترييوس وخلفه ،٤٧٨ سنة وتويف يوفينال أنسطاس وخلف
اإلسكندري البطريرك بطرس إىل كتب قد كان أن وبعد أريحا، برية يف ثم الصعيد،
سنة مرترييوس وتويف الخلكيدوني، للمجمع مناصبته علم ملا نابذه قد ضالله جاهًال
رفيًقا وكان األول، إيليا وخلفه ٤٩٤ سنة تويف أن إىل سالوستيوس فخلفه ،٤٨٦
شاطئ عىل أيلة إىل إنسطاس امللك ونفاه أريحا، وبرية الصعيد يف نسكهما يف ملرترييوس

.٥١٨ سنة وتويف ،٥١٣ سنة األحمر البحر

الخامس القرن يف سورية بعضأساقفة يف (3)

قورش توادوريطوسأسقف

األسقفية يقبل ولم أسقًفا، يصري أن قبل األديار أحد يف وعاش ٤٨٧ سنة بأنطاكية ولد
وأقام جرسين، وبنى عمومية مآوي أنشأ سنة، وعرشين خمًسا فيها واستمر مكرًها إال
مغوين كانوا قرى عدة سكان اإليمان إىل ورد املدينة إىل املاء وجلب عامة حمامات
يف نفسه عن رواه ذلك كل أسقفيته، من مرات وُطرد واضطهد املبدعني، بعض بضالل
أوًال وكان ،٤٣١ سنة اإلفسيس املجمع وشهد ،٤٢٠ سنة األسقفية إىل ورقي ترجمته،
يف ديوسقورس وحطه معه الوفاق إىل عاد ثم اإلسكندري، كريلس للقديس املقاومني من
،٤٥١ سنة الخلكيدوني املجمع إليه ورده األسقفي، مقامه عن بإفسس الليص املجمع
القديس تخطئة يف كتبه ما ٥٥٣ سنة املسكوني الخامس املجمع وحرم ،٤٥٨ سنة وتويف
كان ملا كريلس للقديس مقاومته ولوال هو، يحرمه ولم نسطور عن واملدافعة كريلس
بيعي تاريخ فأخصها تآليفه وأما وغريغوريوس، الذهب وفم باسيليوس من توقريًا أقل
أو دينيٍّا سماه تاريخ ثم ،٤٣٩ سنة إىل ٣٢٦ سنة من فيه ابتدأ كتب خمسة يف ضمنه
القديس لرسائل تفسري ثم مارون، القديس منهم ناسًكا خمسني تراجم فيه جمع تقويٍّا
حروم انتقاد يف كتابه ومنها إشعيا، ونبوة عرش االثني الصغار األنبياء ونبوات بولس
وكتاب أوريجانوس به خطأ وكتاب يكن، لم وليته نسطور، اإلسكندري كريلس القديس
بها يندد الكلمة تجسيد يف كتب وخمسة دانيال، نبوة تفسري يف وكتاب التجسد، يف آخر
وله الجاحد، يوليانوس امللك به قاوم الفالسفة عىل رد وكتاب نسطور، مقاومي بعض

شتى. ومقاالت رسالة، وستني مائة نحو
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املصيصة أسقف توادور

العلوم اقتباس يف الذهب فم أقران من وكان الرابع، القرن منتصف يف بأنطاكية ولد
فرقي املقاومة شديد أبولينار تُبَّاع أوًال وقاوم ذكره، املار وتوادوريطوس لنسطور ومعلًما
بالجيوس بضاليل تهور ولكنه األصح، عىل ٣٩٤ سنة كيليكية يف املصيصة أسقفية إىل
تلك من وترجمت باليونانية، مؤلفاته كتب وقد أباهم، النساطرة ويسميه ونسطور،
وأربعني واحد يف منطوية وهي الرها أسقف إيهيبا برتجمتها وعني الرسيانية، إىل األيام
القدس الروح يف وكتابان الكهنوت يف كتاب وله املقدسة، األسفار تفسري يف أكثرها مجلًدا
رتبة يف نافور أيًضا وله غريها، إىل الفرس مذهب رد يف وكتابان التجسد، يف وكتاب

.٤٢٩ سنة الوفاة وأدركته القداس

منبج أسقفي قورشوإخسنيا

وملا ٤٨٥ سنة نحو إىل فيها واستمر منبج، أسقفية إىل رقي يوناني فأصله قورش أما
فيلكسينوس ويسمى إخسنيا، له خلًفا األنطاكي البطريرك القصار بطرس أقام تويف
األديان تقسيم يف مقالة التآليف من ولقورش أوطاخيٍّا، وإخسنيا نسطوريٍّا قورش وكان
يف مجدٍّا وكان ٤٨٥ سنة األسقفية إىل فرقي إخسنيا وأما كثرية، خطب وله والبدع
يف الكاثوليكيني واضطهد ملراسيمه، يذعنون من ومناصبة الخلكيدوني املجمع مقاومة
مدينة إىل البطريرك ساويروس مع يوستينوس امللك فنفاه البطريرك، ساويروس أيام
ويعتده ،٥٢٠ سنة نحو بالدخان مفطًسا تويف وهناك كنكورا إىل نقل ثم تراسة، يف
من األناجيل وترجمة املقدسة األسفار لبعض تفاسريه فهي تآليفه وأما شهيًدا، اليعاقبة
هذبها التي الرتجمة هذه يستعملون واليعاقبة ،٥٠٨ سنة منبج يف الرسيانية إىل اليونانية
وله اليعاقبة، يستعملها املعمودية رس منح ورتبة للقداس نافور أيًضا وله الحرقيل، توما
األقدس الثالوث أقانيم أحد أن يف مقاالت وعرش والتجسد، الثالوث يف مقاالت ثالث أيًضا

غريها. إىل وتألم ولد
صفحة من مدنها أكثر من سوريا أساقفة من كثريين املطول تاريخنا يف ذكرنا وقد
فلرياجعها تراجمهم عىل االطالع شاء فمن منه، ٣٤٩ صفحة إىل الرابع املجلد من ٣٣٣

هناك.
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الخامس القرن يف كانوا الذين بعضالقديسني يف (4)

العمودي القديسسمعان

فرتك لثروتها، وارثًا جعلته له عمة ثم والده ومات قورش بالد من سيسان قرية يف ولد
التقشفات عىل وعكف واألديار، الفقراء عىل ووزعها واملالبس األثاث وباع إلخوته العقار
عىل ثم قصرية أعمدٍة عىل أقام ثم سنني، عرش حرجة قالية يف وأقام توالدا دير يف
يده عىل هللا وضع سنة، وأربعني سبًعا ذلك يف واستمر ذراًعا أربعني علَّوه رفيع عموٍد
يقيهم أن يسألونه أتوا لبنان أهايل بعض أن منها … وفاته وبعد حياته يف كثرية آيات
ويتنرصوا الوثنية يغادروا أن فأرشدهم بعضهم، تفرتس كانت التي الضواري، بعض
روى وقد الضواري، تلك من فنجوا صلبان أربعة قراهم من قرية كل حول ويقيموا
كان الصلبان هذه رسم وأن الشمالية، لبنان قمة يف كانت القرى هذه أن السمعاني
سنة، سبعني نحو وعمره ٤٥٩ سنة وفاته وكانت وقيطو، وأهدن وبرشي حرصون يف

االحتفال. غاية بجنازته املؤمنون واحتفل

الكبري إسحق القديس

القديس تلميذ لزينوبيوس تتلمذ وقد الخامس، القرن منتصف يف أنطاكية يف كاهنًا كان
واألوطاخيني، النساطرة ملزاعم تفنيد وأخصها كثرية تآليف وله ،٤٦٠ سنة وتويف إفرام،
نسخها؛ الواحدة الطبيعة وأصحاب النساطرة إلغفال منها بقي قلما هذه كتبه أن عىل
قصائد وأربع مائة منها فبقي والروحية، األدبية مؤلفاته من وأما لضاللهم، مفندة ألنها
إىل ٢١٤ صفحة من الرشقية املكتبة من األول املجلد يف السمعاني ذكرها خطب أو

.٢٢٩ صفحة

وتالميذه الناسك القديسمارون

إنه فقال: ،١٦ فصل النساك يف كتابه يف قورش أسقف توادوريطوس ترجمته روى
هلل فكرس قورش جبل قمة إىل فتسلق منزًال، يأوي ال الربية يف حياته يرصف أن عزم
هللا عليه ومنَّ النساك، اعتادها التي اليدوية األعمال يف نفسه يجهد وكان للوثنيني، معبًدا
أدوائهم من يشفيهم فكان فٍج كل من الزائرون إليه فأتى األمراض، شفاء بموهبة الجواد
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وكان الكهنوت، درجة إىل أسقفه ورقاه كثريون تالميذ له وصار والروحية، الجسدية
السادسة وهي إليه، الذهب فم رسالة ذلك عىل تدلنا الذهب فم يوحنا للقديس صديًقا
نزاع مجاوريه بني وكان … األرجح عىل ٤١٠ سنة هللا توفاه وقد رسائله، من والثالثون
سماها كما النفيس الكنز جثته فاختطفوا غريهم عىل حماة أهل وتغلب جثته، دفن عىل
لذكره يعيِّدون وفاته بعد املؤمنون وأخذ عظيًما، هيكًال اسمه عىل وبنوا توادوريطوس،

أيًضا. توادوريطوس روى كما عامة بحفالٍت
الناسك يعقوب فهم توادوريطوس، ذكرهم الذين مارون القديس تالميذ وأما
قورش بشمايل الجبل يف انفرد الذي ويوحنا وليميناوس بالكبري توادوريطوس ووصفه
وكور مارانا تلميذاته ومن برهدد، الرسيان ويسميه وبردات سنة، وعرشين خمًسا
نسكها. يف مارون بالقديس اقتدت أنها توادوريطوس ذكر التي ودومنينا الحلبيتان،
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السادس القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

يوستينوس امللك أيام بسوريا كان ما يف (1)

بطريركية من ساويروس طرده أعماله ومن ،٥١٨ سنة امللك إنسطاس يوستينوس خلف
املجامع ذكر القداس شمالية يف أدخل وبعنايته منبج، أسقفية من وإخسنيا أنطاكية
أيامه ويف ،٥١٩ سنة والخلكيدوني واإلفسيس والقسطنطيني النيقوي املسكونية األربعة
سنة أخصها مرات بالزالزل املدينة هذه خربت وقد والحريق، بالزالزل أنطاكية خربت
تحت وطمر أبنيتها أكثر فأقلب ،٥٢٦ سنة كان الزلزال وهذا ،٤٥٩ سنة ونحو ١١٥
القديس كنيسة يف حريق ووقع بطريركها، إفراسيوس ومنهم بنيها، من كثريين أنقاضها

البيوت. من كثريًا وأتلف كثرية محاٍل يف وجيز وقٍت يف وانترش إسطفانس
الزلزال أحاثها الغداء طعام إلعداد املدينة مواقد أكثر يف مشتعلة النار كانت وملا
الزلزال البليتان واجتمعت أخرى، بيوتًا فالتهمت لهيبها الهواء ومد البيوت، يف فشبت
دفنة به وخربت أيام ستة شدته عىل الزلزال هذا واستمر أعىل، من والنار أسفل من

النازلة. هذه لتدارك أنفقه ما يف يوستينوس وبالغ أيًضا، والسويدية

امللك يوستنيانس أيام يف بسورية كان ما يف (2)

كثريًا وأنشأ حليًما، ورًعا عادًال ملًكا وكان ٥٢٧ سنة عمه يوستينوس يوستنيانس خلف
إنسطاس امللك كان الذي العايص عىل مارون القديس دير وجدد واألديار الكنائس من
التي والقوانني الرشيعة كتب جمعه وأهمها أعماله أشهر ومن رهبانه، وقتل نقضه، قد
مدرسة علماء من اثنان منهم فقهاء، رجاًال لذلك مختاًرا قبله سنوها قد امللوك كان
فحارص ،٥٤٠ سنة سورية عىل الفرس ملك كرسى حملة أيامه يف األحداث وأهم بريوت،
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ألنها يحارصها؛ ولم منبج جانب يف اجتاز ثم ورسجيوبيل، الفرات عدوة عىل الرصافة
أهل من يطلب وأرسل املال، من شاء بما أهلها فغرم حلب إىل وبلغ حصينة كانت
امللك، أعوان يشأْه ولم املبلغ دفع األهايل وأحب عنها، ليعفو ذهبًا؛ لرية ألف أنطاكية
وسار النهر، جهة من املدينة برضب جيشه من فريًقا وأمر العايص عدوة عىل فخيم
من عصبة ووثبت منهم، بالفارين الشوارع وغصت فافتتحها املدينة أعىل إىل آخر بفريق
فقتلوا املتقهقرين لجيوشه نجدة امللك فأرسل عليهم، فظهرت كرسى عساكر عىل الشبان
ثم بحرقها، كرسى وأمر املدينة يف وجدوا ما كل الجنود وانتهب األبطال، الشبان أولئك
سنة كل ويف ذهبًا، لرية آالف خمسة السنة تلك له يدفع أن عىل يوستنيانوس صالح
يمسها ولم السويدية أي: سورية مدن بعض كرسى زار ثم لرية، خمسمائة بعدها
من وأخذ فضة، لرية آالف عرشة أهلها من وطلب املضيق) (قلعة وأباميا دفنه ثم برضٍر
أنطاكية. من أرسهم قد كان الذين األرسى الرها أهل وافتدى ذهبًا لرية مائتي قنرسين
منشوًرا أصدر يوستنيانوس امللك فإن السامريني، ثورة أيًضا أيامه يف كان ومما
الصحيح، املسيحي بالدين ويدينوا ضاللهم عن يرعووا أن البدع وأويل الوثنيني، به أمر
يوليانس اسمه رجًال وسموا بالعصاة جاهروا السامريني أن عىل أمره، كثريون فامتثل
كنائسها وأحرقوا باسان عىل ووثبوا رجل، آالف خمسة من نحًوا عددهم وكان ملًكا،
توادوريطوس فجمع أهلها، من وكثريين وكهنتها أسقفها وقتلوا نابلس عىل واستحوذوا
شمله، وشتت بيوليانس فظفر نابلس إىل بهم وزحف وجنوده، فلسطني يف الجيش أمري
الباقون وفر كثريًا، خلًقا السامريني من وأهلك تاجه مع امللك إىل وأرسله رأسه وقطع
يبني ال أن يوستنيانس وأمر كثريين منهم فقتلوا آثارهم امللك أعوان فتتبع الجبال إىل

املناصب. من يشء نيل عليهم يحظر وأن مجامع، بعد فيما السامريون
وصيدا وصور وأطرابلس بريوت به خربت زلزال أيًضا امللك هذا أيام يف وكان
به خربت ٥٥٦ سنة آخر زلزال كان ثم ،٥٥٣ سنة وغريها وطرطوس وجبيل ورصفند
يف كبري قسم الحجر بوجه املعروف الرأس من البرتون يف وسقط بسورية، أخرى مدن
أغاثيا وذكر سورية، يف الزالزل ذلك بعد وتواترت السفن، به تريس مرفأ منه ن تكوَّ البحر
املدينة تلك «وبريوت فقال: الزالزل، هذه يف بريوت خراب (١٥ عدد (ك٢ تاريخه يف
الصناعة، البديعة الباذخة األبنية تلك فيها وسقطت جمالها، الزلزال شوه قد الجميلة
الرشفاء الشبان من غفري وجمٌّ إليها، املتقاطرين والغرباء سكانها من كثريون فيها وهلك
لقربها صيدا إىل الرشيعة معلمو وانتقل الرومانيني، رشائع لتعلم يؤمونها الذين والفقهاء
يشبهه.» ما إىل بل قبل من عليه كانت ما إىل تعد لم لكنها بريوت، بناء يتجدد ريثما منها
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الثاني يوستينوس أيام يف بسورية كان ما يف (3)

نعلمه والذي ،٥٦٥ سنة أخته ابن الثاني يوستينوس فخلفه ابٌن ليوستنيانس يكن لم
منفاهم، من املنفيني األساقفة واستدعاؤه الكنيسة، يف السلم بتوطيد اهتمامه أعماله من
الكاثوليكية، بالكنيسة االتحاد عىل به يحضهم املسيحيني جميع إىل منشوًرا وإصداره
الترت خان مع تجارية عهدة عقده ثم للمبدعني، ومخالفته القويم بمعتقده ويرصح
فاستاء الرومانية، اململكة يف قليًال حينئٍذ كان الذي بالحرير االتجار موادها جملة يف
سنة، كل يف بدفعه تعهد قد يوستنيانوس كان بما يطالبه وأرسل الفرس، ملك كرسى
وفرق الجنود من ألف بمائة الفرات الفرس ملك فاجتاز يوستينوس، عليه ذلك فأنكر
أسوارها أن توهموا ولكنهم أنطاكية، بلغوا حتى الفرات عدوة عىل التي األعمال يف جنوده
وأحرقوها، ففتحوها املضيق) (قلعة أباميا إىل عنها فانرصفوا أشداء، وأهلها حصينة
النهرين بني ما يف الرومانيني قصبة دارا يحارص كرسى وعاد أهليها، من كثريين وأرسوا
فقبضت البله، من نوع اعرتاه حتى يوستينوس امللك األخبار هذه وساءت فافتتحها،
بخمسة واحدة سنة الهدنة كرسى من ورشت اململكة سياسة أزمة عىل امللكة صوفيا
الهدنة مدة فأطال طيبار، فاختار معاونًا يختار امللك وجعلت ذهبًا، دينار ألف وأربعني
عىل بها انترص التي للحرب واالستعداد اململكة شعث بلم فيها بالغ سنني ثالث إىل
طالبًا ليوستينوس يذل أن كرسى اضطر حتى خزائنه وغنم كرسى شمل وشتت الفرس،
أخبار عىل نعثر ولم ،٥٧٨ سنة طيبار إىل أزمته وسلم امللك يوستينوس واعتزل الصلح،
املذكور، كرسى بن هرمدزا أيام يف الفرس حارب أنه نعلم بل أيامه، يف بسورية أحداث
قيرص، موريق سمى مريًضا طيبار كان وملا طيبار، جيش قائد موريق شمله وشتت
ولم السنة، تلك يف امللك عن له تنزل املنون بدنو شعر وملا ٥٨٢ سنة ابنته له وخطب
أيًضا ملوريق وكانت … أيامه يف كانت أحداث أخبار عىل أيًضا موريق أيام يف نعثر
يف نفسه وألقى موريق فتنكر فوقا مقدمتهم ويف عليه جنوده وثار الفرس، مع حروب
موريق فقتل بامللك لفوقا أقروا موريق فرار الشعب علم وملا وأوالده، امرأته مع سفينة

.٦٠٢ سنة وأرسته
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القرن هذا يف بسورية الدنيويني املشاهري من نعرفهم من يف (4)

العلماء جملة من كان بريوت يف الرشيعة معلمي أحد دوروتاوس هؤالء من عرفنا
اختاره وقد واحد، مؤلف إىل وضمها الرشائع لتنقيح يوستنيانس؛ امللك استدعاهم الذين
مع فأتمه لتعلمه تيسريًا العلم لهذا األوىل والضوابط القواعد يف كتاب لوضع يوستنيانس
معلمي من آخر عالم دوروتاوس مع وكان املراسيم، كتاب املسمى وهو العلماء، من غريه
العلماء. من غريهما مع الرشيعة يف الديجستي كتاب تأليف يف عاونه بريوت يف الرشيعة

أفاغريوس

الدعاوى، محاماة يتعاطى أنطاكية يف مدة وأقام ،٥٣٦ سنة بحماة ولد شهري مؤرخ هو
مناصب إىل ورقياه وموريق طيبار امللكني لدن مكرًما وكان القسطنطينية إىل انطلق ثم
من فيه ابتدأ دنيويٍّا تاريًخا ألف فقد به الناس ونفع العلم، خدمة عن تشغله لم رفيعة
وترجم ،٥٩٤ سنة إىل به وانتهى ٤٣١ سنة من أي: وسقراط توادوريطوس انتهى حيث
يف تاريخه وترى كوزان، العالم اإلفرنسية إىل وترجمه الالتينية إىل اليونانية من تاريخه

مني. طبعها التي اآلباء مكتبة جملة
العلماء من بسورية أيامه يف كان أنه تاريخه من (٣٠ عدد (ك٢ أغاثيا وروى
أيامه أزهار يف كانوا بأنهم ووصفهم الغزي، وديسيدورس الفونيقيان وديوجان هرميا
القسطنطينية إىل أتى إنه وقال: الصوري أورانيوس أيًضا وذكر السادس، القرن يف أي:

أفالطوني. فيلسوف أنه يدعي كان وأنه الطب، صنعة يتعاطى
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عرش الثاني الفصل

السادس القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف أنطاكية بطاركة من اشتهر من يف (1)

العلوم ودرس وثنيٍّا فارس بالد يف ولد أوطيخا، بغواية مغويٍّا وكان ساويروس هؤالء من
من قريب دير إىل وانضوى كاثوليكي أسقف ه نرصَّ أطرابلس يف وتنرص بريوت، يف
تيموتاوس مناصبًا اإلسكندري البطريرك األلثغ بطرس فشائع مرص إىل مىض ثم غزة،
مهيًجا القسطنطينية إىل الرهبان من جمهور مقدمة يف أتى ثم الكاثوليكي، البطريرك
البطريرك مكدونيوس عزل إىل واتصل الخلكيدوني، املجمع رسوم ملخالفة القوم بني
أفالبيانس طرد عىل إنسطاس امللك لدى عاونه بطريرًكا تيموتاوس وإقامة القسطنطيني،
يوم ويف ،٥١٢ سنة الكريس هذا إىل ساويروس وترقية كرسيه، من أنطاكية بطريرك
هذه مهام يدبر وظل البابا، الون القديس ورسالة الخلكيدوني املجمع حرم ارتقائه
إىل أشهر وبعض سنني، خمس للكاثوليكيني واالضطهاد واالعتساف بالعنف البطريركية
بعقد فأمر ،٥١٧ سنة الصالح يوستينوس امللك وخلفه امللك، إنسطاس املنية عاجلت أن
امللك وأمر ساويروس، وحرم الخلكيدوني املجمع مراسيم أيد القسطنطينية يف مجمع
القسطنطينية إىل أتى ثم اإلسكندرية، إىل أنطاكية من ففر لسانه وقطع عليه بالقبض
أجله قىض أن إىل راهب بزي مرص إىل فعاد الثاني، أغابيتوس البابا بأمر منها وطرد
بعض مزاعم عىل ا ردٍّ كبري كتاب تآليفه من نعرفه والذي … األظهر عىل ٥٤٢ سنة
السمعاني له وذكر الثمانية، األوزان يف قصيدة وتسعون وخمس مائتان وله األراطقة،
الطبيعتني مباحث فيه رشح الحق محب عنونه كتابًا العربي وابن ورسائل كتب بعض

بطاركتهم. سلسلة به يبتدئون واليعاقبة املسيح يف
املجمع رسوم عن املحاماة يف جد وقد ،٥١٩ سنة بولس الكاثوليكيني عند وخلفه
وتويف أورشليم من إفراسيوس فخلفه واعتزلها، سنني ثالث البطركية ودبر الخلكيدوني،



سورية تاريخ يف املوجز

وكان ،٥٢٧ سنة األمدي إفرام وخلفه أنطاكية، أصاب الذي بالزلزال داره أنقاض تحت
انتخابه عىل حمل املصابني عىل الغرية من أبداه وما الزالزل، دمرتها ملا أنطاكية يف واليًا
٥٦٥ سنة إىل البطريركية يف واستمر دمنوس وخلفه ،٥٤٥ سنة هللا وتوفاه بطريرًكا،
يف يوستنيانس امللك وقاوم فلسطني أديار من راهبًا وكان إنسطاس، بعده قام حني
بنفيه، امللك هذا فأمر للفساد، محالٍّ يكن لم املسيح جسد أن زعموا من بدعة متابعته
يوستينوس امللك بعزله األمر جدد ولكن حكمه ينفذ فلم ،٥٦٥ سنة املنية عاجلته ولكن
وورًعا الشعر، بصناعة شهريًا وكان غريغوريوس البطركية إىل وارتقى ،٥٦٩ سنة الثاني
سنة هللا توفاه أن إىل البطريركية إىل إنسطاس فعاد ٥٨٤ سنة وتويف رحوًما فاضًال
أنطاكية، يف النصارى عىل هاجوا الذين اليهود وناصب الثاني إنسطاس بعده وقام ،٥٩٨

.٦١٠ سنة ربه لقي حتى املدينة يف وجروه عليه فقبضوا

السادس القرن يف أورشليم بطاركة يف (2)

مع يشرتك أن الوايل عليه ورشط مرقيان، بن يوحنا القرن هذا أوائل يف منهم كان
وأمر غيًظا، فاستشاط إنسطاس امللك ذلك وبلغ فأبى أنطاكية، بطريرك ساويروس
واملؤمنني الرهبان من غفري جمٍّ مع واجتمع بحيلٍة منه فخرج السجن، يف البطريرك بإلقاء
وأظهروا الخلكيدوني، املجمع لرسوم يخضع ال من وكل ساويروس وحرموا الكنيسة، يف
وخلفه ،٥٢٤ سنة يوحنا وتويف عنه، يصمت إنسطاس وجعل الوايل راع ما الثبات من
وسايروس القسطنطيني البطريرك أنتيموس به حرم ٥٣٦ سنة مجمًعا وعقد بطرس
يوستنيانس امللك عزله ولكن مكاريوس، فخلفه ،٥٤٤ سنة وتويف األنطاكي البطريرك
وفاته، حني وال عزله سبب يعلم وال ٥٦٣ سنة عزل ثم أوسطوكيوس، عزله بعد ورقي
يوحنا وخلفه ،٥٧٤ سنة ربه لقي أن إىل أورشليم بطريركية إىل حينئٍذ مكاريوس وعاد
إىل مهامها فدبر عموس وخلفه ،٥٩٤ سنة إىل البطريركي الكريس عىل واستمر الرابع

.٦٠٠ سنة
املجلد يف وذكرناهم سورية، مدن أكثر يف القرن هذا يف األساقفة من كثريين عرفنا
يف رغبة هنا ذكرهم عن ورضبنا ،٤٨٢ صفحة إىل ٤٧٦ صفحة من تاريخنا من الرابع

اإليجاز.
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القرن هذا يف السوريني الدينيني بعضاملشاهري يف (3)

أباميا من يوحنا

كانت التي األديار، أحد يف الرهبانية السرية وأخذ العايص عىل أباميا يف هذا ُولد
النفس وأميال الروحي التدبري يف كتب ثالثة وألف والتقشف، بالورع فعاش هناك كثرية
بالرسيانية كتب أنه ويظهر تضادهم ألنها كتبه؛ تالوة النساطرة بطريرك وحرَّم والكمال،
سبع عنوان (٤٣١ صفحة الرشقية املكتبة من ٢ (مجلد السمعاني له وذكر اليونانية، ال
وكان واإليمان، والتوبة والتجسد التثليث يف رسائل خمس فصًال عرشين وعنوان خطب،
الرسول بولس ورسائل متى لبشارة تفسريات التآليف من له يعقوب اسمه تلميذ له

النبي. إرميا ونبوة

الغزي بروكوب

واشتهر الدينية العلوم درس عىل وعكف الخامس، القرن أواخر يف بفلسطني بغزة ولد
مجمًال املقدسة األسفار معرفة يف ضليًعا وكان األول، يوستينوس امللك أيام يف بها
من واملشهور املستقيم، الرساط إىل كثريين بصالته رد وقد والفضائل، الحميدة بالخالل
يشوع وسفر االشرتاع وتثنية والعدد، واألحبار والخروج التكوين أسفار تفسريه تآليفه
ونبوة األنشاد ونشيد سليمان، وأمثال واأليام امللوك وأسفار القضاة وسفر نون، بن

شتى. موضوعاٍت يف خطب وله إشعيا

األنطاكي يوحنا

أوًال ومارس والفنون، العلوم درس عىل وعكف السادس، القرن مبادي يف بأنطاكية ُولَِد
الكهنوت درجة إىل ورقي الدينية، العلوم درس عىل انصب ثم الدعاوى محامي صناعة
مجموعة حينئٍذ وألف مهامه، يف له وكيًال القسطنطينية إىل األنطاكي بطريركه وأرسله
املواد عىل ورتبه القانوني، الناموس بمكتبة املوسوم التأليف يف مثبتة البيعية للقوانني
وملا يوستنيانس رشائع من عليه يتطبق ما عنوان كل إىل وأضاف عنوانات، أبوابه مسميًا
كنيستها ودبر ،٥٦٤ سنة عليها بطريرًكا أقيم القسطنطيني، البطريرك أفتيثيوس عزل

.٥٧٧ سنة املنية وخرمته سنة عرشة ثالث
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الرحوم يوحنا

ومن منهم هللا أراحه أوالًدا ورزق فتزوج الزواج، عىل والداه وأكرهه حماة يف ُولَِد
بالرحوم، لقب حتى الرحمة فضيلة يف وتناهى والعلم الروحية السرية عىل فعكف امرأته،
والجسدية، الروحية الرحمة بأعمال فتفاضل ،٥٦٠ سنة نحو الكهنوت درجة إىل ورقي
اإلسكندرية، عىل بطريرًكا مرص يف انتخب حتى وصدقاته فضائله بذكر األرجاء وتضوعت
إىل ُفرقي يذعن، أن ألجئ لكنه الثقيل، العبء هذا من والتملص الفرار وحاول فأبى
… الرب كرم من والرزائل البدع أشواك فاقتلع ،٦٠٦ سنة نحو اإلسكندرية بطريركية
كنيسة سبعون وفيها وغادرها، كنائس سبع وفيها اإلسكندرية دخل إنه يقال: حتى
غريهم لسيد وليس السماوي امللكوت ينولونه ألنهم أسياده؛ الفقراء يسمي وكان ومعبًدا،
الكنيسة له وتعيِّد ٦١٦ سنة أو ،٦١٩ سنة القدوسة روحه وفاضت ذلك، ينوله أن

العظام. القديسني كأحد الثاني ترشين ١٢ يف املارونية وكنيستنا الالتينية،

السلمي يوحنا

سنة، وخمسني تسًعا سيناء برية يف ناسًكا العالم واعتزل ،٥٢٥ سنة نحو فلسطني يف ُولَِد
الفضائل، سلم عنونه الذي الكتاب أخصها روحية كتبًا وألف ،٦٠٥ سنة بالرب ورقد
كثرية. لغاٍت إىل ترجم وقد السلمي، يوحنا فيسمى إليه نسب حتى معانيه يف عجيب وهو

الناسك القديسمارون تالمذة
ً ملجأ وكانوا سورية يف أديارهم وتوافرت رهبانه، كثر بالرب مارون القديس رقد أن بعد
إىل رفعوا فنراهم القويم، اإليمان عن يدافعون وكماًة لهم، املبدعني إغواء من للمؤمنني
يوحنا مع عريضة (٥٢٣ سنة إىل ٥١٤ سنة من الرسولية السدة تبوأ (الذي هرمزدا البابا
املوارنة، تاريخ يف والدويهي املجامع، مجموعة يف الباي أثبتها إخوتهم من ورسجيوس
وجملة الكاثوليكي، اإليمان عن ملدافعتهم االضطهاد من يقاسونه ما إليه بها يشكون
سنة ذلك عىل هرمزدا البابا فأجابهم رهبان، وعرشة مائتان العريضة هذه عىل املوقعني
رفعوا ثم الصحيح، اإليمان عن املدافعة يف والتفاني االضطهاد، تحمل عىل يشجعهم ٥١٨
عدوهم ساويروس فيه حرم مجمًعا فعقد القسطنطينية، بطريرك يوحنا إىل عريضة
املسكوني الخامس املجمع ذيل يف ُمعلقة رسائل أيًضا ولهم أباميا، أسقف وبطرس
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تواقيع يف ونرى الكاثوليكي، اإليمان عىل والغرية الحمية، من لهم كان ما منها يتبني
رهبان فغرية مارون»، القديس الدير رئيس هللا برحمة القس «توادورس املجمع هذا
فقد واضطهادهم، غرضهم لنبال هدًفا يقيمونهم البدع أويل جعلت هذه مارون القديس
سمعان القديس دير إىل ذاهبني كانوا بينما أنهم هرمزدا البابا إىل رسالتهم يف ذكروا
راهبًا، وخمسني ثالثمائة منهم وقتلوا عليهم، ووثبوا األرشار، بعض الطريق يف لهم أكمن
أديارهم وأحرقوا إليه لجئوا من املذبح جانب يف وأبسلوا منهم، كثريين يف الجراح وأثخنوا

تموز. ٣١ يف الشهداء لهؤالء تعيِّدان املارونية والكنيسة الالتينية والكنيسة ونهبوها،
حميتهم من ينقص لم مارون القديس برهبان والفتك االضطهاد هذا أن عىل
اعتدائهم من يشكو العربي ابن نرى حتى وبسالة، عدًدا بعد فيما ازدادوا بل وغريتهم،
األب أشهره الذي األثر لنا بني وقد منهم، الكنائس بعض واسرتداد اليعاقبة، جماعته عىل
القرن هذا أواخر يف أنطاكية يف جداًال عقدوا أنهم الربيطاني املتحف عن اإلفرنيس نو
عليها للجواب موعًدا لهم رضبوا رسالة لهم وكتبوا وأفحموهم، اليعاقبة مع السادس
ونرش القويم، اإليمان ويعتنقوا ضاللهم عن لريعووا أو عليها ليجيبوا أيام؛ خمسة مدة
املجمع كرمة أغصان يسمونهم حيث الرسالة، هذه عىل اليعاقبة جواب املذكور األب
املضار وإنزال اليعقوبيني عىل سيطرتهم من ويشكون الون، البابا وجرثومة الخلكيدوني

بهم.
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امللك فوقا أيام يف بسورية كان ما يف (1)

استحوذوا الفرس أن أيامه يف وكان ،٦٠٢ سنة ملكه وأخذ موريق قتل فوقا أن مرَّ
يف أمالكهم عىل الغارات يشنون وأخذوا الرومانيني، أمالك من الفرات وراء ما كل عىل
والحصون القالع يف فيرتاكمون وجههم، من يفرون األهلون وكان فلسطني، حتى سورية
الغالت ويحرقون والقرى، املدن يف املنازل ينتهبون بل الفرس، جنود يحارصهم فال
الحكام لجور فريسة الرعية كانت حرب تكن لم وحيث يدهم، يف وقع من ويأرسون
جور من يأنون كلها اململكة أنحاء يف الشعب وكان واللصوص، األرشار وسطو والقضاة
رجالها يناصبوا أن من وبدًال الحكومة، عىل بالعصيان أنطاكية يف اليهود فجاهر فوقا،
يف جثته وجروا فقتلوه أنطاكية، بطريرك إنسطاس عىل وقبضوا املسيحيني، عىل وثبوا
أمًرا فوقا فأصدر بيوتهم، وحرقوا فأماتوهم األعيان بعض منازل ودخلوا املدينة، شوارع
وأطلعهم اليهود فجمع أورشليم إىل عماله أحد وأرسل مكرهني، ولو اليهود يُعمد بأن
أورشليم يف ومعارك شغٍب إىل فاندفعوا مكرهني، فعمدهم له يذعنوا فلم امللك، أمر عىل
لظاها انترش بل الثورة، جذوة تطفأ ولم كثريين، منهم فوقا فقتل وإسكندرية، وأنطاكية
وأرشبهم األمرين منه لقيوا لكنهم فيها، امللك بعضهم وأهان العاصمة إىل اتصل حتى
رسجيوس وتوَّجه امللك وأخذ هرقل، وقتله أعوانه بعض فوقا عىل ثار أن إىل الحني أمر

.٦١٠ سنة القسطنطيني البطريرك
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هرقل أيام يف بسورية كان ما يف (2)

واعرتض أنطاكية، إىل منها كان ما وكل أباميا وخربوا وانتهبوا ،٦١١ سنة الفرس زحف
املدن من يليها ما وكل أنطاكية وتملكوا شملهم، الفرس فبدد الجنود، بعض مسريهم
اليهود وثار غفلته من هرقل يستفق ولم كثريين، وأرسوا ونهبوها دمشق، بلغوا حتى
عىل ويخرجوا السالح ليحملوا وأورشليم؛ ودمشق بقربس ملتهم بني وأرسلوا صور، يف

الجزاء. رش ونالهم ائتمارهم وافتضح الحكومة
بحرية إىل األردن وضفتي الجليل فغشوا فلسطني، عىل الفرس حمل ٦١٥ سنة ويف
وقبضوا أورشليم ودخلوا والنساك، الرهبان بعض وقتلوا ونهبوا وأحرقوا فدمروا لوط،
وذبحوهم، األرسى هؤالء بعض اليهود فاشرتى واألطفال، والنساء الرجال من كثريين عىل
فارس إىل فأخذوها املقدس، الصليب خشبة أورشليم من الفرس سلب ما أثمن وكان
ويف الكنائس، من وغريها املقدس القرب كنيسة وحرقوا أسريًا، زكريا البطريرك وأخذوا
إىل البالد يف وتوغلوا اإلسكندرية فأخذوا مرص، إىل الفرس زحف ٦١٧ سنة أو ٦١٦ سنة

البسفور. إىل واتصل الصغرى، آسيا عىل منهم آخر جيش وحمل الحبشة
الفرس، محاربة عىل عزم ٦٢٢ سنة ويف غفلته، رقاد من هرقل أخريًا استفاق قد
وتوغل فارس، بالد إىل سار ثم كثرية، مواقٍع يف الفرس عىل وظهر أرمينيا إىل أوًال فمىض
سنة ويف سنني، ست وجوارها بالدهم يف يغالبهم واستمر بها كبري بجيش وفتك فيها
القسطنطينية، يحارص أحدها أرسل جيوش: ثالثة إىل حربه رجال كرسى م قسَّ ٦٢٦
الثالث وأبقى شمله وبدد هرقل امللك أخو توادوروس عليه فانترص أرمينيا إىل والثاني
سنة يف عليه وعرض أمامه، كرسى ففر قسطفون إىل نينوى من هرقل فزحف عنده،
بن شريويه وراسل أباه فقتل عليه، كرسى ابن شريويه هللا وسلط فأباه، الصلح ٦٢٨
ويف بالده، يف أرسى كانوا الذين النصارى جميع إليه يرد أن عىل بالصالح هرقَل كرسى
عىل بينهما الصلح فانعقد املقدس، الصليب وخشبة أورشليم، بطريرك زكريا جملتهم
أورشليم؛ إىل ٦٢٩ سنة وأتى القسطنطينية إىل غانًما ظافًرا هرقل وعاد ٦٢٨ سنة ذلك
وكانت محلها، إىل الصليب خشبة ذخرية ويرد النرص من له قيض ما عىل هللا ليشكر
لم ساملة هي فإذا ختومها، وكهنته البطريرك وتفحص أخذت كما صوانها يف بقيت قد
ويف أميال، ثالثة عنها بعيدين يستمروا أن وأمر أورشليم من اليهود هرقل وطرد تفض،

التايل. املقال يف ذلك عن وسنتكلم لسورية، املسلمني فتُْح كان هرقل أيام
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سورية املسلمني العرب فتح يف (1)

حينئٍذ الخليفة وكان سورية، عىل الغارة يشنون املسلمون العرب أخذ ٦٣٣ سنة يف
وغنم فسبى، البلقاء ناحية عىل وأغار أسامة، عليه ر أمَّ جيًشا فبعث الصديق، بكر أبا
بكر أبو ر وأمَّ منهم، غفري جمٌّ وتألب سورية، لفتح الغنائم هذه برؤية العرب فتهايج
علم وملا فلسطني، إىل العاص ابن عمًرا وبعث الوليد بن بخالد وأمده عليهم، عبيدة أبا
جندي آالف بخمسة قيرصية وايل رسجيوس وبعث دمشق، إىل أتى بذلك الروم ملك هرقل
الريموك، وحارصوا أسريًا وأخذوه القالئل جنوده فسحقوا املسري، عن العرب ليوقف
وقائع وبعد ألف، مائتي نحو هرقل هناك وجيش ألًفا أربعني نحو املسلمني عسكر وكان
فجمع دمشق، فحارصوا الغزاة وأتى الروم، عسكر وتبدد املسلمون استظهر شهرية
توادورس أخاه الجيش هذا عىل ر وأمَّ سورية، مدن يف كانت التي الحامية كل هرقل
بن وخالد عبيدة أبو وقوادهم دمشق عىل الحصار وشددوا املسلمون، الغزاة شمله فبدد
الباب له وفتحوا عبيدة، ألبي الصلح وبذلوا دمشق أهل فخرج العاص، بن وعمرو الوليد
فخري املدينة، وسط يف والتقيا عنوًة أخرى جهٍة من الوليد بن خالد دخل ولكن نهم، فأمَّ
يرتحلوا أو صاغرين الجزية يؤدوا أن أو مسلمني، فيها يبقوا أن املدينة أهل عبيدة أبو

… بعضهم وأقام بعضهم فارتحل أيام، ثالثة مدة يف عنها
إىل بجيشه عبيدة أبو ومىض الخطاب، بن عمر خالفة يف ٦٣٥ سنة دمشق فتح وكان
وكان وبعلبك، وقنرسين حماة أهل فعل وكذلك الجزية، وأدوه إليه أهلها فاستسلم حمص
واستسلموا والتهم، األعمال بعض أهل خلع حتى واللني بالرفق األهلني يعاملون الغزاة
الحصار ودام فحارصوها ٦٢٦ سنة أورشليم إىل املسلمني جيش ومىض الظافرين، إىل
يكون أن ورشطوا التسليم، عىل عولوا منجٍد من األهلون يَر لم وملا أشهر، أربعة من نحًوا
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أورشليم بطريرك وكان مستصغًرا، متواضًعا فأتى الخطاب بن عمر الخليفة يد عىل
مثاًال كانت التي الصلح رشائط معه وأبرم الخليفة فأحبه اللبناني، صفرونيوس حينئٍذ
وطاف املدينة إىل الصلح رشائط عىل التوقيع بعد الخليفة ودخل بعده، جرى صلح لكل
املقدس، القرب كنيسة يف الصالة وقت وحان صفرونيوس، البطريرك وبجانبه الكنائس يف
فأجابه: الكنيسة؟ يف يصِل لم ِلَم البطريرك فسأله خارًجا، وصىل الخليفة منها فخرج
محل واختار كنيستكم.» ويأخذون عمر صىل هنا ويقولون: بعدي املسلمون يأتي «لئال

األقىص. بالجامع املعروف وهو للمسلمني، جامًعا فيه وبنى سليمان هيكل
حوران بني التي البالد كل عىل عبيدة أبا فوىل قسمني، إىل سورية عمر م وقسَّ
عمًرا وأعد … البحر وشواطئ فلسطني عىل يزيد ووىل الفتح، بتكملة وأمره وحلب،
واللد ونابلس السامرة عىل جنوده فاستحوذ سورية فتح بعد مرص لغزوة العاص ابن
حلب لحصار ومضوا جنودهم، عبيدة وأبو يزيد جمع ثم فلسطني، مدن وسائر ويافا،
إليهما، واستسلموا عبيدة وأبا يزيد األهلون فراسل العرب، فهزمهم حاميتها فخرجت
الوليد بن خالد حينئٍذ فوفد املسلمني، يحارب أن وعزم األهلني، من كثريًا الوايل فقتل
أربعة يدافعون فاستمروا حلب، قلعة يف والحامية الوايل وحرص وافتتحها املدينة، فهاجم
فخرج أنطاكية إىل وزحفوا عزاز قلعة أخذوا ثم الجنود، من وكثريون الوايل فأسلم أشهر،
كثريين جنوده من وقتلوا عليه املسلمني جيش فظهر الحرب، نار وتسعرت للقائهم واليها
إال الحصينة سورية مدن من يبَق ولم املدينة، عىل املسلمون واستحوذ الباقون وتشتت
هرقل بن قسطنطني وكان كثيف، بجيٍش العاص بن عمرو إليه فسار فلسطني، قيرصية
له: وقال ذلك إىل عمرو فأجابه املسلمني، جيش أمري يقابل أن وأحب مرفئها يف بأسطول
«نحن فقالوا: الجزية.» وتؤدوا تخضعوا أن وإما تسلموا أن إما للنجاة: وسيلتان «لكم
وانسل الروم فذعر وطيسها، وحمي فاصلة.» إذًا «الحرب فأجابهم: عنهما.» غنى يف

القسطنطينية. إىل بها وأقلع سفنه إىل قسطنطني
بن يزيد وسار وطرطوس، جبلة وفتح عنوة، ففتحها الالذقية إىل عبيدة أبو وسار
عىل أهلها، من كثريًا وجال يسريًا، فتًحا وعرقا وجبيل وبريوت صيدا ففتح سفيان أبي
ففتحها معاوية فقصدهم عمر خالفة آخر يف السواحل هذه بعض عىل غلبوا الروم أن
من سورية مدن أكثر عىل الخلفاء استحوذ النحو هذا وعىل باملقاتلة، وشحنها ورمها
أنهم تواريخهم يف نَر ولم ،٦٤٢ سنة إىل بعضهم قول وعىل ،٦٣٨ سنة إىل ٦٣٣ سنة
من النفع وقلة مسالكه صعوبة أن فالظاهر … فيه حاربوا أو لبنان عىل استحوذوا
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الناموس مكتبة يف السمعاني وروى عليه، االستحواذ عن أوقفتهم فيه التجارة أو أرضه
مسيحيٍّا. واليًا الفتح بعد عليه ولوا أنهم

معاوية خالفة إىل الراشدين الخلفاء أيام يف بسورية كان ما خالصة يف (2)

بن وعيل عفان بن وعثمان الخطاب بن وعمر الصديق بكر أبو هم الرشدين الخلفاء إن
كان الخطاب بن وعمر ،٦٣٥ سنة تويف الذي الصديق بكر أبي أيام ففي طالب، أبي
فوجه سفيان، أبي بن معاوية الشام عىل وىل عمر خالفة آخر ويف ذكرها، املار املدن فتح
سماه حصنًا منها أميال عىل مرجها وبنى طرابلس، إىل األزدي مجيب بن سفياَن معاويُة
إليهم يبعث أو يمدهم، أن يسألونه الروم ملك إىل طرابلس أهل فكتب سفيان، حصن
مقتل وكان بها، فهربوا كثرية بمراكب إليهم فوجه الروم، بالد إىل فيها يهربون بمراكب

لؤلؤة. أبو وكنيته فريوز اسمه رجل قتله ٦٤٥ سنة الخطاب بن عمر
كلها سورية والية فضم الخطاب، بن عمر بعد الخالفة يف عفان بن عثمان وبُويع
ثم ،٥٤ سنة إىل بعدها ما أو ٥٠ سنة قربس معاوية فافتتح دمشق، وايل معاوية إىل
القرآن من نسخٍة عىل االعتماد أيامه يف كان ومما … مدينتها وأخرب أرواد جزيرة فتح
ويف الناس، بأيدي التي املصاحف باقي وحرق النبي، زوجة حفصة عند مودعة كانت

بيده. املصحف وكان فقتلوه داره يف وحرصوه عثمان عىل جماعة تألب ٦٥٦ سنة
ابنته زوج وصهره النبي عم ابن طالب أبي بن عيل عثمان بعد بالخالفة وقام
عىل سورية وايل ومعاوية العاص بن عمرو اتفق أن أيامه يف بسورية كان ومما فاطمة،
أطراف يف صفني يسمى محل يف عيل بجيش جيشهما والتقى طالب، أبي بن عيل قتال
األمر ينتظر فلم ومعاوية، عيل بني املراسالت وطالت ،٦٥٨ سنة الفرات من قريبًا سوريا
أهل من القتىل عدة وأن وقعة، تسعون إنها قيل: حتى كثرية وقعات بينهما فكانت بينهما
ألًفا، وعرشون خمسة عيل مع كانوا الذين العراق أهل ومن ألًفا، وأربعون خمسة سورية
بيننا هللا كتاب «هذا ألعدائهم: وقالوا الرماح عىل املصاحف معاوية أصحاب رفع أن إىل
بما الخالف يفصل الفريقني بني ما َحكًما بوا ينصِّ أن عليه عيل أصحاب فألح وبينكم.»
فاجتمع العاص، ابن عمًرا معاوية واختار األشعري، موىس أبا عيل واختار هللا، كتاب يف
ثم املسلمني، بني شورى األمر يكون وأن مًعا، ومعاوية عليٍّا يخلعا أن وقررا الحكمان
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يف يبدأ أن األشعري موىس أبا العاص بن عمرو فكلف اجتمعوا وقد الناس عىل أقبال
مكانه قام ثم أحبوا.» من األمة هذه ونويل ومعاوية عليٍّا نخلع أن «اتفقنا فقال: الكالم،
كما أخلعه وأنا صاحبه، وخلع سمعتم ما قال موىس أبا «إن فقال: العاص بن عمرو
وفجرت.» غدرت هللا وفقك ال لك «ما موىس: أبو له فقال معاوية.» صاحبي وأثبت خلعه
عليه فسلموا معاوية، إىل الشام وأهل عمرو وانرصف الناس، من حياءً مكة إىل وفر
بينهما وكانت القوة، يف معاوية وأمر بالضعف عيل أمر أخذ الوقت ذلك ومن بالخالفة،
الخوارج. من رجال ثالثة بمؤامرة طالب أبي بن عيل بمقتل ٦٦١ سنة انتهت حروب

ملا بكر أبا «إن وقالوا: بالخالفة، الحسن ابنه أصحابه بايع عيل مقتل بعد ومن
فقال: هللا؟ رسول يا بعدك من الخالفة ملن يقول: عليٍّا إليه أرسل محتًرضا الرسول رأى
خالفته وأثبتوا عيل»، وهو فعًال سأل من السائل «إنما عيل: أصحاب فقال للسائل»،
ابنه هو عيل موت بعد الخليفة وأن وعثمان، وعمر بكر أبي خالفة صحة وأنكروا
عليٍّا توالوا ألنهم املتاولة؛ اآلن ويسمون الشيعيني هؤالء وُسمي الحسني، ابنه ثم الحسن
بُويع الذي معاوية عن وانفصلوا وفارس، العراق يف منازلهم أخص وكانت بيته، وأهل

وغريها. العرب وبالد وإفريقيا ومرص سورية يف عيل مقتل بعد بالخالفة

معاوية خالفة يف بسورية كان ما يف (3)

واله ثم دمشق، عىل الخطاب بن عمر استعمله أمية بن حرب بن صخر ابن هو معاوية
ابتدأت وبه مر، كما عيل مقتل بعد بالخالفة بويع ثم سورية أعمال سائر عىل عثمان
من نحو خالفتهم ومدة خليفة عرش أربعة وعددهم سورية يف أمية بني خلفاء سلسلة
أن بعد إليه، األمر عيل بن الحسن تسليم معاوية أيام يف األحداث وأهم سنة، تسعني
٦٦٩ سنة ويف معاوية، ملناوأة كفٍو غري رجاله رأى ألنه بالخالفة؛ أبيه أصحاب بايعه
هذه أن خلدون ابن وعن القسطنطينية، فحارص عوف بن سفيان مع كثيًفا جيًشا أرسل
بفتح يظفروا فلم يزيد ابنه عليه ر أمَّ بعسكر معاوية نجده ثم ،٦٧١ سنة كانت الحملة
من سورية سواحل عىل املردة سطو أيامه يف وكان سورية، إىل عادوا بل القسطنطينية
هؤالء سطو يمنع أن رشط عىل الروم ملك معاوية فصالح أنطاكية، جهات إىل اليهودية
سنة معاوية وتُويف مروان، بن امللك عبد عىل الكالم يف هؤالء أمر نذكر وسوف … املردة

.٦٧٥
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الثاني معاوية وابنه معاوية بن يزيد أيام يف بسورية كان ما يف (4)

اإلقرار يف الزبري بن هللا وعبد عيل بن الحسني وتردد أبوه، مات ملا بالخالفة يزيد بُويع
عمه ابن فأرسل ليبايعوه، إليهم باملسري عيل بن الحسني الكوفة أهل وكاتب له، بالخالفة
الوايل هللا عبيد وحارصوا ألًفا، ثالثني نحو الحسني فبايع عنه نيابة عقيل بن مسلم
وسار وقتله، املذكور مسلم عىل وقبض الوايل هذا عليهم فانترص قرصه يف بالكوفة
هللا عبيد فقتله رجًال، وأربعون فارًسا وثالثون اثنان إال معه يكن ولم الكوفة إىل الحسني
يزيد فجهز يزيد، طاعة يف الدخول عن ممتنًعا مكة يف فاستمر الزبري بن هللا عبد وأما
فأقام املنية، فداهمته مكة إىل وسار املدينة، أهل فقاتل عقبه ابن مسلًما عليه ر أمَّ جيًشا
يزيد نعي بلغهم حتى الزبري ابن محاًرصا وبقي نمري بن الحصني مقامه الجيش عىل

.٦٨٤ سنة يزيد وفاة وكانت الشام، إىل راجًعا الحصني فارتحل معاوية، بن
ثالثة إال خالفته مدة تكن لم ولكن بالخالفة، الثاني معاوية ابنه بُويع وفاته وبعد
باملدينة أمية بني من الحكم بن مروان وكان الزبري، بن هللا عبد مكة أهل وبايع أشهر،
واليمن والحجاز والعراق البرصى أهل وتابع بالخالفة، الناس فبايعه الشام، إىل وتوجه
حمص، يف األنصاري بشري بن والنعمان قيس بن الضحاك ا رسٍّ وتابعه الزبري، ابن
قيس، بن الضحاك مع والقيسية مروان مع اليمنية فرقتني بسورية الناس فصارت
عىل الكرة وكانت شديًدا، قتاًال واقتتلوا دمشق غوطة يف راهط بمرج الفريقان والتقى
كلها سورية أعمال فدانت وأصحابه، محازبوه وانهزم الضحاك وقتل والقيسية، الضحاك
فأرسل جيش، يف مصعبًا أخاه الزبري ابن وبعث أهلها، وبايعه مرص إىل مىض ثم ملروان،
واستقر بجيشه فانهزم سورية، إىل الدخول عن فمنعه سعيد ابن عمًرا مروان إليه
والحجاز العراق يف الزبري ابن وبقي ومرص، سورية يف األمر له واستتب بدمشق، مروان
سنة وتويف أشهر، تسعة إال مروان خالفة تكن لم ولكن ،٦٨٥ سنة ذلك وكان واليمني،

نفسها. ٦٨٥

مروان بن امللك عبد أيام يف بسورية كان ما يف (5)

والدراهم الدنانري رضب من أول وهو أبيه، موت بعد ٦٨٥ سنة بالخالفة امللك عبد بُويع
األحداث أهم ومن والتاريخ، كذا بمدينة ورضب القرآن آي عليها وكتب اإلسالم، سكة يف
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األمة عىل بالخالفة يستبد وأن مكة، يف الخليفة الزبري ابن من يسرتيح أن عزمه أيامه يف
يف الخليفة أخو الزبري بن مصعب فيها وكان العراق، إىل وسار ٦٩١ سنة فتجهز كلها،
وولده هو ُقتل حتى قاتل الذي مصعب عن العراق أهل وتخىل الجمعان، فاقتتل مكة
يوسف بن الحجاج عليه ر أمَّ جيًشا ٦٩٢ سنة جهز ثم امللك، لعبد العراقني ملك واستوثق
الحجاج حرص حتى الفريقني بني وقعات فكانت مكة، يف الزبري بن هللا عبد لقتال الثقفي
مقتله وبعد ،٦٩٣ سنة الزبري ابن ُقتل حتى أشهر سبعة الحصار ودام بمكة، الزبري بن

طاعته. عىل الناس واجتمع واليمن، بالحجاز امللك لعبد بويع
املكتبي وإنسطاس وزنرلس، شدرانس عليه تابعه ما الرومي خ املؤرِّ توافان وروى
عىل تمردوا املردة يسمونه شعب معاوية أيام يف كان أنه وهو وغريهم، الشماس وبولس
أنطاكية، إىل الجليل من كان ما كل ضبطوا حتى لبنان حول غزواتهم وتوافرت العرب،
عىل الصلح يطلب الروم ملك اللحياني قسطنطني إىل وفًدا يرسل أن معاوية فاضطر
املال من مبلًغا سنة كل له العرب ويدفع غزواتهم، عن املردة يمنع الروم ملك أن رشيطة
أن املذكورون املؤرخون وذكر سنة، ثالثني إىل الصلح فأبرم الجياد، الخيل من وعدًدا
ويوستنيانس امللك عبد الخليفة أيام إىل وغزواتهم سطوهم، عىل استمروا املذكورين املردة
الصلح، تجديد يف يوستنيانس إىل رسًال امللك عبد فأرسل املذكور، قسطنطني ابن الثاني
وخيًال املال من مبالغ ذلك مقابلة يف الروم إىل العرب ويدفع املردة، كبت عىل فاتفقا
املردة، هؤالء من ألًفا عرش اثني فأبعد قواده، من قائًدا يوستنيانس وأرسل وعبيًدا، جياًدا

املذكورون. املؤرخون رواه ما فهذا بمفيليا يف وأقامهم
العالمتان سيما وال علماؤنا، أثبته الذي طائفتنا يف العام والتقليد الحال وقرائن
الذين املوارنة، إال املردة هؤالء ليس أن السمعاني سمعان ويوسف الدويهي البطريرك
وحماة حمص سهول ويف فلسطني وبعض لبنان، جبل يف األيام تلك يف منبثني كانوا
الغربيني املؤلفني مشاهري من كثري ذلك عىل علمانا ووافق وأنطاكية، اللكام جبل إىل
اليعقوبي الشهري العالم العربي ابن ذلك أيد بل وغريهم، إسكندر ونطاليس كبارونيوس
ذكر الذي البالذري منهم أنفسهم، العرب مؤرخي بعض وذكره للموارنة، املخالف
أنه عىل … ويوستنيانس امللك عبد وبني وقسطنطني معاوية بني عقدا اللذين الصلحني
أهل أي: الجراجمة الشرتاك اللكام جبل يف جرجومة إىل نسبة جراجمة املردة هؤالء سمى
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القديس إن بل املوارنة، مذهب عىل كانوا ألنهم الغزوات؛ هذه يف املوارنة مع اللكام جبل
أخت ابن له وكان اللكام، جبل يف رسوم من كان املوارنة عىل بطريرك أول مارون يوحنا
به وسار اللكام، جبل من جيًشا جمع أنه بها املوثوق تقليداتنا ويف إبراهيم، األمري يسمى
،٦٨٥ سنة الطائفة عىل بطريرًكا صري ثم البرتون، مطران كان الذي خاله عن للمدافعة
جبل يف منهم كان ومن لبنان، جبل يف كانوا الذين املوارنة أن تكلف بال فالظاهر وعليه
حتى باالتفاق، املذكورة الغزوات يبدون كانوا الذين هم وحماة حمص سهول ويف اللكام
يطلبون الروم ملك إىل رسًال يرسال أن مروان بن امللك وعبد معاوية الخليفتني ألجئوا
الروم؛ مللك أنصاًرا يعتربونهم كانوا ألنهم املردة؛ هؤالء كبت عىل معه واالتفاق الصلح،
سكانه يعتربون وكانوا مر، كما لبنان عىل استحوذوا يكونوا لم الخلفاء ألن سيما وال

الروم. مللك منارصين أو جنود بمنزلة ومنارصيهم
وأوردوا وتقليداتنا، علماؤنا أثبته ما أيًضا وقبلها أيامنا، يف العلماء بعض خالف قد
أو الفرس من املردة هؤالء بعضهم فجعل فيها، يتفقوا ولم ثابتة غري تخمينات ملرعاهم
أيدوها وال منها يشءٍ عىل يتفقوا لم التي تخميناتهم، من ذلك غري إىل الروم مللك جنوًدا
املرشق مجلة يف منها ثنتان نُرشت مقاالت بأربع هذه دعواهم رددُت وقد راهن، بربهان
املردة هؤالء أن عىل دامغة وأدلة ساطعة، ببيناٍت مبينًا غريها، يف األخريان والثنتان
بلبنان األيام تلك يف منبثني كانوا أنهم نكري وال الذين املوارنة إالَّ يكونوا أن يمكن ال
ألحد جنوًدا املردة كان لو أنه األدلة هذه ومن أنطاكية، إىل اللكام وجبل وحماة، وحمص
حاجة وال معسكراتهم، إىل أو أهلهم إىل لبنان من لهم جالئهم بعد لردوهم الروم ملوك
نظاًما لهم ويفرضوا الصغرى، آسيا من بمفيليا وهو مخصوص عمٍل يف يقيموهم أن
الرابع املجلد يف السمعاني روى كما مخصوصني، وقضاة والة لهم وينصبون مخصوًصا
الون بن السابع قسطنطني كتبه ما عىل اعتماًدا (٦٢٠ (صفحة الناموس مكتبة من
صفحة ٥٠ (فصل امللك بتدبري املوسوم كتابه يف العارش القرن يف كان الذي الحكيم،
ولن أمكنهم ما هذا املوارنة رأي خالفوا من كل أن أوردتها التي األدلة ومن ،(١٣٧
املوارنة. غري املردة مواطن من ذكر وما لبنان، يف كان أو أتى شعب وجود إثبات يمكنهم

.٧٠٧ سنة أو ٧٠٦ سنة امللك عبد وتويف
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السابع القرن يف بعضاملشاهري يف (6)

املشهور، الشاعر جرير منهم عرفناهم فممن القرن، هذا يف املشاهري من عرفنا قلما
قوله: من يظهر كما مروان بن امللك عبد الخليفة عم ابن وكان

ق��ط��ي��ن��ا إل��يَّ س��اق��ك��م ش��ئ��ُت ل��و خ��ل��ي��ف��ة دم��ش��ق ف��ي ع��م��ي اب��ن ه��ذا

العلم، أهل أكثر عند الفرزدق من أشعر وهو مهاجاة، الفرزدق وبني بينه وكان
واألخطل، والفرزدق جرير ثالثة مثل العرص هذا شعراء يف ليس أنه عىل العلماء وأجمعت

مسيحي. واألخطل مسلمان فاألوالن
التعظيم كثري وكان التميمة بمرة نسبه ويتصل غالب، بن همام فهو الفرزدق أما
زوجته وكانت غرضه، بلوغ عىل وساعده معه، نهض إال أحد به استجار فما أبيه، لقرب
وله ذلك عىل فندم طلَّقها وقد رشحها، يطول ونوادر أخبار معها وله املشهورة النَّوار

املشهور: شعره فيها

نَ��واُر م��ط��ل��ق��ًة م��ن��ي غ��دت ��ا ل��مَّ ال��ُك��س��ع��يِّ ن��دام��ة نَ��دم��ُت
ال��ض��راُر أخ��رج��ه ح��ي��ن ك��آدم م��ن��ه��ا ف��خ��رج��ت ج��ن��ت��ي وك��ان��ت

الثامن. القرن من األول الربع يف والفرزدق جرير وتويف
قوله: من يتبني كما مسيحي وهو غوث، بن غياث فاسمه األخطل وأما

األض��اح��ي ل��ح��م ب��آك��ل ول��س��ت ط��وًع��ا رم��ض��ان ب��ص��ائ��ٍم ول��س��ت
ال��ف��الح ع��ل��ى ح��يَّ ال��غ��ي��ر ك��م��ث��ل أن��ادي أب��ًدا ب��ق��ائ��ٍم ول��س��ت
ال��ص��ب��اح م��ن��ب��ل��ج ع��ن��د وأس��ج��د ش��م��وًال س��أش��رب��ه��ا ول��ك��ن��ي

صالحاني أنطون األب طبع وقد األمويني، الخلفاء مدح يف كثرية قصائد وله
.١٨٩١ سنة بريوت يف ديوانه اليسوعي

املزني سلمى أبي بن زهري منهم: النصارى الشعراء من كثري القرن هذا يف وكان
وغريهم تراجمهم اليسوعي شيخو لويس األب جمع وقد العبيس، وعنرتة الزبياني والنابغة
جعفر بن األسود منهم وكان النرصانية، شعراء عنونه كتاب يف النصارى شعراء من
غريهم. إىل العدواني اإلصبع وذو الفحل وعلقمة حجل بن وقوس الجندل، بن وسالمة
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السابع القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف أنطاكية بطاركة يف (1)

نحو مدة بطريرك من أنطاكية كريس خال ٦١٠ سنة نحو الثاني إنسطاس وفاة بعد
أصحاب من وكان أنطاكية، عىل بطريرًكا مكدونيوس أقيم ٦٤٠ سنة ونحو سنة، ثالثني
يف إقامته وكانت ،٦٥٥ سنة إىل حيٍّا بقي أنه ويظهر املسيح، يف الواحدة املشيئة
أو ٦٨٠ سنة حيٍّا وكان أيًضا، القسطنطينية يف وأقام مكاريوس وخلفه القسطنطينية،
املشيئة بدعة عىل إلرصاره حرمه الذي السادس املجمع فيهما كان اللتني ٦٨١ سنة
توافان املجمع هذا وأقام ضالله عىل ا مرصٍّ فيها ومات رومية، إىل امللك وأرسله الواحدة،

.٦٨٥ سنة إىل كرسيها ودبر أنطاكية، عىل بطريرًكا
موت بعد امللكية أو الروم، من بطريرك عليه يقم لم أنطاكية كريس أن والصحيح
وهي الزبيل، لقسطنطني الثانية السنة تاريخ يف توافان روى ما عىل ٧٤٣ سنة إىل توافان
امللحقة التواقيع يف جيورجيوس اسم ورد «نعم تاريخه: يف وتوافيلكتوس ٧٤٣ سنة
الكويان حقق ولكن ،«٦٩١ سنة القسطنطينية يف عقد الذي امللك قرص مجمع بأعمال

التواقيع. هذه عىل آخر كاتب يد من زيد جيورجيوس توقيع أن
كان الذي مارون يوحنا القديس هو إنما أنطاكية كريس يف توافان خلف والذي
أقامه قد وأورشليم أنطاكية بطريركيتي يف الروماني الحرب نائب الفيالدلفي يوحنا
الرسيان فأساقفة الواحدة، املشيئة بدعة عدوى من رعيته ليحفظ البرتون؛ عىل أسقًفا
ليبعدوا بهم؛ ا خاصٍّ أنطاكية عىل بطريرًكا ٥٨٥ سنة توافان وفاة بعد اختاروه املوارنة
البابا أثبت كما أنطاكية بطريركية يف فشت قد كانت التي املذكورة البدعة عن شعبهم
،١٧٤٤ سنة تموز ١٣ يف الرومانية الكنيسة بكرادلة خطبته يف عرش الرابع بناديكتوس
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إىل هللا بنعمة ثابتة وهي األنطاكيني، املوارنة بطاركة سلسلة ابتدأت القديس هذا ومن
.١٧٠٧ سنة البطريرك هذا وتويف اآلن

اإليمان إيضاح كتاب ثانيًا: باسمه، املشهور القداس نافور أوًال: فهي مؤلفاته أما
نحو من شهادة فيه مورًدا العايص عىل مارون القديس دير من اللبنانيني إىل أنفذه
اليعاقبة مزاعم رد يف كتابه ثالثًا: الكاثوليكي، اإليمان عقائد إثبات يف أٍب ثالثني من
يزاد ال أنه فيه مثبتًا الثالثة التقديسات أي: الرتيصاجيون يف رسالته رابًعا: والنساطرة،
هللا ابن الثاني األقنوم إىل موجهة كانت متى إال ارحمنا.» ألجلنا صلبت من «يا عليها:
أثبتنا وقد فصًال، أربعني إىل مقسوًما الكهنوت يف كتابه خامًسا: أجلنا، من تجسد الذي
الردود، بروح املوسوم كتابنا ويف املطول، تاريخنا يف إليه الكتاب هذا صحة نسبة
وأما املذكورين، الكتابني يف إليه نسبته أثبتنا وقد القداس رتبة رشح يف كتابه سادًسا:
ألسباٍب شيئًا يكتب لم أنه السمعاني فظن الواحدة، املشيئة بدعة يف شيئًا كتب هل
كتب أنه قاطعة برباهني إسطفان يوسف البطريرك أثبت ولكن املذكور، العالمة ذكرها
تاريخه يف ورجحنا السمعاني ظن عىل ورد إلينا، يصل لم وإن البدعة، هذه ضد كتابًا

إسطفان. يوسف البطريرك العالمة رأي

السابع القرن يف أورشليم بطاركة يف (2)

زكريا، بعده وقام سنني ثماني مدة إسحق فخلفه األورشليمي، البطريرك عموص تويف
منفاه من عاد ثم فارس، إىل املقدس الصليب خشبة مع الفرس ملك كرسى وأخذه
سنة وتويف ٦٣١ سنة نفيه مدة البطريركية يدير كان الذي موديست وخلفه ،٦٢٩ سنة
لها املسلمني فتح عند أورشليم يف كان الذي وهو ،٦٣٤ سنة سفرونيوس فخلفه ،٦٣٣
وتويف الخطاب، بن عمر الخليفة يد عىل يستسلموا أن سكانها عىل أشار الذي وهو
وأناب متطاولة، سنني بعده من أورشليم كريس وخال ،٦٤٤ سنة نحو سفرونيوس
إىل واليته عمم ثم عمان)، (وهي فيالدلفيا أسقف يوحنا أمورها تدبري يف الروماني الحرب
إال أورشليم عىل بطريرك سفرونيوس بعد يقم لم أنه والظاهر أيًضا، أنطاكية بطريركية

الثامن. القرن مبادي يف
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القرن هذا يف بسورية بعضاملشاهري يف (3)

مرعش أسقف الحرقيل توما

عىل أسقًفا صري ثم األديار أحد يف تهذب وقد األصح، عىل فلسطني يف حرقل قرية من كان
اللغة من املقدسة األسفار من وغريها األناجيل ترجمة يف وعني يعقوبيٍّا، وكان مرعش
الرتجمة هذه مثل وضع قد منبج أسقف إخسنيا كان أن بعد الرسيانية اللغة إىل اليونانية
كتب يف ويستعملونها اليعاقبة، عند مشهورة هذه الحرقيل وترجمة سنة، مائة نحو قبل
النسخة يستعملون اليعاقبة عدا الرسيان جميع أن مع الفرضية وصلواتهم قداساتهم
أيًضا وله الرسل، أيام منذ الرسيانية الكنيسة يف املذاعة بالبسيطة املعروفة الرسيانية
العرش. املنائر كتابه من التواقري مؤلفي من ٧ فصل يف الدويهي ذكره للقداس نافور

بحوران أسقفبرصى يوحنا

ترجمه نافوًرا وألف ،٦٥٠ سنة وتويف النعمان، حرية يف املتنرصين العرب عىل أسقًفا كان
أنه ويظهر يعقوبي أنه منه ويظهر اللوزجيات، يف كتابه من ثاٍن مجلد يف رينودوسيوس

املقدسة. األسفار تفسري يف شيئًا كتب

فيالدلفية أسقف يوحنا

مرتينوس القديس أقامه اآلن) وعمان القديمة عمون ربة (وهي فيالدلفية عىل أسقًفا كان
بطاركة كان إذ وأورشليم، أنطاكية بطريركيتا سيما وال املرشق، يف له نائبًا البابا األول
كهنة فيها ليقيم بطريرك؛ من خاليًا أورشليم كريس وكان البدعة، أويل من أنطاكية
األساقفة من غريه إىل وكتب البدع، أصحاب من يرعوي أن أراد من ويقبل وشمامسة،
هاتني يف يجاهد متطاولة سنني املذكور يوحنا فأقام مهامه، يف له معاونني ليكونوا
جملة ومن والكهنة، األساقفة وإقامة املؤمنني وتشجيع البدع، بمناصبة البطريركيتني
… ٦٧٥ سنة نحو البرتون أسقفية إىل مارون يوحنا القديس األسقفية إىل رقاهم من
عىل بطريرًكا سوريٍّا كان الذي رسجيوس البابا فأقامه رومة، إىل أخذه أنه رواية ويف
يف هؤالء غري األساقفة من عرفنا وقلما الفيالدلفي، يوحنا تويف متى نعلم وال أنطاكية،
الخلفاء فتح بسبب سورية يف حينئٍذ كانت التي السياسية االضطرابات فإن القرن، هذا
وأخبارهم. أسماؤهم عنها تؤخذ التي الهامة وكتاباتهم األساقفة، اجتماعات أوقفت لها
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الثالث الفصل

الثامن القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

دمشق يف األمويني الخلفاء باقي يف (1)

سورية يف أعماله جملة ومن ،٧٠٦ سنة ابنه الوليد خلفه مروان بن امللك عبد وفاة بعد
الجامع، هذا عمارة سليمان أخوه وأكمل األموي، بالجامع املعروف دمشق جامع بناؤه
٧١٥م، وسنة ٩٦ه سنة وتويف املقدس، بيت يف الصخرة قبة أيًضا بنى الذي هو والوليد
عمر عمه ابن واتخذ املظالم، ورد املذكورة السنة يف امللك عبد بن سليمان أخوه وخلفه
بذلك يتوفق فلم ليفتحها القسطنطينية إىل مسلمة أخاه وسري له، وزيًرا العزيز عبد بن
سليمان وتويف سورية إىل خائبًا فعاد عنه املرية وقطع والعواصف، الربد شدة قبل من

.٧١٨ سنة
وكان مرضه، اشتهر ملا بالخالفة سليمان إليه أوىص العزيز، عبد بن عمر فخلفه
إبطاله أعماله بواكري ومن املذكورة، ٧١٨ سنة بالخالفة فبويع مر، كما ووزيره عمه ابن

.٧٢٠ سنة وتويف ناسًكا زاهًدا عفيًفا وكان املنابر، عىل طالب أبي بن عيل سب
العزيز عبد بن عمر بسرية أوًال واستسار املذكورة، السنة يف امللك عبد بن يزيد وخلفه
،٧٢٤ سنة وتويف الدمشقيني، الجهلة بعض بإغراء لذاته عىل ذلك بعد أقبل لكنه سالفه،
غزا أيامه ويف ورًعا، حليًما عادًال وكان امللك عبد بن لهشام بالخالفة وفاته بعد فبويع
سمح أنه أعماله ومن وعاد، فغنم القسطنطينية حتى الصغرى آسيا إىل أخوه مسلمة
من سنة أربعني خلت كانت أن بعد بطريرًكا لهم يقيموا أن أنطاكية يف للمسيحيني
فانتخبوه بطريرًكا ينتخبوه أن أمر إسطفانوس اسمه راهب صديق له وكان بطريرك،

.٧٤٣ سنة وتويف



سورية تاريخ يف املوجز

عكف إنه عنه: وقالوا املذكورة، ٧٤٣ سنة يف امللك عبد بن يزيد بن الوليد وخلفه
لكنه وأصحابه، هشام أهل عىل وضيق بالدين، واستخف الغناء وسماع الخمر رشب عىل
والتمس وكساهم األرزاق وعميانهم الشام أهل زمني عىل أجرى ألنه املربات؛ من يخل لم
الوليد بن يزيد وبايعوا عليه الرعية وثارت ساحته، وبرءوا عنه قيل فيما عذًرا له بعضهم
سنة وقتلوه به فحارصوه قرصه ودخل أصحابه عنه انهزم ثم شديًدا، قتاًال فقاتل األول

.٧٤٥
أهل وخالفه السرية محمود وكان املذكورة، ٧٤٥ سنة األول الوليد بن يزيد وخلفه
إليهم فأرسل حرمه وسلبوا بها ما ونهبوا بها، العباس أخيه دار عىل وهجموا حمص
عىل فلسطني أهل وثار عليها، واستوىل حمص أهل فانهزم شديًدا، قتاًال فاقتتلوا عسكًرا
اقرتب وملا جيًشا عليهم فأرسل الخليفة، لقتال وخرجوا بالدهم من فأخرجوه عامله،
خالفته كانت إذ نفسها ٧٤٥ سنة يف وتويف له، فلسطني وخضعت تفرقوا منهم الجيش

فقط. أشهر بعض
مروان سار ٧٤٦ سنة ويف األول، الوليد بن إلبراهيم بالخالفة بويع يزيد وفاة وبعد
يف وبايعه الخالفة، من إبراهيم لخلع دمشق إىل الجزيرة أمري مروان بن محمد بن
لقتاله، الجنود إبراهيم بعث دمشق من مروان دنا وملا وحمص قنرسين أهل طريقه
إىل جاء إنه وقيل: إبراهيم، واختفى واألرس القتل فيهم ووقع إبراهيم عسكر فانهزم
املذكورة، ٧٤٦ سنة ذلك وكان طائًعا وبايعه إليه، وسلمه األمر من نفسه وخلع مروان
ومن أمية، بني خلفاء أخو وهو ذكره، املار مروان املذكورة السنة يف بعده الخالفة وأخذ
األبواب له ففتحوا بمدينتهم، وأحدق إليهم فسار عصوه حمص أهل أن أيامه يف األحداث
بعض وهدم كثريًا، خلًقا حمص أهل من فقتل قتاٌل بينهم وقع ثم الطاعة، وأظهروا
يزيد عليهم وولوا دمشق غوطة أهل عليه سار ثم أهلها، من جماعة وصلب أسوارها
ونهبهم فانهزموا آالف، عرشة مروان إليهم فأرسل دمشق وحرصوا القرسي، خالد بن
منصبه، من فخلعه هشام بن سليمان عليه ثار ثم غريها، وقرى املزة وأحرقوا العسكر
إليهم مروان فسار بقنرسين، وعسكروا الشام، أهل من ألًفا سبعون سليمان إىل فاجتمع
سليمان ووصل ألًفا ثالثني نحو مروان منهم وقتل وعسكره، هشام بن سليمان فانهزم
فاستسلم تدمر، إىل سليمان وهرب ثانية مروان فهزمهم أهلها إليه فاجتمع حمص، إىل

مروان. إىل حمص أهل
املطلب عبد بن العباس إىل ينتسبون وهم العباس، بني دعوة ظهرت مروان أيام ويف
،٧٤٨ سنة بالعصاوة جهروا ثم ا رسٍّ أوًال بالخالفة مبايعتهم إىل الناس ودعوا النبي، عم
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الحميمة لها: يقال قرية يف بالرشاة مقامه وكان محمد بن إبراهيم يسمى رجل منهم وكان
األبيات: هذه إليه مروان عمال أحد فكتب الثورة، هذه يدبر وكان الشوبك جهة يف

ض��رام ل��ه��ا ي��ك��ون أن وأوش��ك ن��ار وم��ي��ض ال��رم��اد ت��ح��ت أرى
وه��ام ج��ث��ث وق��وده��ا ي��ك��ون ق��وم ع��ق��الء ي��ط��ف��ه��ا ل��م ف��إن
ن��ي��ام؟ أم أم��ي��ة أأي��ق��اظ ش��ع��ري ل��ي��ت ال��ت��ع��ج��ب م��ن ف��ق��ل��ت

يف فألقاه إليه به وبعث وثاقه وشد إبراهيم، إىل فسار بالبلقاء عامله مروان فأمر
عىل الناس فسلم ٧٥٠ سنة العباس بنو ظهر ثم مسمًما، وقيل: مات، حتى الحبس
بلغته ملا بحران مروان وكان بالكوفة، اإلمارة دار فدخل بالخالفة، السفاح العباس أبي
عىل الهزيمة فتمت السفاح العباس أبي وجيش جيشه بني القتال واشتد األخبار، هذه
عسكر منها فدنا حران أتى حتى أهلها فسبه باملوصل، هاربًا مروان وفر مروان، عسكر
عم هللا عبد فلحقه فلسطني، إىل منها فر ثم دمشق إىل ثم حمص إىل فانهزم السفاح،
نيل دخل حتى منه فانهزم مروان بأثر فلسطني إىل منها سار ثم دمشق، وفتح السفاح
فقتله برمٍح رجٌل فطعنه بوقري، كنيسة يف املذكور هللا عبد أخو صالح فأدركه مرص،
وتشتت جماعة، أمية بني من العباسيون قتل ثم السفاح، إىل وأرسله رأسه رجل واحتز
سنة فيها األمويني دولة فأنشئوا األندلس، إىل بعضهم وهرب البالد يف واختلفوا الباقون
واستبد امللك، عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد هناك خلفائهم وأول ،٧٥٧

أمية. لبني خلًفا الخالفة يف العباسيون

بسورية أيامه يف كان وما السفاح العباس أبي يف (2)

سفك إىل رسيًعا وكان ،٧٥٠ سنة بالكوفة بالخالفة بويع العباسيني، الخلفاء أول هو
عمر أبا مرص وعىل عيل بن هللا عبد عمه سورية عىل ووىل بالسفاح، فلقب الدماء،
من املذكور حبيب وكان طاعته، وحوران البثنية وأهل مرة، بن حبيب وخلع امللك، عبد
لخروج وأمنه صالحه، ثم دفعات وقاتله دمشق وايل هللا عبد إليه فسار مروان، قواد
وكاتبوا قنرسين، أهل استمد املذكور الورد أبو وكان طاعته، عن الكوثر بن الورد أبو
فُقتل لقتالهم الصمد عبد أخاه هللا عبد فوجه ألوف، منهم فقدم وتدمر حمص أهل
شديًدا قتاًال ثانية الفريقان فاقتتل أخيه إىل الصمد عبد وانهزم الفريقني، من كثريون

227



سورية تاريخ يف املوجز

قتلوا حتى رجل خمسمائة نحو يف هو وثبت الورد أبي أصحاب فانهزم األخرم، بمرج
دمشق أهل إىل راجًعا وانرصف طاعته يف ودخلوا قنرسين، أهل هللا عبد ن فأمَّ جميًعا،
غرضنا دائرة عن خارجة أخرى وأحداث حروب للسفاح وكانت يقاتلوه، ولم له فدانوا

.٧٥٥ سنة األنبار بمدينة املنية وأدركته ذكرها، عن فنرضب سورية، تاريخ يف

املنصور جعفر أبي يف (3)

جعفر أبو وكان عيىس، أخيه ابن إىل بعده ومن بالخالفة، إليه عهد وقد السفاح أخو هو
أطراف إىل الجنود يف خرج سورية وايل عيل بن هللا عبد وكان السفاح، وفاة عند الحج يف
السفاح بوفاة الكتاب عليهم وقرأ الجنود، فجمع السفاح عمه وفاة خرب فبلغه واليته،
مسلم أبا املنصور جعفر أبو فأرسل حران، نزل حتى وسار نفسه مبايعة إىل ودعاهم
أؤمر لم «إني مسلم: أبو إليه فكتب نصيبني، إىل بلغ الذي هللا عبد لقتال الخراساني
من الشام أهل من هللا عبد مع َمن فخاف الشام.» والني املؤمنني أمري ولكن بقتالك
إىل إال املسري وأبوا لقتالكم.» إال توجه وما الشام يريد ما «وهللا هللا: عبد لهم فقال قتاله،
وكان أشهر، خمسة فاقتتلوا مسلم أبو وتبعه معهم، يسري أن هللا عبد فاضطر … الشام
أخيه مع فانهزم عليه، الحرب آخر يف مسلم أبو ظهر ولكن هللا، لعبد أكثرها يف الفوز
مسلم أبو يحب فلم والشام، مرص عىل بالوالية مسلم أبي إىل املنصور وكتب الصمد، عبد
املنصور إىل حرض وأخريًا الحضور عن فاعتذر املنصور، فطلبه خراسان إىل وتوجه ذلك

العباس. بني دعاة أكرب من وكان فقتله،
والكوفة البرصة بني متوسطة ألنها بغداد؛ بناء يف املنصور ابتدأ ٧٦٣ سنة ويف

.٧٧٥ سنة وفاته وكانت واملوصل،

والرشيد الهادي وابنيه املهدي يف (4)

ومن ،٧٧٥ سنة أبيه موت بعد بالخالفة بويع املنصور جعفر أبي ابن فهو املهدي أما
زنادقة الناحية تلك يف أن وبلغه الرشيد، ابنه يصحبه حلب إىل جاء أنه أيامه يف األحداث
سامًلا وعاد فتوحات ففتح الروم، بالد إىل الرشيد هرون ابنه وأرسل وقتلهم، فجمعهم
يف العربي ابن وروى القسطنطينية، خليج بلغ حتى فسار ثانيًة، أرسله ثم منصوًرا
ألف بسبعني ابنها مملكة افتدت السادس قسطنطني امللك والدة إيرينا أن الدول تاريخ

مسموًما. وقيل: املهدي تويف ٧٨٥ سنة ويف سنة، كل دينار
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يف األحداث من كان ما وقل والده، وفاة يوم بالخالفة وبويع الهادي ابنه وخلفه
خالفته بواكري ومن السنة، تلك الرشيد هرون أخوه وخلفه ٧٨٧م، سنة تويف ألنه أيامه؛
كانت ٨٩٣ سنة أنه أيامه يف بسورية األحداث ومن وتحصينها، ترسيس مدينة بناء تجديد
فاستنجد رجل، ستمائة املرضية من اليمانية وقتل واليمانية، املرضية بني بدمشق فتنة
وساروا فنجدوهم، قيس بني واستنجدوا ينجدوهم، فلم وسليحا قضاعة بني املرضية
هرون فعزل بينهم القتال وكثر رجل، ثمانمائة اليمانية من فقتلوا البلقاء أرض إىل معهم
نحو القتال فدام صالح، بن إبراهيم عليها ووىل دمشق عن عيل بن الصمد عبد الرشيد
٧٩٦م. سنة الفتنة هذه فسكن دمشق، إىل الربمكي يحيى بن جعفر سار أن إىل سنتني
يحيى بن جعفر استوزر قد كان فإنه بالربامكة، إيقاعه املشهورة الرشيد أعمال ومن
وأتبع األنبار يف فقتله فأرسل متبوعه، وخالف وبغى فاستطال منزلته وعظم الربمكي،
.٨٠٣ سنة ذلك وكان وضياع، ومتاع ماٍل من للربامكة كان ما كل وأخذ وولده، أباه به
ضواحي إىل الرشيد بلغ حتى الروم ملك نيقوفور مع حرب للرشيد وكانت
وعده أخلف لكنه سنوية، جزية يدفع بأن وتعهد الصلح نيقوفور فطلب القسطنطينية،
فتذلل البوسفور، إىل وبلغ الصغرى بآسيا كثرية مواضع ودمر وانتهب الرشيد، إليه فعاد
ذلك بعد ألَّب نيقوفور لكن متفاخًرا الرشيد فعاد باليمني، وعوده ووثق له نيقوفور
جيشه شمل وتشتت نيقوفور وجرح وقاتله الرشيد فالتقاه فريجية، إىل وسار جيًشا
سنة كل دينار ألف ثالثني غرامة عليه الرشيد فافرتض ألًفا، أربعون منه ُقتل أن بعد
أهل أعني يف وقتئٍذ كانت ساعة إليه وأرسل (رشملان)، الكبري كرلوس الرشيد وواىل …
وكان بأورشليم، املقدس القرب كنيسة مفاتيح إليه أرسل إنه وقيل: املدهشات، من املغرب
واليونانية الرسيانية من العلماء كتب من كثري برتجمة وعني والعلماء للعلم محبٍّا الرشيد

٨٠٩م. سنة وهي ١٩٣ه سنة وتويف العربية، إىل

الثامن القرن يف الدنيويني العلم مشاهري يف (5)

ُسبي بأفغان كابل من أصله أن والراجح الشامي، مكحول القرن هذا يف هؤالء من كان
اإلمام أستاذ وهو بالفتيا، منه أبرص زمانه يف يكن ولم بدمشق، وأقام فُعتق منها،

٧٣٧م. سنة وتويف ذكره اآلتي األوزاعي
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األوزاعي اإلمام

بريوت يسكن وكان منه، أعلم أيامه يف بالشام يكن لم األوزاعي، محمد بن عمر أبو هو
ودفن ،٧٧٤ سنة وتويف بريوت إىل أمه ونقلته بالبقاع ونشأ ،٧١٠ سنة نحو ببعلبك وولد
باملقام اآلن املعروف املحل يف هي وربما حنتوش لها: يقال بريوت باب عىل قرية يف

إليه. املعزو

الجن ديك

شعراء من وهو بحمص، وولد سليمية من أصله رغبان، بن السالم عبد محمد أبو هو
غاية يف وشعر الحسني يف مراٍث وله ،٨٥١ سنة وتويف ٧٧٦ سنة ولد العباسية الدولة
أيام يف اشتهر الرهاوي توافيلس النصارى العلماء من القرن هذا يف وكان … الجودة
كان إنه وقال: الدول، تاريخ يف العربي ابن ترجمته وروى إليه، املقربني من وكان املهدي،
أومريوس كتابي ونقل حسن تاريخ كتاب وله لبنان، جبل يف الذين املوارنة مذهب عىل
الفصاحة، من يكون ما بغاية الرسيانية إىل اليونانية من إيليون مدينة فتح عىل الشاعر
وأنه ،٧٨٥ سنة تويف أنه :٦٤ صفحة ١ مجلد الرشقية املكتبة يف السمعاني العالمة وذكر
األلفاظ لضبط اليونانية الحركات شبه عىل الخمس الرسيانية الحركات جعل الذي هو
جمع باملدينة، السبعة الفقهاء العرص هذا يف وكان أومريوس، لكتب ترجمته يف اليونانية

وهو: بيت يف أسماءهم الشعراء بعض

خ��ارج��ه ب��ك��ر أب��و س��ل��ي��م��ان س��ع��ي��د ق��اس��م ع��روة ال��ل��ه ع��ب��ي��د ف��خ��ذه��م

الخامس املجلد يف منهم كل ترجمة وتجد والفتية، الفقه علم انترش هؤالء ومن
املذاهب أصحاب الفقه أئمة أيًضا فيه وكان تاريخنا، من ٢٤٦ صفحة إىل ٢٤٤ صفحة
ثم الشافعي، اإلمام ثم مالك هللا عبد أبو واإلمام النعمان حنيفة أبو اإلمام وهم األربعة:
العروض، علم استنبط الذي الخليل القرن هذا يف النحو أئمة من وكان حنبل، بن أحمد
وقد والكسائي، ٨٠٠ سنة نحو تويف الشهري النحوي وسيبويه ،٧٩٠ سنة نحو وتويف

.٨٣٥ سنة وتويف واألخفش ٨٠٥ سنة تويف
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الرابع الفصل

الثامن القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة من اشتهر من يف (1)

أقيم أن إىل سنة خمسني نحو للروم بطريرك من فارغة استمرت أنطاكية بطريركية إن
فيها وكان العرب، خليفة هشام والية يف ٧٤٢ سنة إسطفان اسمه راهب بطريرك لها
عىل البطاركة من غريه وخلفه ،٧٠٧ سنة وتويف املوارنة عىل بطريرًكا مارون يوحنا
توافيلكتوس، الروم بطاركة من إسطفان وخلف بطاركتهم، سلسلة يف املذكورين املوارنة
وخلفه ،٧٨٧ سنة نحو وتويف املوآبيني بالد من األول توادورس وخلفه ،٧٥٠ سنة وتويف
من كرسيها فرغ أن فبعد أورشليم وأما ،٨١٢ سنة تويف أنه ويظهر توادوريطوس
الخامس يوحنا عليها أقيم ٦٣٥ سنة نحو صفرونيوس بطريركها موت بعد بطريرك
توادروس إال خليفة له نجد ولم سنة، ثالثني نحو البطريركية هذه فدبر ،٧٠٥ سنة
األول بولس البابا إىل كتبها رسالة من ويظهر ،٧٥٢ سنة البطريركية إىل ارتقى الذي
ويظهر … ذلك بعد عاش سنة كم يعلم وال السنة، تلك إىل حيٍّا استمر أنه ٧٦٧ سنة
املجمع فيها عقد التي ٧٨٧ سنة حيٍّا كان إليا يسمى بطريرك خلفه أنه اآلثار بعض من
جيورجيوس اسمه بطريرك وخلفه ،٧٩٧ سنة كانت وفاته أن واألظهر الثاني، النيقوي

.٨٠٧ سنة تويف أنه ويظهر

القرن هذا يف سورية بعضأساقفة يف (2)

هو أنه والراجح بريوت، مطران أتناسيوس القرن هذا يف األساقفة هؤالء من عرفنا
يف لذكرها ويحتفل ،٧٦٣ سنة بريوت يف هللا صنعها التي الشهرية اآلية خرب كتب الذي
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كان وهو النيقوي، املجمع يف خربها تُيل وقد آب، شهر من ٩ يف الروماني السنكسار
وكانت مجمعهم، من مقربٍة عىل داًرا املسيحيني أحد واستأجر بريوت، يف كثريين اليهود
رجل استأجرها التي الدار هذه من انتقاله عند أخذها عن غفل املصلوب صورة غرفته يف
رأى، بما املجمع رؤساء وأخرب املسيح، عىل يجدف فطفق أمته، من رجل وضافه يهودي،
أجدادنا صنع ما بها نصنع «هلم وقالوا: محلها، من الصورة وأنزلوا البيت يف فاجتمعوا
ورضبوا باملسامري، ورجليها يديها وثقبوا ولطموها وجهها يف فبصقوا بها.» ر باملصوَّ
النصارى «زعم وقالوا: وماء، دم منها فجرى بحربٍة، جنبها وطعنوا بقصبٍة رأسها
واألعالء املرىض ونستدعي واملاء، الدم هذا من شيئًا نأخذ فهلمَّ كثرية.» آيات صنع أنه
من مخلًَّعا دهنوهم من أول وكان فملئوه الطعنة، محل من إناء فأدنوا به، وندهنهم
فاستولت لساعتهم، فربئوا وبأعالء للحال فأبرصوا بعميان وأتوا يعدو، فقفز مولده
عليه وقصوا الصورة ومعهم األسقف، إىل اليهود من كثري ومىض الجميع، عىل الدهشة
كنيسة مجمعهم وحول فنرصهم، هم ينرصِّ أن وسألوه رأوها، التي واآليات صنعوا ما خرب
بجامع اآلن املعروف الجامع من مقربٍة عىل موقعها كان أنه ويظن املخلص، اسم عىل
وهو بجانبها، عرش الثالث القرن منتصف يف الفرنسيسيون اآلباء أقام حيث الرساي،

املدينة. هذه يف املعروف القديم ديرهم
منها كثرية، تآليف إليه وتُعزى صيدا، أسقف بولس أيًضا سورية أساقفة من وكان
مكتبته يف الوتيكانية املكتبة كتب بني السمعاني ذكرها املسيحي الدين عن محاماته
مزاعم بها فند املسيح مجيء يف مقالة ومنها الثاني، املجلد من ٥١١ صفحة الرشقية
ممارسة وكتاب البدع يف ومقالة صيدا، يف املسلمني أحد إىل أنفذها ورسالة اليهود،

غريها. إىل القويم اإليمان يف وخطبة الفضائل
الدمشقي، يوحنا القديس أيام يف دمشق أسقف الثاني بطرس أيًضا منهم وكان
يف وكان القويم، بالرأي املوسوم كتابه يكتب أن القديس هذا عىل اقرتح الذي وهو
األوىل املبادئ يف كتابه عليه أمال وقد الدمشقي، يوحنا القديس تلميذ يوحنا الالذقية
ليوحنا تلميذًا كان أنه واملعلوم قارة، أبو توادورس أيًضا ومنهم الالهوت، علم إلدراك
منها مؤلفات وله األظهر، عىل ٧٧٠ سنة بفلسطني حران أسقفية إىل رقي ثم الدمشقي،

التجسد. يف ومقالة البدع وأصحاب اليهود مزاعم رد يف كتاب
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القرن هذا يف بسورية بعضاملشاهري يف (3)

أبيه اسم وكان ،٦٧٦ سنة بدمشق ولد الدمشقي، يوحنا القديس املشاهري هؤالء أعظم
راهبًا األرسى بني يوم ذات ورأى األمويني، الخلفاء عند املقام مرفوع وكان منصوًرا
العلوم فأخذ ابنه، ليوحنا أستاذًا واتخذه عنه، العفو الخليفة سأل قزما اسمه إيطاليٍّا
ضوى أيًضا، قزما اسمه أورشليم من يتيم شاب دروسه يف يرافقه وكان بها، وبرع عنه
ليكون هللا دعاه ثم أورشليم، نواحي يف سابا القديس دير إىل دروسه من الفروغ بعد
للجنة رئيًسا أبيه وفاة بعد الخليفة فأقامه يوحنا وأما غزة، جهة يف مايوما عىل أسقًفا
القديس دير إىل قزما برفيقه ولحق العالم، عن واالنفراد الزهد آثر لكنه وأعزه مشورته،
كل له قر حتى ذكرها اآلتي كتبه تأليف عىل منكبًا متهجًدا متورًعا حياته وقىض سابا
البيعية، األلحان تهذيبه به عني ما جملة ويف مرصه، وفريد عرصه زينة أنه عرفه من
وبعض امللكية كنيسة عنه فأخذتها رفيقه، قزما ذلك عىل عاونه ضوابط لها ووضعه
بعض يف وقيل الصور، إكرام منكري بدعة مقاومة يف نفسه وأجهد الرسيان، كنائس
إىل فخشع يده، فزلم إليه رفعت مزورة لرسالة عليه تغري الخليفة إن العربية: ترجماته
يوثق فال الباهرة اآلية هذه تأليفه يف هو يذكر ولم ساملة، له فأعادتها العذراء صورة
اآلباء بني اإلكويني توما القديس كان كما الرشقيني اآلباء بني الدمشقي وكان بصحتها،
سنة هللا وتوفاه القدماء، الفالسفة بعض مذاهب إىل املسيحية الفلسفة إسناد يف الغربيني

األصح. عىل ٧٥٦
يشتمل العلم بينبوع موسوم وكتاب الهوتية، مقاالت سبع منها فكثرية مؤلفاته وأما
فيه ذكر املبتدعني يف والثاني الفلسفية، واملبادئ املنطق يف األول أسفار ثالثة عىل
محاربي بدعة تفنيد يف كتاب ومنها القويم اإليمان رشح يف والثالث مبتدع، مائة نحو
رد يف وكتاب دمشق، أساقفة رئيس بطرس باسم كتبه القويم الرأي يف وكتاب الصور،
مسلم بني ومحاورة املانويني مزاعم لرد ومانوي مسيحي بني ومحاورة اليعاقبة، مزاعم
يورد حيث املقدسة املوازنات يف كتابه كتبه أبدع ومن كثرية، مقاالٌت وله … ومسيحي
األسفار يف لها مؤيًدا جاء ما بكل ويثبتها فضيلة وكل اإليمان، عقائد من عقيدة كل
مدح يف شعرية قصائد ست وله أيًضا كثرية خطٌب وله والعلماء، اآلباء وأقوال املقدسة

متى. بشارة تفسري يف وفقرات قسطنطني، البابا إىل ورسالة والقديسني اآلباء بعض
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إكريت أندراوسأسقف

بأورشليم؛ األديار بعض يف وأقام تعليمه، يف للدمشقي رفيًقا كان وربما بدمشق ولد
فرقي وفصاحته بورعه واشتهر القسطنطينية، إىل مىض ثم األورشليمي يسمى ولذلك
كثرية خطٌب وله عنها أقلع ثم الواحدة، املشيئة بدعة إىل أوًال وجنح إكريت، أسقفية إىل

الشهري. جيورجيوس للقديس تقريظ منها
الدمشقيان، والونتيوس بطرس السوريني العلماء من أيًضا القرن هذا يف وكان
بفلسطني أوتيميوس القديس دير رئيس وإنسطاس أورشليم، كنيسة كاهن وإسطفانوس

الالتينية. إىل قوريان ترجمه الذي اليهود، عىل الرد صاحب
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التاسع القرن الدنيوييف تاريخسورية يف

التاسع القرن يف العباسيني الخلفاء يف (1)

املأمون اسم ٨١١ سنة وأبطل األمني ابنه فخلفه ،٨٠٩ سنة تويف الرشيد هرون أن ذكرنا
فكانت للمأمون، بعده ومن األمني إىل بالخالفة عهد قد أبوهما وكان الخطبة، يف أخيه
ويف بالخالفة، املأمون واستبداد ،٨١٤ سنة األمني قتل إىل أفضت األخوين بني حرب
املسلمني عهد ويل طالب أبي بن عيل ولد من جعفر بن موىس ابن عليٍّا جعل ٨١٧ سنة
بالخالفة بغداد أهل وبايع الخالفة من وخلعوه العباس، بني عىل ذلك فصعب والخليفة،
بالخالفة ودعوا إبراهيم بغداد أهل فخلع املذكور عيل مات ولكن املهدي، بن إلبراهيم

.٨٣٣ سنة إىل عليها واستمر للمأمون،
بن العباس باسم ونادوا الجند، وتشعب املعتصم ألخيه بالخالفة بُويع وفاته وبعد
ملك توافيل املعتصم وحارب الجند وأسكت عمه فبايع املعتصم، واستحرضه املأمون
باهلل، املعتصم ُفسمي اسمه إىل هللا اسم أضاف من أول وهو ،٨٤٢ سنة وتويف الروم
صقلية جزيرة عىل املسلمون استوىل أيامه ويف السنة، تلك باهلل الواثق ابنه أخوه وخلفه
بن عيل بن الحسني قرب هدم أعماله ومن هللا، عىل املتوكل أخوه وخلفه ،٨٤٧ سنة وتويف
قتل عىل عامل قد وكان باهلل، املنترص ابنه وخلفه ،٨٦٢ سنة مقتوًال ومات طالب، أبي
عىل الدولة كرباء اتفق وفاته بعد ومن ،٨٦٣ سنة وتويف أشهر، ستة إال يملك فلم أبيه
بسامراء قرصه يف املشاغبون وحرصه أيامه يف الشغب فكثر املعتصم، بن املستعني تولية
املستعني لحرب جنوًدا فسري هللا، عىل املتوكل بن املعتز الشاغبون وأقام بغداد، إىل فهرب
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سنة ففعل نفسه، خلع عىل املستعني الدولة كرباء فأكره شديد، قتاٌل الفريقني بني وكان
واستبد فعصاه وسورية، مرص عىل طولون بن أحمد ووىل ببغداد، للمعتز وُخطب ،٨٦٧
حتى وعذبوه عليه، فقبضوا املعتز خلع عىل الجنود بعض واتفق ،٨٧٠ سنة بواليتهما
أحد إال الخالفة يف يبق ولم باهلل، الواثق ابن وهو باهلل املهتدي وخلفه ،٨٧٠ سنة مات
عىل املتوكل بن هللا عىل املعتمد الدولة كرباء فاختار ،٨٧١ سنة وُقتل ونصًفا شهًرا عرش
باهلل للمعتضد بالخالفة بويع وفاته بعد ومن ،٨٩٣ سنة إىل الخالفة عىل فاستمر هللا،

.٩٠٢ سنة وتويف املوفق أخيه ابن

التاسع القرن يف بسورية كانت التي أخصاألحداث يف (2)

إىل عنهم فانتقل سليمان، بن إسحق عاملهم عىل حمص أهل اختلف ٨١٠ سنة يف
حتى حمص أهل فقاتل الحريس سعيد بن هللا عبد مكانه واستعمل األمني، فعزله سلمية
وأكثر ومرص سورية عىل املعتصم أخاه املأمون وىل ٨٢٩ سنة ويف فأمنهم، األمان سألوا
سيمساط فأخذ سورية الروم ملك توافيل غزا ٨٣٩ سنة ويف دمشق، إىل الرتداد املأمون
بغالطية، مدينة عمورية وحارص ملقاومته املعتصم فهب بزبطرة كذلك وصنع ونهبها،
املعتصم أيام يف وخرج املرشق، يف مدينة أعمر وكانت دورها، وأحرق عنوة ففتحها
حرمه عىل سطا جنديٍّا وقتل ،٨٤٢ سنة اليماني املربقع حرب أبو اسمه بفلسطني رجل
متربقًعا النهار يف يظهر وكان … األردن جبال بعض وقصد برقًعا، وجهه وألبس وهرب
وكان الناحية، تلك فالحي من قوم فاستجابه الخليفة يعيب وكان والورع، الزهد وأظهر
بأمره، املعتصم ودرى اليمانية، رؤساء من جماعة إليه ضوى ثم أمية بني من أنه يزعم
من عنده رأى ما لكثرة يواقعه أن يرد فلم الحضاري، رجاء مع رجل ألف إليه فأرسل
شمله وشتت فقاتله، الواثق أيام يف املربقع قتال إىل رجاء فعاد املعتصم ومات الرجال،

أسريًا. وأخذه
وحرصوا وأفسدوا وعاثوا الواثق، خالفة بدء يف بدمشق القيسية ثار ٨٤٢ سنة ويف
راهط، بمرج وقاتلهم املذكور رجاء مع عسكًرا إليهم الواثق فأرسل بدمشق، عاملهم

الباقون. وانهزم رجل وخمسمائة ألف نحو القيسية من فقتل
امللك دواوين ونقل بها، املقام عىل وعزم دمشق، إىل املتوكل سار ٨٥٩ سنة ويف

سامرَّاء. إىل فرجع دمشق استوبأ ثم إليها،
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الرافقي، إبراهيم بن موىس املغيث أبي بعاملهم حمص أهل وثب ٨٥٢ سنة ويف
فوثبوا بهم فعسف األنباري محمد مكانه املتوكل فوكل أصحابه، من وقتلوا فأخرجوه
املدينة، من النصارى وأخرج جماعة منهم وقتل بهم فظفر بجنٍد املتوكل فأمده به،

تجاوره. كانت بجامع إحداها وأدخل كنائسهم وهدم
ومرص سورية عىل طولون بن أحمد تولية القرن هذا يف بسورية كان ما وأهم
ولد من السليك بن الشيخ بن عيىس املعتز وىل ٨٦٧ سنة ففي بواليتهما، واستبداده
وأعمالها دمشق عىل فتغلب بالعراق، كان شقيٍّا واستغرض الرملة، عىل مرة بن جساس
مرص عىل طولون بن أحمد املعتز وىل ثم الخليفة، إىل سورية من يُحمل كان ما وقطع
فملك مرص من طولون ابن فسار ،٨٧٨ سنة دمشق وايل ماجور ومات ،٨٦٩ سنة
واليها الطويل سيما فحارب أنطاكية إىل وسار حلب، ثم حماة ثم حمص ثم دمشق
بلعن هللا عىل املعتمد وأمر وسورية، مرص بوالية واستبد عنوة أنطاكية ودخل فقتله
ومع واليته، أعمال جميع يف كذلك بلعنه طولون ابن فأمر املنابر، عىل طولون بن أحمد
متحكًما كان الذي املوفق أخيه من حاله إليه يشكو طولون ابن إىل املعتمد كتب ذلك
املعتمد وهم أخيه، عىل له فينترص مرص، إىل إليه يأتي أن طولون ابن عليه فأشار به،

ذويه. بعض منه فمنعه مرص إىل باملسري
املعروف والجامع يافا، قلعة بنى الذي وهو طولون بن أحمد تويف ٨٨٤ وسنة
دمشق، أهل عليه وانتقض قيام، أحسن بملكه فقام ابنه خمارويه وخلفه بمرص به
وايل الساج أبي بن ومحمد املوصل وايل كنداج بن إسحق سار ولكن طاعته، إىل فردهم
بخيانة دمشق عىل ثم وحمص، وحلب أنطاكية عىل واستحوذا الخليفة، بإمداد األنبار
إىل وساروا دمشق فاسرتدوا سورية، إىل مرص من الجيوش خمارويه فسري عاملها،
العراق عسكر وأتى بشيزر املنازل يف فتفرقوا الشتاء وهجم أعداؤهم، كان حيث شيزر
العراق جيش أمري وسار عظيمة، مقتلة منهم وقتلوا املنازل يف فكبسوهم ألعدائهم، نجدًة
جيش أمري املعتضد وقدم مرص، من بعساكره خمارويه وخرج ،٨٨٥ سنة دمشق فملك
دمشق، إىل املعتضد انهزام إىل أفىض الجيشني بني شديد قتاٌل وكان الرملة، إىل العراق
إىل مرص من خمارويه والية وانبسطت ترسيس، حتى فسار أبوابها أهلها له يفتح فلم
املذكورين األنبار ووايل واليهما بني وقعت عداوة بسبب واملوصل الجزيرة إىل ثم ترسيس
لخمارويه وخطب واملوصل، الجزيرة عىل استوىل حتى األنبار لوايل خمارويه وإنجاد
بعساكره، خمارويه إليه فسار خمارويه عىل ٨٨٩ سنة الوايل هذا انتقض ثم فيهما،
إىل فانهزم املذكور، الوايل الساج أبي ابن به ُدحر دمشق جهة يف قتاٌل بينهما فكان
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وملا دمشق، إىل عاد ثم املوصل، إىل أثره يف وخمارويه الرقة إىل ثم حلب إىل ثم حمص
فقال … الندى قطر بنته عىل ابنه يزوج بأن خمارويه راسله بالخالفة املعتضد بويع
بعض قتله بدمشق خمارويه ُقتل ٨٩٦ سنة ويف إليه، فزفها أتزوجها.» «أنا املعتضد:
جنده بعض فقتله صبيٍّا وكان جيًشا، املسمى ابنه خمارويه جيش قواد وبايع خدامه،
إىل بعضهم وسار الكوفة يف القرامطة وظهر ،٨٩٧ سنة الوالية يف هرون أخاه وأقعدوا
وأخذوا مال، عىل أهلها فصالحهم دمشق وحارصوا العرب، من جموًعا وجمع دمشق،
،٩٠٥ سنة جيًشا املكتفي وأرسل كثريين، وقتلوا وبعلبك وسلمية واملعرة وحماة حمص
خمارويه بن هرون ففارق مرص، إىل وسار دمشق عىل واستوىل القرامطة عىل فانترص
وقعات فكانت معه، بقي بمن هرون فخرج الخليفة بعسكر ولحقوا قواده، من كثريون
الفتنة، ليخمد فركب هرون عسكر بني خصومة وقعت ثم الخليفة، عسكر وبني بينه
عسكر مناصبة يستطع ولم شيبان، عمه ابن بعده باألمر وقام املغاربة بعض فقتله
عىل وقبض مرص، عىل الخليفة جيش قائد سليمان بن محمد فاستوىل ليًال وفر الخليفة
بني دولة انقرضت وهكذا بالفتح، املكتفي إىل وكتب بغداد إىل وحملهم طولون، بني

ومرص. سورية من طولون

التاسع القرن يف بسورية املشاهري يف (3)

تمام أبي يف

بجاسم ٨٠٩ سنة ولد نرصاني وهو طي إىل وينسب الحارث، بن أوس بن حبيب هو
الكالم، حلو فصيًحا وكان بمرص ونشأ دمشق، أعمال من الجيدور قرى من قرية
وحسن شعره وفصاحة فضله، ديباجة يف عرصه واحد «كان حقه: يف الصويل قال
فحول سماه آخر مجموع وله فضله، غزارة عىل دلت التي الحماسة كتاب وله أسلوبه.»
وكتاب واإلسالميني، واملخرضمني الجاهلية شعراء من كثرية طائفة بني فيه جمع الشعراء
العلماء: قال البالد، وجاب جوائزهم وأخذ الخلفاء، ومدح الشعراء، شعر من االختيارات
يف الطائي وداود جوده يف طي حاتم بابه: يف مجيد واحد كل ثالثة طي قبيلة من «خرج

.٨٤٧ سنة نحو املوصل يف تمام أبو وتويف شعره.» يف تمام وأبو زهده،
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البحرتي

والية (يف بمنبج ولد املشهور، الشاعر الطائي يحيى بن عبيد بن الوليد عبادة أبو هو
الخلفاء من جماعة ومدح العراق، إىل خرج ثم بها وتخرج ونشأ ،٨٢٠ سنة نحو حلب)
وكان وضواحيها، حلب فيها يذكر كثرية أشعاٌر وله والروساء، األكابر من كثريًا وخلًقا
املعجم، حروف عىل ورتبه شعره، الصويل بكر أبو وجمع الذهب، سالسل لشعره: يقال
حلب أو بمنبج البحرتي وتويف األنواع، عىل ورتبه األصبهاني، حمزة بن عيل أيًضا وجمعه

أجداده. أحد بحرت إىل نسبة والبحرتي ٨٩٨ سنة

املاروني قيس

املارونيني، من مارون متبعي «ولبعض فقال: واإلرشاف، التنبيه كتابه يف املسعودي ذكره
واملدن والكتب واألنبياء الخليقة وابتداء التاريخ يف حسن كتاب املاروني بقيس ويعرف
أن واملعلوم املكتفي، إىل بتصنيفه وانتهى وأخبارهم.» وغريهم الروم وملوك واألمم
وأوائل التاسع القرن آخر يف عاش هذا قيس فيكون وعليه ،٩٠٨ سنة تويف املكتفي
الربيطاني املتحف يف رسياني كتيب عىل اإلفرنيس املسترشق نو األب عثر وقد العارش،
رسياني تاريخ من بفقر إياه واسًما ١٨٩٩ سنة بربيس وطبعه ،١٧٢١٦ عدد تحت
أطال وقد املاروني، قيس كتاب من مقاطيع الفقر تلك أن نو األب ظن وقد ماروني،
أهميتها، عظم وبني الفقر هذه يف الكالم األملانية) األسيادية املجلة (يف نلدك العالمة
الذي والكتيب نلدك رواها التي املقاطيع أن لنا يظهر والذي ماروني، كاتب إىل وعزاها

كله. ال املسعودي ذكره الذي املاروني قيس تاريخ من جزء هي نو األب نرشه
املعروف املستنري بن محمد السوريني غري املشاهري من التاسع القرن يف وكان
بالفراء املعروف الكويف هللا عبد بن ويحيى ،٨٢٢ سنة وتويف البرصي النحوي بقطرب
٨٣٣ سنة وتويف البرصي واألصمعي ،٨٢٣ سنة وتويف واللغة، بالنحو الكوفيني أعلم
النحو يف عرصه إمام البرصي واملازني ٨١٤ سنة وتويف املشهور، الشاعر نواس وأبو
… النسطوري النرصاني العبادي الطبيب إسحق بن وحنني ،٨٦٤ سنة وتويف واآلداب،
إىل اليونانية من ترجمه عما عدا أرسطو فلسفة خالصة يف كتاب منها كثرية كتٌب وله

املشاهري. من هؤالء غري إىل ٨٧٦ سنة وتويف والعربية، الرسيانية
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التاسع القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

الكريس عىل قام الثامن القرن تاريخ يف ذكره املار توادوريطس البطريرك بعد من
وخلفه ،٨٤٧ سنة إىل وبقي كريستوف وخلفه ٨٤٢ سنة إىل فيه واستمر أيوب، األنطاكي
توادوسبوس، أقيم حني ،٨٦٩ سنة إىل مكانه بطريرك يقم فلم نُفي وقد نيقوالوس

.٩٠٣ سنة وتويف أوسطاتيوس وخلفه ،٨٩١ سنة إىل البطريركية عىل واستمر
الكريس فدبر توما، اختري ٨٠٨ سنة جيورجيوس وفاة فبعد أورشليم يف وأما
بطريرًكا استمر أنه ويظهر باسيليوس، وخلفه ،٨٢٩ سنة إىل صالًحا تدبريًا األورشليمي
سليمان أو سلمون وخلفه ،٨٥٨ سنة الراجح عىل وتويف رسجيوس وخلفه ،٨٤٣ سنة إىل
وخلفه ٨٧٩ سنة تويف أنه ويظهر توادوسيوس، وخلفه ،٨٦٤ سنة وفاته كانت وربما
تاريخ يف تفصيل أكثر شاء ومن ٩٠٧ سنة إىل البطريركية يدبر وبقي السنة تلك إيليا

الكبري. تاريخنا فليطالع البطاركة هؤالء

القرن هذا يف سورية أساقفة من عرفناهم من يف (2)

ما فندر فيه، االضطرابات لكثرة سقيمة املرشق يف الوسطى القرون هذه تواريخ إن
سلوقية كريس من نُقل أغابيوس عرفناهم من وجل وعلمائها، سورية أساقفة عن عرفناه
جعله بريوت أسقف توما ثم ،٨٦٥ سنة نحو باسيليوس امللك أيام يف حلب كريس إىل
نقل إنه قال: ثم أنطاكية، بطريرك عن نائبًا ٨٧٩ سنة عقده الذي املجمع يف فوتيوس
إليه عازيًا فوتيوس اسمه لصور أسقًفا أيًضا فوتيوس وذكر صور، أسقفية إىل ذلك بعد
املسيحي املرشق مجلة يف نرشها التي الفصول يف شابو املنسنيور وذكر املجامع، يف كتابًا
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كثريين أسماء اليعاقبة بطريرك الكبري ميخائيل إىل يعزا رسياني قديم كتاٍب عن نقًال
الثاني القرن إىل الثامن القرن من ودمشق وبعلبك، وحمص حلب يف اليعاقبة أساقفة من

ذكرهم. عن فرضبنا مجردة أسماؤهم إال هناك ليس ولكن عرش،
السرية اتخذ فهذا اليعاقبة، بطريرك ديوانيسيوس هؤالء من نعرفهم من وأهم
والرها، حلب بني كيشوم يف يعقوب القديس دير إىل انتقل ثم قنرسين، دير يف الرهبانية
٨١٧ سنة بطريركهم لقوريتس خلًفا بطريرًكا لينتخبوا اليعاقبة؛ أساقفة اجتمع وملا
وله أيامه، آخر إىل العالم خلق من فيه ابتدأ تاريًخا ألف وقد عليه، انتخابهم وقع
القيرصي أوسابيوس مسلك بها سلك مطولة إحداهما الرسيان: أيدي تتداولهما نسختان
فيذكر الكرونيكون، يف املذكور أوسابيوس حذو فيها حذا موجزة والثانية تاريخه، يف
ومن بطريرًكا يصري أن قبل الكتاب هذ كتب وقد بإيجاز، فيها كان ما ويدون السنني
السمعاني خطأه وقد آدم، لخلق ٥٢٠٠ سنة كان املخلص مولد أن الكتاب هذا يف آرائه

.٨٤٤ سنة يف ينتهي املطول وتاريخه تاريخه، من كثرية مسائل يف
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السابع الفصل

العارش القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف سورية تولوا الذين العباسيني الخلفاء يف (1)

باهلل، باملكتفي ولقب بالخالفة ابنه فبويع ،٩٠٢ سنة يف تويف باهلل املعتضد أن ذكرنا
أخيه إىل باألمر عهد أن بعد ٩٠٨ سنة وتويف ،١٤٠ عدد يف مر كما القرامطة وقهر
والوزير والقواد القضاة فاجتمع سنة، عرشة ثالث عمره وكان باهلل باملقتدر ولقب جعفر،
بني حرب فكانت باهلل، باملرتيض ولقب املعتز بن هللا عبد وبايعوا ،٩٠٩ سنة فخلعوه
املقتدر وعاد بالحبس، وتويف وُحبس املرتيض بها انهزم املرتيض ومريدي املقتدر مريدي
والفاطميني طالب، أبي بن عيل إىل نسبة العلويني دولة نشأت أيامه ويف الخالفة إىل
هللا عبيد اسمه كان منهم خليفة وأول عيل، زوجة الرسول بنت الزهراء فاطمة إىل نسبة
محمد أخاه وبايعوا واعتقلوه املقتدر، والجنود القواد خلع ٩٢٦ سنة ويف باملهدي، ولقب
فهرب القاهرة، عىل ووثبوا العسكر من فريٌق حرض ثم باهلل، القاهر ولقبوه املعتضد بن
سنة إىل الوالية عىل واستمر الخالفة، دار وأدخلوه رقباهم عىل املقتدر وحملوا واختفى

املوصل. عىل استوىل قد كان الذي الخادم مونس مع حرب يف قتل حني ٩٣٣
عليه فثار وغريه، الخادم مونس وقتل الوالية إىل القاهر عاد املقتدر مقتل وبعد
ثم وحبسوه بداره وأحدقوا الوزارة، من عزله قد كان الذي مقلة وابن القواد بعض
ولقبوه بالخالفة وبايعوه الحبس، من املقتدر بن أحمد وأخرجوا ،٩٣٥ سنة عينيه سملوا
وأعمالها بغداد إال للخليفة يبق ولم عليها األطراف عمال أيامه يف وتغلب باهلل، بالرايض
واتفق غالبًا، الدين أمور لتدبري بعده الخالفة وأمست ،٩٤١ سنة الرايض تويف أن إىل
الذي توردن عليه وقبض هلل، املتقي لقب واختار املقتدر، بن إبراهيم فبايعوا الدولة أكابر
املكتفي بن هللا عبد مكانه وأقاموا ٩٤٤ سنة عينيه وسمل األمراء، أمري جعله قد كان
وبويع فاعتقله األمراء، أمري بويه بن الدولة معز عليه كاد ثم باهلل، املستكفي ولقب
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له أقطعه ما غري بيده يبق لم ولكن هلل، املطيع وسمي ٤٤٦ سنة باهلل املقتدر بن الفضل
فخلع فالج فاعرتاه ،٩٧٤ سنة إىل خالفته وطالت حاجاته، ببعض يقوم مما الدولة معز
كانت ٩٩٠ سنة ويف هلل، الطائع ولقب الكريم عبد ولده إىل وسلمها الخالفة من نفسه
القادر سمي الذي أحمد أخيه وتولية ٩٩٢ سنة خلعه إىل أفضت أخيه وبني بينه وحشة

.١٠٣٢ سنة إىل الخالفة رسير عىل واستمر باهلل،

الخلفاء هؤالء أيام يف بسورية األحداث من نعرفه فيما (2)

يف وقعة يف فهزمهم ذكرهم، املار القرامطة عىل جيشه املكتفي أرسل ٩٠٤ سنة يف
يف برأسه وطيف املكتفي فقتله رئيسهم وأمسك كثريًا، خلًقا منهم وقتل حماة نواحي
بن هارون فهزم دمشق عىل فاستوىل جيًشا، املكتفي جهز ٩٠٥ سنة ويف بغداد، أسواق
كما بغداد إىل وأرسلهم طولون بني أرسته وأمسك بمرص، وقتله طولون بن خمارويه
الروم ودخل أهلها من كثريين وقتلوا حلب، جهات إىل الروم غزا ٩٠٦ سنة ويف مر،

فيها. بقي من وأخذوا جامعها، وأحرقوا املدينة
واله ٩٣١ سنة ويف بفلسطني، الرملة مدينة عىل اإلخشيد املقتدر وىل ٩٢٧ سنة ويف
،٩٣٦ سنة السورية والبالد مرص والية إليه ضم الخالفة باهلل الرايض أخذ وملا دمشق، عىل
األقاليم، والة كباقي بواليتهما واستبد بها، واستقرَّ مرص إىل دمشق من اإلخشيد فسار
عىل اإلخشيدي هللا عبد ابن بدًرا اإلخشيد واستعمل وأعمالها، بغداد غري للخليفة يبق ولم
فحدثته والعواصم، وقنرسين والرها بحران يحكم األمراء أمري رائق ابن وكان دمشق
الرملة إىل سار ثم منها، بدًرا وهزم فملكها حمص، إىل فسار الشام يملك بأن نفسه
دمشق، إىل فانهزم اإلخشيد فلقيه أيًضا، مرص يملك أن يريد مرص عريش إىل ومنها
فكان النارصة، من بالقرب الجيشان فالتقى أثره يف نرص أبا أخاه اإلخشيد وبعث
معتذًرا، أخيه إىل ابنه مع وأرسله رائق ابن فكفنه اإلخشيد أخا وقتل رائق البن النرص
رائق، ابن إىل سورية من وراها وما الرملة إىل مرص لإلخشيد تكون أن عىل فاصطلحا
باهلل املتقي الخليفة وكتب ديناًرا، وأربعني مائة سنة كل الرملة عن اإلخشيد ويعطيه
قتل وملا مقاتل، بن الحسني أبا بسورية واستخلف فسار إليه، يستدعيه رائق ابن إىل
يزداد بن محمد واليها وكان دمشق، إىل مرص من اإلخشيد سار املتقي بخدمة رائق ابن

مرص. إىل نقله ثم دمشق عىل ره فأمَّ اإلخشيد إىل فاستأمن رائق، ابن جهة من
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بن الهيجاء أبي بن عيل الدولة سيف سار ٩٤٥ سنة مرص إىل اإلخشيد عاد وملا
حمص إىل حلب من وسار منه، فأخذها املؤنيس يأنس واليها وكان حلب، إىل حمدان
والتقيا قصده اإلخشيد ألن عنها؛ رحل ثم فحرصها دمشق إىل سار ثم عليها، فاستوىل
اإلخشيد عاد وملا الجزيرة، إىل الدولة سيف ورجع باآلخر، أحدهما يظفر فلم بقنرسين
األمر وويل بدمشق اإلخشيد مات ٩٤٧ سنة ويف حلب، إىل الدولة سيف رجع دمشق إىل
خدم من األسود الخادم كافور بيد األمر فكان صغريًا، وكان محمود القسم أبو ابنه بعده
يمتلك أن وأراد بها، وأقام فملكها دمشق إىل الدولة سيف فسار مرص إىل وعاد اإلخشيد،
عنهم، الدولة سيف وأخرجوا فأتى إليهم، يستدعونه كافور أهلها فكاتب دمشق غوطة
املظفر أبو وليها ثم سنة فأقام اإلخشيدي، بدًرا دمشق عىل كافور ووىل بحلب فاستقر

طنج. بن
سار حني ،٩٦٣ سنة إىل ٩٥٠ سنة من الروم بالد يف غزوات الدولة لسيف وكان
قبل حلب قرب إىل ووصل الروم، من بجيٍش الروم) لقادة لقب الخادم (معناه الدمستق
وقاتل معه كان من يف وخرج عسكًرا يجمع أن له يتيرس فلم الدولة، سيف به يعلم أن
يف كانت التي داره الدمستق ودخل أصحابه، أكثر وُقتل الدولة سيف فانهزم الدمستق،
ورجال الحامية بني فتنة وقعت أن إىل أخذها، عىل يقو فلم املدينة، وحارص حلب خارج
وأحرقوا يوصف، ال ما وغنموا وسبوا فقتلوا إليها، الدخول الروم لعسكر فتيرس حلب،

بالدهم. نحو عنها وارتحلوا أيام تسعة بحلب واستمروا املدينة، دور من كثريًا
جيش قائد الون هو املذكور الدمستق أن النصارى املؤرخني كتب من واملعروف
شئون إصالح يف يجدان فوقا نيقوفور وأخوه هو كان الذي الروم ملك الثاني لرومانس
تويف وملا حلب، يف الون وحاربهم املسلمني، من إكريت جزيرة نيقوفور فاسرتد مملكتهم،
يسمي أن يشأ ولم توافانة بامللكة وتزوج ملًكا، بنيقوفور الجنود نادى رومانس امللك
أباه وسمى وقسطنطني، باسيليوس القارصين امللك ابني عىل وصيٍّا بل ملًكا، نفسه
فأخذ املرشق إىل ذكره املار الون وأخوه هو وسار املرشق، لجيش قائًدا والسمسق قيرص
حلب له وذلت أنطاكية، ففتح سورية إىل ٩٦٥ سنة نيقوفور وعاد واملصيصة، طرسوس
وترك فحارصها بأنطاكية املسلمون فاجتمع حمص، وأخرب وعرقا ودمشق وأطرابلس
أرمينية فدخل ٩٦٨ سنة وعاد أنطاكية، قواده ففتح العاصمة، إىل وعاد عليها خفًرا
بالطه يف فقتله سمسق مع واتفقت توفانة، امرأته عليه فكادت املسلمني، بالد يف وخرب

بامللك. واستبد

245



سورية تاريخ يف املوجز

ووصيٍّا وقسطنطني، باسيليوس امللكني رشيك أنه معلنًا امللك تسلم فالسمسق
جيًشا فجهز املرشق، يف رونقها إىل الروم مملكة يعيد أن وهمَّ سنهما، لصغر عليهما
سار ٩٧٤ سنة ويف والعراق، الجزيرة يف كثرية مدنًا فأخذ دمستًقا عليه وأمر كثيًفا
وبعلبك، وحمص أباميا وأخذ املذكورة املدن يف سلطته فمكن جيشه، مقدمة يف بنفسه
إىل لبنان واجتاز سنوية، جزية عليه وفرض طاعته يف واليها فدخل دمشق إىل وزحف
فأغلق أنطاكية، نحو يسري أن أرغمه مرض فأصابه أطرابلس وحارص البحرية، املدن
بعضهم وروى ٩٧٦ سنة املنية فأدركته أوليمبس، جبل إىل فسار بوجهه األبواب أهلها

فيها. ومات القسطنطينية بلغ أنه
وكنيته الدولة سعد ابنه حلب فتوىل ،٩٧١ سنة فتويف حلب أمري الدولة سيف أما
فانهزم املعايل، أبو وطلبه حمص، وايل فراس أبي وبني بينه وحشة وحصلت املعايل أبو
قواد أحد فرعويه إن ثم املعايل، أبي خال وكان فقتله إليها العسكر فلحقه صور إىل
فرقني بميا والدته عند إىل املعايل أبو فسار حلب، من مواله أخرج املعايل أبي عسكر
املدينة الروم فملك بالقلعة، فرعويه فتحصن حلب الروم جيش وقصد الجزيرة، يف
عىل املال هذا وكان سنة كل إليهم يحمله مال عىل فرعويه صالحوا ثم القلعة، وحارصوا
وما وشيزر وأباميا واملعرة طاب وكفر وحمص حماة إىل البالد من تبعها وما حلب،
قبض حتى أمره فاستفحل نائبه جعله وقد بكجور، يسمى موىل لفرعويه وكان بينها،
إليهم فعاد املعايل أبا أهلها فكاتب املدينة، عىل واستوىل حلب بقلعة وحبسه فرعويه عىل

بحلب. املعايل أبو واستقر حمص، بكجور ووىلَّ

أيامهم يف بها كان وما بسورية الفاطميني الخلفاء يف (3)

من فر طالب أبي بن عيل بن بالحسني نسبه املتصل هللا عبيد الفاطميني دولة أصل
املهدي وُسمي املغرب، بالد ويل أن إىل هللا عبد اسمه شيعي املغرب يف له فدعا مرص،
املقتدر الخليفة إليه فأرسل والفيوم، اإلسكندرية عىل توىل ٩١٤ سنة ويف ،٩١٠ سنة
القاسم ابنه مع كثيًفا جيًشا املهدي جهز ٩١٥ سنة ويف مرص، عن فجالهم عسكًرا
وكثريًا إشمونني وملك الجزيرة دخل حتى سار ثم اإلسكندرية، عىل فاستحوذ مرص إىل
وكانت رشيد عىل املقتدر ومراكب املغرب، مراكب بني بحرية حرب وكانت الصعيد، من
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بامللك قام املهدي وفاة وبعد صقلية، عىل ذلك بعد واستوىل املهدي، مراكب عىل الهزيمة
هللا لدين املعز ابنه املنصور وخلف املنصور، ابنه القاسم وخلف القاسم ابنه بعده
له الدعوة وأقيمت ذكرهم املار اإلخشيديني منها وطرد ،٩٦٩ سنة مرص عىل واستحوذ
فكانت كثيف، بجيٍش سورية إىل فالج بن جعفر مع أبيه غالم جوهًرا وسري الجوامع، يف
الظفر وكان العبايس، الخليفة قبل من الرملة وايل طنبح بن الحسن وبني بينهم حروب
طربية، إىل وساروا البالد تلك عىل واستولوا القواد، من وغريه الوايل وأرسوا املعز لعسكر
بهم املعز عساكر فظفرت أهلها فقاتلهم دمشق إىل وساروا للمعز، الدعوة أهلها فأقام
وخطب ،٩٧٠ سنة العباسية الخطبة وُقطعت للمعز الخطبة وأقاموا دمشق، وملكوا
عسكر فكبسوا دمشق إىل القرامطة وصل ٩٧١ سنة ويف أيًضا، وحلب حمص يف املعز
أهلها، وأمنوا دمشق وملكوا دمشق، خارج قواده أحد فالج بن جعفر وقتلوا املعز،
انترص قتال املعز عسكر وبني بينهم وجرى مرص وقصدوا فملكوها الرملة، إىل وساروا

سورية. إىل وعادوا انكرسوا ثم القرامطة، فيه
ولقيه وخزائنه أهله معه وصحب مرص، إىل املغرب من املعز انتقل ٩٧٢ سنة ويف
املعز عساكر فهزمتهم مرص إىل القرامطة عاد ٩٧٤ سنة ويف فأكرمهم، وأعيانهم أهلها
القائد املعز وأرسل املغرب، بالد إىل فاعتزلوا فارس، آالف عرشة أثرهم يف املعز وأرسل
دامت الدمشقيني وبني بينه فتن كانت ولكن فدخلها، دمشق إىل العقييل موهوب بن ظالم
بويه، بن الدولة معز موايل من أختكني دمشق عىل استوىل ٩٧٦ سنة ويف ،٩٧٥ سنة إىل
الذي العامل عىل معه أهلها فاتفق دمشق، إىل ثم حمص إىل فسار العراق من وانهزم
من املسري عىل املعز فعزم للمعز، الخطبة وقطعوا املدينة من وأخرجوه املعز، قبل من
إىل عسكًرا فجهز العزيز ابنه وخلفه ،٩٧٦ سنة فمات أختكني، لقتال دمشق إىل مرص
فسار العزيز، عسكر فانهزم لنجدته القرامطة أختكني فدعا فيها، أختكني وحرص دمشق
طربية وقصدوا ونهبوها، وفتحوها فحارصوها صيدا إىل أثرهم يف والقرامطة أختكني
إىل العزيز عسكر ولحقوا كثري، خلٌق أختكني إىل واجتمع بصيدا، فعلوا ما بها وفعلوا
جوهر قائده فطلب جوًعا، يهلك وكاد بالحصار وضايقوه عسقالن، إىل منها ففر الرملة
فخرج مرص، إىل العزيز عسكر وعاد عنهم فرحل أمواًال له وبذل أختكني، من األمان
شديد قتاٌل بينهم وكان والقرامطة، أختكني فالتقاه الرملة إىل ووصل بنفسه العزيز
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مكرًما، أختكني ومعه مرص إىل العزيز فعاد القرامطة، وتشتيت أختكني بأرس انتهى
مات. أن إىل مرص يف وبقي

بن الدولة عضد أخيه وجه من املوصل صاحب تغلب أبو هرب ٩٧٩ سنة ويف
يخطب وكان عليها، تغلب قد أختكني أصحاب أحد قسام وكان دمشق، إىل حمدان
إىل ثم طربية إىل فسار دمشق، إىل الدخول من ومنعه تغلب أبا قسام فقاتل للعزيز،
رأسه قطع ثم أسريًا، وأخذه تغلب أبا فقاتل العزيز قواد من قائد هناك وكان الرملة،
مفرح وكان سورية، إىل بكتكني مع جيًشا العزيز سريَّ ٩٨٣ سنة ويف العزيز، إىل وأرسله
وجماعته، الجراح ابن فانهزم شديد، قتاٌل بينهم فجرى فلسطني، توىل قد الجراح بن
وملك فقهره املذكور، قسام فقاتله دمشق إىل بكتكني وسار فيهم والنهب القتل وكثر

الفتن. وزالت بدمشق بكتكني واستقر العزيز إىل وأرسله قساًما وأمسك دمشق،
يوليه أن يسأله العزيز ذكره السابق حمص وايل بكجور كاتب ٩٨٤ سنة ويف
العزيز فأرسل املسعى بكجور وأساء منها، بكتكني واستدعى ذلك إىل فأجابه دمشق،
فخرج ويتوالها، دمشق عن بكجور ليعزل الخادم؛ منري القائد مع عسكًرا ٩٨٩ سنة
واستقر فأمنه األمان بكجور وطلب عليه، منري فظهر داريا عند وقاتله إليه بكجور
املعايل أبي قتال إىل فعاد بكجور وأما أهلها، يف السرية وأحسن دمشق، والية يف منري
وخلفه ،٩٩٧ سنة العزيز وتويف أوالده، مع وقتله أسريًا املعايل أبو فأخذه حلب، وايل
الحادي القرن تاريخ إىل عليه الكالم ونرجئ هللا، بأمر الحاكم ولقب املنصور ابنه

عرش.

العارش القرن يف بسورية العلم بعضمشاهري يف (4)

املحسن وابنه القايضالتنوخي

وتفقه بغداد إىل وقدم ،٨٩٢ سنة بأنطاكية ولد التنوخي محمد بن عيل القاسم أبو هو
سيف أيام يف حلب إىل وعاد واألهواز، البرصة قضاء وتقلد حنيفة، أبي مذهب عىل بها
بديوان، مجموعة كثرية حسنة أشعاٌر وله قراه، وأحسن مثواه فأكرم حمدان بن الدولة
شعر ديوان وله الشدة بعد الفرج كتاب فله املحسن ابنه وأما ،٩٥٧ سنة بالبرصة وتويف
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ولد األجواد، فعالت من املستجاد وكتاب املحارضة سواد وكتاب أبيه، ديوان من أكرب
.٩٩٥ سنة وتويف ٩٤٠ سنة

الطرباني سليمان

املعاجم منها مؤلفات وله ٩٩٧ سنة وتويف ،٨٨٠ سنة بطربية ولد القاسم بأبي ويكنى
كتبه. أشهر وهي والصغري واألوسط الكبري الثالثة

األنطاكي محمد بن حامد

،١٠٠٩ سنة بمرص خلكان ابن ظن ما عىل وتويف بأنطاكية، ولد الرقعمق بأبي يكنى
كابن بالشام وهو املحسنني الشعراء أحد هو اليتيمة: يف الثعالبي حقه يف قال شاعر وهو

بالعراق. حجاج

الدمشقي الوأوأ الفرج أبو محمد

مقامة الحريري بنى االستعارة حسن العبارة عذب األلفاظ منسجم مطبوع شاعر هو
قوله: عىل

ب��ال��ب��رد ال��ع��ن��اب ع��ل��ى وع��ض��ت ورًدا وس��ق��ت ن��رج��س م��ن ل��ؤل��ًؤا وأم��ط��رْت

٩٩٩م. سنة نحو وتويف
من فيه ابتدأ املشهور التاريخ صاحب الطربي سورية بغري القرن هذا يف وكان
سنة وتويف املؤلفات، من غريه إىل البديع التفسري وصاحب ،٩١٥ سنة إىل الزمان أول
ثالثني مقدار يف الحاوي كتاب وله الطب علم يف عرصه إمام الرازي بكر أبو ثم ،٩٢٣
ثم ،٩٢٤ سنة وتويف الالتينية إىل مؤلفاته بعض ترجمت وقد الكتب، من غريه إىل مجلًدا
فيلسوف وهو وغريها، الفلسفية التآليف وصاحب أرسطو كتب شارح الفارابي نرص أبو
املسعودي ثم ،٩٥٩ سنة بدمشق وتويف األول، وأرسطو الثاني بعضهم وعده املسلمني
العلوم وذخائر الجوهر، ومعادن الذهب مروج منها كثرية، كتب وله املشهور املؤرخ
النرصاني، الطبيب العبادي ثم ،٩٥٨ سنة وتويف غريها، إىل واإلرشاف التنبيه وكتاب
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مما أكثر الفلسفة كتب من عرب وقد العربية، إىل اليونانية من الحكمة كتب ومعرب
الشهري الخطيب نباتة ابن القرن هذا يف وكان ،٩١٢ سنة وتويف الطب، كتب من عربه
إمام دريد وابن النحوي سهل وابن املشهورة، املقامات صاحب الهمذاني الزمان وبديع
األزهري والجرجاني املشهور الشاعر املتنبي الطيب وأبو والشعر، واألدب اللغة يف عرصه

غريهم. إىل
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العارش القرن الدينييف تاريخسورية يف

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

وعرشين ثماني الراجح عىل واستمر إيليا، ذكره املار سمعان بعد أنطاكية كريس عىل قام
مدة بطريرك بعده يقم ولم ،٩٣١ سنة وتويف تصانيف بعض وله عامًلا وكان سنة
نعلم ولم ٩٣٧ سنة حيٍّا وكان ،٩٣٦ سنة الثاني توادوسيوس خلفه أن إىل سنني أربع
الثاني توادوريطوس أسماء الواتيكان يف املحفوظ البطاركة هؤالء جدول ويف تويف، متى
فوقا نيقوفور أخذ يوم أنه واملعلوم تاريخهما، من يشء ذكر دون األول، وأغابيوس
أنطاكية ولبثت ُقتل، قد كان البطريرك ألن بطريرك؛ فيها يكن لم ٩٦٩ سنة أنطاكية
استتب وملا كرسيها، إىل إسطراتيوس برتقية امللك هذا فاعتنى ما مدة مرتملة مقتله بعد
يقام بأن اهتم فيها بطريرك وال ،٩٧٤ سنة أنطاكية جيشه وافتتح سمسق، ليوحنا امللك
يتلوها التي باألرثوذكسيات املعروفة الصلوات ويف ورًعا، ناسًكا وكان بطريرًكا، توادور
العرشة، وخلفاؤهما وتوادور كريستوفر املؤبد الذكر ليستحق أنه كنائسهم يف الروم
وباسيليوس اآلخر وتوادور وإيليا ونيقوالوس ويوحنا وأغابيوس وتوادور كريستوفر أي:
يخالف ما البطاركة لهؤالء الجداول ويف اآلخر، ويوحنا ونيقوفر وتوادوسيوس وبطرس

وفاتهم. أو ترقيتهم سني معرفة عدم فباألوىل أيًضا عددهم تحقيق يمكن وال ذلك،
فبعد القرن، هذا يف أورشليم بطاركة تاريخ يف واالضطراب الخالف هذا ومثل
أربع البطريركية يف استمر إنه ويقال: رسجيوس، خلفه ٩٠٧ سنة بطريركها إيليا وفاة
وخلفه ،٩٢٨ سنة إىل استمر إنه ويقال: ،٩١١ سنة الون أو الونتيوس وخلفه سنني،
بعده وجاء … تويف سنة أي يف يعلم وال خريستوفر ثم نيقوالوس وقيل: إنسطاس،
أن (٢ (مجلد شدرانس تاريخ يف وجاء السابع، ويوحنا السادس، ويوحنا أغاتون ذكر
جزاءه فكان سورية، عىل يحمل بأن فوقا نيقوفر أغرى بأنه عليه طعن البطريرك يوحنا
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البطريرك يوحنا هذا كان وربما ،٩٦٩ سنة ذلك وكان القيامة، كنيسة وحرق الحريق
كما اليونانية، إىل العربية من الدمشقي يوحنا القديس ترجمة وضع الذي األورشليمي
جداول يف وجاء مني، طبعة من الدمشقي مؤلفات من األول املجلد مقدمات من يظهر
وبعد الثاني، ويوسف الثاني وتوما خريستوفر، أسماء يوحنا بعد أورشليم بطاركة
اسم نجد بل أورشليم، بطاركة جداول يف اسميهما نرى وال وأغابيوس، إسكندر هؤالء
ويروى أورشليم، عىل بطريرًكا صريه العبايس باهلل العزيز أن العميد ابن تاريخ يف إرميا
وأشار بابل، إىل ونفاه عينيه سمل ٩٩٦ سنة الخالفة أخذ الذي هللا بأمر الحاكم أن
هذا أن ويظهر ذلك، من يشءٍ إىل (٤ فصل الحرب تاريخ من (ك١ الصوري غوليلموس

عرش. الحادي القرن أوائل يف تويف البطريرك

العارش القرن يف العلماء من وغريه دمشق أسقف إيليا يف (2)

يوحنا بطريركهم فصريه أورشليم، يف النساطرة عىل أسقًفا كان الجوهري امللقب إيليا إن
القوانني يف كتاب وله ،٩٠٥ سنة إىل واستمر ،٨٩٣ سنة بدمشق عليهم مرتيبوليًطا
منهما الثاني ويف الغربيني، قوانني عىل منهما األول يف تكلم قسمني: إىل قسمه البيعية
التي املجامع أو النساطرة بطاركتهم فرضها التي القوانني أي: الرشقيني قوانني عىل
أي: الثالثة الرسيان فرق أن فيها زعم بأورشليم أسقف وهو ألفها مقالة وله عقدوها،
يف اختلفوا وإن الجوهرية، اإليمان عقائد يف متفقون هم واليعاقبة وامللكية النساطرة
يعم هللا اسم أن بمعنى هللا والدة العذراء تسمية النساطرة جحود وفرس … عنها التعبري
وأن القدس، وروح واالبن األب عىل الوالدة أدخلنا هللا والدة سميناها فإن الثالثة، األقانيم
األب عىل الوالدة يوجبون وال املسيح، ناسوت ينكرون ال هللا أم بتسميتها الفرق باقي

القدس. وروح
بالقسطاس ولد بإسكندرية، امللكية بطريرك البطريق بن سعيد القرن هذا يف وكان
سعيد، وتأويله باليونانية إفتيثيوس نفسه وسمى بطريًقا أبوه وكان ،٨٨٧ سنة بمرص
كتابًا كتب وقد ،٩٤٠ سنة أو ٩٣٩ سنة املنية وأدركته ٩٣٢ سنة البطريركية إىل وارتقى
صقلية، تاريخ يف وكتابًا ومبتدع، مسيحي محاورة يف وكتابًا طبيبًا، كان ألنه الطب؛ يف
سلدانوس ترجمه وقد باإليجاز، أيامه إىل اإلنسان خلق من التاريخ يف كتابه كتبه وأشهر
كثرية أموًرا تاريخه يف وجدت «وقد ملخصه: ما فيها قال فاتحة عليه وعلق الالتينية إىل
املؤلفني كتب يف أثًرا لها أجد ولم والنظر، النقد توجب والدنيوي الكنيس بالتاريخ تتعلق
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إال القدماء أوروبا علماء ِمن ذكره َمن أَر ولم العرب، اليهود أو الالتينيني أو اليونان
إليه دفع أورشليم ملك املاريكس إن تاريخه: مقدمة يف قال إذ الصوري، غوليلموس
تاريًخا يكتب أن عليه واقرتح بالعربية، البطريق بن سعيد تاريخ جملتها يف كتب بعض
وقد اإلسكندري، البطريركي البطريق بن سعيد املحرتم الرجل شهادة عىل فيه فاعتمد
وقد فاضحة، أغالًطا فيه وأبانوا البطريق، ابن تاريخ ذلك بعد العلماء من كثريون انتقد

ومقاالتنا.» كتبنا من كثرٍي يف املوارنة عىل أقواله نحن رددنا
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التاسع الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
احلاديعرش

أيامهم يف كان وما القرن بهذا سورية تولوا الذين الفاطميني الخلفاء يف (1)

والية وانحرست الفاطميون، الخلفاء العارش القرن أواسط من سورية عىل تغلب وقد
خلفه ذكره املار باهلل العزيز وفاة فبعد الدينية، الخالفة عىل واقترصت العباسيني الخلفاء
فقام سنة عرشة إحدى عمره وكان ،٩٩٧ سنة هللا بأمر الحاكم امللقب املنصور ابنه
ويف بملكه، واستبد املذكور أرجوان قتل الحاكم شب وملا أبيه، خادم أرجوان امللك بتدبري

األسود. محمد أبا دمشق عىل استعمل ١٠٠٣ سنة
لبني مدة كانت حلب والية أن وذلك حلب، مرداس بن صالح ملك ١٠١٢ سنة ويف
املعايل أبا املكنى الدولة سعد ابنه ثم املتنبي، ممدوح الدولة سيف منهم وكان حمدان
أحد لؤلؤ ملكه بتدبري وقام الفضائل، أبا املكنى ابنه املعايل أبا وخلف ذكرهما، املار
بأمر للحاكم فيها وخطب الفضائل أبي مواله من حلب لؤلؤ بن نرص أخذ ثم أبيه، موايل
حرب، إىل بينهما أدت الكالبي مرداس بن وصالح املذكور نرص بني وحشة وكانت هللا،
حني مقتله بعد إىل ذلك عىل وبقيت قبله، من نواب إىل حلب هللا بأمر الحاكم فسلم
مدينتهم الحلبيون فواله املذكور، مرداس بن صالح فقصده تعبان، ابن حلب عىل ويل
مرداس بني لدولة أصًال فكان عانة، إىل بعلبك من معها وملك املرصيني من الستيائهم
الوضوح، بزيادة كلًفا هنا جمعناه السنني تاريخ يف فيهم الكالم نبسط ال ولكي بحلب؛

كالمه: نلخص الذي تاريخه يف الفداء أبو فعل كما
الضاهر جهز ١٠٣٠ سنة ويف متطاولة، سنني حلب ويل مرداس بن صالح إن
صالح فاتفق الرملة، وايل طي بني أمري وحسان مرداس ابن لقتال جيًشا الفاطمي
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األصغر، وابنه صالح به هلك قتال الفريقني بني وكان املرصي، الجيش قتال عىل وحسان
سنة ويف الدولة، شبل ولقب أبيه، مكان فيها وملك حلب إىل فسار نرص ولده ونجا
حماة، عند فالتقوا الدولة، شبل لقتال العساكر الفاطمي باهلل املستنرص جهز ١٠٣٩
سنة وتويف أمره وعظم والشام، حلب الجيش هذا قائد الدزبري وملك الدولة، شبل فُقتل

.١٠٤٤
وفاة فبعد الدولة، معز ويلقب علوان، أبا يكنى ولد مرداس بن لصالح وكان
جيشهم املرصيون إليه وأرسل ،١٠٤٩ سنة إىل ملكها عىل وبقي حلب، ملك الدزبري
ملهم بن الحسن له: يقال رجًال إليها فأرسلوا حلب عن لهم نزل ثم مرات، فهزمهم
الدزبري قتله الذي الدولة لشبل وكان مرص إىل الدولة معز وسار الدولة، مكني ولقبوه
املرصيون فأرسل ،١٠٦١ سنة ملهم ابن وحرصوا حلب، أهل معه اتفق محمود اسمه ابن
الحلبيني من جماعة عىل ملهم ابن وقبض حلب، من محمود ففر ملهم ابن لنجدة عسكًرا
فملك حلب وحارص وهزمهم، عليهم فعاد محمود أثر يف العسكر وسار أموالهم، وأخذ
معز عليه أمروا عسكًرا املرصيون فجهز فيها، مالًكا محمود واستقر والقلعة املدينة

.١٠٦٢ سنة حلب ملك إىل الدولة معز وعاد فهزمه محمود، أخيه ابن لقتال الدولة
فجمع فتسلمه عطية، ألخيه حلب بملك وأوىص ١٠٦٣ سنة الدولة معز تويف ثم
سنة مات أن إىل حلب يف مالًكا محمود واستمر حلب من عطية وهزم عسكًرا محمود
محمود بن سابق أخوه بعده وملك ،١٠٧٧ سنة الرتكمان فقتله نرص ابنه وخلفه ،١٠٧٦
صاحب قريش بن مسلم الدولة رشف منه حلب أخذ حني ،١٠٨٠ سنة إىل مالًكا واستمر

.(١٤٧ صفحة ٢ جزء الفداء أبي (عن املوصل
وأحكامه أموره يف سريته كانت فنقول: هللا، بأمر الحاكم يف الكالم إىل ولنعد
رجل عىل يجود عنه ينهى ثم بيشء يأمر متناقضة وأعماله وأغربها، السري أعجب من
أعاد ثم بأورشليم، القيامة كنيسة وهدم يقتله، ثم حاكًما يويل رأسه، يقطع ثم بمال
القرماني قال لهم، احتقاًرا العباسيني شعار السواد يلبسوا أن املسيحيني وأمر بناءها
أحد يا واحٌد «يا قالوا: رأوه إذا قوم وكان بالربوبية، الحاكم «ادعى الجزري: ابن قال
إىل انتقلت آدم روح أن فيه ذكر كتابًا الباطنية بعض له وصنف مميت».» يا ُمحيي يا
إىل الحاكم فسريه مصنفه، قتل الناس فقصد القاهرة، بجامع الكتاب هذا وُقرئ الحاكم،
الخمر لهم وأباح الناس قلوب فاستمال بانياس وناحية التيم بوادي فنزل الشام، جبال
إىل الشوف ونواحي التيم وادي ويف كثريًا، خلًقا منهم فأضل يدعوهم عندهم وأقام …
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ما يف يتدارسونها كتب ولهم الحاكم خروج يعتقدون الدروز، يدعون قوم هذا يومنا
إىل «قدم الجعفري: وقال األرض، ويمهد الحاكم يعود أن بد ال أن ويعتقدون بينهم
يف ودخل الباطنية، الطائفة دعاة من الدرزي إسماعيل بن محمد له: يقال رجل مرص
جازت آدم نفس إن فيه: يقول كتابًا وكتب بالربوبية، دعواه عىل ووافقه الحاكم خدمة
كتابه وقرئ الكون، خالق وهو الحاكم، إىل انتهت حتى الحاكم أسالف إىل ومنه عيل إىل
فنزل الشام بر إىل الحاكم فأرسله منهم ففر ليقتلوه عليه؛ الناس فهجم الجوامع، أحد يف
عند وكان الدرزي.» لدعوة التنوخيون األمراء وانقاد الحاكم بإلهية ونادى التيم، بوادي
الدروز إن ويقال: الحاكم، إلهية إثبات ادعى عجمي وهو حمزة اسمه آخر رجل الحاكم
لكنها الناس أيدي بني كثرية الدروز كتب وأصبحت الدرزي، ويلعنون حمزة يكرمون

بها. املقصود باملعنى القطع يمكن ال ورمزية غامضة،
بعض أحرق قد وكان فقتل عادته، عىل ليًال يطوف الحاكم خرج ١٠٢١ سنة ويف
بالقتل، وتهددها امللك سيدة املسماة أخته وأوحش بأهلها، ونكل بعضها ونهب مرص،
وقتلت عليٍّا، ابنه مكانه وأقامت قادته أحد دواس ابن بواسطة وقتلته عليه فكادت

أخيها. قاتل دواس ابن
دين إلعزاز الظاهر ُسمي أبيه مقتل بعد بالخالفة بُويع الذي الحاكم ابن عليٍّا إن
كان ومما توفيت، ثم سنني، أربع لصغره اململكة شئون امللك سيدة عمته ودبرت هللا،
إىل وسريه ،١٠٢٨ سنة أسطوًال جهز الروم ملك الثالث رومانس أن بسورية أيامه يف
املسلمون فأتلف سورية شواطئ عىل ليسطو الروم؛ بيد حينئٍذ كانت التي أنطاكية
سمسق ويوحنا نيقوفر كان التي سورية مدن حامية ومن األسطول، عساكر من كثريين
والة األمراء حملته فأراعت املسلمني، لقتال بنفسه رومانس فسار يدهم، من أخذاها قد
أن وواعًدا مىض، عما الصفح طالبًا وفًدا إليه مرداس بني من حلب أمري وأرسل سورية،
وتوغل حلب، أمري وعده ما قبول امللك فأبى إمارته، عىل املرضوبة السنوية الجزية يبقي
وأحاطوا بالسهول، مشتتة كانت العرب من جيوش فالتقته يومني مسرية إىل بسورية
املسلمني، شجاعة وعظمت امللك فارتاع الباقني، وهزموا كثريين منه وقتلوا بجيشه
خجًال كئيبًا منها وعاد أنطاكية، إىل جيشه من بقي بمن فسار امللك يأرسون وكادوا
واسرتدوا النرص، بعض لقادته فكان بأنطاكية عساكره بعض وأبقى القسطنطينية، إىل
حماة، جهة يف أباميا املسماة أفامية جملتها ويف منهم أخذت قد كانت التي املدن بعض

.١٠٣٧ سنة هللا دين إلعزاز الظاهر وتويف املضيق بقلعة اآلن وتعرف
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واسمه الدزبري بدمشق وكان باهلل، املستنرص ولقب سعد تميم أبو ابنه وخلفه
الجند فأثار يبغضه املستنرص وزير وكان لعدله، يده عىل البالد وصلحت تكني، أقوش
إىل فسار إليها، الدخول من عاملها فمنعه ١٠٤٢ سنة بعلبك إىل فخرج عليه، بدمشق
حلب إىل وسار فنجدوه طاب كفر من أوليائه بعض فاستدعى وقوتل، أيًضا فُمنع حماة
دمشق عىل الوزير فوىل بنواحيه العرب وطمع الشام أمر بعده وفسد بها، وتويف فدخلها
بن صالح بن الدولة معز وزحف فلسطني مفرج بن حسان وملك حمدان، بن الحسني
خرب زالزل بسورية كانت ١٠٦٤ سنة ويف آنًفا، مر كما املدينة فملك حلب، إىل مرداس
الجيش أمري املستنرص وىل السنة هذه ويف طرابلس، أسوار وانهدمت البالد، من كثري بها
املغاربة بني فتنة كانت ١٠٦٩ سنة ويف ففارقها، الجند عليه وثار دمشق، عىل بدًرا
محاسنه، فدثرت النار إطفاء عن الناس وعجز األموي، الجامع واحرتق بدمشق واملشارقة
القايض عليها تغلب قد وكان صور، مدينة إىل الجيش أمري بدر سار ١٠٧٠ سنة ويف
يستنجده، بدمشق األتراك مقدم إىل القايض فأرسل وحارصها، عقيل بن الدولة عني
األتراك رجع أن إىل صور عن بدر فرحل صيدا فحرص فارس ألف عرش اثني يف فسار

مأربًا. منها ينل فلم حصارها فعاود صيدا، عن

بسورية أيامهم يف كان وما السلجوقيني دولة بعضملوك يف (2)

ملوكها أحد أرسالن أللب امللك استتب أن وبعد السلجوقية، الدولة العرص هذا يف ظهرت
نزل ١٠٧١ سنة ويف سورية، الفاطمي الخليفة ينازع أخذ وغريهما والعراق خراسان يف
بساطه، يطأ أن دون الطاعة مرداس بن محمود صاحبها له فبذل حلب عىل أرسالن ألب
السلطان عىل ودخل ليًال محمود فخرج املدينة، وحارص ذلك أرسالن ألب يرض فلم
أرسالن ألب بن ملكشاه أمراء أحد الخوارزمي يوسف قصد ثم حلب، ملك يف فأقره
فتحها، عىل يقو فلم أهلها عىل وضيق دمشق وحرص القدس، فتح ثم ففتحها الرملة
املذكور يوسف األمري وعاد ملكشاه ابنه وخلفه ،١٠٧٣ سنة أرسالن ألب السلطان وقتل
فتحها عىل يقو فلم املستنرص، قبل من واٍل وفيها وحارصها دمشق، إىل ١٠٧٥ سنة
هللا بأمر للمقتدي فيها وُخطب باألمان، إليه أهلها فسلمها التالية، السنة يف إليها وعاد
من وسار أرسالن، ألب ابن السلجوقي مللكشاه سورية أكثر عىل وتغلب العبايس، الخليفة
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بعد قوي ولكن يملكها، أن إال يبق ولم أهلها عىل وضيق وحارصها، مرص إىل سورية
عىل استمروا أهلها فرأى دمشق إىل قتال بال عاد وقيل: وهزموه، عليه املرصيون ذلك
داود، محراب يف وحرصوهم أصحابه، عىل قبحوا املقدس بيت أهل رأى لكنه إليه، االنقياد
األقىص، املسجد إىل التجئوا من حتى أهلها من وقتل ونهبها، عنوة املدينة وفتح فقاتلهم
لطرد عسكًرا بمرص الجيوش أمري الجمايل بدر وأرسل الصخرة، عند كانوا عمن وكف
يفتحه وما سورية، تتش أخاه أقطع ملكشاه السلطان وكان دمشق، من الخوارزمي
إىل تتش فسار مرص، عسكر عىل يستمده الخوارزمي فأرسل وحارصها، حلب إىل فسار
وملك وقتله تتش عليه فقبض الخوارزمي، والتقاه املرصيني عسكر عنها فرحل دمشق

.١٠٨٠ سنة أو ١٠٧٩ سنة مكانه دمشق
قريش بن مسلم فإن ثابتًا، حينئٍذ يكن لم لسورية السلجوقية ملك أن ويظهر
فأرسل إليه، أهله فسلمها ،١٠٨٠ سنة حلب حارص املوصل صاحب الدولة رشف امللقب
بن سليمان وسار حلب إىل فعاد املوصل من وهزمه ،١٠٨٥ سنة العساكر إليه ملكشاه
من الروم ملوك بيد وكانت أنطاكية فملك سورية، إىل قونية صاحب السلجوقي قطامش
وطلب أنطاكية، بفتح ملكشاه السلطان يبرش وأرسل فوقا نيقوفر فتحها إذ ،٩٧٠ سنة
إليه يحمله كان ما إليه يحمل أن أنطاكية فاتح سليمان من حلب صاحب الدولة رشف
ونهب أنطاكية بالد الدولة رشف فنهب سليمان، عليه فأنكره الروم من أنطاكية وايل
وُقتلن حلب وايل الدولة رشف فيها انهزم بينهما حرب فانتشبت حلب، بالد سليمان
برح وما مأربًا منها يبلغ ولم حلب سليمان فحارص أمرهم، إبراهيم أخاه الحلبيون فوىل
ملكشاه، السلطان أخا دمشق صاحب تتش الحلبيني بعض فاستدعى أخذها، يحاول
عسكر فانهزم املذكور، عمه ابن سليمان وبني بينه الحرب نار فتسعرت إليهم فسار
فطاولوه إليه، أهلها ليسلمها حلب إىل بإزار ملفوفة جثته تتش فأرسل هو، وُقتل سليمان
وصول خرب بلغه وملا وملكها، تتش فحارصها أمرها، يف السلطان مرسوم يرد أن إىل
السلطان فتسلم دمشق إىل وتوجه عنها، رحل حلب إىل ملكشاه السلطان أخيه جيش
الالذقية، إليه وسلم طاعته، يف شيزر صاحب الكناني منقذ بن نرص األمري ودخل حلب،
عنوًة، البالد هذه يملك أن عن وأرضب رغب ما إىل السلطان فأجابه وأباميا، طاب وكفر

أقسنقر. الدولة قسيم إىل حلب وسلم شيزر عىل املذكور نرص األمري وأقر
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صاحب نرص األمري عىل فضيق عساكره، حلب وايل أقسنقر جمع ١٠٨٩ سنة ويف
جامع مأذنة عمرت ١٠٩٠ سنة ويف حلب، إىل وعاد األمري صالح ثم املذكور شيزر
عليها تغلب قد وكان صور، مدينة فحرصوا الشام إىل مرص عساكر خرجت وفيها حلب
عىل يقووا فلم أوالده، وخلفه املذكور القايض وتويف عقيل أبي بن الدولة عني القايض
عنوة، عكا وافتتحوا صيدا إليه سلمت ثم إليه املدينة فسلموا املرصي، العسكر مقاومة

مرص. إىل وعادوا املدن، هذه يف عماًال وأقاموا فملكوها جبيل وقصدوا
وايل تتش أخاه يساعد أن حلب وايل أقسنقر ملكشاه السلطان أمر ١٠٩٢ سنة ويف
فملكاها حمص عىل فنزال الفاطمي، الخليفة يد يف بسورية بقي ما انتزاع عىل دمشق
سنة ويف عليه، فامتنعت طرابلس إىل وسار أباميا ملك ثم ففتحها، عرقا إىل تتش وسار

.١٠٩٥ سنة الفاطمي الخليفة املستنرص تويف ثم ملكشاه السلطان تويف ١٠٩٣
ملكشاه، أخيه موت بعد السلطنة يطلب أن دمشق وايل تتش عزم ١٠٩٤ سنة ففي
املوصل تتش وافتتح أنطاكية، وايل سيان باغي له وخطب حلب وايل أقسنقر ووافقه
أقسنقر وخانه أخيه، ابن بركيارق فيه وكان أذربيجان إىل وسار بكر، وديار وبغداد
وايل أقسنقر وخاف العدد ويعد العساكر يجمع وأخذ سورية، إىل تتش فعاد حلب وايل
فأخذ حلب، من مقربٍة عىل الفريقان فالتقى بركيارق، وأمده الجنود يحشد فطفق حلب
وخطب وهمذان، أذربيجان إىل البالد يف وتوغل حلب، وملك تتش قتله ثم أسريًا أقسنقر
ثم أصفهان، إىل بركيارق أخيه ابن وهرب العبايس، الخليفة باهلل املستظهر ببغداد له

وقتله. عليه فظهر تتش عمه محاربة إىل وعاد العساكر جمع
بدمشق وكان بحلب، ملًكا برضوان فنودي ودقاق، رضوان ابنان لتتش وكان
أبيه خادم دقاق فقتل دمشق، وسلمه تتش بن دقاق فاستدعى تتش خادم سادتكني
دمشق ليأخذ رضوان أخوه إليه وسار ،١٠٩٨ سنة دمشق بوالية واستبد إليه، واملحسن
وقصده حلب، إىل فعاد فتحها له يتيرس فلم القدس إىل وسار مأربًا منها ينل فلم منه،
يخطب أن عىل اتفقا ثم وعسكره، دقاق فانهزم قنرسين عىل األخوان فالتقى دقاق أخوه
سورية، إىل اإلفرنج عساكر وصول كان ١٠٩٩ سنة ويف دقاق، قبل بدمشق لرضوان

عرش. الثاني القرن تاريخ يف سرتى كما
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الحاديعرش القرن يف السوريني بعضاملشاهري يف (3)

املعري العالء أبو

،٩٧٤ سنة باملعرة ولد العالء، أبو وكنيته التنوخي، قضاعة أبي هللا عبد بن أحمد هو
لزوم النظم من وله املشهورة، الكثرية التصانيف وله عرصه، عالمة كان لكنه أعمى وكان
سماه كتاب وله قريب، عهٍد من بمرص جزءان منها طبع أجزاء خمسة يف يلزم ال ما
والغصون، األيك سماه آخر وتأليف السقط، ضو الرشح وسمي بنفسه، ورشحه الزند
ديوان واخترص املتنبي ديوان ورشح كثرية، أجزاء يف والردف بالهمزة املعروف وهو
العلماء وكاتبه اآلفاق من عنده الطلبة وكثر البحرتي، ديوان ورشح ورشحه، تمام أبي
بعضهم وبرأ املجونية، أشعاره لبعض عقيدته يف فساًدا إليه بعضهم وعزا والوزراء،

.١٠٥٨ سنة وتويف الكفر من ساحته

الصوري املحسن عبد

األلفاظ بديع شعره املشهور الشاعر الصوري غلبون بن املحسن عبد محمد أبو هو
.١٠٢٩ سنة تويف وقد اإلحسان، كل فيه أحسن شعر ديوان وله املعاني حسن

العسقالني

والرسائل املشهورة الخطب صاحب العسقالني الصمد عبد بن الحسن عيل أبو الشيخ هو
مقتوًال تويف إنه وقيل: جيد، نظٌم وله الطوىل اليد فيه وله النثر فرسان من وكان املحربة،

.١٠٩٠ سنة القاهرة يف بسجن

الدمشقي حيوس ابن

املشهور، الشاعر الدولة مصطفى امللقب حيوس بن … سلطا بن محمد الفتيان أبو هو
املحسنني الشاميني الشعراء أحد وهو املغرب أمراء من كان أباه ألن باألمري؛ يدعى وكان
حلب أصحاب مرداس بني إىل منقطًعا وكان كبري شعر ديوان له املجيدين، وفحولهم
ولد وقد بحلب داًرا فبنى ضخمة، نعمة منهم له وحصلت األنيقة، القصائد فيهم وله

املغربي. الشاعر حيوس ابن غري وهو ١٠٨١ سنة وتويف ،١٠٠٢ سنة بدمشق
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الدمشقي الخياط ابن

وتويف ١٠٥٩ سنة بدمشق ولد الخياط، بابن املعروف التغلبي محمد بن هللا عبد أبو هو
يف القرن هذا يف وكان حيوس، البن تلميذًا وكان مربز وكاتب مجيد شاعر وهو ،١١٢٤
كتب بدرس تعمق من وأول الشهري، املسلمني فيلسوف سينا ابن الرئيس سورية غري
خاصة الطب ويف والرياضيات الفلسفة يف كثرية كتب وله بها، الناس وعرف أرسطو
سنة وتويف بخارة إىل منها وانتقل ببلخ وولد مؤلف، مائة إىل تآليفه بعضهم بلغ حتى
سنة وتُويف النفيسة التآليف من وغريها اليتيمة صاحب النيسابوري الثعالبي ثم ،١٠٣٨
واللمع، والتنبيه املهذب منها املفيدة التصانيف صاحب الشريازي إسحق أبو ثم ،١٠٣٨
ُولَِد حسن شعٌر وله الجدل، يف والتلخيص واملعونة الخالف يف والنكث الفقه يف ورشحها

وغريهم. ١٠٨٤ سنة وتُويفِّ ١٠٠٣ سنة
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العارش الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
احلاديعرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

روى ما عىل جيورجيوس الراجح عىل خلفه السالف القرن تاريخ يف املذكور إيليا إن
سنة بطرس خلفه وجيورجيوس القديسني، تراجم طابعي إىل كتبه ما يف السمعاني
وإىل التاسع، الون البابا إىل كتب بأن القديمة بالعادة وعمل لكويان، روى كما ١٠٥٣
البطريرك هذا إىل القسطنطيني البطريرك شريوالريوس ميخائيل وكتب املرشق، بطاركة
نفسه ومنزًها الطقوس هذه عن مدافًعا فأجابه وعاداتهم، الالتينيني بطقوس مندًدا
بعد وقام املذكور، بطرس توادوسيوس وخلف الرومانية، الكنيسة عن انشقاق كل عن
امللك منصة عىل استوى الذي السابع ميخائيل امللك أيام يف إميليانس توادوسيوس
قبله ١٠٨١ سنة كومنانوس ألكسيس امللك أخو ألكسيس إسحق أتى وملا ،١٠٦٧ سنة
الالذقية، إىل وأرسله إليها الدخول عن األمري فنهاه املدينة، ظاهر يف بستانه يف البطريرك
سنة كان إنه زوناراس: قال نيقوفور، بعده وقام القسطنطينية إىل يميض أن وأمره

.١٠٨٩
بلغت ملا أنطاكية يف وكان الرابع، يوحنا نيقوفور بعد األنطاكي الكريس إىل ورقي
مىض الالتينيني عادات يألف يكن ولم فتحوها وملا ،١٠٩٨ سنة اإلفرنج جيوش إليها
كريس عىل أسقفان يكون لئال حياته؛ مدة خلًفا له الالتينيون يقم فلم قسطنطينية، إىل
مكاتبات جرت الذي البطريرك هو وهذا ،١١٠٣ سنة إىل حيٍّا بقي أنه ويظهر واحد،
فجمع املسيح، يف وطبيعتني بمشيئتني االعتقاد شأن يف كفرطاب أسقف توما وبني بينه
أن توما فادعى وفعلني، مشيئتني املسيح يف أن املثبتة واملجامع اآلباء أقوال البطريرك
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سنة الجدال هذا وكان مشهور الكتاب وهذا مقاالت، عرش إىل قسمه بكتاب كالمه يرد
١٠٨٩م. سنة املوافقة إلسكندر ١٤٠٠

عينيه هللا بأمر الحاكم سمل الذي إرميا بعد منهم فكان أورشليم بطاركة وأما
لها، هللا بأمر الحاكم تدمري بعد املقدس القرب كنيسة تجديد يف رشع الذي توافيلس،
إن أورشليم بطاركة جداول يف دوزيتاس وقال خليفته، نيقوفور أكمله بل يكمله ولم
املذكور نيقوفور وأن سنة، عرشة إحدى بطريرك من فارًغا ظل األورشليمي الكريس
يعلم وال أرسانيوس، يسمى أورشليم يف بطريرك ١٠٢٤ سنة يف وكان توافيلس، خلف
أن بعضهم كتب يف وجاء ،١٠٣٣ سنة يف يوردانس بعده وكان تويف، سنة أية يف
خلف أوتيميوس أن الالتينية الجداول يف وجاء ،١٠٥٩ سنة كان الثاني صفرونيوس
السائح بطرس أتى سمعان أيام ويف أوتيميوس، خلف وسمعان الثاني صفرونيوس
املغرب أمراء استنقاذ أمر يف مليٍّا البطريرك ففاوضه أورشليم، إىل ١٠٩٤ سنة اإلفرنيس
إىل انتقل ١٠٩٨ سنة أنطاكية إىل اإلفرنج عساكر وصول بلغه وملا املقدسة، األرض
فأقاموا أورشليم، افتتاحهم بعد ١٠٩٩ سنة تويف لكنه اإلفرنج، إىل هدايا وأرسل قربس،

منهم. بطاركة يقيمون البالد أهل واستمر التينيٍّا بطريرًكا

الحاديعرش القرن يف سورية أساقفة من عرفناهم بعضمن يف (2)

من بقي ما فقىض رومة إىل وسار األسقفية، اعتزل دمشق أسقف رسجيوس هؤالء من
منصة عىل استوى الذي التاسع بيوس البابا أيام يف وكان الرهبانية، السرية يف حياته
أسقف سابا املسيحي املرشق يف لكويان وذكر ،١٠٤٨ سنة إىل ١٠٣٣ سنة من الرياسة
بطاركة عداد يف سابا يذكر لم ولكنه أورشليم، عىل بطريرًكا انتخب إنه وقال: صور،
واشتهر غزة، أسقف سامونا األظهر عىل أيًضا القرن هذا يف وكان القرن، هذا يف أورشليم
القربان يف املسيح جسد وجود يف أحمد اسمه مسلم رجل مع مناظرة وله ١٠٧٢ سنة
اعتقاد عن بالدفاع املوسوم التأليف يف ومثبتة شهرية املناظرة وهذه حقيقة، األقدس
يف لخصناها وقد ،(٢٦ فصل ك٣ (مج١ األوخارستيا برس دائًما الكاثوليكية الكنيسة

.(٥٦١ صفحة ٥ (مجلد الكبري تاريخنا
كتابًا العربية إىل الرسيانية من ترجم وقد املاروني، داود املطران أيًضا منهم وكان
وهذا ،١٠٥٩ سنة برتجمته داود املطران وعني ألفه قد املارونية الطائفة آباء أحد كان
العالمة أخذ وقد الهداية أو الهدى كتاب وتارة القوانني، كتاب تارة يسمى الكتاب
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الكتب من ٧٦ عدد يف الواتيكانية املكتبة يف فوضعه املرشق، من منه نسخة السمعاني
أسقف توما الكتاب بهذا عبث وقد عنوانًا، وخمسني ثالثة عىل يشتمل وهو العربية،
املسيح يف واحدة بمشيئة يقولون املوارنة أن منه يظهر ما عليه فزاد ذكره، املار كفرطاب
من الساملة الكتاب هذا نسخ يف أنه مع … الضالل بهذا املوارنة يطغي أن لغرضه توسًال

رصاحة. ذلك يخالف ما التحريف
فهذا الفرج، أبا املكنى الطيب بن هللا عبد القس ذكر األساقفة هؤالء بذكر ونلحق
نسطوريٍّا، فصار العراق، بالد إىل وتغرب أصًال مارونيٍّا كان أنه الدويهي العالمة ذهب
أنه رأيه يف الدويهي السمعاني خالف ولكن واحدة، مشيئة املسيح يف أن إىل وذهب
وكاتبًا ونسطوريٍّا عراقيٍّا كان أنه الرسياني تاريخه يف العربي ابن متابًعا مارونيٍّا كان
مشهور، عالٌم فهو أصله يف الخالف من يكن ومهما النساطرة، بطريرك األول إليليا
عنوانه وكتاب العربية، يف والحديث القديم للعهدين تفسريه منها كثرية، تآليف وله
أحدهما لألناجيل وتفسريان العهدين، يف موجزة مباحث عىل اشتمل النصارى فردوس
ومقالة والغربية الرشقية للقوانني مجموعة ثم املجازي، باملعنى والثاني الحريف باملعنى
يندد ومقالة والصالة، والصدقة الصوم رشف يف وكتاب اإلرث، يف ومقاالت التوبة، يف
أرسطو، كتب تفسري أيًضا وله التثليث، يف ومقالة هللا والدة العذراء يسمون بمن بها
وخرج بغدادي، نرصاني طبيب وهو بطالن ابن يسمى تلميذ وله ،١٠٤٣ سنة تويف وقد
رضوان ابن وبني بينه منافرة وجرت مرص، إىل سار ثم مدة، بحلب وأقام بغداد عن
ثم وترهب األديرة، بعض يف العالم عن وانقطع أنطاكية إىل فسار املرصي، الفيلسوف
األطباء دعوة وكتاب الصحة، تقويم كتاب تصانيفه من واملشهور ،١٠٥٣ سنة تويف
فصول، سبعة ذات رسالة يف املذكور رضوان بابن وتنديد الرقيق، اشرتاء يف ورسالة
يعقوبيٍّا كان إنه وقال: ،(٥٤٦ صفحة الرشقية املكتبة من ٣ مجلد (يف السمعاني وذكره

رينودوسيوس. وِهم كما ملكيٍّا ال
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عرش الحادي الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
الثاينعرش

القرن هذا يف األحداث من كان ما يف

لها وفتحهم أنطاكية اإلفرنج حصار يف (1)

حمالت أخبار هو إنما عرش والثالث عرش الثاني القرنني يف سوريا تاريخ جل إن
وانتزاعها ملكها عىل لهم املسلمني ومغالبات سورية، عىل بالصليبيني املعروفني اإلفرنج
أوروبا، ممالك من كثري من تألبوا عرش الحادي القرن آخر يف فإنهم أيديهم، من
ثمانية مدة فحارصوها ،١٠٩٧ سنة أنطاكية إىل أوًال وصولهم فكان سورية إىل وزحفوا
امللوك قبل من سنان باغي واليها وكان ،١٠٩٨ سنة حزيران آخر يف وافتتحوها أشهر
عليه مغشيٍّا وسقط اإلفرنج دخلها ملا منها فر ولكنه عنها، الدفاع وأحسن السلجوقيني
اإلفرنج، إىل وأخذه رأسه فقطع أرمني، رجل به واجتاز أصحابه وتركه ظاهرها، يف
وكثرة بينهم الوباء وفشاء الزاد، قلة من عليهم النوائب تراكمت لها فتحهم قبل وكانوا
وغريهما ودمشق حلب أمريا حشد املدينة عىل استحوذوا أن وبعد الربد، وشدة األمطار
وقتلوا فهزموهم اإلفرنج، جنود من نخبة إليهم فخرجت فارس، ألف عرشين األمراء من

رجل. ألفي نحو منهم
كربوغا فجمع مراقص وأقاموا والقصف، الطرب عىل ذلك بعد اإلفرنج وعكف
صاحب تتش بن دقاق إليه واجتمع دابق، بمرج فحلَّ وسار عسكره، املوصل صاحب
أنطاكية وحارصوا األمراء، من وغريهم حمص صاحب الدولة وجناح ذكره، املار دمشق
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وأساء ينالوه فلم األمان، كربوغا من وطلبوا أزودة لهم تكن ولم اإلفرنج، خوف فعظم
واقتتلوا اإلفرنج فخرج الغدر، له وأضمروا عليه نيتهم فخبثت معه، من يف السرية كربوغا
رمى أو برمٍح طعن وال بسيٍف أحدهم يرضب أن دون هاربني هؤالء فوىل املسلمني، مع
قتلوا بل آثارهم يتتبعوا فلم مكيدة ذلك اإلفرنج فظن معهم، كربوغا وانهزم بسهٍم،
اإلفرنج يكن ولم والسالح، األقوات من لديهم كان ما وغنموا أدركوهم، ممن كثريين
استسلموا كربوغا بعسكر حل ما رأوا ملا املسلمني من حامية فيها كان بل القلعة، ملكوا
وصولتهم، اإلفرنج سطوة من رأوا ما يروون بعضهم وذهب بعضهم وتنرص اإلفرنج، إىل
بها ُطعن التي الحربة أنطاكية يف حينئٍذ اإلفرنج ووجد السوريني، قلوب الرعب فملك
عىل أتينا الحربة بواسطة هللا صنعها بآيات ذلك وتؤيد الصليب، عىل وهو املسيح جنب

.(٢٣ صفحة ٦ (مجلد املطول تاريخنا يف تفصيلها

أورشليم إىل أنطاكية من اإلفرنج مسري يف (2)

غودفروا وسار وشيزر، وحمص املعرة فتحوا أنطاكية عىل اإلفرنج استحوذ أن بعد
وجبلة بالالذقية فاجتازوا ،١٠٩٩ سنة آذار أوائل يف أنطاكية من بالجيش رئيسهم
الخليفة قبل من وفد عليهم فأقبل وحارصوها، عرقا حول وخيموا لهم فدانت وطرسوس
أن يستطيع وال وفلسطني، أورشليم عىل استحوذت عساكره أن يبلغهم بمرص الفاطمي
وأرسعوا عرقا، عن الحصار فرفعوا لهم، سالح ال أعازل لحجاٍج إال أورشليم أبواب يفتح
فهزموه مرورهم يعرتض أن واليها وأراد أطرابلس، بجانب فاجتازوا أورشليم إىل باملسري
يسريون طرق ثالث إىل وهدوهم لبنان سكان النصارى من جمٌع إليهم وأقبل وأصحابه،
بسورية والثالثة البالد وسط يف والثانية البحر، ساحل عىل إحداها أورشليم إىل بها
يف يمدهم كان الذي وجنوا بيزا إسطول من لقربها الساحل طريق فآثروا املجوفة،
الحبىس وكان األزودة لهم يقدمون لبنان نصارى وكان وجبيل، بالبرتون فمروا مسريهم،
وصور وصيدا ببريوت مرورهم وعند لهم، داعني إليهم ويأتون محابسهم، من يخرجون
إليهم خرج عكا إىل انتهوا وملا عليهم، يسطوا كيال إليه؛ يحتاجون ما املسلمون لهم قدم
إىل وساروا فجاوزوها، أورشليم فتحوا متى املدينة إليهم يسلم أنه ومقسًما واعًدا، واليها
يف والرملة اللد عىل واستحوذوا النرصة، لعيد أيام أربعة بها وأقاموا فلسطني، قيرصية

طريقهم.
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األردن عدوتي من واجتمعوا هاجوا، أورشليم من بدنوهم املسلمون عرف وملا
بيت إىل اإلفرنج وبلغ الكنائس، ونهبوا بالنصارى، بطريقهم ونكلوا أورشليم إىل ونابلس
فاسرتده مرص، أصحاب الفاطميني يد من ملكه سورية وايل لتتش قبًال وكان املقدس
أربعني نحو اإلفرنج فحارصه الدولة، بافتخار يعرف رجًال فيه واستنابوا منه الفاطميون
بمحراب منهم جماعة واعتصم املسلمني فيها يقتلون أسبوًعا ولبثوا املدينة، وملكوا يوًما
وأقاموا عسقالن إىل ليًال فخرجوا األمان، اإلفرنج لهم فبذل أيام ثالثة فيه وقاتلوا داود
بالصخرة كان ما وانتهبوا األقىص، الجامع يف املسلمني من كثريًا خلًقا اإلفرنج وقتل بها،
سنة ذلك وكان الغنائم، من ذلك غري إىل والفضة الذهب قناديل من األقىص والجامع
ملًكا واختاروا البالد من اإلفرنج فتمكن السلجوقية، السالطني بني الخلف ووقع ،١٠٩٩

عليهم. اإلفرنج من ملك أول فكان لوران، دوك غودفروا ألورشليم

وفاته إىل غودفروا أيام يف كان ما يف (3)

أمري األفضل أرسل القدس أهل عىل اإلفرنج أجراه ما بمرص الفاطمي الخليفة بلغ ملا
أثره يف وساروا بالجواب الرسول فأعادوا اإلفرنج، يهدد فأرسل عسقالن، إىل الجيوش
منهم، جماعة وقتلوا اإلفرنج فهزمهم للقتال، متأهبني يكونوا ولم املرصيون فالتقاهم
األفضل وعاد فيه من فهلك الشجر، بعض اإلفرنج فأحرق الجميز بشجر جماعة واسترت
إىل فعادوا املال من قطيعة أهلها لهم فبذل عسقالن اإلفرنج وضايق مرص، إىل قائدهم

القدس.
ضفتي عىل مدن وعدة طربية عىل فاستحوذ الجليل، إىل تنكراد غودفروا وأرسل
وبيومند غودفروا امللك أخو الرها كنت بودوين وقدم فيها، حاكًما ونصب األردن
األمراء وجود فرصة غودفروا فاغتنم غفريٌ جمٌّ ومعهما أورشليم، لزيارة أنطاكية أمري
وأتقياء علماء رجاًال وجمع الحديثة، مملكته لتدبري نظاًما ليسن بأورشليم الالتينيني
أورشليم يف امللك يكون أن النظام هذا ومن اإلفرنج، سنن منهاج عىل النظام هذا لوضع
اإلكلريوس فلعلية وارث يكن لم وإن أنثى، الوارث كان ولو باإلرث، امللك إليه يتصل واحًدا

ملًكا. يختاروا أن اإلقطاعات أصحاب ورؤساء
واتصل الجليل، أمراء مع حروبه يف تنكراد لنجدة متواتًرا يأتي غودفروا وكان
اعرتاه ولكن ظافًرا، وعاد حوران وغزا دمشق حتى لبنان وراء ما إىل بحمالته أحيانًا
املقدسة باألرسار مزوًدا فقىض أسابيع، ثالثة الزمه حمالته إحدى من عوده عند مرض

املقدس. القرب كنيسة يف ودفن ١١٠٠ سنة تموز ١٧ يف
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أيامه يف وبعضاألحداث غودفروا أخي بودين امللك يف (4)

وكان أورشليم، عىل ملًكا أخاه بودوين والشعب الجنود رؤساء اختار غودفروا وفاة بعد
أورشليم إىل مسريه وعند بورج، دي بودوين عمه البن إمارتها عن فتخىل الرها يف أمريًا
والتقى حمص، صاحب الدولة وجناح دمشق، صاحب دقاق طريقه يف له اعرتض
واإلكلريوس الشعب للقائه وخرج عليهم، بودوين فانترص الكلب، نهر معرب يف الفريقان

عظيم. باحتفاءٍ القيامة كنيسة وأدخلوه أورشليم، من
الخليل نحو وسار جنوده ونخبة فرسانه وألب أسبوًعا إال أورشليم يف يلبث ولم
تدبري عىل عاكًفا أورشليم إىل فعاد معارًضا يجد ولم الربية، إىل انتهى حتى امليت، والبحر
يكن ولم مسوديه، دعاوى فصل يف ساعات يوم كل يرصف كان حتى ممكلته شئون
وحارب فلسطني، وقيرصية أرسوف وفتح املسلمني، بالد عىل حمالته عن يعوقه ذلك
إىل الحجاج بعض مرافًقا كان وبني مبينًا، نًرصا عليهم فانترص حيفا سهول يف املرصيني
مائتا إال معه وليس الحرب نار عليه وأصلوا عسقالن، من أعدائه بعض عليه خرج يافا
يهرب أن فأُرغم ألًفا، عرشين نحو أعداؤه وكان القتال، فاقتحم الرجالة من وقليٌل فارس
هذا وكان به، نجا خفي طريٍق إىل مسلم رجل فهداه مأمٍن، يف بها يكن ولم الرملة إىل
وتسري تخدمها جارية لها وأقام بها فلطف مطلوقة، بودوين وجدها امرأة زوج الرجل

امرأته. إىل صنعه عن مكافأته الرجل هذا فأراد زوجها، إىل والدتها بعد معها
شملهم، وبدد أعداءه فهاجم شديد، عسكٌر إليه وضوى يافا إىل بسفينٍة بودوين وعاد
فراع عكا، فافتتح وجنوا بنيزا من أتوا الذين بالزائرين بودوين استعان ١١٠٤ سنة ويف
وزحف يافا تجاه مرصي أسطول وظهر ومرص، وعسقالن دمشق يف املسلمني الفتح هذا
يافا من بودوين وخرج ملناوأتهم، اإلفرنج فهب الرملة صحارى إىل عسقالن من جيش
خيلهم من كثريًا اإلفرنج وغنم كثري، وخلق عسقالن أمري فُقتل عليهم، الوغى نار فأوقد
وأقلعوا الفوز، من املرصي األسطول أصحاب فيئس يافا، إىل وعادوا ومالهم وجمالهم

سفنهم. بعض فغرق عاصٌف بهم فسار
سار حني ،١١١٠ سنة إىل ١١٠٢ سنة من مرات أطرابلس اإلفرنج حرص وقد
فهاجم جنوا، من سفينة سبعون ومعه املرشق إىل جيل سان كنت ديموند بن برتران
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املدينة، وضايقوا يعاونه امللك بودوين وأتى أطرابلس لحصار سار ثم فملكها جبيل أوًال
الخروج شاء فمن أحراًرا، يكونوا أن برشط اإلفرنج إىل أهلها فاستسلم أحد ينجدها فلم
وعرقا أطرابلس فأمست الجزية، دفع لزمه البقاء شاء ومن حمله، يمكنه بما خرج
جيل سان كنت ديموند بن برتران وتواله اإلفرنج، أعمال من عمًال وجبلة وطرطوس
شهرين، وحارصها بريوت حول عساكره بودوين جمع ذلك وبعد أورشليم، مللك خاضًعا
رجل آالف بعرشة أورشليم إىل حرض نورنج ملك ابن سيكور وكان إليه، أهلها فاستسلم
ستة أطرابلس وكنت بودوين واحتاطها صيدا، إىل سيكور أسطول فسار مملكته، من
بما أراد من منها يخرج أن برشط بودوين إىل مدينتهم مفاتيح أهلها فسلم أسابيع،

أورشليم. مللك خاضعني الباقون واستمر آالف خمسة منهم فخرج حمله، يمكنه
فحرصوا اإلفرنج، لقتال جيًشا السلجوقي محمد السلطان جهز ١١١٢ سنة ويف
فأغلق حلب، إىل عنها فرحلوا غرًضا، منها يبلغوا ولم حلب أعمال من بارش تل قلعة
واجتمع النعمان، معرة إىل فرحلوا بهم يجتمع أن يشأ ولم أبوابها، رضوان امللك صاحبها
منه يأخذوا أن وخاف حقه، يف نيتهم خبث عىل فاطلع دمشق صاحب طغتكني بهم
فطمع املعرفة، يف بعضهم وبقي املسلمني عساكر فتفرقت ا رسٍّ اإلفرنج فهادن دمشق،
فعادوا املسلمني، قوة ورأوا إليها اإلفرنج فتبعهم شيزر، إىل املسلمون فرحل اإلفرنج بهم
طفتكني ومعهم املسلمني، األمراء بعض اجتمع ١١١٤ سنة ويف املضيق)، (قلعة أفاميا إىل
فالتحم اإلفرنج، بالد ودخلوا األردن إىل جميًعا وساروا سلمية، يف والتقوا دمشق صاحب
سالحه، وأُخذ بودين ملكهم وأُرس فيهم القتل وكثر اإلفرنج، فانهزم طربية عند القتال
نفوسهم فقويت اإلفرنج، وأنطاكية أطرابلس عسكر نجد ثم فأطلق، يعرف لم ولكن
طربية، غربي يف جبل عىل فصعدوا جهة، كل من املسلمون بهم وأحدق الحرب وعاودوا
عكا بني اإلفرنج بالد ونهبوا بيسان إىل املسلمون فسار يوًما، وعرشين ستة به فاعتصموا

القتال. عن املسلمون األمراء عاد ثم النصارى من به ظفروا من وقتلوا والقدس،
إىل ووصل ١١١٨ سنة عليها فحمل مرص، عىل يحمل أن بودوين امللك خلد يف ودار
مزوًدا تُويف وهناك العريش إىل بمحفٍة وحملوه بمرض أصيب ولكنه غانًما، ظافًرا الفرما

.١١١٨ سنة آذار ٢٦ يف فدفن القدس إىل جثته ونقلوا املقدسة، األرسار
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أيامه يف كان وبعضما الثاني بودوين يف (5)

الرها كنت بورج دي بودوين وشعبها أورشليم إكلريوس اختار األول بودوين وفاة بعد
تنته ولم كورتناي، دي جوسالن عنه عوًضا الرها بكنتية وأقام املتوىف امللك أنسباء من
وزحفوا وسورية، والجزيرة فارس من املسلمني من جموع تألبت إال امللك إقامة حفالت
بأرض ١١٢٠ سنة وقعة فكانت ماردين، وايل ارتق بن إيلغازي بإمرة العايص عدوة إىل
يف بودوين يكن ولم كثريون، وأُرس كثرية جماعة منهم وُقتل الفرنج، فيها انهزم حلب
وايل إيلغازي فهزم أعدائهم عىل ثانية فحمل بعدها، أنطاكية إىل وصل بل الوقعة هذه

أورشليم. إىل وعاد وأعمالها أنطاكية بودوين ن وأمَّ العرب، قائد ودبيس ماردين
أباه عىص ١١٢٢ سنة ففي بحلب، واليًا سليمان ابنه أقام املذكور إيلغازي وكان
قرناص ابن يدي وقطع حلب عىل إيلغازي فهجم الحموي، قرناص ابن من بمكيدٍة
أخيه ابن حلب عىل أبوه فاستناب بدمشق، طفتكني إىل ابنه وهرب عينيه وسمل ورجليه،
كنت جوسلني إيلغازي أخي ابن بلك كبس املذكورة السنة ويف أيًضا، سليمان واسمه
بلك بيد أسريًا فوقع املخاطر، اقتحام عىل أخالقه كرم فاستفزه األرسى ليستفك الرها؛
أرمينية من رجًال خمسني النخوة فحملت بتخليصهم، عني ملن رشيًكا وصار املذكور
بها، كانت التي الحامية وقتلوا بها كانا التي القلعة فدخلوا وجوسالن، امللك إنقاذ عىل
امللك لينقذ الرها ومن منها يفر أن جوسالن وتمكن بالقلعة، املسلمون أحاط ولكن
فأرسلوا امللك، أرس فرصة املرصيون واغتنم حران، قلعة إىل نقل قد كان الذي األسري
النصارى فخرج فلسطني، عن اإلفرنج يزيحوا أن قاصدين عسقالن صحراء إىل جيًشا
فجمع سبيله، وخىل بماٍل نفسه فافتدى بودوين امللك وأما شملهم، فبددوا أورشليم من
نجدهم ولكن إليه، يستسلموا أن أهلها أوشك حتى وضايقها حلب إىل به وزحف عسكًرا
عسكر وانترش أورشليم إىل ويعود الحصار، يرفع أن بودوين فاضطر املوصل، أمري
اإلفرنج، أمالك من فهزمهم فرسانه من نخبٍة يف راجًعا فهب أنطاكية، إمارة يف املسلمني

دمشق. إىل ينكص أن عىل وأرغمه بودوين فقاتله دمشق من طغتكني عليها وهجم
بأخذها اإلفرنج فهمَّ بمرص، الفاطميني الخلفاء حوزة يف املدة هذه كل صور وبقيت
البندقية، دوك ومعهم اإلفرنج وحارصها دمشق، صاحب طغتكني إىل أمرها الخليفة فسلَّم
واألهلون الجند يخرج أن رشيطة عىل إليهم سلمها بل مناصبتهم عىل طغتكني يقَو فلم
يف بودوين وتُويف ،١١٢٥ سنة اإلفرنج فتسلمها أموالهم، من حمله عىل يقدرون بما منها
وهماًما. ورًعا تقيٍّا وكان القيامة، كنيسة يف وُدفن ١١٣١ سنة وقيل: ١١٣٠ سنة آب ٢١
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أيامه يف كان وبعضما إنجو دي فولك امللك يف (6)

بابنة متزوًجا وكان إنجو، دي فولك واألعيان الرؤساء اختار الثاني بودوين دفن بعد
يف كان ومما ،١١٣٢ سنة أيلول ١٤ يف األورشليمي البطريرك وتوَّجه الثاني، بودوين
املوصل، يف الباطنية فقتله حلب، توىل قد كان املوصل صاحب الربسقي أقسنقر أن أيامه
فيها وملك املوصل إىل سار أبيه مقتل وبعد بحلب، واليًا مسعوًدا ابنه أقام قد وكان
فخلعه قتلغ اسمه رجًال بعده استخلف ثم قيماز، اسمه أمريًا حلب عىل واستخلف
سار حلب أهل باختالف سمع وملا الجبار، عبد بن سليمان عليهم وولوا حلب، أهل
املوصل، أمري الربسقي بن مسعود ومات عنهم، ورحل بماٍل فصانعوه إليهم جوسالن
عسكًرا فأرسل يليها، وما املوصل عىل زنكي الدين عماد السلجوقي محمود السلطان فوىلَّ
عىل أحدهما يولِّ ولم الجبار، عبد بن وسليمان قتلغ بني فأصلح أهلها فأطاعه حلب إىل
قتلغ عيني وسمل حلب أمور ورتب طريقه، يف منبج وملك إليها بنفسه سار بل حلب
بن تتش مماليك أحد طغتكني موت بعد أنه فولك أيام يف دمشق يف كان ومما فمات،
ووزيره اإلسماعيلية، اململكة وعىل عليه فتغلب نوري، امللوك تاج ابنه خلفه أرسالن ألب
إذا دمشق إليهم يسلم بأنه اإلفرنج الوزير وكاتب لهم، الحكم صار حتى سعد بن طاهر
الذين اإلسماعيلية بقتل وأمر وزيره، فقتل بذلك امللوك تاج األمري وعلم صور، إليه سلموا
يظفروا فلم دمشق، وحرصوا امليعاد يف اإلفرنج ووصل آالف، ستة منهم فُقتل بدمشق

منهم. جماعة فقتل أثرهم يف امللوك تاج وخرج عنها، فرحلوا بمأرب
ابنه إليه فأرسل اإلفرنج، عىل دمشق صاحب استنجد قد زنكي الدين عماد وكان
بحلب، عسكره من وجماعة واعتقله به زنكي فغدر بحماة، عنه نائبًا كان الذي سوفج
بصاحبها غدر قد وكان وحارصها، حمص إىل منها وسار فملكها حماة إىل زنكي وسار
زنكي يئس وملا أمره، يمتثلوا فلم إليه حمص بتسليم عسكره يأمر أن وأمره عليه وقبض
وبعض دمشق صاحب ابن سوفج معه واستصحب املوصل، إىل عاد حمص فتح من
حلب، من القريب األثارب حصن وقصد املوصل من زنكي عاد ١١٣١ سنة ويف أمرائها،
اآلن، إىل خرابًا وبقي املذكور الحصن وخرب وأرس منهم وقتل فهزمهم اإلفرنج مع فاتقع
امللوك شمس ابنه إىل بعده بامللك وعهد دمشق صاحب امللوك تاج تويف ١١٣٣ سنة ويف
األخوين، بني خالٌف فكان محمد، الدولة شمس لولده وأعمالها ببعلبك وأوىص إسماعيل،
وأرس منهم، وقتل اإلفرنج من غفلٍة عىل فملكها بانياس إىل إسماعيل سار ١١٣٤ وسنة
لبني وهي شيزر إىل سار ثم عنوة، فملكها زنكي الدين لعماد وهي حماة إىل سار ثم
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أخاه وقتل دمشق إىل فعاد بماٍل، صاحبها وصانعه القلعة وحارص بلدها فنهب منقذ
منه. فنفروا الناس عىل ذلك فعظم املذكور سوفج

الضحاك، ابن من التيم وادي يف الشقيف حصن امللوك شمس أخذ ١١٣٥ سنة ويف
فأغار حوران، فقصدوا الضحاك ابن عن راضني كانوا ألنهم اإلفرنج؛ عىل ذلك فعظم
سنة ويف اإلفرنج، وبني بينهم الهدنة فوقعت طربية جهة من بالدهم عىل امللوك شمس
سنة ويف محمود، الدين شهاب أخوه بدمشق بعده فملك ِغيلة امللوك شمس ُقتل ١١٣٦
عوًضا تدمَر قراجا بن خان قري األمري أوالد أصحابها وأعطى حمص مدينة تسلم ١١٣٧
حمص زنكي ونازل حمص، بالد عىل بحلب املقيم زنكي الدين عماد عسكر فأغار عنها،
عليها وضيق اإلفرنج بيد وهي بعرين، إىل فانرصف مأربًا منها ينل فلم ١١٣٨ سنة
اإلفرنج طلب أن إىل زنكي فحرصه بحصٍن بعضهم واعتصم انهزموا ثم اإلفرنج، فقاتله
وأخذها املعرة، حينئٍذ وفتح دينار ألف خمسني منهم وأخذ الحصن وتسلم فأمنهم األمان،
حصن فملك بعلبك بقاع إىل ومنها حماة إىل زنكي سار ١١٣٩ سنة ويف اإلفرنج، من
سلمية إىل عنها رحل ثم ثانية، وحرصها حمص إىل وعاد دمشق لصاحب وكان املجدل،
بأن طمًعا دمشق صاحب الدين شهاب أم فخطب وأرسل فتسلمها، حمص إىل عاد ثم

عنها. أعرض ذلك يف أمله خاب وملا دمشق، يتوىل
وأدنة ترسيس ففتح ،١١٣٨ سنة سورية عىل حمل قد كمنانوس يوحنا امللك وكان
أورشليم، ملك واستنجد صاحبها ريموند فارتاع أنطاكية، أبواب عىل وخيم جاورهما وما
امللك ووعده بسيادته وأقر الروم ملك إىل أنطاكية ريموند فسلم ينجده، أن يستطع فلم
أياًما وحارصها حلب إىل امللك وسار املسلمني، من يأخذه ما كل أنطاكية بإمارة يلحق أن
القرى بعض بأخذ واكتفى حلب عن الحصار فرفع عسكره، يف مجاعة حصول خاف ثم
يقَو فلم بلدهم، عن يدافعون بأسوارها املسلمون فاعتصم شيزر إىل ورحل لها، املجاورة
نفيسة تقادم شيزر أهل له وقدم ضواحيها، بعض عىل واستحوذوا فتحها عىل الروم
املدينة سكان فثار قبله، من حامية بها يقيم أن أمريها وسأل أنطاكية، إىل عنهم فرحل
وعاد الثائرين، قلوب وطيب مقصده فوارى امللك، حاشية بعض وقتلوا سالحهم، وحملوا

أنطاكية. أهل من حزازات قلبه ويف القسطنطينية إىل
يقيم أن أنطاكية أمري من طلبه واستأنف ،١١٤٢ سنة سورية إىل الروم ملك وعاد
وقطعوا أنطاكية بالد فنهبوا جنوده إىل امللك فأوعز اإلجابة، ريموند فأبى قبله من حامية
فولك فخيش أورشليم يزور أن وأراد له الناس كره فزاد مزارعها وأتلفوا أشجارها،
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فإن امللك، جيش بأزودة يقيم أن عليه يتعذر أنه الروم ملك وأجاب له، الخديعة ملكها
رفض سبب الروم ملك فأدرك واالحتفاء، بالتجلة قبله عسكره من بقليٍل يحرض أن شاء
أورشليم ملك فلك تويف ثم ،١١٤٣ سنة بها فمات كيليكية إىل وقفل أورشليم، يف قبوله

.١١٤٤ سنة

أيامه يف كان وبعضما الثالث بودوين يف (7)

عرشة ثالث إال حينئٍذ العمر من له يكن ولم الثالث، بودوين ابنه انتُخب فولك وفاة بعد
وغريها ورسوج الرها وحلب املوصل أمري زنكي الدين عماد أخذ أيامه يف كان ومما سنة،
سنة زنكي ُقتل وملا الثاني، جوسلني وقتئٍذ حاكمها وكان ،١١٤٥ سنة اإلفرنج يد من
عىل وقبض تركها، عىل زنكي بن الدين نور أرغمه ولكن جوسلني، اسرتدها ١١٤٧
اإلفرنج حملة كانت ١١٤٥ سنة ويف ،١١٤٩ سنة تويف حيث بحلب وسجنه جوسلني
لويس املتجندين برأس وكان الشهري، برنردوس القديس إليها ودعا سورية عىل الثانية
طريقهم يف األمرين واألتراك الروم فأذاقهم أملانيا، ملك وكونوراد إفرنسة ملك السابع
كثريًا وخلًقا أملانيا، عسكر من األعظم السواد أبادوا حتى أورشليم إىل القسطنطينية من
دمشق، محارصة عىل العزم تقرر أورشليم إىل امللكني وصول وبعد إفرنسة، عسكر من
أبق الدين مجري حينئٍذ وحاكمها ،١١٤٩ سنة وحرصتها إليها اإلفرنج عساكر فسارت
انهزموا لكنهم القتال عىل املسلمون وصرب ذكره، املار طغتكني بن نوري بن محمد بن
بعجزهم دمشق سكان وأيقن األخرض، بامليدان حل أن إىل األملان ملك واتصل املدينة إىل
بأن الخرب وورد دمشق، يتوىل من عىل اإلفرنج بني الخالف وقع ولكن الدفاع، عن
وعاد فلسطني، إىل دمشق عن اإلفرنج فرحل دمشق، لنجدة قادمان وحلب املوصل أمريي
شيئًا يصنع أن دون بالده إىل أيًضا إفرنسة ملك عاد ثم آسًفا خجًال إليها أملانيا ملك
الخلفاء والية تحت استمرت قد كانت التي عسقالن مدينة بعدئٍذ اإلفرنج وملك يذكر،

.١١٥٤ سنة ذلك وكان الفاطميني،
الدين مجري صاحبها من دمشق زنكي بن محمود الدين نور أخذ ١١٥٥ سنة ويف
بدلها أعطاه حمص إىل سار وملا حمص، جملته يف إقطاًعا عوًضا وأعطاه املذكور،
حماة بها خربت بسورية زالزل كانت ١١٥٨ سنة ويف ببغداد، وأقام يرضها فلم بالس
وأطرابلس والالذقية وعرقا األكراد وحصن وحمص، وأفامية واملعرة طاب وكفر وشيزر
شديدة، حمى فأصابته أنطاكية جهات إىل الثالث بودوين سار ١١٦٢ سنة ويف وأنطاكية،
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أورشليم إىل جثته فحملوا شباط، ١٣ يف بها فتويف بريوت إىل ثم أطرابلس إىل فحملوه
أسالفه. مدفن يف ودفنوها

أيامه يف كان وبعضما األول أموري يف (8)

١٨ يف وتوج أيًضا املاريك ويسمى أموري، أخوه للملك اختري الثالث بودوين وفاة بعد
سنة أطرابلس قصد زنكي بن الدين نور أن أيامه يف األحداث ومن ،١١٦٢ سنة شباط
وزير شاور وكان حمص، بحرية إىل فانهزم اإلفرنج وكبسه البقيعة يف ونزل ،١١٦٤
إىل ليعود الدين نور فاستنجد حمص، إىل هرب قد الفاطمي الخليفة هللا لدين العاضد
عسكر ومعه عسكره أمراء أحد بشريكوه وأصحبه مرص، إىل الدين نور فأرسله وزارته
إىل شاور وأعادوا بمرص، الوزارة عىل تغلب قد كان الذي رضغام فقتلوا سورية، من
فأرجع مرص، أموال ثلث له يبذل بأن وعده وأخلف الدين بنور شاور غدر ثم الوزارة،
شاور فاستنجد الرشقية، واملديرية بلبليس عىل واستحوذ مرص إىل شريكوه الدين نور
وأخذها بسورية، حارم الدين نور فحارص بلبليس عسكره وحارص فنجده اإلفرنج بملك
من أطرابلس وصاحب أنطاكية، صاحب األرسى جملة يف وكان اإلفرنج، من وأرس وقتل
سورية، إىل مرص من واإلفرنج هو وعاد شريكوه، مصالحة إىل اإلفرنج فاضطر اإلفرنج
إىل عسكًرا وجهز اإلفرنج، أمالك من وغريهما املنيطرة وحصن بانياس الدين نور وفتح
فانترص أيوب بن يوسف الدين صالح أخيه ابن معه وكان شريكوه، عليه ر أمَّ مرص
فيها وجعل اإلسكندرية وملك مرص أعمال بعض وأخذ واإلفرنج، املرصيني عىل شريكوه
اإلسكندرية ترك عىل صالحوه ثم فيها املرصيون فحارصه املذكور، أخيه ابن الدين صالح
اإلفرنج من شحنة تكون أن عىل واملرصيون اإلفرنج واتفق إليها، سورية عساكر وعود
صافيتا الدين نور وفتح سنة، كل دينار ألف مائة مرص دخل من لهم ويكون بالقاهرة،

.١١٦٨ سنة
الستغاثة مرص إىل الدين صالح أخيه وابن شريكوه الدين نور أعاد ١١٦٩ سنة ويف
اإلفرنج ارتحل مرص من شريكوه قرب وملا مرص، من اإلفرنج لطرد به الفاطمي الخليفة
وأرسل شريكوه عمه حق يف نيته بسوء أحس ألنه الوزير؛ شاور الدين صالح وقتل عنها،
مكان وزيًرا وجعله شريكوه عىل العاضد فخلع عليه متغريًا كان ألنه العاضد؛ إىل رأسه
مكانه، الدين صالح العاضد فجعل ومات، شهرين إال الوزارة يف يعش لم لكنه شاور،
العاضد، أمر وضعف بالبالد وتمكن بها، إقطاعات وأعطاهم مرص إىل وأهله أباه فطلب
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ويخطب للفاطميني الخطبة الدين صالح يقطع أن الدين نور أمر ١١٧٢ سنة ويف
عىل الدين صالح فاستحوذ العاضد تويف ثم أُمر، كما الدين صالح ففعل للعباسيني،
ابتداء وكان … الفاطميني دولة بالعاضد فانقرضت فيه ما جميع وعىل الخالفة، قرص

سنة. ٢٦٣ خالفتهم فمدة ،١١٧٢ سنة وانقرضت ٩٠٩ سنة خالفتهم
منه، الدين نور توحش ولكن الدين، نور قبل من مرص ييل أنه الدين صالح وأظهر
وسار اإلفرنج، وفيها وحرصها الكرك إىل مرص من الدين صالح سار ١١٧٣ سنة ويف
فعاد به، االجتماع من الدين صالح وخاف الكرك، بقرب الرقيم إىل دمشق من الدين نور
إىل حملة ليجهز دمشق إىل فعاد مقصده الدين نور وعلم أبيه، بمرض معتذًرا مرص إىل
أموري وتويف سنة، عرشة إحدى وعمره إسماعيل الصالح امللك ابنه وخلفه فتويف، مرص

.١١٧٣ سنة تموز ١١ يف اإلفرنج ملك
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الخامس املقال

الدين صالح أيام يف تاريخسورية يف
واجلراكسة البحرية واملامليك وخلفائه





األول الفصل

الدنيوي تاريخسورية يف تتمة
الثاينعرش القرن يف

سورية الدين صالح أخذ يف (1)

يف وخدما األكراد، من أصلهما شاذي ابني الدين صالح أبا وأيوب شريكوه أن األظهر
زنكي ملك وملا جليلة، إقطاعاٍت زنكي الدين عماد وأعطاهما ببغداد، السلجوقية الشحنة
القلعة سلم زنكي موت بعد دمشق عسكر حارصه وملا لها، مستحفًظا أيوب جعل بعلبك
أخوه شريكوه وأما دمشق، عسكر أمراء أكرب من وبقي كبريًا، إقطاًعا وأعطوه إليهم

مر. كما مرص إىل الدين صالح أخيه ابن مع فأرسله الدين، نور عسكر يف فبقي
كثري كان بدمشق، مقيًما صغريًا الدين نور بن إسماعيل الصالح امللك كان وملا
املقيم الداية بن الدين شمس فأرسل اململكة، تدبري يتنازعون حاشيته يف األمراء من
الدين سعد ومعه إليها فسار بها مقامه ليكون حلب؛ إىل الصالح امللك يستدعي بحلب
حلب، أعيان وبعض الداية ابن قتل بحلب كمشتكني تمكن وملا مللكه، مدبًرا كمشتكني
صالح واستدعى بدمشق، امللك يدبر كان الذي املقدم ابن فخافه امللك بتدبري واستبد
بدار ونزل العسكر، من فيها كان من كل لقائه إىل وخرج إليها فسار دمشق، إىل الدين
امللك قبل من مستحفظها ريحان القلعة إليه وسلم العقيقي، بدار املعروفة أيوب والده
طغتكني اإلسالم سيف امُللقب أخاه فيها واستخلف دمشق، أمور قرر أن وبعد الصالح،
فملكها، حماة إىل ورحل عليها يحافظ من قلعتها حول وترك فملكها حمص، إىل سار
اإلفرنج فنزل حلب أهل وقاتله فحارصها، املذكور الصالح امللك وفيها حلب إىل سار ثم
وسار عنها اإلفرنج فهزم حمص إىل وعاد حلب، حصار الدين صالح فرتك حمص عىل
املوصل، صاحب الدين سيف عمه ابن يستنجد الصالح امللك وأرسل وملكها، بعلبك إىل
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حمص لهم يبذل بأن فراسلهم الدين، صالح وقصدوا حلب عسكر إىل انضم جيًشا فجهز
وساروا ذلك، إىل يجيبوه فلم الصالح للملك نائبًا فيها فيكون دمشق، بيده وتبقى وحماة
بحلب، حرصهم حتى وتبعهم أموالهم وغنم عليهم فانترص حماة، جهة يف قتاله إىل
وسورية، بمرص بالسلطنة واستبد السكة، عن اسمه وأزال الصالح امللك خطبة وقطع
فأجابهم بيده، بقي ما الصالح وللملك سورية من بيده ما له يكون أن عىل فصالحوه

.١١٧٥ سنة حلب عن ورحل ذلك إىل
عم ابن املوصل صاحب الدولة وسيف الدين صالح بني وقعة كانت ١١٧٦ سنة ويف
الدين صالح وأخذ ومحازبوه، الدولة سيف وانهزم الدين صالح فظهر الصالح، امللك
الصالح امللك وبني بينه الصلح واستقر حلب، حصار إىل وعاد وإعزاز ومنبج بزاعة
الناكث، عىل عونًا يكونوا أن عىل وتحالفوا وغريهما، املوصل صاحب الدولة وسيف
قلعة وحارص وأحرقها فنهبها اإلسماعيلية بالد وقصد إعزاز، الدين صالح وأعطاهم

سورية. ملك له استقر أن بعد مرص إىل وعاد اإلسماعيلية صالح ثم مصياف،
ولم الرابع، بودوين وسمي ابنه ملكهم أموري موت بعد فيهم فقام اإلفرنج أما
فغزا أطرابلس كنت ريموند امللك يدبر وكان سنة، عرشة ثالث إال حينئٍذ عمره يكن
ثم دمشق، من مقربٍة عىل داريا إىل واتصلوا لبنان، وراء التي األعمال األثناء هذه يف
بعض غزوا مرص إىل الدين صالح عاد وملا بعلبك، إىل وبلغوا ثانية العزيز بقاع دخلوا
فنهب عسقالن، إىل فسار الفرصة هذه الدين صالح فاغتنم أنطاكية، ناحية يف األعمال
انهزام نتيجته كانت شديد قتاٌل اإلفرنج وبني بينه وكان اإلغارات، يف عسكره وتفرق
حماة فحرصوا اإلفرنج، فتقوى بعضهم وأرس جيشه من كثريين وقتل الدين، صالح
املسلمون جد ولكن يملكونها، وكادوا الدين، صالح خال الحارمي الدين شهاب ونائبها
إليهم حلب صاحب الصالح امللك فأرسل وحرصوها، حارم إىل اإلفرنج فرحل القتال، يف

حارم. عن ورحلوا فصالحوه، ماًال
عمه وابن حماة إىل عمر الدين تقي أخيه ابن الدين صالح سريَّ ١١٧٩ سنة ويف
ويف ببلده، منهما كل واستقر بالدهما بحفظ وأمرهما حمص، إىل شريكوه بن محمد
ودكه بانياس، من قريبًا لإلفرنج حصنًا وفتح سورية إىل الدين صالح عاد ١١٨٠ سنة
حلب بملك وأوىص بحلب، الدين نور بن الصالح امللك تويف ١١٨٢ سنة ويف األرض، إىل
الدين عماد أخوه كاتبه بها استقر أن وبعد املوصل، صاحب مسعود الدين عز ابن إىل

ذلك. عىل واتفقا سنجار ويأخذ حلب، يعطيه أن سنجار صاحب
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قرب إىل دمشق من وسار سورية، إىل أخرى مرة الدين صالح عاد ١١٨٣ سنة ويف
فخرج وقتل، فغنم والغور وجنني بانياس مثل اإلفرنج بالد عىل اإلغارة وشن طربية
الرملة صاحب منهم وأرس كثرية، جماعة منهم وقتل الدين صالح فقاتلهم اإلفرنج عليه
وكان ملكهم، ونجا فرسانهم كبار من وغريهم طربية، وصاحب جبيل وصاحب ونابلس
فحارصها إليها ووافاهم بريوت فيرضب يأتي، أن املرصي األسطول أمر قد الدين صالح
فأخذ الجزيرة إىل سار ثم دمشق، إىل فعاد عليه اإلفرنج اجتماع خاف لكنه أيام، عدة
إىل وعاد سنجار، وملك املوصل وحارص ونصيبني، والرقة والرها كيفا وحصن حران
حلب إىل وسار وملكها، عيتاب وحارص حلب أعمال من خالد تل عىل فاستوىل سورية
وغريها والخابور ونصيبني بسنجار عنها يعوض أن رشط عىل إليه صاحبها فسلمها
الظاهر امللك ولده بحلب واستخلف أيًضا حارم واستلم حلب، الدين صالح فاستلم …
أعمال وأكثر والجزيرة العرب وبالد مرص له فدانت ظافًرا، غانًما دمشق إىل وعاد غازي،
يف أسطول وله أمالكه وسط يف محصورين اإلفرنج إال يخالفه من يبق ولم سورية،

مرص. شواطئ

الدين وصالح اإلفرنج بني حطني وقعة (2)

كوي فاختار حراًكا، يستطيع ال أعمى وأمىس بالربص، اإلفرنج ملك الرابع بودوين ابتيل
بودوين وسماه أخته، البن امللك عن وتخىل خلفه ثم للملك، مدبًرا يافا كنت لوسنيان
مدبًرا طرابلس كنت ريموند وعني سنني، خمس إال عمره يكن لم ولكن الخامس،
فاختار ،١١٨٦ سنة الخامس بودوين تويف ثم ،١١٨٥ سنة الرابع بودوين وتويف للملك
امللك أموري بنت املذكور لوسنيان امرأة سيبيال بأورشليم األعيان وبعض البطريرك
طرابلس كنت ذلك وخالف املذكور، لوسنيان زوجها معها امللك يف أرشكت وهي ملكًة،
فأغىض فأبى، ملًكا الثانية أموري ابنة إيزابل زوج همفروا واختاروا األعيان من وغريه
الدين وصالح اإلفرنج حالة كانت فهذه وامرأته، لوسنيان تمليك عىل مكرهني املخالفون
المرأته، كانت التي طربية يف فأقام أطرابلس كنت ريموند ومىض باملرصاد، لهم واقف

معه. واتفق الدين صالح وهادن
املسلمني، من قافلة عىل وسطا الهدنة الكرك صاحب الربنس خالف ١١٨٧ سنة ويف
١١٨٨ سنة الدين صالح فجمع فأبى، الهدنة بحكم إطالقهم الدين صالح وطلب وأرسهم
اآلخر بالفريق األفضل امللك ابنه وسري وضايقها، الكرك إىل منها بفريٍق وسار عسكره
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واجتمع املدينة، وفتح طربية عىل الدين صالح ونزل كثريًا، وغنموا فنهبوا عكا، جهات إىل
باإلفرنج املسلمون وأحدق القتال، بينهم واشتد حطني يف الجمعان فالتقى اإلفرنج
وصاحب الكرك، صاحب لوسنيان امللك األرسى جملة من وكان وأًرسا، قتًال وأبادوهم
الحرب، لهذه سببًا كان الذي الكرك صاحب بنفسه الدين صالح وقتل وغريهم، جبيل

فقتلوا. أرسوا الذين الفرسان بقتل وأمر
فأمنهم األمان، وطلبوا أهلها وخرج عكا إىل وسار طربية، قلعة الدين صالح أخذ ثم
أموالهم، من حمله أمكنهم ما وحملوا الرحيل فاختاروا والرحيل، اإلقامة بني وخريهم
وحيفا وقيرصية النارصة إىل فرًقا عسكره وسريَّ عكا ودخل منها، بقي ما املسلمون وغنم
نساءها وسبوا رجالها، وأرسوا العساكر فملكتها وغريها، والشقيف ومعليا وصفورية
وسريَّ صور، وعن عنها املرية ليقطع تينني؛ عىل الدين تقي أخيه ابن وأرسل وأطفالها،
ثم باألمان، بها من واستنزل قلعتها وحرص فدخلها، نابلس إىل الجني بن الدين حسام
صيدا إىل وسار فأمنهم األمان، أهلها طلب حتى وضايقها تينني إىل الدين صالح سار
لكنهم شديًدا قتاًال أهلها فقاتله بريوت إىل وبلغ رصفند، وكذلك ممانع دون فتسلمها
جملة يف صاحبها فكان جبيل وأما املدينة، ودخل فأمنهم األمان يطلبوا أن أخريًا أُرغموا
فأطلقه املسلمني األرسى وأطلق قلعتها، فسلم مقيًدا الدين صالح فأحرضه األرسى،

الدين. صالح
بمرص، العادل أخاه يبرش أرسل قد بحطني اإلفرنج قهره بعد الدين صالح وكان
وأجرى ويافا، بابا مجدل فأخذ فلسطني، إىل فتسارع اإلفرنج بالد إىل باملسري ويأمره
العادل، أخيه مع وحارصها عسقالن إىل الدين صالح وسار القسوة، شديد أهلها عىل
سلمت «إن له: فقال معه، األسري اإلفرنج ملك وكان الدفاع، عىل وصربوا أهلها فامتنع
أخريًا أُكرهوا ولكن أمره، فعصوا بتسليمها اإلفرنج امللك فأمر أطلقتك.» املدينة هذه إيلَّ

املقدس. بيت إىل جميًعا هم وسريَّ الدين صالح فأمنهم األمان، طلب عىل

املقدس بيت الدين صالح فتح (3)

املقدس، بيت إىل سار ثم والخليل، وغزة الرملة ملك عسقالن الدين صالح فتح أن بعد
وحشدوا جمعوا وقد حطني، وقعة يف فرسانهم من نجا ومن الرملة، صاحب فيه وكان
املدينة؛ حول يطوف أيام خمسة بقي القدس إىل الدين صالح انتهى وملا املدينة، وحصنوا
واشتد الرمي يف وأخذ املنجنيقات ونصب الشمال، جهة إىل وعمد يقاتلها أين من لريى
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حمل أن إىل البلد ظاهر يف فيقاتلون يوم كل يخرجون اإلفرنج فرسان وكان القتال،
إىل والتصقوا الخندق، وجاوزوا مواقفهم من اإلفرنج فأزالوا واحد، رجل حملة املسلمون
فتشاور األسوار، عن اإلفرنج لتكشف الرمي تواصل واملنجنيقات نقبه يف وأخذوا السور
صاحب وحرض اإلجابة، من الدين صالح فامتنع األمان، طلب عىل رأيهم وأم اإلفرنج
أبناءنا لنقتلن «فوهللا له: فقال يرحم، فلم واسرتحمه يعطف فلم فاستعطفه، إليه الرملة
األقىص، واملسجد الصخرة ونخرب مواشينا، ونبيد وأمتعتنا أموالنا ونحرق ونساءنا
فال دمه، يحمي من قتال مقاتلني عليكم ونخرج املسلمني، أرسى من عندنا من ونقتل
الدين صالح سمع وملا كراًما.» نظفر أو أعزاء ونموت أمثاله يقتل حتى رجل منا يقتل
أمكن بما الطريقة هذه عىل لإلفرنج األمان بذل إىل وأجاب أصحابه، استشار الكالم هذا
من يمكنهم أن الدين صالح من فطلبوا اإلفرنج غري النصارى وأما أموالهم، من نقله

ذلك. إىل فأجابهم منهم الجزية ويأخذ مساكنهم، يف اإلقامة
واملصابني، الفقراء عىل وإشفاقه أخالقه، كرم النازلة بهذه الدين صالح وظهر
دون كثريين وترك أرسى، كانوا الذين بعولهنَّ زوجات وعىل أوالدهنَّ أمهات عىل ورد
بن بعمر مقتديًا املقدس القرب كنيسة سيما وال الكنائس وأبقى عليه، املتفق الفداء أخذ

سالح. بال يأتوا أن برشط املقدس بيت إىل يحجوا أن للنصارى وسمح الخطاب،

وغريها صور الدين صالح فتح (4)

وقد فراتا، مونتي دي املركيز بن كنراد إليها وقدم بصور اجتمعوا قد اإلفرنج كان
وقد عظيمة، شجاعة وله التدبري، حسن اإلنس شياطني من كان بأنه األثري ابن وصفه
١١٨٩ سنة وعساكره الدين صالح بجانبها وخيم األهلني، قلوب وقوى املدينة حصن
إىل منها وسار عكا إىل عنها فرحل مأربًا، منها ينل فلم الجهد، بمعظم فتحها وحاول
دمشق إىل فسار متعذًرا، إليها الوصول ورأى فحرصها األردن، عىل املطلة كوكب قلعة
القالع هذه وضايقوا والكرك، صفد قلعتي وحصار حصارها، يستديم من عليها وترك

منها. وخرجوا األمان بها كان من طلب حتى
غربي يف قدس بحرية عىل ونزل سورية، شمايل يف الدين صالح غزا ١١٨٩ سنة ويف
الفرسان من كتيبة وأخذ األكراد، حصن تحت نزل حتى وسار العساكر وجمع حمص،
أين من ليعرف طرابلس؛ قرب إىل وصل حتى ويحمور والعريمة صافيتا عىل وأغار
بطرطوس ونزل معه فسار إليه، جبلة ليسلم واستدعاه جبلة قايض وأتاه البالد، يأتي
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الحصنني أحد ودكوا دورهم املسلمون فخرب بحصنني، واعتصموا املدينة اإلفرنج فأخىل
مرقية إىل ورحل مخفوًرا، اآلخر الحصن الدين صالح وترك البحر، يف حجارته ورموا
ستني سريَّ صقلية صاحب وكان منيع، حصن وفيها املرقب إىل وساروا أهلها، أخالها وقد
فصف مضيق هناك وكان … املرقب تحت البحر يف ووقفت أتت طرابلس إىل سفينة
إىل وسار عسكره، عربه حتى املضيق طول عىل والجفتيات الطارقيات الدين صالح
ونقبوا املسلمون، فحرصهما الجبل عىل بحصنني واحتموا املدينة، اإلفرنج فرتك الالذقية
من وتجلد صهيون قلعة وقصد الدين صالح فأمنهم األمان اإلفرنج فطلب األسوار،
عىل وقدروا إليه، الدين صالح يجبهم فلم األمان، طلب عىل أُرغموا ولكن بالقتال، فيها
فرأى بكاس قلعة إىل عنها وسار تحصينًا، فزادها القلعة وتسلم فقبلها قطيعة نفوسهم
أنطاكية أمري يمدهم ولم أياًما، فحارصها الثغر بقلعة وتحصنوا أخلوها، قد اإلفرنج
وسار شديد، عناءٍ بعد فتسلمها برزية قلعة إىل فرحل الدين، صالح إىل القلعة فسلموا
حرص عىل وعزم األمان طلب عىل بهما كان من وأكره بفراس، وقلعة ساك درب قلعة إىل
فارتىض عنده مسلم أسري كل إطالق وبدل هدنة، يطلب أمريها ليمند فأرسل أنطاكية،
دمشق. إىل عاد ثم حلب إىل وسار أشهر ثمانية وهادنه عساكره، إلراحة الدين صالح

الدين صالح وفاة إىل كان وما وفتحها عكا اإلفرنج حصار يف (5)

فتألبت املغرب، إىل كثريين وفوًدا اإلفرنج سريَّ املقدس بيت الدين صالح ملك أن بعد
وفيلبوس إنكلرتا ملك األسد بقلب امللقب ريشار بإمرة املقدسة األرض إلنقاذ ثالثة حملة
(أي: برباروسا امللقب أملانيا ملك فريدريك أيًضا حينئٍذ وسافر إفرنسة، ملك أغوسطوس
لكنهم ألف، مائة نحو ومعه الصغرى وآسيا القسطنطينية بطريق الحمراء) اللحية ذو
إىل عسكره من يبلغ ولم كيليكيا، يف امللك هذا وتويف كثرية وحروبًا مصاعب تجشموا
ومرسيليا جنوا من فسافرا وإنكلرتا إفرنسة ملكا وأما رجل، آالف خمسة نحو إال فلسطني
،١١٩٠ سنة عكا حارصوا قد بسورية املقيمون اإلفرنج وكان ،١١٩١ سنة فلسطني وبلغا
للمسلمني نجدة عسكًرا وأدخل حولها املخيمني اإلفرنج فقاتل الدين صالح إليها وسار
الدين صالح السلطان وعاد … فاصلة تكن لم الفريقني بني وقعات وكانت فيها، الذين
قد وإنكلرتا إفرنسة ملكا وكان عليها القتال واستمر عكا، عىل اإلفرنج لقتال ١١٩١ سنة
صالح يتمكن ولم املسلمون فارتاع املدينة اإلفرنج عساكر وأحاطت فلسطني، إىل بلغا
من األمان فطلبوا معهم، الحرب يشهد أن أعجزه مرض وأصابه إنجادهم، من الدين
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ويطلق النصارى، األرسى الدين صالح يطلق أن رشط عىل إليه فأجابوهم اإلفرنج،
ويردوا دينار، ألف مائتي اإلفرنج إىل املسلمون يدفع وأن املسلمني، األرسى اإلفرنج
ولم زمان وانقىض حطني، وقعة يف منهم أخذوها قد كانوا التي الصليب خشبة عليهم
ألفني وأخذوا حوزتهم يف الذين املسلمني بقتل اإلفرنج فهدده وعده الدين صالح ينجز
استئناف عاقبة الدين صالح وخيش الدين، صالح محلة قرب وقتلوهم أسري، وسبعمائة
عليهم ورد دينار ألف مائتي إليهم ودفع اإلفرنج، من أسري ألفي سبيل فخىل الحرب
جنوده من تارًكا مملكته إىل فعاد إفرنسة ملك ومرض عكا، واستلموا الصليب، خشبة
بسورية، اإلفرنج إمرة عىل وحده إنكلرتا ملك ريشار وبقي بفلسطني، مقاتل آالف عرشة
عليها بمروره الروم ملك من أخذها قد كان التي قربس اإلفرنج ملك لوسنيان وأعطى

قربس. ملك وسماه
ولكنهم سريهم، يف املسلمون فضايقهم يافا، نحو ساروا عكا اإلفرنج أخذ أن وبعد
وسار هم، فملكوها أخلوها قد املسلمني فوجدوا يافا إىل وبلغوا وأرسوف قيرصية أخذوا
حصن وخرب اإلفرنج يأخذها لئال أسوارها؛ ودك فخربها عسقالن إىل الدين صالح
سار ١١٩٣ سنة ويف منها، رثَّ ما وتجديد تحصينها يف وأخذ القدس إىل ومىض الرملة،
الدين وصالح القدس وقصدوا عمارتها يف ورشعوا فاستلموها عسقالن نحو اإلفرنج
وأظهروا عكا نحو عنها فعادوا منها إزاحته عىل لهم قدرة ال أن علموا لكنهم فيها،
عكا، يفارقوا فلم ليعارضهم األفضل ابنه الدين صالح فأرسل بريوت، فتح عىل عزمهم
املسلمني فطرد إليها بحًرا ريشار امللك وعاد عسكره، فدخلها يافا إىل الدين صالح وسار

الرملة. إىل عنها ورده عليه فظهر ظاهرها، يف الدين صالح وحارب يافا، من
املسلمني نفوس وسئمت ملكه، يأخذ بأن يسعى يوحنا أخاه أن ريشار امللك وبلغ
وجعلت ريشار، وامللك الدين صالح بني ١١٩٣ سنة هدنة فُعقدت الحرب، واإلفرنج
وأرسوف وقيرصية يافا اإلفرنج بيد يستقر أن عىل أشهر وثالثة سنني ثالث مدتها
بالد دخول السلطان واشرتط خرابًا، عسقالن تكون وأن املدن هذه وأعمال وحيفا، وعكا
طرابلس وصاحب أنطاكية صاحب دخول اإلفرنج واشرتط هدنته، عقد يف اإلسماعيلية
وقف وزاد القدس إىل السلطان وعاد … مناصفة الرملة تكون وأن هدنتهم، عقد يف
مدرسة املسلمون جعلها ثم حنة، القديسة اسم عىل كنيسة كانت التي الصالحية املدرسة
إىل عوده فقبل ريشار امللك وأما مدرسة، الدين صالح وردها كنيسة اإلفرنج جعلها ثم
التي أموري امللك بنت إيزابل فتزوج لإلفرنج، ملًكا شمبانيا كنت هنري أقام مملكته

قتله. من له دس قد الدين صالح وكان صور، وايل كنراد باملركيس مزوجة كانت
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القرن هذا آخر إىل بسورية كان وما الدين صالح وفاة يف (6)

إىل ويتصل الصغرى، آسيا يف يغزو أن اإلفرنج مهادنته بعد الدين صالح عزم يف كان
أدواء به تنجع ولم حمى أصابته ولكن ببالدهم، اإلفرنج إىل ويتطرق القسطنطينية
تربًة ابنه األفضل امللك له عمل ثم دمشق، قلعة يف ودفن ١١٩٤ سنة وتويف األطباء
ابنًا عرش سبعة البنون من له وكان ،١١٩٧ سنة إليها رفاته ونقل األموي، الجامع قبالة
الدين عماد العزيز وولده بدمشق الدين نور األفضل وهو أوالده أكرب فملك واحدة، وبنتًا
املعهود هو األفضل امللك وكان بحلب، غازي الدين غياث الظاهر وولده بمرص، عثمان
مرص، صاحب العزيز األخوين بني الوحشة استحكمت ١١٩٥ سنة ويف بالسلطة، إليه
فأصلح بدمشق، األفضل أخاه فحرص بعسكٍر العزيز وسار دمشق، صاحب واألفضل
قصد ثم مرص، إىل العزيز وعاد حلب، صاحب الظاهر وأخوهما العادل عمهما بينهما
مرص، إىل يعود أن واضطر عسكره بعض عليه فاضطرب ١١٩٦ سنة ثانية دمشق
فمنعه مرص، عىل االستيالء األفضل امللك وقصد العادل، امللك وعمه األفضل امللك فتبعه
العادل وبقي دمشق إىل األفضل فعاد األخوين، بني بالصالح وسعى عنها العادل عمه

بمرص.
صاحب العزيز فاتفق بدمشق، األفضل امللك عىل األمور اضطربت ١١٩٧ سنة ويف
الخطبة لتكون العادل؛ إىل العزيز ويسلمها منه دمشق يأخذا أن عىل والعادل مرص
وتسلماها، دمشق إىل فخرجا الدين، صالح ألبيه كانت كما البالد كل يف للعزيز والسكة

واستوطنها. بأهله إليها فسار رصخد، األفضل وأعطى العادل إىل العزيز وسلمها
فملكها يافا، عىل العادل امللك وهجم بريوت، عىل اإلفرنج استوىل ١١٩٩ سنة ويف
سنوات، ثالث إىل الفريقني بني هدنة وكانت عنها، العادل لهم فرحَّ بتبنني اإلفرنج وحارص
صغريًا، وكان محمد املنصور امللك ابنه وخلفه بمرص، العزيز امللك تويف ١٢٠٠ سنة ويف
األمراء أمري فصري حثيثًا، فسار رصخد من األفضل امللك استدعاء عىل األمراء فاتفق
بينهما فكان عمه، من دمشق السرتداد مرص من بالعساكر فسار أخيه ابن امللك عند
وقلت املدينة وضايقا األفضل، أخيه لنجدة حلب صاحب الظاهر امللك وأتى شديد، قتاٌل

دمشق. حصار ترك إىل أدى خالٌف والظاهر األفضل األخوين بني وحصل األقوات،
امللك بنت إيزابل أرملته وتزوجت شمبانيا، دوك هنري ملكهم فمات اإلفرنج وأما

.١١٩٧ سنة ملًكا وُكلل قربس، ملك أخي لوسنيان دي بأموري ثالثة زيجة أموري
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القرن هذا يف بعضاملشاهري يف (7)

رشيق املعاني حسن مجيًدا شاعًرا وكان املعري، الخرضي بن محمد القرن هذا يف كان
سنة بعد وتويف غريب، معنى بكل بها أتى الندمان تحفة لقبها رسالة وله األلفاظ
بنفسه، اختاره شعر ديوان له مشهور شاعر وهو الغزي إبراهيم أيًضا فيه وكان ،١١٠٧
أيًضا وكان ،١١٣١ سنة وتويف كرمان، وزير عالء بن الدين لنارص مشهورة قصيدة وله
وسجنه الهجاء، كثري وكان وسكنها دمشق وقدم بأطرابلس، ولد األطرابليس منري ابن
وأقام فنفاه فيه بعضهم فشفع لسانه، قطع عىل وعزم دمشق صاحب أتابك بن بوري
١١٥٤ سنة بحلب وتويف ومهاجاة، مكاتبات القيرساني ابن وبني بينه وكان بحلب،

.١١٥٣ سنة بدمشق تويف ويقال:
الفقهاء أعيان ومن وقته، يف الشام محدث كان الدمشقي عساكر ابن ومنهم
يف لدمشق تاريخ مصنفاته وأشهر لغريه، يتفق لم ما الحديث من وجمع الشافعية،
وتويف فيه بأس ال شعر وله العلماء، واستعظمه بالعجائب، فيه أتى مجلًدا ثمانني
الجيد، النظم وله الشافعي الفقيه الدمشقي الذكي ابن أيًضا ومنهم ،١١٧٦ سنة بدمشق
صالح عند عالية منزلة له وكانت ،١١٩٣ سنة بدمشق القضاء وتوىل والرسائل، والخطب

.١٢٠٢ سنة وتويف الدين
املجيدين، الشعراء من وكان الحلبي، الخالدي القيرساني ابن املشاهري هؤالء ومن
وقائع بينهما وجرت العرص، ذلك يف سورية شاعري األطرابليس منري وابن هو وكان
املتشابهة الكلمات يف كتاب وله بدمشق، ١١٥٤ سنة القيرساني ابن وتويف وملح، ونوادر
جيد شعٌر ولها فاضلة، وكانت الصوري ابنة تقية ومنهم ،١٨٦٥ سنة بلندن طبع لفًظا
وكانت الدين، صالح السلطان أخي ابن املظفر امللك مدح يف قصيدة نظمت أنها ورووا
من األحوال هذه تعرف «الشيخة قال: عليها، املظفر امللك وقف وملا خمرية القصيدة
كعلمي بهذا «علمي له: تقول وأرسلت حربية أخرى قصيدة فنظمت صباها.» زمان
النحو علم يف املشهور املقديس ابن ومنهم ،١١٤٤ سنة وتوفيت لساحتها، تربئة بذاك.»
يف الصحاح صاحب عىل بها استدرك حواٍش للجوهري الصحاح كتاب عىل وله واللغة،
سنة وتويف للحريري، الخواص أوهام يف الغواص درة عىل حواٍش وله كثرية، مواضع
عديدة تصانيف وله شيزر، أصحاب منقذ بني أمراء أحد منقذ بن أسامة ومنهم ،١١٨٧

.١١٨٩ سنة وتويف جزأين، يف شعر وديوان األدب فنون يف
والبسيط الوسيط الفقه يف وله الغزايل، حامد أبو القرن بهذا سورية غري يف وكان
الجدل، يف واملنتحل واملنحول الدين علوم إحياء ثم واملستصفى، والخالصة والوجيز
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العجم، المية صاحب الطغرائي ثم ،١١١٢ سنة وتويف ذلك، غري إىل الفالسفة وتهافت
درة أيًضا وله املشهورة، املقامات صاحب الحريري محمد وأبو ،١١٢٠ سنة وتويف
ثم ،١١٢٣ سنة وتويف ورشحها، النحو يف األعراب وملحة الخواص أوهام يف الغواص
ملح يف التأنس ومرسى األنفس ومطمح العقيان، قالئد كتاب صاحب خاقان بن الفتح
والنحو والحديث التفسري يف الكبري اإلمام الزمخرشي ثم ،١١٤١ سنة وتويف األندلس، أهل
واإلدرييس ،١١٤٤ سنة وتويف مشهورة مصنفات ذلك كل يف وله البيان، وعلم واللغة
الحاقيل إبراهيم وترجمه برومة، ١٦١٧ سنة بالعربية طبع الذي الجغرافية كتاب صاحب
وفاته، سنة عىل نعثر ولم سينا، بمدينة بإفريقيا ١١٠٠ سنة ولد الالتينية، إىل املاروني
يف العلماء وبقي الطب، يف الكليات سماه كتاب وله أرسطو، كتب مرتجم رشد وابن
رشد ابن كتب عن الالتينية برتجمتها إال أرسطو كتب يعرفون ال طويًال زمانًا أوروبا
الفالسفة، بتهافت املوسوم الغزايل كتاب عىل ا ردٍّ املتهافتني تهافت رسالة وله العربية،

.١١٩٨ سنة وتويف الطب يف سينا ابن أرجوزة عىل ورشح
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الثاني الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
الثاينعرش

الثانيعرش القرن يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

عرش الحادي القرن تاريخ يف ذكره مر الذي الرابع يوحنا وفاة فبعد أنطاكية يف أما
يوحنا خلف توادوسيوس أن الفاتيكان يف جدول يف وجاء خلفه، من بتوكيد يعلم ال
الحتوائه عليه يعول ال الجدول هذا لكن توادوسيوس خلف الخامس يوحنا وأن املذكور،
واستمر منهم، بطاركة عليها أقاموا أنطاكية اإلفرنج ملك أن وبعد ظاهرة، أغالط عىل
هؤالء من ويعرف بالقسطنطينية، يسكنون لكنهم منهم بطاركة عليها يقيمون الروم
أتناسيوس بعد وقام ،١١٦٦ سنة بالقسطنطينية عقد مجمع يف ذكره ورد إذ أتناسيوس
وأثبتها كورشريا، مرتيبوليط جيورجيوس إليه كتبها رسالة يف اسمه ورد الثاني سمعان
الشهري، بلسامون توادورس انتخب ١١٨٦ سنة يف ثم ،١١٧٨ سنة تاريخ يف بارونيوس
يدعون ال الالتينيني أن من كتبه أحد يف يشكو ونراه القسطنطينية يف دائًما أقام لكنه

طرسوس. أو أورشليم أو أنطاكية يف أرجلهم يضعون الروم
الرومانية، بالكنيسة املطاعن من فيه ما مبينًا بلسامون كتاب بارونيوس انتقد وقد
سنة وقيل: ١٢١٤ سنة بلسامون وتويف للقوانني، والتحريف التاريخية األغالط ومن
الجرجيس، يوسف البطريرك القرن هذا يف املوارنة أنطاكية بطاركة من وكان ،١٢٠٣
وأرسل الحاالتي، غريغوريوس البطريرك ثم ١١٢١ سنة بطرس البطريرك بعده وكان
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خلفه ثم ،١١٤١ سنة يف أثر وله رامات، من يعقوب ثم ،١١٣٠ سنة الثاني البابا إىل وفًدا
أو بطريرك بعدئٍذ ووجد ،١١٧٣ سنة إىل واستمر ،١١٥١ سنة لحفد من السابع يوحنا
إىل سنًدا ١١٨٣ سنة بطريرًكا العمشيتي إرميا صري أن إىل اسمهما نجهل بطريركان

ذلك. بعد وتويف ١٢١٥ سنة الالتراني املجمع وحرض يده، كتبته خط
يعلم فال وتشويش، غموض القرن هذا يف تاريخهم ففي أورشليم بطاركة وأما
ثم سابا، وخلفه أغابيوس فقيل: ،١١٩٩ سنة تويف الذي سمعان خلف من أكيًدا علًما
الذي أوخاريوس إنه الكويان: قال ولكن ،١١٤٦ سنة كان وأنه سابا أوخاريوس خلف
البطريرك فلكاروس باسم عليه تصحف ربما األورشليمي البطريرك دوزيتاوس ذكره
ونيكوفر السابع ويوحنا وأرسانيوس يعقوب دوزيتاوس ذكر ثم أورشليم، عىل الالتيني
نيكوفر بعد وصري ،١١٦٦ سنة القسطنطينية يف عقد الذي املجمع شهد الذي الثاني
إىل الالتيني البطريرك هرقل منها ورحل أورشليم، الدين صالح فتح وملا أتناسيوس
رسالة كورشريا مرتيبوليط جيورجيوس إليه كتب وقد أورشليم، إىل أتناسيوس سار عكا
وخلف املذكور، أتناسيوس الونتيوس وخلف ،١١٨٨ سنة تاريخ يف بارونيوس أثبتها
ولكن القسطنطينية، بطريركية إىل ١١٩٣ سنة دوزيتاوس ونُقل الونتيوس، دوزيتاوس
وطرد أورشليم، إىل ويعود القسطنطينية يرتك أن فاضطر منه، وسخر الشعب يرضه لم
وال ذلك بعد ملرقس كان ما يعلم وال أورشليم، عىل بطريرًكا أقيم قد كان الذي مرقس

دوزيتاوس. تويف متى

القرن هذا يف سورية أساقفة بعضمن يف (2)

طاب كفر أسقف توما

أتباع وحالف ملته، رؤساء مع اختلف حلب أعمال من طاب كفر عىل يعقوبيٍّا أسقًفا كان
املذكورة، بالبدعة تعليمه ضمنه العرش املقاالت سماه كتابًا وكتب الواحدة، املشيئة بدعة
الضالل؛ بهذا املوارنة ليخدع ماروني أنه وادعى األنطاكي البطريرك يوحنا إىل وأرسله
إىل وأتى سنني، أربع يانوح بجبة وأقام ،١١٠٥ سنة أو ١١٠٤ سنة لبنان إىل سار ألنه
العاقورة مطران أرسانيوس إىل رسالة وكتب املذكور كتابه ونرش بها فأقام برشي، جبة
فأجابه الواحدة.» املشيئة يعتقدون كانوا املوارنة وقدماء مارون القديس «إن فيها: قال
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بطريرك الجرجيس يوسف أيًضا وقاومه ضالله، ومبينًا زعمه ناقًضا أرسانيوس املطران
جبيل، ببالد فرشع قرية خوري إال به ينخدع ولم ضالله، املوارنة فنبذ وقتئٍذ املوارنة
لتغرير عني قد وكان تعبه، وضياع منقلبه سوء نادبًا حنني بخفي فعاد قليل ونفر
وكتاب مارون، يوحنا للقديس اإليمان إيضاح ككتاب كتبهم بعض بتحريف املوارنة
بمشيئة االعتقاد لجهة ضالله يوافق ما عليهما مدخًال املاروني داود للمطران الهدى
أو ،١١١٠ سنة لبنان من عوده بعد أمره من كان ما عىل نعثر ولم املسيح، يف واحدة

وفاته. كانت متى وال ١١١١ سنة

غوليلموسأسقفصور

بأورشليم ولد أصًال، سوريٍّا كان هذا غوليلموس أن املحققني بعض كالم من يظهر
أموري أحبه ١١٦٢ سنة أورشليم إىل عاد وملا املغرب، يف بالعلوم وتخرج ١١٢٧ سنة
برتبية إليه وعهد ،١١٦٧ سنة صور يف شمامسة رئيس أقيم بأن وعني أورشليم، ملك
بينه معاهدة بعقد وسعى ورومة، القسطنطينية إىل مرات وأوفده الرابع بودوين ابنه
،١١٧٤ سنة صور عىل التينيٍّا أسقًفا صري ثم ،١١٦٨ سنة الروم ملك عمنوئيل وبني
يخضع أن غوليلموس أبى ١١٨٠ سنة الالتينية أورشليم لبطريركية هرقل انتخب وملا
الروماني بالحرب غوليلموس فاستغاث البطريرك، فحرمه انتخابه عىل معرتًضا لسلطته
تاريخه غوليلموس مؤلفات وأشهر مسموًما، وقيل: بغتة هنالك فمات رومة، إىل وسار
عليه، اقرتحه أورشليم ملك أموري إن مقدمته يف وقال كتابًا، وعرشين اثنني يف الشهري
سعيد املحرتم الرجل أقوال عىل منها اعتمد وأنه العربية، الكتب بعض عليه دفع وأنه
للموارنة الشهرية تهمته عنه انتحله ومما اإلسكندري، امللكي البطريرك البطريق بن
من كثري فند وقد املسيح، يف الواحدة املشيئة بدعة ابتدع زعيمهم مارون القديس بأن
إن ويقال: ومقاالتي، كتبي من كثري يف ذلك عىل وتابعتهم التهمة، هذه األعالم العلماء

األيام. أضاعته للعرب تاريًخا لغوليلموس
مؤلفات وله يعقوبي، وهو أمد أسقف صليبا بن ديوانيسيوس القرن هذا يف وكان
رشح كتابه يف مارون يوحنا القديس كالم بعض به انتحل القداس رتبة عىل رشح منها
عىل الرد ويف الالهوت يف وكتب العهدين، تفسري يف مؤلف أيًضا وله أيًضا، الرتبة هذه
نوافري وثالثة والتوبة االعرتاف رس يف ومقالة املقدسة، والدرجات املريون ويف البدع،
اليعاقبة بطريرك ميخائيل أيًضا وكان ،١١٩٢ سنة الراجح عىل وتويف وغريها، للقداس
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القربان تناول إىل االستعداد يف ومقالة للقداس نافور مؤلفاته ومن بالكبري، املوصوف
القوانني يف املؤلفني جملة يف العربي ابن وعده واالعرتاف، التوبة لزوم ويف األقدس،
جداول متضمنًا بالرها وجد قديم كتاب إليه ويعزى الحربية، الرتب يف كتاب وله البيعية،
الثاني القرن إىل الثامن القرن من منهم كل رقاهم، الذين واألساقفة اليعاقبة بطاركة
املسيحي باملرشق املوسومة املجلة يف ونرشه شابو، املونسنيور اإلفرنسية إىل ترجمه عرش،

.١٢٠٠ سنة وتويف
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الثالث الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
الثالثعرش

القرن هذا يف كانت التي األحداث أهم يف

بالسلطة العادل امللك استقالل يف (1)

مرص من األفضل امللك أخيه ابن ومسري بدمشق، العادل امللك والية ١٦٩ عدد يف ذكرنا
امللك أخيه وبني بينه وقع لخالٍف عنها ورجوعه العادل، من السرتدادها دمشق إىل
أدى قتال بينهما وكان مرص، إىل األفضل أثر يف العادل سار ثم حلب، صاحب الظاهر
عنها األفضل وتعويض للعادل القاهرة تسليمه وإىل القاهرة، إىل األفضل انهزام إىل
قبًال كان حيث رصخد، إىل األفضل فسار له وعده العادل وأخلف وسميساط، بميافرقني
امللك انتزع مدة وبعد العزيز، بن املنصور للملك األمراء أمري أنه عىل بمرص العادل وأقام
وانبسط حماة وصاحب حلب، صاحب الظاهر امللك وصالح به واستبد املنصور، من

بسورية. ملكه
ملك ثم وملكها، منبج وحرص حلب صاحب الظاهر امللك خرج ١٢٠٢ سنة ويف
فجرح حماة، وحارص طاب كفر عىل واستوىل بالدها وأقطع املعرة إىل وسار نجم قلعة
امللك وبها فنازلها دمشق إىل ورحل املنصور، امللك صاحبها فصالح رجله يف بسهٍم
والظاهر األفضل واتفق األمراء، وبعض األفضل امللك أخوه وعاونه العادل، ابن املعظم
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األفضل ينتقل العادل امللك من مرص أخذا إذا ثم األفضل، إىل أخذها بعد دمشق تسلم أن
بالعساكر فخرج لدمشق، األخوين حصار العادل امللك وبلغ للظاهر، دمشق ويرتك إليها،
أوًال، دمشق إليه تُسلم أن وأراد الظاهر تغري ولكن قتالهما، عىل يجرس ولم نابلس إىل
الظاهر فرحل العادل، وصالحوا الظاهر، ألجل القتال عن األمراء وتخىل األفضل فرتاخى
امللك صاحبها له فدان حماة إىل منها وسار وملكها، إليها العادل فقدم دمشق عن
وهاداه الظاهر فراسله الظاهر، أخيه ابن عىل حلب حصار العادل وقصد املنصور،
رسوج مع األفضل امللك إىل وسلمت نجم، قلعة الظاهر امللك من وأخذت واصطلحا،
وسورية مرص عىل سلطته وانبسطت بها، وأقام دمشق إىل العادل ورجع وسميساط،

باسمه. فيهما السكة ورضبت منابرهما عىل له وخطب وغريهما،
ملك شاهنشاه وسماه العادل، للملك الخلع النارص الخليفة أرسل ١٢٠٨ سنة ويف
يبني أن بيته أهل امللوك من واحد كل وألزم دمشق، قلعة ببناء العادل واهتم امللوك،
سنجار وحارص الفرات، وعرب دمشق من العادل سار ١٢١٠ سنة ويف أبراجها، من برًجا
وخامرت بينهما، كان الذي الصلح حلب صاحب الظاهر امللك ونقض الحصار، وطال
امللك تويف ١٢١٧ سنة ويف دمشق، إىل وعاد نصيبني عىل فاستوىل عليه، العادل عساكر
امللك الصغري لولده بعده امللك يكون أن وأوىص الدين، صالح بن حلب صاحب الظاهر
بفلسطني. ١٢١٩ سنة العادل امللك تويف ثم الصالح، امللك الكبري لولده بعده ومن العزيز،

واإلفرنج العادل امللك بني الحرب من كان ما يف (2)

الحملة هذه وكانت املقدسة، األرض الستنقاذ الرابعة اإلفرنج حملة كانت ١٢٠٢ سنة يف
وهنري بإيطاليا فواتا فونتا مركيز وبونيفاشيوس فالندرا كنت التاسع بودوين بإمرة
فالتقاهم أنطاكية، أمري إىل الحملة هذه رجال بعض وانضوى البندقية، دوك وندولر
حمص وصاحب بعلبك، صاحب إىل العادل امللك وكتب حماة، صاحب املنصور امللك
منهم وُقتل اإلفرنج، فيهما انكرس وقعتني ببعرين اإلفرنج مع هؤالء واتقع ينجداه، أن
املذكور املنصور امللك بني الهدنة كانت ١٢٠٤ سنة ويف بعضهم، وأُرس كثرية جماعة
املسلمني بالد من كثريًا ونهبوا بفلسطني، بعضهم خرج ولكن سورية، شمايل يف واإلفرنج
الطور عىل بها وحل العساكر، وجمع دمشق من العادل امللك فسار األردن، بنواحي
والنارصة يافا العادل وسلم هدنة الفريقني بني كانت ١٢٠٥ سنة ويف عكا، من بالقرب
امللك هادنوا ثم املسلمني، بعض وأرسوا حماة، عىل اإلفرنج وأغار اإلفرنج، إىل وغريهما

حماة. صاحب املنصور
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فصالحه عكا فحارص سورية، إىل مرص من العادل امللك رجع ١٢٠٧ سنة ويف
من العادل امللك فسار حمص، اإلفرنج وحارص األرسى، من جماعة إطالق عىل اإلفرنج
املرشق من العساكر وأتت حمص عن اإلفرنج فانكفأ قدس، بحرية عىل ونزل دمشق
ونهب صلًحا وأخذها القليعات وحارص طرابلس، بالد فدخل العادل، إىل والجزيرة

قدس. بحرية إىل وعاد أطرابلس، بالد يف وعاث وسبى، وأحرق
ملك أندراوس رؤسائهم أكرب وكان الخامسة، اإلفرنج حملة كانت ١٢١٧ سنة ويف
أورشليم ملك الثاني أموري وكان ملكها، لوسنيان بقربس مرورهم عند وصحبهم املجر
إىل فانضم ،١٢٠٩ سنة بريان دي يوحنا بأورشليم للملك واختري ،١٢٠٥ سنة تويف قد
وبلغ سورية، إىل فعاد بمرص العادل امللك وكان بعكا، اجتمعوا الذين الحملة أصحاب
عىل فنزل إليها اإلفرنج فسبقه نابلس إىل فسار ،١٢١٨ سنة الفرنج فقصده اللد، إىل
العساكر، ليجمع دمشق نحو فرحل قليًال، عسكره وكان إليه، اإلفرنج فتقدم بيسان
صور إىل جاء ثم عكا، مرج إىل ورجعوا بانياس، إىل البالد وكل بيسان اإلفرنج فنهب
وحارصوها الطور قلعة وقصدوا عكا إىل وعادوا صيدا، ونهبوا الشقيف بلد وقصدوا
تويف وبعدئٍذ األرض إىل القلعة فدك العادل، ابن املعظم امللك فأتى عكا، إىل وعادوا مدة،

مر. كما ١٢١٩ سنة العادل امللك
النفس بشق وملكوها وحارصوها دمياط، إىل اإلفرنج سار املذكورة السنة ويف
العادل، امللك ابن الكامل امللك وبني بينهم صلح عقد إىل اضطروا لكنهم مرص، يف وتوغلوا

.١٢٢٢ سنة عنها فتخلوا دمياط عن تخليهم رشائطه ومن

أملانيا ملك الثاني لفريدريك القدس عن الكامل امللك تخيل (3)

إىل أورشليم ملك بريان دي يوحنا سار اإلفرنج من دمياط املسلمون اسرتد أن بعد
عاهل الثاني فريدريك عىل الثالث أنوريوس البابا فعرض مستنجًدا، مسترصًخا املغرب
ما العاهل فقبل أورشليم، ملك ويسمى ووريثته، أورشليم ملك بابنة يتزوج أن أملانيا
برومة، أورشليم ملك بابنة وتزوج املقدسة األرض إلنقاذ حملة بإعداد وأخذ البابا، عرض
واستمال البابا مخاصمة إىل واتصل آخر، إىل وقٍت من سورية إىل سفره يؤجل أخذ لكنه
أملانيا عاهل أن املرشق يف وُعرف يحرمه، أن البابا واضطر عليه، الثورة إىل رومة أرشاف
أتى متى أورشليم إليه يسلم بأن ووعده وحالفه، الكامل امللك فراسله سورية إىل قادم
البطريرك وعرف عكا إىل وصل وملا املرشق، إىل وسافر بذلك فريدريك فُرسَّ سورية، إىل
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يقوم من الجند من معه ليس وأن البابا، من محروم أنه الفرسان ورؤساء واإلكلريوس
أن بوعده يطالبه الكامل امللك إىل وأرسل عكا، من العاهل وخرج ازدروه، أعدائهم بوجه
بينهما هدنة عقدا أن إىل بينهما الرسائل وتواترت اإلجابة، يف فرتدد إليه القدس يسلم
لحم، وبيت املقدس عن أملانيا لعاهل يتخىل الكامل امللك أن رشائطها: من سنني عرش إىل
النصارى وأن للمسلمني، عمر جامع ويبقى وأورشليم، يافا بني الواقعة القرى وجميع
قايض دعواهما فيسمع مسلم، عىل مسلٌم اعتدى وإذا أورشليم، أسوار بناء يجددون ال
يمنع أن عليه بل املسلمني، من أحٍد عىل مسلًما وال إفرنجيٍّا يعاون ال العاهل وأن املذهب،
تدخل ولم ذلك، مثل عن ومرؤسيه عساكره يصد وأن الكامل امللك أرض عىل تعدٍّ كل
عن يمتنع أن العاهل يلتزم بل الهدنة، هذه يف والكرك أطرابلس وكنتية أنطاكية إمرية

.١٢٢٩ سنة شباط ٢٠ يف املعاهدة عىل ووقع األعمال، هذه لحكام مساعدة كل
بأورشليم العاهل يمكث ولم املعاهدة، هذه من املسلمون وال النصارى يرتض فلم
إليها، النصارى ملك وإعادة أورشليم بأخذه يبرشه البابا إىل وكتب يومني، سوى بعدها
من خروجه وبعد العاهل، ترصف سوء من به يشكو منشوًرا أورشليم بطريرك وكتب
يكن ولم املسلمني، بيد للمدينة املجاورة القرى وبقيت إليها، املسلمون دخل أورشليم
يمنع بل املسلمني، يحارب ال بأنه تعهد وهو … العاهل لشخص إال القدس عن التخيل
ورؤساء واإلكلريوس البطريرك ازدراه عكا إىل العاهل عاد وملا عليهم، تثار حرب كل
الرهبان بعض ورضب الفرسان، وإهانة املدينة عن األقوات بمنع منهم فانتقم الفرسان،
امللك وأخذ عليهم، وقبض مأدبة إىل اململكة ومدبري امللك ودعا قربس، إىل عكا من وسار
العاهل وصول وبعد أورشليم، مللك خاضع ملكها أن بحجة للجزيرة ملكه ليوطد أسريًا

بالصلح. البابا راسل مملكته إىل
الحرم من فحله الروماني، للحرب يخضع بأنه احتفالية يمينًا حلف ١٢٣٠ سنة ويف

مملكته. من أخذه قد كان ما عليه ورد

الكامل امللك وفاة إىل بسورية بعضاألحداث (4)

بدمشق، مالًكا الكامل امللك وأخو العادل، امللك ابن املعظم امللك كان ١٢٢٣ سنة يف
إىل املعظم وارتحل قتاٌل بينهما فكان صاحبها، النارص امللك من حماة يأخذ أن وقصد
الكامل امللك أخواه فاتفق باملعرة، كذلك وفعل عليها ووىل حواصلها عىل فاستوىل سلمية،
للملك واملعرة سلمية وبقيت فارتدع حماة، ملك النارص عن ردعه عىل األرشف وامللك
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امللك ويلقب داود، ابنه بعده دمشق وويل املعظم امللك تويف ١٢٢٨ سنة ويف النارص،
حصن النارص امللك أخيه ابن من يطلب الكامل امللك أرسل ١٢٢٩ سنة ويف النارص،

طلبه. إىل يجب فلم الشوبك،
فلجأ أخيه، ابن بالد من وغريهما والقدس نابلس عىل ووىلَّ الكامل امللك فسار
دمشق أخذ عىل الكامل أخيه مع واتفق بالده، عىل فأمنه األرشف امللك عمه إىل النارص
للملك دمشق تستقر وأن والرقة، والرها بحران عنها وتعويضه النارص، أخيهما ابن من
عىل الكامل امللك وعاونه بها، األرشف عمه وحرصه بدمشق النارص فتحصن األرشف،
والبلقا، بالكرك صاحبها النارص وعوض دمشق، عىل الكامل استوىل حتى الحصار
والرقة، والرها حران الكامل وسلم دمشق األرشف وتسلم والشوبك، واألغوار والصلت
الذي النارص امللك أخي املظفر امللك إىل وسلمها حماة، الكامل نازل دمشق أخذ بعد ومن
يُعطى أن وأمر حمص، صاحب شريكوه إىل وسلمها يده من سلمية وانتزع واليها، كان
بعلبك، عىل دمشق صاحب األرشف امللك استوىل ١٢٣٠ سنة ويف بعرين، النارص امللك
١٢٣٣ سنة ويف دمشق، وقصري الزبداني األيوبيني من األمجد امللك صاحبها وعوض
يف وتقرر العزيز امللك تويف ١٢٣٧ سنة ويف شيزر، عىل حلب صاحب العزيز امللك استوىل
األرشف امللك وأخيه الكامل امللك بني وحشة وكانت يوسف، النارص امللك ابنه بعده امللك
،١٢٣٨ سنة األرشف تويف ولكن األرشف مع سورية والة أكثر وكان دمشق، صاحب
يسلمها أن الصالح وأكره املدينة، وحارص الكامل فقصده إسماعيل الصالح أخوه وخلفه
الكامل امللك تويف ثم للصالح، كانت التي برصى إىل مضاًفا والبقاع بعلبك عنها وتعوض
بدمشق له نائبًا وأقام مرص يف وبقي العادل، امللك ابنه وخلفه املذكورة، ١٢٣٨ سنة

األول. العادل امللك حفيد يونس الجواد امللك

الكامل وفاة بعد األيوبيني امللوك بني كان ما يف (5)

وحارصوها، املظفر امللك من حماة يأخذوا أن قصدوا الكامل موت خرب الحلبيني بلغ ملا
ذكره، املار الجواد امللك وهو دمشق، يف نائبه يعزل أن الكامل بن العادل امللك وأراد
دمشق من فخرج بمرص، ليملكوه املرصيون وكاتبه أيوب، الصالح امللك إىل دمشق فسلم
ثار أخيه لقتال خرج وملا العادل، أخا الصالح وكان بسورية، الذين امللوك بعض وخالفه
وعليه خيمة يف وجعلوه بالعادل وأحاطوا األسمر أيبك وبمقدمتهم املماليك، من جماعة
األسمر أيبك عىل قبض ١٢٤١ سنة ويف بمرص، أيوب الصالح أخاه وملَّكوا يحفظه، من
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صاحب إسماعيل الصالح اتفق ١٢٤٢ سنة ويف السجن، وأودعهم املماليك من وغريه
١٢٤٤ سنة ويف مرص، صاحب أيوب الصالح مناوأة عىل بسورية األمراء بعض مع دمشق
ليعضدوهما اإلفرنج؛ إىل والقدس وطربية عسقالن الكرك وصاحب املذكور إسماعيل سلم
إىل ووصلوا لنجدته، الخوارزمية ١٢٤٥ سنة هو فاستدعى مرص، صاحب أيوب عىل
الفرنج، معهم وخرج عكا إىل عساكره إسماعيل وأرسل املرصية، العساكر ووافتهم غزة
عسكر وتبعهم واإلفرنج، دمشق عسكر فانهزم واتقعا، غزة بظاهر الفريقان والتقى
والسواحل غزة عىل مرص صاحب واستوىل كثريًا، خلًقا منهم فقتلوا والخوارزمية مرص
١٢٤٦ سنة فتسلموها وحارصوها، دمشق إىل والخوارزمية مرص عسكر وسار والقدس،
إىل وانقلبوا مرص، صاحب طاعة من الخوارزمية خرج ثم بعلبك، إسماعيل وأعطى
وصاحب الحلبيون واتفق املرصيني، عىل دمشق فحارصوا وعادوا إسماعيل معاضدة
بينهم وكانت لدمشق، املحارصين الخوارزمية عىل مرص صاحب الصالح مع حمص
إسماعيل وأما شملهم، بها تشتت قبيحة هزيمة الخوارزمية بها انهزم ١٢٤٧ سنة وقعة
صاحب يسلمه فلم مرص صاحب وطلبه حلب، بصاحب فاستجار دمشق منه أُخذت الذي

أوالده. من بعلبك وأخذت حلب
بعد اإلفرنج يد من وطربية عسقالن مرص صاحب اسرتد ١٢٤٨ سنة ويف
النارص أرسل ١٢٤٩ سنة ويف ،١٢٤٤ سنة تسلموهما قد وكانوا مدة، محارصتهما
بارش بتل عنها معتاًضا إليه فسلمها بحمص األرشف امللك فحارص عسكًرا، حلب صاحب
دمشق إىل فسار مرص، صاحب الصالح عىل ذلك فشق تدمر، من بيده ما إىل مضاًفا
عىل والحلبيني الصالح بني بالصلح الخليفة سعى أن إىل حمص حارص عسكًرا وأرسل

مرص. إىل وعاد ذلك إىل الصالح فأجابه الحلبيني، بيد حمص تستقر أن

بسورية وغزواتهم الخوارزمية يف (6)

الترت فأخرجهم الترت، من وأصلهم الرشقية البالد يف خوارزم إىل ينتسبون الخوارزمية
الحلبيون، فالتقاهم حلب قرب إىل ساروا ١٢٤١ سنة ويف الجزيرة، فتوطنوا بالدهم من
وأرسوا كثريًا خلًقا منهم الخوارزمية وقتل قبيحة، هزيمة وجههم من انهزموا لكنهم
ثم بأهلها وفتكوا منبج إىل ساروا ثم فواحش، وارتكبوا حلب ودخلوا جماعة، منهم
صاحب املنصور امللك فالتقاهم واملعرة، ورسحني إعزاز وتل الجبول عىل ثانية أغاروا
شيزر عىل وهم الخوارزمية وقصدوا الحلبيون معه واجتمع دمشق، عسكر ومعه حمص
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وهجم حلب عسكر ولحقهم الرصافة، إىل ثم سلمية إىل ساروا ثم حماة، إىل عنها فرحلوا
وتبعهم الفرات، وقطعوا األرسى وتركوا املكاسب، من معهم كان ما فرموا العرب عليهم
يقتلون أقفيتهم الحلبيون وركب الخوارزمية فانهزم الرها قرب معهم واتقعوا الحلبيون
ورسوج والرها الرقة عىل حلب عسكر واستوىل بينهم الليل حال أن إىل ويأرسون منهم،

وغريها.
والخوارزمية حمص صاحب ومعهم حلب، عسكر بني القتال تجدد ١٢٤٣ وسنة
١٢٤٥ سنة ويف هزيمة، أقبح الخوارزمية فانهزم ميافرقني صاحب املظفر امللك ومعهم
واإلفرنج دمشق عسكر عىل عسكره مع فانترصوا غزة، إىل الخوارزمية مرص صاحب دعا
دمشق حصار يف إسماعيل الصالح امللك ونجدوا مرص، صاحب طاعة عن خرجوا ثم
أورشليم أتوا قد وكانوا مر، كما ١٢٤٧ سنة شملهم شتتوا ثم عنها، الحلبيون فردهم
إليهم الخوارزمية فدخل املقدس، القرب كنيسة إىل هرع منهم بقي ومن سكانها وهرب
وهدموا بالكنيسة، كان الذي الرخام وأزالوا القرب وأخربوا الكهنة، رءوس وقطعوا وقتلوا
لحم بيت إىل وساروا يوشافاط، وادي وكنيسة صهيون جبل ودنسوا اإلفرنج ملوك مدافن
وحاربوا وحمص، دمشق ملك مع اإلفرنج اتفق فحينئٍذ … بكنيستها الفظائع وفعلوا
فُقتل قليًال عددهم وكان القتال، عىل النصارى وصرب أوًال املسلمون فانكرس الخوارزمية
أسريًا، واليها بريان دي كوتيا أخذوا قد وكانوا يافا، الخوارزمية حارص ثم كثري منهم
يرصخ فأخذ مدينته، أهل قاومهم إن بالقتل وهددوه أسوارها تجاه صليٍب عىل فعلقوه
يقَو فلم وعيلَّ.» عليكم املفروض هو هذا األخري النفس إىل «دافعوا قومه: إىل صوته بأعىل
بالرضب. أماتوه حشٌد عليه فوثب القاهرة، إىل كوتيا وأرسلوا املدينة فتح عىل الخوارزمية

التاسع لويس بإمرة سورية عىل السابعة اإلفرنج حملة يف (7)

عليها مرص سلطان واستيالء بأورشليم، الخوارزمية صنعه ما خرب املغرب إىل بلغ ملا
مجمًعا الرابع إينوشنسيوس إلبا عقد لإلفرنج عنها تخىل دمشق صاحب كان أن بعد
بسورية، اإلفرنج إلمداد الحملة استئناف مراسيمه جملة يف كان ،١٢٤٥ سنة بليون ا عامٍّ
إفرنسة من فسار إفرنسة، ملك التاسع لويس القديس الحملة بهذه تجندوا من وأخص
فبلغ توٍّا مرص إىل سار ثم بقربس، الشتاء فصل ورصف ،١٢٤٨ سنة آب ٢٥ يف
وانهزم عنوة، املذكورة املدينة وملك ،١٢٤٩ سنة حزيران ٤ يف دمياط إىل بجيشه
املسلمني وبني بينهم وجرى املنصورة، إىل دمياط من اإلفرنج وتقدم منها املسلمون
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عليهم املسلمون فقطع اإلفرنج، وكبار املسلمني كبار من جماعة فيها ُقتل عظيمة وقعٌة
املسلمون فركب دمياط، إىل راجعني فرحلوا األقوات فعازتهم دمياط، مع االتصال خط
إىل قليل بنفٍر لويس امللك وانحاز ألًفا ثالثني نحو منهم وقتلوا واحتاطوهم، أكتافهم
وأُخذ انقرضوا، حتى معه كانوا من عنه فدافع املسلمون، وأدركه املنية، تسمى قرية

املنصورة. يف وأقاموهم أخويه عىل وُقبض أسريًا امللك
دمياط، إليهم يسلم أن رشيطة عىل يطلقونه بأنهم لويس امللك املرصيون راسل ثم
املسلمني، عىل تمتنع أن يمكن ال دمياط أن هو ورأى دينار، ألف خمسمائة لهم ويبذل
يف عكا إىل دمياط من وسار إليهم، دمياط وسلم ذلك عىل وبينهم بينه الصلح فعقد
املدن تحصني إىل عنايته ورصف عظيم باحتفاءٍ النصارى فالتقاه ،١٢٥٠ سنة أيار ١٤
واألمراء دمشق وملك مرص ملك بني منازعات وكانت اإلفرنج، بيد كانت التي والقالع
وبني بينه وعقدت … معه ليتفق لويس؛ امللك يراسل الفريقني من كل فكان املسلمني،
والنصارى األرسى سبيل يخلون املرصيني أن رشوطها: من كان معاهدة مرص أمراء
مدن وسائر أورشليم عن لإلفرنج ويتخلون أسلموا، قد كانوا الذين النصارى وأوالد
وأن سنة، عرشة خمس مدة أورشليم يحاربون وال القالع، وبعض غزة عدا ما فلسطني
مناصفًة يقسم يغنمانه ما وكل مًعا، ويحاربان العساكر يجمعان املتعاقدين الفريقني
وعرف يافا، إىل ثم غزة إىل يسريوا أن املرصيون وعزم املرصيني، وأمراء اإلفرنج بني
وقلعة غزة بني فخيموا ألًفا، عرشين نحو عسكًرا فأرسل املعاهدة بهذه دمشق ملك
املرصيني قبل من مفوضون يحرض فلم واملرصيني، اإلفرنج بني االتصال ليمنعوا الداروم
يتباطئون واستمروا األرسى، كإطالق رشوطها بعض أتموا وإن املعاهدة، عىل للتوقيع
سلطان بني بالصلح سعى من بغداد من العبايس الخليفة أرسل أن إىل التوقيع عن

اإلفرنج. محاربة عىل واتفقوا فاصطلحوا مرص وأمراء الشام،
يقطع أن وتهدد عكا، أسوار بلغ حتى بعسكر دمشق صاحب النارص وسار
له دفعوا املحاربة عىل حينئٍذ لإلفرنج طاقة تكن لم وملا الحقول، ويعطل األشجار
من فقتلوا صيدا، عىل الرتكمان من جماعة ووثب عنهم، فانرصف دينار ألف خمسني
عسكًرا وجهز صيدا، إىل لويس امللك فسار أسوارها، من بُني ما ودكوا النصارى من فيها
لم لكنهم اإلفرنج، وملكها منها املسلمون فانهزم بانياس، إىل الرتكمان أثره يف أرسله

صيدا. إىل وعادوا فنهبوها يحفظوها أن يقدروا
لويس امللك كان ملا أنه اإلفرنج علماء من وكثريون علمائنا بعض روى وقد
بهم فرحب رجالهم، من وجماعة سمعان، األمري مع هدايا املوارنة إليه أرسل بعكا
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املوارنة باتخاذه بها يرصح واألساقفة البطريرك إىل رسالة معهم وأرسل القديس امللك
وفًدا النصريية أو اإلسماعيلية رئيس به املراد الجليل الشيخ إليه وأرسل حمايته، تحت
إىل يرشدهم عامًلا كاهنًا إليه وأرسل رسالته، عىل امللك فأجابه له، بها يزدلف ورسالة
بعض يمارسون وكانوا بالنرصانية، حينئٍذ تظاهروا إنهم بعضهم وقال باملسيح، اإليمان

اآلن. حتى يمارسونها أنهم ُروي التي السيدية األعياد بعض كتعييدهم فروضها
كستيد، دي بالنش ملكه ومدبرة أمه وفاة خرب لويس امللك بلغ ١٢٥٣ سنة ويف
بعض بعكا تارًكا ١٢٥٤ سنة من نيسان ٢٤ يف وعاد مملكته، إىل يعود أن فاضطر

املقدسة. باألرض عنايته بتواصل وواعًدا فرسانه،

انقراضدولتهم إىل األيوبيني امللوك أخبار تتمة (8)

العادل، امللك ابن الكامل امللك ابن أيوب الصالح امللك كان دمياط لويس امللك افتتح ملا
املعظم امللك غري ولد له بقي يكن ولم ،١٢٤٩ سنة وتويف مريًضا الدين صالح أخي
بني عليها القتال عند املنصورة إىل ووصل فخلفه، كيفا حصن صاحب شاه توران
من معه أتوا الذين بطانته عىل واعتمد وامرأته، أبيه مماليك وأغضب واملسلمني، اإلفرنج
البندقداري بيربس الدين ركن رضبه من وأول وقتلوه، عليه املماليك فوثب كيفا، حصن
يف الصالح امللك زوجة الدر شجر فأقاموا األمراء واجتمع بعد، ما يف سلطانًا صار الذي
بدمشق األمراء إىل رسًال وأرسلوا باسمها، السكة ورضبت املنابر عىل لها وخطبوا اململكة،
فسار حلب، صاحب النارص امللك كاتبوا بل إليه يجيبوهم فلم ذلك، عىل موافقتهم يف
امللك أمر استمر إذا أنه رأوا مرص يف بذلك املماليك علم وملا حلب، مع بدمشق وملك إليهم
املعز امللك ولقب ملًكا أيبك الدين عز وأقاموا الدر، شجر فخلعوا األمور تفسد امرأة يف
السلطنة، يف أيوب بني من شخص إقامة من بد ال أن عىل واتفقوا األمراء اجتمع ثم …
السلطنة. دست يف وأجلسوه اليمن، صاحب يوسف بن موىس األرشف امللك واختاروا

وصحبه مرص، قاصًدا دمشق من وحلب دمشق صاحب يوسف النارص امللك وسار
العباسية من بالقرب والشامي املرصي العسكران والتقى األيوبيني، األمراء من كثريون
فهرب النارص عىل فحمل املذكور، أيبك الدين عز إمرة يف املرصي العسكر وكان واتقعوا،
األمراء من جماعة وأرس عنقه ورضب أسريًا قائده وأخذ عسكره، هزم ثم الشام نحو
،١٢٥٥ سنة بمرص األيوبيني آخر فكان له، الخطبة وقطع األرشف امللك وخلع األيوبيني،
التخم يكون أن عىل دمشق صاحب مع واصطلح الدر، بشجر املذكور أيبك وتزوج
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من غرية زوجته الدر شجر قتلته أيبك، املعز ُقتل ١٢٥٨ سنة ويف مرص، عريش بينهما
التي الدر شجر وقتلوا باملنصور ولقبوه عليٍّا ابنه مكانه املماليك فنصب غريها، خطبته

املعز. قتلت
الكرك صاحب وبني بينه خصومة فكانت وحلب دمشق صاحب النارص وأما
فأرسل الكرك، وحارص إليهم النارص فسار البحرية، املماليك بعض إليه ضوى الذي
بيربس علم وملا رشطه، إىل فأجابه البحرية يحبس أن عليه فرشط بالصلح، إليه صاحبها
عساكر قدمت األثناء هذه ويف النارص، إىل منهم جماعة يف هرب أمريهم البندقداري
عساكر وسارت العرب تيه إىل ثم مرص إىل النارص وفر فملكوها سورية، إىل الترت
النارص وكان هوالكو، عن النائب أمريهم وُقتل فانهزموا الترت وقاتلوا سورية، إىل مرص
قتل عسكره انكسار خرب بلغه وملا عنده فأبقاه إليه، مستسلًما هوالكو عند حرض قد
صاحب املظفر بن املنصور إال بسورية منهم يبق ولم أيوب، بني األمراء وبعض النارص
،١٢٥٥ سنة بمرص انقرض كما ١٢٦٣ سنة بسورية األيوبيني ملك فانقرض حماة،
ويسمون البحرية املماليك دولة وخلفهم سنة، تسعني نحو ومرص بسورية ملكهم فكان

الرتك. املماليك

سورية عىل الترت إغارات يف (9)

ملكوا عرش الثالث القرن أوائل ويف الروسية، وتركستان الصينية تركستان الترت منشأ
الصني إىل ملكه انبسط الذي الشهري جنكزخان فيها ملوكهم أول وكان فارس، بالد
وكان األربعة، أوالده بني ملكه قسم موته وعند والجزيرة، والعراق الجنوبية وروسية
وأرسل الجزيرة، عىل استوىل ١٢٦٠ سنة ففي هوالكو، اسمه الترت ملوك من الخامس
بن شاه توران املعظم امللك فيها وكان حلب، ظاهر إىل وبلغ سورية إىل سموط ولده
الحلبيون فانهزم حلب ظاهر يف الترت فقاتل النارص، امللك أخيه ابن عن نائبًا الدين صالح
وأحاطوها حلب إىل عادوا ثم باألمان، فتسلموها إعزاز إىل الترت ورحل مدينتهم، إىل

فيها. السيوف وأعملوا إليها ودخلوا
صاحب األرشف امللك إليه وأتى القزويني، الدين عماد بحلب النائب هوالكو وجعل
حماة أكابر وجاء منه، أخذها قد حلب صاحب النارص امللك وكان إليه، فأعادها حمص
توجه قد حماة صاحب املنصور امللك وكان هوالكو، إىل سلموها مدينتهم مفاتيح ومعهم
بخراب وأمر عوده، اقتضت لدواٍع املرشق إىل هوالكو وعاد بدمشق، النارص امللك إىل
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فخربه حماة، قلعة سور يخرب أن حمص صاحب وأمر فخربت، وقلعتها حلب أسوار
فسار كتبغا جيشه عىل هوالكو وأناب إليها، اإلفرنج لقرب املدينة أسوار يخرب ولم
بعلبك وأخذوا إليه، سلمت أن إىل فحارصها قلعتها وعصته باألمان وملكها دمشق، إىل

وعجلون.
بالنصارى فأوقعوا خروجها، دمشق أهل وعرف مرص من العساكر واجتمعت
عليٍّا املنصور قتل قد كان (الذي املظفر امللك قطز وسار الكربى، مريم كنيسة وخربوا
يف العسكران وتقارب الترت، عسكر كتبغا وجمع الترت، لقتال املسلمني بجيش امللك) وأخذ
قائدهم، كتبغا وُقتل املسلمني سيوف وأخذتهم قبيحة هزيمة الترت فانهزم واقتتال، الغور
دمشق إىل سريه قطز وأتم فأفنوهم، املسلمون وتبعهم الجبال، رءوس إىل بقي من وفر
الربيل أقوش وجعل لحفظها، حلب إىل العسكر قطز وجهز بقدومه املسلمون فابتهج
الحلبي، سنجر الدين علم األمري إىل بدمشق السلطنة نيابة وفوض وغزة، بالسواحل أمريًا
إىل دمشق من قطز املظفر امللك وعاد املوصل، صاحب السعيد امللك إىل حلب ونيابة
الدين علم وجمع السلطنة وأخذ البندقداري، بيربس الدين ركن طريقه يف فقتله مرص
له وخطب املجاهد امللك نفسه ولقب بالسلطنة، لنفسه وحلفهم الناس، املذكور سنجر
نائبها فهرب حلب وأتوا سورية، إىل فعادوا كان بما الترت وعرف باسمه، السكة ورضبت
هناك وكان حمص، إىل صاحبها ففر حماة إىل الترت وتقدم أهلها، من كثريين الترت وقتل
ويأرسون منهم يقتلون املسلمون وتبعهم الترت، فانهزم واملسلمني الترت بني شديد قتال
ذكرها. سيأتي سورية إىل أخرى مرة الترت وعاد ،١٢٦١ سنة ذلك وكان شاءوا كيف

الظاهر امللك أيام يف بعضاألحداث يف (10)

وكان بالسلطنة، واستبد ،١٢٦٠ سنة قطز قتل الذي البندقداري بيربس هو الظاهر امللك
وجهز ،١٢٦١ سنة بدمشق فاستقل الحلبي، سنجر الدين علم بدمشق استناب قد قطز
وأصحابه الحلبي فوىل دمشق، ظاهر يف الطرفان فاقتتل إليه أرسله عسكًرا الظاهر امللك
مرص، إىل وُحمل واعتقله عليه وقبض املرصي العسكر فتبعه بعلبك، جهة إىل منهزمني
شمس واستبد وحلب، وحماة حمص ذلك يف وتبعها الظاهر، ملك يف دمشق واستقرت
الخليفة قتلوا قد الترت وكان طرده من الظاهر إليه فأرسل حلب، يف الربيل أقوش الدين
شخص ومعهم العرب، من جماعة مرص إىل قدم ١٢٦١ سنة ويف العبايس، املستعصم
واألعيان الظاهر فبايعه نسبه القايض وأثبت املستعصم، عم أنه شهدوا أحمد اسمه
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طامًعا بغداد إىل وأرسله دمشق، إىل الظاهر به وتوجه باهلل، باملستنرص ولُقب بالخالفة،
من الظاهر فاستقدم وقتلوه، الترت إليه وصلت بغداد يصل أن وقبل عليها، يستويل أن
هؤالء واستمر هللا، بأمر الحاكم ولقب بالخالفة له وبويع العباسيني، من رجًال حلب
الخليفة تخىل فيها التي ١٥١٧ سنة إىل لهم والية وال الدينية الخالفة عىل بمرص الخلفاء
بمرص العباسيني من فكان العثماني، األول سليم السلطان إىل الخالفة عن منهم األخري

خليفة. ٣٧ وبالعراق خليفة ١٥
الكرك صاحب املغيث امللك عىل وقبض الشام إىل الظاهر سار ١٢٦٣ سنة ويف
١٢٦٥ سنة ويف مرص، إىل وعاد الكرك، أمور ورتب به العهد آخر وكان مرص، إىل وأرسله
أرسوف فتح ثم وهدمها، وفتحها فلسطني قيرصية ونازل اإلفرنج، لقتال سورية إىل عاد
القليعات ففتحوا طرابلس ساحل إىل عسكًرا وجهز ١٢٦٦ سنة رجع ثم مرص، إىل وعاد
أيًضا قدم ١٢٦٨ سنة ويف باألمان، وفتحها وضايقها، صفد عىل هو ونزل وعرقا وحلب
عنوة فملكها ونازلها، أنطاكية إىل سار ثم اإلفرنج من وأخذها يافا وفتح سورية، إىل
عدد إن املؤرخني: من كثريون وقال أموالهم، وغنموا ذراريهم وسبوا أهلها عسكره وقتل
أول يف فتحها وكان ألف، مائة األرسى وعدد ألف عرش سبعة إىل بلغ النصارى من القتىل
وسبعون مائة لها ملكهم فمدة ،١٠٩٨ سنة فتحوها قد اإلفرنج وكان ١٢٦٨ سنة أيار

سنة.
عسكًرا وجهز عنها فرحل فيها، له مطمع ال أن فرأى عكا عىل أغار ١٢٧٠ سنة ويف
وهو األكراد حصن نازل ١٢٧١ سنة ويف مصياف، حصن فتسلموا اإلسماعيلية، بالد إىل
سنة ويف القليعات، قلعة وتسلم وملكه عكار حصن إىل سار ثم باألمان فملكه لإلفرنج،
فتويف تونس إىل أوًال وسار املرشق، إىل إفرنسة ملك التاسع لويس القديس عاد ١٢٧٠
فأعاد فلسطني إىل فأتى به، لحق قد إنكلرتا ملك الثالث إنريكوس بن إدوار وكان بها،
التي النارصة وملكوا قطعوه، قد املسلمون كان الذي مدنهم بني االتصال خط اإلفرنج
إسماعيليٍّا رجًال املذكور إدوار األمري إىل يافا أمري وأرسل كنيستها، أحرق الظاهر كان
يف فطعنه منه املدية األمري فأخذ جبهته يف ثم ذراعه يف بمدية األمري فطعن رسول، بهيئة
سنني عرش مدة إىل الظاهر مع هدنة فعقد برئه بعد بسورية يبقى أن يشأ ولم بطنه،
بدمشق ١٢٧٨ سنة الظاهر وتويف ١٢٧١ سنة بالده إىل وعاد أيام، وعرشة أشهر وعرشة

األموي. الجامع قرب ودفن
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الصالحي قالون أيام يف كان وما الظاهر امللك ولدي خالفة يف (11)

إىل وأساء السعيد امللك ولقب ،١٢٧٨ سنة ابنه خلفه الظاهر امللك وفاة خرب اشتهار بعد
وخامر ،١٢٨٠ سنة بالقاهرة الجبل بقلعة وحارصوه خلعه عىل فعملوا األمراء، بعض
امللك ولقبوه الدين، بدر أخاه مكانه وأقاموا االنخالع عىل فطاوعهم معه كانوا من عليه
أمري الصالحي قالون الدين سيف األمري وصار سنني، سبع ذاك إذ عمره وكان العادل
وتوالها، فسار بدمشق السلطنة نائب ليكون األشقر سنقر الدين شمس وأرسل األمراء،
منصة عىل الصالحي قالون األمري وأجلسوا فخعلوه، العادل امللك عىل انقلبوا األمراء لكن
بملك واستبد له الطاعة دمشق نائب األشقر سنقر فأبى املنصور، امللك وسموه امللك،
ظاهر إىل سنقر إليهم وخرج عسكًرا قالون عليه فجهز الكامل، امللك وسمي سورية،
وبكاس الشفر وعىل عليها فاستوىل صهيون إىل ثم الرحبة إىل فسار فهزموه، دمشق
قالون فسار البالد، يف وأطمعه الترت ملك هوالكو بن أبغا وكاتب وعكار، وأباميا وشيزر
بني الرسل فرتددت سنقر، أمالك إىل عسكًرا وأرسل ،١٢٨٢ سنة سورية إىل مرص من

الترت. عىل ليقوى السلطان فصالحه وسنقر، قالون السلطان
حمص إىل وبلغوا الجيوش، الترت ملك ابن أبغا حشد املذكورة ١٢٨٢ سنة ويف
الفريقان فاقتتل حماة، وصاحب املذكور سنقر ووافاه دمشق، من املنصور امللك فالتقاهم
منهم يقتلون املسلمون وتبعهم مدبرين، فولوا الترت عىل الدائرة وكانت حمص، ظاهر يف

قالون. املنصور للملك سورية ملك واستقر ويأرسون،
وملكوها أهدن قرية فحارصت اإلسالمية، العساكر بعض سارت ١٢٨٣ سنة ويف
الجبل، رأس عىل الذي والحصن وسطها يف كانت التي القلعة وخربوا يوًما، أربعني بعد
مغارة إىل الحدت أهل وهرب سارون، وكفر حرصون أهل وقتلوا ودكوها بقوفا وفتحوا
بجر حوقا مغارة إىل لجئوا من وأماتوا القرية ودمروا أدركوه من فقتلوا صهريج، فيها
ويف برشي، بجبة يقيموا ولم الغزاة هؤالء رجع ثم إليها، برشي سمعان مار نبع ماء
ابنه عليها قالون فوىل األيوبيني من وهو حماة، صاحب املنصور امللك تويف ١٢٨٥ سنة
اإلفرنج بيد وكان املرقب، حصن قالون السلطان نازل ١٢٨٦ سنة ويف املظفر، امللك
صهيون قلعة أخذ ١٢٨٨ سنة ويف حمله، أمكنهم بما منه اإلفرنج وخرج باألمان فأخذه

املذكور. األشقر سنقر من
وطال القتال واشتد والشامية، املرصية بالعساكر أطرابلس نازل ١٢٨٩ سنة ويف
وأمر سكانها، أكثر وُقتل باملراكب أقلهم فنجا املينا، إىل أهلها فهرب عنوًة دخلها أن إىل
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قريبة جزيرة إىل اإلفرنج من كثريون وهرب األرض، إىل ودكت املدينة فهدمت السلطان
من وغنموا الرجال، من فيها من جميع فقتلوا سابحة بخيلهم املسلمون فعرب هناك، من
وكنت أنطاكية، أمري السابع بيومند بيد أطرابلس وكانت والصغار، النساء من بها كان
بني وكان طرسوس، أسقف مناظرة تحت الوالية شئون أمه تدبر صغريًا وكان أطرابلس
مدينتهم املسلمني أخذ عىل ذلك فساعد اختالفات، السادس بيومند موت بعد املدينة أهل
أخذ أطرابلس أخذ وبعد سنة، وثمانني وخمس مائة نحو اإلفرنج بيد بقيت أن بعد
داء فأصابه املتوافرة بالعساكر مرص من ١٢٩٠ سنة وخرج عكا، لفتح يتجهز السلطان

به. أودى

وغريها» عكا «فتح قالون بن األرشف أيام يف بسورية كان ما يف (12)

خليل، الدين صالح األرشف امللك ابنه خلفه الصالحي قالون املنصور امللك وفاة بعد
الشامية، العساكر إليها ودعى عكا، إىل املرصية بالعساكر املذكورة ١٢٩٠ سنة يف وسار
كانوا بل أبوابها أكثر اإلفرنج يغلق ولم القتال، عليها وعظم شديًدا حصاًرا وحارصها
فارس، ألف أربعني نحو املسلمني عسكر وكان أسابيع عدة الحصار ودام عليها، يقاتلون
ولم سورية، من آخرين ألف مائتي من نحو إليهم انضم مرص من رجل ألف ومائتي
سنة أيار من ١٨ ويف ألًفا، عرشين من أكثر األمر أول يف عكا يف الحرب رجال يكن
غفري، جمٌّ فيها قتل حتى داخلها يف الحرب واستمرت املدينة، املسلمون دخل ١٢٩١
البطريرك وكان قليلون، بها فنجا حينئٍذ، قليلة كانت التي باملراكب األهلني بعض وفر
قارب إىل مكرًها فأنزلوه شعبه مع املوت يؤثر وكان بعكا، حينئٍذ األورشليمي نيقوالوس
بهم فغرق القارب، أثقلوا حتى كثريين معه الصالح الراعي فأخذ املركب، إىل يوصله
فُدكت املشهورة، والكنائس والدور والحصون القالع كل بهدم السلطان وأمر جميًعا،

أنقاض. وكوم صفصًفا قاًعا عكا وأمست
إىل أوًال صور أهل فهرب اإلفرنج، قلوب يف الرعب ووقع عكا املسلمون فأخذ
فأخذ بدمشق، السلطنة نائب الشجاعي سنجر السلطان وأرسل قربس، إىل ثم طرسوس،
إليها، ونساءهم أوالدهم ينقلوا أن اإلفرنج وأمر بقلعتها، ونزل بريوت إىل انتقل ثم صيدا
املدينة أسوار وهدم الخندق، يف وألقاهم وقيدهم الرجال عىل فقبض عليهم مشفًقا وظنوه
خريهم إليها وصلوا وملا مرص، إىل ثم دمشق إىل أهلها من بقي من وجهز وقلعتها،
جميع الفتوحات بهذه وأصبحت قربس، إىل التوجه أو بريوت إىل العود بني السلطان
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منهم سلم ومن سورية، من اإلفرنج طرد األرشف امللك وأتم للمسلمني، الساحلية البالد
مدة فكانت بلبنان، النصارى عند اختبأ أو املغرب إىل ثم قربس إىل هرب أقلهم وهو
١٢٩١ سنة عكا من طردهم إىل ١٠٩٨ سنة أنطاكية فتحهم من بسورية اإلفرنج مقام
صيدا إىل أطرابلس زاوية من األرشف السلطان وأقام شمسية، سنة وتسعني وثالث مائة
فاصلة العشائر هذه لتكون اإلفرنج؛ عود من تحوًطا واملسلمني الرتكمان عشائر بعض
املذكورة املواضع يف العشائر هذه من بقية واستمرت الوطنيني، النصارى وبني بينهم

اآلن. إىل
قلعة إىل وسار حلب، إىل وتوصل سورية إىل مرص من األرشف عاد ١٢٩٢ سنة ويف
أيبك الدين عز بدمشق واستناب ونهبها، أهلها وقتل عنوة وفتحها الفرات عىل الروم
ووىل حلب، نيابة عن املنصوري قراسنقر وعزل الشجاعي، سنجر منها وعزل الحموي
نائب بيدرا قتله األرشف، السلطان مقتل كان ١٢٩٤ سنة ويف بلبان، الدين سيف مكانه
عن عزله الذي وقراسنقر دمشق، نيابة عن عزله قد السلطان كان الذي والجني السلطنة،
فقتلوا املقتول السلطان مماليك فاجتمع بيدرا، سلطنة عىل القاتلون واتفق حلب، نيابة

األرشف. امللك أخا النارص امللك السلطنة يف وأقاموا أصحابه، وبددوا بيدرا

القرن هذا آخر إىل بسورية األحداث تتمة (13)

١٢٩٥ سنة ففي للسلطنة، نائبًا املنصوري كتبغا النارص امللك عند أقاموا األمراء إن
له، واستحلفهم عنه الناس وحجب بالقاهرة، الجبل بقلعة السلطان عىل كتبغا حجر
سورية إىل سار ١٢٩٦ سنة ويف العادل، بامللك نفسه ولقب السلطنة رسير عىل وجلس
وعمرها اشرتاها قد وكان بعلبك، طريق عىل جوسية إىل وتوجه حمص ثم دمشق، وقدم
سنة ويف مملوكه، غرلو الدين سيف موضعه ووىلَّ دمشق نيابة عن الدين عز وعزله
عليه فوثب العوجا نهر إىل ووصل مرص، إىل عائًدا دمشق من العادل امللك خرج ١٢٩٧
يجد ولم دمشق إىل العادل وفر له، مملوكني فقتل ذكره املار األرشف قتلة أحد الجني
واجتمع إليها، فسار رصخد الجني فأعطاه السلطنة، من نفسه فخلع عنه، يدافع من
سيف بدمشق نائبًا وجعل املنصور، امللك ولقبوه ملًكا فأقاموه لالجني املحازبون األمراء
من جماعة املنصور امللك عىل وثب ١٢٩٩ سنة ويف املذكور، غرلو بوضع قبجق الدين
الذي النارص امللك مكانه األمراء وأقام فقتلوه، لنفسه اصطفاهم الذين الصبيان املماليك
١٢٩٩ سنة ويف األخرم، الدين جمال إىل دمشق نيابة وفوض خلعه، قد كتبغا كان
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وانقطعت املؤرخ، أفغدا أبي والد عم وهو األيوبيني من حماة صاحب املظهر امللك تويف
رجعت ولكن مكانه، يف قبًال املذكور قراسنقر نصب النارص ألن بوفاته؛ منهم الحكومة

سرتى. كما الفداء أبي بنصب إليهم
ملك أرغون بن قازان بإمرة سورية عىل أخرى مرة الترت حمل ١٣٠٠ سنة ويف
صحبة اإلسالمية العساكر وسارت حماة، إىل أتوا ثم فدخلوها حلب إىل ووصلوا الترت،
شملهم، وتشتت املسلمون فانكرس حمص، رشقي يف العسكران والتقى النارص، امللك
قازان داٍع ودعا والكرك، وغزة القدس إىل واتصلوا دمشق عىل واستولوا الترت، وتبعهم
فخاف سورية، إىل عسكًرا جهز عوده النارص امللك بلغ وملا فعاد بالده، إىل يعود أن إىل
فجعلوا أمورها أمراؤه ورتب دمشق، إىل مرص عسكر ودخل بالدهم، إىل وارتحلوا الترت
يعتد املذكور قازان وكان بحلب، نائبًا وقراسنقر بدمشق نائبًا األخرم أقوش الدين جالل
علمه بجانب يسري الصليب علم وكان مللكه، أمانة وأكثرهم حلفائه أخلص النصارى
معهم، املحالفة يطلب أوروبا وملوك الروماني الحرب إىل ورسائل وفوًدا أرسل وقد امللكي،

حينئٍذ. األمر يتيرس فلم املقدسة األرض يسلمهم أن ويعد

الثالثعرش القرن يف السوريني املشاهري يف (14)

حلبة يف مربًزا شاعًرا وكان الدين، بهاء ويُلقب األصل دمشقي هو الساعاتي: ابن
سماه لطيف آخر وديوان اإلجادة، كل فيه أجاد مجلدين يف شعر ديوان وله املتأخرين،

.١٢٠٧ سنة وتويف النيل، مقطعات
املاديشية املكتبة يف له كتابًا عواد إسطفان املطران ذكر الطرابليس: عيل الشيخ
مقاالت: أربع عىل يشتمل ١٢١٩ سنة تأليفه من فرغ الحكيم، زينة عنوانه بفريانسا
يسمونه الذي الحجر ماهية يف والثانية الطبيب، الستعمال وتهيئتها املعادن يف األوىل
صناعة وهي أرسارها وتفسري السيميا يف والثالثة تركيبه، وكيفية الفلسفة حجر
معرفة املستقبالت يعرفون أنهم زاعمني األجسام أمزجة ليعرفوا العرب؛ استعملها
العقاقري استعمال يف والرابعة األسماء، وقلب الحروف بعض تركيب بواسطة أكيدة

جالينوس. مذهب عىل الحيوانية
حموي، رجل ببغداد وابتاعه صغريًا، بالده من أرس رومي أصله الحموي: ياقوت
التصنيف عىل عكف ثم باألجرة، الكتب بنسخ واشتغل أعتقه ثم تجارته يف واستعمله

310



عرش الثالث القرن يف الدنيوي سورية تاريخ يف

كثريين فيه ذكر مجلدات، أربعة يف األدباء معرفة إىل األلباء إرشاد فله والتأليف،
القدماء الشعراء أخبار يف وكتاب وغريهم، واملؤرخني والنسابني واللغويني النحاة من
املشرتك، وكتاب األدباء ومعجم الشعراء ومعجم البلدان، معجم وكتاب واملتأخرين،
الحموي ياقوت وتويف غريها، إىل املتنبي أخبار وكتاب التاريخ، يف واملآل املبدأ وكتاب

.١٢٢٩ سنة بحلب
وواله األيوبي، الدين صالح خدم الشافعي الفقيه حلب قايض شداد: بن الدين بهاء
صاحب الظاهر امللك خدم الدين صالح وفاة وبعد بالقدس، والحكم العسكر قضاء
الدولة يف معه ألحٍد يكن ولم كثرية، مدارس أيامه يف وعمرت قضاءها، فواله حلب،
وكتاب األحكام، إتيان عند الحكام ملجأ املؤلفات من وله ،١٢٣٥ سنة وتويف كالم،
وغريها. األيوبي الدين صالح وسرية الفقه يف الباهر واملوجز مجلدين، يف األحكام دالئل
األخبار يف كتابًا وجمع باألدب وعني ،١٢٤٦ سنة تويف الحلبي: التنوخي املحسن عبد
يف األفراح مفتاح وكتاب ترسل وديوان شعر ديوان وله مجلًدا، عرشين يف والنوادر

الراح. امتداح
وله ١٢٦٩ سنة وتويف البيطار، ابن أصدقاء من وكان بدمشق ولد أصيبعة: أبي ابن
من والطبيعيني األطباء مشاهري فيه ذكر األطباء طبقات يف األنباء عيون سماه مؤلف

.١٣٠٠ سنة بالقاهرة وطبع األمم، كل
يف العامة األصول رشح عنوانه كتاب وله ١٢٦٩ سنة تويف الدمشقي: الدين عالء
والثاني والعميل النظري الطب أصول يف األول أقسام: أربعة إىل قسمه الطب صناعة
الخاصة األعضاء من كل أمراض يف والثالث واملركبة، البسيطة واألدوية املآكل إعداد يف

وأعراضها. وعللها الجسد من جزءًا تصيب التي األمراض يف والرابع وعللها،
لسان إتقان يف وحلب بدمشق عمره ورصف ١٢٠٤ سنة باألندلس ُولد مالك: بن محمد
بحًرا والترصيف النحو يف وكان املتقدمني عىل وأربى الغاية، فيه بلغ حتى العرب
من وله الحديث، عىل وباطالعه العرب أشعار بحفظه عجيبًا وكان لججه، تشق ال
واألشموني، عقيل وابن الناظم ابن منهم كثريون رشحها التي املشهورة ألفيته التآليف
سنة ولبسيك ١٨٣٣ سنة بربيس األلفية طبعت بل مرات طبعت الرشوح وهذه
الكافية وكتاب املختوم، وفك املنظوم وسبك النحو يف الفوائد كتاب أيًضا وله ،١٨٥١
بمثلث األعالم وإكمال الشافية ومخترص والخالصة ورشحها، بيت آالف ثالثة الشافية
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الحافظ وعمدة الالفظ وعدة األسد، ولده باسم األسدية واملقدمة وافعل وفعل الكالم
غريها. إىل والضاد بالظاء واالعتضاد يهمز ما يف األوجز والنظم

تفسري منها الكثرية التآليف صاحب الرازي الدين فخر سورية غري يف هؤالء وعارص
عىل والربهان البيان وكتاب العقول، ونهاية العالية املطالب الكالم علم يف وله القرآن،
واملحصول الفقه يف وله األرسار، لطائف إىل األنظار إرشاد وكتاب والطغيان، الزيغ أهل
يف وله الحكمة، عيون ورشح سينا البن اإلشارات ورشح امللخص، الحكمة ويف واملعالم
من شتى العلوم هذه مع له وكان ذلك، غري إىل سينا ابن لقانون الكليات رشح الطب
يف األصول جامع وله الدين مجد األثري أبناء من وكان ١٢٠٩ سنة الرازي وتويف النظم،
اإلنصاف وكتاب مجلدات خمسة يف الحديث غريب يف النهاية وكتاب الرسول، أحاديث
،١٢١٠ سنة وتويف غريها، كثري إىل القرآن تفسري يف والكشاف الكشف بني الجمع يف
كتاب أيًضا وله بالكامل، املعروف املشهور التاريخ صاحب الدين عز األثري أبناء ومن
الدين ضياء ومنهم ،١٢٣٣ سنة وتويف ذلك غري إىل مجلدات ستة يف الصحابة أخبار
وإىل املنظوم حل يف املرقوم والويش والشاعر، الكاتب آداب يف السائر املثل تآليفه ومن

.١٢٤٠ سنة وتويف ذلك، غري
يف والشافية النحو يف الكافية وله الحاجب بن عثمان القرن هذا يف املشاهري ومن
وابن ١٢٤٩ سنة وتويف الفقه، أصول يف مؤلف وله رشوح عدة وللكافية الترصيف،
األعضاء ومداواة املغني منها الطب يف مصنفات عدة وله النبات بعلم واشتهر البيطار
بن عمر ومنهم ،١٢٤٨ سنة بدمشق وتويف املشهور املفردات كتاب النبات يف وله
ومنهم ،١٢٣٥ سنة وتويف رشوحه مع مراًرا ُطبع الذي املشهور الديوان صاحب الفارض
بدمشق، ١٢٨٢ سنة وتويف غريه مؤلفات وله املشهور األعيان وفيات صاحب خلكان ابن
طوالع التوحيد ويف التأويل وأرسار التنزيل، أنوار القرآن تفسري يف وله البيضاوي ومنهم
.١٢٨٧ سنة بتربيز وتويف التواريخ، نظام سماه كتاب وله ديني، فلسفي وهو األنوار
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القرن الدينييف تاريخسورية يف
الثالثعرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

هذا يف خلفائه وتاريخ ،١٢١٤ سنة تويف أنطاكية بطريرك بلسامون توادوروس إن
البطاركة هؤالء جداول يف والسمعاني لكويان ذكره والذي وغامض، سقيم أيًضا القرن
داود، ثم الثالث سمعان ثم هياروتوس ثم األول، يواكيم بلسامون بعد كان أنه هو إنما
ثم الخامس توادوسيوس ثم األول، أوتيميوس هؤالء بعد أنطاكية كريس إىل ارتقى ثم
ديوانيسيوس ثم الثالث كريلس ثم األول، ديوانيسيوس ثم الثاني كريللس ثم أرسانيوس
يذكر لم الواتيكاني الجدول مؤلف أن العجب عىل يبعث ومما … صفرونيوس ثم الثاني
عىل تعاقبهم حققوا درايتهم إىل يركن علماء أن مع األخريين الثمانية البطاركة هؤالء
قام متى تفصيًال نعلم ال كاليستوس نيكوفور العلماء هؤالء ومن األنطاكي، الكريس
دانيال القرن هذا يف املوارنة عىل أنطاكية بطاركة وكان توفوا، متى وال البطاركة هؤالء
الذي البطريرك هو كان ربما بل ،١٢٤٥ سنة بطريرًكا وكان سمعان وخلفه شامات، من
وخلفه أنطاكية، من طردهم بعد باإلفرنج يوصيه رسالة الرابع إسكندر البابا إليه كتب
ثم ،١٢٨١ سنة يف وكان حدشيت، من الثاني دانيال وخلفه ،١٢٧٧ سنة وكان يعقوب
ومات حجوال من جربائيل ١٢٩٠ سنة يف وخلفه ،١٢٨٣ سنة بنهران من لوقا خلفه
.١٣٣٩ سنة إىل البطريركية عىل واستمر سمعان وخلفه ،١٢٩٧ سنة أطرابلس يف شهيًدا
لم عرش الثالث القرن أوائل يف توافان وفاة بعد أنه فيظهر أورشليم كريس أما
أيام يف الثاني غريغوريوس عليه قام إذ ،١٢٦٠ سنة نحو يف إال بطريرك عليه يقم
يوحنا رأي زعم به رد كتاب وله ،١٢٦٠ سنة ملك الذي باليولوغوس ميخائيل امللك
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غريغوريوس وفاة وبعد والالتني، الغربية الكنيسة تعليم عن يدافع كان الذي بكخوس
بعده فصري واإلفرنج، املسلمني بني الحرب مواقع إحدى يف وُقتل الثالث باسيليوس صري
يف محفوظ الكتاب وهذا ،١٢٩٨ سنة كتبه اليهود عىل الرد يف كتاب وله الفرمي تادي

بربيس. امللكية املكتبة
من وأورشليم أنطاكية عىل بطاركة عرش والثالث عرش الثاني القرنني يف وكان

فيهم. الكالم املوجز هذا يسع لم الالتني

الثالثعرش القرن يف الدينيني املشاهري يف (2)

ولد الفرج، بأبي املعروف العربي بن غريغوريوس القرن هذا يف باملرشق املشاهري أشهر
باللغات وبرع ،١٢٣٤ سنة أنطاكية إىل أبوه به ورحل ،١٢٢٧ سنة األرمن ببالد بملطية
ثم طبيبًا، كان الذي أبيه عند الطب دراسة عىل وعكف واليونانية، والعربية الرسيانية
سنة، ذلك عىل فأقام أنطاكية جبل بمغارة النسك إىل وانقطع العالم، بهجر أباه استأذن
علماء من يعقوب اسمه رجل عىل والرياضية األدبية العلوم فدرس أطرابلس إىل خرج ثم
سابا أغناتيوس استقدمهما ثم ملته، من يعقوب بن بصليبا هناك وتعارف النساطرة،
ثم جوباس، عىل العربي وابن عكا، عىل صليبًا األسقفية، إىل فرقاهما اليعاقبة، بطريرك
ومات سنوات، خمس األسقفية هذه يف واستمر ملطية، أعمال من القابني أسقفية إىل نقله
،١٢٦٣ سنة إىل اليعقوبية امللة يف خالف فكان ،١٢٥١ سنة سابا أغناطيوس البطريرك
ديوانيسيوس فأرسل املعدني، بن ويوحنا عنجور ديوانيسيوس بطريركان لهم وكان
الحكومة إىل العربي ابن فلجأ الجومي، متى املعدني ابن فيها وأقام حلب إىل العربي ابن
العربي ابن رقي اليعاقبة عىل بطريرًكا الثالث أغناتيوس قام وملا حلب، بمطرانية فاستبد
سنة تويف أن إىل األساقفة كبري أو العام، األسقف بمعنى مفريان مقام إىل ١٢٦٤ سنة

.١٢٨٦
فات إنه السمعاني: وقال مؤلًفا وثالثني واحًدا فكانت مؤلفاته، برصوما أخوه وعدد
عىل مشتمًال األرسار كنز كتابه الكتب هذه ومن كتب، ثالثة ألخيه يذكر أن برصوما
الالهوت يف األشعة وكتاب الالهوت، يف األقداس منارة وكتابه املقدسة، األرسار تفسري
األخالق، وتهذيب اآلداب يف وكتابه البيعية، القوانني فيه جمع الهدايات وكتابه أيًضا،
يف األول أقسام: ثالثة إىل مقسوًما أيامه إىل العالم خلق من فيه بدأ التاريخ يف وكتابه
إىل املسلمني خلفاء ثم والرومان، واليونان والفراعنة الكلدان من وامللوك اآلباء تاريخ
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وزاد الدول تاريخ مخترص وسماه العربية، إىل نفسه املؤلف ترجمه القسم وهذا أيامه،
والثالث واليعاقبة، أنطاكية بطاركة تاريخ يف الثاني والقسم واخترصه، هامة زيادة عليه
يف وكتاب الحكمة بزبدة املوسوم كتابه الفلسفة يف وله واملفريانات، الجثالقة تاريخ يف
الدين ألثري والثاني سينا البن أحدهما الفلسفة: يف كتابني ترجمة وله البرشية، النفس
يف وله العقل، ارتفاع كتاب الفلك ويف إقليدس، كتاب حل الرياضيات يف وله األبهري،
نحو يف عنه مقتطف وكتاب اللمع أو األشعة كتاب أي: الصمحي كتاب الرسيانية اللغة
الرسيانية األلفاظ بها جمع بيت ستمائة عىل تزيد قصيدة وله بالشعر، منظوم اللغة هذه
مؤلفات من ذلك غري إىل ١٨٧٧ سنة برومة طبع بالرسيانية شعر ديوان وله املتشابهة،

النادرة. النابغة هذا
بعلمه اشتهر املذهب يعقوبي وهو العسال، بن إسحق أبو بمرص القرن هذا يف وكان
الكنيسة، قوانني فيه جمع كتاب وله الفضائل، أبا النصارى كناه حتى كربى شهرة
الوثنيني عىل فيه ورد الدين أسس مجموع عنونه املقدسة األسفار تفسري يف آخر وكتاب
والتجسد التثليث رسي جلية بأدلٍة وأثبت املسيحيني، غري الفالسفة أقوال وزيف واليهود،

.١٢٣٩ سنة بعد وتويف املسيحي، الدين أرسار وسائر
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الخامس الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
الرابععرش

القرن هذا يف كانت التي األحداث أهم يف

النارص امللك أيام يف األحداث من كان ما تتمة يف (1)

الدين سيف مكانه السلطان ونصب بحماة السلطان نائب كتبغا تويف ١٣٠٢ سنة يف
أخذ وقد األيوبي، البيت من ألنه املشهور؛ التاريخ صاحب الفداء ألبي الحق وكان قبجق،
قد بمرص السلطنة عساكر قائد بيدرا األمري وكان ١٢٩٢ سنة ومذ املنصب، هذا ذلك بعد
العساكر عىل الجبال تلك أهل فتغلب األمراء من كثريٌ وصحبته كرسوان، جبال إىل توجه
تاريخ يف يحيى بن وصالح املمالك، تاريخ يف املقريزي ذلك روى منهم، كثريين وقتلوا

بريوت.
العمال بعض دمشق نائب األخرم أقوش الدين جمال جمع ١٣٠٢ سنة ويف
الجيش، الجبال مقدمو فالتقى كرسوان وأهل الجرديني ملقاتلة وساروا والعساكر،
التنوخيني األمراء بعض املوقعة هذه يف وقتل كثرية، غنائم وغنموا كثريين وقتلوا فهزموه
بن صالح ذلك ذكر … قراها بعض وأحرقوا بالدهم، الجرديون وغزا بريوت أصحاب
والصالح النويري عن نقلناه ومما املذكور صالح قال ثم الجوزي، وابن املذكور يحيى
جبال إىل الشامية العساكر توجهت ٧٠٥ه/١٣٠٥م: سنة يف كرسوان فتوح يف الكتبي
كانت كرسوان أهل فإن النارص، امللك أيام يف الثانية النوبة وهي أهلها، وإبادة كرسوان
السلطان وأغض الترت، من انهزامه عند العسكر أذى عىل وتطاولوا اشتدت، قد شوكتهم
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الكثرية، بجموعهم ووثقوا املنيعة بجبالهم واعتزلوا الطاعة عن الخروج وأظهروا عنهم،
تقي بعده وتوجه األخرم، أيًضا) آقوش (يسمى آقش الدين جمال جهز ١٣٠٤ سنة ففي
إليهم العساكر بتجريد حينئٍذ فأمر فأبوا الطاعة، إىل بالرجوع وأنذرهم قراقوش الدين
جمًعا وجمع الجيوش، بسائر فيها السلطنة نائب األخرم آقش وتوجه سورية، ممالك من
وتوجه والجرديني، الكرسوانيني جبال إىل وتوجهوا ألًفا خمسني نحو الرجالة من كبريًا
عىل واجتمعت مسالكه أصعب من كرسوان فدخل املدينة، هذه جهة من أطرابلس نائب
كرومهم، وقطعت يطأها أحًدا يظنون سكانها يكن لم أرًضا فوطئت العساكر، أهله
أطرابلس نائب واستخدم البالد، يف وتفرقوا كثري خلٌق منهم وُقتل بيوتهم وأخربت
الجرد إىل أوًال بلغت العساكر أن سباط ابن وعن أمالًكا، بعضهم وأقطع منهم جماعة
عرشة وكانوا الجرد رجال الدروز فجمع الشوف)، أعمال (أحد بريوت بجبال التي
به دارت شديد قتال فكان صوفر، عني عند الجموع والتقت مقاتل، آالف بعرشة أمراء
غار يف واحتموا نفس، ثالثمائة ونحو وأوالدهم بحريمهم فهربوا األمراء، عىل الدائرة
ينال أن الجيش يقدر لم حتى أنفسهم عن فدافعوا إنطلياص، فوق نيبية بمغارة يعرف
من ا سدٍّ الغار عىل يبنوا أن دمشق نائب فأمر يخرجوا، فلم األمان لهم وبذلوا منهم،
حتى يوًما أربعني مدة عليهم حارًسا وأقاموا عليه، الرتاب من تالٍّ وهالوا والكلس، الحجر
الكتبي، والصالح النويري روى كما كرسوان بجبال العساكر أحاطت ثم جميًعا، هلكوا
مأموري بعض توجه ثم أكثرهم، وانهزم معابدهم ودكت بيوتهم وأخربت أهلها فقتلت
عشائر وإسكان الفرار، يستطيعوا لم الذين السكان بتأمني الجبل عمارة ألجل الحكومة
كرسوان، ساحل يف ينزلوا أن الكورة تركمان النارص امللك وأمر السواحل، يف املسلمني من

ذكرهم. اآلتي عساف آل وهم
أكثرهم كان الجرد سكان وأن املوارنة، من حينئٍذ كانوا كرسوان أهل أن يف شك وال
عني من الدروز هرب ويؤيده متفقني ذاك إذ كانوا الفريقني أن ويظهر الدروز، من وقتئٍذ
الجمعاني نهر الجنوبي تخمه كان إذ كرسوان، من حينئٍذ كانت التي نيبية إىل صوفر
السكنى إىل يتقاطرون أخذوا مدة وبعد بكرسوان املوارنة من بقية بقيت أنه يظهر كما

فيه.
جبال إىل كرسوان فتحه بعد األخرم آقوش الدين جمال سار أيًضا ١٣٠٥ سنة ويف
بهم، العساكر فظفرت مارقني عصاة أهلها وكان ودمشق، أطرابلس بني الواقعة الظنيني

املارقني. من وغريهم والظنيني النصريية من بها من جميع وأرسوا وقتلوا
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يرتكا ولم باألمور، الجاشنكري وبيربس السلطنة نائب سالر استبد ١٣٠٨ سنة ويف
إىل ماٍض أنه مظهًرا الكرك وأتى التطاول هذا نفسه فسئمت االسم، إال النارص للسلطان
وجعلوا يخعلوه أن عىل اتفقوا بذلك األمراء علم وملا بالكرك، املقام يريد وهو الحجاز
من األمراء بعض سار ١٣٠٩ سنة ويف باملظفر، امللك وتلقب سلطانًا، املذكور بيربس
امللك وإعادة املظفر امللك خلع عىل املنصور قراسنقر نائبها مع واتفقوا حلب، إىل مرص
الحلبيون، وكاتبه دمشق عسكر واستدعاه مرص من املماليك بعض إليه ووصل النارص،
من النواب إليه وقدم نائبها، اآلخرم آقوش وانهزم ودخلها دمشق إىل الكرك من فسار
عليه فقبض الصعيد إىل املظفر امللك وهرب مرص، إىل بهم فسار وصفد وحماة حلب

به. العهد آخر وكان واعتقله والخيول األموال من أخذه ما منه واسرتد النارص،
سري وفيها األيوبي، بيتهم إىل فرجعت بحماة الفداء أبا النارص وىل ١٣١٠ سنة ويف
وأُرسل بأمانته، السلطان لريبة نائبها؛ أستدمر عىل فقبضوا حلب إىل عسكًرا السلطان
واتفق الكرك، نائب آقوش مكانه وجعل دمشق نائب قراسنقر مكانه ونصب مرص، إىل
إليه وأرسل حلب أمراء فخالفه بحلب يستبد أن وأراد العرب، أمري مهنا مع قراسنقر
املذكور األخرم آقوش حاول ١٣١٢ سنة ويف حليفه، مهنا إىل فانهزم عسكًرا، السلطان
إىل فهرب العسكر من أحد يوافقه فلم إليه، الدمشقيني بعض وانضم شقاًقا يحدث أن
فهربا إليهما عسكر وسار أحد يوافقهما فلم العسكر كبس وأرادا العرب، عند قراسنقر

الترت. ملك إىل
واستصغر فاستعظمه سلطان، بلقب الفداء أبي عىل السلطان أنعم ١٣٢٠ سنة ويف
١٣٣١ سنة الفداء أبو وتويف السلطنة شعار إليه وأرسل ذلك، إىل السلطان فندبه نفسه
املنصور ابنه وخلفه ١٣٤٠ سنة السلطان وتويف محمد، األفضل امللك ابنه السلطان فوىل
حماة من أيوب بني إيالة انقرضت طغرومرد، مكانه ووىل حماة، عن األفضل وعزل
األموي، الجامع رشقي يف بدمشق نار وقعت ١٣٣٩ سنة ويف ،١٣٤١ سنة األفضل بموت
واتُّهم كثريًا وخلًقا ماًال فأهلكت أخرى، مرة وقعت ثم والوراقني اللبادين سوق فاحرتق
عرش أربعة وسمروا الجمال، عىل وطوفوهم روسائهم عىل القبض فجرى بذلك النصارى
نائب تنكز عىل بصفد السلطنة نائب فأرسل السلطان مسامع ذلك وبلغ منهم، شخًصا
امللك تويف ثم بالسجن، وتويف باإلسكندرية اعتقل ثم القاهرة إىل وأخذه بدمشق، السلطنة

.١٣٤٠ سنة النارص
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النارص أبناء أيام يف كان ما يف (2)

أوًال فبويع اململكة يقلقون األمراء وكان امللك، رسير عىل أبناؤه تعاقب النارص وفاة بعد
كجك أخاه وملكوا األمراء فخلعه لذاته عىل وأقبل املنصور، امللك ولقب بكر أبو ابنه
األمراء ذلك من فامتعض امللك بتدبري األمراء كبري قوصون واستبد األرشف، امللك ولقبوه
عىل بمرص األمراء وثار بالكرك، واليًا وكان أحمد أخيه إقامة عىل واعتزموا بسورية،
وبايعوا باإلسكندرية، السجن يف ومات عليه، وقبضوا وخربوها بيوته فنهبوا قوصون
الكرك، إىل فارتحل منهم ووجس منه األمراء استوحش ثم النارص، امللك ولقبوه أحمد
وأرسل الصالح، امللك ولقبوه إسماعيل، ألخيه وبايعوا وخلعوه بمرص األمراء فاجتمع
سنة تويف ولكنه بامللك الصالح واستبد ،١٣٤٤ سنة فقتلوه النارص أخيه إىل العساكر
عىل االستبداد يف وأرهف الكامل، بامللك ولقب شعبان الدين زين أخوه فبويع ،١٢٤٥
إىل عسكًرا وجرد والشام بمرص األمراء عليه فانتقض عليه، حجرهم من فراًرا دولته أهل
وانهزم فاقتتلوا بمرص األمراء عليه فثار بالقلعة وحسني حاجي أخويه واعتقل الشام،
معتقله من حاجي أخاه وأخرجوا فاعتقلوه بعده األمراء فدخلها القلعة، إىل الكامل
إىل فاستدعاهم عليه، للوثوب األمراء فتواعد استبد لكنه املظفر، امللك ولقبوه وبايعوه
وبعث بعضهم وقتل جميعهم، واعتقل بالخالف منهم اتهمه من كل عىل وقبض القرص
خواصه أحد وأرسل أمريًا، عرش خمسة مكانهم ووىل الطريق، يف فقتلوا الشام إىل بعضهم
ولكن الفتنة، وسكنت فقتل األمراء، هؤالء أحد اليحياوي لقتل الناس فأغرى دمشق إىل
سنة فقتلوه معه كان من بعض فخانه خصومه، ملناوأة املظفر فهب مرص يف استجدت

.١٣٤٧
عادة عىل يستبد فرشع أبيه، بلقب النارص ولقبوه حسن أخاه بعده األمراء وأقام
حسينًا، أخاه وبايعوا واعتقلوه القلعة يف فكبسوه دولته، أهل منه واستوحش إخوته
الفتنة، وأخمد إليها السلطان فسار بدمشق، األمراء بعض عليه وثار الصالح امللك ولقبوه
امللك، إىل معتقًال كان الذي النارص أخاه وأعادوا فخلعوه األمراء بعض عليه ثار ولكن
نائب وجعله إليه، اإلحسان من أكثر قد كان الذي يلبغا) (ويسمى بيبقا عليه ثار ولكن
وتقبض داره من خارًجا خيامه يف السلطان فكبس للسلطنة، نائبًا ثم بدمشق السلطنة

.١٣٦٠ سنة النارص أبناء ملك به وانتهى به، العهد آخر وكان عليه،
الوطأة شديد طاعون ١٣٤٨ سنة كان أن السالطني هؤالء أيام يف بسورية كان ومما
مراكب بعض قصدت ١٣٥٥ سنة ويف واحد، يوٍم يف ميتًا ٢٦٣ عىل بدمشق ُصيلِّ حتى
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عليهم واجتمعت خلق، منهم وقتل جماعة وأرسوا أهلها من جماعة وقتلوا صيدا، اإلفرنج
درهم. خمسمائة أسري كل عىل اإلفرنج إىل دفعوا وأخريًا وصفد، دمشق من العساكر

املماليك هؤالء دولة من امللوك باقي أيام يف بسورية كان ما يف (3)

املنصور، امللك ولقبه املظفر، بن محمد السلطنة نائب بيبقا نصب النارص امللك وفاة بعد
إليه فسار قلعتها عىل واستوىل دمشق، نائب أستدمر عليه وانتقض دولته بتدبري وقام
وبعث باألمان، أُنزلوا أن إىل بالقلعة املخالفون فاعتصم والعساكر، السلطان مع بيبقا
األحمدي وقطلوبغا بدمشق نائبًا املارداني عليٍّا األمري وجعل اإلسكندرية إىل بهم بيبقا
مكانه وأقام ،١٣٦٢ سنة فخلعه املنصور، امللك يف اسرتابة لبيبقا وبدا بحلب، نائبًا
من املارداني وعزل سنني، عرش عمره وكان األرشف امللك ولقبه النارص بن شعبان
املارداني، عشقتمر مكانه فوىل دمشق، إىل حلب من نقله بغا، منكيل مكانه ووىل دمشق
البندقية جمهورية بمعاونة اإلسكندرية قربس ملك لوسنيان بطرس غزا ١٣٦٥ سنة ويف
فأحرقوا لهم مرص عسكر مهاجمة وخافوا ونهبوها اإلسكندرية فملكوا رودس، وفرسان
صنعوا وكذلك وأحرقوها، أطرابلس عىل مدة بعد واستحوذوا عنها وارتحلوا املدينة،
عىل املسلمني حنق إثارة سوى الحملة هذه من نفع يكن ولم والالذقية، بطرطوس
ملك إعطاء وعىل الفريقني، من األرسى إطالق عىل اإلفرنج األرشف امللك وهادن النصارى،
إىل الحج اإلفرنج إباحة وعىل وأورشليم، وبريوت بصور املكوس دخل من النصف قربس
أخلف األرشف لكن والنارصة، لحم بيت وكنيسة املقدس، القرب كنيسة وتجديد القدس،

يسرية. مدٍة بعد وعده
نكبته يف فتشاوروا األمراء عىل وطأته وثقلت السلطنة، مدبر بيبقا استبداد وطال
العساكر فاجتمعت املنصور امللك ولقبه توك أخاه ونصب األرشف فخلع إليه، الخرب ونما
استحرض ثم منهزًما، فوىل عنه بيبقا أصحاب فانفض الخونة وهاجموا األرشف، عىل
وأذعن بملكه واستبد فقهرهم األرشف، عىل مرات األمراء وانتقض رأسه بعضهم فقطع
واضطر مماليكه، بعض عليه فانتقض ١٣٧٤ سنة الحج إىل خرج لكنه لطاعته، الناس
بيت يف واالختباء الفرار عىل فأُرغم األمراء، بعض عليه فثار القاهرة إىل العود إىل

.١٣٧٦ سنة خنًقا وقتلوه منه استخرجوه
بالدولة وقام املنصور، امللك ولقبوه عليٍّا ابنه األمراء بايع األرشف مقتل وبعد
بالدولة أيبك واستبد صفد، إىل وسريه الغزي البدري أيبك عليه فقبض الطازي قرطاي
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إىل والعساكر السلطان مع أيبك فسار األمراء، بعض ووافقه بدمشق طشتمر انتقض ثم
القلعة إىل أيبك فعاد منهزًما، إليه فرجع أخيه عىل الجيش مقدمة يف األمراء فثار الشام،
اإلسكندرية، إىل وأُرسل عليه ُقبض ثم فتوارى األمراء، من جماعة عليه فخرج بالقاهرة
قام أن إىل تغلبهم وكثر الطاعة، له يخلصوا ولم مكانه الناطري بيبقا األمراء وأقام
عىل واألمراء برقوق فاتفق ،١٣٨١ سنة املنصور السلطان وتويف برقوق األمري بالدولة
والعامة الخاصة ١٣٨٣ سنة برقوق وجمع الصالح امللك ولقبوه حاج، األمري أخيه نصب
الصالح، السلطان وعزل برقوق مبايعة عىل فأجمعوا والعلماء، والقضاة الجند من
وخلعة السلطنة شعار ولبس برقوق، إىل وأحرضاه يده من السيف أخذا أمريين وأرسلوا
ملكهم وابتدأ البحرية، املماليك دولة ملوك آخر الصالح فكان الظاهر امللك ولقب الخالفة،
١٣٨٢ سنة دولتهم وانقرضت ،١٢٦٢ سنة مًعا وسورية وبمرص ١٢٥٥ سنة بمرص
من أصلهم ألن الجراكسة؛ املماليك دولة ملوك أول برقوق وتمليك الصالح امللك بخلع

الجركس.

أيامه يف كان وما برقوق الظاهر امللك يف (4)

يف بالدولة قام أن إىل باملناصب وتراقى املذكور، بيبقا ملكه الجركس من مملوك برقوق
حرض ١٣٨٢ سنة أي: ملكه أول ويف مر كما بامللك استبد ثم املنصور، السلطان أيام
املدينة، إىل منهم جماعة ونزل بريوت، إىل وجاءوا فأخذوها صيدا إىل جنوا من أسطول
اإلفرنج، وانرصف املسلمني بعض وجرح وقتل كثريين منهم وقتلوا املسلمون فقاومهم
املوجز هذا يف لتفصيلها محل ال وتقلبات منازعات األمراء وبني الظاهر امللك بني وكان
عليه سخط ثم حلب، عىل واله قد السلطان كان النارصي بيبقا أن منها شيئًا فنلخص
عىل باالنتقاض وهم حلب إىل فسار عنه أفرج ثم باإلسكندرية، الحبس إىل وأرسله
إىل بجموعهم ونهضوا الطاعة، وخلعوا واعصوصبوا إليه األمراء بعض واجتمع السلطان،
إىل ساروا ثم دمشق، ودخلوا عليه فانترصوا لردعهم عسكًرا السلطان وأرسل دمشق،
فأشار بالصلح، النارصي إىل السلطان فدس النارصي إىل األمراء أكثر واستأمن مرص،
ودعا متنكًرا السلطان فخرج بسوءٍ، أحد يصيبه أن مخافة بشخصه يتوارى أن عليه
النارص وأبعدوا املنصور، امللك ولقبوه التخت إىل فأعادوه األرشف، بن حاج أمري األمراء
إليهم فضوى الكرك، يف رجاله فأرسل اغتياله، يريد األمراء بعض بأن وشعر الكرك، إىل
مماليكه إليه وتسارع برقوق، وملكها بقلعتها كان الذي الربيدي وقتلوا أهلها من جماعة
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فكانت لدفاعه العساكر نائبها جنتمر فأرسل دمشق، إىل الكرك من فسار جهة كل من
وحارصها دمشق إىل برقوق واتبعهم منهم الكثريون وقتل الدمشقيون، به انهزم وقعة
بمرص، املنصور امللك مملكة مدبر منطاش إىل الخرب وبلغ حلب، نائب كمشتيقا ونجده
فالتقاهم دمشق نحو وساروا والعلماء، والقضاة والخليفة امللك وأخرج العساكر فجمع
وهزم والقضاة، والخليفة املنصور امللك عىل برقوق الظاهر فقبض واتقعوا، الظاهر
والقضاة الخليفة عليه وشهد امللك، من التربي عىل املنصور وحمل وجموعه منطاش
وقلده ١٣٩٠ سنة القاهرة فدخل مرص إىل وسار عرشه، إىل الظاهر امللك وعاد بالخلع

امللك. الخليفة
حلب، إىل نائبًا إيمازتمر وأرسل االنتقاض عىل عازًما بسورية فاستمر منطاش أما
فحارصوها أطرابلس إىل عسكًرا وأرسل السلطان، قبل من نائبها كمشتيقا فحارص
من عسكًرا السلطان إليه فأرسل السلطان إىل باملنتمني يفتك منطاش ورشع وملكوها،
إيمازتمر إىل فراره خرب وبلغ فضل، آل العرب أمري بيعرب ولحق دمشق من فهرب مرص،
قشتمر من أطرابلس السلطان مماليك وأخذ به فلحق حلب، لحصار أرسله قد كان الذي
عىل الجوباني ابن وىل قد السلطان وكان عليها، واله قد منطاش كان الذي األرشيف
فأبوا، أحيائهم من منطاش إخراج يطلب العرب أمري يعرب إىل بعسكر فسار دمشق،
عن الجوباني ابن انفرد ولكن العرب، بها انهزم شديدة حرب الفريقني بني فكانت
كمشيقا وفيها حلب فحارصا ويعرب منطاش وسار أمريهم، وقتله العرب فأرسه عسكره
ودرى ذلك إىل السلطان فأجابه والسلطان بالطاعة يعرب فراسله السلطان، نائب الحموي
من جماعة وقتل فملكها عنتاب إىل وسار بمرعش، بالرتكمان ولحق فارتحل منطاش،
رشيًدا واستمر الروم بالد إىل فهرب وصفد، وحماة حلب من العساكر وجاءت أهلها،
وسار منطاش فدخلها حماة، نائب وجهه من فانهزم دمشق قصد ثم ،١٣٩١ سنة إىل
طريق عىل العساكر يف دمشق وايل النارصي إليه وخرج بعلبك، إىل ثم حمص إىل منها
الفريقان واقتتل النارصي إليه فعاد دمشق، وبلغ آخر بطريٍق هو فسار الزبداني،
إىل ووفد دمشق، من منطاش فهرب بالعساكر مرص من السلطان فسار شهرين، مدة
حلب إىل السلطان وسار له، بالطاعة مجاهرين العرب من عيىس وآل مهنا آل السلطان
أحد إىل فلجأ هناك، العساكر بعض وقاتلته ماردين ببالد مر منطاش أن الخرب فأتاه
ثم سنجار إىل ففر يطلبه السلطان وأرسل عليه فقبض سالم، يسمى الرتكمان أمراء
نواحي إىل الفرات وعرب منهم بنتًا وتزوج أحيائهم يف وأقام العرب، أمري يعرب إىل عاد
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أن أجربوهم حتى بالعرب ونكلوا أصحابه، من جماعة وأرسوا العساكر به وأوقعت حلب،
فأخذ القاهرة، من أمريًا السلطان وأرسل حلب، نائب إىل ويسلموه منطاش، عىل يقبضوا
.١٣٩٣ سنة بالقاهرة القلعة باب عىل وعلق الشام ممالك يف به وطاف منطاش رأس

له مستنجًدا الظاهر امللك إىل بغداد صاحب أديس بن أحمد فر املذكورة السنة ويف
ذلك إىل السلطان فأجابه الشمالية، البالد أكثر ملك قد كان الذي الترتي، لنك تيمور عىل
الهند يقصد أن لنك لتيمور وبدا تخومها، عىل عساكره وأقام سورية إىل بعسكره وسار
بعد الهامة أخباره من نعلم وال مرص إىل السلطان فعاد مدة بتدويخها وشغل فقصدها،
مزدريًا إليه الظاهر وجواب يهدده وبها ،١٣٩٨ سنة إليه لنك تيمور رسالة ورود إال ذلك
وخلفه ،١٣٩٨ سنة ذلك أثناء يف الظاهر امللك تويف وقد مشهوران، وجوابها والرسالة به،
فرج، الدين زين أخوه وبويع ذلك بعيد ُخلع لكنه املنصور امللك ولقب العزيز عبد ابنه
حملته يف الكالم ونرجئ حلب، إىل لنك تيمور بلغ ١٤٠٠ سنة ويف النارص، امللك ولقبوه

عرش. الخامس القرن تاريخ إىل

عرش الرابع القرن يف السوريني املشاهري يف (5)

١٣١١ سنة وتويف ١٢٣١ سنة ولد الرويفعي األنصاري عيل بن محمد هو منظور: ابن
أشهر من وهو العرب لسان مؤلفاته وأعظم والنثر، النظم وله أطرابلس نظر ويل
والنهار الليل يف األزهار نشاد كتاب وله ١٣٠٨ه، سنة ببوالق طبع العربية املعجمات
الحموي الدين فخر ومنهم إلخ، واالصطباح واالعتباق والنهار، الليل عىل فيه تكلم
مجلدات، ستة يف الفقه يف الحاوي كتاب عىل رشح وله ،١٣٣٠ سنة تويف حلب قايض
عجائب يف الدهر نخبة سماه كتاب له ١٣٢٨ سنة تويف الدمشقي، الدين شمس ثم

.١٨٦٦ سنة ببطرسربج طبع والبحر الرب
األيوبي، البيت من حماة صاحب األفضل امللك ابن هو الفداء: أبو إسماعيل املؤيد امللك
والفقه كالطلب بالعلوم ضليًعا وكان ،١٣٣١ سنة وتويف ،١٣٢٠ سنة حماة ويل
وقد املشهور، تاريخه التآليف من وله حسن، شعٌر وله والجغرافية والتاريخ والفلسفة
وقد الجغرافية، يف البلدان وتقويم ١٢٨٦ه، سنة أجزاء أربعة يف بالقسطنطينية طبع
،١٧٧٦ سنة غوتنغن يف طبع وقد مرص جغرافية ووصف ،١٨٣٧ سنة بربيس طبع

غريها. إىل املوازين وكتاب
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تفسري يف البستان كتاب التفسري يف مصنفاته ومن ،١٣٣٧ سنة تويف الحموي: هللا هبة
كتاب الحديث ويف مجلًدا، عرش اثنا املحبني جنات روضات وكتاب مجلدان، القرآن
املجرد وكتاب املصطفى، أحاديث يف الوفا وكتاب األصول، جامع مخترص املجتبى
املسمى الحاوي ورشح مجلدات، أربعة يف املجرد رشح املنضد وكتاب السند، من
أشهر وهما الحاوي تحرير يف الفتاوي وتيسري الحاوي، أعوار من الفتاوي إظهار
وكتاب التنبيه، مخترص املغني وكتاب مجلدات أربعة الحاوي نظم ورشح تصانيفه،

ذلك. غري إىل التعجيز تمييز
ومن ١٣٨٤ سنة وتويف املذكور، هللا هبة عىل درس املعري: الدين زين الوردي ابن
ألفية ورشح منظومة فقهية فوائد وكتاب الحاوي، نظم يف الوردية البهجة مصنفاته
ورشحها، اإلعراب علم يف اللباب وقصيدة معطي، ابن ألفية عىل الدرة وضوء مالك، ابن
املسائل وكتاب ورشحها، نظًما الغريب مذكرة وكتاب نظًما، اإلعراب ملحة واختصار
وله غريها، إىل الفداء أبي تاريخ وتتمة األفكار، أبكار وكتاب امللقية املسائل يف الذهبية
خريدة املسمى الكتاب صاحب الوردي ابن هو أن ويرجح … الجيد الشعر من كثري
ترجمة مع ١٨٢٤ سنة بأسوج طبع الذي الجغرافية، يف الغرائب وفريدة العجائب

التينية.
تتمة وهو الوفيات، فوات صاحب وهو ١٣٦٢ سنة تويف الحلبي: الكتبي الدين صالح
ذكرهم خلكان ابن فات ممن ترجمة ٥٧٢ فيه جمع خلكان البن األعيان وفيات لكتاب
مجلدات. ستة يف التواريخ عيون سماه كتابًا الكشف صاحب له وذكر بعده، كانوا أو
فيه جمع بالوفيات الوايف كتاب وله ،١٣٦٣ سنة بدمشق تويف الصفدي: الدين صالح
أيًضا وله والعلماء، والعمال واألمراء وامللوك والتابعني الصحابة من األعيان تراجم

الشاكي. ولوعة الباكي دمعة كتاب
مصنفات عدة وله ،١٣١٠ سنة تويف الشريازي محمود سورية غري يف هؤالء وعارص
يف الحاجب ابن مخترص ورشح أيًضا، الهيئة يف السامي وتحفة الهيئة يف اإلدراك منها

الفقه.
ثالثني يف تاريخ وله ،١٣٣٣ سنة تويف الوهاب: عبد بن أحمد الدين شهاب ومنهم
العلماء من كثريٌ رشحه وقد النحو، مدخل األجرومية صاحب والصنهاجي مجلًدا،
النحوي حيان أبو الدين وأثري ،١٣٢٣ سنة وتويف األزهري، هللا عبد بن خالد منهم

325



سورية تاريخ يف املوجز

التسهيل، ورشح العظيم القرآن تفسري منها جليلة، مصنفات وله ،١٣٤٤ سنة تويف
نظم. وله النحو يف ومخترصات العرب، السنة من الرضب وارتشاف

در سماها قصيدة وعرشون تسع وله :١٣٤٩ سنة املتوىف الحيل الدين صفي ومنهم
١٣٠٠ه، سنة بدمشق ديوانه وطبع مشهورة وبديعيته املنصور، امللك مدائح يف النحور
األعاريب، كتب عن اللبيب مغني كتاب وله ،١٣٥٩ سنة املتوىف األنصاري هشام وابن
النحو يف العرب كالم معرفة يف الذهب شذور أيًضا وله وحواش، رشوح عدة وعليه
زهري بن كعب معلقة ورشح أيًضا، النحو يف عليه له رشح مع الصدا وبل الندا وقطر
ومنهم مالك، ابن الفية يف املسالك أوضح وسماه مالك، ابن ألفية ورشح سعاد، بانت
مراًرا طبع وقد مالك، ابن ألفية رشح مصنفاته وأشهر ،١٣٦٧ سنة املتوىف عقيل ابن
النظار بتحفة املعروفة الرحلة وله ،١٣٧٧ سنة املتوىف بطوطة وابن رشوح، وعليه
والسعد لغات، عدة إىل وترجمت مرات وطبعت األسفار، وعجائب األمصار غرائب يف
تهذيب وكتاب باملنطق اإليصاخوجي عىل رشح وله ،١٣٩٠ سنة املتوىف الشفتزان
يف وكتاب اللغة، يف النوابغ الكلم رشح يف السوابغ النعم سماه وكتاب والكالم، املنطق

والبيان. املعاني يف القزويني ملحمود الذي املفتاح وتلخيص الترصيف
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السادس الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
الرابععرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

فذكر أنطاكية يف أما وغامض، سقيم أيًضا القرن هذا يف البطاركة هؤالء تاريخ إن
السادس، يوحنا القرن هذا أوائل يف كرسيها عىل كان أنه بطاركتها جدول يف السمعاني
الروم، عند الباالميني شقاق أيامه يف وكان الثاني، أغناتيوس قام ثم األول، ومرقس
اثنان فيه التأم مجمع حينئٍذ وُعقد ،١٣٤٤ سنة محدثه إيسدورس البطريرك هذا وحرم
هؤالء ضالل فنبذوا البطريرك، وهذا القسطنطيني البطريرك ورأسه أسقًفا، وعرشون
تويف، حتى العذاب مر وأذاقوه السجن وأودعوه البطريرك، هذا عىل فتحاملوا امللحدين
وانتخب كرسيه عن حط ثم أغناتيوس، خلف األول بخوميوس أن الواتيكاني الجدول ويف
طويًال، يمكث ولم ثانية كرسيه إىل بخوميوس فعاد تويف ثم ،١٣٧٠ سنة األول ميخائيل
السمعاني جدول يف والذي ،١٣٧٨ سنة تويف الثاني مرقس خليفته أن بعضهم وروى
فيلبوس ثم بخوميوس ثم الثاني مرقس ثم األول، ميخائيل خلفه الثاني أغناتيوس أن
وكان عرش، الخامس القرن مبادي يف لنك تيمور أيام يف كان الذي الثاني ميخائيل ثم
وخلفه ١٣٣٩ سنة وتويف ذكره، املار سمعان القرن هذا يف املوارنة عىل أنطاكية بطاركة
إىل كرسيه عىل استمر أنه آثار من ويظهر أيًضا، يوحنا املسمى داود ثم التاسع يوحنا

.١٤٠٢ سنة إىل بل ١٣٩٧ سنة
عىل الثاني صفرونيوس ذكره السابق الفرمي تاوي بعد فكان أورشليم يف وأما
قيرصية أسقف أتناسيوس خلفه إن وقال: ،(٣٩ (فصل كاليستوس نيكوفور روى ما
أتناسيوس وعاد عنه، اعتزل أو ُعزل ثم الكريس هذا بروال جربائيل فغصب فيلبوس،
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ونصب القسطنطيني، البطريرك يوحنا فعزله العاذر انتخب أتناسيوس وفاة وبعد إليه،
فشكى أتناسيوس، عىل للشكوى القسطنطينية إىل حرض قد كان الذي جراسيموس مكانه
يف فمات بمرص نفسه ليربر وسار فعزله مرص، سلطان إىل جراسيموس األورشليميون
سنة رسالة الخامس أدريانوس البابا وكتب بأورشليم، كرسيه إىل العازر وعاد طريقه،
االتحاد عىل بها يستحثهم وأنطاكية قسطنطينية بطريركي وإىل هذا العازر إىل ١٣٦٧
بالكنيسة االتحاد يف يرغب كان البطريرك هذا أن منها ويظهر الرومانية، بالكنيسة
األول، دوروتاوس صفرونيوس بعد وكان الرابع صفرونيوس العازر بعد وقام الرومانية،
الذي بااللوغوس الثاني عمانوئيل امللك أيام يف وكان توافيلوس، وسمي ابنه وخلفه
امللك يف شاركه الذي السابع يوحنا ابنه أيام ويف ،١٣٩٢ سنة امللك منصة عىل استوىل

.١٣٩٩ سنة

عرش الرابع القرن يف الدينيني بعضاملشاهري يف (2)

عام تاريخ وله اليعقوبي، منبج مطران قسطنطني بن محبوب املشاهري هؤالء من كان
يف جاء ما وضمنه عرش الرابع القرن إىل وأوصله املخلص، تجسد سنة من فيه ابتدأ
أغوسطوس من الرومانيني امللوك أعمال تاريخ أوًال عليه وزاد املشهور، اليعاقبة تاريخ
وسماهم واملوارنة والنساطرة امللكية أي: الرشقية امللل تاريخ ثانيًا ،١٢٨٣ سنة إىل قيرص
اليعاقبة، معتقد بحسب مجامع سبعة تاريخ ثالثًا اليعقوبية، بدعته ملخالفتهم هراطقة
من والسوريني واآلسيويني واإلفريقيني والفرس العرب املسلمني تاريخ مخترص رابًعا
املاديشية املكتبة يف التي إال نسخة له يعرف ال التاريخ وهذا ،١٣١٢ سنة إىل ٦٢٢ سنة

بفريانسا.
الشهرة طائر وكان النسطوري، نصيبني مطران يشوع عبد القرن هذا يف وكان
إىل النساطرة بطريرك هللا يهب اه رقَّ الرسيان، وسائر قومه بني مرتبة عىل حائًزا بقلمه
الذي يشوع عبد غري وهو ١٣١٨ سنة وفاته وكانت ،١٢٩٠ سنة نصيبني مطريبوليطية
القرن يف الكاثوليكيني الكلدان عىل بطريرًكا وصار رومة إىل وسار نسطور، بدعة جحد
يف لنفسه ذكرها جليلة كثرية مصنفات ترجمته نكتب الذي يشوع ولعبد عرش، السادس
والكتاب العهدين، يف املقدسة األسفار تفسري منها ذكرها، اآلتي املؤلفني يف قصيدته آخر
فردوس سماه ديوان ومنها وأعماله، املخلص تجسد يف أي: العجيب التدبري يف الجامع
يقرأ كما البديع، أنواع من كثريًا ضمنها رسيانية قصيدة خمسني عىل وينطوي عدن،
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وله اللفظي، البديع من ذلك غري إىل يلزم ال ما لزوم قوافيه يف التزم وما وعكًسا طرًدا
كتبه خراسان يف مروان امللك أي: الشاه أعمال يف وكتاب القوانني، مخترص يتضمن كتاب
اليونان فلسفة يف وكتاب البيعة، أرسار يف وكتاب اإليمان حقيقة يف الدرة وكتاب بالعربية،
أسماء فيها عدد التي قصيدته أعظمها كثرية أخرى قصائد وله البدع دحض يف وآخر
النساطرة، املؤلفون سيما وال أيامه، إىل واألنبياء موىس من مبتدئًا ومؤلفاتهم املؤلفني
السمعاني العالمة ثم املاروني، الحاقيل إبراهيم منهم كثريون القصيدة هذه رشح وقد
أيًضا يشوع ولعبد القصيدة، لهذه رشًحا الرشقية مكتبته من الثالث املجلد جعل الذي

متنوعة. موضوعات يف كثرية رسائل
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السابع الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
اخلامسعرش

القرن هذا يف كانت التي األحداث أهم يف

سورية عىل لنك تيمور حملة يف (1)

املغول، ملوك أول بجنكزخان النساء جهة من نسبه يتصل الترت من غاٍز لنك تيمور
إىل الترت خانات ألحد خاضًعا كان فهذا األعرج، ولنك الحديد، بالرتكية تيمور وتأويل
خراسان وملك البالد من جاوره ما لسلطته وأخضع ،١٣٧٠ سنة خانًا نفسه سمى أن
ثم ،١٣٩٧ سنة أيًضا الهند وقصد والجزيرة، والعراقني فارس بالد واجتاح وأصفهان،
بسورية السلطنة نواب إىل برقوق بن النارص امللك فكتب ،١٤٠٠ سنة سوريا إىل سار

حلب. إىل العساكر يجمعوا أن
منشوًرا تيمور وكتب حلب، إىل نائبها ففر وحارصها عينتاب إىل لنك تيمور وبلغ
وحصنوا يجيبوه فلم القتال عن ويرتدعوا باسمه، ويخطبوا لسلطانه ليذعنوا النواب إىل
األول، اليوم يف سجاًال فكانت الحرب الفريقان وألحم إليها، بعساكره تيمور فرحل حلب
حتى فيهم يثخنون تيمور أصحاب فتبعهم األدبار وولوا الحلبيون انكرس الغد ويف
املدينة، تيمور عساكر ودخلت الباقون وتشتت بعًضا بعضهم وداس األبواب، يف ازدحموا
بالقلعة النواب واعتصم امرأة، أو شيخ أو رضيٍع عىل مشفقني غري وجدوا من كل فقتلوا
وغللهم وغزة وصفد دمشق نواب عىل وقبض إليه، استأمنوا حتى تيمور فحارصها
وقصد املدينة ونهب القلعة بتسليم سعى ألنه حلب؛ نائب تمرداش عىل وخلع بالقيود،
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حماة إىل ابنيه تيمور وأرسل وتشتتوا، دمشق أهل جفل حتى املعرة يبلغ ولم دمشق
األهلون قتل املدينة عن رحال أن وبعد أبيهما، قبل من نائبًا فيها وأقاما أهلها فطاعهما
من وأهلكوا القلعة وملكوا البيوت، أكثر وأحرقا ونهبا فقتال إليها األمريان فرجع النائب،
فاخرة تقادم له وقدم وجهائها، أحد إليه خرج حمص إىل تيمور بلغ وملا فيها، كان
والتنكيل بنهبها أمر ذلك ومع أهلها له فدان بعلبك عىل نزل ثم املدينة، عن فعفا
بداريا تيمور فحل بعساكره، إليها سبقه قد النارص امللك وكان دمشق، إىل وبلغ بأهلها
إىل بعضهم فعاد السلطان عساكر بني الخالف ودخل الجيشني، بني مناوشات وكانت
تيمور فاحتاط العزيز، بقاع بطريق مرص إىل عائًدا ليًال فاعتزل هو وخاف مرص،
فيه وكان األموي الجامع وأحرق نساءها، وسبى أعيانها وقتل فملكها بعساكره املدينة
القلعة، ودك واملدارس املساجد وأخرب جميًعا فهلكوا واألطفال، النساء من غفري جمٌّ
دمشق من يخرج أن وقبل وعذبهم، وجهائها من كثريين وأرس الفظائع، جنوده وارتكب
ثالثة الوباء وجاء فاحش وغالء مجاعة وحصلت والشجر النبات فأتلف الجراد، جاء
وحارب ١٤٠١ سنة فملكها وبغداد، ماردين جهة إىل دمشق عن تيمور وسار األثاقي،
النارص امللك إىل نفيسة هدايا أرسل ثم ،١٤٠٢ سنة فأرسه العثماني السلطان بايزيد
عىل تيمور وحمل ١٤٠٤ سنة بينهما الصلح ووقع بسورية، منه كان عما معتذًرا وخرج
الدمشقي أحمد الدين شهاب وأفرد ١٤٠٥ سنة الطريق يف فهلك العثماني، السلطان
طبع تيمور أخبار يف املقدور عجائب سماه تيمور لتاريخ كتابًا شاه عرب بابن املعروف

.١٣٠٥ سنة بمرص

النارصواملؤيد امللكني أيام يف بسورية كان ما باقي يف (2)

سنة ويف فيها، دمر ما بتجديد النارص امللك اهتم سورية عن تيمور ارتحل أن بعد
القضاة فوىل واختفى نفسه عىل امللك هذا فخاف بمرص، األمراء بني فتنة كانت ١٤٠٥
وقبض ملكه عرش إىل وعاد النارص، امللك ظهر ثم املنصور امللك وسموه أخاه، واألمراء
عىل العرب أمري يعرب وثب املذكورة السنة ويف باإلسكندرية، وحبسه املذكور أخيه عىل
فخرج دمشق عىل يعرب واستوىل النائب، فانهزم القتال والتحم نائبها فالتقاه دمشق،
ويف األموي، الجامع بناء وجدد الشامية، والبالد دمشق عن فأزاحه النارص امللك إليه
وغريهما الشام ونائب شيخ األمري فيها واتفق الوطأة، شديد طاعون كان ١٤٠٩ سنة
فكان … النارصة بقرب اللجون إىل بعساكره ووصل النارص، إليهم فخرج العصيان عىل
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إىل بقلعتها فحارصوه دمشق إىل وانهزم النارص عىل فظهروا العصاة، وبني بينهم قتال
عليه وحكموا بالقتل عليه دعوى وأقاموا وسجنوه عليه وقبضوا فأمنوه، األمان طلب أن
فكان باهلل، املستعني العبايس الخليفة إىل السلطة وأسندوا ١٤١٢ سنة فقتلوه باإلعدام،
األمري سلطانًا فأقاموا منهم، السلطنة تخرج ال أن الجراكسة أحب ثم وسلطانًا، خليفة

املؤيد. امللك وسموه املذكور شيخ
استقراره وبعد املراتب، وتراقى برقوق، الظاهر امللك مماليك من شيخ األمري وكان
فاستقامت باإلسكندرية السجن إىل وأرسلهم األمراء، من جماعة عىل قبض بالسلطنة
وأخذ العصيان، يف رشيكه كان الذي الحافظي نوروز عليه ثار ١٤١٣ سنة ويف األمور،
فسار الفرات، إىل غزة من الشامية البالد عىل يده ووضع العبايس الخليفة باسم يخطب
يسلم أن وأرغمه دمشق يف فحارصه ،١٤١٤ سنة املرصية بالعساكر املؤيد امللك إليه
ونصب أيام، ثالثة زويلة باب عىل فُعلق القاهرة، إىل وأرسله رأسه فقطع إليه، نفسه
بأطرابلس سودون واألمري بحلب نائبًا إينال واألمري بدمشق نائبًا املحمدي قيناي املؤيد

مرص. إىل وعاد بحماة بك جاني واألمري
وحاربهم بالعساكر عليهم فعاد بالعصيان، املذكورون النواب جاهر عوده وبعد
فخامر مرص إىل ورجع غريهم، ووىل حلب ونائب دمشق نائب وقتل عليهم، وانترص
أمري يوسف قرا إىل وجهه من فهربوا إليهم فسار العصيان، وأظهروا عليه النواب
مرض ١٤٢١ سنة ويف الزمان، له فصفا بهم وثق ممن غريهم نوابًا امللك فأقام الرتكمان،

الوفاة. وأدركته املؤيد

العزيز امللك أيام إىل بسورية أخرى أحداث يف (3)

امللك، رسير عىل وأجلسوه املظفر امللك وسموه ابنه، مماليكه أقام املؤيد امللك وفاة بعد
عن خرج قد دمشق نائب األرغوني جقمق بأن األخبار وجاءت املرضعة، حجر يف وهو
فجمع بالشام، الطنبغا األتابكي وكان وغريهما، حلب نائب املؤيدي يشبك ومثله الطاعة،
األتابكي فملك حلب، إىل وانهزم نائبها فانكرس دمشق، إىل بهم وزحف وعسكره العربان
السلطان فأخذ العسكر، أتابكي ططر بمرص األمراء فجعل عليه العربان والتف دمشق،
أمامه األرض فقبل منديل وبرقبته امللك، إىل الطنبغا فحرض ومرضعته أمه ومعه بمحفة
أمر ثم أيًضا، وسجنه جقمق عىل قبض ثم دمشق، بقلعة وسجنه عليه، ططر فقبض
فصفا املؤيد مماليك من كثريين وسجن النواب، من جماعة وقتل ليًال فخنقا بخنقهما
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له سولت حتى شوكته وقويت املناصب يف فأقامهم إليه املستقربون وكثر لططر، الوقت
سنة األربعة والقضاة باهلل املعتضد الخليفة وبايعه فخلعه املظفر، امللك يخلع أن نفسه
ومعه مرص، إىل عاد ثم بدمشق املنابر عىل باسمه وخطب الظاهر امللك ولقب ،١٤٢١
املظفر امللك أم إن ويقال: … املرضعة مع باإلسكندرية السجن إىل فأرسله املظفر امللك
أشهر ثالثة إال يملك فلم أيًضا ١٤٢١ سنة وتويف فاعتل ابنها خلع ملا ا سمٍّ له دست

وأياًما.
حينئٍذ عمره وكان الصالح، امللك ولقب بالسلطنة ابنه بويع الظاهر وفاة وبعد
لذلك فاستوحش الصويف، بك جاني العساكر أتابك اململكة يدبر وكان سنة، عرشة إحدى
الحل وتوىل باإلسكندرية، السجن إىل وأرسله برسباي األمري عليه فقبض األمراء، باقي
ملًكا برسباي باسم ونادوا الصالح امللك فخعلوا األمراء، من جماعة له وتعصب والعقد
إىل أوًال فبلغوا قربس ملك لقتال عسكًرا جهز ١٤٢٥ سنة ويف األرشف، امللك ولقبوه
عساكر فنهبت قربس، ملك عىل الدائرة فيه دارت شديد قتال فكان املالحة، ثم املاغوصة
وأتوا نفسه امللك وأرسوا ملسون حصن وملكوا رجل، سبعمائة نحو وأرسوا املدن األرشف
مائتي له يدفع قربس ملك أن عىل معه اتفق ثم بسجنه، السلطان وأمر … مرص إىل به
إىل وعاد عنه األرشف فأفرج قربس، إىل عوده بعد ومائة بمرص، وهو مائة دينار ألف
وبقيت بناها، قد كان التي األرشفية املدرسة باب عىل خودته تعلق أن األرشف وأمر ملكه
أمري ملك قرا لقتال سورية إىل األرشف خرج ١٤٣٢ سنة ويف لألرشف، ذكًرا معلقة
ملك قرا وحلف بينهما، الصلح وقع أن إىل وحارصها آمد وقصد حلب إىل وبلغ الرتكمان،
وقتئٍذ ظفر األرشف إن وقيل: مرص، إىل السلطان فعاد السلطان أمالك عىل يعتدي ال أن

.١٤٣٧ سنة األرشف وتويف أمواله واستأصل وقتله، بعدوه

النارص امللك أيام إىل العزيز أيام يف بسورية كان ما يف (4)

ولقب وفاته يوم بالسلطنة فبويع يوسف، ابنه إىل بامللك عهد قد وفاته قبل األرشف كان
األمراء وبني بينه الفتنة عقارب فدبت امللك، يدبر جقمق األتابكي وكان العزيز، امللك
وتبددوا األرشفية، األمراء وانكرس القتال، فانتشب األمراء بعض له وتعصب األرشفية،
واختفى الظاهر امللك وسمى امللك جقمق وأخذ العزيز، امللك ومحازبوه جقمق فخلع
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عىص ١٤٣٩ سنة ويف باإلسكندرية، السجن إىل وأرسل عليه قبض ثم العزيز، امللك
العساكر، إليهما فأرسل حلب نائب وتابعه الظاهر، امللك عىل دمشق نائب الجكمي إينال
التنوخي صدقة الدين عز األمري تويف ١٤٤٥ سنة ويف دابرهما، وقطعت عليهما فانترصت
صفد، إىل أطرابلس من سورية ساحل يف الدرك توىل قد وكان بريوت، غرب أمراء من
وتويف عداوة، بريوت وتوطنوا البقاع، من أتوا الذين الحمرة أوالد األمراء وبني بينه وكان

.١٤٥٣ سنة جقمق الظاهر امللك
وُسمي وفاته بعد السلطنة رسير عىل فجلس عثمان، ابنه إىل بامللك عهد قد وكان
وأربعني ثالثة إال يملك العساكر أتابك العالئي إينال يدعه لم ولكن املنصور، امللك
وجلع األرشف امللك وسمي امللك هو وأخذ باإلسكندرية، السجن إىل وأرسله وخلعه يوًما،
نصب ١٤٥٥ سنة تويف وملا نيابته، عىل دمشق نائب جلبان وقرر نائبًا، الظاهري أقربدي
أطرابلس، نائب النوروزي يشبك عىل وقبض قبًال، حلب نائب الحمزاوي باي قاني مكانه
نائب باي قاني تويف ١٤٥٨ سنة ويف اليشبكي، إينال مكانه ونصب املرقب بقلعة وسجنه
املذكور، األرشف امللك تويف ١٤٦٠ سنة ويف األرشيف، جانم مكانه فنصب املذكور، دمشق
إليه ومالت املؤيد، امللك وسمي وفاته، بعد به فخلفه أحمد، ابنه إىل بامللك عهد قد وكان
أبيه مماليك عليه ووثب بينهم، حرب فكانت األمراء بني الخالف وقع ولكن النفوس،
امللك وسموه األتابكي خشقدم بالسلطنة وبايعوا فخلعوه القلعة، إىل فانهزم أنفسهم
أصله وخشقدم … باإلسكندرية السجن إىل وأخاه سالفه املؤيد امللك وأرسل الظاهر،
دمشق نائب جانم كان تسلطن أن وبعد وأعتقه شيخ، املؤيد امللك اشرتاه رومي مملوك
إىل الظاهر امللك فأرجعه سلطانًا ليصريوه له؛ األمراء بعض بطلب مرص قصد قد املذكور
املؤيدي. تنم مكانه فنصب بعياله فهرب عليه يقبض أن دمشق قلعة نائب وأمر نيابته،
الظاهر امللك فأرسل سورية وقصد سوار، شاه اسمه خارجي ظهر ١٤٦٧ سنة ويف
بعساكرهم إليه وزحفوا النواب فجمع إليه، يخرج بأن حلب نائب برديك األمري إىل
فانترص أمراء، خمسة عليه ر أمَّ آخر عسكًرا الظاهر فجهز عليهم، سوار شاه فانترص
حرصته حتى العساكر إليه يرسلون مرص ملوك برح وما حلب، أعمال بعض وأخذ أيًضا
القاهرة، إىل فأحرضوهم ذويه وبعض وإخوته هو فاستسلم ،١٤٧٢ سنة بقلعة العساكر

الظاهر. امللك تويف ١٤٦٧ سنة ويف فشنقوا بشنقهم السلطان وأمر
وقبض أيًضا، الظاهر امللك وسمي املؤيدي، بلباي تمليك عىل االتفاق وقع وفاته وبعد
إىل وأرسلوه وخلعوه، عليه فساروا باإلسكندرية، السجن إىل وأرسلهم األمراء بعض عىل
بغا تمر مكانه وأقاموا ملكه، من شهرين يتم فلم ١٤٦٧ سنة باإلسكندرية السجن
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عليه فقبضوا الخشقدمية املماليك منه واستوحش أيًضا، الظاهر امللك وُسمي الظاهري
بك الدين خري األمري املماليك هؤالء برأس وكان وسجنوهم، أمرائه من جماعة وعىل
بك، خري عىل املماليك بعض مع واتفق قيتباي األتابكي فأرسع سلطانًا، يصري أن راجيًا
وبعض بك خري عىل قيتباي فقبض القلعة، إىل وتوجهوا بغا تمر الظاهر امللك خلع وعىل
وسمي قيتباي، والقضاة الخليفة وبايع دمياط ثغر إىل مكرًما السلطان وأرسل جماعته،

األرشف. امللك
األشقر، إينال عن عوًضا بأطرابلس نائبًا اليحياوي قانصوه نصب ١٤٦٨ سنة ويف
سنة وتويف دمشق، نيابة إىل فنقله اليجمقدار برديك فيها وكان بحلب نائبًا نصبه الذي
ملك الطويل حسن بأن األخبار ووردت النارصي، برقوق األمري مكانه فنصب ،١٤٧٠
إىل وساروا لكبته عسكًرا السلطان فجهز حلب، بالد عىل يستحوذ أن قاصد العراقني
بحلب، جماعته من سجنوا أو أرسوا من يطلب الطويل حسن فأرسل ،١٤٧٢ سنة حلب
إىل السلطاني العسكر قائد يشبك األمري يجب فلم األرسى، من عنده من بإطالق ويعد
ويف عنها، فرحلهم البرية يف الطويل حسن عسكر لقتال جيشه من فريًقا وأرسل ذلك،
كان عما بها يعتذر برسالة األرشف امللك إىل سفريًا الطويل حسن أرسل ١٤٧٤ سنة
قانصوه األرشف نقل ١٤٧٩ ويف العفو، وأظهر سفريه األرشف فأكرم العفو ويطلب منه،
نيابة إىل أطرابلس نيابة من أزدمر ونقل دمشق، نيابة إىل حلب نيابة من اليحياوي
آل العرب أمري سيف لكبت حلب إىل الداودار يشبك األمري أرسل ١٤٨٠ سنة ويف حلب،
وحارصوا والنواب، يشبك فتبعه الرها إىل سيف ففر العصاوة، أبدى قد كان الذي الفضل
يشبك األمري وأرس شملهم فشتت الطويل، حسن ابن قبل من حاكمها عليهم فخرج الرها
األتابكي السلطان فعني أصحابهم، من كثريين وقتل وحلب، دمشق نائبي وأرس قتله، ثم
بعدها وما ١٤٨٥ سنة ويف والحلبية، الدمشقية البالد أمر إليه وفوض بحلب، نائبًا أزبك
جهات يف مرص سلطان وعساكر العثماني، بايزيد السلطان عساكر بني حروب كانت
سنة ويف وسورية، مرص لسلطان وتارة العثماني للسلطان تارة فيها النرص وكان حلب،
سنة األرشف امللك وتويف الفريقني، من األرسى وأطلق السلطانني بني الصلح وقع ١٤٩٠

.١٤٩٥
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الخامسعرش القرن آخر إىل بسورية كان ما يف (5)

ُقتل ١٤٩٦ سنة ويف النارص، امللك وسمي بامللك، محمد ابنه بويع األرشف امللك وفاة بعد
قانصوه النارص امللك وجعل طائرة، شهرة ذا وكان وبريوت، صيدا نائب الحبيش عساف
ودعا أحزابه، يف وركب غيلة األمراء بعض فقتل األمراء، وكبري العسكر، أتابكي خمسمائة
وأرسل بالسلطنة، خمسمائة قانصوه وبايعوا النارص، فخلعوا األربعة والقضاة الخليفة
من األمراء ومنعوا املماليك، من جماعة له فتعصب النارص، عىل للقبض أمرائه بعض
وحمله عليه، وأغمي خمسمائة قانصوه وجرح يومني، القتال وانتشب القلعة، دخول
فازداد بثأره يأخذ أن ذلك بعد قانصوه وحاول النارص، للملك النرص وكان غلمانه بعض

خذالنًا.
مكانه النارص فنصب املذكور دمشق نائب اليحياوي قانصوه تويف ١٤٩٦ سنة ويف
أقربدي وكان بحلب، نائبًا يشبك بن بالط جان جعل ١٤٩٧ سنة ويف األحمر، كرتباي
شهرين نحو وحارصها دمشق إىل فانهزم العسكر، وحاربه العصيان أظهر الدوادار
نحو وسار مأربًا، املدينة من ينل ولم منها كثريًا وأخرب حولها، التي الضياع ونهب
من حينئٍذ حلب نائب إينال وكان كثرية، أمواًال منها وأخذ حماة، بطريقه وحارص حلب
أقربدي ففر وحصنوها، منها وطردوه أهلها فرجمه املدينة يسلمه أن فأراد عصبته،
نائب األحمر كرتباي وتبعهم ذكره، املار سوار شاه بن دوالت عيل إىل وإينال وعسكره
وجماعته، حلب نائب إينال فيها قتل موقعة الفريقني بني فكانت عينتاب إىل دمشق
يف النارص عىل املماليك بعض خرج ١٤٩٨ سنة ويف الصوف، جبل إىل أقربدي وانهزم

باي. طومان إىل قتله ونُسب عمه، وابني وقتلوه طريقه،
خال األرشيف قانصوه عىل اتفقوا ثم يخلفه، من يف األمراء اختلف النارص مقتل وبعد
املذكورة السنة ويف الظاهر، امللك وسمي األربعة والقضاة الخليفة وبايعه النارص، امللك
نيابة إىل حلب نائب بالط جان الظاهر امللك فنقل دمشق، نائب األحمر كرتباي تويف
حلب، إىل املذكور أقربدي حينئٍذ وعاد إينال بن قرصوة بحلب مكانه ونصب دمشق،
عليه ر أمَّ عسكًرا الظاهر فجهز القرى، من حولها ما وأحرق الحصار أشد وحارصها
الصلح، أقربدي لينال حلب نائب فأرسل بحلب، العسكر مقام وطال الجمايل بك تاني
بذلك، الظاهر امللك وراسلوا والعسكر نائبها فالتقاه حلب، إىل دخل أقربدي توثق وملا
ثم إليها، يحرض أن قبل تويف لكنه أطرابلس نيابة وقلده ألقربدي، فاخرة خلًعا فأرسل
األتابكية إىل نائبها بالط جان ونقل دمشق، نيابة إىل حلب نيابة من قرصوة الظاهر نقل
أطرابلس. نيابة يف املؤيدي وبلبناي حلب، نيابة يف أركماس بن باي دوالت ونصب بمرص
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نائبها عىل وقبض أطرابلس، عىل وتوىل دمشق نائب فرضبه عىص ١٤٩٩ سنة ويف
وأوتي له ممالئًا باي طومان وكان قرصوة، لكبت جيًشا الظاهر امللك فجهز وسجنه،
وال يهينه ال أن امللك له وحلف القاهرة، إىل الدخول يريد ال بالجزيرة وأقام حينئٍذ
واتفق القلعة، يحصن وأخذ عليه، الثورة امللك فتحقق بذلك طومان يثق فلم عليه، يقبض
يومني الحرب واستعرت بالقلعة، امللك وحارصوا بالط، جان األتابكي مع باي طومان
األتابكي، بالط جان تمليك عىل الثائرون واتفق الظاهر، امللك واختفى العصاة، وانترص

األرشف. امللك وُسمي وبايعوه الظاهر امللك فخلعوا
إىل يرده أن آمًال للعسكر أتابًكا ليجعله دمشق؛ نائب قرصوة يستدعي وأرسل
الوزارة يف باي طومان األرشف وجعل خروجه، عىل اإلرصار إال فأبى عصيانه، عن الطاعة
وغريها، والقدس وأعمالها غزة عىل قرصوة وتوىل والعقد، الحل صاحب صار حتى
أكرب وهو له، ناصًحا يظنه باي طومان عليه وأمر لكبته عسكًرا األرشف امللك فجهز
محرض صورة وكتبوا دمشق، قضاة وأحرضا العايص قرصوة مع اتفق فإنه عليه، البغاة
وأخذ العادل، امللك وسموه باي طومان بالسلطنة مكانه وبايعوا األرشف، امللك خلع يف
بدمشق، نائبًا حلب نائب ودوالت بمرص، العساكر أتابك قرصوة فنصب اململكة يدبر
وخطب أطرابلس، نيابة يف الطويل بك وبرد الدين، ويل بن أركماس حلب نيابة يف وجعل
للحرب، استعد األخبار هذه بلغته فلما األرشف امللك أما دمشق، منابر عىل طومان باسم
وخرج له، بالطاعة اإلخالص عىل والقضاة الخليفة بحرضة املصحف عىل األمراء وحلف
نابلس وعربان العساكر من لفيٌف ومعهما دمشق، من وقرصوة طومان ١٥٠٠ سنة
له وارتفعت الفتوح، باب من القاهرة إىل باي طومان العادل ودخل غزة، إىل وبلغوا
ثالثة واستمرت الفريقني، بني الحرب نار وتسعرت باألمان، ونادى بالدعاء، األصوات
العادل امللك ودخل واختفى الحريم، دار دخل األرشف امللك عىل األمر ضاق وملا أيام،

باإلسكندرية. السجن إىل وأرسلوه وغللوه األرشف عىل وقبضوا القلعة،
قرصوة وقرر األربعة القضاة ذلك عىل وشهد بالسلطنة، فبايعه الخليفة واستدعوا
فقبضوا أعوانه بعض إليه فأرسل عليه، معامل أنه وبلغه به، الغدر وأضمر باألتابكة،
عليه، العسكر بإثارة بغيه عىل هللا فجزاه عليه باغيًا العادل امللك وكان خنقوه، ثم عليه
سلطنته مدة وكانت رأسه، وقطع عليه قبض ثم يختفي أن فاضطر عنه دافع من وقل
القرن تاريخ إىل فيه الكالم ونرجئ الغوري قانصوه بعده وقام أيام، وعرشة أشهر ثالثة

عرش. السادس
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الخامسعرش القرن يف السوريني بعضاملشاهري يف (6)

ورشحه الفقه أصول يف املنار مخترص كتاب له ،١٤٠٥ سنة تويف الحلبي: حبيب ابن
واملنار املنار، مخترص رشح يف األرسار زبدة سماه كتابه يف السيوايس أحمد الثناء أبو

.١٣١٠ سنة املتوىف النسفي أحمد بن هللا لعبد الفقه يف كتاب
يف املناظر روض كتاب وله ،١٤١٢ سنة تويف األول لعاملني اسم الحلبي: الشحنة ابن
١٢٩٠ه، سنة ببوالق كتابه وطبع الفداء، أبي تاريخ من اخترصه واألواخر األوائل علم
حلب مدينة تاريخ التآليف من وله ١٤٨٥ه سنة وتويف أيًضا حلب من كان والثاني
عىل ُطبع الحكام لسان سماه كتاب الفقه يف وله حلب، تاريخ يف املنتخب الدر سماه

١٣١٠ه. سنة وبالقاهرة ١٣٠٠ه، سنة ببوالق الحكام كتاب هامش
األدب، خزانة كتاب مؤلفاته أشهر ومن ،١٤٣٣ سنة تويف الحموي: حجة ابن ومنهم
مشهورة بديعية وله املحارضات، يف األوراق ثمرات وكتاب مرات، طبع األرب وغاية
معني عنوانه كتاب له ١٤٤٠ سنة املتوىف األطرابليس خليل بن عيل ثم ذلك، وغري
املتوىف العسقالني حجر ابن ثم األحكام، من الخصمني بني يرتدد ما يف الحكام
يف التهذيب وتقريب الفكر نخبة توضيح يف النظر نزهة مصنفاته ومن ،١٤٤٨ سنة
املعجم، أحرف عىل مرتبًا الثامنة املائة أعيان يف الكامنة والدرر الحديث، رجال أسماء
ثم كثري، وغريها البخاري ورشح مجلدات عدة يف الصحابة أسماء تمييز يف واإلصابة
لنك تيمور غزا وملا ،١٣٨٨ سنة بدمشق ولد الدمشقي، شاه عرب بن الدين شهاب
وتويف والرتكية الفارسية وأتقن العلوم، يف بها وتفقه سمرقند إىل أسريًا أخذه سورية
تيمور أخبار يف املقدور عجائب سماه لنك تيمور تاريخ مصنفاته وأشهر ،١٤٥٠ سنة
ودمنة، كليلة كتاب أسلوب عىل الظرفاء وفاكهة الخلفاء فاكهة أيًضا وله مرات، طبع
وكان ،١٤٧٧ سنة تويف النارصي قرقماس بن محمد ثم ١٣٠٣ه، سنة بالقاهرة طبع
معارضة وله البديع، شواهد يف الربيع زهر كتابه منها مصنفات، عدة وله ناثًرا ناظًما

الحريري. مقامات
املشهور، التاريخ صاحب اإلشبييل خلدون ابن سورية عن خارًجا عارصهؤالء وممن
من التاريخ فلسفة يف مقدمة أولها مجلدات سبعة يف املذكور وتاريخه ١٤٠٥ سنة تويف
العرب، تاريخ يف الكالم بها أسهب الباقية الستة واملجلدات ومعنى، لغًة التآليف أحسن
سنة تويف مرصي عالم وهو الدمريي محمد ثم مرات، تاريخه وطبع غريهم يف وأوجز
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آخره يف وتكلم املعجم، أحرف عىل مرتبة الكربى الحيوان حياة تصانيفه وأشهر ،١٤٠٥
األيوبيني وامللوك والفاطميني والعباسيني واألمويني الراشدين الخلفاء تاريخ يف بإيجاز

مرات. كتابه وطبع
مصطلح يف الترصيفات سماه كتاب وله ،١٤١٣ سنة املتوىف الجرجاني محمد ثم
الفرائض ورشح املنطق يف والصغرى الكربى كتاب وله والنحو، والكالم كالفقه العلوم
وله الحساب، علم يف اللمع مصنفاته ومن ١٤١٢ سنة تويف الذي العائم ابن ثم الواجبة،
يف األحباب ونزهة املطالب، ألسنى الطالب مرشد ثم والوسيلة املعونة أيًضا الحساب يف
ورشح البخاري رشح تصانيفه ومن ١٤٠١ سنة املتوىف امللقن ابن ثم الحساب، ترصيف
قضاة يف وكتاب والنظائر األشباه ورشح التنبيه، وعىل املنهاج عىل ورشحان العمدة
مصنفاته وأشهر ،١٤١٧ سنة املتوىف الفريوزأبادي محمد ثم الشافعية، وطبقات مرص
وله ١٤٣٦ سنة نحو املتوىف املقريزي الدين تقي ثم املحيط، القاموس سماه الذي املعجم
امللوك معرفة يف والسلوك واآلثار، الخطط ذكر يف واالعتبار املواعظ منها كثرية مصنفات
مقفى تاريخ وكتاب البرش عن والخرب مجلدات، ستة يف األسماع واتساع األقباط وتاريخ
غريها. كثرٍي إىل العوائد ومنبع الفوائد ومجموع إليها، والواردين مرص أهل تراجم يف

والهداية اآلثار ومعاني البخاري عىل رشوح وله ١٤٥١ سنة املتوىف العبيس محمد ثم
يف الجمان عقد كتاب وله الحنفية، وطبقات والكنز البحرين ومجمع الدين، لربهان
أربعة يف ونظم الفروع، يف البحار درر وكتاب مجلًدا، عرش تسعة يف الزمان أهل تاريخ
مغني عىل حاشيته مصنفاته ومن ١٤٦٧ سنة املتوىف الشمني الدين تقي ثم بيت، آالف
ورشح عياض لإلمام املصطفى حقوق تعريف يف الشفا عىل وحاشيته هشام، البن اللبيب
وأرفق النخبة نظم ورشح مسعود، بن لإلمام الوقاية مخترص وهو الفقه، يف للنقاية

التميمي. محمد الدين كمال ألبيه كتابان وهما املناسك، لتأدية املسالك
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القرن الدينييف تاريخسورية يف
اخلامسعرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

أيام يف كان الذي الثاني، ميخائيل أن أنطاكية لبطاركة السمعاني جدول من يظهر
هؤالء تاريخ من ذلك غري نعلم وال يواكيم، ثم مرقس ثم بخوميوس خلفه لنك تيمور
يف كان األول دوروتاوس أن ونعلم القرن، هذا من األول الثلث يف كانوا الذين البطاركة
هذا يف عنه وناب ،١٤٤٣ سنة إىل واستمر ،١٤٣٣ سنة عقد الذي الفلورنيس املجمع أيام
بطريرك ١٤٦٠ سنة أنطاكية يف كان أنه ويظهر روسيا، مطران إيسيدوروس املجمع
الثاني بيوس البابا إىل كنيسته شمامسة رئيس موىس أرسل دوروتاوس سمي كاثوليكي
البابا هذا أعمال كتاب من يظهر كما الفلورنيس املجمع يف رسم وبما برياسته، مقرٍّا
صيدنايا، أسقف مرقس خلفه املذكور األول دوروتاوس أن الواتيكاني الجدول ويف …
دوروتاوس ثم الرابع، ميخائيل ثم الخامس توادوروس بعده وقام ميخائيل، وسمي
ترقية كانت سنة أية يف يعلم وال الثالث، دوروتاوس ثم الخامس ميخائيل ثم الثاني

وفاتهم. كانت سنة أية يف وال البطاركة، هؤالء
يوحنا وخلفه ،١٤٠٤ سنة وتويف داود، املوارنة بطاركة من أنطاكية عىل وكان
وخلفه ١٤٤٥ سنة وتويف قنوبني، إىل البطريركي الكريس نقل الذي وهو الجاجي
الحدتي بطرس البطريرك وخلفه ١٤٦٨ سنة وتويف الحدتي عيد بن يعقوب البطريرك
سمعان البطريرك أخيه ابن وخلفه ١٤٩٢ سنة وتويف املذكور، يعقوب البطريرك أخو
توافيلوس وفاة فبعد أورشليم يف وأما ،١٥٢٤ سنة إىل البطريركية عىل واستمر الحدتي،
املجمع انعقاد حني بطريرًكا وكان يواكيم ثم ،١٤٣٠ سنة توافان خلفه ذكره املار
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وال … الثالث مرقس ثم الثالث يعقوب ثم إبراهيم ثم الثالث توافان وخلفه الفلورنيس،
أنهم مع الرومانية، بالكنيسة التحادهم ربما الثالثة البطاركة لهؤالء الروم كتب يف ذكر
وأحدهم العرص هذا يف كانوا مؤرخني شهادة إىل سنًدا عرش الخامس القرن يف كانوا
باألسفار عامًلا كان يعقوب وخليفته ١٤٦٨ سنة وتويف ا، حقٍّ كاثوليكيٍّا كان إبراهيم
اسمه يوقع كان ومرقس ١٤٨٢ سنة وتويف املقدس، القرب كنيسة بناء وجدد املقدسة
والعربية وسورية أورشليم وبطريرك لحم بيت مطران هللا برحمة الكاثوليكي «مرقس

سنة. وثالثني ستٍّا أورشليم كنيسة ودبَّر الثالث غريغوريوس وخلفه األردن»، وعرب

الخامسعرش القرن يف الدينيني بعضاملشاهري (2)

شمايل قرى إحدى ببقوفا هذا نوح ولد اليعاقبة، بطريرك البقوفاوي نوح هؤالء من
اليعاقبة سائر لتدبري حمص عىل أسقًفا فصريوه اليعاقبة غواية وتبع ،١٤٥١ سنة لبنان
هذا تويف ثم املرشق يف مفريانًا بطريركهم جعله ١٤٩٠ سنة ويف بفونيقي، املتوطنني
ثماٍن عىل اشتمل كتاب تآليفه ومن ١٤٩٤ سنة بطريركيته يف نوح فخلفه البطريرك،
مقاالت ثالث وله لبنان، رهبان يف وثماٍن لبنان يف ثالث منها رسيانية قصيدة وستني
لليعاقبة، تقريظ وهي الرسيان، إيمان يف خطبة والثانية اليعاقبة، معتقد يف األوىل عربية
أجل من ١٤٩٤ سنة املوصل يف نوح قاله «ميمر عنونها العذراء بشارة يف والثالثة
ضمنه موجز تاريخ أيًضا وله املجيد»، البشارة عيد يعملون وال هللا، والدة مريم معاندين
أيامه إىل النهرين) بني (ما الجزيرة يف سيما وال املرشق، يف األحداث من كان ما أخبار

.١٥٠٨ سنة بعد تويف أنه ويظهر ،١٤٩٦ سنة إىل أي:
قرى إحدى بلحفد ولد القالعي، بابن املعروف اللحفدي جربائيل املطران ومنهم
،١٤٧١ سنة فرنسيس القديس رهبانية إىل وضوى عرش الخامس القرن أواسط يف لبنان
مناضًال بلبنان وأقام ،١٤٩٣ سنة منها وعاد العلوم القتباس رومة إىل رؤساؤه فأرسله
باإليمان التشبث إىل العامة ومرشًدا برشي، مقدم املنعم عبد املقدم ورسائله بخطبه
بالكنيسة األيام أقدم من املارونية امللة اتحاد فيه يحقق كتابًا ١٤٩٤ سنة يف وألف القويم،
وأساقفته، الحدتي سمعان البطريرك إىل ورفعه الطوباوي مارون وسماه الرومانية،
عاكًفا معلًما مرشًدا برح وما بقربس، األفقسية أسقفية إىل املذكور البطريرك رقاه ثم
يف وكتاب مواعظ وكتاب البيعية، القوانني يف كتاب فله … والرسائل الكتب تأليف عىل
الرومانيني، امللوك يف وكتاب وأخبارهم، الرومانيني األحبار رياسة يف وكتاب االعرتافات
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وجمع املسيح، حياة وأرسار القويم اإليمان يف وآخر الطبيعة، وراء ما علم يف وكتاب
إىل الثالث إينوشنسيوس من املوارنة بطاركة إىل الرومانيني األحبار من املنفذة الربات
منحطة كانت وإن كثرية، قصائد ونظم رسالة خمسمائة من نحًوا وكتب العارش، الون

.١٥١٦ سنة وتويف الفائدة كثرية فهي لغًة
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التاسع الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
السادسعرش

لها األول سليم السلطان فتح إىل األحداث من بسورية كان ما يف

باي وطومان الغوري قانصوه امللكني أيام يف بسورية كان ما يف (1)

قانصوه وبايعوا وقتلوه، عليه العسكر ثار قد باي طومان العادل امللك أن مر قد
األمراء أكابر أكثر نفى أو قتل الدهاء، كثري فطنًا وكان األرشف، امللك وسمي الغوري،
املحمدي، قانصوه دمشق ونيابة سيباي، حلب نيابة توىل ١٥٠٢ سنة ويف منهم، فاسرتاح
بينهما وكانت البقاع، مقدم خش بن الدين نارص وجهه من فانهزم البقاع إىل وخرج
سنة ويف بهم، ونكل الشاغور فأحرق ونائبها، دمشق أهل بني فتنة ووقعت مناوشات،
قبل من خاصة تقدر ال مضار منه فكانت يوًما، وعرشين سبعة دام سيٌل جاء ١٥٠٣

القديم. الكلب نهر جرس حينئٍذ وقلب لبنان وأنهر بردى ونهر العايص، طغيان
العثماني األول سليم السلطان أن الغوري قانصوه األرشف امللك بلغ ١٥١٦ سنة ويف
ومعه دمشق إىل وسار مرص من فخرج بمملكته، ومرص سورية يلحق أن عىل عازم
نواب إليه والتف وحلب وحماة حمص إىل وصل ثم األربعة، القضاة ونواب الخليفة
طرابلس نائب األرشيف وتمراز حلب نائب بلبان بك وخاير دمشق، نائب سيباي سورية
وصول وبعد غزة، نائب باي ودوالت صفد نائب ويوسف حماة نائب الغزايل بردي وجان
يطلب سليم السلطان أن أظهر سليم السلطان قبل من وفٌد وافاه حلب إىل األرشف
حربية خدعًة ذلك وكان األرشف، امللك يحب كما بإجرائه مفوض الوفد وأن الصلح،
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إليه وأرسل السلطان، وفد عىل الغوري فخلع للحرب، االستعداد يف الغوري همة لتخميد
نحو تسري أن عساكره وأمر سليم، السلطان عليه فقبض الصلح، بأمر يفاوضه أمريًا
وسريَّ حلب من الغوري فخرج وغريها، ملطية قلعة وملكوا عنتاب إىل فوصلوا حلب،
سليم، السلطان جيوش إليهم فأقبلت دابق، مرج إىل وبلغوا والعساكر، النواب أمامه
أوًال وزحزحوا شديًدا، قتاًال والسورية املرصية العساكر فقاتلت الحرب نار واصطلت
عىل يحرص أن أحب الغوري أن املماليك بني وشاع مواقفهم، عن السلطان عساكر
نائب سيباي وُقتل القتال، يف هؤالء عزيمة ففرتت للخطر بعضهم ويعرض بعضهم،
امليرسة من حلب نائب بك خاير وانهزم امليمنة، يف العسكر من كبري فريق فانهزم دمشق
تحت واقًفا األرشف امللك وأصبح الغوري، عىل مخامر بك خاير أن وظهر فانكرست،
إىل األمراء أحد فتقدم له يسمع من وليس املروة، وقت هذا ينادي قليل نفٍر يف السنجق
فعاجله حلب، إىل بالعود ويرسع بنفسه ينجو أن األرشف وسأل وأخفاه فطواه السنجق،
فمات األرض، إىل وانقلب خطوتني فمىش فرسه وركب منكبه، وأرخى شفته شل فالج
وشتتوا أدركوه من فقتلوا بقي من عىل سليم السلطان عسكر ووثب قهره، شدة من
فملكها حلب، سليم السلطان ودخل النواب، من عدة القتىل جملة من وكان الباقني،
بك خاير ودعا وأكرمه، عليه فخلع هللا، عىل املتوكل الخليفة إليه وأتى معارض، دون
حماة إىل توجه حلب أمور دبر أن وبعد أمرائه، من وصار عليه فخلع قبًال، حلب نائب
زيارة إىل وعدل مرص نحو وسار فأمنهم منه، األمان دمشق أهل وطلب فملكها وحمص،
خواصه. من عماًال بها وأقام سورية عىل استحوذ وهكذا قليل، بنفٍر والخليل القدس

طومان عىل رأيهم وقر أمرهم، ييل من يف يتشاورون األمراء فاجتمع مرص يف وأما
عليه يخامرون ال أنهم عىل له فحلفوا أوًال فتمنع الغوري، غياب يف امللك مدبر وكان باي
والقضاة ابنه عن بالوكالة الخليفة والد بحرضة امللك وبايعوه فأذعن به، يغدرون وال
حماة نائب الغزايل بردي جان أن بعضهم وروى أيًضا، األرشف امللك وسمي األربعة،
مرص إىل عاد أنه غريهم وروى السلطان، إىل وانحاز الغوري، عىل خامروا ممن كان
مرص، إىل السلطان سري ليوقف الجميع قبل وتوجه دمشق، نائب باي طومان وجعله
وُقتل الغزايل فانكرس شديًدا، قتاًال واقتتلوا بيسان من بالقرب السلطان عساكر والتقى
هناك فكانت الريدانية، وبلغوا بجحافله سليم السلطان وزحف … عسكره من كثري خلق
خاف أن إىل قليل بنفٍر باي طومان األرشف وثبت املرصيون، بها تشتت هائلة وقعة
وأحرقوا سيوفهم، مستلني العثمانيني من جماعة ودخلت واختفى فوىل عليه، القبض
افتتاح ويف باألمان، ونادوا السلطان ووزراء الخليفة وتبعهم بعضها، ونهبوا الدور بعض
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من أمامه وأشخصوا النهب عن باالنكفاف وأمر القاهرة، إىل السلطان وفد ١٥١٧ سنة
عىل باي طومان ذلك بعد ووثب أعناقهم، بقطع فأمر الجراكسة، من عليهم قبضوا
التايل، اليوم ثم الصباح إىل كله الليل القتال فدام بالعسكر واحتاطها السلطان، محلة
ممتنع انتصاره أن باي طومان رأى وملا املحال، بعض من املرصيني العثمانيون فطرد
منشور السلطان له فأرسل القتال، يطلب إليه التف بعسكر انثنى ثم الصعيد، إىل هرب
دارت هائلة أخرى موقعة فكانت الجيزة، بر إىل السلطان إليه فنهض يقبله، فلم األمان
وأعلموا العربان، به فأحدق له صديق عىل ونزل فانهزم باي، طومان عىل الدوائر بها
بشنقه، أمر ثم عنده أياًما وبقي وغللوه، عليه قبضوا جماعة فأرسل بأمره السلطان
وأصبحت قمرية، سنة وعرشين وإحدى مائة دامت بعدأن الجراكسة دولة به وانقرضت

العظام. العثمانيني سالطيننا قبضة يف اآلن إىل اليوم ذلك من ومرص سورية
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القرن السالطنيالعثامنينييف يف
أيامهم يف كان السادسعرشوما

األحداثبسورية من

بسورية أيامه يف كان وما األول سليم السلطان يف (1)

سلطان شاه سليمان بن أرطغرل بن عثمان إىل ينتسبون األتراك من فصيلة العثمانيون
الدين عالء ينجد أرطغرل وكان ،١٢٥١ سنة املغرب نحو بعشريته ارتحل الذي ماهان
حصار قره بأخذه فزادها له إقطاًعا أعمال عدة عىل فواله قونية، سلطان السلجوقي
الدين عالء الترت قتل وملا عثمان، ابنه فخلفه ،١٢٨٨ سنة وتويف الروم، ملك من وغريها
عثمان وتويف مملكته، تخوم ووسع الروم وحارب بيده، كان بما عثمان استقل السلجوقي
بايزيد العرش عىل جلس ثم األول مراد ابنه هذا وخلف أدرخان ابنه وخلفه ١٣٢٦ سنة
السلطان وإىل ١٤٥٣ سنة القسطنطينية فتح الذي الثاني، محمد السلطان إىل األول

مر. كما ومرص سورية أخذ الذي األول سليم
طومان خان الذي بك خالد بها وأقام مرص مهام سليم السلطان دبر أن وبعد
ونصب سورية إىل سار الدينية الخالفة عن هللا عىل املتوكل الخليفة له وتخىل باي،
والكرك وصفد وغزة القدس إليها وأضاف بدمشق، للسلطنة نائبًا الغزايل بردي جان
يؤمنهم لبنان أمراء إىل وكتب البحرية، واملدن وأطرابلس وحمص لحلب عماًال وأقام
واألمري الشوف، عىل ه فوالَّ معن يونس األمري بن الدين فخر األمري فحرض إليه، ويدعوهم
وبالد كرسوان عىل وواله الرتكي، عساف واألمري الغرب عىل وواله اليمني، الدين جمال
من كانوا ألنهم السلطان؛ من خشية يحرضوا فلم التنوخية، الغرب أمراء وأما جبيل،
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البالد، تعمري يف نفوسهم يجهدوا بأن والهم من السلطان وأوىص املماليك، محازبي
بعلبك، بالد من شيعية بعض فأتاه عمرانًا ازداد الحني ذلك لبنان ونرى … أهلها ونجاح
الشمايل املتن وسكنوا الجرد، من الدروز وبعض وجبيل كرسوان قرى بعض وتوطنوا
يانوح من حبيش الشيخ وارتحل كرسوان، إىل أطرابلس جهات من النصارى وبعض
ويميض عينطورا يف قبًال يسكن وكان غزير يف مقره عساف األمري وجعل غزير، إىل
ابنه كرسوان والية يف وخلفه ،١٥١٨ سنة عساف األمري وتويف شقيف، بعني الصيف
وقبض كرسوان وتوىل وقتلهما، قيتبة األمري أخوهما حسني وبأخيه به فغدر حسن األمري
أخويه، يخدمان كانا ألنهما مرص؛ إىل ونفاهما حبيش الشيخ ابني وسليمان يوسف عىل
إىل وعاد أمورها فرتب حلب، إىل سار دمشق مهام دبر أن فبعد سليم السلطان وأما

.١٥٢٠ سنة تويف ثم القسطنطينية

األول سليمان السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (2)

وصل وملا ،١٥٢٠ سنة ابنه األول سليمان السلطان خلفه األول سليم السلطان وفاة بعد
الطاعة، عن بالخروج يجاهر أن نفسه واليها للغزايل سولت دمشق إىل ارتقائه خرب
بك خاير استمالة يف وجد بريوت ليحتل أتباعه؛ أحد وأرسل دمشق قلعة عىل واستوىل
فجهز إليه الغزايل كتاب السلطان إىل أرسل بل يجبه فلم معه، الخروج إىل مرص عامل
الغزايل فوجد حلب إىل وانتهى فسار الغزايل، لكبت كاٍف بجيٍش باشا فرحات السلطان
وحارصه باشا فرحات فتأثره بها وتحصن دمشق إىل عنها الغزايل فارتحل لها، محاًرصا
أصحابه بعض خانه لكن متنكًرا وفر باشا، فرحات فهزمه لقتاله الغزايل فخرج بدمشق،

السلطان. إىل وأرسله رأسه فقطع باشا، فرحات إىل وسلمه
منصور األمري وخلفه بغزير، عساف األمري ابن قيتبية األمري تويف ١٥٢٣ سنة ويف
السلطان، قبل من لنائب أطرابلس والية وكانت عكار، إىل واليته وانبسطت أخيه ابن
والبرتون جبيل بالد منصور األمري وأَجَر عرقا، أهل من شعيب بن أغا محمد والتزمها
وسليمان يوسف الشيخني منصور األمري ورد والضنية، والزاوية والكورة برشي وجبة
عامًال العجمي هاشم الشيخ ونصب نفاهما، قد قيتبية عمه كان اللذين حبيش، ابني
وقعت ١٥٢٨ سنة ويف أمالكه، عىل قيًما املنعم عبد عمه ابن وجعل جبيل، بالد يف
عكار من سيفا بنو وارتحل عكار، أمراء سيفا وبني عرقا من شعيب بني بني نفرة
بثالثمائة وأرسل ينارصهم، أخذ الذي معن الدين فخر األمري بحمى الئذين الباروك إىل
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أغا محمد فخنق عكار، بالد وتولوا أكثرهم وقتلوا عرقا، يف شعيب بني فكبسوا رجل
األمري إليه فأرسل بماٍل عليه وادعى منصور، األمري عىل أطرابلس حاكم شعيب بن
حارة عند كمنوا رجل خمسمائة نحو ومعهم املذكورين حبيش وابني النعم عبد منصور
حرض وملا القايض، بحرضة شعيب ابن مع الحساب إجراء وطلبوا بأطرابلس، الحصارنة
القايض من تقريًرا وأخذوا ابنه به وألحقوا فقتلوه، منصور األمري مفوضو عليه وثب

القتل. من ساحتهم بتربئة
منصور، األمري يعيص أن البرتون حاكم الكردي الساتر عبد قصد ١٥٣٢ سنة ويف
شكيبان بن يوسف مكانه ونصب أباه، به وألحقوا قتلوه رجًال أربعني األمري فأرسل
منصور األمري قتل ثم مارونيٍّا كان أنه ويظهر البرتون، بالد يف ورصفه الحصاراتي

الحسامي. أبناء مكانه ونصب أبداها، لخيانة جبيل حاكم
العجمي وهاشم اليمنية من العاقورة شيخ مالك بني منازعة كانت ١٥٣٣ سنة ويف
أهلها فاتفق وأحرقها املنيطرة جبة مالك فكبس القيسية، من املذكور جبيل بالد عامل
حنش فرفع وقتلوه، الجرد طريق يف ملالك وكمنوا العاقورة، يف كانوا الذين القيسية مع
عىل يقبض أن منصور األمري إىل فكتب دمشق، نائب إىل الشكوى أخواه وحرفوش
هاشم ففرَّ هاشم، عمه ابن يقتل أن املذكور املنعم عبد األمري فأمر إليه، ويرسلهم القاتلني
املنعم عبد فنهب الحرافشة، األمراء إىل هاشم ولجأ مالك أخوي مع املنعم عبد وتتبعه
وهربوا بالعاقورة الذين القيسية وخاف املنيطرة، قرى من غريها مع وأحرقها السا
السكان من العاقورة وخلت وأحرقها، بيوتهم املنعم عبد فنهب أطرابلس نواحي إىل
هاشم بقتل الحرافشة فراسل بذلك هو ودرى املنعم، عبد من منصور األمري واستوحش
الكرك فوق هاشم الحرافشة فقتل واليته، وتسليمهم منصور األمري بقتل لهم وتعهد
يكيد فأخذ املنعم عبد وأما هاشم، برئ اليوم يسمى برئ يف جثته وطرحوا بعلبك، ببالد
بدخيلته، األمري حبيش أبناء فأخرب منصور األمري إهالك لغرضه توسًال حبيش أبناء عىل
فأقام األمري، قلب فطاب أنسبائه بعض مع وقتلوه داره يف عليه فوثبوا اغتياله فأباحهم

حكومته. شئون تدبري عىل حبيش أبناء
وملا توما، الشماس ابنا فضول وأخوه أيوب الشيخ العاقورة سكان من وكان
عند سكناهما أطرابلس إىل والقيسية دمشق إىل منهم اليمنية العاقورة أهل ارتحل
قريتهما بتعمري دمشق نائب من أمًرا أخذا ثم العاقورة، أسقف كريس إذنه مار دير
عليها املشيخة فضول وأخذ سنني سبع خرابها بعد فعمرت إليها، سكانها وإرجاع
سنة ويف األصح، عىل الهاشم بني املشائخ أصل هو هاشم اسمه ابن أليوب وكان …
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قتل عىل فتقا أمراء حنش وأوالد ميكائيل زوق عىل املتكلم ميخائيل املقدم ائتمر ١٥٤١
رجاله وأمر ليتغذوا سماًطا لهم وبسط بهم فرحب غزير إىل وساروا منصور، األمري

فقتلوهم.

الثالث ومراد الثاني سليم السلطانني أيام يف بسورية كان ما يف (3)

وأهم الثاني، سليم السلطان ابنه وخلفه ،١٥٦٤ سنة األول سليمان السلطان تويف
وعسكًرا كبريًا أسطوًال جهز ١٥٧٠ سنة ففي قربس، فتحه أيامه يف بسورية األحداث
ودام األفقسية حارصوا ثم أوًال املالحة فأخذوا البنادقة، من الجزيرة هذه ألخذ كثيًفا
يف إال تفتح ولم سنة نحو الحصار ودام املاغوصة حارصوا ثم أشهر، ستة نحو الحصار
نحو الحرب بهذه قتلوا من وكان الجزيرة، سكان وسائر أهلها فسلم ،١٥٧١ سنة آب ٦
وبقيت ألًفا، ثالثني نحو املوارنة من وُقتل ألًفا، وثمانني مائة أُرسوا ومن ألًفا، خمسني

.١٨٧٨ سنة اإلنكليز واحتلها العلية للدولة خاضعة الجزيرة هذه
إىل الكلب نهر من عساف منصور األمري والية انبسطت هذا سليم السلطان أيام ويف
له وأنشأ النواحي هذه يف العمال ينصب وكان سلطانية، براءة بمقتىض وحماة حمص
وجنة وحماًما ومئذنة جامًعا بجانبها وبنى بغزير ورساي بجبيل وأخرى ببريوت داًرا

.١٥٧٤ سنة سليم السلطان وتويف املغارة نبع من غزير إىل املاء وأجرى فسيحة،
يف عظيم زلزال ١٥٧٦ سنة أيامه يف وكان السنة، تلك مراد السلطان ابنه وخلفه
مات طاعون ١٥٧٩ سنة وحدث كثرية، أبنية به وخربت ساعتني، استمر قربس جزيرة
ويف قرًشا، وخمسني بمائة أطرابلس جهات يف القمح شنبل بيع حتى وقحط كثريون، به
أطرابلس حاكم شعيب ابن بقتله العايل الباب إىل عساف األمري البعض شكا السنة هذه
لكرس باشا؛ أطرابلس وايل يكون أن السلطان فأمر مر، كما الساتر وعبد فتقا وأمراء
األمري أتباع فاضطهد الرتكماني، سيفا ابن باشا يوسف عليها ووىلَّ عساف، بني شوكة
مقلد واملقدم بعلبك، إىل برشي جبة مقدم الحرصوني خاطر الشدياق فهرب منصور
ورده وأمنه خاطر املقدم استدعى باشا يوسف لكن … هناك فمات الشوف ناحية إىل
منصور األمري وتويف الحدشيتي، صادر بن باخوس الشدياق فيها معه وأرشك واليته إىل

غزير. والية يف محمد ابنه وخلفه ١٥٨٠ سنة
جون يف حامليه من السلطانية الخزينة مال األردياء بعض نهب ١٥٨٤ سنة ويف
صيدا، إىل حمص من العسكر يجمع أن أطرابلس وايل باشا جعفر إىل األمر فصدر عكار،
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فنهب بعكار، وأقام أطرابلس عن عزل قد كان الذي سيفا بن باشا يوسف ويصادر
غزير وايل عساف محمد األمري باشا جعفر وشكا منها، كثريًا وأحرق عكار قرى العسكر
وايل باشا إبراهيم إىل األمر فصدر الخزينة، نهبوا الذين هم بأنهم الدروز بالد وأمراء
البقاع وطريق الساحل طريق وقطع فجمعها والشام، مرص من العساكر يجمع أن مرص
واستسلموا عساف محمد واألمري بريوت، غرب أمراء بعض إليه فحرض الدروز، عىل
مات مرض فأصابه جزين، ناحية يف بمغارة واختبأ معن قرقماس األمري وهرب إليه،
إليه ودعا صوفر عني إىل عسكره يف سار قرقماس انهزام باشا إبراهيم بلغ وملا … به
األستانة إىل ثم أطرابلس، إىل سار ثم رجل خمسمائة منهم وقتل فحرضوا الدروز، ال ُعقَّ
إىل فعادوا بالده يف منهم كل وُقرر السلطان، فأكرمهم إليه استسلموا الذين األمراء ومعه
ووهبه حمادة، بن محمد قانصوه أبا الشيخ عساف محمد األمري وقدم شاكرين، وطنهم
والدتهما أرسلتهما ويونس الدين فخر ولدان معن قرقماس لألمري وكان غزير يف داًرا
ارتحل الذي الخازن رسكيس الشيخ بن إبراهيم صقر أبي الشيخ إىل أبيهما موت بعد
إىل رجعا السياسة كأس صفا وملا عنده فخباهما ،١٥٤٥ سنة كرسوان إىل جاج من
أبوهما. كان كما الشوف بالد ذلك بعد ووليا بأعبيه، التنوخي الدين سيف األمري خالهما
فجمع بعكار، سيفا باشا يوسف ملقاتلة عساف محمد األمري خرج ١٥٩٠ سنة ويف
وبدد فقتله املسيلحة، وعقبة البرتون بني محمد لألمري وكمن عسكره باشا يوسف
حكاًما كانوا الذين عساف بني حكومة به فانقرضت ولد محمد لألمري يكن ولم عسكره،
وأموالهم، أمالكهم عىل باشا يوسف واستوىل ،١٣٠٦ سنة منذ غزير وسكنوا بكرسوان،
وقتلهما حكومته مدبري حبيش ومنصور سليمان عىل وقبض محمد األمري أرملة وتزوج
منهم، هو ووجس أطرابلس إىل باشا يوسف مع فانتقلوا حمادة، أبناء مكانهما وأقام
حمادة قانصوه فقتل املنيطرة، بجبة كانوا الذين املسرتيحية وبني بينهم الفتنة فألقى
جميعهم، إهالك يريد املنيطرة إىل بعسكٍر وصعد حلدا كفر ويف أطرابلس، يف منهم أناًسا
.١٥٩٤ سنة الثالث مراد السلطان وتويف بها ودفنوه كفتني إىل جماعته وحملته فقتل

الثالث محمد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (4)

أيامه يف كان ومما الثالث، محمد السلطان ابنه خلفه الثالث مراد السلطان وفاة بعد
سنة سيفا ابن باشا ويوسف معن بن الدين فخر األمري بني الكلب نهر وقعة بسورية
أخيه ابن وقتل باشا يوسف عىل فيها الدوائر ودارت كرسوان، عىل الوالية بسبب ١٥٩٨
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عىل يستمر لم ولكن وكرسوان، بريوت الدين فخر فتوىل عسكره، وتشتت عيل األمري
بالشوف. واليته إىل وعاد باشا، ليوسف وتركها واحدة سنة إال واليتهما

األمري كبس ١٦٠٢ سنة ويف ومرص، سورية يف التبغ استعمال القرن هذا يف وفشا
الجبة أهل وكان واملاشية البيوت فنهبوا برشي، جبة جماعته مع الحرفوش بن موىس
رجل، آالف خمسة نحو الناحية وأهل جنوده، سيفا بن باشا يوسف فجمع بالساحل،
بعض وتحصن منهم، أدركوه من وقتلوا أموالهم فنهبوا أهلها فهرب بعلبك مدينة وكبس
فتحها ثم يوًما، خمسني باشا يوسف فحارصها األهلني، من كثرٍي مع بالقلعة الحرافشة
محمد السلطان وتويف بعلبك، بالد يف الحدث قرية أحرق كان أن بعد باألمان ونادى

.١٦٠٣ سنة الثالث

السادسعرش القرن يف السوريني بعضاملشاهري يف (5)

املخترص عىل رشح وله ،١٥١٢ سنة وتويف بغزة ونشأ ولد الغزي: قاسم بن محمد
يف املجيب القريب الفتح رشحه وسمى بالفقه، األصفهاني ألحمد كتاب وهو بالتقريب
عفص أبو الدين نجم الشيخ وهو النسفي، عقائد كتاب عىل حاشية وله التقريب، رشح

عمر.
اإلعراب قواعد عن اإلعراب كتاب عىل رشح وله ١٥١٦ سنة تويف املقديس: الدين برهان

النحوي. هشام البن
سنة توفيت عجلون قضاء يف باعون قرية من أصلها الدمشقية: الباعونية عائشة
ورشحتها بديعة بديعية وهي األمني، مدح يف املبني الفتح التآليف من ولها ،١٥١٦
،١٣٠٤ سنة بالقاهرة األدب خزانة هامش عىل رشحها مع طبعت وقد نفسها، هي

بدمشق. طبعت النبي بمولد منظومة ولها
اإليمان، شعب إىل الوسنان تنبيه كتاب وله ١٥٢٩ سنة تويف الحلبي: عمر الدين زين
نوح سفينة منها أخرى كتب وله الظمآن، مورد سماه له آخر كتاب مخترص وهو
راية تخميس يف املنان وفتح فهد، بني مؤلفات من املنتخب يف الند وعرف وسلوة

علوان. الشيخ
وأشهر ١٥٣٥ سنة وتويف مرص، إىل وارتحل بدمشق ولد الدمشقي: يوسف بن محمد
النبي بسرية ويعرف واآلخرة، الدنيا سيد معراج يف الباهرة العظيمة اآليات كتبه
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املأمون األمني سرية يف العيون إنسان كتابه الحلبي الدين برهان أخذ وعنه الشامية،
النعمان. حنيفة أبي مناقب يف الجمان عقود أيًضا وله الحلبية، بالسرية املعروف

كتاب وله ،١٥٧٦ سنة األظهر عىل تويف دمشق مفتي الغزي: محمد الدين بدر الشيخ
ريض الشيخ رشحها رائية قصيدة وهو والصغائر، الكبائر رشح يف الذخائر جواهر
يف املفتاح تلخيص كتاب شواهد رشح أيًضا الدين ولبدر الحنفي، املقديس الدين

ذلك. غري إىل والبيان املعاني
الفقه يف األبحر ملتقى مؤلفاته وأشهر ،١٥٤٩ سنة وتويف بحلب ولد الحلبي: إبراهيم
رشوح وله األبحر، ملتقى رشح يف األنهر مجمع رشحه وسمى زاده، شيخ ورشحه
أبواب ومفاتيح الرياسة، أرباب مصابيح منها أخرى كتب وإلبراهيم كثرية، أخرى

الفقه. يف التاترخانية وتلخيص السياسة
الحنبيل ابن بديوان يعرف ديوان وله ١٥٦٣ سنة تويف الحلبي: محمد الدين شمس
للزنجاني، الترصيف كتاب رشح يف الحلبي هالل بن الدين شمس حاشية عىل وحاشية
منظومة وله الترصيف، رشح بتوضيح الترشيف مستوجبة سماها أخرى وحاشية
عىل حاشية وله العمني، كنز إىل العني غمز سماه رشًحا لها ووضع املعمى يف
القصيدة عىل ورشح السجاوندي، الدين لرساج الفرائض يف كتاب وهي الرساجية
حلب. أعيان تاريخ يف الحبب در مؤلفاته من اشتهر ومما العمادي، العود ألبي امليمية
وجامع األبصار، تنوير تآليفه أشهر ومن ١٥٩٥ سنة تويف الغزي: محمد الدين شمس
وعني األبصار، تنوير يف الغفار منح وسماه مجلدين يف ورشحه الفقه يف البحار
در كتابه وسمى دمشق، مفتي الدين عالء منهم الكتاب هذا برشح العلماء من جماعة
عىل املحتار رد سماها حاشية عابدين ابن له ووضع األبصار، تنوير رشح يف املختار
حاشية الطحطاوي ووضع ١٢٧٢ سنة بالقاهرة أجزاء خمسة يف طبعت املختار، الدر

غريهم. إىل ١٢٥٤ سنة ببوالق طبعت املختار الدر عىل أيًضا
أويل تذكرة سماه الطب يف عظيم كتاٌب وله ١٥٩٦ سنة تويف الرضير: األنطاكي داود
١٢٩٤ه، سنة أجزاء ثالثة يف بالقاهرة طبعت العجاب، العجب الجامع يف األلباب
وله األمزجة، وتعديل األذهان تشميذ يف املبهجة النزهة سماه له آخر كتاب وبهامشها

الطب. يف أخرى كتب
وهو ،١٥٠٥ سنة املتوىف السيوطي الدين جالل سورية غري يف العلماء هؤالء وعارص
املحارضة حسن كتاب منها وافرة وفنون علوم يف كثرية مؤلفات وله اإلسالم، أركان من
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األنساب تحرير يف األلباب ولب ١٢٩٩ه، سنة بالقاهرة طبع والقاهرة مرص أخبار يف
ومفحمات ١٣٠٥ه، سنة بمرص طبع الخلفاء تاريخ ومنها ١٨٤٠م، سنة بليدن طبع

ذلك. غري كثرٍي إىل القرآن علوم يف واإلتقان القرآن، مبهمات يف األقران
وقائع يف الزهور بدائع مؤلفاته وأشهر ١٥٢٣ه سنة املتوىف إياس بن محمد ومنهم
،١٥٦٢ سنة املرصي نجيم ابن ومنهم املماليك، دولة مدة يف ملرص تاريخ وهو الدهور،
الشعراني الوهاب وعبد كثرية، ورشوح حواش وعليه والنظائر األشباه مؤلفاته وأشهر
وأحمد غريه، إىل األخيار السادة طبقات يف األنوار مواقع تآليفه ومن ١٥٦٥ سنة املتوىف
النعمان، حنيفة أبي مناقب يف الحسان الخريات مؤلفاته ومن ١٥٦٥ سنة املتوىف الهيتمي
طبع الكبائر اقرتاف عن الزواجر وكتاب الحرضي، هللا لعبد الفقه مخترص ورشح
أشهر ومن ١٥٧٤ سنة املتوىف العمادي السعود أبو ومنهم ١٣١٠ه، سنة بالقاهرة
تعليقات وعليه القرآن، تفسري يف الكريم الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد مؤلفاته

كثرية.
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األول الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
السادسعرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

ثم السادس ميخائيل ثم الرابع يواكيم ذكره السابق الثالث دوروتاوس بعد لكويان ذكر
واستشهد السادس، يواكيم ثم السابع ميخائيل ثم الخامس يواكيم ثم الثاني، مكاريوس
يذكر لم السمعاني أن إال الرواية متفقي فكانا السمعاني، وضعه الذي بالجدول لكويان
ذكره وقد السابع، يواكيم ذكر أغفل ولكويان لكويان، ذكره الذي الثاني مكاريوس
بطريرًكا انتخبوه الدمشقيني ألن مكاريوس؛ ذكر أهمل السمعاني أن ويحتمل السمعاني،
دمشق نائب طرد ١٥٨٢ سنة ويف رشعيٍّا، بطريرًكا يكن فلم السادس، ميخائيل حياة يف
القسطنطينية إىل فسار سنة، ثمانون وعمره كرسيه من السابع ميخائيل البطريرك
الواتيكاني الجدول يف وجاء … ١٥٨٥ سنة إىل هناك بقي أنه ويظهر متظلًما يشكو
ويف حمص، عىل أسقًفا كان السابع ميخائيل كريس غصب الذي السادس يواكيم أن
بطريرك عقده الذي املجمع شهد الذي وهو زيادة ابن يسمى أنه السمعاني جدول
وبعد موسكو، أساقفة رئيس عىل البطريركية حقوقه لتأييد ١٥٩٣ سنة القسطنطينية

.١٦١٠ سنة إىل البطريركية يف واستمر الرابع دوروتاوس خلفه هذا يواكيم وفاة
موىس البطريرك القرن هذا يف املوارنة بطاركة من أنطاكية كريس عىل وكان
بطريرًكا واستمر ،١٥٢٤ سنة ذكره املار الحدتي سمعان البطريرك خلف العكاري
وعقد الرزي، ميخائيل البطريرك وخلفه ١٥٦٧ سنة وتويف سنة، وأربعني ثالث نحو
الرزي رسكيس البطريرك أخوه وخلفه ،١٥٨١ سنة وتويف ١٥٨٠ سنة طائفيٍّا مجمًعا
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الرزي يوسف البطريرك وخلفه السنة تلك وتويف ١٥٩٦ سنة طائفيٍّا آخر مجمًعا وعقد
.١٦٠٨ سنة وتويف أخيه، ابن

واستمر الثاني، دوروتاوس خلفه الثالث غريغوريوس وفاة فبعد أورشليم يف وأما
كتبها رسالة يف ذكره وجاء جرمانوس، وخلفه سنة وأربعني ثالثًا البطريركية عىل
كنيسة مدبِّر توادوسيوس إىل ١٥٦٥ سنة القسطنطيني البطريرك الثاني يواصاف
البطريركية، هذه من استقال حني ١٥٧٢ سنة إىل حيٍّا بقي أنه ويظهر القسطنطينية،
عقده الذي املجمع وشهد املورة من وكان الخامس، صفرونيوس له خلًفا فانتخب
،١٦٠٢ سنة املقدس القرب كنيسة بتجديد وأخذ ،١٥٩٣ سنة القسطنطيني البطريرك

.١٦٠٨ سنة البطريركية من واستقال
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الثاني الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
السابععرش

أيامهم يف كان وما القرن هذا يف تولوها الذين السالطني يف

األول أحمد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (1)

كان ومما ،١٦٠٣ سنة األول خان أحمد ابنه خلفه الثالث خان محمد السلطان وفاة بعد
ذو اسمه وتأويل األكراد، من أصله الذي بوالد جان باشا عيل خروج بسورية أيامه يف
يوسف وبني بينه شديدة حرب كانت فهذا بأسه، لشدة (فوالذ) بوالد من التي النفس
املعروف باشا مراد فعاجله بواليتها، االستقالل وأراد حلب عىل فاستحوذ سيفا، ابن باشا
فخرج ،١٦٠٧ سنة حلب إىل فبلغ السلطانية، بالعساكر األعظم الصدر باشا بقبوجي
حلب إىل فعاد عسكره، وتشتت بوالد جان فانذعر العساكر، مللتقى حلب من بوالد جان
عىل املنجنيقات وأقام وافتتحها املدينة وحارص أثره باشا مراد فتتبع قلعتها، وحصن
وسلموه إليه فاستسلموا ومناصب، بخلع إياهم واعًدا فيها التي الحامية وراسل القلعة،
منهم فُقتل بوالد جان تبعة من كان من كل بقتل ونادى آخرهم، عن فقتلهم القلعة
إىل هو وفر ووالده وجواريه بوالد جان عيال وأُرست وتشتتوا، الباقون وانهزم كثريون،
آله بعض ولجأ املغرب، واليات إحدى يف واليًا ونصبه عنه السلطان فعفا القسطنطينية،

جنبالط. آل إليه وينسب الشوف، وايل املعني الدين فخر األمري إىل
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األرسة هذه جد فمعن املعني، الدين فخر األمري أيًضا السلطان هذا أيام يف وكان
وحل اإلفرنج، ملقاومة بسورية املسلمني سالطني أسكنها التي العشائر رؤساء من هو
الغرب حكام التنوخيني مع واتفقوا األصح، عىل مسلمني وكانوا بالشوف، وعشريته معن
األرستني هاتني بني وكانت التيم، وادي احتلوا الذين الشهابيني األمراء ومع بلبنان،
أخيه ابن الدين فخر األمري وخلفه الشوف، توىل يوسف يسمى أمري فيهم وقام مصاهرة
الغزايل بمعية األول سليم والسلطان الغوري بني دابق مرج وقعة يف وكان عثمان،
قرقماس األمري ابنه وخلفه ،١٥٤٤ سنة وتويف األول الدين بفخر ويعرف دمشق، نائب
ولدان وله باشا، إبراهيم وجه من فارٍّا جزين تحت تريون مغارة يف ١٥٨٤ سنة وتويف
مر، كما ببلونة الخازن إبراهيم الشيخ عند أمهما خبأتهما الدين وفخر يونس صغريان
سنة ويف والشهري، بالثاني يوصف هذا الدين وفخر … بالشوف والدهما إقطاع أخذا ثم
وكان وغزير أطرابلس وايل سيفا باشا يوسف مع بجونية أخرى وقعة له كانت ١٦٠٥
بن يوسف الشيخ الدين فخر فأقام باشا يوسف وانهزم الدين، فخر لألمري فيها الظفر
دمشق حافظ باشا أحمد حارب ١٦٠٦ سنة ويف غزير، يف قبله من حاكًما األسلماني
الحافظ، عيل الدين فخر األمريان واستمد الشهابي أحمد األمري ثم الحرفوش، يونس األمري

حربهما. عن ينكف أن الحافظ فاضطر وأمدهما
أظهر باشا مراد قهره وملا ذكره، املار بوالد لجان حليًفا الدين فخر األمري وكان
ألف ثالثمائة بدفعه بخاطره واستعطف عليٍّا ابنه إليه فأرسل الدين، فخر عىل حنقه
١٦٠٩ سنة ويف وغزير، وبريوت صيدا بوالية ابنه عىل وأنعم عنه الوزير فعفا قرش
عىل املتخاصمان الفريقان واتفق معوش، مجدل قرية سكان املسلمني بني فتنة كانت
قرش، ألف عرش باثني الدين فخر بن عيل األمري فاشرتاها منها، والخروج القرية بيع
وبنى مدة بها وأقام املوارنة، بطريرك مخلوف يوحنا حرض ثم فيها، النصارى وأسكن
نصوح الصدارة منصب يف وخلفه باشا مراد تويف ١٦١١ سنة ويف وكنيسة، داًرا فيها
نصوح يبد فلم جياًدا، وخيًال قرش ألف وعرشين خمسة الدين فخر إليه فأرسل باشا،
فخر إليه فأرسل حلب إىل حرض ثم الهدية، قبل وإن لرسوله املعتادة البشاشة باشا
ذلك ومع للسلطان، خدمة قرش ألف وخمسني أخرى قرش ألف وعرشين خمسة الدين
واألمري الحرفوش يونس لألمري إنجاده عليه آخذًا وكان األعظم الصدر خاطر يصف لم

باشا. مراد إىل أرسله مما أقل الهدية إليه وإرساله دمشق، حافظ عيل شهاب أحمد
فخر عىل األعظم الصدر صدر فأوعز ،١٦١٢ سنة حلب إىل دمشق حافظ وتوجه
عمًرا والشيخ عجلون، والية عن قانصوه بن حمدان األمري فعزل دمشق، إىل وعاد الدين

362



عرش السابع القرن يف الدنيوي سورية تاريخ يف

يتمكن لم حتى املعزولني الدين فخر األمري فنجد حوران، والية عن املفارجة العرب شيخ
الدين فخر األمري بها يشكو العايل الباب إىل عريضة فرفع أمره، تنفيذ من دمشق حافظ
الصدر باشا نصوح بقيادة عسكًرا السلطان فجهز دمشق، محارص وأنه حوران غزا بأنه
شهاب أحمد واألمري الحرفوش يونس األمري استسلم دمشق الوزير دخل وملا األعظم،
عسكر يحارب أن يشأ ولم الوزير، إىل يستسلم أن الدين فخر يركن ولم املذكوران،
جرس طريق عليه قطع شهاب أحمد األمري أن فبلغه بالربية يعتزل أن وقصد السلطان،
من كثريين وقتل أحمد األمري صده الدين فخر بن عيل األمري إليه وصل وملا املجامع،
عزيمتهم فرأى للقتال واستنهضهم الدامور، يف حزبه رؤساء الدين فخر فجمع رجاله،
ومغارة بانياس، وقلعة أرنون شقيف قلعة وحصن أوروبا، إىل السفر عىل فعزم باردة
األمري ابنه وسلم رجاله، بعض إىل وسلمها والعدد املؤن من يكفي ما فيها وجعل نيحا،
يًدا يكونوا أن ذويه وأوىص حوران، والية اسرتجع قد كان الذي عمرو الشيخ إىل عليٍّا
بعض ومعه توسكانا أمري إىل إيطاليا إىل وسار مواعيد، أو بعهود يغرتوا وال واحدة
القمر بدير فاستقر بعقلني من يونس األمري أخوه وسار نسائه، من وواحدة حاشيته

لهم. مركًزا فصارت
مظفر والشيخ بريوت، عىل سيفا بن باشا حسني فوىل دمشق حافظ باشا أحمد أما
الشوف، عىل بعسكر هو وزحف صيدا، عىل البستنجي وابن الشوف، عىل اليمنية رئيس
عساكره رسح فتحها يف مطمًعا له يَر لم وملا بانياس، وقلعة أرنون شقيف قلعة وحارص
القرار وجرى دمشق حافظ من األمان يونس األمري فطلب وتحرق، تنهب البالد قرى إىل
إىل الحافظ فعاد البالد، وجوه بعض كفلها قرش ألف مائة يونس األمري له يدفع أن
أحمد بيد مرسلة كانت قرش ألف عرشين إال إليه املبلغ أرسل ثم الكفالء، ومعه دمشق
وحرق عنوًة، بعسكره القمر دير دخل ثم البقاع إىل الحافظ فعاد بها ففر العكس، بن
وجوه من رجل أربعمائة مع يونس األمري وتحصن رجالهم، وشتت املعنيني منازل
فحاربهم برسة وادي ليغزو عسكره من فريًقا الحافظ وأرسل بانياس، بقلعة الشوف
إليهم، وأرسلهم رجل آالف ثمانية الحافظ فجهز رجل، ستمائة منهم وقتلوا الشوف، أهل
… ويحرقوها الشوف قرى ينهبوا أن عسكره الحافظ وأباح عليهم الشوفيون فانترص

دمشق. إىل وعاد الحافظ، فخاف ُقتل األعظم الصدر باشا نصوح أن الخرب فورد
ووىل دمشق، يف منصبه عن الحافظ باشا أحمد السلطان عزل ١٦١٣ سنة ويف
فرمان وأرسل أوطانهم، إىل بعودهم وأمر الفارين ن فأمَّ جركس، باشا محمد مكانه
صفد عىل الدين فخر ابن عليٍّا األمري ووىل الدين، فخر األمري إىل األمان ومنديل العفو
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يرفع أن سيفا ابن باشا حسني وأمر يليهما، وما وبريوت صيدا عىل يونس األمري وعمه
محمد األمري وال الشوف حاكم مظفر الشيخ يحامي وال وبريوت، كرسوان بالد عن يده
حسني يمتثل فلم بالشبانية، الصواف بيت املقدمني وال الشويفات، يف الدين جمال بن
ألفي ورسحوا نحاش رأس وأمراء الحرفوش، شلهوب األمري مع اتفق بل األمر باشا
والتقى رجل، آالف ثالثة أخيه ابن عيل واألمري يونس األمري فجمع املعنيني، ملقاومة مقاتل
وقتلوا الشويفات، قرب إىل باشا حسني رجال املعنيون وطرد الناعمة، عني عند الفريقان
القيسية بني الشوف من كثرية قرى يف مقاتالت اليوم ذلك يف وجرت رجل، مائتي منهم
يونس األمري وحمل معن، آل حزب من هم الذين للقيسية كلها يف الفوز فكان واليمنية،
قرى ينهبوا أن عسكره أباح ثم فأمنهم إليه أهلها فاستسلم بريوت، عىل التايل اليوم يف
األمري رجال وحرق الحافظ، أيام يف الشوف قرى نهبوا أهلها ألن واملتن؛ والجرد الغرب
وأخذ بالشبانية، الصواف بيت املقدمني ودار بالشويفات، محمد األمري دار حينئٍذ يونس
نادر أبا الشيخ يونس األمري فوىل عكار، إىل غزير من أخيه وعيال عياله حسني األمري
مظفر الشيخ وفر البالد باقي يف عماًال ونصب كرسوان، عىل الفقار ذا ومملوكه الخازن

بعكار. شدرا توطن ثم الضنية، إىل بالشوف واليًا كان الذي
وعزل ذكره، املار باشا حسني أخا سيفا باشا حسن حلب وايل قتل ١٦١٦ وسنة
عليها ووىل صفد، والية من الدين فخر ابن عليٍّا األمري دمشق وايل دار الجوخ باشا أحمد
فيها ُقتل اليازجي وبني بينه وقعة فكانت عيل األمري عىل ذلك وشق اليازجي، حسني
له العايل الباب أمر فصدر دمشق وايل عيل األمري واسرتىض رجاله وتشتت اليازجي،
تغيبه بعد لبنان إىل الدين فخر األمري عاد ١٦١٧ سنة ويف وبريوت، وصيدا صفد بوالية

األول. خان أحمد السلطان تويف وفيها سنني، خمس

الثاني وعثمان األول مصطفى السلطانني أيام يف بسورية كان ما يف (2)

صغريًا كان ابنه ألن مصطفى؛ أخيه إىل بامللك وفاته قبل عهد األول أحمد السلطان إن
املطامع أصحاب وعزله أشهر، ثالثة إال الدفعة هذه امللك عرش عىل يستمر لم لكنه

364



عرش السابع القرن يف الدنيوي سورية تاريخ يف

خمس مدة العرش عىل فبقي األول، أحمد ابن الثاني عثمان السلطان مكانه ونصبوا
سنة ويف امللك، إىل املذكور خان مصطفى السلطان وأعادوا اإلنكشارية، خلعه ثم سنني
سيفا، باشا يوسف بيد ملحقاتها وبقيت أطرابلس، الكاتبجي باشا عمر توىل ١٦١٨
وزحف عساكره األمري فجمع باشا، يوسف عىل الدين فخر األمريَ باشا عمُر فاستنجد
دمشق نائب فاستنجد فيه، العساكر وحارصته عكار بحصن فاعتصم باشا يوسف إىل
لريفعا الدين؛ فخر واألمري باشا عمر وكاتبا حماة إىل وبلغا العساكر، فجمعا حلب ونائب
آخر صكٍّا ودون قرش، ألف مائة إليهما دفع حتى يرفعاه فلم باشا يوسف عن الحصار
جبيل قلعة فحارص الدين فخر األمري وعاد أخرى، قرش ألف بمائة الدين فخر لألمري
الشيخ جبيل بالد عىل ووىل بهدمها، وأمر بها كانوا من ن أمَّ ثم عساف، آل بوالية وهي
املقدم البرتون بالد عىل ووىل يهدمها، ولم جبيل أسمر قلعة وفتح الخازن نادر أبا
والية يف سيفا باشا يوسف بتقرير العايل الباب من أمر ورد ثم الشاعر، بن يوسف

وجيزة. مدة إال عليها يبق لم لكن أطرابلس
وجعل الجاليل، باشا حسني أطرابلس والية عىل دمشق وايل أقام ١٦١٩ سنة ويف
التي القالع يهدم أن وأمره والالذقية، جبلة عىل الدين فخر األمري كتخدى أغا مصطفى
ابنه باشا يوسف فأرسل هناك التي أمالكه يضبط وأن سيفا، باشا يوسف بيد كانت
وعقد بالرتحاب، الدين فخر فلقيه عنه رضاه ليستعطف الدين؛ فخر إىل حسن األمري
عىل باشا يوسف بن بلك ولألمري املذكور، حسن األمري ابنة عىل الدين فخر بن عيل األمري
بعزل األمر فنال األستانة إىل أعوانه بعض باشا يوسف ووجه املذكور، عيل األمري بنت
١٦٢٠ سنة ويف إليها، باشا يوسف وإعادة أطرابلس، والية عن الجاليل باشا حسني
يوسف من يستحصل بأن الدين فخر األمري إىل أمًرا األعظم الصدر باشا حسني أرسل
يف البحصاص إىل بلغ وملا أطرابلس إىل الدين فخر فسار منه، للخزينة يطلب ما باشا
فباعه الدين فخر إىل حسنًا األمري ابنه وأرسل جبلة، إىل باشا يوسف انتقل خارجها
تسلم أن وبعد … غزير ودار أنطلياس ومزرعة ببريوت، عساف آل مختلفات جميع
أن باشا يوسف فأجرب للخزينة، عليه بما يطالبه باشا يوسف إىل أرسل البيع صك
الدين فخر فحارص والبقيعة، حمص وبعرب دمشق وايل باشا بسليمان واستنجد يدفع
البارد النهر إىل الدين فخر وخرج قلعتها، فتح عىل يقَو لم ولكن وفتحها، أطرابلس
فخر لألمري سام أمر ورد ثم منهما، كثري خلٌق بها هلك موقعة فكانت الفريقان، والتقى

بالده. إىل الدين فخر فعاد باشا، ليوسف مطالبته عن ينكف أن الدين
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لألمري أمر وورد الكتمانجي، باشا عمر إىل أطرابلس والية أحيلت ١٦٢١ سنة ويف
فتنحى باشا يوسف إىل ذلك وبلغ سيفا، باشا يوسف قاومه إذا يساعده أن الدين فخر
جبة من باشا يوسف أتباع فطرد الدين فخر وأرسل عكار، إىل وسار أطرابلس عن
حسني األمري إىل عجلون والية وسلمت الخازن، صايف أبا الشيخ عليها ووىل برشي،
إىل ثمنها وإيراد وبيعها، باشا يوسف أمالك بضبط األوامر كررت ثم الدين، فخر بن
حماة، عىل بك أحمد باشا عمر ووىل عليه، الذي الدين وفاء بعد السلطانية الخزينة
وعكار والضنية برشي وجبة والبرتون جبيل عىل الدين وفخر جبلة، عىل أفندي وجعفر
واليها باشا عمر لقائه إىل وخرج أطرابلس إىل وسار رجاله، الدين فخر فجمع …
فأصدر باشا، حسني قرا إليه ورقى الصدارة منصب عن باشا محمد عزل ثم وأعيانها،
يعود أن واليها باشا عمر فاضطر أطرابلس، والية إىل سيفا باشا يوسف بإعادة األمر

األستانة. إىل ومنها بريوت إىل الدين فخر مع
بدسيسة وعجلون نابلس عن الدين فخر جماعة دمشق وايل عزل ١٦٢٢ سنة ويف
بن حسني األمري وطلب إلياس قب إىل الدين فخر فنهض الحرفوش، يونس األمري من
وغريهما نمرا تل وأرض إلياس قب دار اشرتى أنه ادعى إليه حرض وملا الحرفوش، يونس
بعلبك إىل وفر ذلك حسني األمري فأنكر األمالك، هذه وأبوه هو غصب وقد البقاع، يف
ماشيتها وضبطوا البقاع، قرى الدين فخر رجال ونهب الزبداني، إىل وأبوه هو سار ثم
زيادة ذهب ألف واليها إىل ودفع دمشق، إىل يونس األمري وتوجه إلياس، قب دار وهدموا
فخر فكتب قانصوه، بشري األمري عجلون عىل ووىل صفد فواله وعجلون، صفد مال من
سار ثم عجلون، قرى بعض فأحرقا الطويل، حسن وإىل الشهابي عيل األمري إىل الدين
فنهب قانصوه، بشري واألمري طربية أحمد األمري بالد لغزو بعسكر الدين فخر األمري
ثم الفريقني من كثريون فُقتل الجهة، تلك يف العرب مع واقتتلوا واألثاث املوايش رجاله
إليها وتوجه عيل، األمري ابنه عىل صفد والية بتقرير العايل الباب من أمًرا الدين فخر نال
ثالثني رجاله قتل عودته وعند أمورها، الدين فخر ورتب الحرفوش، يونس األمري فهرب

وغريهما. ورسعني الكرك وأحرقوا يونس، األمري أتباع من رجًال
الدين، فخر واألمري دمشق وايل باشا مصطفى بني نفرة وقعت ١٦٢٣ سنة ويف
وآل الحرفوش يونس األمري إليه وضوى مقاتل، آالف عرشة يف دمشق من الوزير فسار
عند القتال والتحم شهاب وأحمد عيل األمريان ومعه الدين فخر األمري فالتقاهم سيفا،
عرشة إال حوله يبق ولم الوزير عسكر وتشتت الدين، لفخر الظفر وكان عنجر، نبع
وأركبه رجاله وأكرم ذيله وقبَّل جواده، عن فرتجل الدين فخر األمري إليه ووصل رجال،
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عليه فدخل أثره، يف األمري وسار إلياس قلب إىل حاشيته بعض معه وأرسل جواده،
ذلك، عىل حمله الحرفوش يونس األمري بأن أيًضا له الباشا فاعتذر كان عما له معتذًرا
العزيز، وبقاع ونابلس، وصفد عجلون سناجق جماعته وعىل عليه وقرر األمري عىل وخلع
األمري رجال وغنم النعمان، معرة إىل الحرفوش يونس األمري ففر بعلبك، إىل مًعا وسارا
وحرصهم بالقلعة، معتصمني يونس األمري رجال وبقي وافرة، وكانت حرفوش، آل غالل
الرجاء رجاله فقطع يونس، األمري عىل قبض حلب وايل أن وشاع الدين فخر رجال بها

الدين. فخر إىل بعلبك قلعة وسلموا منه
العرب فكبس العوجاء، نهر إىل وسار ونابلس عجلون بالد الدين فخر غزا ثم
رجالهم من وقتلوا إليه آتني كانوا إذ الشهابيني، وأحمد محمد واألمريين عيل األمري ابنه
جنني، قلعة يف الدين فخر رجال حارثة بالد أهل وحارص رجًال وخمسني ستة نحو
األمري لقتال وسار رجاله فجمع الدين، فخر بالد عىل تعدياتهم وكثرت منها وأخرجوهم
بشري األمري دخل وأخريًا بينهم املراسالت وكثرت طربية بني والعرب قانصوه بشري
كما عجلون بالد تدبري يف حسني األمري البنه نائبًا فأقامه الدين، فخر طاعة يف املذكور

املذكورين. العرب مع واتفق أوًال، كان

الرابع خان مراد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (3)

عليه وأجلسوا السلطنة، عرش من مصطفى السلطان اإلنكشارية خلع ١٦٢٣ سنة يف
امللك، منصة تسنمه عند صغريًا وكان األول، أحمد السلطان ابن الرابع مراد السلطان
األمري ابنه بعده أطرابلس وتوىل ،١٦٢٤ سنة سيفا باشا يوسف وفاة أيامه يف كان ومما
األمري وابنه األكراد، حصن يف حاكًما محمود ابنه واستمر جبلة، حاكًما كان الذي قاسم
ونزل برشي، جبة ثم بعلبك إىل به سار جيًشا الدين فخر األمري حشد ثم عكار، يف بلك
وصل حتى يوًما أربعني مدة ويسلبون ينهبون جماعته واستمر … أطرابلس إىل منها
ووىل وظلم فجار عليها، واليًا األعظم الصدر قبل من باشا ومصطفى حلب وزير إليها

الحصن. إىل باشا ويوسف عمه أوالد فهرب سيفا بن سليمان األمري عكار عىل
حسني األمري فهرب بعلبك، والية عىل الدين فخر الدولة أقرت ١٦٢٥ سنة ويف
فأمسكه الدين، فخر باألمري واليها عند يسعى وأخذ حلب، إىل الحرفوش يونس األمري ابن
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أطرابلس وايل باشا مصطفى أن حينئٍذ وكان وشايته، لتحقيق حلب قلعة يف الوايل
إىل بريوت من به وزحف ضخًما، عسكًرا األمري فحشد سيفا، آل عىل الدين فخر استنجد
خرب بلغه فلما صافيتا، بحصن معتصًما سيفا بن سليمان األمري وكان والهرمل، البقاع
من قبيلة رئيس مدلج باألمري ليعتضد سلمية؛ إىل وهرب رجاله أطلق الدين فخر قدوم
الحصن قلعة الدين فخر إىل سيفا آل وسلم بالفرات، وألقاه عليه مدلج فقبض العرب،

عليهم. يسطو ال بأن أطرابلس صاحب وأقنع عنهم فريض املرقب، وقلعة
الصدر باشا خليل فسار الدين، فخر األمري عىل الشكوى قدمت ١٦٢٦ سنة ويف
وصافيتا الحصن قالع بتسليم ووعده هدايا إليه فأرسل محاربته، قاصًدا حلب إىل األعظم
الذي الحرفوش يونس حسني األمري وقتل بذلك الوزير فارتىض إليه، واملرقب وشميسة

حلب. بقلعة ممسًكا كان
وعمر القاع قناة فأنشأ أطرابلس، إيالة محافظة الدين فخر توىل ١٦٢٧ سنة ويف
زحف ١٦٣٠ سنة ويف توت، نصبة ألف عرش أربعة مغراقها يف ونصب عكار يف القليعات
١٦٣١ سنة ويف دمشق، وايل من فأخذها تدمر قلعة عىل االستيالء قاصًدا بعلبك إىل
وظفر صفد، يف وغريه قانصوه أحمد واألمري الدين فخر بن عيل األمري بني وقعة كانت
الربج ببريوت الدين فخر بنى ١٦٣٢ سنة ويف فصالحهم، الصلح وسألوه عيل األمري بهم

والجنينات. الوحوش وخان الكشاف
كجك مراد السلطان فأمر الدين، فخر األمري عىل الشكاوى كثرت ١٦٣٣ سنة ويف
صحراء يف وحل ضخم بعسكٍر دمشق من فخرج عليه، جيًشا يجرد أن دمشق وايل أحمد
وأحرقوا، وقتلوا فنهبوا الشهابيني، األمراء إقطاع التيم وادي بالد عىل وأغار حاصبيا، خان
وقام الجيشان فاختلط ليًال، العساكر وباغت صفد، من الدين فخر بن عيل األمري فأتى
وتتبع دمشق وايل عسكر فتشتت عيل، األمري لنجدة الشهابيان وحسني قاسم األمريان
وبجانبه قتيًال عليٍّا األمري وجدا رجعا وملا ساعتني، مسافة آثارهم الشهابيان األمريان
ابنه عىل وجد الدين فخر ذلك بلغ وملا قتله، من يعلم ولم وأصحابه، غلمانه من عصبة
وأرسل جميًعا معن آل بإهالك فأمر دمشق، وايل عسكر تشتيت خرب السلطان وبلغ ا، جدٍّ
الدين علم وآل سيفا آل إليهم وضوى باشا، جعفر بقيادة بريوت إىل السلطاني األسطول
حسني األمري ففر الجيوش، هذه وجه من معن آل فانفض صيدا، إىل دمشق وايل وأتى
بن ملحم واألمري املرقب، قلعة إىل الخازن نوفل أبو الشيخ مدبره مع الدين فخر بن
إىل الدين فخر وانهزم طربية، آل األمراء إىل عجلون إىل الدين فخر أخي يونس األمري
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وبقي الخازن، نادر أبي الشيخ مدبره مع بها وتحصن نيحا، قرب تريون شقيف قلعة
قلعة إىل عسكًرا األسطول رئيس باشا جعفر فوجه القمر، بدير أخوه يونس األمري
وايل وطلب بحلب، كان الذي األعظم الصدر إىل وسريه حسني، األمري عىل فقبض املرقب
فنهب صيدا من ونهض عنقه، فرضب فحرض آمنًا، إليه يحرض أن يونس األمري دمشق
وتوجه اليمني، الدين علم ابن عليٍّا األمري عليها ووىل سكانها، بعض وقتل الشوف قرى
منها الدين فخر فانهزم إليها، املنحدر املاء وأفسد الدين، فخر حيث تريون قلعة فحارص
عليها واستحوذ إليها دمشق وايل فلحقه جزين، تحت التي املغارة إىل بحاشيته ليًال
وأخذ الحريم وأطلق الخازن، نادر أبي الشيخ ومدبره وأوالده الدين فخر عىل وقبض
إىل فسلموه طربية، آل األمراء من ملحم األمري يطلب وأرسل دمشق، إىل عليهم قبض من
القريب املاء معرب تحت واختبأ فر، الشيخ خان إىل به صلوا وملا الوزير، مدبر أغا إبراهيم
يف عرنة قرية إىل وسار مخبأه من نهض ثم إليه، يهتدوا فلم طلبه، يف فخرجوا هناك من
إىل فأشخصوه وأوالده الدين فخر األمري وأما حزبهم، من رجل عند واختبأ الشيخ، جبل
دمشق من وأخرجه الدين علم عيل األمري فكفله الخازن، نادر أبو الشيخ وأما األستانة،

لبنان. إىل وعاد حلب من فهرب نادر، نوفل أبو الشيخ وابنه
نفسه عن فاحتج كثرية، أمور عىل المه السلطان بحرضة الدين فخر األمري مثل وملا
أخذها التي والقالع العصاة إال قتل وال والنواب، الوزراء بأمر إال رجاًال جمع ما بأنه

خاطره. السلطان فطيب الدولة، رجال إىل سلمها منهم
أموالهم، وسلب وقتلهم املعنيني املناصب أصحاب عىل الدين علم عيل األمري وقبض
ومحمود يحيى األمراء منهم وقتل بهم، فغدر الغداء إىل بأعبية التنوخيني األمراء ودعا
بهؤالء فانقرضت وقتلهم، الربج يف الصغار أبناءهم ودهم الدين، وسيف الدين ونارص
وراسال الجور، هذا معن يونس ملحم األمري يتحمل ولم التنوخيني الغرب أمراء ساللة
إىل مختبئًا كان حيث عرنه من فنهض منهم جمٌع عليه فاجتمع أصحابه، القيسيني
الدين، علم عيل األمري لقتال وساروا جهة، كل من أصحابهم إليهم وضوى الشوف،
وارفض اليمنية، عىل الدوائر ودارت معوش مجدل فوق املقريط يف الفريقان والتقى
دمشق وايل مدبر وكان رجل، ثالثمائة نحو منهم وُقتل الدين علم عيل األمري جمع
منها وسار أطرابلس إىل عيل األمري وهرب معن، ملحم األمري ساعد واشتد فقتل، معهم
فالتقاهم مقاتل بخمسمائة وأصحابه فأجاره أحمد، كجك بواليها مستجريًا دمشق إىل
أن بعد الشوف إىل يرجع أن ملحم األمري فاضطر واتقعوا، إلياس قب إىل ملحم األمري
إن وقال: معن آل عىل الشكوى دمشق وايل جدد وحينئذ رجل، أربعمائة نحو خرس
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دمشق والية مدبر وقتل الرجال، جمع الدين فخر األمري أخي ابن ملحم األمري أحدهم
األمري بقتل وأمر خان مراد السلطان فحنق دمشق، يحارص أن وقصد بالعسكر، وفتك
ولم فقتلوا، باألستانة معه كانوا الذين وبلك وحيدر منصور األمراء وأبنائه الدين فخر
األستانة، إىل حلب من أحرضه قد األعظم الصدر كان الذي حسني األمري إال منهم يبق
علم آل واليمنية أطرابلس إيالة عىل سيفا آل السلطان ووىل املذكور، ملحم األمري وإال
سورية إىل وقدم الكنائس، وبنوا النصارى اعتز الدين فخر أيام ويف الشوف، عىل الدين
خدامه وأخص حكومته، ومدبرو النصارى، من عسكره أكثر وكان األوروبيون، املرسلون

املوارنة. من
اعتزل ثم سيفا، باشا يوسف ابن باشا قاسم أطرابلس إيالة توىل ١٦٣٤ سنة ويف
األمري ملحاربة ونهض سيفا، محمد عيل األمري أخته ابن مكانه أطرابلس أعيان وأقام
الدين علم عيل باألمري الئذًا بريوت إىل عيل األمري فانهزم سيفا، باشا يوسف بن عساف
بالد عىل فاستوىل سيفا عيل األمري ومعه به سار عسكًرا هذا فجمع ذكره، السابق
جبة فأحرق ملناصبتهم الحمادية املشائخ ومعه عساف األمري فهب املنيطرة، وجبة جبيل
إىل الصواف الدين زين ومعه سيفا عيل األمري وسار أصحابهم بعض وقتل املنيطرة،
األمري وعاد أتباعه، من وقتال عليه فانترصا عساف األمري فكبسهما بالزاوية، إيعال قرية

والبرتون. جبيل بالد إليها وضم أطرابلس، والية إىل عيل
جبيل بوالية وعهد النيشانجي، باشا مصطفى أطرابلس إيالة توىل ١٦٣٥ سنة ويف
كرم أبا الشيخ برشي جبة عىل ونصب سالفه، سيفا عيل األمري إىل والضنية والبرتون
يتوجه أن باشا مصطفى أُمر وملا األهدني، يوسف جربائيل أبا والشيخ الحدتي يعقوب
سيفا عساف األمري بأطرابلس وكيله جعل العجم شاه ملحاربة السلطانية العساكر مع
عسكًرا عساف األمري وجمع ونهبها، أميون قرية فكبس عيل األمري عىل ذلك فشق املذكور،
واستنجد جبيل، بالد عىل عساف األمري واستوىل الشوف إىل األمري فانهزم عرقا، يف فاتقعا
قرية يف ودهمه عساف األمري لقتال وعاد برجال فنجده الدين، علم عيل باألمري عيل األمري

رجاله. من وافرة جماعة وقتل عساف األمري عليه فانترص بالحصن، عناز
الدين علم عيل األمري قتال بالشام اإلنكشارية أغا الشامي أحمد قصد ١٦٣٦ سنة ويف
اللمعي، مراد واملقدم بريوت ومتسلم صفد حاكم ووافقه السلطاني، املال أدائه لعدم
املتن من اليمنية معه ورحل الدين علم عيل األمري فانهزم املذكور، سيفا عساف واألمري
القيسية فانهزم كرسوان نحو وتوجهوا بعيالهم، والشويفات والشحار والعرقوب والجرد
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اليمنية فانهزم باملروج تواقعوا ثم مرحاتا، يف القيسية عليهم وقوي بكفيا، اليمنية فنهب
عليهم وخرج أطرابلس، وقصدوا بعرقا سيفا عيل األمري رجال إليهم وضوى عكار، إىل
وينهبون، يقتلون عكار جون يف ولحقوهم عليهم اليمنية فظهر البارد النهر إىل أهلها
قرية يف فاصطلحا سيفا، وعيل عساف األمريين بني الصلح البدوي طرموش توسط ثم
األمري رأى وملا بريوت، إىل الدين علم عيل األمري مع األمريان وعاد أطرابلس قرب املني
الشوف من الدين علم عيل األمري وهزم الرجال جمع اليمنية قوة انحطاط معن ملحم

عليه. واستحوذ
عىل سيفا عساف األمري أطرابلس وايل باشا مصطفى وىل املذكورة السنة ويف
العرب الحرافشة األمراء وجمع والبرتون جبيل عىل حمادة وأحمد عليٍّا والشيخني عكار،
فقتل عسكًرا، دمشق وايل عليهم فأرسل بعلبك عىل واليتهم اسرتداد وقصدوا والسكمان،
باشا مصطفى وأراد أطرابلس، عىل واليًا العايل الباب وأرسل رجالهم، ومن منهم كثريين
بقرزال يف حمادة وآل سيفا آل فجمعوا حاشيته وبعض مدبره وبعث يعارضه، أن واليها
والشيخ والحاشية املدبر وقتلوا الدولة ومخالفة املعارضة، يف لرأيه سيفا آل يذعن فلم
الجديد الوايل فدخلها أطرابلس، من ليًال انهزم باشا مصطفى ذلك بلغ وملا حمادة، أحمد
الحمادية املشائخ بني أهمج أرض يف وقعة وكانت … سيفا وعيل عساف األمريان ومعه
بن ومحمد نحاش رأس أمراء من الكردي إسماعيل واألمري والبرتون، جبيل املتولني
هذه عىل أغا يوسف بن محمد وتوىل الحمادية عىل األخريان هذان فانترص أغا، يوسف

مكانهم. البالد
محاربة عىل معن يونس ملحم األمري مع سيفا عساف األمري اتفق ١٦٣٧ سنة ويف
عساف األمري فطرد عكار يف الفريقان والتقى الدين علم عيل واألمري سيفا، عيل األمري
فعاد أطرابلس، عىل واليًا باشا شاهني حينئٍذ ونصب الكلبينية، جبل حتى عليٍّا األمري
إىل الشكوى ورفعت البقيعة، إىل سيفا عساف واألمري الشوف، إىل معن ملحم األمري
الحصن، قلعة إىل فأرسله عساف، األمري فدعا البالد خربوا سيفا آل بأن باشا شاهني
إسماعيل األمري واستخدم القليل إال منهم ينج ولم أتباعه، وقتل شنقه الثاني اليوم ويف
واستنزفوا بعضهم، عىل فقبضوا سيفا آل عىل القبض يف حمادة عيل والشيخ الكردي،
إيالة من سيفا آل وتشتت الدين، علم عيل األمري إىل سيفا عيل األمري وفر أموالهم

أطرابلس.
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الدين علم عيل األمري فخاف حلب، إىل خان مراد السلطان قدم ١٦٣٨ سنة ويف
قرية يف عليٍّا األمري ودهم معسكًرا معن ملحم األمري فجمع بشارة، ببالد املتاولة إىل ولجأ
ففر بعسكٍر واليها فأصحبه دمشق، إىل عيل األمري ففر جماعته من كثريين وقتل أنصار،
جبيل بالد بسلخ سلطانيٍّا فرمانًا دمشق وايل حينئٍذ ونرش العسكر، وجه من ملحم األمري
الشمايل أغا أحمد ونصب دمشق، لوالية واتباعها أطرابلس إيالة عن بيش وجبة والبرتون
عيل األمري فقتل خلدة، يف والتقيا الدين علم عيل األمري عليه فنهض بريوت، عىل حاكًما

.١٦٤٠ سنة مراد السلطان وتويف املذكور، الحاكم

األول خان إبراهيم السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (4)

الرابع مراد السلطان أخيه وفاة بعد امللك أريكة عىل استوى األول إبراهيم السلطان إن
جبة شيخ الجدتي كرم أبا الشيخ أطرابلس وايل كبس السنة هذه ويف ،١٦٤٠ سنة
الشيخ يتحمل فلم واألديار، القرى عىل وضيقوا سعد، أخيه عىل وقبضوا ففر برشي،
ثم القلعة إىل فرفعه أطرابلس وايل إىل طائًعا فاستسلم بالده، بأهل التنكيل هذا كرم أبو
كالب. عىل معلًقا فأماته فأبى اإلسالم عليه وعرض املدينة، شوارع يف حماًرا راكبًا طوفه
وادي من ففروا الحمادية، املشائخ عىل أطرابلس وايل غضب ١٦٤١ سنة ويف
١٦٤٢ سنة ويف الدين، علم عيل األمري بالدهم وتوىل بعضهم، وقتل جبيل وبالد علمات
األرناءوطي باشا أحمد والية تحت وصيدا بريوت تكون أن السلطانية األوامر صدرت
فنهب غبالة، بقرية حمادة رسحال الشيخ الدين علم عيل األمري وكبس أطرابلس، وايل

أطرابلس. إيالة من الحمادية وطرد أقاربه، من رجال خمسة وقتل القرية
البشعالني، رزق أبو الشيخ مدبره وكان باشا، حسن أطرابلس توىل ١٦٤٤ سنة ويف
كل تاريخ يف نذكر أن مكان هنا الرجل هذا ترجمة نستكمل أن اإلضاح لزيادة رأينا وقد
إحدى بشعيل من كان أصله أن ويظهر املوارنة، أعيان من كان فهذا منها، شيئًا سنة
١٦٤٩ سنة ويف عزل، ثم مر كما لحكومته مدبًرا أطرابلس وايل اختاره وقد البرتون، قرى
البشعالني صعب أبا أخاه ونصب حكومته، تدبري إىل باشا عمر أطرابلس وايل اسرتده
١٦٥١ سنة باشا حسن وتوالها أطرابلس عن باشا عمر ُعزل وملا برشي، جبة عىل شيًخا
وأخذ الصهيوني، ابن عليه تقوى ولكن املذكور، رزق أبي إىل واليته أمور تدبري سلم
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بعض أن بحجة األرناءوط باشا محمد عليه قبض ١٦٥٣ سنة ويف وصادره، منصبه
خصومه فنمَّ أوالدهم، أحد زواج بداعي جماعة ومعهم داره، إىل قدموا الحبشية املشائخ
وسجنهم وضيوفه رزق أبي عىل فقبض سوءًا، به يريدون أتوا الرجال أولئك بأن للوايل
الخرب ورد ثم … ماله واستباحوا داره ونهبوا نفًسا تسعني وكانوا مكبلني، بالقلعة
واستدعاه وضيوفه، رزق أبا معه وأخذ املال لجبي حماة إىل وتوجه املذكور، الوايل بعزل
إىل الجديد الوايل وبلغ ألًفا، عرش اثنا للخزينة املال من عليه الباقي أن وادعى للحساب
دفعها قرش، وخمسمائة آالف أربعة رزق أبي عىل الباقي أن فثبت الحساب، وأعاد حماة
إليه يعهد أن وأراد معه، السجنى وسبيل سبيله الجديد الوايل وخىل الصهيوني ابن عنه
الوايل عليه فأشار رأسه، يطلب العايل الباب من قبوجي وصل ولكن واليته، أمور بتدبري
ورجع فانرصف، القبوجي وأرضوا مكرًها فأذعن لنفسه، فدية يسلم أن الصهيوني وابن
أوىص إليهما سفره وقبل والالذقية، جبلة منه والتزم أطرابلس إىل الوايل مع رزق أبو
ويف الوايل، عىل ذلك فشق معن، ابن بالد إىل بهم ويسري أوالده، يأخذ أن صعب أبا أخاه
أنه رزق أبي عىل الشكوى له وقدمت وزيًرا، حلب وايل باشا بشري صري ١٦٥٤ سنة
وقعة يف معن ابن مع كان هذا أخاه وأن أخيه، مع إليه أوالده وأرسل معن، ابن إىل ميال

.١٦٥٤ سنة آذار أوائل يف فُقتل بقتله فأمر التيم، وادي يف الدولة رجال مع
إىل رحلته كتاب (يف برتجمته الردك دي أتحفنا يونس اسمه ابن رزق ألبي وكان
بلبنان، رشيفة أرسة من كان أنه ملخصه ما فقال ،(٢٦٣ صفحة مج٢ ولبنان سورية
أعمال أهم يف الدولة وزراء استعمله وقد وجبيل، أطرابلس بناحيتي وافرة أمالك وله
قبالن عليه وأسخطوا عليه فائتمروا وخصومه، حساده أكثرتا ومنزلته فثروته حكومتهم،
نفًسا، خمسني نحو وكانوا أرسته كل مع السجن يف فألقاه أطرابلس، وايل املطرجي باشا
تبقى أن برشط يُسلم أنه يظهر أن فأُكره يونس األمري يُْسلم أن إال بالقتل وهددهم
أعىل إىل ذويه وأرسل برشطه الوايل فقبل سبيلهم، يخىل وأن نصارى، وذووه أرسته
رؤس وجمع بذنبه، معرتًفا املوارنة بطريرك إىل وفر يوًما، أربعني الباشا وجامل كرسوان،
أصدقائه، أحد يد عىل األستانة إىل وأرسلها اإلسالم، عىل إكراهه وبينات عليه الشكايات
يعول ال باإلسالم يونس األمري تظاهر أن بالدعوى التحري بعد اإلسالم شيخ فحكم
خلده يف ودار يونس األمري فاطمأن عنه بردته يؤاخذ ال وأن إكراه، عن لصدوره عليه
بدينه وديوانه الوايل أمام وجاهر إليها فعاد بأطرابلس، سببه الذي العثار يصلح أن
شيخ حكم مثبتًا ساميًا أمًرا الوايل له والتمس صنيعه عىل املسلمون فأغىض املسيحي،
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الوايل تبدل ولكن … سنني خمس ذلك عىل واستمر أطرابلس برية يف واستعمله اإلسالم،
بجرائم وشكوه الفرصة، هذه أعداؤه فاغتنم األستانة، يف األصدقاء من له كان من ومات
عىل فرفعه يذعن فلم مذهبه، عن يحيله أن كثريًا وحاول بالسجن، الوايل فطرحه عديدة
فاسرتىض يوسف اسمه معه مسجونًا أخ له وكان ،١٦٩٧ سنة أيار شهر يف الخازوق
عائلته، بأود به يقوم ما ينال أوروبا إىل وسار سبيله فخىل عنه، الوايل أصحابه بعض
الكبري. تاريخنا يف أثبتناه بمنشور الدويهي إسطفانوس البطريرك وصحبه أخيه، وعائلة
سلك يف جبيل يف الحسامي أوالد املشائخ إبراهيم السلطان جعل ١٦٤٥ سنة ويف
نادر أبو الشيخ تويف ١٦٤٧ سنة ويف والقلعة، املدينة أسوار برتميم وبارشوا االنكشارية،
والبرتون وجبيل كرسوان توىل قد وكان املعني، الدين فخر األمري حكومة مدبر الخازن

واملرقب. وبرشي وجبة

الرابع خان محمد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (5)

وأقاموا ،١٦٤٨ سنة آب ٨ يف واالنكشارية العلماء بعض خلعه قد إبراهيم السلطان إن
سنة ويف عمره، من السابعة السنة أتم يكن ولم الرابع محمد السلطان ابنه مكانه
فأرسل البرتون، بالد عىل املعني ملحم األمري أطرابلس صاحب باشا عمر وىل ١٦٥٠
بني التيم وادي يف وقعة كانت وفيها البالد، هذه من املال يجبي الخازن نوفل أبا الشيخ
الوزير صدر أوغر الدين علم عيل األمري ألن املعني؛ ملحم واألمري دمشق وايل باشا بشري
ويف معن، ملحم لألمري النرص وكان التيم، بوادي والتقيا إليه فنهض ملحم، األمري عىل
بأنه دمشق وايل باشا بشري إىل معن ملحم األمري الدين علم عيل األمري شكا ١٦٥٣ سنة
الرشف، جبل يوليه أن منه والتمس ماله وأخذ رجاله بعض وأهلك دياره، عن أزاحه
والية إليه وفوض طلبه الباشا فاستجاب وأنصاره، ملحم األمري لقتال بعسكر ويصحبه
وعاونه ملحم األمري فالتقاه التيم وادي إىل وجاء دمشق، من عسكًرا إليه وأرسل الشوف
ملحم األمري فانترص ساعات ثالث ودام القتال والتحم الشهابيان، وحسني قاسم األمريان
دمشق، خارج إىل آثارهم وتتبعوا عيل األمري عسكر من كثريًا خلًقا وأهلكوا وأنصاره،
قلعة يف وحبسه الخيانة إىل ونسبه باشا بشري عليه وحنق الدين، علم عيل األمري وجرح

دمشق.
الكردي إسماعيل األمري أطرابلس وايل الكوبريل باشا محمد حارب ١٦٥٥ سنة ويف
أدائهما لعدم أطرابلس) (بكورة الهري حريشة يف حمادة سعد والحاج نحاش، رأس من
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صور، عىل فواله املعني، ملحم أحمد األمري عند إىل بعياله إسماعيل األمري فانهزم املال،
باشا محمد أطرابلس عىل فوىل الصدارة، مسند إىل الوايل هذا رقى ١٦٥٦ سنة ويف
فارس املقدم منه والتزم أغا، محمد صفد وعىل أغا، إسماعيل وبريوت صيدا وعىل الطباخ
بن عليٍّا املقدم ووىل ،١٦٥٨ سنة عكار وعىل عليها واله ثم برشي، جبة بللمع مراد
املعني ملحم األمري سار السنة هذه ويف املعني، ملحم األمري يد تحت البرتون عىل الشاعر

كثريًا. الشعب عليه وحزن وتويف صيدا، إىل ونقلوه بعكا فمرض صفد، إىل
املشائخ من باالقتصاص الدولة وأمرته أطرابلس باشا قبالن توىل ١٦٥٩ سنة ويف
وادي قرى يف بيوتهم الوايل وأحرق بعيالهم كرسوان إىل ففروا لسطوهم، حمادة آل
قيدبية عيل واملقدم جبيل يف وكاوراوغيل عكار والية يف اللمعي فارس املقدم وقرر علمات،

املال. دفعه لعدم كاوراوغيل قتل ثم برشي، جبة عىل الشاعر بن
األمري بأن العايل الباب إىل الشكوى رفعت فقد القيسية، نكبة كانت ١٦٦٠ سنة ويف
دمشق، وايل حقوق عىل يسطون وغريهم حمادة وآل الشهابيني، منصور واألمري عيل
وصل وملا دمشق، عىل واليًا باشا أحمد ابنه األعظم الصدر كوبريل باشا محمد فأرسل
إىل وجهه من ففرا املذكورين، األمريين إىل وزحف واليمنية، سورية عمال استدعى إليها
وراشيا بحاصبيا الشهابيني دور الوزير فحرق الحمادية، املشائخ عىل ونزال كرسوان
وقرقماس أحمد األمريين إىل وكتب والبقاع عيون ومرج التيم، بوادي أشجارهم وقطع
بالدهما، إىل يأتيا لم أنهما فأجاباه الشهابيني، األمريين يحرضا أن معن ملحم األمري ابني
أخريًا فأرضياه عساكره، نفقة قرش ألف أربعمائة منهما يطلب باشا أحمد فأرسل
ثانية فعاد كاملة دفعها لهما يتيرس ولم دمشق، إىل فعاد منجمة ألًفا وخمسني بمائتني
حمادة وآل الشهابيني األمراء مع واالجتماع الفرار إىل فاضطر إلياس، قب إىل بعساكره
البالد وجوه فكتب جبيل، وبالد كرسوان يف فاختبئوا االختفاء عىل رأيهم وقر كرسوان، يف
أن وسألوه خرب لهم يعلم وال فروا، واملعنيني الشهابيني األمراء أن باشا أحمد إىل حينئٍذ
محمد واألمريين الشوف، عىل العماد رسحال الشيخ ووىل ذلك إىل فأجابهم البالد، يأمن
والجرد الغرب عىل بدمشق) تويف قد كان (الذي الدين علم عيل األمري ولدي ومنصور

كرسوان. عىل أغا ومحمد واملتن،
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مقاتل آالف خمسة هناك إىل فوجه بكرسوان، مختفون األمراء أن باشا أحمد وبلغ
إىل الشهابيان األمريان وفر والحمادية، والخوازنة اللمعيني دور وأحرقوا باألهايل فنكلوا
باشا محمد نصب ١٦٢٢ سنة ويف كرسوان، يف املعنيان األمريان واستمر األعىل، الجبل
رجاله وأحاط مزبود، عني إىل إليه حرضا حتى املعنيني باألمريين فمكر صيدا، عىل واليًا
كانت ١٦٦٤ سنة ويف النفس، بشق أحمد األمري أخوه ونجا قرقماس األمري فقتلوا بهما
باشا ومحمد الصدارة، منصب إىل ارتقى دمشق وايل باشا أحمد ألن القيسية؛ نهضة
القيسية من جمهور إليه فاجتمع مخبئه من معن أحمد األمري فتظاهر صيدا، من عزل
فكان اليمنية، وبني بينهم القتال فالتحم غريهم إليه وتألب الشوف، إىل بهم فنهض
اليمنية شوكة حطمت حتى سنتني نحو الحزبني بني مرتدًدا القتال وبقي للقيسية النرص
وكتب وكرسوان، واملتن والجرد والغرب الشوف معن أحمد األمري وتوىل نارهم، وخمدت
إىل للعود وأمدهما ويستقدمهما بالنرص، يبرشهما الشهابيني وعيل منصور األمريين إىل

إليها. فعادا بالدهما
كانوا التي األعمال عىل الحمادية فوىل أطرابلس باشا حسن توىل ١٦٧٣ سنة ويف
كثريًا ونهبوا رشعني نهر عند أناًسا وقتلوا فطمعوا التكاليف بعض عنهم ورفع قبًال، بها
بالد عىل حمادة رسحال الشيخ املذكور الباشا وىل ١٦٧٤ سنة ويف فخربت، القرى من
ديب حسن بن محمد والشيخ حمادة قانصوه بن أحمد الشيخ عىل قبض لكنه جبيل،
بن كرم أبو معه وكان أغا، إبراهيم برشي جبة عىل ووىل ذكرها، املار التعديات بسبب
الباشا جهز ١٦٧٥ سنة ويف برشي، من كريوز بن غصيبة شديد وأبو أهدن من بشارة
وقتل أفقا فوق الغفري عني إىل فطردوهم إقطاعاتهم، من حمادة آل لطرد عسكًرا املذكور
الحمادية أصحاب فنهب عليهما، قبض قد كان اللذين ومحمد أحمد الشيخني الباشا
إىل السلطاني األمر فصدر … والجبة والبرتون جبيل يف القرى بعض وحرقوا وقتلوا
وبعض الشهابيون األمراء فكفل الحمادية، قمع عىل أطرابلس وايل ليعاونوا سورية؛ والة
حسن الحاج ١٦٧٦ سنة فوىل أطرابلس، لوايل ودفعوه منهم املطلوب املال البالد أعيان
بن ومرعبًا رعد أبي بن باز والحاج جبيل، بالد عىل النمس حيدر وأبا الحسامي بن
أن جميعهم وأمر برشي، جبة عىل كرم) آل (جد كرم وأبا البرتون، بالد عىل الشاطر
خان أنطون والشدياق املذكور البرتون عامل قتلوا هؤالء لكن الحمادية، سطو يحذروا
إليهم فزحف ببرشي، كريوز أوالد وحارة إليشاع القديس دير وحرقوا أهدن مطران
كان الذي الشامي حسن والحاج الرببارة شيخ فقتل جبيل، بالد إىل بعسكره باشا حسن
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الحمادية، حزب من ألنهم بماٍل؛ وغرمهم وبخعاز، غرزوز شيخي عىل وقبض واله، قد
عاد أن وبعد املنيطرة، وجبة علمات وادي من وغريها ومشان وعلمات فرحت وحرق
وصغار وبسبينا وعبدليل وتوال قصوبا الحمادية بعض حرق أطرابلس إىل باشا حسن

وشبطني.
كل يف العمال فغريَّ باشا مصطفى وخلفه األعظم، الصدر باشا أحمد تويف ولكن
وولده جبيل بالد عىل حمادة رسحال الشيخ فوىل بأطرابلس، باشا محمد ونصب الواليات
انتقل ١٦٨٠ سنة ويف برشي، جبة عىل حمادة أحمد بن وحسني البرتون، عىل حسني
أيًضا باشا محمد يسمى آخر وزير بأطرابلس وخلفه صيدا، إىل املذكور باشا محمد
عكار مزرعة شيخ نادر أبا الحمادية قتل ١٦٨٤ سنة ويف إقطاعتهم، يف الحمادية فأقر
وثب أطرابلس عن باشا محمد ُعزل وملا بعكار، حلبا قرية يف باشا محمد أخت وابن
وقتلوا بكرسوان، عشقوت قرية وكبسوا منها رهائنهم وأخرجوا قلعتها، عىل الحمادية
أحمد األمري بتولية األمر فصدر أطرابلس، إىل الشكوى ورفعت رجًال عرش أحد منها
دهموا رجاًال وأرسل غزير إىل أحمد األمري فسار الحمادية، إقطاعات جميع عىل معن
أشجارهم وقطع واملغرية، وأفقا والسا إيليج وادي فحرق بعلبك بالد إىل ففروا الحمادية،
إقطاعات عىل الوالية يقبل ولم الشوف إىل ورجع عنهم، فعفا أصحابه بعض بهم وشفع

الحمادية.
داغر أبا وقتلوا الحمادية فثار أطرابلس، وايل النكديل باشا عيل غاب ١٦٨٦ سنة ويف
من رجًال عرش اثني عىل الوايل فقبض وغريهما، الضنية شيخ رعد وابن حردين شيخ
األمري يحارب أن األمر إليه صدر إليها أطرابلس وايل رجع وملا وأماتهم، الحمادية أتباع
فاضل وأبا الشاعر، بن قيدبية املقدم فدعا بعلبك رأس قرية نهب ألنه الحرفوش؛ شديد
بالرجال يمده أن الشهابي بشري األمري إىل وكتب عكار، من دندش وابن الضنية من رعد
فنزل الحمادية إىل ولجأ جبيل، بالد إىل شديد األمري فهرب بعلبك، إىل وزحف فمده
دار ودك أشجارها وقطع للمتاولة، قرية أربعني وحرق فحرقها العاقورة عىل الباشا
فغنموها، قنات مغارة يف خباياهم إىل عسكره واهتدى إيليج، يف حمادة حسني الشيخ
خمسة منهم فقتلوا الحمادية، دهمهم بتنورين الباطية عني عىل نازًال العسكر كان وبينما
الحمادية، بعده فنزل أطرابلس إىل وعاد جبيل، إىل فنزل الوزير وأما رجًال، وأربعني

املدينة. ونكبوا جبيل قلعة وحرقوا
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الثاني وأحمد الثاني سليمان السلطانني أيام يف بسورية كان ما يف (6)

ثورات من تفاديًا الرابع خان محمد السلطان خلع والعلماء الوزراء بعض قرر
السلطان أخاه مكانه وانتخبوا ،١٦٨٧ سنة الثاني ترشين ٨ يف فُخلع اإلنكشارية،
املنية فيه أنشبت حني ١٦٩١ سنة حزيران ٢٣ إىل امللك منصة وامتطى الثاني، سليمان
بسورية كان ومما الثاني، خان أحمد السلطان أخوه بعده العرش إىل وارتقى مخاليبها،
إىل الحمادية املشائخ فرد باشا، محمد ١٦٩١ سنة أطرابلس عىل وىل أنه أيامه يف
الشيخ ابنه إىل والكورة حمادة رسحال حسني الشيخ إىل والبرتون جبيل فسلم إقطاعاتهم
… ديب حسن أوالد إىل والضنية حمادة أحمد بن موىس الحاج إىل برشي وجبة إسماعيل،
وحنا بكرسوان، الجوز وطا يف زعرور بن موىس أبا وقتلوا مسلكهم، سوء عن يرعووا فلم
١٦٩٢ سنة ويف جبيل، مينا من كرسوان أهل وغالل العاقورة ونهبوا الكورة، يف األسود
باشا عيل أطرابس يف وخلفه األعظم للصدر كاتبًا وصار أطرابلس، من باشا محمد نقل
إليه كتب ثم إقطاعاتهم، يف الحمادية أوًال وقرر السنة، آخر يف قدم ألنه اللقيس؛ وسموه
أغا هزيمة إىل والهرمل عكار وسلم الحكام فغري … عليهم ينهض أن باشا محمد سالفه
والزاوية الشاعر، بن قيدبية املقدم إىل والبرتون الحسامي، أغا حسني إىل وجبيل دندش،
رعد، فاضل أبي الشيخ إىل والضنية األهدني، نحلوس بن مخائيل الشيخ إىل برشي وجبة
الخوازنة املشائخ فقدم الحمادية، لقتال بالرجال ينجده أن معن أحمد األمري إىل وكتب
بعلبك، إىل العاقورة طريق عىل الحمادية فانهزم جبيل، فوق إىل رجل ألف نحو ومعهم
نيجا قرية باشا عيل وحرق رجًال، وخمسني مائة نحو بالثلج منهم وهلك الرجال فتبعهم
الكردي، أغا أحمد إىل بعلبك بالد وسلم الحمادية، معزي من رأس ألف عرش ثالثة ونهب
وأقربائه حميه بن ياغي الحاج إىل بعلبك حاكم فكتب النوري، أغا حسن إىل وجبيل
ياغي الحاج وأرسل رجًال، عرش سبعة منهم وقتل فحرضوا لديه، يحرضوا أن املتاولة
بالد إىل وأرسلهم خواصه بعض باشا عيل جهز ثم فقتلهما، باشا عيل إىل وولده املذكور
تباعهم، من رجال وسبعة ديب وحسن رسحال بن حسني الشيخ عىل فقبضوا جبيل،

والسا. قهمز بني فقتلوهم
وأقام الصدارة، منصب إىل أطرابلس وايل باشا عيل السلطان رقى ١٦٩٣ سنة ويف
أن معن أحمد األمري عىل فعرض أطرابلس، عىل واليًا املطرجي بن باشا أرسالن مكان
الكردي صعب بن حسن األمري إىل جبيل فسلم يقبل فلم الحمادية، إقطاعات يوليه
ووصلوا الحمادية، يطرد أغا محرم مدبره وأرسل الشاعر، بن قيدبية املقدم إىل والبرتون
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مختبئني كانوا الذين حمادة حسني الشيخ أوالد ليًال عليهم فوثب بالفتوح قبعل إىل
الباقني وطردوا رجًال، أربعني نحو العسكر من فقتلوا رجل مائتي نحو ومعهم هناك،
وجه معن أحمد األمري بأن الشكوى أطرابلس وايل باشا أرسالن فرفع إبراهيم، نهر إىل
بيده، التي اإلقطاعات عن أحمد األمري يزيل بأن األمر له فصدر رجاله، فأهلك عسكًرا
موىس األمري عليها يويلِّ وأن والتفاح، جزين وإقليما كرسوان إىل يليه وما الشوف وهي
أطرابلس وايل يعاونوا أن وحلب وغزة وصيدا دمشق والة إىل األمر وصدر الدين، علم
وعسكرهم بالبقاع الوالة هؤالء فاجتمع اللبنانية، األعمال عن معن أحمد األمري إزاحة عىل
األمري عن وانفض القيسية، وبعض اليمنية إليهم وضوى مقاتل، ألف عرش ثمانية نحو
عنه وبحثت شهاب نجم األمري عند واختبأ التيم، وادي إىل ففر أصحابه بعض أحمد
األمري بالد الدين علم موىس األمري وتوىل مكانه إىل كل الوالة فانفض يجدوه، فلم العساكر
القيسية إليه واجتمع التيم، بوادي أحمد األمري تظاهر الزعازع هذه ركدت وملا أحمد،
من موىس األمري فانهزم الشهابيان، ونجم بشري األمريان ومعه الشوف إىل بهم فنهض
وايل باشا مصطفى جعل أن من وتمكن بالده أحمد األمري واسرتد صيدا، إىل القمر دير
األمري عن العفو السلطان من يلتمس وأن عنده، من الدين علم موىس األمري يطرد صيدا

إقطاعاته. يف وتقرر فناله أحمد

الثاني خان مصطفى السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (7)

السلطان وفاته يوم وخلفه ،١٦٩٥ سنة شباط ٦ يف الثاني أحمد السلطان تويف قد
األمري أن بسورية أيامه يف كان ومما الرابع، محمد السلطان ابن الثاني خان مصطفى
فانقرضت عقب له يكن ولم القمر، بدير ١٦٩٧ سنة أيلول ١٥ يف تويف معن أحمد
عىل واتفقوا واليًا لهم لينتخبوا وفاته؛ بعد الشوف أعيان واجتمع معن، آل ساللة به
إىل وكتبوا املتوىف، أحمد األمري أخت ابن وهو راشيا، أمري الشهابي بشري األمري اختيار
بشري األمري عهدة إىل املعنيني األمراء إقطاعات يحول أن يسألونه صيدا وايل باشا حسني
بشريًا األمري باشا حسن فوىل املال، من عليها ما بدفع يقوم وهو املذكور، الشهابي
بشري األمري اختاروا اللبنانيني وأن انقرضت، املعنيني أرسة أن مصطفى للسلطان وعرض
والية يقبلون ال أنهم اليمنيون وعرض املعنيني، آخر أحمد األمري أخت ابن ألنه الشهابي؛
الجواب له فورد باشا، أرسالن وخلفه باشا حسني حينئٍذ وعزل الشهابي، بشري األمري
ومرتوكاتهم؛ معن آل إقطاع عىل الوالية يرث بأن أحق هو شهاب موىس حيدر األمري أن
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بشري، األمري إىل الجواب هذا باشا أرسالن فأرسل آخرهم، أحمد األمري بنت ابن لكونه
فال سنة، عرشة اثنتا عمره حيدر األمري أن السلطان لجاللة يعرض أن ملتمًسا فأجابه
الجواب كان ذلك عرض وبعد … عنه نائبًا يكون فهو بنفسه، الحكومة ييل أن يمكنه
رواية هذه أشده، يبلغ أن إىل حيدر األمري عن النيابة بطريق واليًا بشري األمري يكون أن
قارص، حيدر األمري أن األستانة إىل كتب باشا أرسالن أن غريهم وروى املؤرخني، بعض
فتوىل بشري األمري باسم الفرمان فورد اللبنانيون، انتخبه وقد للوالية كفؤ بشري واألمري

أصح. الرواية هذه أن ويظهر بالنيابة، ال باألصالة معن آل إقطاعات
١٨٤٢ سنة إىل واستمرت ،١٦٩٧ سنة لبنان عىل شهاب آل والية ابتداء فكان
قديمة شهاب وأرسة يأتي، كما النمسوي باشا عمر وتوىل قاسم، بشري األمري ُعزل حني
من بشهاب امُللقب مالك جدهم وأن قريش، بني من أصلهم إن ويقال: بالرشف، وعريقة
أوالده واستمر بحوران، أمريًا الخطاب بن عمر استعمله مالك وأن كعب، بن مرة ولد
يقوموا أن املسلمون الوالة فدعاهم بسورية، الصليبيون ظهر أن إىل اإلمارة هذه عىل
حاصبيا عىل وولوهم واملعنيني، التنوخيني دعوا كما اإلفرنج، ملناصبة التيم وادي إىل
سليم السلطان فتح وملا إقطاعهم، عىل استمروا سورية عن اإلفرنج خال وملا وراشيا،
يف وكان التيم، وادي عىل واليًا الشهابي منصور األمري كان ١٥١٥ سنة سورية األول
إىل االنحياز يف للغزايل موافًقا وكان دابق، مرج وقعة يف دمشق نائب الغزايل رجال جملة
آل مع باالتفاق غالبًا وكانوا املذكور، إقطاعهم عىل شهاب آل والية قرر الذي السلطان

بيدهم. كان ما ورثوا أن إىل وصاهروهم معن
وعىص بشارة، بالد صاحب الصغري عيل بن رشف الشيخ انتقض ١٦٩٨ سنة ويف
وبالد صفد عىل وواله لقتاله، بشريًا األمري الوزير هذا فاستنهض صيدا، وايل باشا قبالن
عىل وانترص مقاتل آالف ثمانية بنحو األمري فسار والتفاح، الشومر وإقليمي بشارة
وأرسلهما محمد، أخيه وعىل عليه وقبض كثريًا خلًقا رجاله من وأهلك مرشف، الشيخ
وحرض صفد، عىل واليًا أخيه ابن منصوًرا األمري بشري األمري وأقام باشا، قبالن إىل
بالد أصحاب صعب وبنو والتفاح، الشومر إقليمي أصحاب منكر بنو بشري األمري لدى
عىل بشري األمري أطرابلس وايل باشا أرسالن ووىل إقطاعاتهم، عىل فقررهم الشقيف،
خواصه، بعض وأرسل بمال كفلهم قد كان ألنه الحمادية؛ إىل فسلمها والبرتون، جبيل
عن مأخوذ األخرية الفصول هذه يف دوناه ما كل إن الوزير. إىل ودفعه منهم فجمعه

وبالده. أيامه يف كانت إذ األمور؛ لهذه عيان شاهد وهو الدويهي، العالمة تاريخ
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عرش السابع القرن يف بسورية العلم بعضمشاهري يف (8)

القرن أعيان يف األثر خالصة سماه تأليًفا الدمشقي املحبي محمد العالمة وضع قد
يأتي: ما منه فانتقينا ترجمة ١٢٨٤ ضمنه عرش الحادي

إىل قرمان من أبوه قدم القرماني، الدمشقي أحمد بن يوسف ابن هو القرماني: أحمد
الحرمني، لوقف كاتبًا ابنه وصار ببعلبك ُقتل ثم األموي، الجامع نظارة وويلِّ دمشق،
الدول فيه ذكر األول، وآثار الدول أخبار وسماه املشهور، تاريخه وألَّف له ناظًرا ثم

.١٦١٠ سنة وتويف واألمراء، املوايل من وكثريين
يف زمانه فرد وكان الدين، بدر ويلقب بدمشق، ونشأ بصفورية ولد البوريني: حسن
وحاشيته البيضاوي، تفسري عىل تحريراته منها: كثرية تآليف وألف والفنون، العلوم
ورشح الزمان، أبناء يف األعيان وتراجم الترصيف، يف التفتزاني لسعد املطول عىل
سماها مجموعات وسبع أطرابلسية، وأخرى حلبية ورحلة الفارض، بن عمر ديوان
األيدي، تتداوله شعره من ديوانًا وجمع كثرية ومقاالت ورسائل السبع، السيارات

.١٦١٥ سنة وتويف
فيه وجمع الشعر، وأتقن حلب إىل عمر ابن جزيرة من أبوه رحل الجزري: بن حسني
الكثرية، املدائح فيهم وله أطرابلس، أمراء سيفا بني عىل يرتدد وكان والرقة، الصناعة
منه، األخذ كثري املعري العالء أبي بشعر مغرًما وكان األيدي تتداوله ديوان له وُجمع

.١٦٢٤ سنة نحو وتويف
كثرية، تآليف وله نحويٍّا، مفًرسا متمكنًا فقيًها وكان الغزي: حبيب بن الدين رشف
البصائر تنوير سماها الفقه، يف نجيم البن والنظائر األشباه كتاب عىل حاشيته منها
وله أيًضا، الفقه يف والغرر الدرر كتاب عىل وتحريرات والنظائر، األشباه رشح يف
سنة إىل ١٦٢٠ سنة بني وفاته وكانت الرسائل، بجميع الفضائل محاسن سماه كتاب

.١٦٣٠
ثالثني فساح السياحة يف أخذ كاهله اشتد وملا ،١٥٤٦ سنة ببعلبك ولد العاميل: البهاء
شتى، علوم من نادرة كل فيه جمع الكشكول سماه كتابًا فيها وألَّف مرص ودخل سنة،
املستقيم، والرصاط الوثقى العروة املسمى التفسري منها جليلة أخرى مؤلفات وله
الفرقان مزايا يف املتني الحبل مسمى آخر وتفسري الحياة، بعني امُلسمى والتفسري
الهيئة، يف وامللخص النحو يف والتهذيب األصول يف والزبدة الفالح ومفتاح املبني،
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العربية علم يف الصمدية والفوائد البيضاوي، وحوايش للزمخرشي الكشاف وحوايش
.١٦١٥ سنة وفاته وكانت غريها، إىل

الفقه، يف البيضاوي عىل حاشيته منها بديعة، تآليف له الحلبي: البيلوني هللا فتح
سماه آخر وكتاب الحموي، علوان الشيخ عقيدة رشح الحسوي الفتح سماه وكتاب
مشتملة مجموعات وله والطاعون، الوباء دفع أدوية يف املسلمون عليه يعول ما خالصة

.١٦٣٢ سنة وتويف قليل غري شعر وله غريبة، تعاليق عىل
بالسرية املعروفة النبوية السرية البديعة املؤلفات من له الحلبي: برهان بن الدين نور
القايض رشح عىل وحاشيته املأمون، النبي سرية يف العيون إنسان وسماها الحلبية،
للجالل الورقات رشح عىل وحاشية املحيل، للجالل املنهاج رشح عىل وحاشية زكريا
وهو املزهر زهر سماه وكتاب التفتزاني، للسعد الترصيف رشح عىل وحاشية املذكور،
البدور ومطالع للفاكهي، القطر رشح عىل ورشح اللغة، يف للسيوطي املزهر مخترص
السنية والتحفة األزهرية، رشح برشح العلوية والفوائد والشذور القطر بني الجمع يف
وكانت ذلك، غري كثرٍي إىل الصبابة ديوان مخترص الصبابة وصبابة األجرومية، رشح

.١٦٣٤ سنة وفاته
تفسري بعض عىل حاشية املؤلفات من له الحنفي: الدمشقي العبادي الرحمن عبد
العباد ألفقر الزاد من املستطاع سماه الذي املشهور واملنسك للزمخرشي، الكشاف
الريا والروضة الفقه عبارات يف الهدية وكتاب ،١٣٠٤ سنة بالقاهرة طبع عماد ابن
سنة وتويف لطيف، شعر وله الفنون سائر يف كثرية رسائل وله بداريا، ُدفن من يف

.١٦٤١
والنظائر األشباه كتاب عىل حاشية منها النافعة، التآليف له التمرتايشالغزي: صالح
كتاب ورشح الفقه يف منظومة وله والنظائر، األشباه رشح يف الجواهر زواهر سماها
وسماه لألسيوطي النقاية رشح وله النحو، يف محمد لولده ألفية ورشح امللوك، تحفة

.١٦٤٥ سنة وتويف ذلك، غري إىل النقاية رشح يف العناية
فيها: قاله ومما نفسه، ترجمة هو وضع وقد غزة، من بدر بن محمد هو الغزي: النجم
يف البهية الحلة سماه األجرومية نظم مؤلفاته من وأن ٩٧٧ه/١٥٦٩ سنة ولد أنه
أربعة يف لوالده منظومة ورشح له، القواعد ورشح هشام البن القطر ورشح األجرومية،
بيت، مائة النحو يف ومنظومة البدرية امللحة رشح يف النجمية املنحة سماه بيت آالف
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ومقالة البهجة، سماه النحو يف ومخترص والنسيان، الفقر مورثات يف العقيان ونظم
األفعال المية ورشح الحاجب، البن الشافعية عىل ومقالة هشام البن التوضيح عىل
الشحنة ابن منظومة عىل الحموي املحب العالمة رشح ونظم الترصيف، يف مالك البن
عدم يف األساطني رواة ونظم الفقه، يف املنهاج فرائض ونظم والبيان، املعاني يف
عقد املحبي له وذكر ذلك، غري إىل السيوطي الدين لجالل السالطني عىل الدخول
وكتاب أشبه، وما والزهد النصيحة يف الوضع غريب كتاب وهو الكالم، لعقد النظام
املائة أعيان يف السائرة الكواكب سماه وكتابًا اإلمارات، تحرير يف العبارات تحبري

.١٦٥٠ سنة وتويف ذلك، غري إىل العارشة
الذهب معادن سماه تاريخ مؤلفاته ومن بحلب، الشافعية مفتي الحلبي: الوفاء أبو
ألفية عىل ورشح التصوف، يف الهدى طريق وكتاب حلب، بهم املرشفة األعيان يف
عىل وحاشية البيضاوي عىل وحاشية للسيد، املفتاح رشح عىل وحاشية مالك، ابن
.١٦٦٠ سنة وفاته وكانت، حسن شعٌر وله البديعيات ورشح للمحيل، املنهاج رشح

وله السائرة، الفتاوى صاحب وهو عرصه، يف الحنفية شيخ كان الرميل: الدين خري
غالب فيها رد الغفار، منح كتاب عىل حواشيه منها الفقه، يف التآليف من غريها
والنظائر األشباه وعىل للعيني الكنز رشح عىل وحواشيه الكنز، كتاب عىل اعرتاضاته
ديوان وله الفصولني، وجامع والزيلعي الرائق البحر عىل تعليقات وله نجيم، البن

.١٦٧٠ سنة وتويف املعجم، حروف عىل مرتب شعر
تآليف وله وتوطنها أطرابلس، إىل ورحل بحماة ولد أطرابلس، مفتي البصري: عيل
ألفي يف الغرر ونظم األبحر، ملتقى رشح يف األبخر قالئد منها وغريه، الفقه يف كثرية
الفقه ألغاز يف منظوم كتاب وله اإلعراب، قواعد ونظم الجرجانية، العوامل ونظم بيت

.١٦٧٩ سنة وتويف وأجوبتها، سؤال ألف عىل يشتمل العني، الحور سماه
يف ورشحه املنار ونظم الفقه، يف الوقاية نظم منها كثرية مؤلفات له الحلبي: الكواكبي
أخرى وحاشية سعدي، مناقشة بها التزم البيضاوي تفسري عىل وحاشيته األصول،
.١٦٨٤ سنة وتويف اللطافة، غاية يف ونثر نظم وله ذلك، وغري الدين، عصام بها انتقد
حسنة مؤلفات وله املرصي، الشنواني بكر أبو سورية عن خارًجا هؤالء وعارص
وحاشية للفاكهي، القطر رشح عىل وحاشية مجلدات، يف التوضيح متن عىل حاشية منها
عىل مطول ورشح األزهري، خالد للشيخ األزهرية رشح عىل وحاشية الشذور، رشح عىل

.١٦١٠ سنة وتويف وغريها األجرومية
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العقائد رشح عىل رشح منها كثرية ومؤلفاته القاهري، املناوي الرءوف عبد ثم
وكتاب رشيف، أبي البن العقائد نظم عىل ورشح األماني غاية سماه التفتزاني، للسعد
جمع وكتاب الصغري الجامع عىل ورشح والكالم، املنطق بأصول األعالم أعالم سماه
والهيئة، والطب والترشيع والنحو والفرائض والعقد الدين أصول أي: علوم عرشة فيه
ثم ،١٦٢١ سنة وتويف غريها، كثرٍي إىل القاموس عىل ورشح والتصوف، النجوم وأحكام
يف منظومة وهي التوحيد، جوهرة منها كثرية مؤلفات وله أيًضا املرصي اللقاني إبراهيم
الفتوى، أصول ومنازل العادات وخوارق املكاشفات، صاحب سماه وكتاب العقائد، علم
وأشهر أيًضا املرصي اإلسحاقي محمد ثم ،١٦٣١ سنة وتويف غريها، إىل اإلفتاء وقواعد
األول، أرباب من مرص يف ترصف من يف األول أخبار لطائف املسمى تاريخه مؤلفاته
السابق الشنواني بكر أبي أخت ابن وهو الخفاجي الشهاب ثم ،١٦٥٠ سنة وفاته وكانت
القايض، تفسري عىل حواش الرايض وكفاية القايض عناية منها شتى مؤلفات وله ذكره،
املصطفى حقوق بتعريف الشفا كتاب ورشح للبيضاوي، التنزيل أنوار عىل حاشية وله
وتويف غريها، كثرٍي إىل للحريري الخواص أوهام يف الغواص درة ورشح عياض، للقايض
وهو املخترص، عىل حاشية مؤلفاته وأشهر املرصي اليموني الدين برهان ثم ،١٦٥٨ سنة
باملنح اللدنية املواهب كتاب عىل وحاشية للقزويني، والبيان املعاني يف املفتاح تلخيص
.١٦٦٨ سنة وتويف البيضاوي تفسري عىل وحاشية القسطالني، الدين لشهاب املحمدية
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الثالث الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
السابععرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف (1)

الثالث، أتناسيوس خلفه السابق القرن تاريخ يف ذكره مر الذي الرابع دوروتاوس إن
مطران أغناتيوس بعضهم اختار وفاته وبعد ،١٦١٩ سنة وتويف كاثوليكيٍّا كان إنه وقيل:
مات، حتى كريلس أغناتيوس واضطهد املذكور، أثناسيوس أخا كريلس وبعضهم صيدا،
سنة آذار ١٠ يف حلب من كتبها رسالة من ويظهر بالبطريركية، أغناتيوس فاستقل
حلب مطران وكرمه أفتيموس، خلفه وفاته وبعد بطريرًكا، حينئٍذ باقيًا كان أنه ١٦٣٠

الكثلكة. إىل يجنح كان إنه السمعاني: وقال …
إىل والرسيانية اليونانية من كنيسته رتب ترجم أنه تاريخه يف الدويهي وروى
أفتيشيوس وخلفه رومة، كنيسة حساب يتبع أن أراد ألنه مسمًما؛ مات إنه وقيل: العربية،
الرحلة صاحب وهو ،١٦٤٣ سنة الزعيم مكاريوس خلفه هذا وفاة وبعد الساقيس،
بولس الشماس ابنه فيها أخباره وكتب والبغدان، والفالخ وبلغارية القسطنطينية إىل
بعضها شهر امللكيني، أنطاكية بطاركة يف كثرية فوائد عىل اشتمل كتاب يف الزعيم
أن ويظهر ،١٩٠٠ سنة إىل ١٨٩٦ سنة من روسية نزيل الدمشقي مرقس جرجس
وكان الخامس كريلس وُسمي حفيده وخلفه ،١٦٧٢ سنة تويف مكاريوس البطريرك
جداٍل بعد الكاثوليكي املذهب إىل بانحيازه وجاهر واليونانية، العربية باللغتني ضليًعا
عىل تابعوه أساقفة أربعة معه وكان الدويهي، إسطفانوس البطريرك وبني بينه كان
إذ توافيطس عليه أدخلوا له املخالفني لكن صور، مطران الصيفي أفتيميوس ومنهم ذلك
ثم ،١٦٨٦ سنة بالبطريركية استقل عزله أو توافيطس وفاة بعد أنه إال بطريرًكا انتخبوه
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بضع بامللة الشقاق وتمكن الدمشقي، الدباس أتناسيوس البطريركية إىل املخالفون رقى
حلب، عىل مطرانًا يكون أتناسيوس أن عىل البطريركني بني االتفاق وقع أن إىل سنني
األنطاكي البطريرك اسمه يوقع كان كريلس إن ويقال: … بالبطريركية يستقر وكريلس
إكليمنضوس البابا بلغ وملا قبًال، األنطاكي البطريرك اسمه يوقع وأتناسيوس حاًال،
الثاني كانون ٩ يف رسالة إليه بعث الكاثوليكي، اإليمان كريلس اعتناق عرش الحادي
٣٠ يف البابا من الجواب إليه فورد فدونها إيمانه، دستور يدون أن وسأله ،١٧١٦ سنة
هذا وتويف الرسمي التثبت يمنحه لم لكنه ترصفه، من مرسته له مبينًا ١٧١٨ سنة أيار

.١٧٢٠ سنة البطريرك
مخلوف بن يوحنا البطريرك فهم القرن هذا يف املوارنة عىل أنطاكية بطاركة وأما
البطريركية عىل واستمر ،١٦٠٨ سنة تويف الذي الرزي، يوسف البطريرك خلف األهدني
أيًضا، أهدن من عمرية جرجس البطريرك وخلفه ،١٦٣٣ سنة األول كانون ١٥ إىل
العاقوري، يوسف البطريرك بعده وقام ١٦٤٤ سنة تموز ٢٩ إىل البطريركية فدبر
سنة الثاني ترشين ٢٣ يف وتويف أشهر، وبعض سنني ثالث إال البطريركية يدبر ولم
األول كانون ٢٣ يف األبرار راحة إىل وانتقل الصفراوي، يوحنا البطريرك وخلفه ،١٦٤٧
ينال وذهب أطرابلس)، (بزاوية بسبعل قرية من جرجس البطريرك وخلفه ١٦٥٦ سنة
الدويهي إسطفانوس البطريرك العالمة وخلفه ،١٦٧٠ سنة نيسان ١٢ يف جهاده أجر
الرب بكرم مجاهًدا وبقي النادرة، السامية والفضائل الوافرة، البديعة املؤلفات صاحب

.١٧٠٤ سنة أيار ٣ يف مضاعًفا أجره ألخذ دعاه أن إىل
توافان منهم انتخب ذكره املار صفرونيوس استقالة فبعد أورشليم بطاركة وأما
أن وبعد أخته، ابن أو سالفه صفرونيوس أخي ابن كان أنه بعضهم وروى ،١٦٠٨ سنة
بالقسطنطينية تويف ثم وروسية، القسطنطينية إىل سار أورشليم يف سنني بعض رصف
ثم األردن، بجانب دير يف راهبًا وكان سالفه أنسباء من بايزيوس وخلفه ،١٦٤٦ سنة
ملدافيا إىل وسار أورشليم، عىل بطريرًكا انتخب وهناك بغلطة، دير عىل رئيًسا صار
البطريرك عليه فانقلب أورشليم، إىل وعاد بالتقادم كاهله الروس قيرص فأثقل وروسية
القسطنطينية يف املقدس القرب تخص كنيسة وأقفل الحكومة، إىل به ووىش القسطنطيني
سبيله خىل ثم مدة، فيها فُسجن أدرنة إىل سار ثم ملدافيا، إىل يعود أن فاضطر …
مذهب فاتبع رشده أعدمه إنه قيل: حتى عضال مرٌض واعرتاه أورشليم إىل فرجع
واختار الضالل، من ساحته بعضهم وبرأ ،١٦٦٠ سنة املحتوم القضاء به نفذ ثم اليهود
،١٦٦١ سنة له خلًفا أنكتاريوس األساقفة وبعض القسطنطيني والبطريرك ملدافيا ملك
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إىل مرص ملوك تاريخ التآليف من وله إكريت، من وأصله سيناء جبل يف ناسًكا وكان
وكلوين لوتر ألضاليل الروم كنيسة مخالفة فيها يبني ورسالة األول، سليم السلطان
ومنازعة وأمراضه، لشيخوخته رياسته من بها استقال السلطان إىل عريضة ورفع
رياسة يف كتابًا وألف بأورشليم، ميخائيل القديس دير يف واعتزل له، القدس رهبان
كلوين، بدع لرد ١٦٧٢ سنة بأورشليم عقد مجمًعا وشهد باليونانية، الروماني الحرب
سنة أنكتاريوس وتويف املبتدع، هذا غوايات بها يفند سيناء طور رهبان إىل رسالة وأرسل
مرتيبوليًطا وكان اإلكريتي، الثاني دوزيتاوس ١٦٧٢ سنة استقالته بعد وخلفه ،١٦٧٤
أضاليل به نبذ لحم بيت يف مجمًعا عقد البطريركية إىل ترقيته وبعد فلسطني، لقيرصية
الرومانيني، واألحبار بالالتني فيه يندد أورشليم بطاركة تاريخ تآليفه وأشهر كلوين،
كتابه وطبع النقد بصناعة إملامه قلة منه ويظهر الكلوينيني، مع بيشء يتسامح وال
وذكر األرثوذكيس، اإليمان ترس سماها محاورة أيًضا وله ،١٧١٥ سنة ببوخاريست

.١٧٠٧ سنة وتويف ١٦٩٩ وسنة ١٦٩٨ سنة أخرى رسائل له بعضهم

عرش السابع القرن يف الدينيني بعضاملشاهري يف (2)

املوارنة بمدرسة العلوم درس املطويشالقربيساملاروني: بطرس األب هؤالء من
البابا وأرسله وعلمائهم فضالئهم من وكان اليسوعيني، اآلباء جمعية إىل وضوى برومة،
الكلدان ليقبل وغريه؛ األمدي آدم سفريه مع الكلدان بطريرك إيليا إىل الخامس بولس
لرسائل الشدراوي إسحق املطران مع املرتجم هو وكان بحضورهم، الكاثوليكي اإليمان
من معجمهم وأعمال واألساقفة، البطريرك ولرسائل الرسيانية، إىل الالتينية من البابا
الالهوت يف ومقالة بالالتينية، مرشوح رسياني غرامطيق وله الالتينية إىل الرسيانية
لفحص وغريه بلرمينوس الكردينال مع الرسويل الكريس أقامهم ممن وكان األدبي،

.١٦٣٠ سنة نحو املطويش وتويف لطبعها، املوارنة فروض كتب
املوارنة بمدرسة بالعلوم تخرج العاقوري: املاروني شلق بن القسنرصهللا ومنهم
ومقاالت الالتينية إىل الرسيانية من أيوب سفر وترجمة الكنيسة، يف مؤلف وله برومة
برافنا، للموارنة مدرسة بها تنشأ أن موته عند بها أوىص وافرة ثروة أحرز وقد أخرى،
،١٦٣٩ سنة املدرسة فأنشأ لوصيته، منفذًا الحرصوني عواد بن جربائيل القس وأقام
نرص القس وتويف برومة املوارنة مدرسة إىل تالميذها ونقل ١٦٦٤ سنة أقفلت ولكن

.١٦٣٥ سنة هللا
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وتلقى ١٥٧٧ سنة بأهدن ولد املاروني: األهدني الصهيوني القسجربائيل ومنهم
لتعليم أستاذًا وأقيم الالهوت، يف ملفان مرتبة ونال برومة املوارنة بمدرسة العلوم
الثالث لويس دعاه أن إىل برومة (الحكمة) السابيانسا مدرسة يف والعربية الرسيانية
برتبة ورشفه بربيس، امللكية املدرسة يف أستاذًا ليكون ١٦١٤؛ سنة إفرنسة ملك عرش
(األسفار البوليكلوتا نرش عىل جاي يل ميخائيل األب كثريًا وعاون ملكي، ترجمان
إىل وترجمتها والعربية، الرسيانية النسختني لضبط الربيسية لغات) بعدة املقدسة
وقد الحرصوني، يوحنا والخوري ذكره اآلتي الحاقيل إبراهيم ذلك يف وشاركه الالتينية
نحو يف كتاب وله ،١٦١٤ سنة برومة وطبعه الالتينية، إىل العربية من الزبور ترجم
طبعت الالتينية إىل اإلدرييس جغرافية وترجمة ،١٦١٦ سنة بربيس طبع الرسيانية
ذلك، غري إىل وخصالهم أهلها، ودين الرشق مدن بعض يف ومقالة ،١٦١٩ سنة بربيس

.١٦٤٨ سنة وتويف
جبيل، عمل من حاقل بقرية ونشأ ولد املاروني: الحاقيل إبراهيم العالمة ومنهم
عهد وقد برومة، والعربية الرسيانية وعلم برومة، املوارنة بمدرسة العلوم وأتقن
الربيسية، البوليكلوتا بطبع أيًضا الصهيوني إىل عهد بما جاي يل ميخائيل األب إليه
به ألحق وقد الرشقي، التاريخ يف املرصي الراهب ابن كتاب ترجمة مؤلفاته ومن
سنة بربيس ترجمته وطبعت وأنسابهم، العرب تاريخ يف مسهبة مقاالت الحاقيل
الالتينية إىل البيعيني املؤلفني يف الصوباوي يشوع عبد قصيدة ترجمة ثم ١٦٥١
نحو يف كتاب وله ،١٦٥٣ سنة برومة ترجمته وطبعت عليها، وحواشيه لها ورشوحه
يف أبولونيوس تأليف من والسابع والسادس الخامس الكتب وترجمة الرسيانية، اللغة
قوانني وترجمة الرشقية الفلسفة يف مخترص وله الالتينية، إىل العربية من الهندسة
الحيوان ديوان وترجمة الالتينية، إىل وأجوبته ومواعظه الكبري أنطونيوس القديس
درجة أن يف البطريق بن سعيد أي: ألفتيشيوس االنتصار كتاب وله للسيوطي،
البابا اسم أصل يف طويلة مقالة الكتاب بهذا وألحق القسوس، درجة غري األساقفة
ترجمة أيًضا وللحاقيل … العرب تاريخ عىل كالمه يف هوتنجارس عىل ورد ورياسته،
وتويف الالتينية، إىل العربية بالقوانني املعروفة النيقوي املجمع إىل املعزوة القوانني
الواتيكانية. املكتبة إىل وفاته بعد كتبه ونقلت ،١٦٦٤ سنة تموز ١٥ يف برومة الحاقيل
املوارنة مدرسة ودخل بعكار، بشدرا ولد املاروني: الشدراوي إسحق األسقف ومنهم
إىل عمرية جرجس البطريرك ورقاه ١٦١٨ سنة إىل بها وأقام ،١٦٠٣ سنة برومة
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يوحنا البطريرك رقاه ثم بريوت كهنة رئيس وجعله ،١٦٢٠ سنة الكهنوت درجة
اللغة نحو يف كتاب املؤلفات من وله ،١٦٢٩ سنة أطرابلس أسقفية إىل مخلوف
مخلوف، يوحنا والبطريرك الثامن، أدريانوس البابا مديح يف وقصيدتان الرسيانية
والخطية األريض الفردوس ويف الخلق، أيام ستة يف الرب عمل يف الهوتية مباحث وله
واستدعاه ذلك، غري إىل إلخ وجهنم األريض والفردوس اآلباء ويمبوس واملوت، األصلية
املدينة، بهذه الشهرية مكتبته لتنظيم مديوالن؛ إىل بوروماوس فريدريك الكردينال
آل إن ويقال: امرأته، فماتت مزوًجا وكان ،١٦٦٣ سنة بجبيل إسحق املطران وتويف

ذريته. من برشي وجبة أطرابلس يف طربية
والدين من بحلب ولد فهذا الكاثوليكيني: الرسيان بطريرك أخيجان أندراوس ومنهم
بإرشاد الكاثوليكي املذهب واعتنق اليعقوبية، وجحد العلوم، ببعض وتهذب يعقوبيني
بالعلوم، للتخرج برومة املوارنة مدرسة إىل أرسله الذي العاقوري، يوسف البطريرك
األسقفية إىل ثم الكهنوت، درجة إىل الصفراوي يوحنا البطريرك فرقاه لبنان إىل وعاد
بعد صري (الذي الدويهي إسطفانوس بالقس مصحوبًا حلب إىل وسريه ،١٦٥٦ سنة
رسيانًا وسموا القويم، اإليمان إىل اليعاقبة من كثريين ارتداد لهما هللا فيرس بطريرًكا)،
هؤالء انتخب ١٦٥٩ سنة اليعاقبة بطريرك سمعان أغناتيوس تُويف وملا كاثوليكيني،
بواسطة السلطان جاللة من الفرمان ونال عليهم، بطريرًكا أندراوس الكاثوليكيون
إىل إيمانه دستور ١٦٦٢ سنة وأرسل بيكات، فرنسيس املسمى بحلب إفرنسة قنصل
أسقفية إىل أخاه ورقي ،١٦٦٥ سنة السابع إسكندر البابا فثبته الرسويل، الكريس
وفضائله بجهاده عدًدا الكاثوليكية ملته وزاد ديوانيسيوس وسمي الرسيان عىل حلب

.١٦٧٨ سنة رواية ويف ١٦٧٧ سنة وتويف وعلمه،
خاصة تأليفان وله ذكره: املار مكاريوس البطريرك ابن الزعيم بولس ومنهم
إىل دمشق إىل انتقالهم منذ الكاثوليكيني الروم بطاركة أخبار به ن دوَّ أحدهما
األستانة إىل ١٦٥٥ سنة إىل ١٦٥٢ سنة والده رحلة كتاب والثاني والده، زمان
بطاركة لبعض سلسلة فيها ذكر مقدمة عليها وعلق وروسيا، ورومانيا وبلغاريا
عىل وزاد وبدل فاخترص وضعها، قد والده كان سلسلة من جمعها األنطاكيني، الروم

هذا. بولس وفاة بسنة ينبئنا بما نظفر ولم رأى، بحسبما والده كالم
نحو برشي جبة قرى إحدى ببان ولد فهذا املاروني: الباني نريون بن مرهج ومنهم
برومة، املوارنة مدرسة إىل ذكره املار الحاقيل إبراهيم خاله وأخذه ،١٦٣١ سنة
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للغة معلًما الرسويل الكريس فأقامه السبق، قصبات حائًزا العلوم بها فاقتبس
يف قانونيٍّا صري ثم املذكور، لخاله خلًفا برومة الكلية الحكمة بمدرسة الرسيانية
واسمهم ودينهم املوارنة أصل يف كتابه مؤلفاته من هناك، أوسطاتيوس القديس كنيسة
أفوبليا سماه بالالتينية آخر كتاب وله ١٦٧٩ سنة برومة طبع وقد الالتينية، يف
الرسيان كتب من فيه جمع ١٦٩٤ سنة برومة طبع الكاثوليكي اإليمان سالح) (أي:
للربوتسطنت، خالًفا الكاثوليكي املعتقد صحة عىل القاطعة البينات القديمة والكلدان
وطبعت والعربية، بالرسيانية الجديد العهد أسفار وسائر األناجيل بتنقيح عني وقد
عىل دالة الفائدة جزيلة مقدمة إليها وأضاف ١٧٠٢ سنة برومة مناظرته تحت

.١٧١١ سنة تويف وقد اطالعه وغزارة باعه وطول فقاهته،
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الرابع الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
الثامنعرش

القرن هذا يف بسورية كانت التي األحداث يف

الثالث خان أحمد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (1)

خان أحمد السلطان أخيه وإقامة بخلعه الثاني خان مصطفى السلطان والية انقضت
األمري خلف الذي شهاب بشري األمري أن بسورية أيامه يف كان ومما ،١٧٠٣ سنة الثالث
املعاملتني إىل صفد من األعمال كل صيدا وايل باشا أرسالن واله ،١٦٩٧ سنة معن أحمد
املال لجباية بنفسه توجه ثم بصفد، واليًا منصوًرا األمري أخيه ابن وجعل بكرسوان،
املعنيني، مدفن يف فدفنت صيدا إىل جثته وُحملت ١٧٠٧ سنة بصفد فتويف السلطاني،
وعرضوا شهاب، موىس األمري ابن حيدر األمري تولية عىل رأيهم وقر البالد أكابر واجتمع
إحدى حينئٍذ عمره وكان القمر دير إىل به فأتوا إليه، فأجابهم باشا ألرسالن األمر

سنة. وعرشين
بني املشايخ فوىل باشا، بشري أخوه وتوالها صيدا والية عن باشا أرسالن ُعزل ثم
حيدر األمري بالد أطراف عىل يسطون وأخذوا البشارة، بالد عىل املتاولة الصغري عيل
فنهض الشقيف، وبالد والتفاح الشومر إقليمي والة صعب وبنو منكر بنو إليهم وانضم
الدوائر بها دارت وقعة فكانت املتاولة، فالتقاه النبطية إىل وبلغ لكبتهم حيدر األمري
فرسان عليهم فأغارت القرية يف بعضهم وتحصن كثري خلٌق منهم وقتل املتاولة، عىل
عنه نائبًا هرموش أبا محمود الشيخ حيدر األمري ونصب آخرهم عن فأهلكوهم األمري،
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الدين علم بني األمراء يقوي فأرسل باشا بشري عىل ذلك فثقل البشارة، بالد حكومة يف
قييس. وهو حيدر األمري عىل اليمنية من وغريهم

املجافاة الدين علم بنو األمراء وأظهر بالشوف، اليمنية حزب عظم ١٧٠٩ سنة ففي
محمود وكان الشويفات، حاكم أرسالن يوسف األمري ذلك عىل وماألهم حيدر لألمري
األمري فطلبه واعتسف، جار قد بشارة ببالد عامًال حيدر األمري نصبه الذي هرموش أبو
باشا، لقب السلطان من له فالتمس األمري، غضب من ليحميه باشا بشري إىل فلجأ إليه
بعسكر مصحوبًا وأرسله حيدر، األمري والية عىل اليمني الدين علم يوسف األمري ونصب
ومعه غزير إىل األمري فنهض القمر، دير من حيدر األمري لطرد املذكور باشا وبمحمود
بغزير وقعة فكانت أثره، يف عسكًرا الدين علم يوسف األمري فأرسل البالد، أعيان بعض
يثق لم حيدر األمري أن عىل … البحر إىل اليمنية عسكر بها تقهقر واليمنية القيسية بني
هناك واختفى الهرمل إىل ذويه ببعض وسار الحرب عىل االختفاء فآثر بعد، فيما بظفره
غزير من القيسية عسكر خروج اليمنية تحقق وملا عزرائيل، بمغارة تعرف بمغارة
الوقعة هذه الشعراء بعض وأرخ القمر، دير إىل وقفلوا وأحرقوها فنهبوها دهموها،
التاريخ صاحب الشهابي شمالل حيدر األمري وروى ،١٧١١ سنة أي: غزير ندمت بقوله:
يوسف األمري فأرسل حبيش، وآل خازن آل بني وقع خالف وهو آخر، بوجٍه الحادثة هذه
األمري فركب رجال، ثالثة منهم وقتلوا حبيش، آل فمنعهم غزير إىل فرسانًا الدين علم

ونهبها. غزير فأحرق أطرابلس، إىل الحبشيون فانهزم غزير إىل بعسكٍر يوسف
بعد البالد يف فجار الدين، علم يوسف األمري مدبر هرموش أبو باشا محمود أما
القيسية، عىل ثقًال ذلك فزاد الدين علم آل األمراء بنات من بنتًا وتزوج حيدر، األمري فرار
املتن رأس قرية يف وحل الهرمل مغارة من فسار إليهم، يعود بأن حيدر األمري وراسلوا
وعرف إليه، فاجتمعوا وغريها بالشوف للقيسية األعالم وأنفذ اللمعي، حسني املقدم عند
بشري إىل وكتب والجرد، واملتن الغرب يف اليمنية ودعى فخاف هرموش، أبو محمد بذلك
بعسكره باشا بشري فنهض يستنجدهما، دمشق وايل باشا نصوح وإىل صيدا وايل باشا
بشري إىل باشا محمود وكتب إلياس قب إىل بعسكره باشا ونصوح بريوت، حرش إىل
املغيتي إىل بعسكره يقوم أن باشا نصوح وإىل مري، بيت إىل بعسكره يقوم أن باشا
واحد بيوٍم يدهموا أن جميًعا وعزموا دارا، عني إىل البالد بعسكر هو ونهض حمانا، فوق
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اللمعي مراد املقدم رأي فكان القيسيني، أصحابه حيدر األمري فاستشار حيدر، األمري
دارا، عني إىل ليًال ينهضوا أن الباقون وصوب كرسوان، إىل العساكر وجه من يقوم أن
فبلغوا أقسام ثالثة عسكرهم وقسموا … للحال وساروا وعسكره، باشا محمود فيدهموا
عسكر دخل ثم اللمعيان، حسني واملقدم هللا عبد املقدم أوًال ودخلها غلًسا، دارا عني
كثري، خلٌق الفريقني من وهلك البسالة آيات القيسية وأبدى القرية، إىل عنوة حيدر األمري
هرموش أبي باشا محمود عىل وقبضوا أربعة، وأُرس ثالثة الدين علم آل األمراء من وُقتل
إىل كل عاد كان بما دمشق ووايل صيدا وايل علم وملا اليمنية، الشتات أيدي ورضبت
عىل باملقدم ولقبه اللمعي، حسني املقدم عىل رجل القتال انقضاء بعد ودخل واليته، مقر
ى يسمَّ أن يريد باملقدم.» وتناديني أمراء ثالثة «أقتل قائًال: وقتله سيفه، فانتىض عادته،
املأسورين، اليمنية األمراء ومعه الباروك، إىل دارا عني من حيدر األمري توجه ثم أمريًا،
محمود لسان بقطع أمر ثم الدين، علم آل ساللة بهم وانقرضت روسهم بقطع فأمر
وسمى ظافًرا، القمر دير إىل وعاد باشا، ألنه للدولة؛ حرمة يقتله ولم هرموش، أبي باشا
عساف لألمري ابنته ج وزوَّ اللمعي، حسني األمري ببنت هو وتزوج أمراء، اللمعيني املقدمني
نصف وأقطعه اللمعي مراد األمري بأم تزوج ثم وبكفيا، شباب بيت قاطع وأقطعه ابنه
ثم دارا، عني يوم بسالته من شاهده ملا وأحبه اللمعي، هللا عبد باألمري أخته ج وزوَّ املتن،
وسلخ يليها، وما الناعمة النكدي عيل والشيخ جزين إقليم القايض قبالن الشيخ أقطع
بشري، وأخيه تلحوق محمد إىل وسلمه أرسالن، يوسف األمري والية عن األعىل الغرب عمل
األخ لهم وكتب املشايخ هؤالء مقام ورفع الجراد، عمل امللك عبد جنبالط الشيخ وأقطع
وعني وبتلون ماطور وعني ونيحا، بتقلني وهي قرى خمس بنفسه وخص العزيز، عبد

دارا.
ماله بنصف وأوىص جزين، إقليم حاكم القايض قبالن الشيخ تويف ١٧١٥ سنة ويف
خمسة إال تركته من األمري يأخذ فلم جنبالط، عيل للشيخ اآلخر وبالنصف حيدر لألمري
الشيخ وكان بحنني، ومزرعة برسى مرج إقطاعه من بنفسه وخص قرش، ألف وعرشين
يليهم أن وفاته بعد ذووه فارتأى القايض، قبالن الشيخ بابنة متزوًجا جنبالط عيل
األمري تويف ١٧١٧ سنة ويف جزين، إقليم فسلمه حيدر األمري إىل به وأتوا عيل، الشيخ
فأخذت ولد هللا عبد لألمري يكن ولم الوايل، حيدر األمري أخت غضية زوج اللمعي هللا عبد
نهر منبع عند معن ابن وجزيرة بالبورشية، كعكة أبي بستان تركته من نصيبها غضية

بريوت.
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نساء بأربع وتزوج كريًما، حليًما عادًال وكان حيدر، األمري تويف ١٧٣٢ سنة ويف
واألمراء أم، من وأحمد ملحم األمريان وهم بنني، تسعة ورزق رساري وثالث السنة حسب
بنات من وكلتاهما األوىل أخت وهي أخرى، أم من وحسني ومعن وعيل ويونس منصور
األمري بنت من بشري واألمري اللمعي، مراد األمري أم من عمر األمري ثم حاصبيا، من عمه

القييس. الحزب أمر واستفحل اليمني الحزب ذل أيامه ويف اللمعي، حسني

األول محمود السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (2)

خان محمود السلطان أخيه ابن أقيم السلطان عن الثالث أحمد السلطان اعتزال بعد
سنة شهاب حيدر األمري وفاة بعد أنه أيامه يف سورية يف كان ومما ،١٧٣٠ سنة األول
أحمد، واألمري ملحًما األمري ابنيه مكانه يقيموا أن وأرادوا البالد، أعيان اجتمع ،١٧٣٢
العظم باشا أسعد من طالبًا صيدا إىل وسار الحكم، يف أخاه يشارك أن ملحم األمري فأبى
إىل ابنته ج وزوَّ إليه إخوته ملحم األمري وضم فواله أبيه، مكان يوليه أن حينئذ واليها
بشارة بالد أصحاب الصغري عيل بني أن وبلغه الشبانية، صاحب اللمعي فارس األمري
يوليه أن باشا أسعد من فالتمس بالحناء، خيولهم أذناب وخضبوا والده، بموت شمتوا
الشقيف، بالد صاحب الصعبي سلمان إليه ومال إليها ونهض فواله بشارة، بالد عىل
فكرس يارون قرية يف بهم والتقى الصغري، عيل بني ودهم واليته عىل وأبقاه فأمنه
إىل آثارهم فتتبع إخوته وفر نصار مقدمهم عىل وقبض كثريًا، خلًقا منهم وأهلك جمعهم
حرض ثم مقيًدا، املذكور نصار ومعه وعاد الديار تلك ونهب بعضهم فقتل القنيطرة،
بالدهم والية إىل وأعادهم سبيله فخىل أخيهم، عن فدية له وقدموا إليه مستسلمني إخوته
أهل من جاورهم من عىل يسطون وأخذوا واليته أهل به واعتز الناس فهابه قبله، من
كبت قاصًدا البقاع إىل بعسكٍر وسار دمشق وايل العظم باشا سليمان فحنق البقاع،
بالده أهل عن للوايل فاعتذر القتال، غوائل من يكون ما ملحم األمري ورأى اللبنانيني،
له دفع أن إىل عنده حسينًا األمري أخاه ورهن قرش، ألف خمسني له يدفع بأن وتعهد

املبلغ.
وخلفه دمشق، إيالة إىل صيدا إيالة من العظم باشا أسعد انتقل ١٧٣٤ سنة ويف
العظم باشا سلطان وتوىل بأطرابلس، واليًا كان الذي باشا الدين سعد أخوه بصيدا
باشا أسعد ادعى ١٧٤١ سنة ويف سورية، يف العظم بني سطوة وعظمت أطرابلس
إىل به سار عسكًرا وجهز صحيحة، تكن لم دعاوى ملحم األمري عىل دمشق وايل العظم
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قتال عىل له طاقة ال عسكره أن الوزير ورأى لهناك والتقاه عسكًرا األمري فحشد البقاع
البقاع. قرى بعض فأحرق عاد ثم قربها، إىل األمري وتعقبه دمشق إىل فعاد األمري،

الدين سعد طاعة عن الخروج عامل جبل أصحاب املتاولة أظهر ١٧٤٣ سنة ويف
التابع التفاح إقليم عىل وسطوا األمريية، األموال أداء عن وامتنعوا صيدا، وايل العظم باشا
حتى القمر دير من بعسكٍر فسار لقتالهم األمري الوزير فاستنهض ملحم، األمري والية
إىل وهدايا رسًال فوجهوا األمري قدوم من املتاولة الرعب فأخذ صيدا، عند األوىل جرس بلغ
إىل فكتب آخر ومال املال، من عندهم بقي ما بدفع ويتعهدون الصفح، يلتمسون الوزير
نصار قرية إىل وسار االمتثال، األمري فأبى بالده إىل بالعود ويأمره كان، بما يخربه األمري
عليهم فهجمت بعسكرهم مللتقاه فخرجوا ومحازبوهم، صعب وبنو منكر بنو وفيها
الباقون وتحصن بعضهم، وقتلوا اللبنانيون فتعقبهم مدحورين فاندفعوا األمري، رجال
أربعة عىل وقبضوا قتيل، وستمائة ألًفا منهم وقتلوا األمري، رجال عليهم فوثب القرية، يف
وكتب معتزٍّا، ظافًرا القمر دير إىل األمري وعاد وأحرقوها، القرية ونهبوا مشايخهم من
العسكر، نفقات له وأرسل عليه ومثنيًا رضاه مظهًرا فأجابه بالظفر، يبرشه الوزير إىل
ذلك إىل األمري فأجابه املسجونني، املشايخ سبيل تخلية أمر جنبالط عيل الشيخ توسط ثم

الخيل. جياد من وفرسني قرش آالف ستة سنة كل يدفعوا أن برشط
واألمري أحمد األمري أخويه إليها وسري بعلبك، بالد ملحم األمري توىل ١٧٤٧ سنة ويف
املال، يطلب الوزير إليه فكتب مالها، بعض أداء يف أخواه وأبطأ شئونها، يدبران منصور
أعيان ودعا ذلك من ملحم األمري فوجس نفرة، األخوين بني وكان الخطاب له وأغلظ
أسعد فأرسل للخزينة، الباقي املال بجمع واالهتمام للتشاور بالباروك االجتماع إىل بالده
للرسول وأظهر بطن ملا األمري ففطن ينوي، وما األمري، أعمال يتجسس رسوًال باشا
عىل األمري يدهم أن الوزير عزم رآه ما باشا ألسعد وبث الرسول عاد وملا والشدة، البأس
من عاجًال األمري فنهض األمري، قتال قاصًدا إلياس بر صحراء إىل مرسًعا وسار غفلٍة،
املغيثة، عىل تسطع األمري نريان وجد إلياس بر الوزير بلغ فلما املغيثة، يف وحل الباروك
بني وقعة فكانت الوزير، معسكر نحو بجيشه األمري زحف ثم حذور، يقظ أنه فعلم
منه وأهلك الجديدة إىل الدمشقي العسكر وتتبع اللباني، العسكر فيها ظهر العسكرين
عسكره من فريًقا ووجه وأحرقها، قراها بعض فنهب البقاع إىل األمري وعاد كثريًا، خلًقا
األمري ووىل عليها، واله قد الوزير كان الذي الحرفوش حيدر األمري فأزاح بعلبك، بالد إىل
وأخذ وحنًقا، غيًظا احتدم ببعلبك األمري فعله ما باشا أسعد علم وملا حسينًا، أخاه مكانه
وتوىل باشا، أسعد عنق برضب السلطاني األمر نفذ ولكن األمري، لقتال العساكر يجمع
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عثمان وخلفه صيدا وايل باشا الدين سعد وتويف العظم، باشا سليمان عمه ابن مكانه
به فطالبه املال بعض دفع عن تأخر قد ملحم األمري وكان باملحصل، املعروف باشا
صيدا وايل يساعد أن دمشق لوايل األمر فصدر العايل الباب إىل شكاه ثم باشا، عثمان
فأحرق وأرسل صيدا جرس إىل باشا عثمان فنهض عليه، بما القيام عىل األمري إرغام عىل
إىل بعسكره األمري فنهض صيدا، نهر من القريب الزيتون شجر وقطع التفاح، إقليم

عليه. كان ما األمري ودفع تصالحا ثم القتال قاصًدا مزبود
من يطرد أن ملحم األمري إىل دمشق وايل باشا سلمان أرسل ١٧٤٨ سنة ويف
شاهني الشيخ بحمى والذوا دمشق من طردهم قد كان الذين اإلنكشارية، بعض بالده
فوجه للزمام، رعاية فأبوا إليهم لجئوا من يطردوا أن تلحوق آل إىل األمري وكتب تلحوق،
ونزالءهم وطردهم أشجارهم وقطع مساكنهم، العسكر فأحرق فقاوموه عسكًرا األمري
وقتلهم دمشق، إىل فرجعوا الفارة أولئك الوزير أمن أن إىل راشيا إىل فنزحوا البالد، من
لهم. أتلفه عما وعوضهم عنهم فعفا األمري، من العفو تلحوق آل املشايخ وطلب جميًعا
أطراف عىل يسطو أن تلحوق شاهني الشيخ إىل ملحم األمري أرسل ١٧٤٩ سنة ويف
فعرض صيدا، وايل إىل الحاكم فشكاه األمري، يجل يكن لم حاكمها بك ياسني ألن بريوت؛
األمراء وتوطنها واليته إىل منضمة فقبلها ملحم، األمري عىل بريوت والية الوايل هذا

سيأتي. كما الجزار أيام إىل عليها واليتهم وبقيت الشهابيون،
أتباع من رجلني وقتلوا جزين، إقليم عىل املتاولة منكر بنو اعتدى ١٧٥٠ سنة ويف
بنو كان حيث الحالوة، جباع إىل وبلغ عسكًرا ملحم األمري فحشد جنبالط، عيل الشيخ
األمري فوجه مزار يف الباقون وتحصن رجل، ثالثمائة منهم وأهلك بهم فظفر منكر
ويف املتحصنني، أولئك فأهلكوا الخازن، ميالن والشيخ اللمعي مراد األمري يرأسها كتيبة
دمشق، طريق يف املارة بعض عىل البقاع يف تلحوق شاهني الشيخ اعتدى األثناء هذه
من وقتلوا شاهني الشيخ فهزموا جنوده، من بجماعة نائبه واليها باشا سليمان فوجه
نائب جماعة من كثريين وقتل البقاع إىل برجاله ملحم األمري فنهض رجال، ثالثة أتباعه
باشا مصطفى وعرف ملحم، األمري لقتال يتأهب باشا سليمان وأخذ الباقون، وفر دمشق
واألمري باشا سليمان بني البني ذات بإصالح فاهتم الخالف، بهذا صيدا وايل القواس
فدفعها قرش، ألف وسبعني خمسة للباشا يدفع األمري أن عىل بينهما وأصلح ملحم،

الخالف. وأزال
وُقتل النكديني، للمشايخ خادم مع القمر دير من رجل اختصم ١٧١٥ سنة ويف
من مبلًغا القاتل أم وعرضت السجن، وأودعه القاتل عىل ملحم األمري فقبض الخادم
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بعض فهجم القاتل، إهالك عن األمري فرتدد تصمًما القتل يكن ولم ابنها، به تفدي املال
مرضاة يقتله أن أخريًا األمري اضطر ولكن إليه يصلوا فلم ليقتلوه السجن؛ عىل النكدية
بني وكان الفرصة، سنحت متى منهم االقتصاص عىل وعزم لهم، البغض وأكمن لهم
من األمري فنفاهما اآلخر عىل أحدهما ونهض عداوة، النكديني كليب والشيخ خطار الشيخ
إسماعيل األمري فأصلح حاصبيا إىل فسارا هما وأما القمر، بدير منازلهما وحرق البالد،
خطار، الشيخ تويف ثم املناصف إىل ورجعا عنهما، العفو األمري وسأل بينهما، واليها

منزله. وعمر القمر دير إىل فرجع كليب الشيخ قلب األمري وطيب
ودخل بها يكرتث فلم ملحم، األمري يد يف صبري شوكة دخلت ١٧٥٤ سنة ويف
مداواتها، عن األطباء أعجزت حتى القرحة وخبثت وتقرحت يده فورمت وتطيب الحمام،
األمريين أخويه مع عليه وائتمروا به، أعيانها فطمع البالد تدبري عن بنفسه واشتغل
وتوطنها بريوت إىل بعياله هو وسار مكرًها، الوالية مقاليد لهما فرتك ومنصور، أحمد
املوت مرض دهمه أن إىل العلماء ومعارشة الفقه درس إىل ومنقطًعا األحكام، عن متنزًها
أوالده؛ عىل وصيٍّا وأقامه رشميا، من صالح الخوري سعد الشيخ فدعى ١٧٦١ سنة
وحيدر، وأفندي أحمد وسيد وقاسم ويوسف محمد أمراء ستة وهم صغاًرا كانوا ألنهم

سنة. ستون وعمره التنوخي منقذ األمري جامع يف ودفن ببريوت، وتويف

الثالث ومصطفى الثالث عثمان السلطانني أيام يف بسورية كان ما يف (3)

السلطان بعده امللك منصة وتسنم ،١٧٥٤ سنة الوفاة أدركته األول محمود السلطان إن
السلطان وخلفه ١٧٥٧ سنة يف تويف بل أجله، يف هللا يفسح فلم الثالث، خان عثمان
هللا عبد ويل ١٧٥٥ سنة يف أنه بسورية أيامهما يف كان ومما الثالث، خان مصطفى
العداوة من كان ملا رجل ألف عرش ثالثة ومعه إليها فحرض دمشق، عىل الشتجي باشا
الدخول عن منعه قاصدين امليدان إىل دمشق أهل فاجتمع والقابوقل، اإلنكشارية بني
فيها، األوباش وردع املدينة وأمن ودخلها، كثريين منهم وقتل ليًال فدهمهم املدينة، إىل
األمري أخيهما ابن وبني منصور األمري وأخيه أحمد األمري بني نفرة وقعة السنة هذه ويف
إىل يحرضون من عىل الطريق وقطع البقاع، إىل عمر األمري فنزح عمر، األمري ابن قاسم
لم أخويه أن ملحم األمري رأى وملا … غزير وأعطياه يسرتضيانه اه عمَّ فأرسل بالدهما،
من يلتمس وأن األستانة، إىل يتوجه أن عليه وأشار قاسم، األمري دعا له الزمام يحفظا
جبيل، بالد عىل الوالية لنفسه ويلتمس ملحم، لألمري الشوف جبل عىل الوالية العايل الباب
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األستانة إىل ١٧٥٨ سنة قاسم األمري فسار ولذريتهما، لهما إقطاًعا الواليتان تكون وأن
حاجته، بقضاء ووعده صيدا، يف واليًا قبًال كان الذي القواس باشا مصطفى به فرحب
باشا مصطفى وعزل مصطفى، السلطان وخالفة عثمان السلطان وفاة ذلك دون وحال
فأصحبه قاسم، باألمري الدفتارية يف خلفه الذي الحكيم باشا عيل أوىص لكنه املذكور،
ما عليه وعرض مرحبًا الوايل هذا فالتقاه املذكور، دمشق وايل باشا هللا عبد إىل بكتاٍب
والية عن باشا هللا عبد عزل ثم أحدها يقبل فلم دمشق، والية يف اإلقطاعات من يريد
اللمعي، مراد شديد األمري عىل ونزل فالوغا إىل فأتى قاسم األمري صرب وعيل دمشق،
فقابلهما القمر، دير إىل فالوغا من وحرض ذلك، إىل فأجابهما الصلح أمر يف عماه وكاتبه
إىل أمر وبيده العايل الباب قبل من رسول إليه حرض ثم فتوطنها، الحدث إىل وتوجه
قاسم األمري فأرسل وملحقاته، الشوف عىل قاسًما األمري يويل أن صيدان وايل باشا نعمان
آالف سبعة منهما وطلب الوالية، عىل رضاهما ويؤثر العهد عىل مقيٌم إنه يقول: عميه إىل
ورفع صيدا إىل فنهض دفعها، عماه يشأ فلم السلطنة، لرسول صلة ليدفعها قرش؛
فاستوىل فجأة بريوت إىل وعاد الشوف، عىل الوالية خلعة عليه فخلع باشا عثمان إىل األمر
إىل عريضة فرفعوا الجبل أكابر جمعا لكنهما يؤذيهما، أن يشأ ولم عماه وفر عليها،
إىل الوالية إعادة يلتمسون بل فيهم، يحكم قاسًما األمري أن يرضون ال أنهم صيدا وايل
إىل فسار قاسًما األمري فعزل قرش، ألف خمسني له ودفعوا ومنصور، أحمد األمريين
زوجه ١٧٦٢ سنة ويف ذلك، إىل فأجابهما معه الصلح يف راغبني عماه له وكتب البقاع،
ويف الكبري، بشري واألمري حسن األمري منها له فولد إليه ليقربه بابنته؛ منصور األمري عمه

.١٧٦٧ سنة بها وتويف غزير، إىل انتقل أمره آخر
أعيان وكان أحمد، األمري وأخيه منصور األمري بني نفرة وقعت ١٧٦٢ سنة ويف
الشيخ إىل يميل أحمد األمري وكان وجنبالطي، يزبكي حزبني عىل منقسمني واليتهما
الجنبالطية، زعيم جنبالط عيل الشيخ إىل منصور واألمري اليزبكية، زعيم السالم عبد
إىل منصور األمري وتوجه بالوالية، يستبد أن عازًما القمر دير إىل أحمد األمري فسار
فلبى الوالية يف متفرًدا ليجعله صيدا؛ وايل العظم باشا عيل محمد إىل وكتب بريوت،
يف أخيه لقتال منصور األمري ونهض ملساعدته بريوت حرش إىل بعسكٍر وسار دعوته،
يجيبوه فلم أخيه لقتال اليزبكية ودعى نربخ، كفر إىل أحمد األمري فقام القمر، دير
الشيخ مدبره وكان بالوالية فاستقل منصور، األمري إىل وغريه زعيمهم انقاد بل إليه،
األمريين، بني الصلح العماد السالم عبد والشيخ جنبالط عيل الشيخ وتوسط أدَّه، منصور
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وكان الوالية، يف ألخيه متعرض غري القمر دير يف يسكن أحمد األمري أن عىل فاصطلحا
إخوته، باقي أمالك منصور األمري فضبط أحمد، األمري حزب من أخوهما يوسف األمري
وسعى أحمد، األمري خدام من كانا ألنهما النكديني؛ وخطار كليب الشيخني مساكن وهدم
عن منصور األمري فريض يوسف، واألمري منصور األمري بني بالصلح جنبالط عيل الشيخ

إخوته. وأمالك أمالكه ضابًطا برح ما لكنه يوسف، األمري
أعيان يخابر فأخذ ملحم، األمري ألوالد ومدبًرا وصيٍّا الخوري سعد الشيخ وكان
منصور، األمري جنبالط عيل الشيخ ونصح إخوته، أمالك منصور األمري ضبط بشأن البالد
مخالفة عىل النكدي كليب الشيخ مع واتفق يوسف األمري نرصة إىل فانحاز ينتصح فلم
الشيخ ومعه دمشق قاصًدا يوسف األمري ونهض يوسف، األمري ومماألة منصور، األمري
محمد ولده إىل الوايل هذا فكتب الكرجي باشا عثمان حينئٍذ واليها وكان الخوري، سعد
والبرتون جبيل بالد عىل فواله جبيل، بالد يوسف األمري يويل أن أطرابلس وايل باشا
الشوف من محازبوه يوسف األمري إىل فتقاطر واليًا جبيل يف واستقر ،١٧٦٣ سنة
املشايخ وكان الخوري، سعد الشيخ بتدبري شأنه وارتفع وأعوانه أصحابه وكثر وغريها،
حتى مواقع عدة يف وكرسهم يوسف األمري فحاربهم والبرتون، جبيل يتولون حمادي آل
قلعة لفتح دمشق وايل باشا عثمان استنجده ١٧٦٤ سنة ويف الوالية، طلب عن أضعفهم
يفتحوها فلم القلعة، وحارصوا الوزير والتقاه لبنان من بجيٍش األمري فسار سانور،
ويف يوسف، األمري من منصور األمري ووجس بإكرامه األمري الوزير غمر ولكن حينئٍذ
بعسكٍر أطرابلس وايل فأمدهم الحمادية، من جماعة عىل يوسف األمري قبض ١٧٦٦ سنة
أميون يف القتال فانتشب إليهم يوسف األمري فسار أطرابلس، بكورة بزيزا إىل وحرضوا
األمري فقتل القرية، بأسفل الذي الربج يف منهم جماعة وحارص أطرابلس، عسكر وانكرس
ويف جبيل. إىل األمري ورجع أطرابلس إىل وانرصفوا إليه، فاستسلموا رجال عدة منهم
وبعد بالكبري، املعروف بشري األمري وهو بشريًا سماه ولد قاسم لألمري ولد ١٦٦٧ سنة
بال أرسالن إسماعيل األمري تويف ١٧٧٠ سنة ويف قاسم. األمري تويف ونصف أشهر ثالثة
فأصلح به، لهم املوىص قسمة عىل األمراء واختلف شهاب، آل لألمراء بماله فأوىص عقب،
واألمري شحرور، بوادي الذي العقار عيل األمري فأخذ نصيبه، تارًكا بينهم منصور األمري
وبعض املخاضة، طاحون أحمد سيد واألمري الرباجنة، برج يف للمويص كان ما يونس

بريوت. بنهر العقار
العاقورة، يف حيدر بشري األمري ودهموا الحمادية، املشايخ تجمع ١٧٧١ سنة ويف
بينهم القتال فدام وأهدن برشي شيخا معه وكان جبيل، ببالد يوسف األمري نائب وكان
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لنجدته، الجبة رجال حرض ثم العاقورة، عن وأبعدهم عليهم األمري فظهر كامًال، نهاًرا
رجال ولحقهم الكورة، إىل علمات ووادي املنيطرة جبة من بعيالهم املتاولة فانهزم
فأدرك مغاربة بعسكٍر وأصحبه الخوري، سعد الشيخ يوسف األمري وأرسل برشي، جبة
وظل بهم فظفر البالد، أهل من إليه اجتمع بمن عليهم فأغار بعشتار، دار يف املتاولة

رجل. مائة نحو منهم وأهلك القلمون، إىل يطردهم
رعد آل املشايخ لقتال الضنية إىل بعسكٍر يوسف األمري سار ١٧٧٢ سنة ويف
وايل من كتابه له ورد الكورة يف عفصديق إىل وصل وملا الحمادية، عن ملحاماتهم
من األمري فرجع الصلح، يف تدخله والتمسوا إليه لجئوا رعد آل إن فيها: يقول أطرابلس

الحمادية. إىل يميل كان الكردي أحمد األمري ألن بحرقها؛ وأمر عفصديق
األمري أن بسبب األمري وعسكر دمشق، وايل عسكر بني حرب كانت ١٧٧٣ سنة ويف
البقاع، عىل بواليته رخص دمشق وايل باشا عثمان كان يوسف األمري أخا أحمد سيد
ونهب الطريق، مارة عىل يسطو وأخذ حربية، بآالت إليها وأتى إلياس قب بقلعة فأقام
سلبه ما يرد وأن التعدي، عن أخاه يردع أن لألمري الوزير فكتب دمشق لتجار قافلة
فنهض يقبله، لم عذًرا للوزير األمري واعتذر يجب فلم أخيه إىل األمري فكتب القافلة، من
الظفر بها يتم لم وقعات بينهما فكانت إليها، األمري والتقاه البقاع إىل بعسكره الوزير
فأتياه النصار، نصيف والشيخ العمر ضاهر بالشيخ يوسف األمري فاستنجد ألحدهما،
تارًكا دمشق إىل عاد عسكره قلق ورأى قدومهم، باشا عثمان بلغ وملا وافر، بجيٍش
إلياس، قب قلعة يف أحمد سيد األمري أخاه وأقام األمري فغنمها والذخر، والخيام املدافع
أخاه يعيص أن نفسه أحمد سيد لألمري سولت ١٧٧٤ سنة ويف غنمها. التي املدافع وسلمه
وحرصه عسكًرا يوسف األمري فجمع ألخيه، املخالفني بعض إليه واستمال يوسف، األمري
بالشيخ أحمد سيد األمري فاستجار واملاء، الزاد عنه مانًعا عليه وضيق إلياس قب قلعة يف
فأذعن ألخيه، ويسلمها القلعة من يخرج أن متعهًدا النكدي كليب والشيخ جنبالط، عيل
بأصحابه القلعة من أحمد سيد األمري وخرج املذكورين، الشيخني لوساطة يوسف األمري
أن دمشق توىل قد كان الذي العظم باشا محمد وسأل فتوطنها، الحدث إىل وسار وماله،
قافلتهم، من سلبه ما دمشق تجار عىل يرد أن رشط عىل ذلك إىل فأجابه البقاع، يوليه
منصور األمري تويف السنة هذه ويف البقاع. والية يف قاسًما األمري أخاه عنه وأناب فرده

بريوت. يف التنوخي منذر األمري جامع يف ودفن بلبنان، حاكًما كان الذي الشهابي
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سورية يف العمر ظاهر والشيخ املرصي بك عيل األمري خروج يف (4)

املتوسط، البحر إىل أسطوًال روسيا أرسلت وروسيا العلية الدولة بني الحرب أثناء يف
يف الجنود فحشد املرصي بك عيل جملتهم ويف عليها، الدولة عمال من كثريين وأثارت
جدة فملك الحجاز إىل أوًال فتوجه الذهب، أبا املكنى بك محمد بقيادة وأرسلها مرص،
عامل وخلع باسمه، السكة وُرضبت بسطوته عيل فاشتهر مكة، من الرشيف طرد ثم
وأصله العمر، ظاهر الشيخ عكا عىل واليًا حينئذ وكان قبله، من آخر عامًال وأقام مرص
ابنه خلفه وفاته وعند عمر، أبوه عكا عىل وتوىل صفد، إىل زيدان جده أتى املدينة من
وايل وبني بينه نفرة ووقعت بشارة، وبالد صور حكام املتاولة مع متفًقا وكان ظاهر،
الخروج له وزيَّن املرصي، بك عيل إىل ظاهر فكتب عسكًرا، عليه الوايل وحشد دمشق
يعتمدوا أن وأمرهم بك، إسماعيل مع وأرسلهم مقاتل آالف عرشة فجهز سورية، عىل
نية يف وكان عكا إىل حرضوا ثم يافا، إىل مللتقاهم أوالده ظاهر فأرسل العمر، ظاهر أمر
قائد يشأ فلم الحج، إىل متوجًها كان الذي دمشق وايل املرصي العسكر يرضب أن ظاهر
الذهب أبي مع أرسله آخر عسكًرا بك عيل وجهز يافا، إىل بعسكره وعاد ذلك العسكر
دمشق وايل وخرج ألًفا، ستني نحو صاروا حتى إليه ورجاله ظاهر وانضم ،١٧٧٠ سنة
إليه املدينة أهل فخرج املدينة، أسوار عىل الذهب أبو وخيم قليًال إال يثبت فلم لقتالهم
أبا ظاهر الشيخ واستمال القلعة وتسلم الوزارة دار يف واستقر فدخلها، به مرحبني
أما الخيل، جياد من أفراس ثالثة إليه األمري فأرسل شهاب، منصور األمري إىل الذهب
خلٌق عنده تألب حتى الجنود يحشد وأخذ حمص، إىل انهزامه بعد فتوجه باشا عثمان
حتى الدولة معاداة من ويخوفه الذهب أبي فكر يغريِّ املذكور بك إسماعيل وأتى كثري

املنتظر. غري التغري هذا من الناس فتعجب بعساكره، دمشق من ليًال ينهض جعله
األمري والتقاه دمشق، إىل أرسع الذهب أبي برحيل دمشق وايل باشا عثمان علم وملا
أعيان إليه ومال عليه وخلع الباشا فأكرمه بإنجاده، كلفه قد كان الذي شهاب يوسف
وصل وملا البالد، أعيان بحرضة الوالية عن له وتنزل منصور األمري منه فوجس البالد،
تحالف السبب فجعل رجوعه، سبب عن وسأله بك، عيل األمري تعجب مرص إىل الذهب أبو
ظاهر الشيخ إىل بك عيل وكتب الخيانة، إىل ونسبهم عليه، وعشريته العمر ظاهر الشيخ
صدق عىل رهينة ليكون ابنه؛ وأرسل الذهب أبو قال ما ناكًرا فأجابه ذلك، عن يسأله
ر أمَّ عسكًرا إليه أرسل الذي بك عيل عىل العصيان أظهر أن الذهب أبو يلبث ولم قوله،
بك عيل ففر القاهرة، إىل بالجيش وعادا بك عيل عىل فاتفقا املذكور، بك إسماعيل عليه

القاهرة. تخت عىل الذهب أبو وجلس ظاهر، الشيخ عند عكا إىل
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دعوتهما، فلبى ينجدهما، أن الرويس األسطول أمري إىل ظاهر والشيخ بك عيل وكتب
درويش فرار إىل أفضت بك، عيل ونزيله ظاهر والشيخ باشا عثمان بني مغالبات وكانت
الدنكزيل أغا أحمد ظاهر الشيخ فأرسل واليته، من باشا عثمان ابن صيدا وايل باشا
عثمان ومات بك، وعيل العمر ظاهر بقتل العايل الباب أمر فصدر صيدا، عىل فاستوىل
رجاله ليجمع لبنان؛ حاكم يوسف األمري إىل وكتب املرصي، باشا عثمان وخلفه باشا،
الرويس باألسطول وإذا وحارصوها، صيدا إىل جميًعا وساروا الدولة، عسكر مع ليكونوا
فتنحوا لبنان، ورجال العثماني العسكر عىل املدافع بإطالق ورشع املدينة عىل أرشف قد
العثماني العسكر وقفل بهم، فظفر بعسكره ظاهر الشيخ إليهم فخرج صيدا حارة إىل
بإطالق ورشع بريوت، إىل األسطول وسار لبنان إىل برجاله األمري وعاد دمشق، إىل
ما كل وانتهبوا الروسيون ودخلها منها، الشهابيون األمراء فهرب أبراجها عىل القنابل
األسطول أمري وأرسل الحدث، إىل برجاله يوسف األمري وسار مراكبهم، إىل وعادوا وجدوا،
وعاد قرش، ألف وعرشين خمسة له فأرسل املدينة، عن ليتحول مراكبه نفقة منه يطلب

.١٧٧١ سنة ذلك وكان عكا إىل
الديار قاصًدا ظاهر الشيخ عساكر ومعه بك، عيل األمري توجه ١٧٧٣ سنة ويف
يف هو وجرح هائلة كرسة بك عيل عسكر فانكرس غزة عند الذهب أبو فالتقاه املرصية،
إىل وحملوه يده، وقبل الذهب أبو عليه فانكب األرض عىل وسقط بالًغا، جرًحا وجهه

دوره. وانقىض فمات جرحه يف ا سمٍّ له ودسوا مرص
جرائم وارتكب مرص إىل وأتى األصل، بشناقي الرجل فهذا الجزار، أحمد دور وابتدأ
جمركها، من نفقة له وجعل بريوت إىل فأرسله ،١٧٧٠ سنة شهاب يوسف األمري إىل وفر
وأمر الدنكزيل، عىل صيدا حصار عند باشا عثمان عسكر يف وكان دمشق إىل سار ثم
الرويس، األسطول طرقها إذا عليها ليحافظ بريوت؛ يسلمه أن يوسف األمري باشا عثمان
يريد أنه األمري فعلم إليها، الدخول من الجبل أهل ويمنع يحصنها ورشع املدينة فسلمه
الخضوع له وأظهر املصيطبة، يف الجزار وقابله بعبدا إىل بعسكٍر فحرض عليه، العصيان
مضت وملا وأمهله، بكالمه األمري فاغرت بريوت، من ليخرج يوًما أربعني يمهله أن وطلب
ظاهر إىل وكتب املدينة وحارص عسكًرا األمري فجمع بالعصيان، جاهر يوًما األربعون
يدفع أن يوسف األمري معه اتفق أتى وملا لينجده، الرويس األسطول إىل يوعز أن العمر
أشهر، أربعة وبحًرا برٍّا حارصها إليه، وتسليمها املدينة أخذ عىل قرش ألف ثالثمائة له
إىل الشهابيون األمراء فعاد العمر، ظاهر يد عن مستسلًما املدينة من الجزار خرج ثم

أهلها. من حاكًما عليها األمري ووىل بريوت
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له يتوسط بأن دمشق وايل باشا عثمان ظاهر الشيخ راسل املذكورة السنة ويف
خاطره فاطمأن يليهما، وما وعكا صيدا عىل وواله عنه السلطان فعفا عنه، بالعفو
لتأديب سورية عىل يحمل بأن السلطان الذهب أبو استأذن ١٧٧٤ وسنة أمره. واستفحل
البالد، له ارتجت غزة بلغ وملا كثيف، عسكٌر ومعه مرص من وخرج العمر، ظاهر
بها كان من وأهلك عنوة وفتحها فيها ظاهر بن كريم وكان يوًما، ستني يافا فحارص
صفد، إىل ظاهر الشيخ فقام بطاعته يوسف األمري وجاهر عكا عىل وأقبل أموالها، ونهب
النبي، إيليا دير ونهب صفد الذهب أبو ملك ثم عنزة، عرب إىل بأوالده منها سار ثم
مغشيٍّا سقط مظلته يف جالًسا يوم ذات كان وإذ وهدمه. رهبانه من وجد من وقتل
فقال ومات، أحًدا يرون ال والناس املفرتس.» الشيخ هذا عني «ردوا يرصخ: وكان عليه،

مرص. إىل وعادوا جثته عسكره وحمل خنقه. النبي إيليا إن العامة:
أسطوًال العلية الدولة وأرسلت عكا، إىل ظاهر الشيخ رجع الذهب أبي موت وبعد
األموال، من عليه ما يؤدي أن ظاهر الشيخ إىل فكتب سورية، إىل باشا حسن أمريه
آراؤهم فاختلفت واستشارهم، مشورته وأصحاب أوالده فجمع واليته، عن فيعزل وإال
املال، يعد أن أمره بيته قيم الصباغ إبراهيم اسمه رجل وكان املال، دفع بعضهم وصوب
فاشمأز شاء.» ما باشا حسن فليفعل وسالح، رجال إال الشيخ عند «ليس وقال: فاعتذر
بالنار، نفسه يلقي أن يريد الشيخ «إن وقال: األبراج، عىل كانوا من إىل وخرج الدنكزيل
وملا أحدها.» يطلق ال حتى عليها اإلقامة والزموا املدافع أفواه وسدوا بأنفسكم، اسلموا
إىل بعسكره يحرض أن القدس وايل وأمر عكا، إىل باألسطول باشا حسن قام الجواب أبطأ
املدافع ليطلقوا املغاربة؛ ظاهر الشيخ فأرسل بالقلل املدينة يرمي األسطول وأخذ هناك،
واعتصموا السلطان.» نحارب ال مسلمون قوم «إننا األبراج: يف من فقال املراكب، عىل
وبينما البلد، من فر ذلك ظاهر الشيخ علم فلما إليها، يدخل أحًدا يدعون ال األبراج يف
باشا حسن ودخل صدره، يف أصابته برصاصة املغاربة أحد رماه الباب من خارج هو
باشا حسن وأرسل يحىص. ال ما والتحف والسالح األموال من هناك فإذا عكا، إىل
واحًدا وقتل عليهم فقبض منهم أربعة إليه فحرض ظاهر، الشيخ أوالد إىل األمان كتاب
وقبض األستانة إىل أبيهم رأس مع الثالثة وأرسل الدولة، عىل بالكالم تطاول ألنه منهم؛
فسبحان وشنقه، مواله ذخائر من يعلمه ما بكل أقر حتى وعذبه الصباغ، إبراهيم عىل

الباقي.
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األول خان الحميد عبد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (5)

األول، الحميد عبد السلطان أخوه وخلفه ،١٧٧٤ سنة تويف الثالث مصطفى السلطان إن
،١٧٧٦ سنة صيدا عىل واليًا نصب قد الجزار كان ملا أنه بسورية أيامه يف كان ومما
باشا لحسن باألمر وأرس العداوة، من بينهما كان ملا لبنان حاكم يوسف األمري خاف
وطلب عزلته، األستانة إىل رجعت فإذا آمنًا كن فأجابه سورية، شئون بإصالح املكلف
ريع عىل يده فوضع األمريي، املال من عليه باقية كانت قرش ألف مائة له يدفع أن منه
فحشد البقاع إىل ونهضوا عليه األمراء فثار أقربائه، بيد كانت الحكومة تخص عقارات
عنهم، حاصبيا حاكم إسماعيل األمري واسرتضاه وجهه من ففروا بهم، سار رجاًال األمري
عليهما يرد أن األمري فاضطر عليه، يحزبان وأفندي أحمد سيد األمريان أخواه وبقي
بريوت، إىل صيدا من بعسكٍر الجزار ونهض األستانة، إىل باشا حسن وسافر إقطاعهما،
األموال بطلب يوسف األمري عىل وشدد بها الشهابيني أمالك وضبط عليها فاستحوذ
وأخرج فعاد قربس، إىل بلغ وكان باشا حسن إىل األمري فكتب ماضية، سنني ثالث عن
أكمن صيدا إىل راجعني الجزار فرسان كان وبينما األمري، قلب وطيب بريوت من الجزار
منهم وقتلوا عليهم الفرسان فاندفع الدامور، بقرب السعديات يف النكدية املشايخ لهم
يكن لم ذلك بأن معتذًرا الجزار إىل يوسف األمري وكتب منهم، شيخني وأرسوا كثريين
الجزار فأجابه قرش، ألف مائة ذلك عن فدية له وجعل الشيخني إطالق والتمس بعلمه،
فالتمس منه، نابهم ما دفع اللمعيون األمراء فأبى البالد، عىل املبلغ األمري ووزع ذلك إىل
والدكواني املكلس فأحرق املتن عىل عسكًرا فأرسل الدفع، عىل إرغامهم الجزار من األمري
إىل سار ثم بريوت إىل فقفل رجالها فصده الشويفات دهم ثم جماعة وقتل والجديدة،
فاتفق الغالت، من للبنانيني بها ما كل وضبط البقاع إىل بعسكٍر منها وخرج صيدا،
بني وكان املغيثة، إىل به زحف عسكًرا وجمع اللمعيني األمراء مع يوسف األمري حينئٍذ

الجزار. لعساكر فيها النرص كان وقعات الفريقني
يف العمر ظاهر بن عيل والشيخ الجزار، عساكر بني وقعات األثناء هذه يف وكانت
األمري وراسل بالشوف، نيحا إىل عيل الشيخ ففر والحسني، الحسن ابناه فيها ُقتل نابلس
من خوًفا األمري يقبله فلم للجزار، القتال مئونة يكفيه وهو بالده يف يقبله أن يوسف
العظم باشا محمد من بدسيسة القيرصي أغا عيل فقتله نابلس إىل الشيخ وعاد الجزار،
عىل الجزار واستحوذ عيل الشيخ قتل بعد العمر ظاهر بيت مجد وزال دمشق، وايل

بالدهم.
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األمري أخا حيدر األمري فكبس أطرابلس، وايل باشا يوسف أرسل األثناء هذه ويف
عسكر ودفعوا وغريها، برشي جبة من الناس فتسارع يومني وحارصه بأهدن، يوسف
عسكر ففر أميون إىل وزحف أخاه فنجد يوسف، األمري ذلك وبلغ أميون، إىل أطرابلس

جماعة. منهم وُقتل أطرابلس،
سيد األمريين وأخويه يوسف األمري بني مغالبات كانت بعدها وما ١٧٧٨ سنة ويف
يوسف األمري جمع أن إىل بالفريقني يتالعب والجزار لبنان، والية عىل وأفندي أحمد
وأقطعاه أخويه، إىل وسلمها البالد والية من أمامهم نفسه وخلع الباروك، يف البالد أعيان
وأقاما ألخويه الوالية خلعة الجزار فوجه األمريي، املال عنه وأسقطا كرسوان يف إقطاعات
بينهم، النفور وقع جد حتى الوقت يطل لم ولكن غزير إىل هو وعاد القمر، دير يف
عكار والة املراعبة أصحابه واستنجد محازبيه، هو وجمع بعبدا يف رجاًال أخواه وجمع
هو وحرض عسكًرا، لهما فأرسل الجزار، إىل وكتبا أخواه فجزع الضنية، والة رعد وبني
ألف بمائة الجزار يعد وأرسل بعقلني، إىل ثم بسكنتا إىل يوسف األمري فقام بريوت إىل
دير إىل باحتفاٍل يوسف األمري فدخل الوالية، إىل ه وردَّ عنه فريض أخويه ليعزل قرش؛

املتن. إىل أخواه وفر القمر
أخواه فأثار البزرية، سموها التوت عىل رضيبة يوسف األمري أحدث ١٧٨٢ سنة ويف
وقتْل طرده قاصدين القمر دير قرب إىل به وساروا حشًدا وجمعوا عليه، الجنبالطية
األمريان واستمر الحشد فانفض الرضيبة، بإبطال األمري فوعد الخوري، سعد مدبره
ليمضوا ليًال؛ أفندي األمري دار يف اجتمعوا ١٧٨٣ سنة ويف عزمهم. عىل والجنبالطية
ذلك األمري وعرف مدبره، وقتْل األمري طرد عىل اتفاقهم عىل ليقسموا التلة كنيسة إىل
رأى وملا أحمد، سيد األمري وفر أفندي، األمري عىل فقبضوا طريقهم يف املغاربة لهم فأكمن
فاتفق أحمد سيد األمري وأما بيده، أخاه فقتل غضب، سورة حملته أخاه يوسف األمري
فخاف يوسف، األمري خلع عىل العماد السالم عبد والشيخ جنبالط، حسن الشيخ مع
عسكًرا معه وأرسل فواله قرش، ألف بثالثمائة ووعده الجزار إىل وأرسع يوسف األمري
األمري أخيه ابن مع وأرسله عسكًرا، أحمد سيد األمري وحشد الخروب، إقليم إىل به قام
وارتاع منهزًما، نجا وهو قعدان األمري عسكر فانكرس بعانوت الجيشان والتقى قعدان،
اللمعي، إسماعيل األمري عند صليما إىل جنبالط قاسم الشيخ ومعه ففر أحمد سيد األمري
باشا محمد إىل أحمد سيد األمري والتجأ مساكنهم وهدم أمالكهم يوسف األمري فضبط
الجنبالطية معه وأتى بعسكٍر وأصحبه والبقاع التيم وادي عىل فواله دمشق، وايل العظم
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أحمد سيد األمري فانهزم أيام ثالثة بينهم الحرب فكانت األمري، والتقاهم إلياس، قب إىل
أخيه، محازبي يصادر وأخذ القمر، دير إىل يوسف األمري وعاد الزبداني، إىل والجنبالطية
األمري فريض أخيه، ابن وبني بينهم بالصلح يوسف األمري خال إسماعيل األمري تدخل ثم
وطنهم، إىل وعادوا فدفعوها قرش، ألف وخمسني مائة يدفعوا أن برشط عنهم يوسف
الجزار استحوذ ثم فأطاعه. بالشويفات يسكن أن أحمد سيد األمري يوسف األمري وأمر
فحاربهم املتاولة، صعب وبني منكر بني إىل ضخًما عسكًرا بإرساله بشارة بالد عىل

األسعد. بك محمد عند عكار بالد إىل فهربوا النصار، نصيف رئيسهم وقتل
حاصبيا؛ وايل إسماعيل األمري وخاله يوسف األمري بني فتنة كانت ١٧٨٥ سنة ويف
فدفع يوسف، األمري عليها ووىل مرجعيون والية عن إسماعيل األمري عزل الجزار ألن
فرشط ومرجعيون، لبنان والية عىل قرش ألف ثالثمائة الجزار إىل إسماعيل األمري
أحمد سيد األمري فاستدعى … اللبنانيني األمراء من واحد معه يكون أن عليه الجزار
وسريَّ إسماعيل، األمري وعىل عليه الجزار فخلع عكا، إىل وحرض القبول عن يتوقف فلم
بني فكانت الخوري، سعد الشيخ مدبره مع عسكًرا يوسف األمري وأرسل عسكًرا معهما
املذكورين املتاولة واستدعى يوسف، األمري لعسكر فيها النرص كان وقعات العسكرين
دير إىل األمري عسكر وعاد بشارة، بالد يف الجزار عمال عىل السطو لهم وأطلق عكار، من
الحزب خيانة وظهرت وإسماعيل، أحمد سيد األمريان ومعه الجزار عسكر فعاد القمر،
أعيان وحرض القمر، دير إىل األمريان ودخل املتن إىل يوسف األمري فقام الجنبالطي،
جبيل، وبالد كرسوان إىل ثم بسكنتا إىل يوسف األمري وسار إليهما، األمر وسلموا البالد
إىل يوسف األمري فانرصف البرتون، إىل أحمد سيد األمري وقام إسماعيل األمري وأتبعه
بمواله يعود أن الخوري سعد إىل فأوعز خاطره، صفو يلتمس الجزار إىل وكتب عكار
إىل معه وأخذه ببريوت الجزار فوجد عكار، من للحال فعاد واليته إىل الجزار فريده
أهلك إن قرش ألف خمسمائة بدفع للجزار أحمد وسيد إسماعيل األمريان وتعهد عكا،
عليه فخلع أشهر، ثالثة مدة يف قرش ألف ألف بدفع يوسف األمري وتعهد يوسف، األمري
القمر دير إىل يوسف األمري وأرسع رهنًا، سعد الشيخ عنده وأبقى وافر بعسكٍر وأصحبه
األمري وقبض املتن إىل أحمد سيد األمري وفر إسماعيل، األمري خدام من خمسة وقتل
بالسجن وألقاهم أتباعه، من رجل خمسمائة من نحو وعىل إسماعيل األمري عىل يوسف

حوران. إىل أحمد سيد األمري وانهزم وافرة، بأمواٍل الجنبالطية وصادر
صليما إىل أحمد سيد األمري وعاد سجنه يف إسماعيل األمري تويف ١٧٨٦ سنة ويف
قبض ثم أمالكه له وأطلق بحمدون، يسكن أن وأمره أخوه فأمنه أخيه، امرأة عىل نزيًال
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دمشق والية توجهت األثناء هذه ويف عبية. إىل وأرسله عينيه وسمل ،١٧٨٧ سنة عليه
له شكا عاد وملا الحج، إىل وتوجه الخوري، سعد الشيخ ومعه إليها فسار الجزار، عىل
عىل الجزار يبق ولم جبيل يف وتويف بهودج، داره إىل به فبعث مرضه، من سعد الشيخ
فعاد عكا إىل بالعود فأُمر بدمشق جوره املسلمون وشكا واحدة، سنة إال دمشق والية

إليها.
دمشق من فعاد إسماعيل، األمري أخا نجم األمري يوسف األمري أمن ١٧٨٧ سنة ويف
قد كان الذين مماليكه بعض الجزار عىل ثار ١٧٨٨ سنة ويف قتله. األمري عىل دخل وملا
الجزار شتت ولكن منارصتهم، إىل فارتاح يوسف األمري إىل وكتبوا املناصب، إىل رقاهم
الجزار عسكر بني وقعات بعض وكانت يوسف. األمري من االنتقام عىل وعزم شملهم
الوالية، عن التنزل عىل األمري فعول الجزار، لعسكر فيها النرص وكان األمري، ورجال
بينه واملشاحنة الوالية عن عجزه لهم وأبدى البالد أكابر وجمع املتن إىل عياله ونقل
املعروف قاسم بشري األمري فاختاروا أرادوا من واليًا يختاروا أن لهم وأطلق الجزار، وبني
فأحرضه موادة، الجنبالطية وبني وبينه إليه، يميل والجزار نبيًال فتى كان ألنه بالكبري؛
أميض أن أخاف فأجابه: الوالية خلعة ويأخذ عكا، إىل يتوجه أن عليه وأشار يوسف األمري
وأصحبه وكرسوان، الشوف عىل الوالية الجزار وقلده وتوجه الجزار، ابن وأرجع ابنك
الجزار بأمر يخربه بشري األمري فأرسل يوسف، األمري يطرد أن وأمره عسكري بألف
األمري وجمع العاقورة، إىل ثم الجوز، وطا إىل بشري األمري وقام لحفد، إىل متدرًجا فقام
وكانت املجال، إىل رجاله مع وأرسلهم برشي، جبة ومشايخ الحمادية املشايخ يوسف
أهدن شيخ بولس يوسف الشيخ منهم وُقتل يوسف، األمري رجال فيها اندحر وقعة
ألف الجزار وأرسل لحفد، إىل بشري األمري وسار أهدن، إىل يوسف األمري وفر كثري، وخلٌق
فقام أهدن، من يقوم أن يوسف األمري يحذر أطرابلس وايل وأرسل البرتون، إىل فارس

أشهر. أربعة هناك وبقي منني، إىل ثم الزبداني إىل ثم بعلبك إىل بجماعته
أن أطرابلس وايل باشا درويش إىل دمشق وايل باشا إبراهيم كتب ١٧٨٩ سنة ويف
عسكًرا فأرسل الجزار إىل بشري األمري فكتب إياها فواله جبيل، بالد يوسف األمري يويل
بشري األمري فسري يوسف، األمري ويطرد جبيل إىل يقوم أن وأمره بريوت، حرش إىل
الشيخ مدبره واختبأ بعلبك، كرك إىل يوسف األمري ففر العسكر، بذلك حسنًا األمري أخاه
من بدًال الشدياق فارس وأقام أوطانهم إىل رجاله ورصف الضنية، يف الخوري غندور

حوران. إىل هو وسار عنه، وكيًال دمشق إىل وأرسله غندور، الشيخ
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الثالث سليم السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (6)

كان ومما الثالث، سليم السلطان وخلفه ،١٧٨٩ سنة األول الحميد عبد السلطان تويف
فأذنه عكا، إىل بالحضور يستأذنه الجزار إىل كتب يوسف األمري أن بسورية أيامه يف
ويف أشهر. خمسة عنده وأقام وأكرمه، فأمنه الخضوع منديل عنقه ويف عليه فدخل
قرش، ألف ستمائة بدفع له تعهد أن بعد لبنان عىل الوالية خلع عليه خلع ١٧٩٠ سنة
فارس واتخذ الخوري، غندور الشيخ ومدبره حسينًا األمري ابنه ذلك عىل عنده ورهن
للجزار وتعهد عكا إىل ثم نيحا، إىل بشري األمري فقام غندور، عن عوًضا مدبًرا الشدياق
أن وأمر لبنان، عىل الوالية بخلعة عليه فأنعم يوسف، األمري دفع ما عىل زيادة بدفع
البيطار، وسمعان الدحداح بيت من خدمه من عرشة ومعه بالسجن يوسف األمري يلقى
حسينًا األمري معه ويأخذ القمر، دير إىل يرسع أن بشري األمري وأمر الشدياق، وفارس
األمري محازبي من وجده من كل عىل قبض القمر دير إىل وصل وملا يوسف، األمري ابن
ووجوه اللمعيون، األمراء فاجتمع املال، يجمعون جباة ووجه السجن، وأودعهم يوسف،
األمريين مكانه واختاروا بشري، األمري عىل وائتمروا اللمعي محمد األمري مأتم يف املتن
املال، جباة وطردوا عليه، عزموا ما البالد وجوه إىل وبثوا قعدان، أخيه وابن ملحم حيدر
األمري وسار حمانا، يف املتنية واجتمع دارا، عني إىل وسار رجاله بشري األمري فجمع
املشايخ بعض إليهما وضوى قعدان، األمري أخيه ابن مع واتفق أعبية إىل ملحم حيدر
وأرسل إليها، فأرسع القمر دير إىل يسبقاه أن بشري األمري وخاف والعمادية، النكدية
العبادية إىل وقام ملحم حيدر األمري فخاف بريوت، حرش إىل األرناؤط من ألًفا الجزار
وبني بينهم فكانت الجزار، عسكر ملساعدة رجاًال بشري األمري وأرسل املتنية، مع واتفق
الجزار إىل بشري األمري وكتب كثري، خلٌق منهم وُقتل املتنيون بها انهزم وقعات املتنيني
وكتب فغضب، الحج طريق يف الجزار وكان يوسف، األمري إىل الثورة هذه وينسب يخربه
وكتب غضبه خمد ثم الخوري، غندور ومدبره يوسف األمري يشنق أن عكا يف نائبه إىل
بإشارة النائب فأخفاه األول قبل الثاني األمر وبلغ شنقهما، عن يتوقف أن نائبه إىل
يوسف األمري فشنق املشنقة، إىل وأخذهما غندور للشيخ عدوٍّا كان ألنه السكروج؛ ابن

شنًقا. وقيل: خوًفا، فمات غندور الشيخ وأما
عىل املتن يف ابتدأت التي الثورة يخمد لم غندور والشيخ يوسف األمري قتل إن
بقتل وأمر يوسف، األمري قتل عىل أسف الحج من الجزار رجوع وعند بشري، األمري
وكفلهم يوسف األمري أتباع من املسجونني إطالق منه بشري األمري والتمس السكروج، ابن
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وأرسل بشري، األمري ملساعدة عسكًرا يرسل أن دمشق وايل إىل الجزار وكتب فأُطلقوا،
صيدا، إىل يحرضوا أن بريوت حرش يف كانوا الذين األرناؤط وأمر البقاع إىل عسكًرا هو
فكتب رجل مائتي نحو منهم وقتلوا بالسعديات، التقوهم بمرورهم النكدية شعر وملا
األمري وسار املتن، إىل بالعساكر ينهضا أن والبقاع صيدا يف عسكريه قائدي إىل الجزار
وأهل والجرد، والشحار الغرب أهل العصيان حينئٍذ وأظهر صيدا، من بعسكٍر بشري
وُقتل اندحروا لكنهم الشويفات، صحراء عند لألمري وأكمنوا وتجمعوا أيًضا، القمر دير
حروب سلسلة ١٧٩١ وسنة ١٧٩٠ سنة أي: ذلك بعد وكانت رجًال، عرشين نحو منهم
النهاية وكانت … والشوف الخروب وإقليم وحاصبيا، والبقاع بريوت ساحل يف متصلة
لألمري كتب طاعته عىل اللبنانيني تُكره أن تستطيع ال عساكره أن رأى ملا الجزار أن
نفقة له وجعل بصيدا يقيم أن األمري وأمر فرجعوا عكا، إىل بالعساكر يرجع أن بشري
البالد أهل فرصفا حاكمني، القمر دير يف أقاما وقعدان ملحم حيدر األمريان وكان كافية،
فأقفل وبريوت، الساحل أهل عىل بعضهم وسطا وتمردوا بطروا لكنهم محله، إىل كالٍّ
البالد أعيان فرفع رجًال، ستني وقتلوا الجبل من فيها كان من عىل املدينة أبواب املسلمون
وتعهدوا وقعدان حيدر األمريين عليهم يويل وأن الصفح، فيها التمسوا للجزار عريضة
إليهما أرسل ذلك عىل التوثق وبعد عليها، كيس آالف أربعة زيادة مع األموال بدفع

ببريوت. حسنًا األمري وأخاه بصيدا بشري األمري بحجز وأمر الخلع،
أوالد يأجرا أن األمريين من القمر دير من باز جرجس التمس ١٧٩٢ سنة ويف
األمراء هؤالء وتوجه سنة، كل قرش ألف بستني إياها فأجراهم جبيل، بالد يوسف األمري
أطرابلس وايل من الوالية خلع لهم وطلب املذكور، باز جرجس مدبرهم ومعهم جبيل إىل
واستهانوا إليهم فمالوا األمراء، هؤالء إىل البالد أعيان يستميل وأخذ إليها، فأرسلها
بعض عليهما فأشار البالد، مهام تدبري عن عاجزين أصبحا حتى الحاكمني باألمريين
فارتضيا بشري، األمري إىل ترد أن خشية يوسف األمري أوالد إىل الوالية يسلما أن أصحابهما
أوالد عىل فأنعم قرش، ألف بمائة الجزار إىل األحد عبد أخاه باز جرجس وأرسل بذلك
وقعدان حيدر األمريان والتقاهم الحدث إىل جبيل من وأتوا الوالية، بخلع يوسف األمري

القمر. دير إىل جميًعا وساروا هناك، إىل
كثريون وكان املزاريب، إىل الحج من عوده عند بالجزار فالتقى بشري األمري أما
وأصحبه بها عليه فأنعم الوالية، إىل بشري األمري إعادة منه التسموا قد البالد أعيان من
ومعهما جنبالط بشري والشيخ حسنًا األمري أخاه الشوف إىل هو وأرسل صيدا، إىل بعسكٍر
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فتقوى رجل ألف نحو باز وجرجس قعدان األمري فجمع باملختارة، وحلوا فارس ألف
ففروا السمقانية إىل بشري األمري ونهض بعقلني، برج إىل وهزمهم حسن، األمري عليهم
رجاًال وأرسل بريوت حرش إىل األمري وقام محازبوهم ومعهم جبيل، إىل بعقلني من
األمري أوالد ودعوا الرجال أولئك وطردوا املتن أهل فاجتمع املذنبني، بعض عىل للقبض
الرصاص وأطلقوا بعضهم، فالتقاه لكبتهم بشري األمري ونهض املتن، إىل ليأتوا يوسف
وحرض جماعة، منهم وقتل املتن ورأس العبادية إىل وتبعهم فانهزموا، عليهم فهجم
لكنه بعبدات، إىل والقاطع جبيل وبالد كرسوان برجال يوسف األمري ابن حسن األمري
حيدر األمريان وأما طائعني، اللمعيون األمراء وقدم جبيل، إىل فعاد مذعورين املتنية رأى
النكدية وغرم ذلك إىل فأجابهم عنهما، يعفو أن األمري أصحابهم بعض فسأل وقعدان
أن إليه الجزار عسكر رس شكا ١٧٩٤ سنة ويف خاطرهم، طيب ثم قرش ألف بخمسني
وأخيه األمري عىل يقبض أن فأمره أرزاقهم، عليهم يجر ولم كثرية، أمواًال جمع األمري
وكتب إليها، بحًرا بهم وسار فاعتقلهم، عكا إىل ويحرضهم جنبالط بشري والشيخ حسن،
إىل الدين وسعد حسني منهم فحرض إليه يحرضوا أن يوسف األمري أوالد إىل الجزار
جرجس مدبره ومعه القمر، دير إىل حسني األمري فسار الوالية خلع لهم فأرسل الساحل،
من ينتقم حسني األمري وأخذ، باز فرنسيس ومعه جبيل، إىل الدين سعد األمري وسار باز،
وقاموا أسعد عباس األمري ودعوا والعمادية، جنبالط حسن فاتفق بشري، األمري محازبي
من الثورة هذه أن الجزار إىل فكتب حسينًا، األمري يدهموا أن قاصدين بعقلني إىل معه
الشوف إىل عسكًرا وأنفذ مغللني، حسن األمري وأخيه بشري األمري بسجن فأمر بشري األمري
حسني األمري إىل عباس األمري وحرض حوران، إىل العمادية وفر جنبالط، حسن فاختفى

خاطره. فطيب
وجرجس يوسف األمري أوالد ظلم من شكاوى الجزار إىل تقدمت ١٧٩٥ سنة ويف
قرش ألف ثمانمائة بدفع له وتعهد السجن، من وأخيه بشري األمري بإطالق فأمر باز،
الوالية، خلعة بشري األمري عىل فخلع وغريه، إبراهيم األمري أخاه عند ورهن قسوًطا،
دعاهم ثم جبيل، إىل ومحازبوه حسني األمري ففر لبنان، إىل فقام بعسكٍر وأصحبه
املغيثة إىل ثم الباروك إىل بعسكره األمري فنهض بالبقاع واجتمعوا اللمعيون، األمراء
املشايخ إليه فتقدم كرسوان إىل األمري وقام البرتون، إىل فانهزموا الجزار، عسكر ومعه
أتباعه بعض وأرسل أخيه، وعند عنده كتابًا فجعلهم يوسف األمري مع وكانوا الدحادحة،
حسن األمري وسار أطرابلس، إىل مذعورين ففروا البرتون، يف يوسف األمري أوالد يدهمون
بشريًا األمري الجزار فأمر أطرابلس، حصار قاصًدا زغرتا إىل الجزار بعسكر األمري أخو
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إىل يوسف األمري أوالد وانهزم جبيل، يف العسكر مع أخاه ويبقي القمر، دير إىل يعود أن
النكدية. مساكن وهدم أمالكهم بشري األمري وضبط عكار،

عىل يوسف األمري ابن سليم األمري أطرابلس وايل باشا خليل وىل ١٧٩٦ سنة ويف
واملشايخ، األمراء وبعض أخاه األمري فأرسل البرتون إىل عسكًرا معه وأرسل جبيل، بالد
أطرابلس، إىل وانهزموا سليم، األمري عسكر فانكرس عمشيت أرض يف الفريقان والتقى
إىل فدحروهم الجزار وعسكر حسن األمري والتقاهم آخر، عسكًرا أطرابلس وايل جهز ثم
وأرسل هناك إىل عسكًرا وأرسل البقاع، إىل يوسف األمري أوالد دمشق وايل دعا ثم عكار،
دمشق عسكر فانهزم الفريقان واتقع الجزار، وعسكر أحمد حيدر األمري بشري األمري

دمشق. إىل يوسف األمري أوالد وفر
الجنبالطية يخالفون كانوا فإنهم النكدية، املشايخ مقتل كان السنة هذه ويف
دار إىل فُطلبوا بشري، األمري برىض قتلهم عىل فاتفقوا ذكرها، املار التقلبات يف والعمادية
أوالدهم، فهرب أعبية يف بيوتهم إىل أُرسلوا ثم منهم، أتى من وُقتل القمر دير يف الحكومة

سجنهم. يف قتلوهم ثم وسجنوهم، عليهم قبضوا ثم بيوتهم ونهبوا
بحماة، يقيموا أن يوسف األمري أوالد دمشق وايل باشا هللا عبد أمر ١٧٩٧ سنة ويف
فرحب باز، جرجس مدبرهم مع فحرضوا آمنني إليه يحرضوا أن الجزار من أمر وورد
املسري عن وقفهم لكنه بشري، األمري مكان يوسف األمري أوالد وىل ١٧٩٨ سنة ويف بهم.
بونابرت قدم ١٧٩٨ سنة ويف اإلسكندرية. إىل بونابرت وصول خرب بلغه ألنه لبنان؛ إىل
أنه عرفوا البالد أهل بأن له فاعتذر بشري، باألمري الجزار فاستنجد وحارصها، عكا إىل
يجبه فلم بشري األمري إىل بونابرت وكتب يطيعونه، عادوا فما يوسف، األمري أوالد وىل
فريض الجزار بيد الكتاب هذا فوقع يجبه، لم ألنه به؛ يعتبه آخر كتابًا إليه كتب ثم
وكان الجزار، من والنصارى األمري خاف عكا عن بونابرت ارتحل وملا بشري. األمري عن
وزاره وداديٍّا كتابًا بشري األمري إىل كتب قد اإلنكليزي األسطول رئيس سميت األمريال
إىل األعظم الصدر حينئٍذ وحرض له، املرضة عن الجزار بكف له وتعهد عنوب، بعني
وبالد والبقاع وبعلبك التيم ووادي لبنان، عىل الوالية بخلع بشري األمري عىل فأنعم سورية،
عليه تسلط ودمشق صيدا لوزراء وليس الدولة، بأمر واليًا يبقى أن إياه واعًدا املتاولة
وطلبوا حاصبيا وايل قاسم األمري مع اتفقوا اليزبكية أن عىل الخزينة، إىل املال يورد بل
اليزبكية ونهض حاصبيا خان إىل عسكًرا فوجه بشري، األمري ملقاومة الجزار من عسكًرا
الحرب نار واضطرمت برجاله، جنبالط بشري الشيخ بشري األمري وأرسل البقاع، إىل به
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وايل باشا هللا عبد بشري األمري واستمد وافرة، جماعة منهما وُقتل املساء إىل الفريقني بني
أن الجزار عسكر رؤساء إىل وبعث البقاع، إىل فارس بألف إسماعيل املنال فأرسل دمشق،
واحتدم عكا، إىل واليزبكية قاسم األمري وهرب ألمره فانقادوا األمري، مقاومة عن ينكفوا
األمري ابني الدين وسعد حسني األمريين ووىل األعظم، الصدر أمر إىل يلتفت ولم الجزار
حسني األمري فسار راجل، آالف وأربعة فارس آالف بستة وأصحبهما لبنان، عىل يوسف
… الخروب إقليم إىل باملشاة الدين سعد واألمري باز، جرجس ومعه البقاع إىل بالفرسان
وانفض دعوته لبى من فقلَّ البالد رجال وطلب بال، عني إىل بشري األمري فقام
إال الشوف من معه وليس جبيل، بالد إىل نهض ثم البقاع إىل فقام عنه، اللمعيون األمراء
حسني األمري وسار راسكيفا، إىل ثم الكورة إىل وتوجه رجل، خمسمائة ونحو الجنبالطية
فورد بحوران، يقيم أن وقصد الهرمل إىل بشري األمري ففر أميون، ثم البرتون بلغ حتى
له وأرسل األعظم، الصدر ملقابلة غزة إىل حضوره يطلب سميت األمريال من كتاب له
الصدر وتلقاه خدمه، وبعض الدحداج سلوم الشيخ ومعه به، سار أطرابلس إىل مركبًا
الجزار، لقتال جندي آالف بعرشة يصحبه أن عليه وعرض قلبه وطيب بالرتحاب، األعظم
عاد وملا مدة فيه وبقي قربس، إىل األسطول مع يسافر أن واستأذنه ذلك من فامتنع
أن األمريال من فطلب يافا إىل وعاد األعظم، الصدر كرسوا اإلفرنسيني أن وجد مرص إىل
عيل عند الحصن إىل وسار البارد نهر مصب عند ونزل إليها فرده أطرابلس، إىل يرده

جنبالط. بشري والشيخ أخوه كان حيث األسعد، بك
ألف فأنفذ للجزار، املطلوب املال جمع عن عجزوا قد يوسف األمري ابنا وكان
األمريان فأرسل أخرى مطالب مع كامًال املال بطلب وألح البقاع، من املال لجباية فارس
األرناؤط الجزار وأرسل املحصلني، املتنيون وطرد البالد أهل فهاج لجمعها، محصلني
أعيان أكثر ووافقهم الوالية، إىل بشري األمري إعادة عىل وأجمعوا لقتالهم، فاستعدوا إليهم
لبنان، إىل معهم فعاد بشري، األمري يستدعون الحصن إىل رجل ثالثمائة فأرسلوا البالد
األرناؤط من مقاتل ألفي فجهز الجزار، إىل باز جرجس وأرسع األمريان فاضطرب
بالرسور، الجميع فالتقاه حمانا إىل بشري األمري وقام الفرسان، من عسكر بإرسال ووعده
باز جرجس ووصل كفرنربخ، ثم الباروك إىل فنهض اللمعيني، األمراء أكثر معه واتحد
باز جرجس بعضهم فأقنع يوسف، األمري أوالد أصحاب وقلَّ القمر، دير إىل باألرناؤط
فريض البالد باقي بشري األمري ويتوىل جبيل، بالد األمريان يتوىل أن عىل الصلح بعقد
القمر. دير بشري األمري ودخل بريوت، ساحل إىل الجزار بعسكر حسني األمري وقام بذلك،
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لألمري، آخرها يف النرص كان وقعات وجرت الصلح، عن عدل باز جرجس أن عىل
تمزق كان بما الجزار علم وملا ذكرها، املار برشوطه الصلح وعقد باز جرجس فأذعن

.١٨٠٠ سنة ذلك وكان غيًظا،

ملرصوسورية بونابرت غزوة يف (7)

دون مرص لفتح اإلفرنسية الجمهورية قبل من بونابرت نابوليون سار ١٧٩٨ سنة يف
إنكلرتا وأرسلت مرص عىل واستحوذ بطريقه مالطة فاحتل بالحرب، الدولة معالنة
إفرنسة، مراكب تدمري عن انجلت الدولتني مراكب بني هائلة وقعة فكانت مراكبها،
إفرنسة بني االتصال خط الثالث الدول وقطعت العلية الدولة أيًضا روسية ووافقت
عرش بثالثة إليها فسار أيًضا، سورية بأخذ الدولة يباغت أن بونابرت وأراد وجيشها،
وكانت برٍّا وحارصها عكا إىل وبلغ يافا ثم والرملة، وغزة العريش فأخذ مقاتل ألف
وحرض النارية، بالقلل يرشقهم اإلنكليزي واألسطول داخل، من تقاومه الجزار عساكر
ظاهر بن صالح الشيخ وحرض البالد هذه عىل بونابرت فوالهم بشارة، بالد من املتاولة
عكا، عن للدفاع قادٌم العثماني الجيش أن بونابرت علم وقد صفد. عىل فواله العمر،
طابورة، جبل عند العثماني بالجيش فالتقت كليرب، القائد بإمرة جيشه من فرقة فأرسل
بونابرت وأرسع عددهم، قلة مع القتال عىل اإلفرنسيون فصرب جهة كل من فأحاطها
ملقاومة عليه متعذًرا عكا فتح رأى بونابرت لكن أعدائهم شمل فشتت وإنقاذهم لنجدتهم
عسكره، يف الطاعون وطأة واشتدت عليها الدولة عساكر وتوارد له، الثالث الدول مراكب
وأرس كثريًا خلًقا منهم وقتل الدولة، عساكر مع وقعة له كانت حيث مرص إىل عنها فرحل
ومعه خفية فانسل مضطربة الجمهورية أحوال أن وبلغه جنوده. من وكثريًا قائدهم
مرص يف الجيش قيادة وترك ١٧٩٩ سنة أواخر يف بباريس فظهر جيشه، قادة بعض
الجنرال إىل الجيش قيادة وسلمت صعلوك اغتاله ثم بها انترص وقائع وكانت لكليرب،
سنة مرص عن الفرنسيس وجالء بالتسليم، األمر انتهى وأخريًا استطاع ما فدافع منو

.١٨٠١
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عرش الثامن القرن يف بسورية الدنيويني بعضاملشاهري يف (8)

من وله واملنقوالت، املعقوالت يف وبرع ١٦٦٨ سنة بدمشق ولد املواهبي: الجليل عبد
تشطري وله حافًال، رشًحا ورشحها الترصيف يف الحاجب البن الشافية نظم التآليف
الرسائل من ذلك وغري باهر وشعر العروض، يف إرجوزة وله مالك، ابن ألفية عىل بديع

.١٧٠٧ سنة وتويف
العلوم من كثرٍي يف ضليًعا وكان ،١٦٤٤ سنة بدمشق ولد حمزة: بن إبراهيم السيد
الناظم البن األلفية عىل وحاشية الحديث، أسباب سماه كتاب املؤلفات من وله والفنون،

.١٧٠٧ سنة وتويف تكمل، لم
يف البخاري عىل رشحه تأليفه ومن ،١٧٣٣ سنة أيًضا بدمشق ولد الكفريي: محمد
سماه األجرومية، عىل ورشح الفقه، يف والنظائر األشباه عىل وحاشية مجلدات، ستة
الوردي، ابن المية تخميس يف الندي العرف وله األجرومية، مقدمة عىل البهية الدرة

.١٧١٧ سنة وفاته وكانت والشعر، والرسائل املقاالت من كثري ذلك غري وله
كانت التي وفاته إىل بحلب اإلفتاء وتوىل ١٦٧٩ سنة بحلب ولد الكواكبي: السعود أبو
ونظم مفيًدا، رشًحا ورشحها منظومة آداب رسالة املؤلفات من وله ،١٧٢٤ سنة

رقيق. شعر له وكان التدريس، والزم الوضع، رسالة سماها رسالة
كثرية، ومؤلفاته األساتذة أستاذ وكان ،١٦٤٠ سنة بدمشق ولد الغني: عبد الشيخ
والتحرير األنواع، ذكر فيها التزم أخرى وبديعية ورشحها، النبي مدح يف بديعية منها
العرفان ومواطن القرآن وبواطن مجلدات، ثالثة يف البيضاوي تفسري برشح الحاوي
وكشف املرسلني، سيد أحاديث يف املبني الحق وكنز بيت، آالف خمسة نحو منظوم كله
إىل الجود وحدة معنى يف املمدود والظل الفارض، ابن ديوان رشح يف الغامض الرس

.١٧٣٠ سنة وتويف وأجوبة، ومقاالت ورسائل رحالت من ذلك غري كثرٍي
املنحة عىل رشًحا وصنف ،١٦٦٧ سنة بها ولد بدمشق الشافعية مفتي الغزي: أحمد
نخبة نظم عىل رشح وله العربية، علم يف كتاب وهي البدرية، اللمحة يف النجمية
العسقالني، حجر بن ألحمد الحديث علوم يف كتاب وهو األثر، أهل مصالح يف الفكر

.١٧٣٠ سنة وفاته وكانت الحلبي، لعيل النبوية السرية واخترص
وحاشية باسمه، مشهورة فتاوى التآليف من وله ،١٦٨٣ سنة بعكا ولد العكي: أحمد
السرية واخترص الفرائض، يف الشحنة ابن منظومة ورشح الفقه، يف البصائر تنوير عىل
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األبحر ملتقى عىل ورشح الحساء، يف الغبار علم يف النظار نزهة عىل وحاشية الحلبية،
.١٧٣٤ سنة وتويف الفقه، يف

الديار رحلة يف الدرية العقود التآليف من وله بأطرابلس، ولد األطرابليس: هللا عبد
ورنة الساعة، أرشاط يف اإلشاعة ومخترص الشام، فضائل يف البسام والزهر املرصية،

.١٧٤١ سنة وتويف غريها إىل القرآني، االقتباس حكم يف املثاني
والفتح األنيس، الكشف منها مؤلفات وله ،١٦٨٧ سنة بدمشق ولد البكري: مصطفى
حامد أبي اإلمام قصيدة رشحه ومنها رشوح، ثالثة ورشحه العبادات يف القديس
التصوف، يف وألفية دواوين وسبعة رحلة، عرشة واثنتا مقامة، عرشة واثنتا الغزايل
ذلك، غري كثرٍي إىل والعرب العجم بني الفرق يف بالطرب املؤذن الفرق سماه وكتاب

.١٧٤٨ سنة وتويف
وألف بالتاريخ، ضليًعا وكان ،١٦٨٤ سنة بدمشق وولد غزة من أصله الغزي: محمد
وله وغريهم، وامللوك واملشاهري العلماء تراجم فيه جمع اإلسالم ديوان سماه تاريًخا

.١٧٥٣ سنة وتويف باهر شعر
املشهورة وفتاويه اإليضاح، رشح مؤلفاته ومن ،١٦٩٣ سنة بدمشق ولد العمادي: حامد
رسائل وله للجزويل، الخريات دالئل كتاب عىل جمعها التي والحوايش مجلدين، يف

.١٧٥٧ سنة وتويف شعر، وديوان كثرية
منها كثرية، تأليف وله ،١٧٠٢ سنة بنابلس سفارين بقرية ولد السفاريني: محمد
يف األنوار معارج وسماه الرصرصي، نونية ورشح أحمد، اإلمام مسند ثالثيات رشح
رشح يف األلباب وغذاء املصطفى، النبي سرية يف الوفا وتحبري املختار، النبي سرية
إىل األحكام، عمدة يف اللثام وكشف اآلخرة، علوم يف الزاخرة والبحور اآلداب، منظومة

.١٧٧٤ سنة وتويف واملراسالت، الكتب من ذلك غري
الدرر سلك مؤلفاته ومن دمشق، مفتي املرادي عيل السيد ابن هو املرادي: خليل محمد
سنة وتويف هنا، ذكرناها التي الرتجمات أكثر أخذنا وعنه عرش، الثاني القرن أعيان يف

.١٧٩١
الحدادي هللا عبد السيد سورية، غري يف القرن هذا يف املشاهري من كانوا وممن
واملوازرة املعاونة رسالة منها كثرية، مؤلفات له ذلك ومع صغري، وهو برصه كف اليمني،
فيه جمع الجامع وكتاب املسائل، بأجوبة السائل وإتحاف اآلخرة، طريق يف للراغبني
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عيل ثم .١٧١٩ سنة وتويف ديوان وله واملنثور، املنظوم والكالم والوصايا، املكاتبات
األعظم، لإلمام الفقه ورشح محمد، لإلمام اآلثار كتاب رشح تآليفه ومن املوصيل الُعْمِري
عىل الرد مؤلفاته ومن الفيومي، املرصي خليل ثم .١٧٤١ سنة وتويف حسن شعٌر وله
وكتاب العروض يف ومؤلف اإلسماعيلية، بالفرقة العدلية السطوة سماه اإلسماعيلية
عىل حاشية وله الطيب بن محمد ثم .١٧٤٧ سنة وتويف كثرية، وقصائد الحديث يف
ذلك، غري إىل للزمخرشي الكشاف شواهد ورشح الحاجب، ابن كافية ورشح القاموس،
الخريات دالئل رشح تآليفه ومن السويدي هللا عبد ثم .١٧٥٦ سنة وتويف حسن، شعٌر وله
سنة وتويف ذلك، وغري شعر ديوان وله هشام، البن اللبيب مغني عىل وحاشية للجزويل،
لألشموني، األلفية رشح عىل الحاشية مؤلفاته ومن املرصي الحفني يوسف ثم .١٧٦٠
ورشح حنفي، للمنال البحث آداب عىل ورشحان لزكريا، الخزرجية رشح عىل وحاشية
وله الصبان محمد ثم .١٧٦٢ سنة وتويف مشهور، شعر ديوان وله الفقه، يف التحرير
وحاشية العروض يف وأرجوزة املنطق، يف األخرضي ألرجوزة رشحه منها كثرية تآليف
التفتزاني للسعد املخترص عىل وتعليقات مالك، ابن أللفية املشهور األشموني رشح عىل
وتويف والقافية، العروض علمي يف الشافية الكافية سماها ومنظومة والبيان، املعاني يف

.١٧٩١ سنة
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الخامس الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
الثامنعرش

القرن هذا يف وأورشليم أنطاكية بطاركة يف

القرن هذا يف واملتحدين املتحدين غري الروم أنطاكية بطاركة يف (1)

أتناسيوس املتحدين غري الروم يذكر السالف القرن تاريخ يف ذكره املار كريلس وفاة بعد
إياها نازعه التي بطريركيته إىل عاد ١٧٢٠ سنة كريلس موت بعد فإنه الدباس،
كاثوليكيٍّا يكن لم أنه والظاهر كاثوليكيٍّا، الكاثوليكيون الروم ويحسبه املذكور، كريلس
واستمر القربيس، سيليبسرتس فخلفه ،١٧٣٤ سنة وتويف يثبته، لم البابا ألن مخلًصا؛
سنة دانيال وخلفه واحدة سنة فعاش تيليمون، وخلفه ،١٧٦٦ سنة إىل البطريركية عىل

.١٨١٣ سنة إىل وبقي أنتيميوس قام وفاته وبعد ،١٧٩٣ سنة إىل واستمر ،١٧٦٧
يحسبونهما اللذين الدباس وأتناسيوس كريلس فبعد الكاثوليكيني، الروم عىل وأما
سنة عرش الرابع ديكتوس البابا وثبته ،١٧٢٤ سنة تاناس كريلس صري بطاركتهم من
وتويف ،١٧٥٩ سنة أخيه بنت ابن جوهر أغناتيوس للقس البطريركية عن وتنزل ،١٧٤٤
حلب مطران حكيم مكسيموس وأقام لنسيبه، تنزله الروماني الحرب وأبطل ،١٧٦٠ سنة
،١٧٦١ سنة وتويف أشهر وبعض سنة إال البطريرك هذا يعش فلم ،١٧٦٠ سنة بطريرًكا
الدهان أثاناسيوس بعضهم فانتخب له، خلف انتخاب عىل األساقفة بني الخالف ووقع
الروماني الحرب فأثبت دعواه، يحامي رومة إىل هذا وسار جوهر، أتاناسيوس وبعضهم

جوهر. السيد انتخاب وأبطل توادوسيوس، اسم اتخذ الذي الدهان
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باملطارين ذلك بعد واجتمع ،١٧٧٤ سنة كئيبًا رومة من جوهر السيد وعاد
سنة الثانية بطريركيته الروماني الحرب فأبطل بطريرًكا، ثانية فانتخبوه محازيبه
محازبوه واألساقفة جوهر السيد خضع ثم الصنيع، بهذا قاموا من وحرم ،١٧٦٥
،١٧٨٠ سنة الدهان توادوسيوس البطريرك وتويف ،١٧٦٨ سنة توادوسيوس للبطريرك
١٧٩٤ سنة وتويف ،١٧٨٩ سنة البابا وثبته جوهر أتاناسيوس السيد األساقفة فانتخب
فانتُخب ١٧٩٦ سنة املنية عاجلته ولكن الدمشقي، سياج كريلس السيد بعده فانتُخب

.١٧٩٧ سنة السادس بيوس البابا وثبته مطر، أغابيوس السيد مكانه
بعد البلوزاوي جربايل القرن هذا يف منهم فكان األنطاكيون، املوارنة بطاركة أما
عواد يعقوب البطريرك فخلفه ١٧٠٥ سنة وتويف ،١٧٠٤ سنة الدويهي العالمة وفاة
اجتمع حتى لكثريين، العداوة يف أوقعته البطريرك هذا رسيرة سالمة أن عىل الحرصوني،
لكن مبارك، يوسف املطران مكانه وانتخبوا البطريركي، مقامه عن وحطوه األساقفة
،١٧١٣ سنة مكرًما مقامه إىل ورده دعواه، عن الفحص بعد له انترص الرسويل الكريس
الخازن، رضغام يوسف البطريرك وخلفه ١٧٣٣ سنة إىل الرب بكرم مجاهًدا واستمر
اختلف وفاته وبعد ،١٧٤٢ سنة وتويف ١٧٣٦ سنة اللبناني املجمع عقد أيامه ويف
الخازن، طوبيا املطران وبعضهم محاسب، إلياس املطران بعضهم فانتخب األساقفة
سمعان املطران وانتخب االثنني انتخاب فأبطل الروماني، للحرب األمر الفريقان وعرض
وخلفه ،١٧٥٦ سنة إىل بقداسة شعبه ودبر له الجميع فخضع ،١٧٤٣ سنة عواد
يوسف البطريرك بعده وقام ،١٧٦٦ سنة إىل البطريركية ودبر الخازن، طوبيا البطريرك
وحامى بقداستها فاغرت بهندية، املعروفة عجيمي حنة العابدة كانت أيامه ويف إسطفان،
عن له الرسويل الكريس توقيف إىل ذلك فأفىض يخالفون، األساقفة بعض وكان عنها،
يدبر وبقي ١٧٨٤ سنة مقامه إىل فرده للكريس، وخضوعه براءته اتضحت أن إىل مقامه
درع إليه يصل ولم بريوت، من فاضل ميخائيل البطريرك وخلفه ،١٧٩٣ سنة إىل ملته
سنة تويف لكنه الجميل، فيلبس البطريرك بعده وقام ،١٧٩٥ سنة وفاته بعد إال التثبيت

التيان. يوسف البطريرك وخلفه ،١٧٩٦
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عرش الثامن القرن يف أورشليم بطاركة يف (2)

عامًلا، وكان ،١٧٠٧ سنة خريسنتوس البطريرك خلفه ذكر املار دوزيتاوس وفاة بعد
وكان مالتيوس، وخلفه ،١٧٣٣ سنة وتويف وغريه، الرشقية الكنيسة فروض يف كتاب وله
سنة إىل شعبه ودبر ،١٧٣٧ سنة أثينا من ليوتينيوس البطريركية عن فتخىل شيًخا
صفرونيوس بعده وقام ١٧٧١ سنة وتويف أيًضا، أثينا من إلفرام تنزل حني ١٧٦٦
بكريس وخلفه القسطنطينية، بطريركية إىل ١٧٧٥ سنة ونقل حلبيٍّا، وكان السادس
الراكوزي، بروكوبيوس وخلفه ،١٧٨٧ سنة هللا وتوفاه الكرجي، إبراميوس أورشليم
فأقام ،١٧٨٨ سنة البطريركية عن قيرصية مطران ألفتيميوس وتخىل واحدة سنة فأقام

املزامري. وتفسري الهداية كتاب وله عامًلا كان إنه ويقال: سنة عرشين بها هذا

عرش الثامن القرن يف الدينيني املشاهري يف (3)

املوارنة املشاهري يف

برومة، املوارنة بمدرسة بالعلوم وتخرج بحلب ونشأ ولد الحلبي: الباني القسيوسف
وكتاب الزمان، ميزان كتاب ترجمة وله الحبيب، يوحنا رؤيا تفسري تآليفه وأشهر
تفسري يف كتب إليه وتعزى واملعرتف، املعرف وكتاب أجزاء ثالثة يف املسيحي الكمال

.١٧١٢ سنة بعد وتويف واألناجيل، الرسائل
الشيخ عىل العربية علومه ودرس ،١٦٧٠ سنة بحلب ولد جرمانوسفرحات: املطران
التوالوي، بطرس الخوري العالمة عىل والالهوتية الفلسفية وعلومه الحلبي، سليمان
باب منها مشهورة، كثرية تآليف وله الحلبية، اللبنانية الرهبانية مؤسيس إىل وانضم
واملثلثات والترصيف، النحو يف الطالب وحث املطالب وبحث األعراب، لغة عن اإلعراب
وتعريب املشهور، وديوانه العروض، يف الفوائد ورسالة البديع يف اإلرب وبلوغ الدرية،
يف فرماج ترجمات وتعريب ذكرها، السابق الباني يوسف القس ترجمها التي الكتب
من الجديد العهد أسفار ترجمة وتعريب مجلدات، عدة يف الجديد العهد تفسريات
أكثر تاريخ فيه جمع البدع ديوان وله السنكساري، وترتيب العربية، إىل الرسيانية
سنة وتويف ذلك، غري إىل والخطب الوعظ صناعة يف الخطاب فصل وكتاب البدع،

.١٧٣٢
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املوارنة بمدرسة بالعلوم وتخرج ،١٦٦٠ سنة نحو يف بغوسطا ولد بطرسمبارك: األب
وأرسله ،١٦٨٥ سنة الكهنوت درجة إىل الدويهي إسطفانوس البطريرك ورقاه برومة،
أنه ويظهر ونرشها، برتجمتها ليهتم كتبه؛ بعض إليه وسلم عنه، وكيًال رومة إىل
توسكانا أمري وأقامه بطاركهم، وسلسلة عنهم، التهم وردَّ املوارنة، نسبة منها ترجم
مدرسة بها فأنشأ أمواًال وربح املقدسة، للعلوم ومدرًسا الرشقية، الكتب طبع عىل
إىل تدبريها وسلم تلميذًا، عرش اثني بنفقة يقوم ما العقار من لها ورشى عنطورا
إفرام القديس تآليف من مجلدين ترجمة وله إليهم، ضوى الذين اليسوعيني اآلباء
عىل بها رد مقاالت أيًضا وله بديعة مقدمات بها وألحق الالتينية، إىل الرسيانية من
يف رينودوسيوس عىل فيها رد ومقالة الرشقية، القداس رتب يف ولربون كوكليوس
.١٧٤٢ سنة وتويف الدويهي تأليف من ذكرناه ما ترجمة وله الرشقية، النوافري بعض
ورقاه برومة، املوارنة بمدرسة العلوم وتلقى بأهدن ولد بنيمني: جرجس املطران
سيما وال واشتهر ،١٦٩٠ سنة إهدن أسقفية إىل الدويهي إسطفانوس البطريرك
للرسالة اليسوعيني اآلباء إىل وسلمهما بزغرتا وكنيسة مدرسة وأنشأ بمواعظه،
اليسوعيني، اآلباء جمعية إىل وضوى األسقفية واعتزل املذكورة، القرية يف والتعليم
والعربية، الرسيانية واللغتني املواعظ إلقاء تالمذتها يعلم برومة املوارنة بمدرسة وأقام

املشهورة. البدع كل به فند كتاب وله
واستخدمه برومة، املوارنة بمدرسة وتعلم بقربس ونشأ ولد أندراوسإسكندر: الخوري
العربية اللغة ودرَّس الواتيكانية، للمكتبة املرشق من الكتب جمع يف األعظمون األحبار
الرشقية اللغات أستاذ وسمي الحكمة)، (أي: بسبيانسا برومة املعروفة الكلية باملدرسة
مارون، القديس ترجمة يف مقالة تآليفه من ونعرف الرسويل، الكريس لدى وترجمانها
عىل اقتناه ما كل وقف وقد باإليطالية، الكاثوليكي اإليمان عىل الدائم املوارنة وثبت
ووصيته عندهم، رسالة وعمل منهم كهنة تعليم يف ريعه ليُرصف بقربس؛ مواطنيه

فيها. مات فنظنه ١٧٣٤ بسنة مؤرخة
وأرسله ،١٦٥٧ سنة البرتون قرى إحدى بتوال ولد التوالوي: بطرس الخوري العالمة
حائًزا لبنان إىل وعاد برومة، املوارنة بمدرسة املتعلم البسبعيل جرجس البطريرك
الكهنوت، درجة إىل الدويهي إسطفان البطريرك ورقاه ،١٦٨٢ سنة امللفنة شهادة
كهنتها، عىل حلب مطران ورأسه شهرته، فطارت ومعلًما واعًظا حلب إىل وأرسله
له وتتلمذ الشهرية، اإلسالمية حلب مدارس عن تنحط ال مسيحية مدرسة وأقام
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باسمه، مشهور املنطق يف كتاب منها كثرية مؤلفات وله املشاهري، من وكانوا كثريون
القديس وترجمة املارونية، املجامع مجموع وكتاب الرسيانية اللغة نحو يف وكتاب
الروم، ينكرها التي الحقائق إثبات وكتاب الرتيدنتي املجمع وأخبار الكمبييس، توما
الطبيعيات، يف وكتاب الطبيعة، وراء ما علم يف وكتاب مجلدين، يف مواعظ وكتاب
ذلك، غري إىل النفوس مرآة سماه وكتاب أجزاء، خمسة االعتقادي الالهوت يف وكتاب

.١٧٤٥ سنة وتويف
املطران عمه وأرسله ،١٦٨٧ سنة بأطرابلس ولد السمعاني: سمعان يوسف العالمة
وفريد دهره نابغة فكان رومة، بمدرسة للتعلم أطرابلس مطران السمعاني يوسف
فهرًسا يصنع أن عرش الحادي إكليمنضوس البابا إليه عهد دروسه أتم وملا عرصه،
وأن الواتيكانية، املكتبة إىل بها أتى قد كان التي املخطوطة، الرشقية للكتب التينيٍّا
للكتب مرتجًما البابا فجعله يُرجى، كان مما أحسن عىل ذلك فأتم فحاويها، يلخص
شهرته وتنبسط املراتب يف يرتاقى وأخذ الواتيكانية، املكتبة يف والرسيانية العربية
وُسمي ،١٧١٩ سنة الكهنوت درجة إىل ورقي املذكورة، املكتبة عىل الرياسة حاز حتى
ويف مجامع عدة يف ومستشاًرا الرسل، زعيم كنيسة يف النفوس خادمي جملة يف كاهنًا
لدن من قاصًدا وأُرسل البيعية، املناصب من ذلك غري إىل البابا غرفة رؤساء جوقة
سماه ثم اللبناني املجمع فعقد البيعي، التهذيب إلصالح طائفته إىل الروماني الحرب
ثم مملكته، أعيان من وحسبه نابويل، ململكة مؤرًخا وصقلية نابويل ملك الرابع كرلس
بمدرسة ودفن برومة، ١٧٦٨ سنة بالرب ورقد ،١٧٦٦ سنة صور أسقفية إىل رقي

املوارنة.
تاريخ يف مفصلة ذكرناها فقد بعضها، ذكر عىل نقترص فكثرية مؤلفاته وأما
الرشقية املكتبة منها الباقي فمن موته، بعد غرفته يف احرتق وبعضها سورية،
وكلندريات مجلدات، خمسة يف والديني املدني الناموس ومكتبة مجلدات، أربعة يف
مجلدات، أربعة يف اإليطاليني املؤرخني ومجموعة مجلدات، ستة يف كلها الكنيسة
مجلدات، ثالثة يف الالتينية إىل اليونانية الرسياني إفرام القديس تآليف وترجمة
اليونانية من الروم سنكساري وترجمة عليه، ورشوح الراهب ابن تاريخ وترجمة
أخته ابن عليه عاونه الواتيكانية املكتبة يف الرشقية الكتب وفهرست الالتينية، إىل
يف وكتاب اإللهيات يف وكتاب اللبناني، املجمع بالعربية وله عواد، إسطفان املطران
وكتاب األربعة، البطريركيات يف وكتاب األدبي، الالهوت يف وكتاب االعتقادي، الالهوت
والخطب. واملقدمات الرسائل من ذلك غري إىل الرسيانية، للغة وغرامطيق املنطق، يف
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أخرى، مجلدات سبعة يف الرشقية املكتبة تكملة فهو تآليفه من احرتق ما وأما
إيطاليا مؤرخي مجموعة وتكملة مجلدات، ستة يف الكالندريات يف مؤلفه وتكملة
مجلدات، خمسة يف وذخائرهم القديسني صور يف مؤلف وله مجلدات، ستة يف
ستة يف الرشقية الكنيسة ومجامع مجلدات، سبعة يف الرشقية الكنيسة وأوخاليجيون
يف والحديثة القديمة سورية وتاريخ مجلدات، ستة يف الرشقي والتاريخ مجلدات،
كنيسة خزائن يف وُحفظ وفاته، بعد ُصنع سجل من مأخوذ مر ما كل مجلدات، تسعة

برومة. الكربى بطرس القديس
بالعلوم تخرج السمعاني، العالمة أخت ابن هو السمعاني: عواد إسطفان املطران
رضغام يوسف البطريرك رقاه ثم الكهنوت، درجة إىل ورقي برومة، املوارنة بمدرسة
الشهداء أعمال رشح منها ونفيسة، كثرية تآليف وله أفاميا، أسقفية إىل الخازن
يف املخطوطة الرشقية الكتب وفهرست ضخمني، مجلدين يف والرشقيني الغربيني
وفهرست برومة، كيجي بمكتبة التي الكتب وفهرست فريانسة، يف املاديشية املكتبة
وله مجلدات، ثالثة يف السمعاني خاله مع الواتيكانية باملكتبة املخطوطة الكتب
إىل العربي البن الرسياني التاريخ وترجمة مارون، يوحنا القديس عن محاماة كتاب
الثالث املجلد تكملة ترجمة وله يطبع، ولم مفيدة، كثرية حوايش بها وألحق الالتينية،

.١٧٨٢ سنة وتويف الالتينية، إىل الرسياني إفرام القديس كتب من
بحرصون، ونشأ ولد السمعاني، العالمة أخي ابن وهو السمعاني: لويس يوسف
الرومانية الكلية يف الرشقية اللغات وعلَّم برومة، املوارنة بمدرسة بالعلوم وتخرج
والطقوس) القداس (رتب ليتورجيكوس الكوديكس مؤلفاته ومن (الحكمة)، سابيانسا
الكنائس يف وكتاب والنساطرة، الكلدان بطاركة تاريخ يف وكتاب مجلًدا، عرش ثالثة يف
القديمة، التوبة قوانني ويف الكنيس واالشرتاك االتحاد يف ومقاالت وحمايتها، واحرتامها
كتاب عىل ورشح الالتينية، إىل الرسيان فروض ترجمة وله األبرشية، مجمع ويف

الرسامات. يف مورينوس
بمدرسة العلوم تلقى املذكور لويس يوسف أخي ابن وهو السمعاني: القسسمعان
املخطوطة الكتب فهرست تآليفه ومن الحلبية، الرهبانية إىل وضوى برومة، املوارنة
الكرة يف وكتاب اإلسالم، قبل العرب تاريخ وكتاب ببادوا، النانية املكتبة يف الرشقية

الفلكية.
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املوارنة مدرسة تالمذة أحد وهو مولًدا، األطرابليس أصًال الغزيري ميخائيل: الخوري
مجلدين. يف بإسبانيا إسكوريايل بمكتبة العربية الكتب فهرست تآليفه ومن برومة،

بالعلوم تخرج حلب، من إنه وقيل: بالزاوية، حورا كفر من أنه املعلوم ورد: إسطفان
العباد، نزهة وكتاب مواعظ كتاب وله بصيدا، خوريٍّا وصار برومة، املوارنة بمدرسة

املارونية. ملته أبناء إىل ورسالة
خوريٍّا وصار رومة، بمدرسة العلوم ودرس ببريوت ولد القيايل: أنطون الخوري

باملوارنة. عجيمي يوحنا القس مطاعن عىل رد تآليفه من ونعرف ببريوت،

املوارنة غري الدينيني املشاهري يف

بطرس الخوري عىل البيعية العلوم فيها ودرس بحلب ولد زاخر: هللا الشماسعبد
مطبعة وأنشأ مكايل، بزوق وأقام ،١٧٢٢ سنة لبنان إىل وأتى حلب وهاجر التوالوي،
الربهان منها تآليف وله كثرية، كتبًا بها ونرش بالشوير، الصابغ يوحنا القديس دير يف
من الشايف والرتياق املتحدين، غري الروم ينكرها التي الخمس القضايا إثبات يف اليقني
والصد االنفصال ذوي عىل والرد فيالدلفيا، مطران رسالة عىل رد الفيالدلفي، سم
ونذر الربية، الكلمات عىل الجدلية واملحاماة املسيح، دين رسي يف الرصيح والربهان

.١٧٤٨ سنة وتويف الرهبانية، النذور حياته آخر يف
الرهبنية إىل ١٧١٦ سنة وضوى ،١٦٩٢ سنة بحلب ولد الصايغ: نقوال الخوري
يف ا عامٍّ رئيًسا وانتُخب ،١٧١٩ سنة الكهنوت درجة إىل ورقي الشويرية، الحناوية
كتاب مؤلفاته ومن حياته، آخر إىل عليها وبقي ١٧٣٣ سنة ثم ،١٧٢٧ سنة رهبانيته
وتويف املشهور، وديوانه والراهبات الرهبان فرائض وكتاب الجسد، عيد لخدمة التقدمة

.١٧٥٦ سنة
سنة الحناوية الرهبانية ودخل ،١٦٩٦ سنة ببعلبك ولد مطران: يواكيم الخوري
اإليصاغوجي فله وتآليفه، بمواعظه واشتهر زاخر، هللا عبد عن العلم وأخذ ،١٧٣١
وكتابا القداس، منارة وكتاب التكميل وكتاب املنطقية، اإليضاحات وكتاب املنطق، يف

.١٧٧٢ سنة بعكا وتويف مواعظ،
العلوم وتلقى ،١٧٢٤ سنة لبنان بجنوبي جون بقرية ولد عجيمي: يوحنا الخوري
سنني أربع بباريس أقام بها دروسه أتم وملا برومة، اإليمان نرش مجمع بمدرسة
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التختيكون كتاب تآليفه ومن الكهنوت، درجة إىل ورقي ،١٧٥٠ سنة وطنه إىل وعاد
أنطون الخوري وردها مارون، يوحنا والقديس باملوارنة بها طعن ومقالة الكنيس،

.١٧٨٥ سنة بأوروبا وتويف املاروني، القيايل
برومة، اإليمان نرش مجمع بمدرسة العلوم وتلقى بحلب، ولد آدم: جرمانوس السيد
حلب، كريس إىل انتقل ثم ،١٧٧٤ سنة عكا أسقفية إىل الدهان كريلس البطريرك ورقاه
سنة بكركي يف املوارنة عقده مجمع يف قبله من قاصًدا السادس بيوس البابا وجعله
البابا ونبذه القرقفة، دير يف طائفته عقدته الذي املجمع أعمال مؤلف وهو ،١٧٩٠
القضايا فيه أثبت كتاب تآليفه ومن .١٨٣٥ سنة برباءته عرش السادس غريغوريوس
معلمي إرشاد يف ونبذة املسيحي، التعليم يف وكتاب الروم، ينكرها التي الخمس
البطريرك فانتقده املطلقة، البابا رياسة ينكر أنه منه ظهر كتابًا وكتب االعرتاف،
له بنيَّ مسهب بردٍّ فأجابه البطريرك، انتقاد عىل ا ردٍّ آدم السيد فكتب التيان، يوسف
الرسويل، الكريس نبذه الذي بيستويا أسقف تعليم تطابق كتبها التي القضايا أن فيه
تقبله ما يقبل إنه وقال: املقدسة، الكنيسة لحكم ألفه ما كل أخضع آدم السيد أن عىل

.١٨٠٩ سنة وتويف تحرمه، ما ويحرِّم
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السادس الفصل

القرن الدنيوييف تاريخسورية يف
التاسععرش

عرش التاسع القرن يف بسورية كانت التي األحداث يف

١٨٠٧ سنة إىل ١٨٠٠ سنة من بسورية كان ما يف (1)

وهو قبله من والبرتون جبيل بالد يلوا أن عىل يوسف األمري وأوالد بشري األمري اتفاق بعد
البالد يولوه أن عىل النكدية املشايخ مع شهاب أسعد عباس األمري اتفق البالد، باقي ييل
األمري وأصحب ذلك، إىل فأجابهم الجزار، من الوالية له والتمسوا بشري، األمري مكان
جبيل إىل الجزار فرسان وأرسل بريوت، ساحل إىل نهض ثم صيدا، إىل بعسكٍر عباس
فلم الجزار، بعسكر عباس األمري وأتى القمر، دير إىل يوسف األمري أوالد األمراء فأرسع
إىل بشري األمري ونهض البقاع إىل ثم الباروك، إىل فانرصف إليها الدخول من يتمكن
وعسكر عباس األمري فانهزم الحرب وانتشبت مراد، خان يف العسكران والتقى حمانا،

.١٨٠١ سنة ذلك وكان الجزار،
البالد يولوه أن شهاب أحمد سيد سلمان األمري مع العمادية اتفق ١٨٠٢ سنة ويف
حسن األمري إىل وكتب بالوالية فوعده الجزار، إىل سلمان األمري وحرض عباس، األمري مع
صوفر عني إىل فقام نووا ما هذا وبلغ بشري، األمري طرد عىل العمادية يعاون أن عيل
إليه واستسلم الجرد، أهل له فدان باز وجرجس والكدية جنبالط بشري الشيخ ومعه
محازبو وكتب بريوت، رأس إىل العمادية ففر والتالحقة، املتن وأعيان اللمعيون األمراء
القمر دير إىل هو وعاد بشري، األمري إال عليهم واليًا يقبلون ال أنهم الجزار إىل بشري األمري



سورية تاريخ يف املوجز

إىل عليه يعتمد من يرسل أن له وكتبوا عنه، الجزار يسرتضوا أن أصحابه بعض واهتم
لطيًفا، جوابًا عليها الجزار أجابه عريضة ومعه الدحداح يوسف الشيخ فأرسل الجزار،
إقليم منها مستثنيًا البالد، عىل الوالية خلعة إليه الجزار وأرسل التقادم األمري فأرسل

وبرجا. جزين
الكردي طاها الشيخ أخرج موته وبعد البالد، هذه آفة الجزار تويف ١٨٠٤ سنة ويف
وكتب بعده، بالوالية بايعه الجزار أن عىل بناء باسمه ونادى السجن، من باشا إسماعيل
له ويطلق الوالية خلع الباشا له فريسل التقادم، يرسل أن بشري األمري إىل طاها الشيخ
األمري فأرسل الجزار، عند مرهونني كانا اللذين يوسف سليم واألمري قاسًما األمري ولده
فرمان ورد ثم املرهونني، األمريين يرسل ولم الوالية، خلعة الباشا إليه وأرسل التقادم
الجزار، مكان باشا إبراهيم نصب أنه فحواه بشري األمري إىل الثالث سليم السلطان من
جرجس إليه األمري أرسل دمشق إىل الباشا وصل وملا معه، متفًقا له مطيًعا يكون وأن
الباشا وأكرمه واألعيان، العساكر قواد تلتقيه أن باشا إبراهيم فأمر فارس، بمائة باز
يعاون بأن األمري إىل آخر فرمان وورد مهامه، يف يستشريه وكان النفقات له وأجرى
إىل األمري التقاه دمشق من باشا إبراهيم أتى وملا باشا، إسماعيل طرد عىل باشا إبراهيم
سجن من خروجه بعد ألنه مقابلته؛ عن له واعتذر مقاتل، آالف ستة بنحو صيدا جرس
األمري وعاد الوالية، خلع إليه وأرسل عذره الوزير فقبل وزيًرا، يقابل ال أن أقسم الجزار
سليمان الدولة ت وسمَّ باشا إسماعيل فُقتل باشا، إبراهيم مع ورجاله باز جرجس وبقي

مكانه. قبًال صيدا وايل باشا
يف األحد عبد أخيه وقتل القمر، دير يف باز جرجس الشيخ مقتل كان ١٨٠٧ وسنة
جبيل، بالد والية عىل وأقامهم يوسف األمري أوالد عىل وصيٍّا كان جرجس فالشيخ جبيل،
بدير جرجس وقام إذنهم، دون شاء ما يفعل وهو علمه دون أمًرا يأتون ال وكانوا
حرمة لهما تكن ولم قدرهما، وعظم بجبيل األحد عبد وأخوه بشري، األمري عند القمر
األمري أخيه مع واتفق السوء، لهما فيضمر تسوءه أموًرا يفعالن كانا بل بشري، لألمري
وآل تلحوق آل املشايخ عىل مغضبًا كان بشري األمري أن حينئٍذ واتفق قتلهما، عىل حسن
وحرض عليه، فوافقه باألمر، وكاشفه تلحوق عيل الشيخ حسن األمري فاستدعى امللك، عبد
يوسف؛ األمري أوالد األمراء إىل متوجهون أنهم وأظهروا اليزبكية، املشايخ من البعض مع
وهجم جبيل إىل معهم حسن األمري وسار عنهم، لريىض بشري لألمري كتابًا منهم ليلتمسوا
وأحاطت فقتله، أحدهم عىل الرصاص فأطلق باز، األحد عبد الشيخ عىل اليزبكية املشايخ
حسن األمري وتوجه فقتلوه، أسفل كانوا من فأدركه شباك، من نفسه فألقى به الجماعة
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بشري األمري استدعى نفسه النهار ذلك ويف يوسف. األمري أوالد عىل وقبض القلعة، إىل توٍّا
وخنقوه فدخلوا الدروز، من أعوانه بعض وأمر األمري خرج عليه دخل وملا باز، جرجس
تسمل وأن بدرعون ليقطنوا يوسف؛ األمري أوالد بتوجيه وأمر جبيل، قاصًدا األمري وركب

.١٨٠٧ سنة أيار ١٥ أو ٥ يف ذلك وكان األمر، فنُفذ أعينهم،

الرابع مصطفى السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (2)
١٨٢١ سنة إىل الثاني محمود والسلطان

النظام إدخال أراد ألنه عليه؛ اإلنكشارية ثورة بسبب ُخلع الثالث سليم السلطان إن
له انترص وملا الرابع، خان مصطفى بالسلطان الثائرون ونادى ،١٨٠٧ سنة الجديد
وإلقاء بقتله، مصطفى السلطان أمر عرشه إىل إرجاعه وأراد البريقدار باشا مصطفى
وكان عليه، وحجروا مصطفى السلطان بخلع ونادوا هياًجا فازدادوا الثائرين إىل جثته
كان ومما الثاني. خان محمود السلطان العرش عىل وأجلسوا ١٨٠٨ سنة به العهد آخر
سنة ويف .١٨٠٨ سنة بغزير بشري األمري أخي حسن األمري وفاة بسورية املدة هذه يف
تتجدد بأن كالعادة بشري األمري إىل الوالية خلعة صيدا وايل باشا سليمان أرسل ١٨٠٩
نهر جرس بناء بشري األمري جدد املذكورة السنة ويف مارت، شهر يف سنة كل الخلع هذه
ابتدع الوهاب عبد يسمى رجل أتباع (هم الوهابيني بعض حمل ١٨١٠ سنة ويف الكلب.
حوران، عىل العربية) يف الضالل هذا وانبث رسول، أو نبي إىل االلتجاء بها حرم بدعة
فجمع بشري األمري استمد وهذا صيدا، وايل باشا سليمان واليها فاستنجد دمشق وهددوا
ورد ثم باشا، سليمان كان حيث طربيا جهة إىل بهم وسار مقاتل، ألف عرش خمسة
دمشق يتوىل أن باشا سليمان إىل فرمان حينئٍذ وورد حوران من رجعوا العرب أن الخرب
لم إن الفرمان يرد أنه له وحقق بقبوله، األمري فاستشار الكنج، باشا يوسف من بدًال
وغريهما، وأطرابلس حماة والة أصحابه بعض إىل األمري وكتب لبيك. فأجابه: يساعده
وانتشبت بعساكره، باشا يوسف عليهم فخرج دمشق إىل جميًعا وساروا دعوته فلبوا
ودخل باشا يوسف وانهزم بشري، واألمري باشا سليمان لعساكر النرص وكان الحرب
ينتخب أن األمري إىل الباشا وفوض ورجاله، بشري األمري يصحبه املدينة باشا سليمان
وحماة حمص إىل إسماعيل واألمري أطرابلس، إىل بربر أغا مصطفى فأرسل العمال
سليمان وأنعم بعلبك، إىل الحرفوش جهجاه واألمري الالذقية، إىل رسكجي أغا وحسني
البقاع. بوالية خليل األمري أخيه وعىل جبيل، بالد بوالية األمري ابن قاسم األمري عىل باشا
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١٨١٤ سنة ويف بتدين. إىل الصفا نبع ماء جر يف بشري األمري رشع ١٨١٢ سنة ويف
له دفعها قرش ألف مائة عليه وأنفق الدامور، نهر عىل جًرسا باشا سليمان بأمر بنى
باشا، هللا عبد عىل بمنصبه الدولة وأنعمت باشا، سليمان تويف ١٨١٩ سنة ويف الوزير.
ومرسًال مهنئًا األمري فأجابه يبرشه بشري األمري إىل وكتب بعكا، باشا لسليمان نائبًا وكان

الوالية. خلع إليه الوزير فوجه التقادم،
املعلم ووجه للحال، دفعه لألمري يتيرس لم مبلًغا الوزير طلب ١٨٢٠ سنة ويف
األمري، والية حدود إىل عسكر بتوجيه وأمر الوزير فحنق له، يعتذر كرامة بطرس
متسلم فقبض اللبنانيني، من يجدانه من عىل يقبضا أن وبريوت صيدا متسلمي وأمر
يعتذر األمري فأرسل منهم، أربعني عىل صيدا ومتسلم لبنانيٍّا، وثالثني مائة عىل بريوت
فتعهد شهرين ميض بعد يدفعها كيس بألفي األمري يتعهد أن فأمر ويستعطفه، للباشا
جباة األمري وأرسل الوالية خلع األمري إىل وأرسل اللبنانيني، بإطالق الوزير وأمر بذلك،
حذوهم يحذوا أن كرسوان أهل وكاتبوا املطلوب دفع وأبوا املتن، أهل فهاج املال لجمع

ذلك. إىل فأجابوهم
الشيخ وأتاهم العادة، بحسب إال يدفعوا ال أن وأقسموا بأنطلياس الفريقان واجتمع
باشا هللا عبد إىل وكتبوا أنطلياس، بعامية املعروفة للعامية شيًخا فجعلوه الخازن فضل
بحسب إال يدفعوا ال أن فأجابهم البالد، يف الهياج أوجد الذي هو إنما بشري األمري ظلم أن
عن عجزت إني الوزير: إىل فكتب يرعووا فلم وينذرهم، يحذرهم األمري وأرسل عادتهم،
الدروز مشايخ بعض الوزير فوجه عيلَّ، خاطركم يصفو أن منتظًرا بالدي وتركت الوالية
واألمري عيل حسن األمري إىل الوالية خلعة معهم وأرسل مقاتل، بسبعمائة وأصحبهم
له فأقسم حمانا، إىل وخدمه بأوالده بشري األمري فنهض الشهابيني، أحمد سيد سلمان
التيم، وادي إىل ثم إلياس قب إىل نهض ثم غريه، واليًا يقبلون ال أنهم اللمعيون األمراء
أمراء إىل باشا هللا عبد من بأمر مصحوبًا التيم وادي إىل بالعسكر سليمان األمري وسار
سلمان األمري وضبط حوران إىل األمري فنهض بشري، األمري يقبلوا ال أن وراشيا حاصبيا
لو فأجابه يستعطفه، باشا هللا عبد إىل بشري األمري فكتب وأصحابه، بشري األمري أمالك
يل تأذن أن أرجو األمري فأجابه عكا، إىل اآلن فأرسع غريك، وليت ملا الوالية ترتك لم
أتباعي ترك من أتمكن لم ولكن برحابك، اآلن أترشف أن أود وكنت جبيل، ببالد باإلقامة
بنفسه، عكا إىل يحرض أن وطلبه جبيل، ببالد باإلقامة له فأذن معي، إحضارهم من وال
وملا كيس، ومائتي ألفني بدفع باشا هللا لعبد تعهدا قد وسلمان حسن األمريان وكان
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إىل حضوره أن فأجابه لديه، يحرض أن الوزير استأذن عمرو شفا إىل بشري األمري وصل
وحرض جزين فاختار إقامته بمكان ه وخريَّ األمريان، به تعهد ما دفع يؤخر وقتئٍذ عكا
الجباة فُطرد به تعهدا الذي املال يجبيان األمريان وأرسل بالتجلة، الناس فالتقاه إليها
فطلب بشري، األمري إىل وأعيانه البالد مشايخ وتقاطر جبيل، وبالد وكرسوان املتن من
أن االتفاق فتم بشري، األمري وبني بينهم للصلح يتوسطوا أن العقل مشايخ من األمريان
حياته، مدة بها إليه الوزير فعهد يأخذها، بشري األمري وأن الوالية، عن يتنزالن األمريين

احتفاء. بكل بها األوامر فتليت

لحفد عامية

األمري، من خوفهما يبديان باشا هللا عبد إىل عريضة رفعا وسلمان حسن األمريين إن
أن سلمان األمري وطلب جبيل، بالد إىل بشري األمري سار ثم رسولهما، بشنق فأمر
الجبيليني يمالئا أن واستغواه سلمان، األمري إىل حسن األمري فكتب فأبى، بخدمته يكون
وكان جبيل، قرى إحدى غرفني إىل األمري وقام لرأيه، فانقاد بشري األمري عىل الثائرين
أهل حاقل يف فاجتمع لحفد، إىل سائًرا األمري فبقي بشامات مجتمعني الجهة تلك أهل
وجمهر أهمج إىل برشي جبة رجال وأتى كرسوان، من وبعض والبرتون جبيل بالد
وجزية واحًدا ماًال إال يدفعون ال إنهم لألمري: يقولون وأرسلوا مشمش، رام يف املتاولة
واحد بمال أرتيض لهم: يقول فأرسل يجرسانهم وسلمان حسن األمريان وكان واحدة،
جهة من رجل ألفي نحو ظهر الرسول عود وقبل … له ويوردونه املال يجمعون وهم
واألمري الرصاص يطلقون وأخذوا املتاولة، من جماعة الجنوب من أمامهم وظهر ميفوق،
الرجال، أولئك واقتحموا العسكر بعض فثار رجاله، أحد أصيب أن إىل بالقتال يسمح ال
رجًال ثمانني نحو منهم وقتلوا السالح، فيهم وأعملوا عليهم وأطبقوا الفرسان وتبعهم
كثريون، منهم وأُرس أسفل، إىل شاهق من أنفسهم بعضهم وألقى هزيمة، رش فانهزموا
عمشيت إىل التايل اليوم يف هو وقام رجال، تسعة األمري عسكر من وُقتل عنهم األمري فعفا
أمامهم وانكرسوا القتال، يناوشونهم فارًسا عرشين إليهم فأرسل غرفني، يف له فتعرضوا

جبيل. ثم عمشيت إىل األمري فسار يلحقوهم، أن يجرسوا فلم ليلحقوهم
ليلحقوه، وغريهما العماد عيل والشيخ جنبالط بشري الشيخ دعا قد األمري وكان
سلمان األمري وكتب الرجال، بعض حسن األمري فجمع رجل، ألفي نحو ومعهم فنهضوا
يف األمراء جمعهم من املشايخ فشتت الكلب، نهر إىل يوافوه أن وكرسوان املتن أهل إىل
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حسن األمريان وفر كرسوان، من التقاهم من فهزموا الكلب، نهر إىل وسبقوهم الساحل
بعلبك، إىل فسارا معهما يقوم من يجدا فلم الجبة، وحدت وتنورين العاقورة إىل وسلمان
جبة إىل وقام عفوه، سائلني بشري األمري إىل يتقاطرون األهلون وأخذ الزبداني، إىل ثم
الجبة أهل وغرم املذنبني بعض وعاقب عنهم، فعفا العفو مشايخها واستماحه برشي
ألف بمائة القاطع وأهل قرش ألف بمائتي كرسوان وأهل قرش، ألف وخمسني بمائتني

.١٨٢١ سنة ذلك وكان به، تعهد قد كان ما باشا هللا لعبد وأرسل قرش،

بشري واألمري باشا هللا وعبد باشا درويش بني كان ما يف (3)

درويش العايل الباب أرسل صيدا عىل واليًا باشا هللا عبد كان بينما ١٨٢٢ سنة يف
أهلها وطرده عميق، قرية إىل البقاع متسلم أغا حسن وحرض دمشق، عىل واليًا باشا
الجبل إىل يرحلوا أن اللبنانيني األمري فأمر وزحلة، الجبل أهل وموايش مواشيهم فنهب
البقاع إىل واليًا وأرسل بدمشق، الذين اللبنانيني عىل بالقبض باشا درويش وأمر وزحلة،
يطرد عسكًرا يرسل أن فأجابه باشا، هللا عبد إىل األمري وكتب فارس، بمائتي وأصحبه
خليل األمري رجال ونهب دمشق إىل الوايل ففر خليًال، األمري ابنه فأرسل البقاع وايل
األمري باشا درويش وكاشف ببتدين، وُسجنوا رجالها بعض وساق البقاع، قرى بعض
سجنه، يف كانوا من األمري فأطلق باشا هللا عبد بإذن ذلك األمري فقبل معه، باالتفاق
االتفاق برشوط املخابرة ولدى اللبنانيني، من بسجنه كانوا من باشا درويش وأطلق
وايل منصور األمري يطرد عسكًرا يرسل أن األمري وأمر بها، التسليم باشا هللا عبد أبى
راشيا، إىل عسكًرا دمشق وايل وأرسل األمري عسكر تنجد فارس خمسمائة وأرسل راشيا،
باشا درويش وجهز باشا، هللا عبد لجماعة النرص وكان الفريقني بني الحرب فانتشبت
باشا درويش وأرسل بنفسه بشري األمري فنهض أحمد، سيد األمري بها كان أخرى حملة
وأرسل بشري لألمري النرص فكان الحرب، رحى ودارت فارس، بأربعمائة عسكر الرس
وسلمان، حسنًا األمريين يسلمه أن برشط إليه فأجابه الصلح، منه يطلب عسكر الرس
سيًفا األمري إىل باشا هللا عبد وأرسل عسكر، الرس وتبعهما دمشق إىل ليًال األمريان ففر

بتدين. إىل ذلك بعد وعاد فاخرة، وخلعة بالجواهر، مرصًعا
ليقنعه عكا إىل فسار باشا، درويش ثانية يحارب أن األمري باشا هللا عبد وأمر
إىل يتوجه أن وأمره لكالمه يصغ فلم السلطان، يسخط أن خشية الحرب عن بالعدول
حتى باشا هللا عبد وعسكر بعسكره األمري فسار عسكره كان حيث يعقوب، بنات جرس
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أحمد وسلمان حسنًا األمريين إليه وأضاف عسكره باشا درويش فجمع املزة، إىل انتهى
يف تذكر هائلة وقعة فكانت الحرب نار واضطرمت اليزبكية، وبعض فارًسا األمري وأخاه
وعرشين مائتني نحو منهم وقتل دمشق عسكر عىل الدائرة وكانت اآلن، إىل البالد هذه
يف كثريون منهم وغرق تلحوق، حسن الشيخ منهم رجل خمسمائة نحو وأُرس رجًال،
األمري إىل بعضهم واستسلم بعضهم، ُقتل املزة يف محاًرصا منهم بقي ومن بردى، نهر
أبواب فأقفل باشا درويش وخاف صيدنايا، إىل وفارس وسلمان حسن األمراء وفر بشري،
هللا عبد إليه وكتب اللبنانيني، من أُرس من بشري األمري وأطلق بالقلعة، وتحصن املدينة،

الثناء. أطيب عليه يثني باشا
وأمر باشا، درويش مكانه ونصب صيدا إيالة عن باشا هللا عبد العايل الباب وعزل
املذكورون وفارس وسلمان حسن األمراء والتقاه األمر، ينفذ أن حلب وايل باشا مصطفى
يطلق أن وأمره صيدا، عىل باشا درويش بتولية يخربه بشري األمري إىل وكتب حمص، إىل
إىل باشا درويش كتب ولكن بتدين، إىل وعاد األمري فأذعن بالده، إىل ويعود عساكره
لخدمته بشري األمري استدعى قد وأنه صيدا، بمنصب عليه أنعمت الدولة أن اللبنانيني
األمري تولية عىل جنبالط بشري الشيخ مع األمري واتفق واليته عن عزله ولذلك فأبى؛
قرش، ألف ألف بدفع باشا لدرويش بشري الشيخ وتعهد ذلك، عىل وتحالفا أسعد، عباس
الشيخ وكتب أسعد، عباس األمري باشا درويش فوىل نعمان، الشيخ ابنه عليها له ورهن
باشا، درويش عليه فيقبض وإال البالد، من يقوم أن عليه يشري بشري األمري إىل بشري
مصطفى عساكر وسارت وأمني، خليل األمريان ابناه ومعه مرص إىل بشري األمري فسافر
محمد من بشري األمري ونال فيها، باشا هللا عبد وحارصت عكا إىل باشا ودرويش باشا
عىل الخروج من ينويه بما إليه وأرس واإلجالل، التوقري صنوف مرص عزيز باشا عيل
فأجاب الدولة لدى يساعده أن وسأله باشا، هللا لعبد كان ما له األمري وعرض سورية،
صيدا إيالة عىل باشا مصطفى نصبت قد الدولة وكانت األستانة، إىل موفًدا وأرسل سؤله
أن يدعوه بشري األمري إىل باشا مصطفى وكتب دمشق، إيالة إىل باشا درويش وردت
ال أن اللبنانيني عىل ينبه أن عباس األمري إىل وكتب الوزير فحنق فأبى بالده، إىل يعود
عن بالعفو فرمانًا أعطى أيام وبعد األوامر، هذه فشهر بشري األمري منهم أحد يكاتب
ذلك، العزيز يرض فلم مرص إىل ويذهب ورجاله بماله عكا من يقوم وأن باشا، هللا عبد
وصدر ذلك إىل فأجيب واليًا، فيها يبقى بأن اإللحاح وكرر بعكا باشا هللا عبد ببقاء وألح
بمائة وأكرمه جياد، وخيل فاخرة بحلل وابنيه األمري عىل العزيز وأنعم به، الفرمان
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بأكابر والتقاه املدافع بإطالق باشا هللا عبد فاستقبله عكا، إىل وعاد قرش ألف وخمسني
األمري وكتب كان، بما اللبنانيني يبرشان واألمري باشا هللا عبد وكتب املدينة، وأعيان واليته
أصحاب التقاه لبنان إىل مسريه وعند الوالية، مباًرشا يبقى أن عباس األمري إىل بشري

بتدين. إىل عظيم بموكٍب وصحبوه واألعيان، املناصب

املختارة بحركة ويعرف جنبالط، بشري والشيخ األمري بني كان ما يف (4)

أموٍر عىل لبنان وايل شهاب عباس األمري مع اتفق قد كان جنبالط بشري الشيخ أن يظهر
بعد واجًسا بشري الشيخ كان ولذلك مرص؛ يف غيابه مدة يف بشري األمري رىض تخالف
فأجابه األمري خاطر يستعطف وأرسل بالشوف، جباع إىل وقام الوالية، إىل األمري عود
التي الجنود نفقة باشا هللا عبد من تطلب كانت الدولة ألن قرش؛ ألف ألف منه طالبًا
من قسًما بشري الشيخ فدفع منها مبلًغا، بشري األمري من وطلب سورية، إىل أرسلتها
له يأذن أن دمشق وايل من وطلب واجًسا، واستمر الباقي دفع عن واعتذر املطلوب،
وبعض اللمعيني، األمراء من بعض هناك إليه وانضم إليها وسار التيم، وادي يف باإلقامة
كان (الذي عباس األمري عىل له أن دمشق وايل إىل بشري األمري فكتب واملتن، الشوف أهل
طولب وملا واليته، أيام يف األمريية األموال من قرش ألف مائتي بشري) الشيخ إىل انضم

جنبالط. بشري الشيخ من مطلوبة إنها قال: بها
عنه، يرىض أن باشا هللا عبد من ملتمًسا عكا إىل عباس األمري سار ١٨٢٣ سنة ويف
إىل باشا هللا عبد فكتب قرش، ألف باملائتي له املطالبة يرفع وأن جميًعا، النازحني وعن
صكٍّا له فأرسل املبلغ، هذا منه يطلب بشري الشيخ إىل وأرسل بذلك، يُعلمه بشري األمري
يعودوا أن التيم وادي إىل نزحوا من بشري األمري وأمر بيته، إىل عوده بعد بدفعه متعهًدا
ولخوفه فأذنه؛ بتدين إىل لديه يحرض أن األمري الشيخ واستأذن فعادوا أوطانهم، إىل
رجًال األمري عىل ودخل … بتدين من مقربٍة عىل تركهم رجل ألفي نحو معه أصحب
قرب إىل أحرضهم الذين الرجال بكثرة له مؤاخذًا برح وما قلبه األمري فطيب ذليًال،
دمشق وايل إىل مرص عزيز من أمر فورد دمشق، إيالة إىل بشري الشيخ وعاد بتدين،
أمالكه بشري األمري فضبط حوران إىل وتوجه فخاف إيالته، من بشريًا الشيخ يطرد أن
إىل املدة هذه يف وانضم دفعه، عن فاعتذر به وعد الذي باملال دمشق وايل وطالبه كلها،
األمراء وكاتب وجماعته، العماد عيل والشيخ وجماعته، النكدي أسعد الشيخ بشري الشيخ
األمري خلع عىل معهم ليتفقوا الشهابيني؛ أسعد وحسن فارًسا، وأخاه أحمد سيد سلمان
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وتابعهم إليهم فضوى بالوالية أسعد عباس األمري ووعدوا طلبوا، ما إىل فأجابوهم بشري
،١٨٢٥ سنة املختارة يف جميًعا هؤالء واجتمع واللمعيني، الشهابيني األمراء من آخرون
الخوازنة املشايخ واستنهض وكرسوان، بالبرتون فمر إليهم ليرسع بشري الشيخ وكاتبوا
وأرسل إليه، لالنضمام املتن وجوه يستدعي وحمانا برمانا، إىل سار ثم بعضهم فصحبه
باشا هللا عبد إىل وكتب نصيحته، يقبلوا فلم باملختارة، املجتمعني ينصح بشري األمري
عىل الطريق ليقطع منهم فريًقا أرسلوا ذلك املجتمعون علم وملا لنجدته، عسكًرا فأرسل

باشا. هللا عبد عسكر
األمري فأرسل الرصاص، يطلقون وجعلوا بتدين، عىل أطلوا ١٨٢٥ سنة ك٢ ٥ ويف
الشيخ وأصيب األمري، رجال حينئٍذ إليهم فهبت الحرب عن ينثنوا فلم خليًال األمري ابنه
إىل األمري عسكر وتبعهم السمقانية إىل أصحابه وانكرس فرجع برصاص، العماد عيل
تسعة خصومه عسكر ومن رجالن األمري عسكر من وُقتل املغرب، إىل القتال واشتد هناك،
األمري من الصلح وطلب التايل، اليوم صباح يف املختارة إىل بشري الشيخ ووصل رجال،
األمري ونهض األمري، لنجدة صيدا إىل بعسكره باشا هللا عبد وقام بينهما، عليه يُتفق فلم
الشيخ عسكر فالتقاهم املختارة مطل إىل رشذمة وأرسل بعسكره، السمقانية إىل بشري
رجال سبعة األمري عسكر من فُقتل املغيب، إىل الفريقني بني الحرب واستمرت بشري،
بإطالقهم، األمري فأمر جماعة منهم وأُرس رجًال، عرش خمسة بشري الشيخ عسكر ومن
عسكر ومن رجًال، أربعون الشيخ عسكر من فُقتل الجديدة يف التايل اليوم يف والتقوا
واألمراء أماكنهم إىل بشري الشيخ مع الذين الشوف رجال وانفض رجال، عرشة األمري
الباقون رأى وملا الشويفات، إىل األرسالنيني األمراء وبعض املتن، إىل برجالهم اللمعيون
يتعقبهم خليًال األمري ابنه األمري فأرسل حوران، قاصدين جزيرة إىل ليًال فروا ذلك
عسكر قائد وأخذ بحوران، جميًعا واختبئوا ودمشق، صيدا واليتي يف العساكر بمؤازرة
عيل رأس واليها فقطع دمشق إىل ورجعوا فاطمأنوا إليه، ليسلموا يخادعهم دمشق وايل
الشيخ بشنق فأمر عكا، يف باشا هللا عبد إىل أرسلهم ثم القلعة يف الباقني وسجن العماد،
أسعد وعباس فارس وأخوه أحمد سيد سليمان األمراء وأما … العماد عيل والشيخ بشري
ورجوعهم ألسنتهم رءوس وقطع أعينهم، بسمل وأمر عليهم األمري فقبض الشهابيون،

منازلهم. إىل
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سانور قلعة وحصار بريوت إىل األروام مراكب حضور (5)

مركبًا عرش ثالثة بريوت إىل ليًال حرض املورة يف االستقالل حرب كانت ملا ١٨٢٦ سنة يف
وهجم ودخلوها املدينة، أسوار عىل ساللَم ونصبوا الرب إىل عسكر منها وخرج لألروام،
من فُقتل األسوار خارج يف القتال واستؤنف املدينة، من فأخرجوهم املسلمون عليهم
يخربه باشا هللا عبد إىل بريوت متسلم فكتب خمسة، املسلمني ومن رجال سبعة األروام
حرش إىل الرجال ببعض خليًال األمري ابنه فأرسل بذلك بشري األمري وعلم كان، بما
رأى فلما بالرجال، يلتقوه أن بلبنان عماله إىل وكتب هناك، إىل بنفسه قام ثم بريوت،

بالدهم. إىل أقلعوا العساكر كثرة األروام
لكبتهم عسكًرا فأرسل باشا، هللا عبد عىل النابلسيون انتقض ١٨٢٩ سنة ويف
ويف املذكورة. القلعة لفتح برجاله يسري أن بشري األمري إىل فكتب سانور، بقلعة فتحصنوا
النارصة إىل بالعسكر األمري نهض ثم الوزير به فرحب عكا، إىل األمري سار ١٨٣٠ سنة
حصار يف العساكر يدبر وأخذ الوزير، عسكر كان حيث سانور قلعة عىل وأقبل وجنني،
من األرناؤط وكبسوا القلعة من ليلة ذات النابلسيون وخرج الحصينة. القلعة هذه
النابلسيني فهزموا عسكره، من جماعة األمري فأرسل عليهم واستظهروا الوزير، عساكر
وتشعلها بالزيت، اللحف تغمس القلعة من النساء وكانت جدارها، من ودنوا العراق إىل
إىل القتال ودام عليهم، الرصاص ويطلقوا األمري، عسكر النابلسيون لينظر وترميها
ومعهم الحصار عن الخارجون النابلسيون وجعل أيام، ثالثة يف استؤنف ثم الصباح
من جماعة عليهم فوثب املاء، استقاء من العساكر يمنعون العرب من فارس ثالثمائة
ثم األمري، رجال فيها فحارصهم بها واعتصموا عجة قرية إىل فهزموهم األمري، عسكر
محارصين استمروا من عىل وقبضوا السالح، أقفيتهم يف وأعملوا وهزموهم عليهم ظهروا
ورءوس األرسى األمري فأرسل عرش، أربعة وأرسوا رجًال تسعني منهم فقتلوا فيها،
األمري عسكر أخذ ثم وهمته، شجاعته عىل يثني إليه فكتب باشا، هللا عبد إىل القتىل
جميعهم، قلوب يف األمري رهبة وقعت حتى نابلس بالد قرى ويحرق ينهب والوزير
نابلس، مشايخ بعض عىل قبض قد باشا هللا عبد وكان فئة، فئة إليه يستسلمون وبدءوا
من وافر مبلغ بدفع له وتعهدوا ألمره فأذعنوا وصولته، بشري باألمري يهددهم فأخذ
القلعة، فسلموه بشري األمري إىل وأرسلهم قلبهم، فطيب عنده أوالدهم ورهنوا املال،
بعسكره األمري ورجع ومغاورها، آبارها وتعطيل أُسسها حتى بدكها باشا هللا عبد وأمر
إليها، بدخولهم الوزير يسمح فلم فيها فاشيٍّا الطاعون كان وملا عكا. إىل الوزير وعسكر

العيش. وطاب األيام له وصفت صيدا، إىل واألعيان األمراء والتقاه بالده إىل فسار
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سورية عىل باشا عيل محمد خروج (6)

عىل االستيالء إىل طامحة أبصاره كانت مرص عىل استحوذ أن بعد باشا عيل محمد إن
فأرسل اليونان، استقالل عىل وإنكلرتا وروسيا فرنسا اتحاد فرصة وانتهز أيًضا، سورية
إبراهيم فسار باشا، إبراهيم ابنه عليها وأمر سورية، إىل وبحًرا برٍّا عساكره ١٨٣١ سنة
وكان حيفا، إىل املرصي األسطول يف له قائمقام بمنزلة الفرنساوي بك وسليمان باشا
ونابلس، املقدس وبيت ويافا غزة وفتح العريش طريق يف سبقه قد املرصي الجيش
٢٦ يف سار ثم الحربية. والعدد للذخائر ومستودًعا حربه ألركان مركًزا حيفا وجعل
فالتقاه بشري، األمري إىل وكتب وبحًرا برٍّا فحارصها عكا، إىل ١٨٣١ سنة الثاني ترشين
األمري إىل يفوض بأن باشا إبراهيم ابنه إىل مرص عزيز وكتب مرحبًا فقبله عكا إىل
العايل الباب بلغ وملا اإلقطاعات، أصحاب نصب يف رأيه عىل يعتمد وأن صيدا، شئون
يقوم أن حلب وايل باشا عثمان وأمر عيل، محمد من وانتقاًضا عصيانًا اعتده كان ما
فرتك عكا، قاصًدا وسار جندي ألف عرشين نحو فجمع باشا، إبراهيم لكبت بالعساكر
خليل األمري إىل وأوعز باشا، عثمان ملالقاة وهب عكا عىل جيشه من فريًقا باشا إبراهيم
ووجه عليها، للمحافظة أطرابلس إىل اللبنانيني من رجل بألف يتوجه أن بشري األمري ابن
العسكر ذخائر عىل للمحافظة زحلة إىل لبناني بألفي أيًضا بشري األمري ابن قاسًما األمري
جماعته شمل وبدد خليل، األمري إليه فخرج أطرابلس عىل باشا عثمان وأقبل املرصي،
ففر باشا إبراهيم وفد ثم حينئٍذ، أطرابلس حاكم بربر أغا مصطفى ذلك يف وعاونه
هناك فكانت حمص، إىل أثره يف باشا إبراهيم ونهض حماة، جهات إىل ليًال باشا عثمان

باشا. عثمان عسكر شمل بها وبدد باشا إبراهيم بها انترص هائلة وقعة
١٨٣٢ سنة أيار ٢٧ يف عنوة ودخلها عكا، عىل الحصار وشدد باشا إبراهيم وعاد
األمري والقاه دمشق إىل باشا إبراهيم وسار مرص، إىل وأرسله باشا، هللا عبد واليها وأرس
حمص، إىل دمشق وايل فانهزم لقتاله وخرج عسكًرا، دمشق وايل باشا عيل فجمع بشري،
ال جيًشا املدة هذه يف جهز قد العايل الباب وكان املدينة، إىل املرصية العساكر ودخلت
باشا إبراهيم فنهض حمص نواحي إىل فبلغ باشا، حسني عليه وأمر ألًفا ستني عن يقل
فكان الوغى نار وتسعرت حمص، بحرية عند الجيشان والتقى … بشري األمري ومعه
يف وجدَّ فيها بشريًا األمري وترك حمص، يف الليلة تلك بات الذي باشا إلبراهيم النرص
هائلة، موقعٍة بعد ١٨٣٢ سنة تموز ١٧ يف فدخلها حلب، إىل العثمانية العساكر لحاق
هناك، إىل باشا إبراهيم فلحقه املشهور، كيليكيا بوغاز يف وتحصن باشا حسني وانهزم
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السنة من تموز ٢٩ يف العثماني الجيش باشا إبراهيم وشتت الجيشني بني القتال واشتد
املذكورة.

كان إذ األناضول إىل وأرسله باشا، رشيد بإمرة آخر جيًشا العايل الباب وجهز
الجيشان والتقى قونية، مدينة إىل البالد هذه يف كان ما كل عىل استحوذ باشا إبراهيم
باشا إبراهيم أخذ حتى العثماني، عىل املرصي الجيش فظهر املدينة هذه من مقربٍة عىل
مدينة ضواحي حتى املرصية العساكر وسارت ،١٨٣٢ سنة ك١ ١٢ يف أسريًا باشا رشيد

لها. باشا إبراهيم مهاجمة من وخيف األستانة، يف القلق وعظم بورصة،

واألناضول سورية عن عساكره جالء عىل باشا محمد الدول إكراه يف (7)

أوروبا، دول قلقت قونية يف العثمانية العساكر عىل باشا إبراهيم جيش انتصار بعد
وعرضت املعلومة، ملطامعها قلًقا أكثر روسيا وكانت األستانة، عىل يستحوذ أن وخشيت
روسيا وأحلت ذلك الدولة فقبلت املرصي، الجيش مقاومة عىل تساعدها أن الدولة عىل
وإنكلرتا فرنسا فقلقت األستانة، لحماية جندي ألف عرش خمسة األناضول شواطئ عىل
وبعد باشا، عيل محمد مع باالتفاق يرسع أن العايل الباب عىل وألحتا روسيا تداخل من
ويُعطى األناضول، عن يتخلون املرصيني أن عىل والدولتان العايل الباب اتفق مخابرات
سورية واليات يف والة ينصب أن له ويحق حياته، مدة مرص عىل الوالية باشا عيل محمد
٥ يف مؤرخة سنية إرادة ذلك يف وصدرت وحلب، ودمشق وطرابلس عكا أي: األربع
لالستعداد وقت له ليكون إال التسوية هذه يقبل لم السلطان أن عىل ،١٨٣٣ سنة أيار
مقاصده، تخالف ألنها باشا؛ عيل محمد يقبلها ولم مملكته من أُخذ ما واسرتداد للحرب،
العايل الباب وأوعز للمسألة. حل عىل فيها يتفق لم الدول بني أخرى مخابرات وجرت
٢٤ يف املرصي الجيشان والتقى سورية، والية نحو بالعساكر يسري أن باشا حافظ إىل
املرصي الجيش وظهر الحرب نار واشتعلت نصيبني، جهات يف ١٨٣٩ سنة حزيران
وكان واألثقال، الذخائر عدا العثماني العسكر من بندقية ألف وعرشين مدفًعا ١٦٦ آخذًا
االرتباك هذا يف وزاد الثاني، محمود السلطان حينئٍذ وتويف مشهوًرا مشهوًدا اليوم ذلك
وملا خيانة، باشا عيل محمد إىل الحربية مراكبه العثماني األسطول أمري باشا أحمد تسليم
عليها، بعساكره يزحف باشا إبراهيم أن من خافوا األستانة يف الدول سفراء بذلك علم
إىل فأرسلوا العلية، الدولة مع ذكره السابق باالتفاق عمًال ملحاربته جيشها روسيا فرتسل
وروسيا وإنكلرتا إفرنسة سفراء عليها وقع ١٨٣٩ سنة تموز ٢٨ يف الئحة العايل الباب
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إال املرصية املسألة يف شيئًا العايل الباب يقرر ال أن بها طلبوا … وبروسيا والنمسا
يتداولون األعظم الصدر عند السفراء واجتمع الالئحة، هذه العايل الباب فقبل بإطالعهم،
والية إىل سورية رد لزوم والنمسا إنكلرتا سفريا فارتأى عيل، محمد يعطاه أن يلزم فيما
وواليات مرص عيل محمد يعطى أن وطلبا وروسيا فرنسا سفريا وخالفهما العلية، الدولة
باألكثرية، فتقرر والنمسا إنكلرتا رأي إىل بروسيا سفري وانحاز املذكورة، األربع سورية
فأنكرت املرصية، املسألة لتقرير لندرة أو فيانا يف دويل مؤتمر عقد النمسا وزير وطلب
مرص وذريته عيل محمد يعطى أن تود فرنسا وكانت مدة، املخابرة وتوقفت ذلك فرنسا
إال يعطى أن تريد تكن فلم إنكلرتا وأما حياته، مدة وترسيس أدنة وواليتي وسورية،
الجنوبي سورية نصف مرص مع يعطى أن فرنسا إرضاء يف رغبة قبلت ثم مرص، والية

الدول. بني الخالف وطال النصف، هذا من عكا تكون ال أن برشط
كلها سورية إبقاء فرنسا فطلبت لندرا، يف املطلوب املؤتمر ُعقد ١٨٤٠ سنة ويف
الجنوبي سورية نصف إال يعطى ال أن وأرصت إنكلرتا، وعارضتها عيل محمد والية تحت
فلم وبروسيا، والنمسا روسيا وجارتها العلية الدولة إىل موته بعد ويعود حياته، مدة
مع املسألة ينهي أن حاول فرنسا وزارة الشهري تيار توىل وملا الدول، بني وفاق يحصل
وسورية، مرص والية عن له يتخىل أن العايل الباب يلزم أنه عىل عيل ومحمد العايل الباب
محمد يشجع وأرسل عليه، عيل محمد فرنسا ساعدت لذلك العايل، الباب يذعن لم وإن
املسألة هذه يف فرنسا استبداد من فحنق إنكلرتا، وزير بلمارستون وأما القتال، عىل عيل
وإجباره مرص، حدود إىل عيل محمد إرجاع عىل وبروسيا والنمسا روسيا مع واتفق
مؤرخة ذلك يف معاهدة عىل الدولة مندوب مع الدول هذه مندوبو ع فوقَّ ذلك، عىل بالقوة

.١٨٤٠ سنة حزيران ٢٥ يف
الطاعة خلع عىل ومتاولة ودروز موارنة من اللبنانيني يهيجون إنكلرتا عمال ورشع
فأمر ذلك إىل باشا إبراهيم وانتبه العصيان روح العامة بني وانبث املرصية، للحكومة
بالعصيان، وجاهروا األهلون فهاج والدروز، النصارى من السالح يجمع أن بشريًا األمري
لألمريال إنكلرتا أمر وصدر كثرية، محالٍت يف الحكومة عىل والتعدي املخرقات من وأكثروا
الذي العثماني األسطول يحرق أو ويأرس سورية، موانئ إىل بأسطوله يسري أن نابري
وجده ما نابري فأخذ حربية، أو كانت تجارية مرص مراكب وباقي مرص، إىل سلم قد كان
املرصية للعساكر وأعلن ،١٨٤٠ سنة آب ١٤ يف بريوت إىل ووصل املرصية، املراكب من
وحرضهم األربع، الدول قررته ما سورية أهل عىل ونرش وعكا، بريوت عن جالئها لزوم

املرصية. الحكومة عىل والعصيان العلية للدولة الخضوع عىل
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بريوت إىل العلية والدولة النمسا مراكب وصلت املذكورة السنة من أيلول ١٠ ويف
مراكبهم وابتدأت بريوت، شمايل يف أنزلتهم وإنكليز عثماني جندي آالف عرشة نحو تقل
إىل بعسكره باشا سليمان وفر كثرية، دوًرا وأحرقت فهدمت املدينة، عىل املدافع تطلق
فأحلت جونية إىل مراكب بعض وسارت سورية، ثغور أكثر يف فعلوا وكذلك الحازمية،
جونية من العسكر قائد وكتب الجبل، إىل املرصية الحكومة عمال وفر عسكًرا، هناك
تشجع وهكذا عليهم، السالح ويوزع املرصية، العساكر لطرد يستدعيهم اللبنانيني إىل
وكتب كثرية، مواضع يف املرصية العساكر حاربوا العثمانية الجنود وبمعاونة اللبنانيون
مرص إىل ويعود سورية، من بعساكره ينسحب أن باشا إبراهيم ابنه إىل عيل محمد
الرس باشا عزت ملواجهة سار ثم صيدا إىل فنزل الجبل حاكم بشري األمري وأما ففعل،
فاختار ومرص، وسورية فرنسا عدا ما إلقامته محالٍّ يختار أن فخريه بريوت، يف عسكر
باشا، عيل محمد وأما ،١٨٥٠ سنة تويف حيث األستانة إىل منها سار ثم مالطة جزيرة
شباط ١٢ يوافق ١٢٥٦ سنة القعدة ذي ٢١ يف مؤرًخا فرمانًا السلطان عليه فأصدر
تدفعه مبلغ تعيني مع لذريته التوارث طريقة عىل مرص والية منحه يتضمن ،١٨٤١ سنة

العلية. الدولة إىل مرص حكومة

خان املجيد عبد السلطان أيام يف بسورية كان ما يف (8)

ابنه وخلفه نصيبني، يف جيشه انكسار بعد ١٨٣٩ سنة خان محمود السلطان تويف
نصب سورية عن املرصي العسكر جالء وبعد السنة، تلك يف خان املجيد عبد السلطان
األمري مكان يف لبنان جبل عىل واليًا الشهابي قاسم بشري األمري العثماني عسكر الرس
أما املرصيني، الوالة عوض سورية يف والة السلطان ونصب بالكبري، املعروف بشري
بعض وبني بينه النفرة ووقعت إال وجيزة مدة تمض فلم لبنان وايل قاسم بشري األمري
النصارى بني ذلك جراء من فكانت القمر، دير يف وحارصوه فاحتشدوا الدروز، أعيان
حينئٍذ وكانت ،١٨٤١ سنة األوىل بالحركة العامة عند املعروفة األهلية الحروب والدروز
واملتن، وزحلة القمر ودير والشحار والغرب بريوت ساحل يف الفريقني بني وقعات عدة
بك سليم يد عىل القمر دير من خرج قاسم بشري األمري أن الحروب هذه خاتمة وكانت
وسلبوه خروجه يف الدروز فأهانه القمر، دير إىل اإليالة وزير أرسلهما إذ فتيحة، والسيد
مصطفى أرسل العايل الباب أن حينئٍذ وكان بريوت إىل ووصل جماعته، وسالح سالحه
النصارى أعيان ودعا األستانة إىل املذكور األمري فسري لبنان، شئون إلصالح نوري باشا
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النصارى فأبى الدولة، رجال من عليهم واٍل بإقامة وكاشفهم عليهم وخلع والدروز،
الدروز أما األستانة، إىل عرائض بذلك ورفعوا الشهابيني، األمراء والية عىل البقاء طالبني

الدولة. رجال أحد بوالية وارتضوا ملشورته، فأذعنوا
باشا عمر يسمى لبنان عىل واليًا املذكور باشا مصطفى أقام ١٨٤٢ سنة ويف
أمني األمري وأخوه أحمد األمري ومعه بتدين إىل بعسكٍر وأرسله العثماني، النمسوي
العماد، خطار والشيخ الدحداح منصور الشيخ له مدبرين باشا عمر وأخذ أرسالن،
الدحداح منصور ضاهر والشيخ كرسوان، عىل الخازن نادر أبا فرنسيس الشيخ ووىل
فنفر العليا، والكورة والبرتون جبيل بالد عىل الحمادية من مشايخ وثالثة الفتوح، عىل
جبيل بالد أهل واستاء منهم، واحد إىل الثالث والياتهم الحاكم لضم الخوازنة املشايخ
سنوات منذ عليها والياتهم نسخت أن بعد بالدهم عىل متاولة بنصب والكورة والبرتون
وجعل منهم جنوًدا خدمته يف فأدخل النصارى، يسرتيض أن باشا عمر وأراد … متطاولة
إىل يوم ذات ودعا لهم، قائدين بكفيا من الشنتريي أغا ويوسف البكاسيني سمرا أبا
تلحوق، وحسني نكد، ونصيف جنبالط، نعمان واملشايخ: أرسالن، أحمد األمري بتدين
بتوقيفهم باشا مصطفى وأمر بريوت، إىل وأرسلهم عليهم فقبض امللك، عبد ويوسف
إىل يتزلفون وطفقوا ذلك، من الدروز فاستاء العماد خطار الشيخ بهم وألحق فيها،

باشا. عمر عىل معهم االتفاق طالبني النصارى
واليًا لهم ينتخبوا أن اللبنانيني إىل باإلجابة العلية الدولة أمر صدر ذلك أثناء ويف
األمري رد يسرتحمون النصارى أعيان فكتب املنتخبني، أسماء يكتب من وأرسل منهم،
فلم الوالية، من باشا عمر لطرد النصارى الدروز واستدعى لبنان، والية إىل عمر بشري
فينتخبوه باشا، عمر عىل معهم ينهض أن شهاب قعدان أسعد لألمري وزينوا يجيبوهم
أن برشط إليه فأجابوهم لالتفاق، ثانية النصارى وكاشفوا ذلك، عىل فماألهم واليًا
فدونوه الشهابيني، األمراء إىل الوالية برجوع يرضون أنهم فيه يرصحون صكٍّا يدونوا
أربعة له يكون وأن الشهابي، للوايل معاونًا اللمعيني األمراء أحد يكون أن به ورشطوا
وجوه وبعض اللمعيون األمراء واجتمع مسيحيان، ومدبران درزيان، مدبران مدبرين:
املختارة، يف واجتمعوا حوران من العريان شبيل الدروز ودعا بأنطلياس، وكرسوان املتن

العسكر. فبددهم باشا عمر عسكر وبني بينهم مناوشات بعض وحصلت
بأنطلياس املجمعني إىل فأرسل باشا، أسعد إىل صيدا والية أحيلت األثناء هذه ويف
بطريرك إىل وتوجه وحذرهم فحرض الدولة، خاطر عن الخروج من يحذرهم رسوًال
إسماعيل حيدر األمري أن فأشار اللمعيني، األمراء من للوالية يصلح بمن يستشريه املوارنة
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يطلبون بأنطلياس املجتمعني وجوه إليه توجه ثم باشا، أسعد فأخرب وعاد األصلح، هو
املذكور. حيدر األمري فنصب عليهم، وطنيٍّا واليًا

بما ساعون الدحادحة املشايخ أن عسكر الرس إىل ُويش أنه األثناء هذه يف وكان
يقبضوا أن يأمرهم حبيش حمزة أبناء املشايخ إىل جنوده بعض فأرسل الدولة، يكدر
فالتقاهم غزير، إىل الدحادحة مشايخ بعض ونزل عليه فقبضوا الدحادحة، رسول عىل
منيب وأرسل عسكر الرس فحنق حمزة، أوالد من ثالثة فُقتل معهم واقتتلوا حمزة أوالد
وأثقل بيوتهم يف العسكر ونزل الدحادحة، واملشايخ عرامون أهل فانهزم بعسكر، باشا
وايل إىل كتب برشي جبة يف الدحادحة املشايخ أن عسكر الرس علم وملا األهلني، عىل
العسكر أهدن رجال فالتقى عليهم، للقبض برشي جبة إىل عسكًرا يرسل أن أطرابلس
فتوسط برشي، جبة إىل عسكًرا باشا منيب فأرسل عليه وانترصوا حريونا، عقبة يف
العسكر وعاد الفريقني بني األمر فانرصف الجبة، ومشايخ العسكر بني املوارنة بطريرك

أطرابلس. إىل العثماني
إسماعيل حيدر األمري فجعل لبنان، يف الوالية قسم صيدا وايل باشا أسعد أن عىل
واليًا وتوابعها جبيل بالد عىل ووىل النصارى، قائمقام وسماه بلبنان، النصارى عىل
واختلف قائمقامهم، وسماه الدروز، عىل األرسالني عباس أحمد األمري ونصب مسلًما،
وكتب ودروز، نصارى من لبنان أعمال يف املختلطني عىل والدرزي املاروني القائمقامان
فاصًال دمشق سكة الوزير فجعل البالد بقسمة األمر فصدر العايل، الباب إىل باشا أسعد
إىل منها كان وما النصارى، قائمقام تواله الشمال إىل منها كان فما القائمقاميتني، بني
جبيل، بالد والية برجوع العايل الباب أمر ١٨٤٤ سنة ويف الدروز. قائمقام وليه الجنوب

النصارى. قائمقامية إىل تبعه وما
العامة وتعرف لبنان، يف والدروز النصارى بني األهلية الحرب كانت ١٨٤٥ سنة ويف
والغرب واملتن بريوت ساحل يف مواقع عدة فيها وكانت الثانية، بالحركة الحرب هذه
أرضاًرا بالدروز النصارى ألرض الحكومة رجال توسط ولوال والشوف، والجرد والشحار
إيالة يف باشا أسعد خلف (الذي باشا وجيهي أن يف الحرب هذه نهاية وكانت كثرية،
واستكتبهم الصلح بينهم وأجرى والدروز، النصارى وجوه بعض بريوت يف جمع صيدا)
من مرسًال أفندي شكيب بريوت إىل وفد ثم بينهم، الفتنة تجديد من مانعة صكوًكا
إىل جندي بألف دمشق من عسكر الرس باشا نميق وقدم لبنان، شئون لتدبري األستانة
واألمري النصارى قائمقام إسماعيل حيدر واألمري أفندي شكيب هناك إىل وسار بتدين،
قد كان من وسالح سالحهم أخذ بتدين إىل وصلوا وملا الدروز، قائمقام أرسالن أحمد
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الغاية، لهذه البالد أعمال يف املنظمة العساكر وفرق القمر، دير أهل وسالح معهم حرض
إىل بعسكره باشا نميق وسار كرسوان، يف الكهنة بعض وأهانوا األهلني عىل فأثقلوا
صده، قاصدين برشي جبة أهل فالتقاه تنورين إىل نهض ثم أهلها سالح وأخذ العاقورة،
بطريرك وتوسط برشي إىل فهربوا هناك، إىل ولحقهم الحدث إىل فانهزموا فناوشهم
نميق فريض قراهم العسكر يدخل وال الحدث، إىل سالحهم يقدموا بأن أمرهم املوارنة

بريوت. إىل ثم أطرابلس إىل بعسكره سار سالحهم قدموا وملا باشا،
مكانه ووىل الدروز، قائمقامية عن أرسالن أحمد األمري أفندي شكيب عزل ثم
رصبا قرية يف ١٨٥٤ سنة الوفاة فأدركته إسماعيل، حيدر األمري وأما أمينًا، األمري أخاه
قائمقاًما عساف بشري األمري أخيه ابن باشا واثق فعني عقب وبال مفلوًجا، بكرسوان

طلبه. إىل فأجيب أحمد بشري األمري تولية يلتمس األستانة إىل وكتب للنصارى،
من وطردوهم خازن، آل مشايخهم عىل الكرسوانيني ثورة كانت ١٨٥٩ سنة ويف
فعقبتها والدروز، النصارى بني مري بيت وقعة كانت املذكورة السنة ويف كرسوان،
كانت التي واملواقع ودمشق، وحاصبيا القمر دير يف كانت التي املالحم ١٨٦٠ سنة
تتحمله لم النصارى عىل جرى ما أن عىل الجنوبية، البالد أعمال باقي يف الفريقني بني
فأرسل وشعوبها، أوروبا دول منه واشمأزت خان، املجيد عبد الغازي السلطان رأفة
املنكرات يف اشرتك من كل ليجزي باالستقالل؛ مفوض بصفة باشا فؤاد السلطان جاللة
حكومة وأرسلت البالد، إىل والراحة السكينة ويعيد الدولة رعايا ويؤمن يداه، جنت بما
بوفور الجنرال عساكرها عىل وأمرت أوروبا، دول باسم إفرنيس جندي آالف ستة فرنسا
وبروسيا والنمسا وروسيا وإنكلرتا فرنسا دول وأرسلت كرو، دي والجنرال هرطبول دي
الفتن تجديد ملنع النظام من يلزم ما وفرض البني، ذات بإصالح للمداولة مفوضني
الفظائع هذه يف اشرتاكهم ثبت من جزاء باشا فؤاد أجرى أن وبعد بريوت، فأقاموا األهلية
يكفل نظام بوضع الدول مفويض مع يتداول أخذ البالد، وتأمني كثريين، ونفي بقتل
مؤلًفا ١٨٦١ سنة آذار ٢٠ يف نظاًما أوًال فوضعوا فيه الفتن تجديد وعدم البالد، راحة
ست من مؤلًفا املذكورة السنة من أيار أول يف آخر نظام عىل عولوا ثم مادة، ٤٧ من
ورفعوا األكثرية، من مسيحي واحد حاكم الجبل يف يكون أن فحواه ومن … مادة عرشة
بذلك املذكرات وحصلت أحدهما، عىل الدول سفراء مع ليتفق العايل؛ الباب إىل النظامني

الحايل. البالد نظام وتقرر
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الغازي وسلطاننا ومراد العزيز عبد السلطانني أيام يف بسورية كان ما يف (9)
سلطنته أيام هللا أطال الثاني خان الحميد عبد

أخوه بعده بالخالفة وبويع ،١٨٦١ سنة حزيران ٢٥ يف خان املجيد عبد السلطان تويف
أخوه وخلفه ،١٨٧٦ سنة فتويف لوفاته، الثاني اليوم يف خان العزيز عبد السلطان
رسير عىل استوائه بعد لكنه ،١٨٧٦ سنة أيار أواخر يف الخامس خان مراد السلطان
السلطان ألخيه املبايعة لزوم الوزراء وأقر الشعور، اختالل أمارات عليه ظهرت امللك
وحسن وحلمه بعدله رعاياه ومتع عرشه، هللا أيد الزمان هذا سلطان خان الحميد عبد
سورية يف كان ما وأما .١٨٧٦ سنة آب ٣٠ يف امللك منصة عىل استواؤه وكان نواياه،
إىل لبنان مترصفية عىل وتبدل األهمية. فقليل اآلن إىل ١٨٦١ سنة من أي: املدة هذه يف
برىض ١٨٦١ سنة السلطان سماه األرمني باشا داود أولهم مترصفني: أو والة ستة اآلن
باشا فؤاد وكان القلق، من واليته أيام تخل ولم لبنان، نظام عىل املوقعة الدول سفراء
داود بوصول هذه مأموريته وانتهت النصارى، لقائمقامية كرم بك يوسف سمى قد
نفوذ من له كان ملا القائمقاميات إحدى يف يستخدمه أن املترصف وأراد لبنان، إىل باشا
سمي منصبًا ليقبل ضويق وملا كانت، وظيفة أية قبول فأبى له، الشعب ومحبة الكلمة
داره إىل وسار الثالث، اليوم يف املنصب هذا من استقال لكنه جزين لقضاء قائمقاًما
كرم إىل فكتب باشا، فؤاد إىل األمر وشكا االعتزال هذا من باشا داود فوجس بأهدن
إىل إبطاء دون بالحضور فأرسع الرسالة)، أصل يف (كما العنان طلق إليه يحرض أن
فبقي العسكرية، القشلة يف وقتئٍذ كان حيث يبقى أن أمره باشا فؤاد قابل وملا بريوت،

األستانة. إىل معه باشا فؤاد صحبه أيام وبعد مكرًما
ويف سورية. إىل إال شاء حيث يتوجه أن له مطلًقا مكرًما باألستانة بك كرم وأقام
١٢ت٢ يف زغرتا إىل عاد بذلك بك كرم علم وملا باشا، داود والية ُجددت ١٨٦٤ سنة
فيها وهو البالد إدارة عليه يتعذر أنه باشا داود ورأى له، البالد فاهتزت ،١٨٦٤ سنة
له، ويستعد بحربه ليستأذن ١٨٦٥؛ سنة األستانة إىل وسافر فأمنه لكبته، له قوة ال وأن
وأصحابه كرم أنسباء بعض عىل املذكورة السنة أواخر يف قبض األستانة من عوده وبعد
من أكثره لبنان شمايل من بجمهوٍر فأتى األكمة، وراء ما بك يوسف وعلم ليهيجه،
يف فبلغوا مصالحته، عىل الباشا يحمل أن آمًال الحرب، أهل من ال والسالمة التعقل أهل
بعض أطل القداس يسمع البك كان وبينا البوار ضوميط مار دير إىل ١٨٦٦ سنة ٦ك٢
البك وتقدم الحرب نار فاضطرمت للقتال، وناوشوهم البك، رجال عىل الدراكون فرسان
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البك وعاد قتىل، عدة الطرفني من وُقتل تسعًرا الحرب نار فزادت املعاملتني، إىل برجاله
زغرتا. إىل برجاله

وقناصل سورية يف الدولة عمال إىل البك ورفع أثره، يف العساكر باشا داود فأرسل
عىل العصيان من ويستعيذ الدولة، عساكر قتال يريد ال أنه عىل الحجة فيها الدول
وقعات وكانت وأصحابه. نفسه عن يدافع أن فيضطر العساكر دهمته إذا لكن السلطنة،
العساكر وكانت اختفى ثم وبسبعل بنشعي، يف كرم بها انترص والعساكر كرم بني
ثالثمائة نحو عليه واجتمع وظهر االختفاء، نفسه سئمت أخريًا مأربًا. منه تنل ولم تطلبه،
حتى وكرسوان وجبيل البرتون بالد إىل برشي جبة من البالد وسط يف بهم وقام رجل
يف إال لقتاله يتحرش ولم بعد، عن يتبعه الحكومة وعسكر شباب، بيت قاطع إىل بلغ
قنصل إىل لجأ الخرق اتساع باشا داود رأى وملا والقاطع، كرسوان بني الفاصل الوادي
إليه أرسل القاطع يف بك يوسف كان وبينما السيئة، الحال هذه من مخرج إليجاد فرنسا
لبنان من تسفره وهي فرنسا، حماية تحت يكون أن به عليه يعرض كتابًا فرنسا قنصل
البك فعاد طلبه، إىل باإلجابة ليقنعوه ملته؛ أعيان بعض إليه وأرسل فرنسا إىل أمن بكل
فارتىض هناك إىل القنصل والتقاه املوارنة، بطريركية كريس بكركي إىل برجاله حينئٍذ
إىل منها للسفر بريوت قاصًدا بكركي وبارح رايتها، تحت يسافر وأن فرنسا حماية البك
الطريق وغصت بريوت إىل سفره يف ورافقته املؤلفة األلوف بكركي يف فاجتمعت فرنسا،
يف مرسيليا إىل وسافر قبله، مثيل له يكن لم احتفال بريوت لدخوله وكان له، باملالقني
ملرصوفه نفقة الثالث نابوليون له عني حيث الغرب جزائر إىل ثم ،١٨٦٧ سنة شباط

السنة. يف فرنك ألف عرشين
سفراء برىض العايل الباب عزله أن إىل لبنان مترصفية عىل فاستمر باشا داود وأما
إىل املترصفية هذه ودبر كوسا، باشا فرنكو املرحوم له خلًفا وسمى ،١٨٦٨ سنة الدول
عرش وأقام باشا رستم وخلفه الحازمية، يف ودفن ،١٨٧٣ سنة عليه مأسوًفا مات أن
أن إىل الجبل ودبر باشا، واصا منه بدًال العايل الباب سمى حني ١٨٣٣ سنة إىل سنوات
نعوم ١٨٩٢ سنة وخلفه أيًضا، الحازمية يف ودفن ،١٨٩٢ سنة حزيران ٢٩ يف تويف
واليته، مدة انقضت حني ١٩٠٢ سنة إىل لبنان جبل ودبر باشا فرنكو أخت ابن باشا
وفقه الحايل، املترصف وهو باشا، مظفر الدول سفراء برأي له خلًفا العايل الباب فسمى

لبنان. ونجاح األعظم، املتبوع ورىض الخري عمل به ما إىل هللا
وكان مستقلة، والية وُجعلت سورية، والية عن بريوت والية ُفصلت ١٨٨٥ سنة ويف
موضعه وسمي وتويف سنة، نحو الوالية عىل أقام باشا عيل له املغفور وليها من أول
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ثم بك، خالد ثم بك، إسماعيل ثم باشا، عزيز ثم باشا، راؤف ثم باشا، فوزي حسني
الحايل. والينا باشا خليل ثم أفندي، بك رشيد ثم باشا، ناظم ثم بك، نصوحي

األعظم سلطاننا ألمر واالنقياد والهدوء، السكينة لزموا السوريني أن عىل هللا ونحمد
بعض إال عليهم األعظم املتبوع يسخط شيئًا يصنعوا ولم األخرية، املدة هذه كل يف

والعرب. الدروز بني حوران يف كانت التي املنازعات
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السابع الفصل

التاسععرش القرن بعضاملشاهرييف يف

السوريني املشاهري بعضهؤالء ذكر يف (1)

وقرأ دمشق إىل وتردد علمائها، عن العلوم وأخذ حمص، يف ولد الجندي: أمني الشيخ
باشا إبراهيم كان وملا به. واشتهر الشعر وأتقن بها وأقام حمص، إىل وعاد أئمتها عىل
ومن مدحه يف القصائد من مكثًرا بعقوته والئذًا إليه، متقربًا كان بسورية املرصي
القصائد من نظمه ما أكثر بجمع بعضهم عني وقد بذكره، بها يتغنى األدوار نظم
بحمص أمني الشيخ وتويف ببريوت، طبع كبري ديوان منه فكان واملوشحات، واملقاطيع

.١٨٤١ سنة
الكاثوليكيني الروم ملة أعيان من كرامة، براهيم بن بطرس هو بطرسكرامة: املعلم
ضليًعا وكان لبنان إىل ثم عكا إىل أبيه مع وهاجر ،١٧٧٤ سنة بها ولد حمص، يف
١٨١٠؛ سنة لبنان وايل الشهابي بشري األمري فدعاه الرتكية، ويحسن العربية اللغة يف
وعظمت وشعره وتفننه بعلمه واشتهر مكانته، األمري فرفع وأمينًا، خليًال ابنيه ليعلم
األستانة، إىل معه سافر ثم مالطة، إىل بشري األمري نُفي أن إىل ذلك عىل وبقي مهابته،
سنة املنية أدركته أن إىل الهمايوني املابني يف مرتجًما فعني الدولة رجال إىل وتزلف
سنة بريوت يف ديوان له طبع القلم، سيال اللسان فصيح مجيًدا شاعًرا وكان ،١٨٥١

.١٨٩٨
يف ولد األصل، الحميص اليازجي نصيف بن هللا عبد ابن هو اليازجي: نصيف الشيخ
يحسن وكان مشهوًرا، طبيبًا والده وكان ،١٨٠٠ سنة آذار ٢٥ يف بلبنان كفرشيما
الشهابي، بشري باألمري اتصل ثم والشعر، األدب إىل امليل عىل نصيف فنشأ الشعر
إىل فانتقل ،١٨٤٠ سنة لبنان األمري ترك أن إىل خدمته يف وأقام له كاتبًا فجعله
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تآليفه ومن الشعر، ونظم والتدريس والتأليف للمطالعة متفرًغا بها وأقام بريوت
وله بنفسه ورشحهما النحو، يف واألخرى الترصيف يف إحداهما أرجوزتان املشهورة
كتاب وله والبيان، املعاني يف وأخرى العروض، يف وأخرى املنطق يف أرجوزة أيًضا
نحو فيها نحا مقامة ستني فيه جمع البحرين ومجمع والبيان، املعاني يف الجمان عقد

.١٨٧١ سنة شباط ٨ يف وفاته وكانت دواوين ثالثة شعره من وجمع الحريري،
يف امللكيني الروم طائفة أعيان أحد فكان هللا فتح أما فرنسيس: وابنه هللامراش فتح
االبن من القدس الروح انبثاق يف مقالة كتب وقد العلوم، ببعض إملام وله حلب،
هللا فتح اطلع وملا مفحًما، ا ردٍّ مسعد بولس البطريرك الذكر الطيب فردها وحده،
اآلب من ينبث القدس الروح بأن الكاثوليكية للعقيدة وأذعن الحق، له حصحص عليه

كاثوليكيٍّا. وصار واالبن،
عاكًفا حلب إىل وعاد أوروبا، إىل أبيه مع وسافر ١٨٣٦ سنة فولد فرنسيس: ابنه أما
عىل أكب ذلك ومع برصه كف ولكن أيًضا، الطب ودرس والعلوم، باألدب التخرج عىل
بريوت يف طبعت فلسفية رواية وهي الحق غاية منها فله الكتب، وتأليف الشعر نظم
،١٨٧٠ سنة بريوت يف طبع ونثر نظم أدب كتاب وهو األحوال ومشهد ،١٨٨١ سنة
غرائب يف والصدف ،١٨٧٤ سنة بريوت يف طبع شعر ديوان وهو الحسناء ومرآة
هللا وجود يف الطبيعة شهادة سماه آخر كتاب وله باريس، إىل رحلته وكتاب الصدف،
.١٨٧٣ سنة وفاته وكانت كثرية، رسائل وله ،١٨٩٢ سنة بريوت يف طبع والرشيعة

املعروفني حسني بن أعرابي بن ديب محمد السيد ابن هو البريوتي: األنيس عمر الحاج
محمد الشيخ عىل العلم اقتباس عىل وأكب ،١٨٢١ سنة ببريوت ولد السقعان، ببني
ثم حيفا، قضاء مديرية منها مناصب عدة يف وتقلب خالد، هللا عبد والشيخ الحوت،
منظومات وله مجيًدا شاعًرا وكان ،١٨٧٦ سنة هللا وتوفاه صور، نيابة ثم صيدا قضاء
املورد سماه ديوانًا منها فألف شتاتها، وجمع أفندي الرحمن عبد ابنه بنرشها عني

وطبعه. العذب
يف إسكندر تويف وقد األرمني، أغا يعقوب ابنا هما يوحنا: أبكاريوسوأخوه إسكندر
طبع العرب، أخبار يف األدب نهاية تزيني منها حسنة، مؤلفات وله ،١٨٨٥ سنة بريوت
سنة بريوت يف طبع العرب شعر طبقات يف األدب روضة ثم ،١٨٦٧ سنة بريوت يف
وله ١٢٩٩ه، سنة مرص يف طبع باشا عيل محمد بن باشا إبراهيم ترجمة وله ،١٨٥٦

مرص. يف طبع الطروس وزينة النفوس نزهة أيًضا
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التآليف من وله ،١٨٨٩ سنة لبنان من الغرب سوق يف هللا فتوفاه يوحنا: أخوه وأما
معجم وله ،١٨٨٩ سنة بريوت يف طبع الدهور تاريخ يف الزهور قطف سماه كتاب
عىل يشتمل الخواطر نظرة سماه آخر كتاب وله أيًضا، بريوت يف طبع مطول إنكليزي

.١٨٧٧ سنة بريوت يف طبع وتاريخية أدبية روايات
١٨١٤ سنة بصيدا ولد الحسيني، القادر عبد السيد ابن هو األسري: يوسف الشيخ
املرادية، دمشق مدرسة يف مدة وأقام الرشمبايل أحمد الشيخ عىل العلم من شيئًا ودرس
يف أقام ثم والعقلية، النقلية العلوم يف فنبغ سنني سبع األزهر الجامع يف أقام ثم
يف بلبنان عموميٍّا مدعيًا ونصب مدة بعكا الفتوى وتوىل الفقه، يف تالميذه وكثر بريوت
املعارف، نظارة دائرة يف التصحيح رياسة وتوىل األستانة إىل وسار باشا، داود مدة
الفرائض، يف الرائض سماه كتاب فله والتأليف، التعليم عىل مكبٍّا بريوت إىل وعاد
يعرف ديوان يف ُجمع كثري نظم وله الزمخرشي، للعالمة الذهب أطواق كتاب ورشح

.١٨٨٩ سنة وتويف مشهورة، وردود رسائل وله باسمه،
والحديث التفسري علوم وأتقن ،١٨٢٦ سنة بأطرابلس ولد األحدب: إبراهيم الشيخ
وسار شعرية، قريحة ذا وكان التدريس، عىل وعكف وآدابها، واللغة والكالم واألصول
املحكمة يف نائبًا وُسمي الحنفي الفقه يف برباعته واشتهر علماؤها، فأجله مرص إىل
ونحو باسمه، معروفة شعر دواوين ثالثة وله لكتابها، رئيًسا ثم بريوت، يف الرشعية
يف األطواق فرائد سماه كتاب أيًضا وله الحريري، مقامات نحو عىل مقامة ثمانني
نشوة أيًضا وله األمثال، مجمع يف الالل سماه آخر كتاب وله األخالق، محاسن أجياد

.١٨٩٠ سنة وتويف ذلك، غري إىل اإلنشاء، صناعة يف الصهباء
فكان: املوارنة علماء من وأما

سنة الدبية بقرية ولد البستاني، هللا عبد بن بولس بن وهو البستاني: بطرس املعلم
آداب فيها فتلقى ورقة عني مدرسة دخل ثم والرسيانية، العربية مبادئ ودرس ،١٨١٩
والالهوت الفلسفة العلوم ومن والالتينية، واإليطالية الرسيانية واللغات العربية اللغة
فيها وبقي ورقة، عني مدرسة يف معلًما وُعني والحساب، والتاريخ الكنسية والرشيعة
اإلنكليز فاستخدمه سورية، شطوط إىل الدول مراكب حرضت حني ١٨٤٠ سنة إىل
الكتب ويعرب العربية يعلمهم فكان األمريكان، قسوس بعض يف وتعرف ترجمانًا،
وعني مذهبهم، عىل تابعهم حتى وبينهم بينه املودة عالقات فتمكنت ينرشونها، التي
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اللغتني ودرس والرتجمة التأليف عىل وعكف ببريوت، أمريكا قنصالتو يف ترجمانًا
إىل املقدسة األسفار ترجمة عىل األمريكي سميت الدكتور وعاون واليونانية، العربانية
أدبية علمية مجلة وأنشأ والعلوم، اللغات فيها يدرس وطنية مدرسة وفتح العربية،
وتويف الجنينة، سماها يومية ونرشة الجنة، سماها أسبوعية وجريدة الجنان، سماها
كتابه منها كثرية مؤلفات وله للعلم، خادًما كلها حياته قىض أن بعد ١٨٨٣ سنة
ومخترصه املحيط، بمحيط املوسوم ومعجمه الحساب، علم يف الحجاب بكشف املوسوم
يف املصباح مفتاح وكتاب الدفاتر، مسك كتاب أيًضا وله املحيط، قطر سماه الذي
تراجم فيه جمع املعارف، بدائرة املعروف املؤلَّف مؤلفاته وأشهر والنحو، الترصيف
رشع والفنون، العلوم يف ومقاالت وأعمال ومدن، وأعيان وملوك سالطني من األعالم
مجلدات، ستة منه فأكمل الكتاب، وبعض سليم، ابنه فيه يعاونه ١٨٧٥ سنة فيه
املجلد إىل فيه وبلغوا التأليف، هذا يواصلون ورثاؤه زال وما بالسابع مبتدئًا وتويف

عرش. الثاني
رعد املقدم ساللة من الشدياق، جعفر بن منصور بن يوسف ابن هو الشدياق: فارس
ساحل يف الحدث إىل والداه وانتقل ،١٨٠٤ سنة بعشقوت ولد الحرصوني، خاطر بن
وتوىل مرص إىل سار ثم ورقة، عني مدرسة يف العلوم من بيشء أوًال وتخرج بريوت،
أربع زهاء بها وأقام ،١٨٣٤ سنة مالطة إىل سافر ثم املرصية، الوقائع جريدة كتابة
ويف مطبعتهم، يف يطبع ما ويعرب األمريكان، املرسلني مدرسة يف يدرس سنة عرشة
ترجمتها عىل ليعاونها لوندرا؛ يف املقدسة األسفار ترجمة جمعية طلبته ١٨٤٨ سنة
العربية، اللغة حيث من الرتجمات أحسن الرتجمة هذه وكانت ففعل العربية، إىل
أحمد زار وملا إنكليزية، بسيدة وتزوج واإلنكليزية، اإلفرنسية اللغتني حينئٍذ وأتقن

مطلعها: التي الشهرية قصيدته له نظم فيها، وهو إفرنسا تونس باي باشا

م��دل��ول ال��ن��ش��ر ب��غ��ي��ر ال��رق��ي��ب ف��م��ا م��ت��ب��ول ال��ي��وم وق��ل��ب��ي س��ع��اد زارت

الرائد جريدة يدون بتونس فأقام حربية، سفينة عىل إليه يستقدمه الباي فأرسل
الشدياق، فارس أحمد نفسه وسمى فأسلم منصب، أحسن الباي وواله التونيس،
الطباعة تصحيح وتوىل إليها فقدم األستانة، إىل خان املجيد عبد السلطان طلبه ثم
إنشائها يف وأجاد الشهرية الجوائب جريدة أنشأ ١٨٦١ سنة ويف سنني، العامرة
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سنة انقضت التي حياته آخر إىل والتصنيف التأليف عىل عاكًفا زال وما وسبكها،
موطنه. الحدث من مقربٍة عىل الحازمية يف ودفن ،١٨٨٧

به قصد اللغة يف كتاب وهو واإلبدال، القلب يف الليال رس فمنها مؤلفاته أما
فات ما واستدرك حروفها، بعض تبديل أو قلبها، من واألفعال األسماء مدلوالت بيان
كتابه ثم ١٢٨٤ه، سنة باألستانة هذا كتابه وطبع مثل، أو لفٍظ من القاموس صاحب
كشف كتاب ومنها املحيط، قاموسه يف الفريوزبادي به انتقد القاموس عىل الجاسوس
ظريف، معنى كل يف واللفيف مالطة، أحوال يف والواسطة أوروبا، أحوال عن املخبا
اللغة نحو يف الشهية والباكورة والنحو، الترصيف يف الراغب ومنية الطالب وغنية
عىل بالساق وسمه آخر كتاٌب وله الفرنساوي، الرصف يف الراوي والسند اإلنكليزية،
وحكايات ألفاًظا ضمنه ألنه الكتاب؛ هذا يكتب لم وليته … الفرياق هو ما يف الساق
الكتاب هذا يف املفيد من يكن ولم مطالعته، األديب ويأبى األدب، حدود تجاوزت
اآلالت كأسماء حدة عىل موضوع كل أسماء ومجموعات املرتادفة، األلفاظ جمع إال

إلخ. واملأكوالت
سنة بعرمون ولد الدحداح، سلوم بن غالب الشيخ ابن هو الدحداح: رشيد الكونت
مدرسة ثم واإليطالية، العربية أصول بها فدرس ورقة عني مدرسة ودخل ،١٨١٣
كتبة يف بشري األمري ابن أمني األمري أدخله ١٨٣٨ سنة ويف الرتكية. اللغة فأتقن بزمار
الشيخ إليه قرب ١٨٤٢ سنة لبنان باشا عمر توىل وملا سنتني، هناك فأقام أبيه ديوان
ترك إىل دفعه ما وكان إال طويًال يمكث فلم بلبنان، البكاليك نظارة وواله رشيد
لبنان، عىل واليًا شهاب قعدان أسعد األمري بنصب الساعني بني وظهر النظارة، هذه
تشتت أسعد األمري تولية باشا عمر يقبل لم وملا ،١٨٤٣ سنة ألعماله مديًرا وُعني
الشيخ أخذه ثم الفقه، درس عىل هناك وانصب صيدا إىل رشيد الشيخ وفر شملهم،
ويف مرتا. بابنته وزوجه تجارته محل يف كاتبًا وجعله مرسيليا، إىل الدحداح مرعي
إنكلرتا، يف محالٍّ ثم فرنسا يف تجاريٍّا محالٍّ وأنشأ عمه، تجارة محل ترك ١٨٥٢ سنة
املطران قاموس ١٨٤٩ سنة فطبع والتصنيف، التأليف عىل الفراغ آونة يف وعكف
األعراب، لغة عن اإلعراب باب أحكام كتابه وسمى عليه وزاد وهذبه فرحات، جرمانس
وحسن النابليس الغني لعبد له رشحني مع الفارض بن عمر الشيخ ديوان وطبع
الجليس وأنيس باريس، برجيس املشهورة جريدته باريس يف أنشأ ثم البوريدي،
شعراء ألشهر حكمية أشعار مجموعة أيًضا ونرش الرنانة، الخطرية املقاالت فيها وله

449



سورية تاريخ يف املوجز

وكان تونس، باي سمو إىل وتقرب الجامع، الكالم يف املسامع طرب سماها العرب
سنة ويف عظيم، بمبلٍغ عليه فتكرم بقرٍض، له وسعى إفرنسة زيارته عند له ترجمانًا
البابا عليه فأنعم ،١٨٦٧ سنة رومة وزار بريس وتوطن إفرنسة، إىل عاد ١٨٦٤
شاطئ عىل دينار بلدة اشرتى ١٨٧٥ سنة ويف روماني، كونت بلقب التاسع بيوس
عىل قيمتها وزادت الحديدية، السكة إليها وأوصل العمارة يد فيها وأجال املانش، بحر
ألبي اللغة فقه كتاب ومؤلفاته منشوراته ومن طائلة، ثروة وصارت أضعاًفا، أثمانها
الطوامري قمطرة عنوانه كتاب وله ،١٨٦١ سنة بريس يف طبعه الثعالبي، منصور
سماه يطبع لم مجلدات عدة يف كبري كتاب وله لغوية، وفوائد أدبية، مقاالت ضمنه
مع ومناظرات منهم تنرص ومن العرب، يف فيه تكلم املرشق بوار يف املرشق السيار
يف رسالة وله فيه، اختلفوا وما عليه اتفقوا ما يف وكالم املسلمني، من التفسري علماء

.١٨٨٩ سنة املنية وأدركته واملال، القلم يف البال ترويح عنونها املناظرات
ودرس ١٨٢٢ سنة بها ولد القمر، دير من النجار خليل ابن هو النجار: بك إبراهيم
نال وملا أقرانه، بني السبق قصبات وحاز مرص، يف العيني قرص مدرسة يف الطب
بنعمة ُربِّي َمن لريى األستانة إىل ثم أزمري، إىل سار ١٨٤٢ سنة املعتادة الشهادة
رجال بعض من وتقرب جراحية، عمليات ببعض هناك وتوفق الشهابي، بشري األمري
رس برتبة السلطانية الحرضة عليه وأنعمت واإلفرنسية الرتكية اللغتني وأتقن الدولة،
ببريوت، للعساكر أوًال طبيبًا يكون بأن السنية اإلرادة وصدرت ألف، رئيس أي: هزار
مصباح كتاب التآليف من وله لسانه، وفصاحة صفاته وحسن بصناعته فاشتهر
والسالطني أسفاره عن فيه تكلم ١٨٥٨ سنة ببريوت طبعه القاري، ونزهة الساري
وهداية األحباب هدية سماه كتاب أيًضا وله خان، املجيد عبد السلطان إىل العثمانيني

.١٨٦٠ سنة بعد وتويف الطبيعيات، مبادئ بعض يف فيه تكلم الطالب،
العرص: هذا يف كانوا الذين السوريني غري املشاهري ومن

من مرص ويل من يف الناظرين تحفة أشهرها تآليف له املرصي: الرشقاوي هللا عبد
محمد رشح عىل حاشية أيًضا وله ١٢٨١ه، سنة مرص يف طبعت والسالطني الوالة
وله ،١٨١٠ سنة القاهرة يف طبعت التوحيد، يف السنويس لرسالة الهدهدي منصور
.١٨١٢ سنة وتويف القشعري، هللا عبد البن التصوف يف الحكم كتاب عىل رشح أيًضا
الرتاجم يف اآلثار عجائب كتاب تآليفه أشهر املرصي: الحنفي الجربتي الرحمن عبد
إياس، ابن لتاريخ تكملة وهو ١٢٩٧ه، سنة أجزاء أربعة يف بالقاهرة طبع واألخبار،
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تاريخ هامش عىل أيًضا تاريخه طبع وقد املقريزي، لتاريخ تتمة إياس ابن وتاريخ
الجربتي وفاة وكانت ،١٣٠٣ سنة إىل ١٢٩٠ سنة من بالكامل املعروف األثري ابن

.١٨٢٢ سنة
كثرية مؤلفات وله ١٨٥٩ سنة وتويف ،١٧٨٣ سنة ولد املرصي: الباجوري إبراهيم
اللقاني إلبراهيم هو هذا الجوهرة وكتاب التوحيد، جوهرة عىل املريد تحفة منها
هشام ابن رشح عىل حاشية وله ١٣٠٤ه، سنة بالقاهرة التحفة طبعت وقد املالكي،
للرتمزي، النبي شمائل لكتاب أفندي حسن رشح عىل وحاشية زهري، بن كعب لقصيدة
ومن ١٢٨٠ه، سنة بوالق يف وطبعت اللدنية، املواهب حاشيته الباجوري وسمى
عىل وحاشيته الفقه، يف األصفهاني أحمد الشجاع أبي كتاب عىل حاشية مؤلفاته
اإليضاح كتاب عىل وحاشية التوحيد، يف للسنويس رسالة وهي والعقائد الرباهني أم
سنة الباجوري وتويف ذلك، غري إىل املنطق يف األخرضي أرجوزة عىل الدمنهوري ألحمد

.١٨٥٩
عىل الكربى الحاشية التآليف من وله ،١٨٧١ سنة تويف املرصي: الدمنهوري محمد
الكايف، متن عىل الشايف مخترص أيًضا وله والقوايف، العروض علمي يف الكايف متن

مرص. يف هذه كتبه وطبعت البيان، يف السمرقندية الرسالة عىل وحاشية
أنشأها التي املدرسة يف بالعلوم وتفقه ،١٨٢٨ سنة ولد املرصي: السعود أبو هللا عبد
باشا، عيل محمد تاريخ يف بألفيته اشتهر وقد مجيًدا شاعًرا وكان باشا، عيل محمد
ترجمه امللوك من فرنسا حكم من يف بالسلوك الآللئ نظم وله بالقاهرة، ديوانه وطبع
طبع واملخاصمات املحاكمات قانون وله ١٢٥٧ه، سنة ببوالق وطبع اإلفرنسية، عن

.١٨٧٨ سنة بمرص وتويف ،١٢٨٣ سنة ببوالق
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الثامن الفصل

القرن الدينييف تاريخسورية يف
التاسععرش

القرن هذا يف أنطاكية بطاركية يف

املتحدين غري امللكية للروم أنطاكية بطاركة يف (1)

الكريس عىل واستمر سريافيم، حينئٍذ خلفه ١٨١٣ سنة أفتيميوس البطريرك وفاة بعد
،١٨٥٠ سنة إىل البطريركية فدبر نكسس من متوديوس فخلفه ،١٨٣٢ سنة إىل األنطاكي
البطريركية شئون يدبر واستمر غانفورا، من إياروتاوس البطريرك السنة تلك يف وخلفه
من جراسيميوس السيد السنة تلك وخلفه ،١٨٨٥ سنة هللا وتوفاه سنة، وثالثني خمًسا
بطريركية إىل ١٨٩١ سنة وانتقل سنني، ست األنطاكية البطريركية بأعباء فقام املورة،
يدبر واستمر قربس، من سبرييدون البطريرك األنطاكي الكريس عىل وخلفه أورشليم
دوماني موىس ابن الثاني مالتيوس السيد وخلفه سنني، ثماني األنطاكية البطريركية

الحايل. البطريرك حداد غريغوريوس السيد وخلفه ،١٩٠٦ سنة وتويف دمشق، من

األنطاكيني املوارنة بطاركة يف (2)

وتخرج بريوت، يف ُولد قد وكان ،١٧٩٦ سنة بطريرًكا صري التيان يوسف البطريرك إن
أعيان وأرسله ،١٧٨٤ سنة الكهنوت درجة إىل ورقي برومة، الطائفة بمدرسة العلوم يف
وقىض البطريركي، املقام إىل إسطفان يوسف البطريرك لرد عنها نائبًا رومة إىل الطائفة
دمشق أسقفية إىل إسطفان يوسف البطريرك ورقاه حال، أحسن عىل الطائفة وطر
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وملا الروحيات، يف بطريركيٍّا نائبًا وجعل األسقفية هذه من استقال ثم ،١٧٨٦ سنة
وأقام ،١٧٩٦ سنة نيسان ٢٨ يف البطريركية يف خلفه الجميل فيلبوس البطريرك تويف
جرمانوس املطران وبني بينه مناقشة وكانت ملل، يدانيها ال بغريٍة البطريركية يدبر
هذا فكتب الروماني، للحرب املطلقة السلطة عىل ١٧٩٩ سنة الكاثوليكي امللكي آدم
هذا يؤثر وكان معه، الباحث رأي مفنًدا رأيه رصاحة بها بنيَّ رسائل ثالث البطريرك
معاكسة هذه رغبته يف وزاد البطريركية، أعباء عىل واالنفراد بالنسك العيشة البطريرك
فاستقال األمر أصحاب بعض إليهم واستمالوا الخريية، رغائبه لبعض األساقفة بعض
ويف مارون، يوحنا القديس دير يف النسكية العيشة ولزم ،١٨٠٩ سنة البطريركية من
بعضهم أرَّخ وقد ،١٨٢٠ سنة شباط ٢٠ يف الدير هذا يف املنية وأدركته قنوبني دير

ضياها. غاب بقوله: وفاته
حزيران ٨ يف الحلو يوحنا البطريرك انتخب التيان يوسف البطريرك استقالة وبعد
وأحواله أمالكه إصالح يف وأخذ ،١٨١١ سنة قنوبني بدير للسكنى وانتقل ،١٨٠٩ سنة
بكفر مارون يوحنا مار دير وحول كرسوان، يف البطاركة لسكنى مهمًال كان أن بعد
الرومية مارون مار دير وجعل ،١٨١٢ سنة والبرتون جبيل ألبرشية خاصة مدرسة حي
وذهب ،١٨١٨ سنة لويزة مجمع وعقد ،١٨١٧ سنة للطائفة عامة مدرسة بكرسوان

قنوبني. دير يف ١٨٢٣ سنة أيار ١٢ يف ربه للقاء
علما ساحل من حبيش يوسف البطريرك األنطاكية املوارنة بطريركية يف وخلفه
الخازن أنطون املطران ورقاه ورقة، عني مدرسة يف بالعلوم تخرج قد وكان بكرسوان،
أسقفية إىل الحلو يوحنا البطريرك ورقاه ،١٨١٤ سنة حزيران ٢٦ يف الكهنوت درجة إىل
يف بطريرًكا انتخب الحلو يوحنا البطريرك تويف وملا ،١٨٢٠ سنة ٢ ٣٠ك يف أطرابلس
،١٨٣٠ سنة لطائفته عامة مدرسة هرهريا عبدا مار دير ل وحوَّ ،١٨٢٣ سنة أيار ٢٥
املوارنة مدرسة وجعل ،١٨٣٣ سنة بريفون وباخوس رسكيس مار بدير فعل وكذا

.١٨٤٥ سنة هللا وتوفاه اللبنانيني، للمرسلني ديًرا بعنطورا
ورقة عني مدرسة تالميذ من وهو عجلتون، من الخازن يوسف البطريرك وخلفه
من مسعد بولس البطريرك وخلفه ،١٨٥٤ سنة إىل وداعة بروح البطريركية ودبَّر
اإليمان نرش مجمع بمدرسة ثم ورقة، عني بمدرسة بالعلوم تخرج قد وكان عشقوت،
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البطريرك أسئلة عىل ا ردٍّ املنظوم الدر منها تآليف عدة وله عامًلا، وكان برومة املقدس
هللا فتح عىل ا ردٍّ واالبن اآلب من القدس الروح انبثاق يف وكتاب مظلوم، مكسيموس
مشتتة كانت التي البطريركي الكريس أوراق من وجمع ذلك، غري إىل الحلبي مراش
أصحابها من ولقي العلية، واألستانة وباريس رومة ١٨٦٧ سنة وزار ضخمني، مجلدين
وانتقل األحبار، سفر يف األخبار سفر كتابي يف بتفصيل ذلك أبنت وقد وتكريم، تجلة كل

.١٨٩٠ سنة الخالدة السعادة إىل
ومن ورقة، عني مدرسة تالمذة من وهو دلبتا، من الحاج يوحنا البطريرك وخلفه
بناء وتجديده بعلبك، أبرشيته لكريس طائلة ثروة أسقف وهو إنشاؤه الخطرية أعماله
املطران نائبه وسعى النظري، له يعز رصًحا وجعله البطريركي، الكريس بكركي دير
كرايس ثمانية إفرنسة حكومة من ونال برومة، املوارنة مدرسة بتجديد الحويك إلياس
للطائفة داًرا القدس يف واشرتى بباريس، سولبيس سان بمدرسة موارنة تالميذ لثمانية

.١٨٩٨ سنة آخر يف يوحنا البطريرك وتويف بطريركي، نائب به يقيم
العلوم تلقى البرتون، بالد يف حلتا من الحويك إلياس السيد الحايل بطريركنا وخلفه
نرش مجمع مدرسة يف الالهوت درس ثم بغزير، اليسوعيني اآلباء بمدرسة الفلسفة حتى
من مقربٍة عىل للبطريركية جديًدا رصًحا أنشأ وقد ملفان، رتبة ونال برومة، اإليمان
وبأخذ رومة، مدرسة بتجديد الساعي هو كان أنه مر وقد قنوبني، جديدة وسماه قنوبني
إىل ووفقه رياسته أيام هللا أطال القدس يف املحل ورشاء إفرنسة، حكومة من الكرايس

الخري. عمل

عرش التاسع القرن يف املتحدين أنطاكية بطاركة يف (3)

ففي ،١٧٩٧ سنة انتُخب مطر أغابيوس البطريرك أن السالف القرن تاريخ يف ذكرنا
إلصالح قوانني به وسنوا القرقفة، يف أنطونيوس القديس بدير مجمًعا ُعقد ١٨٠٦ سنة
وجعله بعينرتاز، الخوري سعد الشيخ دار اشرتى ١٨١١ سنة ويف البيعي، التهذيب
سنة البطريرك هذا وتويف مظلوم، مكسيموس املطران عليها ورأس إكلرييكية، مدرسة

.١٨١٢
البطريركية يف يبق لم لكنه نفسها، ١٨١٢ سنة أغناتيوسرصوف البطريرك وخلفه
عليهم فقبض ظلًما، واغتالوه وأوالده، عماد إلياس عليه وسطا أشهر تسعة نحو إال
أخا وكان مطر، أثاناسيوس البطريرك أغناتيوس بعد وقام وشنقهم، بشري األمري جميًعا
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،١٨١٣ سنة انتخابه وكان املخلصية، الرهبانية ومن املذكور مطر أغابيوس البطريرك
البطريرك مكانه وانتُخب مطعونًا، وتويف أشهر ثالثة نحو إال البطريركية عىل يستمر ولم
بعده وانتُخب ،١٨١٥ سنة به هللا رحمة واستأثرت ،١٨١٣ سنة الطويل مكاريوس
وتحمل برصه، فقد إىل به أدى عينيه يف بمرٍض هللا وابتاله القطان، أغناتيوس البطريرك

.١٨٣٣ سنة هللا توفاه أن إىل الجميل بالصرب مصابه
رئاسة عن فتنزل حلب، عىل مطرانًا وكان مظلوم، مكسيموس البطريرك وخلفه
عىل برومة إقامته مدة يف وعكف مرياليكية، أسقف البابا فسماه رومة يف األبرشية هذه
كتاب منها: العربية إىل كتب ترجمة وعىل والالتينية، واإليطالية اليونانية اللغات درس
بطريرًكا انتُخب أن وبعد أيًضا، كتب بعض وألف للموت، االستعداد وكتاب مريم، أمجاد
وسنة الرسويل الكريس أثبته قانونًا، ٢٥ فيه وضع ١٨٣٥ سنة تراز عني يف مجمًعا عقد
وأورشليم، وإسكندرية أنطاكية كريس عىل رئيًسا يسمى بأن سلطانية براءة نال ١٨٣٨
إسكندرية إىل سار ١٨٥٣ سنة ويف امللكيني، الروم عن مستقلة طائفة الدولة وعرفت

.١٨٥٥ سنة هناك فتويف البطريركية والدار الكنيسة، لبناء
املخلصية الرهبانية من وهو مجوث، إكليمنضوس البطريرك انتُخب وفاته وبعد
حتى الغريغوري، الحساب اتباع جراء من ملته يف كان الذي بالقلق كثريًا التبك وقد
والورع الزهد إىل وانقطع ،١٨٦٤ سنة البطريركية من يستقيل أن عىل أخريًا حمله

.١٨٨٢ سنة إليه هللا نقله أن إىل الشاقة النسكية والسرية
وهو مولًدا، بمرص رشيد من يوسف غريغوريوس البطريرك انتُخب استقالته وبعد
ذلك له هللا فيرس الحساب، بسبب ملته من القلق بإزالة اهتمامه أول وكان أصًال دمشقي
إكلرييكيني طلبة وجمع ،١٨٦٥ سنة ببريوت بالبطريركية املعروفة املدرسة بإنشاء وأخذ
من كثريًا وأنشأ ،١٨٦٩ سنة برومة الواتيكاني املجمع وشهد تراز، عني مدرسة إىل
أن إىل ونجاحه خريه يف راغبًا شعبه عىل غيوًرا وكان مللته، واملكاتب واملعابد الكنائس

.١٨٩٧ سنة الوفاة أدركته
يف والجهاد الغرية صنوف وأبدى زحلة، من الجريجريي بطرس البطريرك وخلفه
البطريرك وخلفه ،١٩٠٢ سنة أوائل يف املنية عاجلته بل بأجله هللا يفسح ولم ملته، خري
الكاثوليكي الدين لخري التوفيق له هللا أتاح اآلن، بطريركهم وهو حلب، من جحي كريلس

وملته.
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الكاثوليكيني الرسيان عىل أنطاكية بطاركة يف (4)

الفلورنيس، املجمع أثر عىل الكاثوليكي اإليمان إىل عادوا اليعاقبة الرسيان بعض إن
يد عىل الحلبي أخيجان أندراوس القويم اإليمان اعتنق ثم بدعتهم، إىل ارتدوا لكنهم
املوارنة مدرسة إىل الصفراوي يوحنا البطريرك وأرسله العاقوري، يوسف البطريرك
وأرسله ،١٦٥٦ سنة األسقفية ثم الكهنوت درجتي إىل فرقاه بالعلوم، فتخرج برومة
من كثريين ا فردَّ بطريرًكا)، بعًدا صار (الذي الدويهي إسطفان القس يصحبه حلب إىل
١٦٥٩ سنة اليعاقبة بطريرك سمعان أغناتيوس تويف وملا القويم، اإليمان إىل اليعاقبة
وتوفاه الكاثوليكيني، الرسيان عىل بطريرًكا أخيجان أندراوس الرسويل الكريس سمى
الروماني الحرب وثبته غريغوريوس بطرس أغناتيوس البطريرك وخلفه ،١٦٧٨ سنة هللا

.١٧٠١ سنة اليعاقبة بطريرك جرجس بمكيدة بأدنة بالسجن وتويف ،١٦٧٩ سنة
جحد حني ،١٧٨٣ سنة يف إال الرسيان هؤالء عىل بطريرك ذلك بعد يقم ولم
أساقفة أربعة وأقنع الكاثوليكي باإليمان واعرتف اليعقوبية، جروة ديونيسيوس املطران
وانتخبوه بشارة وموىسوجيورجيوس ونعمة إبراهيم وهم ففعلوا به، يقتدوا أن يعقوبيني
بني السكنى من يتمكن لم وإذ ،١٧٨٣ سنة السادس بيوس البابا وثبته بطريرًكا،
به وتويف بكرسوان الرشفة دير يف وسكن باإلكرام، املوارنة فقبله لبنان، إىل لجأ اليعاقبة

.١٨٠٠ سنة
رأي فاجتمع يقبل، فلم بطريرًكا املوصل مطران بهنام كريلس انتُخب وفاته وبعد
األسقفية إىل ورقوه ،١٨٠٢ سنة حلب من ضاهر ميخائيل الخوري انتخاب عىل األساقفة
وبقي ١٨١٠ سنة استقال ثم ،١٨٠٣ سنة السابع بيوس البابا وثبته البطريركية، إىل ثم

مدة. فارًغا كرسيهم
بطريرًكا، أورشليم مطران املوصيل سمعان غريغوريوس عليهم أقيم ١٨١٤ سنة ويف
دير يف أساقفتهم اجتمع أن إىل فارًغا كرسيهم وبقي التثبيت يبلغه أن قبل استقال لكنه
ميخائيل بطريركهم أخي ابن جروة بطرس غريغوريوس بطريرًكا وانتخبوا الرشفة،
.١٨٢٨ سنة عرش الثاني الون البابا فثبته رومة إىل وحرض ،١٨٢٠ سنة املذكور جروة
اليعاقبة مضايقة من فتملصوا مستقلة، ملة السنية الحكومة عرفتهم ١٨٣٩ سنة ويف

.١٨٥١ سنة جروة بطرس البطريرك وتويف لهم.
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حيث ماردين يف سكناه وجعل ،١٨٥٣ سنة السمحريي أنطونيوس السيد وخلفه
،١٨٦٦ سنة عركوش فيلبس السيد وخلفه ١٨٦٤ سنة وتويف بجانبها، وداًرا كنيسة بنى
سنة وتويف السنة، تلك حلب مطران شلحت جرجس السيد وخلفه ١٨٧٤ سنة وتويف
إفرام السيد وخلفه ،١٨٩٧ سنة وتويف املوصل، مطران بني بهنام السيد وخلفه ،١٨٩١
الكريس وثبته ،١٨٩٨ سنة انتخابه وكان حلب، مطران ثم أوًال، الرها مطران الرحماني

الخري. عمل إىل هللا وفقه اآلن، بطريركهم وهو السنة تلك الرسويل

والالتينيني املتحدين غري الروم عىل أورشليم بطاركة يف (5)

انتُخب ،١٨٠٨ سنة السالف القرن تاريخ يف املذكور أفتيميوس البطريرك وفاة بعد
فعني القيامة هيكل أيامه يف واحرتق األورشليمي، الكريس عىل بطريرًكا بوليكربوس
البطريرك هذا وتويف السابق، رونقه إىل الهيكل وعاد إال ١٨١١ سنة تنته ولم بتجديده،
وخلفه ،١٨٤٤ سنة وتويف كنائس بعض أنشأ وقد الخامس، يوسف وخلفه ١٨٢٧ سنة
ومدرسة واللغات، السامية للعلوم مدرسة وأنشأ بالثاني ويُوصف كريلس ١٨٤٥ سنة
ولم الثاني، بروكوبيوس وخلفه ،١٨٧٢ سنة وتويف لإلناث، وأخرى للذكور استعدادية
يف واستمر إيروثيوس فخلفه ،١٨٧٥ سنة وتويف سنني، ثالث إال البطريركية يف يقم
،١٨٩٠ سنة إىل البطريركية ودبَّر نيقوديموس البطريرك وخلفه ،١٨٨٢ سنة إىل الرئاسة
األستانة، يف اآلن إىل حيٍّا ونظنه الرهبان، وبني بينه وقع لخالٍف البطريركية واعتزل
،١٨٩١ سنة أورشليم كريس إىل أنطاكية كريس من منتقًال جراسيموس السيد وخلفه

اآلن. البطريرك وهو دميانوس السيد وخلفه ،١٨٩٧ سنة إىل واستمر
للقرنني سورية تاريخ يف منهم ذكرنا فقد الالتينيني، عىل أورشليم بطاركة وأما
نيقوالوس غرق أن وبعد أنطاكية، بطاركة مع حينئٍذ كانوا من عرش والثالث عرش الثاني
إينوشنسيوس البابا اختار ١٢٨١ سنة عكا األرشف امللك محارصة عند أورشيلم بطريرك
األحبار فصار ،١٣٠٣ سنة وتويف أورشليم، عىل بطريرًكا الثاني رودلفوس الخامس
بيوس للبابا حسن أن إىل برومة ويقيمون أورشليم، عىل رشًفا بطاركة يسمون األعظمون
ويخضع ،١٨٤٧ سنة بأورشليم مقيًما بطريرًكا فالركا يوسف السيد ينصب أن التاسع
الرسولية القصادة إليه ذلك بعد وأضاف وقربس، بفلسطني الذين الالتينيون لسلطته
إىل البطريركية مدبًرا وبقي براكو، منصور السيد وخلفه ،١٨٧٣ سنة وتويف بسورية،
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بسورية، رسوليٍّا قاصًدا وكان بيايف، لودوفيكوس السيد ١٨٨٩ سنة وخلفه ١٨٨٨ سنة
اآلن. إىل له خلًفا الرسويل الكريس يسم ولم ١٩٠٥ سنة هذا تويف وقد

بلبنان األرمن بطاركة يف (6)

مديًدا، زمانًا الواحدة الطبيعة ببدعة تشبثهم بعد األرمن أن بالتاريخ إملاٌم له من كل يعلم
ملكيور منهم قام أن إىل يثبتوا ولم متباينة، آونة يف القويم اإليمان إىل بعضهم رجع
إليه وانضم كاثوليكيٍّا وصار عرش، السابع القرن أواسط يف ماردين مطران طاسباس
سنة منفاه يف ومات الكاثوليكيني، غري األرمن بسعاية األستانة إىل نفي ولكن جماعة،
إسطفانوس البطريرك إىل ولجأ الكاثوليكي، مرعش مطران يعقوب حينئٍذ وفر ،١٧١٤
إبريهام كيليكيا بطريرك بطرس ورقى سنني، عدة قنوبني يف عنده وأقام الدويهي
انتُخب ١٧٣٩ سنة ويف كاثوليكيٍّا، وكان ،١٧٠٨ سنة حلب أسقفية إىل األرمني العينتابي
الرابع بناديكتوس البابا فثبته رومة إىل وسار كيليكيا، عىل بطريرًكا املذكور إبريهام
بالبطريرك بها يوصيه ١٧٤٣ سنة املوارنة بطريرك إىل رسالة وأنفذ ،١٧٤٢ سنة عرش
أربعة وكان بكرسوان، الكريم بدير سكناه وجعل لبنان إىل فحرض املذكور، إبريهام
وتكريم مساعدة كل املوارنة وأبدى هللا، لعبادة به وانقطعوا الدير، هذا أنشئوا قد شبان
وخلفه الكريم، بدير ودفن ،١٧٤٩ سنة البطريرك إبريهام وتويف وجماعته، للبطريرك
وقف قد الخازن دهام رشف الشيخ وكان ،١٧٥٠ سنة وتثبت حلب مطران يعقوب السيد
وخلفه ،١٧٥٣ سنة يعقوب البطريرك وتويف فيه، البناء فبارشوا بزمار، دير محل عليهم
،١٧٧٠ سنة وتويف عرش، الرابع بناديكتوس البابا وثبته حلب مطران ميخائيل السيد
غريغوريوس وخلفه ،١٧٨٨ سنة وتويف ،١٧٨٠ سنة أدنة مطران باسيليوس وخلفه

.١٨١٢ سنة وتويف ١٧٩٠ سنة ببزمار مدرستهم وأنشأ أيًضا، أدنة مطران
١٨١٩ سنة السابع بيوس البابا وثبته مرعش، مطران الثاني غريغوريوس وخلفه
وتويف ،١٨٤٢ سنة وتثبت ،١٨٤١ سنة أماسيا الثاني يعقوب وخلفه ،١٨٤٠ سنة وتويف
سنة وتثبت الثالث غريغوريوس ودعي قيسارية، أسقف ميخائيل وخلفه ١٨٤٣ سنة
يرعاهم الذين األرمن يضم أن الرسويل للكريس حسن ١٨٦٦ سنة وفاته وبعد ،١٨٤٤
اجتماعهم ولدى كيليكيا، بطريركية يف املقيمني األرمن إىل باألستانة املقيم الجاثليق
بطريرًكا القسطنطينية جاثليق حسون السيد انتخبوا غريغوريوس البطريرك وفاة بعد
إىل بينهم انشقاٍق إىل أفضت اختالفات ملتهم يف ونشأت ،١٨٦٦ سنة أيًضا لكيليكيا
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كرديناًال، حسون البطريرك يسمي أن الرسويل للكريس وحسن وكوبلييانيني، حسونيني
وتويف ،١٨٨١ سنة بطريرًكا عازريان إسطفانوس السيد الكاثوليكيون األرمن وانتخب

صباغيان. السيد وخلفه ١٩٠٤ سنة يف وتويف عمانوليان، بولس وخلفه ١٨٩٩ سنة
به أتعابي هللا تقبل ،١٩٠٥ سنة أيلول ١١ يف املوجز هذا تسويد من الفراغ وكان
من يل أبقاه ما يف نعمه من إليه أحوج يراني ملا واستمداًدا املاضية، سيئاتي عن كفارًة

أنفايس.
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