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ن شـي  . م200صورك ؾقفو ادمفػ بودممتر افرابع فبالد افشوم افذي ُظؼد ذم ظّما

. فغر األشبوب افتل شلديل هبو ذم هذه افؼراءة, حظل كص هذه افقؿػقاي بوهتّمم جقاد مـ افبوحثغ

وفؽـفو أيضًو حمظقطي ألهنو دون ؽرهو مـ . وهل ظذ ـؾ حول ذات ؿقؿي تورخيقاي فألشبوب كػسفو

ؿد , ومـفو مو كتقؿع أن يؽقن ذا ؿقؿي مموثؾي أو أـز, آالف افقثوئؼ ادحػقطي ذم اإلرصقػ افعثّمين

أوهلّم األشتوذ . واهتّم بـؼهو وافتعؾقؼ ظؾقفو. وؿعً فبوحثغ ذوي مؽوكي تعرؾقهنو وتعرؾقهنّم

 اشتـودًا إػ صقرة فؾـص 1983افذي ـون أول مـ كؼهو شـي , افدـتقر حمؿد ظدكون افبخقً

ثؿ حصؾ األشتوذ افدـتقر ظؿر تدمري ظذ . "دمشؼ"أوؿوف مديـي األصع حمػقطي ذم مديريي 

وافـصون ال خيتؾػون اختالؾًو ذا بول . صقرة فؾـص األصع ظـ  ؿقظي افقثوئؼ افعثّمكقي وكؼه حمؼؼوً 

 .ذم متـقفّم

برشؿ , ورشظً ذم إظدادهو فؾـؼ. واحلؼقؼي أكـل ــً ؿد حصؾً ظذ صقرة ضقئقي فؾقثقؼي

ثؿ بعد أن اضؾعً ظذ ظؿؾ افصديؼغ افبوحثغ ظؾقفو وجدت أن خطتل ؿد بوتً مـ . مممترـؿ

وإين ألرجق أن ال . ورصؾً جفدي إػ دراشي متـ افـص, ؾلرضبً ظـفو. بوب حتصقؾ احلوصؾ

 .أـقن ذم هذا ؿد جوكبـل افصقاب

(1) 

, يـبغل اإلصورة برسظي وإجيوز إػ أن ـؾ مو كعرؾف مـ ؾؼف افقؿػ هق مـ بوب تـظر مو هق واؿع

ومـ ذفؽ أكؽ ال دمد ذم ـتى . وفقس افعؽس ـّم ُيػسض أن يؽقن مقؿع افػؼف مـ مقضقظوتف

بؾ إن مو ُيذـر مـ . وأكو أظـل هـو بوخلصقص احلديٌ افؼيػ بوبًو خمصصًو فؾقؿػ, افػؼف ومصودره

أحؽومف دمده ذم بوب افقصويو إػ درجي أكف ُتـؼؾ ؾتقى ظـ اإلموم أيب حـقػي بؿـع ـؾ أصؽول 

ذفؽ ضبعًو ال يـػل صحي , ألهنو مـ بوب افبحرة وافسوئبي وافقصقؾي واحلومل. األحبوس واألوؿوف

رشط . وفؽـ مـ بوب شؾطي افـوس ظذ أمقاهلؿ واحلص ظذ صـقف افز وافصدؿوت. أصؾ افقؿػ

وتؾؼقهو تؾؼل , أن ال ُيػفؿ مـ ذفؽ صحي ـؾ اإلضوؾوت افتل حصبً ؾقّم بعد وظؿؾ هبو افـوس

بعد هذه ادالحظي افتل أوردكوهو فعؾؼتفو ببعض ممو . ممو شـشر إػ بعضف ذم ؿراءتـو فؾقثقؼي. ادسؾاّمت

 :كؼقل, شقليت مـ ؿراءة كص وثقؼتـو افعتقدة

 :إن بطع افقثقؼي مهو

. وهق رجؾ ال كعرف ظـ صخصف مو ُيذـر. األمر حمؿد بـ كورص افديـ احلـش, افقاؿػ -

رشق مو هق افققم اجلؿفقريي , شقيلكف مـ أرسة فعبً دورًا هومًو ذم توريخ شفؾ افبؼوع

ـوكً اإلمورة فقافده األمر كورص  (هـ905رجى 12)وبتوريخ حترير افقثقؼي . افؾبـوكقي

وصؿؾً مـطؼي , افديـ حمؿد افذي فعى دورًا شقوشقًو بورزًا ؿبؾ افػتح افعثّمين فـ افشوم

وفؽـف ؾقّم يبدو مل يستقظى , حؽؿف بروت وصقدا بوإلضوؾي إػ شفؾ افبؼوع ومو وااله

ؾ حتوفػًو مع . معـك دخقل افعثّمكقغ ذم افصقرة افسقوشقي افعسؽريي فؾؿـطؼي افشومقي ؾشؽا



. رمك إػ تـظقؿ مقاجفي افسؾطي اجلديدة. ظدد مـ األمراء ادحؾقغ افغوضبغ مـ آل معـ

بعد معرـي جرت ذم مـطؼي اجلقشقي ظذ احلدود . اكتفك إػ ؾشؾ ذريع ـّم هقمتقؿع

أمو األمراء افثالثي ؾؼد . وـون افؼتؾ مـ كصقى ابـ احلـش وحده.  افؾبـوكقي افسقريي افققم

 .ُأؾرج ظـفؿ بعد أن شجـقا مدة ذم ؿؾعي حؾى

بّم ضؿتف مـ , وأكك فـو مو ـون ؽرض افقاؿػ مـ وراء هذه افقؿػقي افضخؿي, فسـو كعرف

فؽــو كعؾؿ ظذ كحق اإلمجول أن هذا افـؿط مـ رجول . (ضوحقن وبسوتغ)اشتثّمرات جقدة 

وال يسعقن إفقف شعقًو وهؿ ذم , افسقوشي وافسؾطي هيربقن بّم يؿؾؽقن إػ افقؿػ وشطقتف

أوفئؽ ادسوـغ ـوكقا جيؿعقن ـؾ مو تصؾ إفقف أيدهيؿ . حول افراحي وافسعي وافطؿلكقـي

ثؿ . حالالً أو حرامًو مـ ظؼور وكؼد وجقاهر ومعودن ثؿقـي وأؿؿشي كودرة وحقاصؾ وأكعوم

. بلن يبؼقا أحقوء ظذ شطقهتؿ. ال تؽقن ظالؿتفؿ بّم يؿؾؽقن إال بؼدر مو يـجحقن ذم محويتف

. ؾنذا أتوهؿ ادقت افذي ال مػرا مـف أو ضعػقا اكُتفى مو رصؾقا افعؿر ؾقّم هنبقه ذم حلظي

ـوكقا يعؿدون إػ محويي مو , وفذفؽ أي ألهنؿ يعرؾقن أن هذه افؾحظي آتقي ال مػر مـفو

ات أو . يؿؾؽقن أو بعضف بقؿػف وبذفؽ يؽتسبقن ظذ األؿؾ فؼى صوحى اخلرات وادزا

األمر افذي ؿد يسوهؿ ذم إراحي ضّمئرهؿ ادتعبي أو يبدل مـ . أبق افػؼراء وادسوـغ

وبّم أكـو ال كعرف مو ُيذـر ظـ افقاؿػ . صقرهتؿ افػظي ظـد افعبود أو حتك رب افعبود

ظذ أكـو ال كظـ أكف خيرج ظّم . ؾنن أي ـالم ظذ ؽرضف شقؽقن مـ ؿبقؾ افتخؿغ, وشرتف

 .واهلل افعومل. أوردكوه مـ شرة وأؽراض أمثوفف

كؼقى األرشاف  (م1366/ هـ768ت)هق افسقد حسـ بـ مقشك احلسـل : افبطؾ افثوين -

ـوؾؾ دمشؼ , وذفؽ بقصػف ادتقيل ظذ وؿػقي األمر تـؽز بـ ظبد اهلل احلسومل. ذم بعؾبؽ

كؼقل هذا مع . ادثَبً كصفو ضؿـ افقثقؼي مقضقع هذه افؼراءة. (م1340/ هـ741:ق)

وشـؼقل بعدد . ظؾؿـو بؿقؿع حػقده افسقد ظؾقان بـ ظع احلسـل مـ أصؾ حترير افقثقؼي

 .ؿؾقؾ دوذا

ُظرؾً . ومـفو ؾرع يؼطـ دمشؼ. وافسقد حسغ هق شؾػ ألرسة مـ أظرف أرس بعؾبؽ -

وتؾؼل خمتؾػ , واألرشاف ظذ اشتثّمرهو وموفقتفو, ومو تزال بوهتّممفو افبوفغ بتقيل األوؿوف

وحتك اآلن ؾنن افدـتقر هوين حمسـ مرته احلػقد افرابع ظؼ فؾسقد . اهلبوت وافـذور

 (وهق اآلن وزير افتعؾقؿ افعويل ذم اجلؿفقريي افعربقي افسقريي وـون رئقس جومعتفو)حسغ 

وأطـ . بوفتسؾسؾ مـذ جده افبعقد, مو يزال ادتقيل افرشؿل ظذ مؼوم افـبل كقح ذم افؽرك

 .أن هذه احلوفي ؾريدة أو ظذ األؿؾ كودرة ذم توريخ األوؿوف اإلشالمقي

. أظتؼد أن افسقد حسغ هق ادفـدس فؾقثقؼي تصؿقًّم وإخراجًو تورـًو أمر تـػقذهو فؾؼضوة

, ومـ افغـل ظـ افبقون أكف صى ـومؾ جفده ظذ ضّمن افقاليي فـػسف ظذ وؿػ افـبل كقح

ثؿ مـ بعده ألوالده وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالد ه وأظؼوبف وأكسوفف أبدًا مو دامقا  

مـ آيوت ـريؿي وأحوديٌ , وضؿـفو ـؾ مو خيطر بوفبول مـ صـقف افروادع افديـقي. وبؼقا

مع حرص حؼ . وحصـفو بوفشفودات وافتـػقذات ظذ افؼضوة ذم دمشؼ وبعؾبؽ. ,رشيػي



ـؾ ذفؽ ـل ال حتدث . وأن ال ُيداخؾف حوـؿ وال حموشى ذم حموشبي. تعقغ ادقطػغ بـػسف

 .أحدًا كػسف بلن يؿد أكػف إػ حصـ األرسة احلصغ

وأظتؼد أيضًو أن افسقد حسغ هق كػسف مبتدع هذا افـؿط مـ افقاليي ادحصقرة ادتسؾسؾي 

وإذا ــو ؿد ؿؾـو ؾقّم ؾوت أن حتبقس األصؾ وتسبقؾ افثؿرة هق أمر مؼوع حتك ذم . ذاتقوً 

ؽقوب كص ظؾقف ذم أصؾ افؼع دؽون شؾطي افـوس ظذ أمقاهلؿ واحلٌ ظذ افصدؿوت 

ؾضاًل ظـ أن ادوفؽ فف . حلوجي افقؿػ إػ مـ يبورشه, ومثؾف ؾرض ادتقيل افػعع. وادزات

ؾفق مـ مجؾي شؾطتف . احلؼ ذم ؾرض ادتقيل افػعع ؿبؾ أن خيرج ادؾؽ مـ يده ويتحقل وؿػوً 

ؾنن ؾرض متقٍل متجدد ذم مستؼبؾ األيوم مفّم بُعد ذم افزمون يبدو خورج ـؾ . ظذ مو يؿؾؽ

وبعده يتحقل ادول إػ . ذفؽ أن شؾطي ادوفؽ ظذ مو يؿؾؽ تـتفل بؿقتف. األصقل افػؼفقي

أمو ذم هذا افـؿط مـ افتقفقي ؾنن إرادة افقاؿػ . ترـف أو وصقي أو صدؿي أو حؼ فؾدائـغ

ف ذم أمر مل يعد  تتقجف مبورشة بعد أن أـؾف افساب إػ صخص ؾقؿـحف حؼقؿًو ذم افترصا

وممو يميد رأيـو أن افسقد حسغ هق مبتدع هذا . ذفؽ حؼًو مـ افغرائى. يؿؾؽ مـف صقئوً 

, افـؿط مـ افتقفقي أن ـوتى كسختـو مـ افقثقؼي افتل يبدو أهنو مصقرة ظـ افـسخي األصؾقي

ؾؽتى تؽرارًا األرصد ذم األرصد . مل ُُيسـ ؾفؿ معـك ظبورة يظفر أهنو ـوكً جديدة ظؾقف

وفقأهنو ـوكً مـ افعبورات . بوفعطػ بوفػوء افذي ُيػقد افستقى (األرصد ؾوألرصد)يعـل 

وؿد احتذى احلػقد افسقد ظؾقان بلموكيتومي . ادلفقؾي فديف دو وؿع ذم هذا اخلطل افقاضح

. ومل خيرج ظؾقفو حتك ذم أتػف افتػصقالت, اخلطك افذـقي جلده ذم وثقؼي افتقفقي افتل ختصف

. ؾؿـ هـو ؿؾـو أن اجلد هق افبطؾ افثوين ذم هذه افقثقؼي ومفـدشفو ومبتدع  كؿط افتقفقي ؾقفو

أن افسقد حمؿد رضو مرته ابـ ظؿ افدـتقر . وممو يمصؾ هذا االكطبوع ظـف فدى أرستف

هوين ومتقيل مؼوم افسقدة زيـى ذم ضوحقي دمشؼ ؿد ـتى إػ جوكى اشؿ افسقد حسغ 

وهل إصورة يبدو أن . صوحى األوؿوف: كػسف ذم شقوق إحصوء مـ تقػ ادؼوم مـ أجداده

وذفؽ اظساف ذم حمؾف ـّم هق . ادؼصقد مـفو اإلصورة واالظساف بػضؾف افعؿقؿ ظذ األرسة

 . واضح

.  وصدق اهلل افعظقؿ"إن ذم ؿصصفؿ فعزة"


