
 1 



 2 

 1 نابن قضيب البا
 م( 1887_ بعد  000هـ =  1304ـ  000)

من المشتغلين بالحديـــــــ ،    البان:المعروف بابن قضيب   العلوي،إبراهيم بن أحمد الحسني       
ــ (له   طاهر   بآخر  إجازة منه بخطه للشــي   خ( -الفريد في اتصــاا ااســا يد    )العقدســما     )ثبـــــــــ

 هـ. 1304الجزائري، وسما  محمد طاهر الجزائرلـي، كتبها سنة  
 30/  1ااعالم                                                                  

 الرضي الرومي 
 م( 1332ـ  1225هـ =  732ـ  650)

ــي       ــي الدين، المعروف بالرومي: عالم بالحدي  والتفســ ــليمان الحموي، الــ ، رإبراهيم بن ســ
في سـ  مجلدا،، ألـله   الكبير(الجامع   )شـر أثنى عليه ابن قطلوبغا وقاا: " له تصـا ي  منها  

 41/   1ااعالم     فداس بها إلى أن ما،.    دمشق،وسكن   حمـاة،من  
ـــبة إلى  ذكر ـعادا  ويه  ـبهـ ه فعرف ـباآ  • من قرى قو ـية في تركـيا،    كرم(  )آبب كرمي  ســـــــ

أثنى عليه جماعة من العلماء ااعالم.    ما،،حج وجاو، ثم سـكن دمشـق، وداس بها إلى أن 
 م(. 1221هـ =   646كما ذكر أن والدته )سنة  

 14معجم المفسرين /                                                            

 ظمإبراهيم الع
 م( 1957ـ  1903هـ =  1377ـ  1321)

ووفاته   حماة،مولد  في  حقوقي،شـــــــــاعر    العظم:إبراهيم بن طاهر بن أحمد بن أســـــــــعد        
وكان له اشتغاا في اادب والحدي ، ومااس    (،1928تخرج بمعهد الحقوق في الثا ية )  بدمشق،

فياا في دمشــق إلى أن توفي، له  ثم كان قالــياا اســت نا  وحلب،المحاماة مدة، وتولى أوقاف حماة  
)اختصاا الموافقا، للشاطبي ــــــ خ( جزءان عند أسرته، وشعر متفرق عند أوالد ، ولر سة اباب  
ــ خ( تقدم  به رحراز )الماجستير(   الكيال ي من قريباته كتاب )الشاعر الفالل والقالي العادا ـ

 على اآلة الكاتبة.                              ( لفحة من القطع الكبير، منه  س   79في اادب بدمشق، وهو )
 44/   1ااعالم             

، كان مشـــــهوااا بالنزاهة واالســـــتقامة، ت ياا  (1957)حماة التي ولد فيها وتوفي فيها ســـــنة   •
ــو، به، لللو كان أهل حّيه فكلفو ه   ديناا، حافظاا للقرآن الكريم، مجّوداا لـــــــــــــــه، جميل الصـــ
ــي  إبراهيم الكيال ي بحي  ــان، في جامع الشــــ ــهر امضــــ ــالة التراويه في شــــ بإمامتهم بصــــ
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)اباب الكيال ي( عنه  الحاض، وكان أديباا شــــــاعراا، له )ديوان شــــــعر(. وقد كتب  الســــــيدة 
ــاعر إبراهيم العظم( احمه    ــق بعنوان )الشـ ــالة تخرجها من كلية اآداب بجامعة دمشـ اسـ

 تعالى.
 الفداء(  )أبيمن تعليقا، الدكتوا الكيال ي على كتاب                                         

 ابن أبي الدم
 م( 1244ـ  1187هـ =  642ـ  583)

ــحـاق،          ــهـاب الـدين، أبو إســـــــ إبراهيم بن عبـد   بن عبـد المنعم الهمـدا ي الحموي، شـــــــ
ســواية(،   )فيالمعروف بابن أبي الدم: مؤاخ بحاث، من علماء الشــافةية، مولد  ووفاته بحماة  

وتولى قضــاء حماة، وتوجه   الشــام،وحّدث بــــــــــــها وبكثير من بالد   بالقاهرة،تفقه ببغداد، وســمع  
 إلى بغداد، فمرض بالمعرة، فعاد إلى حماة فمـا،.اسوالا  

واقة في خزا ة   197جزء منه في    خ(المظفري ـ    )التااي و    خ(،التااي  ـ    )كتابمن تصا يفه  
الرقم   إلى  2868)با كي فوا(  الهجرة   ( 627)سنة  ، ومنه مخطوطة في خزا ة االسكنداية من 

ميافااقين أمير  المظفر  باسم  ألفـه  اآخر،  بصقلية  مبتواة  المختص  القسم  ارفطاليون  ترجم   ،
 القالي ـ خ(.      )أدبو   (، وطبعو ، ولـه )تدقيق العنافة في تحقيق الروافة ـ خ

 49/  1ااعالم                          
ــهرته    مفرداا،كان آفة باهرة واجالا    حـماة:في تااي     •   بمؤلـفاـته وا تفع الـناس    البالد،مأل، شـــــــ

 فعرف الهزا في قوا وال فعل.   ماا، جليالا، مهاباا، عفيفاا، واعاا، الالمنيرة، وكان محتر 

 136تااي  حماة / ص                                                    
 1 ابن جماعة

 م(  1388ـ  1325هـ =  790ـ  725) 
ــحق، برهان الدين، ا        لحموي إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكنا ي، أبو إســـــ

ــه لـاحب   فــــــــ ر من القضـاة، عرص "قالـي مصـر   الجليل(:  )اا ساالـل، المقدسـي الشـافعي: مفسـّ
ولد  وب ية اؤســـاء الزمان ".  الفقهاء،وكبير طائفة    الشـــيوخ،وشـــي    الخطباء،وخطيب   والشـــام،

بمصـــر، و شـــه بدمشـــق، وســـكن القدس، وولي قضـــاء الدفاا المصـــرية مراااا، وكان فعزا  فســـه  
ويتوجه إلى القدس، ثم فسـترلـيه السـلطان ويعود إلى مصـر، وولي قضـاء دمشـق والخطابة بها  

بالحق. وكان ال ينظر بإحدى لـادعاا   البلا،وكان محبباا إلى الناس، كثـــــــــــير    الشـيوخ،ومشـيخة  
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ــه هو اللي عمر المنبر الرخام بالصخرة الشريفة اللي فخطب عليه للعيد، وكان عينيه، وقي ل: إ ــ
 قبل ذلو من خشب فحمل على عجل.  

ولنف تفسيراا في عشر مجلدا،، قاا ابن حجر: " وقف  عليه بخطه، وفيه غرائب وفوائد         
ــه على " مجاميع " مفيدة بخطه  تهيه لغير  من  فائس  واقتنى ما لم ي  "." ثم قاا: " ووقف  لـــــــــــــــ

 الكتب، بخطوط مصنفيها. وتوفي شبه الفجهة، ودفن بالمـزة ظاهر دمشق.
  47ـ 46/   1ااعالم                                                                         

صدا، قاا ابن حجر: " وإليه ا ته  اياسة العلماء في زما ه، فلم فكن أحد يدا يه في سعة ال  •
وكثرة البلا، وقيام الحرمة، والصـــــــد، بالحق، وقمع أهل الفســـــــاد مع المشـــــــااكة الجيدة في 

 15معجم المفسرين /                     العلوم".                                 

 السوبيني 
 م( 1454ـ  000هـ =  858ـ  000) 

ــوبيني الحموي، ثم الطر        ــي، برهان الدين: قاض، من  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الســــ ابلســــ
من قرى حماة، ولي القضـاء بمكة وحلب وطرابلس، وما،    )سـوبين(فقهاء الشـافةية،  سـبته إلى  

ثالث    المنهاج(في لغا،    )اربهاجأابع مجلدا،، و    المنهاج(بدمشــــــق. من كتبه )شــــــر  فرائ   
ــامل(، و)إقداا الرائ  على الفتوى في الفرائ  ــاا مجلدا،، وشـــــــرحان على )الشـــــ (، و)اختصـــــ

 .   (4778)شستربتي  في  خ(االستغناء في الفرق واالستثناء ـ  
 56/   1ااعالم           

 ابن قُـرناص 
 م( 1273ـ  000هـ =  671ـ  000)

 إبراهيم بن محمـد بن هـبة   بن أحمـد بن قرـ اص الخزاعي، الحموي، مخلص اـلدين، أبو      
 شعر(. )ديوانإسحاق، شاعر أديب، من أهل حماة، له  

 63/   1ااعالم                     
 ابن الفقيه

 (000ـ  000هـ ـ  637ـ  572)
إبراهيم بن  صـــــر بن طاقة المعروف بابن الف يه، ولد و شـــــه في حماة، ثم احل في طلب         

العلم، وقرأ على ابن الجوزي، ثم ســكن مصــر، ولقب بالمصــري، وكان فقيهاا أديباا، ائيســاا وجيهاا.  
ــية،   ــمع منه الحدي  الحافم المنلاي وغير ، وولي  ظر ااحباس، و ظر ديوان ااعماا القولــ ســ
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وعوقب بالضـرب على أموا    أيوب(الدين    ) جمكان له شـعر جميل، وقد امتحن في أفام الصـاله  و 
 وكان  اداة زما ه.    ما،،تافهة حتى  

 137ـ  136  /تااي  حماة                                                            
 الخيثمي

 م( 000ـ  000هـ =  000ـ  000)
ــوى من  أبوبكر الخيثمي الح       ــاة، تقي الدين: كان في الغافة القصـ ــي القضـ نفي الحموي، قالـ

الفضــل وعلوم اادب، كان يراســله من مصــر تلميل  ابن حجة، ويمدحه بهبيا، جميلة، يلكر فيها 
 :(820  )سنةبع  لفاته الجميلة، فمنها قوله فيه  

مـــــاءـكم  ذقـــــ    إذا  اـلعـــــالـــــــــي   ـفيـــــاجــيرة  
مـــــلاقـــتـــي فـــي  طـــعـــمـــــه  بـــقـــــافـــــا   ولـــوال 

عـــلـــى ــفـــــاا   فـــــآهـــــاا  تـــــهســـــــــ حـــمـــــاة   وادي 
ــمـــي  ــمـــــائـ تـ ــلـــيص  عـ ــيـــطـــــ   ــهـــــا  ـ بـ ــالد   بـ
ــم   ــعــمــت حــمـــــاة   مــغــنــى  ــاكــنــي  ــيـــــاســـــــــــ  ف
ــه  ــدو ـــ ــهـــ ــعـــ تـــ ــا  مـــ ــل  ــثـــ مـــ وّدي  ــوّدي    فـــ

 

كــر  ــّ الســــــــ مــن  ثــمــلـــــ    قـــــد  كـــــه ــي   أهــيــم  
ـــعري  شـــــــ ـفي  اـلـحالوة   هـــــلي  ـظـهر،ح   ـلمـــــا 
ــر   مصـــــــ على  ــاا  آهــ ــاا  قــ ــد  قــ لمن  ــاا   خالفــ
القـــــدا   افعـــــة  من  حز،   مـــــا  بهـــــا   وحز،  
ذكـ  اـلـهوى  ـفي  أـلـغـيـتم   وـلو  ــبـــــاحـــــاا   ري لـــــــ

ـبر  كـــــالصـــــــــص عـــــاد  عــنـكم  لــــــــــبري   وـلـكنص 
 156ـ  155تااي  حماة / ص        

 ابن ِحّجة الحموي
 م( 1433ـ  1366هـ =  837ـ  767)

أبو بكر بن علي بن عبد   الحموي اازاااي، تقي الدين ابن حّجـــــة: إمام أهل اادب في       
عصــر ، وكان شــاعراا جيد ار شــاء، من أهل حماة )بســواية(، ولد و شــه وما، فيها، زاا القاهرة  

ــر، حسن ااخالق وال ــها واتصل بملوكها، وكان طويل النفــس في النظم والنث مروءة، والتقى بعلمائ
فيه شيء من الّزهـــــــو وارعجاب. اتخل عمل الحرير وعقد اازااا لناعة لـــــــه في لبا ، فنسب  

 إليـها.
ــا         ــ   )خزا ةمصنفاته كثيرة منهــــ ــمرا،في شر  بدفةية    ط(اادب ــــ ــه و)ثــــ ــ    لــــ  ط(ااوااق ــــ

في   خ(ــــــ  ار شاء    )قهوةو زهيــــــر(  )حدفقةو  ط(و)كشف اللثــــــام عن وجه التواية واالستخدام ــــــ 
جمع فيه ما أ شـه  من التقاليد السـلطا ية والمناشـير عن الملول اللين عمل في دواوينهم،    مجلد،

ــ    )بلوغو ه، و)بلوغ المراد من   833في خزا ة كايتا ي، كتب سنة   خ(المرام من سيرة ابن هشام ـ
الغريب    )تههيلو،  خ(-الشـــهية من الفواكه الحموية  )الثمرا،و  مجلدان، والجماد(الحيوان والنبا،  
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ــر، وبني    ط(- ــابو ي أ ه دفن في تربة باب الجســ وقبر  في حماة معروف. وفي تااي  حماة للصــ
ــة بقي  جداا ها إلى أواخر القرن الثال  عشـر للهجرة، فولـع بع  الناس حجااة   على قبر قبــــــــ

     طوس.والغزالي مدفون في   الغزالي(،قبر   )هلاعلى القبر  قشوا عليهـا  
 67/   2ااعالم                                                                      

 ابن معروف
 م( 000ـ  000هـ =  1016ـ  936)

أبو الوفا ابن معروف الحموي الشافعي، كان عالماا فالالا زاهداا، قرأ في حماة على شيخه         
ملي الصــغير، والشــي  حمــــــــــــدان، وأخل  أبي بكر اليمني الزاهد، ثم هاجر إلى مصــر فقرأ على الر 

الحدي  عن النجم الغيطي، والعربية على قاســـــــم الشـــــــنوا ي، ثم قدم حماة بفضـــــــل وافر، وأخل  
الطريقة الخلوتية من الـشي  القصـيري، واحل مع ـشيخه الملكوا إلى قريته )قصـير(، ثم عاد إلى  

حماة وقدوتهـــــــــــا، وكان   حماة، واكب منابر الوعم، و صـه وأطاا، واعتقد  الناس، ولـاا شـي 
ــن، ومن   ) زهـة    مؤلـفاـتهالـناس يتبركون بزـيااـته، وظهر، ـله كراـما، عـدـيدة، وـكان ـله  ظم حســـــــ

ااخياا ومجمو، النوادا وااخباا(، يوجد في برلين، و)ديوان شــعر(  فيس، توجد منه  ســخة في 
ــنة ودفن ــاا، وفيه فوائد تاايخية وفلكية مهمة، وتوفي عن ثما ين ســ بحماة في زاويته    برلين أفضــ

المعروفــــــــــــة بزاوية الشــي  معروف، وقبر  يزاا لرن، وخلف ولداا على قدمه زهداا ولــالحاا، وهو 
 الشي  )محمد المعروفي(.   

 163ـ  162  /تااي  حماة                                                               
 الصابوني 

 م( 1916ـ  1875هـ =  1334ـ  1291)
أحمد بن إبراهيم الصابو ي الحموي: أديب من أهل حمـــــــاة، ولد و شه وما، فيهـــــــا، أ شه          

، فعاشـ  سـنتين، وكان فالـالا حسـن ار شـاء، له  ــــــــــ ه  1324جريدة )لسـان الشـرق( يومية سـنة  
ــ خ(، و)مالي   شعر فيه اقة وطالوة، ولنف كتباا، منها )تااي  العصر الحالر وتراجم اجاله ـــــ

  ــ ط(، و)تااي  حمــاة ــ ط(، و)تسهيل المنطق ــ ط( اسالة، و)البيان ــ ط( اسالة  الشرق وحالر 
لـفحة من القطع الصـغير،   524خ( في -في علم البيان، و)المقالـد اللطيفة في فقه أبي حنيفة

خ (، و)اليقين  -ا تهى به إلى باب الشـفعة ولم فكمله، و)أحسـن ااسـباب في  ظم قواعد ارعراب
خ( في -لــــفحة كبيرة، و)ارلــــبا   ظم  وا ارفضــــا   70خ( في -لمرســــلينفي ح يقة ســــير ا
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لــفحة، و)ديوان شــعر  ـ   152خ( في النحو في -الفقه، و)شــر  اســالة الشــي  فحيى المســالخي
 خ(، ومنه المفردا، التالية:  

اجـــــل    الـواى  بـيـن   مـــــا  الـنـــــاس   وأتـعـــــب 
واوداا  ظـــــمـــــه   عـــــن  الـــــحـــــر    ويـــــهبـــــى 
غــالا  شـــــــــــ  اس   ــنـــــّ ال عــيــوب   ــجــعـــــل  ت ــال   ف

 

ه    حـــــاابـــــ  تـ  والـــــد ـيـــــا  اس   الـنـــــّ ــالـم   فســـــــــــ
الـــــّدالء   ــر   ــ ــ ــبــ الــ ــى  ــلــ عــ ــمـــــ   ازدحــ  إذا 
ــا ــوبـــ يـــ ــ  عـــ ــم  ــر هـــ ــثـــ أكـــ ــ   ــه ـــ فـــ ــو  ــيـــ  إلـــ

 90ـ  89/   1ااعالم                   
  ابن الرسام

 م( 1441ـ  1362هـ =  844ـ  763)
  الحنابلة، من فضالء   قاض،  الرسام:ابن   الحموي،أحمد بن أبي بكر بن علي بن إسماعيل        

وتوفي بحلب وهو على قضـائها، له    وحلب،، وولي قضـاء طرابلس الشـام  )بسـواية(ولد في حماة 
ااابعين في ارـسالم من    )كتابأابع مجلدا،، و  والليالي(الداا والرلي في فضـائل الـشهوا    )عقد

في مكتبة خدا بخش   بارجازة،عليه خط   خ(ااحادي  النبوية عن أابعين من مشاف  ارسالم ـــــــــ 
   (.381)الرقم   بالهند،با كيبوا بتنه  

 104/   1ااعالم                                                                         
 أحمد العلواني 

 م( 000ـ  000هـ =  1018ـ  000)
ــي         ب، وـكان ذا علوم وـكان إـماـماا في الكيزاوـية بحلـ   واـلد ،قرأ على    العلوا ي:أحـمد بن االـــــــ

                    وح يقة.غزيرة من علوم شريعة  
 173تااي  حماة / ص                                                                  

 القادري 
 م( 1336ـ  000هـ =  737ـ  000)

ــل بن أحمد بن علي الحنبلي         ــاة، أهل  من   الحدي ،من علماء    القاداي:أحمد بن سهــــ   حمــــ
بخطه في مكتبة   خ(عن ااابعين ــــــــــــ   )ااابعون   له:  والقاهرة.تنقل بينها وبين حمص ودمشــق 

 لفحة. 112)؟( في  837أ جز  بحلب في ذي القعدة  بخش،خدا 
 134/  1ااعالم                                                                           
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 الرامفوري
 م( 1895ـ بعد  000هـ =  1313ـ بعد  000)

ــن علي الهندي الرامفواي: ف يه حنفي، له )اســـالة في ااشـــراف الكيال يين         ــمد بــــــــــ أحــــــــــ
ــه في    -الحمويين القــاطنين بــالهنــد     1377)الكتــب  واقــة بــداا    13خ(، فظن أ هــا بخطــــــــــــــــــ

 183/  1ااعالم                                                                                                      تااي (.  
 ابن أبي الرضـى

 م( 1389ـ  000هـ =  791ـ  000)
أحمد بن عمر بن أبي الرلى، أبو الخير، شهاب الدين: قاض، من أهــل حماة )بسواية(،        

ــم سما  مرا،،ولي القضاء بحلب ثالث   ــا  ظـــ ــه فيهـــ وله   البكر(،  )عقد   وكان عالماا بالقراءا،، لـــ
ــا، أخرى في مولوعا،   في   )خ(وارشااا، في ألوا القراءا،    )القواعد  منها: متعددة،منظومـــــ

ــتربتي اقم   ــســـــــ خ في مكتـبة عـااف حكمـ   -إحـياء علوم اـلدين للغزالي  )منتخـبو  (4432/2شـــــــ
 بالمدينـة(.

أثنائــــها، وعاد إلى  ثاا على الظاهر برقوق، وأ كر سلطنته، فطلبــــه، فاختفى مدة، حّج في        
ــاا. وقام  فتنة  ــى ابن أبي   برقوق،فخرج  عن طاعة    حلب،في   )النالري(حلب مستخفيــــ وتولــــ

ــماة   قضاءها،الرلى   ــة،  لبرقوق،التابع    )كمشبغا(ثم كا   بينه وبين  ائب حــــــــ ظفر بها   واقعــــــــ
ــه في خان   معه،وقب  على ابن أبي الرلــى، وأخل     حلب،بمســاعدة أهل    )كمشــبغا( فهعدمــــــــــ

" كان من اجاا العالم    حلب:قاا القالي عالء الدين في تااي     ــــ.شيخون ــــ بين المعرة وحمــــاة  
  187/   1ااعالم              جدة وهـمة "         

بتحقيق الدكتوا عبد الكريم بن محمد   (1986=    1406)عام    وارـشااا،(  )القواعدطبع كتاب   •
 بالقصيم.ساعد في كلية العلوم العربية واالجتماعية  الحسن البكاا ااستاذ الم

ذكر المحقق في مقدمة الكتاب الملكوا اثنين من شـــــيوخه هما: )فعقوب بن عبد الرحمن بن   •
 عثمان بن فعقوب ابن خطيـب القلعة الحموي، وعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي(.

 ـلــخم( نون القرآن وهو مجلد  وكتاباا في ف،  وذكر من مؤلفاتــــــــــــه: )كتاب الناســ  والمنســوخ •
وكتاباا    -و ظماا في غريب القرآن على قافية الشاطبية وسما  "عقد البكر في  ظم غريب اللكر

وكتاباا اختاا حروفه من الحروف المهملة ليس فيه حرف   - في المفاخرة بين الســــي  والقلم
 معجم.  

 (1409شوال  23شيخ الزور  )فائز                            
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   الحّمامي
 م( 1608ـ  000هـ =  1017ـ  000)

ــافةية، من أهل         أحمد بن عمر الحّمــــــــــــامي العلوا ي الخلوتي: متصـــوف، من فضـــالء الشـ
حماة، تعلم بــها وتصّوف على يــد شي  يدعى ابن علــوان، فنسب إليه، ثم ا تقل إلى حلب، وكان 
ــر، وتوفي   ــة، وأقبل على إقراء المبتدئين ألفية ابن مالو في النحو وشر  القطـــــ يتكسب بالحياكـــــ

(، 4713، لــــــه كتب منها )أعلب المشااب في السلول والمناقب ــــــ خ( في أوقاف بغداد )بحلــــــب
 .     (7847)في الظـاهرية اقم    (خ -و)مناقب الشي  أبي بكر بن أبي الوفاء

 188/   1ااعالم                                                                
 أبو الصفاء الشاكر

 (1779ـ  1709ـ = ه 1193ـ  1121)
شــــاعر لــــوفي، ألــــله من حماة، وقام   الشــــاكر:أحمد بن عمر بن عثمان، أبو الصــــفاء        

بسياحــــــــــة طويلة إلى العراق والحجاز ومصر وفاس وغيرها، وسكن دمشق وتوفي بها، له ديوان 
 ثالث مجلدا،.    ااشواق(العشاق وايحا ة    )حا ةشعر سمصـا   

 188/  1ااعالم                                                                      
   بيهاا، بليغاا     اثراا، اظماا    بااعاا،ذكر الشــي  الصــابو ي به ه كان إماماا عالماا فالــالا متصــوفاا   •

ــق أمواا طائلة ممن امتحهم   ــل له في دمشــــ ــعر ،حصــــ ــنعة  بشــــ أ فقها كلها في تخبطه بصــــ
   قاسيون.سفه   وما، فقيراا ودفن في  الكيمياء،

 166تااي  حماة / ص      
 أحمد قدري الكيالني

 م( 1980 – 1886هـ =  000 – 000)
حـي  تعلم في كـتاتـيب    حمـاة،وـلد في    المحقق:أحمـد ـقداي الكيال ي، العـالم المؤاخ الـباحـ         

ــة عنوان النجا ، وأكب على المطالعة في كتب التااي  واللغة واا دب، القرآن الكريم، وفي مداســــ
ــعيد  ــي  محمد ســ ــة داوس الشــ ــير في الجوامع، وبخالــ ــوا داوس الفقه والحدي  والتفســ وحضــ
ــة كتب التااي    ــبه مرجعاا فيها، وخالـ ــان في جامع النواي، حتى بر، في هل  العلوم وألـ النعسـ

 والتراجم.  
ــه         وكان له  مط خاص، فهو لم يتزوج قط، بل كان الكتاب أ يسه وجليسه وعشير ، وكان لـــــ

 لة من اادباء والعلماء والشعراء فحضرون مجلسه يتدااسون ويتساجلون.  ث
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وبســبب اشــتهاا  بااما ة واالســتقامة عينته الحكومة مديرا لشــركة الريجي، وأمينا لصــندوق        
 المالية ثم مديرا لدائرة ارعاشة والميرة إبان الحرب العالمية الثا ية.

  ارســـالم(، في   )الفتوةو  )المروءة(،و )أخباا المعلمين(، و   ،)النواعير(من كتبه المطبوعة:        
وحقق مع الشـــــي  طاهر النعســـــان    حماة(.العامل أبو الفداء ملو    )الملوومنقل(،  بن    )أســـــامةو

ــرا، والمقاال، عن  ــامة بن منقل. وله كثير من المحالــ ــيرة عمر بن الخطاب( اســ ــر ســ )مختصــ
 التراجم واآثاا  شر، في كثير من الصحف والمجال،.

وله الكثير من الكتب المخطوطة منها: )تراجم أعيان حماة وما حولــــــــــها ابتداء من القرن       
لفحة، استخرج منه الدكتوا عبد  (1700)القرن الرابع عشر( وهو فقع في  ااوا الهجري حتى

الرزاق الكيال ي كتـاب )الملـو العـالم أبو الفـداء(، ومن كتبـه المخطوطـة )المقـامـا، والمزااا، في 
 حماة والوقفيا،(.  )مدااسو    حماة(،  )مساجد، و  حماة(
ــنة، لم يرقد على فراش المرض، و        ــعين ســــ لم يثقل على أحد، عاش خفيفا  عاش أابعا وتســــ

 وما، خفيفا.
 بتصرف من مقدمة الدكتوا عبد الرزاق الكيال ي لكتاب أبي الفداء 

 
   الفيومي 

 م(  1368ـ  000هـ =  770ـ  حو  000)
ــابه        ــــــ ــــــ ــوي، اشتهر بكتــــ ــاس: لغــــ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ثم الحموي، أبو العبــــ

ــ    )المصبا  ــمصر،، ولد و شه بالفيوم  ط(المنير ـــ ــاة بسواية    بـــ ولما بنى    فقطنها،واحل إلى حمـــ
 الملو المؤيد إسماعيل جامع الدهشـة قرا  في خطابته.

ــ    770قاا ابن حجر: " كه ه عاش إلى بعد        وعلم محمد بن السابق الحموي )؟( على    "،هـــ
  الظنون: وفي كشف    هــــ،  760إحدى النس  المخطوطة من الداا الكامنــــة به ه توفــــي في حدود 

 ".  770وتوفي سنة   ،734"فرغ من تهلي  المصبا  في شةبان سنة  

ـــنة    مـنه،أجزاء    خ(-الجمـان في تراجم ااعـيان  ) ثروـله أفضـــــــــاا           745بلغ في آخرهـا ســـــــ
 .727بدأ بتهليفه سنة    خ(خطب ـ   و)ديوان

 224/   1ااعالم                          
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 1 الحموي

 م(  1687ـ  000هـ =  1098ـ  000) 
أحمد بن محمد مكي، أبو الةباس، شــــــهاب الدين الحســــــيني الحموي: مداس، من علماء        

ــاء  الحنفية، حموي االـل، مصـري، كان مدا  سـاا بالمداسـة السـليما يـــــــــــة بالقاهرة، وتولى إفتـــــــــ
ــ ط( في شر  ااشبا  والنظائر البن  ــة، ولنف كتباا كثيرة، منها: )غمز عيون البصائر ــــ الحنفيــــ

ــ خ ــ ط(، و)الدا النفيس  ــم، و) فحا، القرب واالتصاا   5( في مناقب الشافعي بداا الكتب )  جي
ــف الرمز عن خبافا الكنز(178:   (، و) ثر الدا 210:   4فقه أابعة أجزاء في الزيتو ة )  (، و)كشـ

:  1الثمين على شـر  مال مسـكين( في الصـادقية، و)تلييل وتكميل لشـر  البيقو ية( في اازهرية )
ــها أفضاا في اازهرية )  326 ــر( شر  لـ ــكم   (،329:   1(، و)تل يه الفكـ و)الدا الفريد في بيان حـ

:  3و)شر  منظومة البن الشحنــــــــة في التوحيد( في اازهرية )( 137ل   2التقليد( في اازهرية )
و)داا العــبادا،(   (463:  6)( و)النفحا، المسكية في لناعة الفروســية ــ خ( في اازهريــة236

( و)فضائل سالطين آا عثمان( في 197:   2( و)ذيل داا العـبادا،( بها )196:  2بداا الكتب )
ــ خ( بخطه في الرياض وداا الكتب )اازهرية، و)ســـمط الفوائد وعقاا الم :   1ســـائل الشـــوااد ــــــــــ

 .(206:   3(، و)اسالة في عصمة اا بياء( باازهرية )447:  1(، و)الفتاوى( بداا الكتب )438
 239/  1ااعالم                                                                        

ااكياس في تفســـــــــير قوله   )تحفةكوا العديدة ذكر الســـــــــيد عادا  ويه  من مؤلفا، المل  •
   69تعالى " إن أوا بي  ولع للنـاس " سواة آا عمران  

 75معجم المفسرين               

 العسكري
  (000ـ  000هـ =  1094ـ  000)

ــكري: مفتي الشــــــــــافةـية بحمـاة،        العـالم العلم،    أحمـد بن فحيى بن عمر المعروف ـبالعســـــــ
ــيه الكامل   ــي  ســــري الدين محمد البكري   اادوا،،الفصــ ــرابي،قرأ على أبيه وعلى الشــ وكان   الشــ

 العصرو ية.داس بعد أبيه بالمداسة    لبيباا،أديباا    حسابياا،فقيهاا فرلياا  
 173تااي  حماة / ص                                                                    
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 أديب الشيشكلي 
 م( 1964ـ  1909هـ =  1384ـ  1327)

ــه في حماة،         أديب بن حـسن الـشيـشكلي : ممن تولوا ائاـسة الجمهواية الـسواية، ولد و ـشــــــــ
وشــــاال في معركة    وتخرج بالمداســــة الزااعية في ســــلمية، ثم بالمداســــة الحربية في دمشــــق،

(، ثم كان على اأس )لواء اليرمول الثا ي ( بجيش )ار قاذ(  1945التحرا من الفر ســيين )ســنة  
(، وكان إلى جا ب حســــني الزعيم في ثواته    1948في المعاال المشــــؤومة بفلســــطين ) ســــنة  

ــني من الخدمة )   ــرفه حســ ــكرية، واختلفا، فصــ ااوا (، ولم يلب  أن عاد قائداا للواء  1949العســ
ــامي الحـناوي (، وا تق  مع بع  زمالـئه على الحـناوي )أواخر  برتـبة ) عقـيد ( في عـهد ) ســـــــ

(، ثم ائاســـة  1951(، فاســـتولوا على الحكم، وتولى الشـــيشـــكلي ائاســـة اااكان العامة )  1949
ــواـية )   (، واعتـقاـله كـباا   1954(، وبرز عنـفه في قمع ثواة لـلداوز )   1953الجمهواـية الســـــــ

لسوايين، لعقدهم مؤتــــــــمراا في حمــــص قرا ) الدعوة إلى الدفمقراطية والحريا، العامة،  الساسة ا
وشـــجب الحكم الفردي والنظام البوليســـي(، وبدأ اال قالب عليه في حلب، وشـــعر بهن الزمام أفل   
من يد ، فســــلم  ائبه في ائاســــة حركة التحرير كتاب اســــتقالته من ائاســــة الجمهواية، بصــــفته  

النواب، وطلــــب منه إذاعة الــــنبه بعد أن يتم خروجه من سواية، واكب سيااة إلى  ائيس مجلس  
،  اجياا بنفســـــه إلى المملكة العربية الســـــعودفة، حي  ظل الج اا إلى  1954فبراير    25بيرو، في 

ــادا   1957أن توجه ) سنة   ــــ ــيا ة(، فغــ ــــ ( إلى فر سا، وحكم عليه في دمشق غيابيا بتهمة )الخــ
( إلى البرازيل حي  أ شه مزاعة، وا قطع عن كل اتصاا سياسي، إال أن شخـصاا   1960باايس ) 

)مجهوالا( فظن أ ه من شجعان الداوز، فاجه  في شاا، ببلدة )سيريس( مركز حكومـــــة )جواس( 
 في البرازيل، وأطلق عليه  اا مسدس، فقتله.  

 286ـ  285/   1ااعالم      
 

 1ابن منقذ 
 م( 1188ـ  1095هـ =  584ـ  488)

ــيزاي، أبو         ــر بن منقل الكنا ي الكلبي الشــــ ــد بن علي بن مقلد بن  صــــ ــامة بن مرشــــ أســــ
المظفر، مؤيد الدولة: أمير من أكابر بني منقل ألـــــــحاب قلعة شـــــــيزا )بقرب حماة(، فســـــــميها  

  )باب ، ومن العلماء الشــجعان، له تصــا ي  في اادب والتااي ، منـــــــــــها  (sizarar)الصــليبيون  
،  خ(، و)النوم وااحالم ـــــ ط(والدفاا ـــــ   )المنازا ط( مـــــ ط(، و )البدفع في  قد الشعر ـــــ اآداب  
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منتخبا، منه. ولد في شــــيزا، وســــكن   ط(-و)القال، والحصــــون( و )أخباا النســــاء( و )العصــــا
وعاد   فلسطين،وقاد عدة حمال، على الصليبيين في   هـــــ(،  540  )سنةدمشق، وا تقل إلى مصر 

  دمشــــق، فهقام إلى أن ملو الســــلطان لــــال  الدين   )كيفي(،ثم برحها إلى حصــــن    دمشــــق،إلى  
ــلطان   ــق، وكان مقرباا من الملول    الثما ين،فهجابه وقد تجاوز    إليه،فدعا  الســــــ فما، في دمشــــــ
ــ    )ديوانوالســالطين، وله  ــ ، وكتب ســيرته في جزء ط(شــعر ـــــــــ ترجم إلى    ط(ســما  )االعتباا ـــــــــ

 واالما ية.الفر سية  
 291/   1ااعالم                                                                  

 السيد إسحق 
 م( 000ـ  000هـ =  1185ـ  000)

الســـيد إســـحق الكيال ي: ذكر  المرادي وأثنى عليه، وقاا: ســـكن دمشـــق، وكان معظماا عند       
 لعظماء والناس، وكان فكتب التعاويل والتمائم.ا

   المعرة.ودفن في ظاهر   حلب،قتل في معرة النعمان، وهو ذاهب إلى        
 166تااي  حماة / ص                                                                       

 أبو الفداء
 م( 1331ـ  1273هـ =  732ـ  672)

ــماعيل          ــا  بن أيوب، الملو المؤّيد،  إسـ ــاهنشـ بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شـ
ــن، واّطلع على كتب كثيرة في  ــاة: مؤاخ جغرافي، قرأ التااي  واادب وألـوا الديــــــــ لـاحب حمــــــــ
الفلسفة والطب وعلم الهي ــة، و ظم الشعر ــ وليس بشاعر ــ وأجاد الموشحــا،. لــه )المختصر في 

ــر ـــــــــــــ ط( ويعر  ــم منه إلى  أخباا البشـ ــية والالتينية، وقسـ ف بتااي  أبي الفداء، ترجم إلى الفر سـ
في مجلدين، ترجمه إلى الفر ســية المســتشــرق )اينو(،   ار كليزية، وله ) تقويم البلدان ــــــــــــ ط (

ــ خ ( في النحو  ــاش ـــــ ــ ط (، و )  وادا العلم ( مجلدان، و ) الكنـــــ و)تااي  الدولة الخواازمية ـــــ
(، وغير ذلو، ولد و شـه في دمشـق، واحل إلى مصـــــــــــر، فاتصـل بالملو  والصـرف، و ) الموازين 

ــه سلطا اا مستقال في )حماة(، ليس احد أن  النالر ) من دولة المماليو (، فهحبه النالر وأقامــ
ــهم  ينازعه الســــلطة، وأاكبه بشــــعاا الملو، فا صــــرف إلى حماة، فقرب العلماء، واتب لبعضـــــــــــــــ

 إلى أن توفي فيها.                           المرتبا،، وحسن  سيرته، واستمر 
 319/  1ااعالم 
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زاد الصــــــــــابو ي في )تـااي  حمـاة(: كـان عمـاد الـدين أبو الفـداء آفـة بـاهرة، وفرداا من أفراد  •
ــر التي وقفهـا في حـياـته، وحمـام    الـفداء(،أبي    )جـامعالرجـاا، ومن آـثاا    ومقبرة ـباب الجســـــــ

 130النافعة المعتبرة في أقطاا اااض.    ص    مؤلفاتهالعبيسي، بارلافة إلى  
ــنوي: كـان جـام • ـــتا، العلوم، أعجوـبة من أعـاجـيب اـلد ـيا، مـاهراا في الفقـه  ـقاا ااســـــــ عـاا اشـــــــ

شـاعراا    والتفسـير واالـلين والنحو وعلم الميقا، والفلسـفة والمنطق والطب والعروض والتااي ،
 92ماهراا إلى الغافة.                                    معجم المفسرين /  

لفــداء: الملــو العــالم، ااديــب الشـــــــــــاعر، المؤاخ  فقوا المؤاخ أحمــد قــداي الكيالتي: أبو ا •
ــي   ــياسـ ــجا،، الحكيم العاقل، السـ ــتطا، أن فعيد حماة إلى    المدبر،والجغرافي، المجاهد الشـ اسـ

 698)ملو اايوبيين بعد أن خرج  من ملكهم بمو، ابن عمه الملو المظفر الثال  في ســنة 
كما استطا، بحكمته وتدبير  أن فمّد   سنة،وبقي  خااج ملكهم اثنتي عشرة   م(  1299هــــــــ = 

حي  ا ته  في تلو الســنة    م(  1341هــــــــــــ =  742)عمر المملكة اايوبية بحماة إلى ســنة  
بعزا ابنه الملو اافضــل بســبب ظلمه وســوء تدبير . مع أن المملكة اايوبية في مصــر كا    

له أيوب، وفي  م( بقتل المعظم تواان شا  بن الصا  1250هــــــ =  648قد ا قرل  في سنة )
 هـ(، أي قبل قرن من الزمان من ا قرالها في حماة. 658الشام سنة )

 من كتاب )الملو العالم أبو الفداء( للبحاثة )أحمد قداي الكيال ي(  
ــله، فعرف  وال تزاا تعرف   • ــم هلا الملو العالم المجاهد المصــ ــمي  مدينة حماة باســ لقد ســ

         ااعداء.من كيد حماها   وحفظها    (،بمدينة )أبي الفداء
 فائز شي  الزوا                                                                        

 كريم الدين
 م( 000 – 000هـ =  724 – 000)

ــلم    الكبير:كريم الدين    ال بطي،أكرم بن هبة           الكريم(، ويكّنى أبا    )عبدتســـــــــمى لما أســـــــ
د  فعرف بالع ل م ابن السـديد، أحبه النالـر حباا زائداا، ولـّرفه في جميع أموا ،  الفضـائل، وكان وال

وبلغ من عظمته أن المؤيد لما وال  النالـر حماة سـلطا ا بها أمر كريم الدين بتجهيز ، فبالغ في 
 .هـ( 724)ارحسان إليه. شنق سنة  

 401/   1الكامنة   الداا     
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 1 الكيالني
 م( 1943ـ  1896هـ =  1362ـ  1314)

من أهل حماة،    شـعر،له    قصـصـي،أمين بن مصـطفى زين الدين الكيال ي الحموي: أديب           
،  1914وقيل ا تهاء دااسته دعي إلى الجندفة في حرب    التركية،تعلم بــها وبدمشق في المدااس  

ــاال  (1916)ولحق بالثواة العربية   ــواية، وشـ ــا البالد السـ ــتقاا من الجيش بعد دخوا فر سـ ، واسـ
، و)وادي موسى(  الحمى( )حوامنـه  أكثرهـا،فكتب لها قصصاا طبع  بحماة،في النهضة التمثيلية  

 فكاهية.  بو(علي   و)اوافة  معان(،  )واقعةو   (،الحسا )وقعةجزءان، و  
ــتـاذاا للعربيـة في داا التربيـة والتعليم بحمـاة، ثم في تجهيزيـة حلـب، ومن كتبـه         وعين أســـــــ

وما زاا    وارمالء(التحرير  )قواعدو    الجديد(،القراءة    )منهجو   التااي (،  )داوسالمطبوعة أفضـاا  
راجم، ومنها مقاال، له كان ينشـــــرها  ومن كتبه مجموعا، كبيرة في اادب والتااي  والت  مخطوطاا،

في جريدة )ال بس( بدمشـــــــــق تح  عنوان )الزفرا،(، وكان من الخطباء، له شـــــــــعر وأ اشـــــــــيد  
 21/   2حماسية.                                    ااعالم 
 أويس 

 م( 000ـ  000هـ =  901ـ  000)
العديدة،   مؤلفاتهلحموي: لـــــاحب  هو العالم الفالـــــل التقي الوا، الزاهد الشـــــي  أويس ا       

فيه فوائد تاايخية    وااافاق(العشــاق ومفازة ااســما،    )ســكردانكتاب    مؤلفاتهوالعلم الغزير، فمن 
قضــى حياته في حماة وتوفي فيها، وقبر  معروف اآن   باايس،اجتماعية، توجد  ســخة منه في 

 اا.  غربي المدينة، تسميه العامة قبر السلطان ويس، وهو معتقد يز 
 162تااي  حماة / ص                                                                 

 السلطان حسن 
 م(   000ـ  000هـ =  726ـ  000)

بدا الدين حسـن، شـقيق الملو المؤيد، كان شـهماا أديباا فالـالا ذكّيـــــــــــاا، لـاحب خيرا،           
 مع الحسنية( وقد هدم في القرن الثا ي عشر.ومبرا،، ومن آثاا  )جامع السلطان(، و )وجا

 131تااي  حماة /                                                              
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 الحامدبدر الدين 
 م( 1961ـ  1897هـ ـ  1381ـ  1315)

، تعلم  )بسواية(شاعر من النوابغ، مولد  ووفاته في حمــاة   الحامد:بدا الدين بن محمود        
في مدااس الحكومة، وعين  (1919  )ســـنةبها، وتخرج بداا المعلمين في دمشـــق، ودا س اادب  

ــ   1937)مفتشــاا للمعااف في حماة عام   وشــاال في الحركا،    بها،، ثم مديراا للمعااف  (1946ـــــــــ
الكبير بعد ، والــطهد     )ديوا ه(  ، و1928ســنة    اعير()النو الوطنية بشــعر ، و شــر ديوا ه ااوا 

 .46/   2ااعالم       تمثيلية شعرية.    ط(-ميسلون  اوافة)وله   وسجنو ،الفر سيون  
  الحامد(، عبد الغني  ااســتاذ محمد و   )الشــي كان له فضــل كبير في تنشــ ة أخويه الفالــلين    •

وكن  ألقى منه    والحاجة،ا اغم الفقر فهخل على  فســه تعليمهم  لــغيران،وفي الوالد وهما  إذ ت  
وقد أاســـــل معي اســـــالة بتوقيعه إلى مدير معااف الحســـــكة عند تعييني    عنافة،في لـــــغري 

 فيه.يوليه بي وباختياا مكان مناسب لتعييني    فيها،معلما  
ــعراء  مـما ـيل    وفـخامـته،بجودة ارلـقاء    -تـعالى  احـمه    -  فمـتاز  • وال أزاا    ااـقدمين،كر ـبالشـــــــ

    محمد سعيد النعسان ــــ مفتي حماة ــــ احمه    )الشي أحتفم له بتسجيل لقصيدته في تكريم  
 فائز شي  الزوا                                                  .1957عام    (تعالى

 ابن بركات 
   م( 000ـ  000هـ ـ  000ـ  000)

جماا الدين بن بركا، الحموي: من أفالل الرجاا، ومن أجّل العلماء، لـه  فس عاا في       
المفيدة، ومما ألفه كتاب )مختصر سر ااوائل والملول ووسيلة العبد المملول(، الفه في   مؤلفاته 

 )سنة   أواخر القرن السابع، وهو تااي   افع، ابتدأ فيه من زمن الجاهلية، وختمه بخالفة المهتدي
  المنصواي(،   )التااي  وله تااي  آخر جميل سما     باايس، وهلا التااي  توجد  سخة منه في    (،255

 غيرها.      مؤلفا،وله  بطرسبرج،وتوجد منه  سخة في 
 137تااي  حماة / ص                                                            

 حسن الرزق 
 م( 1912ـ  1873هـ =  1330ـ  1290)

حسـن الرزق بن محمد بن حسـين جبو ابن حسـن كلش بو : فالـل، من طالئع النهضـة           
اادبية الحديثة في ســواية، مولد  ووفاته في حماة، والمشــهوا أ ه من ســاللة اامير طوا باي  

ــاحب ااوقاف الكثيرة في حماة، تلقى مباد   العلوم في أحد الكتاتيب ااهلية،   ئ)أمير التربة(، لــــــ
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وأقبل على دااسـة اادب وعلوم الدين والطبيعة والريالـيا،، و ظم الشـعر لـغيراا واشـتهر بـــــــــــه،  
ــم الدين،   وحااب البد،، ودعا إلى ارلــــــال ، فهغضــــــب أدعياء العلم، فهثااوا عليه العامة باســــ

، ومنع   (ه  1321والــطر، الحكومة إلى زجه في الســجن يومين، تســكيناا لهياج الرعا، )ســنة  
هــــــــــ  أ شـه    1327ن مخاطبته ومجالسـته فهقام ال فختلط بالناس عاماا كامالا، وفي سـنة الناس م

 .اة واستمر، إلى أن توفيممجلة)ار سا ية( شهرية، في ح
 190/   2اعالم  ا                                                                

 الدفتري
 م( 000ـ  000هـ =  1106ـ  000)

اتصــل   والفااســية، اظماا بالعربية والتركية   فالــالا،كان    قنبق:حســن الدفتري المشــهوا بابن        
ــ وهو با ي جامع المدفن   ااا اؤود(باشا    )محمدبخدمة متصرف حماة  ــ،ــــ   باشا، ثم بابنه علي    ــــ

فكان كثير   مكة،من شـرفاء   زيد(بن    )سـعدثم جاء متسـلماا على حماة   النافلة،ولـاا، له الكلمة  
وأاســـــل شـــــكافة    المعرة،فلهب إلى    قهراا،وقام عليه الحمويون وأخرجو  من البلد    والظلم،التعدي 

  بقتله، فجاء اامر   الفتنة،وأن حســناا الدفتري هو مثير    للحمويين،إلى الدولة ينســب فيها التعدي  
  داا .فقتل في 

 166  تااي  حماة / ص                     
 

 حسن المنير
 م( 000ـ  000هـ =  1094ـ  000)

المعــــــروف بــــــالمنير الحمــــــوي االــــــل،  الحســــــيني،حســــــن بــــــن علــــــي الســــــيد ااجــــــل       
كــــان عليمـــــاا  ااخيــــاا،خاللــــة الخاللــــا، مــــن الســــادة الكمــــل  الشــــافعي،الدمشــــقي، الف يــــه 

ــاا، ــاا  فقيهـ ـــداا،واعـ ــم  زاهـ ــع بـــين العلـ ــل،جمـ ــيم  والعمـ ــه  فـــع عظـ ــه  لنـــاس،لوكـــان فيـ وتخـــرج عليـ
ــق  ــرون،خلـ ــوا  كثيـ ــوا،وتفقهـ ــابون  وا تفعـ ــه ويهـ ــاس فعظمو ـ ــان النـ ــاحته،وكـ ــن  سـ ــل مـ ــإذا أقبـ فـ
ــد، ــل  بعيـ ــاداوا لتقبيـ ــد ،تبـ ــى  يـ ــاا إلـ ــعاا بشوشـ ــان متوالـ ــة،وكـ ــه  الغافـ ــهذى منـ ــداا تـ ــمع أحـ ــم  سـ لـ
 )عـــنولـــه ذايـــة باقيـــة فـــي دمشـــق  الصـــغير،وتـــوفي فـــي دمشـــق ودفـــن فـــي بـــاب  عمـــر ،مـــدة 

   المحبي(.
  169تااي  حماة / ص                                                        
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  ابن األعوج
 م( 1610ـ  000هـ =  1019ـ  000)

وأحد الشــــعراء    أميرها،حماة وابن   الفوااس: أميرأبو    ااعوج،ابن   محمد،حســــــــــــــــــن بن         
   كثيراا.أثنى عليه المحبي    حسن،وشعر   عصر ،أمراء  كان زينة    اادباء،

 219/  2ااعالم                                                                     
وهم قليلون    البال(  )بي تبدا اســمهم فســموا   لرن،ذكر الصــابو ي بهن للملكوا ذاية باقية    •

ــوا في    جــدا،اآن   المختص ببني    الجــديــد(  )جــامعمنهــا    المرابط،وقــد كــان لهم دوا وقصـــــــ
 169تااي  حماة / ص       .ااعوجالججكلي كان داااا لبني  

ــي    • ــوج أو البال فسكنون في حــــــ   العليليا،، اللي أعرفه أن ذايته اآن المعروفين بآا ااعــــــ
 فائز شي  الزوا          ااعوج(.     )محمودومنهم لدفقي العزيز 

ومن هل  ااسـرة الشـريفة طبيب ااسـنان مصـطفى ااعوج اللي كان قائدا إسـالميا و دعو     •
في ســـبيل   بعد أن قتل شـــنقاا هو وأخوته باج في ســـجن   رمه   بالشـــهادةكأن فكون قد أ

 .غسان حمدون أ.د/       المزة في دمشق.
 ابن َملَك

 م( 1748ـ  1669هـ =  1161ـ  1080)
 .ط(شعر ـ  )ديوانحسن بن ملـو الحموي: شاعر، حموي المولد، حلبي المنشه والوفاة، له        

 223/   2ااعالم                                                  

 القصيفي
 م( 000ـ  000هـ =  1123ـ  000)

عالما شــــــاعرا كثير الهجاء، مولعاا    أعجوبة،كان فالــــــالا    القصــــــيفي،حســــــين بن اجب         
 167تااي  حماة / ص                                                        بالتصوف.

 1 ابن رواحة
 م( 1189ـ  1121هـ =  585ـ  515)

  الفقهاء، من   شـــاعــــــــــــر،  الحموي:اا صـــااي    علي،أبو   اواحة،الحســـين بن عبد   بن        
واحل    دمشــق،وا تقل إلى    حماة،ولد و شــه في   شــعر،وله فيه    الدين،اشــتهر في عصــر لــال   

 .فقتل فيها شهيداا   عكا(  )مرجفشهد واقعة   سواية،ثم عاد إلى    مصر،إلى  
 242/   2عالم  اا 
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 منال حسين األشقر 
  م( 000ـ  000هـ =  1042ـ  000)

حســين بن  الــر بن حســن بن محمد بن  الــر بن الشــي  القطب الربا ي شــهاب الدين        
ااشقر، العقيبي، الحنفي، الحموي: كان عالماا فهامة جامعاا ا وا، الفنون، ولد في حمــاة، و شه 

ا كالسيد عمر بن عسكر، والشي   جم الدين الحجازي، وتولى بحماة بـها، وقرأ على أكابر علمائه
مداســـة )الجلدكية(، واشـــتهر بالعلم والفضـــل، ثم احل إلى دمشـــق بههله وتوطنها، وأخل بها عن 
ــق والخلق، جميل اللكر، لافي القلب والفكر، متوالعاا  البرهان اللقا ي وغير ، وكان حسن الخلـــــ

ــهم جامع في السـوق مشـهوا  عامالا بعلمه، ولم يبق في ح ماة من أهل هلا البي  أحد، وإ ما لــــــــ
 مسمى باسمهم، وله أوقاف، وقد توفي في دمشق ودفن بمقبرة الفرادفس.

 163  /تااي  حماة                                          
 الشيخ حمود

  م( 000ـ  000هـ ـ  1241ـ  000)
حمود بن الشـي  مصـطفى المفتي في حماة ابن الشـي  عباس ابن الشـي  إسـماعيل ابن          
ــر    البخااي،مال زادة  ــالء عصـــــ ــاا في جامع    و ثر،ذا  ظم   المعدودين،كان من فضـــــ وكان مداســـــ
وله ذاية باقية في حماة معروفون  وتدايســـاا،وقد خلفه ابنه الشـــي  زهير علماا وفضـــالا   ااشـــقر،

 المشهوا.والملكوا هو جد الهاللي    زهير،بنسبتهم إلى الشي   
 179تااي  حماة / ص                                                                       

 خالد الخطيب 
 م( 1933ـ  1900هـ =  1351ـ  1318)

ولد و شـــه في   ســـواية،اجاا الثواة االســـتقاللية في   من  طبيب،  الخطيب:خالد بن محمد         
ثما ية عشـر  )أاواد(فاعتقل في سـجن   الفر سـي،وتعلم الطب في دمشـق، و اوأ االسـتعماا    حماة،
ــنة    شــــهراا، ، فظل بعيداا عن وطنه:  بارعداموحكم عليه الفر ســــيون    م،  1925ثم لحق بالثواة ســ

ته منيتـــــــــــه، وحمل  عشـه إلى بلد  )حماة(، له  في مصـر والحجاز وفلسـطين، ثم بعّمان حي  واف
فيه أايحية كاملة    أبّيـاا،وكان شري  النفس   ط(،ـ  )ديوانجمع في    حسن،و ظم    حماسية،أ اشيد 
          وفتوة.

 298/   2ااعالم                
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 رجب بن حسين 
 م( 1676ـ  000هـ =  1087ـ  000)

ــين بن          ــل،االحموي   علوان،اجب بن حسـ ــقي:  الـ ــي،  الدمشـ ــيقي،  فلكي،  فرلـ كان    موسـ
قاا   والفلو.وأمهر ما كان في العلوم الريالـــــــية كالهي ة والحســـــــاب    الغريبة،أعجوبة في العلوم 

لكنه كان اديء    لـنعها،وله أغان    الموسـيقى،" وهو أعرف من أداكنا  وسـمعنا به في    المحبي:
 18/  3ااعالم    دمشق.وتوفي في   القاهرة،تعلم الموسيقى في   الصو،،

 164هـ        تااي  حماة / ص  1012ذكر الشي  الصابو ي بهن وفاته كا   سنة    •

 سامي السراج  
 م( 1960ـ  1893هـ =  1380ـ  1310)

ألـــدا بعد الحرب    حماة،لـــحفي من أهل    الســـراج:بن محمود   ســـامي(أحمد  )أوســـامي         
ــيون    حلب،ومية في ي  )العرب(العامة ااولى جريدة   ــواية،ولما احتل الفر ســـــــ حكموا غيابـياا    ســـــــ

ــر فكتب في  ــرقي ااادن، وأبعد إلى الحجاز. واجع إلى مصــ بإعدامه، واحل إلى القاهرة، وإلى شــ
فكان   (،1954)بع  جرائدها، وأخرجته حكومة لــــدقي باشــــا، فنزا بالقدس، واجع إلى حماة،  

وأعـا ـه ذلـو على احتمـاا    الفكـاهـة،بـالمر  وحـب    اتصـــــــــف  توفي،مـديراا للمركز الثقـافي إلى أن  
ــدائد في  ــبه    حياته،الشـ ــوالا لتكون كتاباا في شـ أكثر   عرفهم،لبع  من    )تراجم(وكان قد كتب فصـ

 75/   3ااعالم          ينشر.فلم   واللمز،فيه من الغمز 
 1 الجابي 

 م( 1948ـ  1869هـ =  1367ـ  1286)
ــها،تعلم    حماة،لد  ووفاته في مو   سـواي،سـعيد الجابي: واعم         وأقام بضـع سـنوا، في   بــــــــ

وعمل في بلد  مداســـاا عاماا في المســـاجد    عبد ،اســـطنبوا، واتصـــل بالشـــيخين اافغا ي  محمد 
  والتزيي (،   )النقدولـنف كتباا مطبوعة، منها   (،1925)شـاال في الثواة السـواية    توفي،إلى أن 

  )هدافة و  المبشــــرين(،في الرد على    )التبيينو    والحجاب(،النقاب عن أســــراا الســــفوا    )كشــــفو
 93/   3ااعالم     ظم. الدين(العصريين إلى محاسن  

 سعيد العبد هللا
 م( 000ـ  1920هـ = حزيران   000ـ  1338 )امضان

ولد في  حماة،ينة  شي  القراء في مد  :الشي  سعيد بن عبد   المحمد الحسي أبو عبد       
وألــل ااســرة من ااحســاء،    خريزة(، )أماســمها    حماة،قرية تابعة لمنطقة الســلمية في محافظة 
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ــتوطن  تادف بحلب، وهاجر،  حو  ــم  إلى    الجنوب،ثم اسـ ــمين:فا قسـ ــم منها   قسـ ــتوطن قسـ اسـ
محمد   ااســرة )الشــي ومن علماء هل    )مشــعل(في محافظة حمص وهي أســرة    )الحولة(منطقة  

 في منطقة السلمـية بمحافظة حماة.   (  )عبدواستقر، أسرة   مشعل(،لي  ع
فقد الشــي  بصــر  منل الصــغر، فحمله والد  إلى حماة حي  حفم القرآن الكريم، وداس في       

  الشـــحنة(،   ) واي الثا وية الشـــرعية، ثم حفم المتون وجمع القراءا، الســـبع على الشـــي  العالم  
لمتممة للعشــر على شــي  القراء بحمص )عبد العزيز عيون الســود(، عّين  وأتم القراءا، الثالث ا

إماماا في جامع الدلول، فكا   غرفته في المســـــــــجد ملتقى لطالبي علوم القرآن والحدي  والفقه،  
  ودّاس في الثا وية الشرعية التي تعلم فيها، فتخرج على يد  الكثيرون.

 وكرماا وخلقاا وفضالا. وكان مثاالا لادقاا لعلماء السلف إخاللاا  
قرأ على الشـي   واي الشـحنة وعلى الشـي  عبد العزيز عيون السـود احمهما  ، داس في       

من    عال فشـبداا العلوم الشـرعية ودّاس فيها، وأسـس معهد داا الحفاو والدااسـا، القرآ ية وكان  
تقنـية الحـديـثة في تلقي العلم  العلم، بـكاـفة أ واعـه، وـكاـ   مكتبـته مرجـعا لطالب المعرـفة، أدخـل ال

وتلقينه، فكان من أوائل م ن أدخل التســــــــجيل الصــــــــوتي، فكان فكلف بع  تالميل  بالقراءة، أو 
تسـجيل المتون، أو كتب التفسـير والقراءا، واللغة والحدي ، ثم فعود إليها ليسـمعها، حتى تكو    

الشـرف أن سـجل   لـــــــــــه العديد  تقل قيمة عن المكتبة المقروءة )وكان لي عند  مكتبة لـوتية ال
 من الكتب ال يمة(.

  فضله، حي  عرف أهل الفضل لــــــه   ،وغاداها إلى مكة المكرمة  -مهاجراا - ترل مدينته حماة      
ــاا للقرآن والقراءا، في جامعة   ــبه بيته مركزاا    القرى(،  )أمفعّين مداســ   طالب  هل منه    علميا،وألــ

العلم ومحبو القرآن من جميع البلدان ارسـالمية، وبعد أن كان فضـله مقصـوااا على مدينة حماة،  
 وأخل منه ارجازة في القراءا، الم ـا،.  وغربيها،ألبه له طالب من شرقي المعمواة  

ــدن،         ظل طيلة حياته المبااكة فسعى لعمل الخير، فبنى العديد من المساجد في القرى والمـــــــ
 في جمع التبرعا، لكل عمل خيري، فكان مقصداا لكل م ن فسعى في مشرو، خيري.  وساهم
ــــه   قطر(،  )دولةخالا إقامته في السعودفة، كان فقوم بزيااة        ــ عبد   )الشي حي  كان فستدعيــ

كل امضـان، فهسـس  واة طيبة من حفظة القرآن الكريم ومجودفه وجامعي    اا صـااي(  إبراهيم  
ذكوا وإ اث، فقام   هضــــة قرآ ية في هلا البلد الصــــغير أخل، تزاحم في الفضــــل    القراءا، من

ــالمي، فكثر، المـدااس والحلقـا، القرآ يـة، وزاد عـدد الحفظـة، وأقيمـ    أكبر بلـدان العـالم ارســـــــ
 المسابقا، لحفم كتاب   تعالى والد، لها الجوائز ال يمة.
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كـان هو الـلي ينفق ويكرم طالبـه، الـلين حملوا   امتـاز بـدمـاثـة الخلق، والكرم المفرط، حيـ       
 هلا العلم الشري .

تســــــلم  من ااخ الفالــــــل والعديل العزيز الشــــــي  محمد حاتم طبشــــــي هل  الملكرة وفيها   •
المعلوما، الوافرة عن حياة فضيلــة شيخنا سعيد العبد   ــ حفظه   ومتعنا بحياتــه وعلمه ـ 

 بنصـها:إ ي أ قلـها   وها
  الرحمن الرحيم بسم   

ــا   للعالمين،والصـالة والسـالم على المبعوث احمة    العالمين،الحمد هلل اب         سـيد ا و بينـــــــــ
 وبعد:  الدين،محمد وعلى آله ولحبه ومن تبعهـم بإحسان إلى يوم 

فهسها   تعالى أن فجزي عنــا ااخ الفالل البحاثة ااديب ااستاذ أبا منيــر عبد المجيد       
  حماة، ققي ــــــ حفظه   ــــــ لحرله ومتابعته في جمع وكتابــــــة تراجم وأخباا علماء مدينة  الش

ولقد كان مني إليــــه وعد بموافاتــــه بترجمة لشيخي وأستاذي العالم الجليل فشيلة الشي  سعيد 
ــي  القراء في مدينة   ــتاذ علم القراءا، وعلوم القرآن بجامعة أم   حماة،عبد   المحمد شـــ وأســـ

وظنن  أ ـه قد حصل  اامد،حتى طاا  طلبـه،ولقد تهخر، كثيراا في تلبية    المكرمـة،مكة القرى ب
 مباشرة.على المطلوب من الشي   

فوج   بهن شـــــي ا من    1420/   3/    18وفي زيااتي للشـــــي  الحبيب مســـــاء يوم الجمعة      
ــراا المقرون بارلحا  الم ــيء من ارلــ غلف بالرجاء  ذلو لم يتم حتى اآن، فجرد، القلم وبشــ

كا   هل  المعلوما، ال يمــــــــة، والتي أسها   تعالى أن ينفع بــــــــها قاائها، ان تراجم هؤالء  
ــهم ل اث   ــهم ومراحل تلقيـــ ــا هي مداسة حو، كل  افع ومفيد من خاللة تجاابـــ اافالل إ مـــ

 النبوي الكريم ثم  شرهم لهـلا العلم، ولنشر، فيما قصد ا: 
 نشأته:

  ـ في قرية الجنان، والتي تقع على بعـد خمسة عشر كيالا عن مدينـة حماة  ولد ـ حفظه    
كان والد  وجيـه عشيرتـه    م(،  1923)هـ( والموافق  1341)في الجهة الشمالية الشرقية، عام 

والشي  ألغر اابنـــاء الخمسة سنـــا وهم: محمد وهو أكبرهم وعبد   عائلتـــه،وقريتـــه فضالا عن  
 رحمن.الرزاق وعبد ال

في عامـه السادس ـ تقريباا ـ كا   محنة ك  البصر، والتي ينظر إليـها أ ـها منحة وليس       
محنة لعظيم إفما ـــه ومزيد الا  بقضاء   تعالى، وكان ذلو  اتجـــاا عن امد في العينين، اآ  
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ذهب  ببصر ،   شعبي(  )طبزائــر للقرية يزعم أ ــه على علم بالطب، فولع على عينيه تركيبة  
 وإذا أااد   أمراا هيـه اسبابه.
 الكريم:حفظ القرآن 

كان الشـي  عااف النوشـي ـــــــــــ احمه   ـــــــــــ يوم ل إماما وخطيباا ومعلما للقرآن في قرية     
الجنان، فالزمه شــيخنا، وبدأ بالحفم على يدفه من ســواة الناس، فلما ولــل إلى ســواة مريم 

والشي     السلمية،شرقي حماة على طريق    كاسون(  )علىقريـــــــة   كان والد الشي  قد ا تقل إلى
 يومها ابن عشر سنين.

في هل  القرية باشر والد  بنفسه ـ احمه   ـ متابعة تحفيظه، حتى ختم القرآن الكريم ولمـا     
 يبلغ الثا ية عشرة.

االنتقال  لل  حـاااااااالم رسة   راالعاااا  سال ال      
  الشرعي :

ــة مداسة تداس   1933فقوا الشي  أن اااجه  )    1934في العام        ( سمع الوالد بهن ثّمــــ
ــا مع أخيه المرحوم محمد الملقب ) أبو طــه (، واللي  ــة في حماة، فهاسل شيخن العلوم الشرعي

بي الشــي  توفيق الشــيرازي الصــبـــــــــــاغ، واللي احب بـــــــــــهما،  ر قابل مديرها يوم ل العالمة الم
لوم الشرعيــــــــة، والتي كا   داا الحفاو فرعا من فروعــــــــها وأبلغهما شروط اال تساب لداا الع

وتابعـــة لـــها، وكان من بين الشروط شرط غير متوفر لـــدى الشي ، وهو أن الحد ااد ى للسن  
ــا، وكاد، الفرلة أن  اللي فقبل خمســــــة عشر عاما، وعمر الشي  حينــــــها اثنــــــا عشر عامــــ

ديل ميالد الشــي ، وحســب التااي  الميالدي  تفو،، لوال أن ابا طــــــــــــه عالج اامر بهن قام بتع
 ( بدال من السابق. 1920ألبه التااي  الجديد )  

كا   الدااسة في المداسة ثالث سنوا،، غير أن الخطه اللي ااتكبه أستاذ  ــــ لم يلكر لي     
  المرحــلة، ينقل طالبا من مرحلــة إلى مرحلــة حتى ينجه كل الطالب معا في هل   اسمــه ــ أ ــه ال

احمه  -حتى اآ  الشـي  عبد السـتاا سـالمة  تلكــــــــــر،فهلـا، الشـي  سـنتين دون فائدة جديدة  
ــه،فهعجب بالشـي  وحفظه وفهمه    الثا ي،واللي كان يداس في الصـف   -  وقاا   واسـتيعابــــــــ

ــه: ــا؟"من اللي ولعو   لــــ ــا  وأوال  كل   هنــــ تعاا عندي " و قله إلى الصف الثا ي وقربه وأد ــــ
ــة، وكان أستاذ  في وفسه له    عنافة، كل المجاال، حتى ا ته  السنة الثا ية و جه إلى الثالثــ

واللي آل  إليه    )كفي (،احمه   تعالى    الشـــحنة(أســـعد    ) واي  ئ هل  الســـنة الشـــي  المقر 
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وعن الشي     ــــــــ،  تعالى مشيخة داا الحفاو بعد وفاة سلفه الشي  محمد البوشي ــــــــ احمه  
 م. 1938وكان هلا عام    السبع، واي اخل القراءا،  

 الشيخ:الصحلب  الذين تنتهي لليهم أعلنيا 
بين الشـي  سـعيد والرسـوا ــــــــــ لـلى   عليه وآله وسـلم ــــــــــ في معظم القراءا، اثنان        

ــال، كلهم فمرون عبر ارمام ابن الجزاي وارمام الشـــــاطبي وارمام أبي عمرو   وثالثون اجــــــــــــ
 يق الشاطبية.  الدا ـي، وله أسا يد أخـر عن غير طر 

عمر بن الخطاب، وعثمان ابن  أما الصحابـــــة اللين تنتهي إليهم هل  ااسا يد فهم: )      
ــعود،  عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثاب ، وأبّي بن كعب، وعبد   بن مســـــ
وعبد   بن عباس، وأبو الداداء، وعبد   بن السائب المخزومي، وزا بن حبيش  

ــن أخل عنهم وكان سـببا في  بن حبيب السـلمياازدي، وعبد    ( الـي   عنهم وعّمــــــــ
  شر هلا العلم.

ــ والتي ألبه مديرها بعد ذلو  والقراءا،،أتقن الشي  القرآن         - وتخرج من داا الحفاو ـــــــ
 ـ.والتي ألبه من المداسين فيها بعد ذلو   -التحق بداا العلوم الشرعيةو 

  - احمه  -الصـباغ(  داس الفقه الشـافعي في داا العلوم على الشـي  )توفيق الشـيرازي        
واللي أوال  كل عنايته واهتمامــه وتلطفه، وأقرأ : متن أبي شجا، والرحبية في الفرائ  وألفية  

 بـه كثيراا.  بن مالو وجواهر البخااي وغيرها، وكان الشي  فه س
احمهما    -الحامد(    )محمدوالشــي     الد دشــي(  )زاكيوداس الفقه الحنفي على الشــي         
ــي  مقلدا ل مام  -تعالى   ــافعي،، وكان الشـ ــوء   الشـ ــقة من تجديد الولـ وكان يلقى بع  المشـ

لبع  النسوة في الطريق وغير ، حتى اأى فيما يرى النائـــم   -غير المقصود   -بسبب اللمس  
 وي  أن أخرج من ملهب ارمام    )قــــــــــــل:  له:اجالا يلبس لباس العلماء وقوااا مهيبــــــــــــا فقاا 

  الرؤيا، فلهب إلى الشـي  زاكي الد دشـي وقص عليه    النعمان(،الشـافعي إلى ملهب أبي حنيفة  
 وغيرهـا.ارفضا  والقدواي وااجروميـة متن  وا    عليه:وقرأ   به،ففر  بها واحـب  

ــ احمه   تعالى         ــ،وداس الصرف على الشي  )عااف قوشجي( ــــ ومختصر المناا في   ــــ
ــ وداس علم المنطق في المداسة    العثمان(  )محمودألوا الفقه على الشي    ــ احمه   ـــــــ ـــــــ

احمه  -)ســعيد زهوا(  وحفم متن الســلم )لم يلكر لي ااســتاذ(، واادب والبالغة على الشــي   
، وكـان والـبدفع(والبـيان    )المعـا يوقـد حفم منظومـة الجوهر المكنون في الثالـثة الفنون    - 
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ــ في غرفته بجامع الجديد لتدااس هل    المراد(علي    )محمديزوا الشــــي    ــ حفظه   ــــــــــــ ــــــــــــ
  حي  كان يداســــــــــــه   النسـفي(  )تفسـيوكان المقرا من كتب التفسـير على الطالب    المنظومة.

 متوالعا.واللي كان عالما زاهدا   علوش(  )مصطفىالشي   
ــيوخه من خااج      ــة:ومن شـ ــي  علي عثمان واللي قرأ   المداسـ ــعيد الجابي، والشـ ــي  سـ الشـ

عليـه عـدة كتـب منهـا: كتـب في الفقـه الحنفي، وتحفـة الفقهـاء، وبع  كتـب محيي اـلدين بن 
 لحنفي.عربي، وتااي  أفام العرب، وحفم الكواكبية في الفقه ا

 .من زمالئه في المداسـة: الشي  سليم ااحدب، عبد الحميد الجابي، إبراهيم المراد      
 التاليس راإلقراء:  

تخرج الشي  من داا العلوم الشرعية، بعد أن  هــــــل من معينــــــها    1941/    1940في العام       
ــ استقر، ااسرة في قرية أم خريزة   ــة ـ ــم و اقش، وغادا حماة عائدا إلى القريـ العلب، وداس وتعلـ

ــ،في الشماا الشرقي من السلمية   ــة، ال  ــــ ــه في القراءة والمطالعــــ ــا   وأمضى جل وقتــــ يد، إ سا ــــ
ــه، مستفيدا من أمها، المراجع، مكتبا لما  ف ــه أن فقرأ لــ حسن القراءة أو ال فحسنها إال وطلب منــ

 حو، من علوم.
اتصـل الشـي  سـعيد بالشـي  )عبد العزيز عيون السـود( من مدينة حمص،    1945وفي عام        

   العشر.وبللو جمع القراءا،    الثالث،وقرأ عليه القراءا،  
يتقيد بالشكليا،، حي  عاد الشي  من حمص، وعلم شيخه   ى أن العلم الوهنا  كتـــة تدا عل      

)الشــــــي   واي( أ ه أجيز من قبل الشــــــي  عبد العزيز بالقراءا، الثالث المتممة للعشــــــر، فهخل 
الشي   واي فقرأ على تلميل  الشي  سعيد القراءا، الثالث، وأجاز  شيخنـــــــا بـــــــها بعد الفراغ من  

 قراءتها عليه.
تم تعيينــــــــه مداسا في مداسة داا العلوم الشرعية، التي تخرج منهــــــــا قبل   1950عام في       

عشر سنوا،، براتب قدا  ستون ليرة سوايـــة، ويدفع له في أفام الدااسة فقط بدون أفام الصي ،  
وكان ااتب باقي العلماء تســـعين ليرة، وقام الشـــي  توفيق الصـــباغ بتهمين ثالثين ليرة شـــهريا له  

 البلدفة )وهو أشبه ما فكون بصندوق التكافل االجتماعي(، فصاا ااتبه تسعين ليرة.    من لندوق 
وكا   اواتب العلماء والمشاف  ــ وال زال  ــ لةيفة، فا تدب  جمةية العلماء شيخنــا لللهاب        

لدمشــق لمقابلة ائيس الوزااء الدكتوا معروف الدواليبي ر صــاف العلماء وتعديل اواتبهم أســوة 
حفظه  -اقي الموظفين، وذهب الشي  لـهل  المهمة مصطحبـا معه الشي  ) محمد علي مشعل (بب
وقابال ائيس الوزااء اللي احب بهــما شريطة أن يــمر هلا اامر عبر وزير ااوقاف الشي     - 
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، وما -احمه   تعالى احمة واسعــة    -ه  142/  3/ 19)مصطفى الزاقا( ــ توفي عصر السب   
(   8لشــي  مصــطفى إال التجاوب الفواي، حي  تــــــــــــم تعديل الرواتب لتصــبه ااجوا ) كان من ا

( ليرة   260( ليرا،  للثا وي، وولـل ااتب الشـي  إلى )   9ليرا، للسـاعة بالنسـبة ل عدادي و )  
( سـاعة في المداسـة. وسـلمته إدااة ااوقاف غرفة شـيخه الشـي    30شـهريا من خالا تدايسـه ) 

 ـ احمه   ـ في جامع الدلول.   واي بعد وفاتـه
 الي  :أعلتذم األرس زرالء 

بدأ الشي  التدايس في الثا وية الشرعيـــة ـــ وهو االسم الجديد بدال من داا العلوم الشرعيةـ        
  )زاكي والشـي     الشـقفة(  )خالدوالشـي     مديراا،  الحالق(     )عبدالشـي     المداسـين:وكان معه من 

ــي(، ــي     الد دشـ ــقفة(،علي   )محمدوالشـ ــي     الشـ ــلطان(، )أحمدوالشـ ــتاذان   سـ ــال وااسـ مراد   )لـ
 وأمواتا.وغيرهم احمهم   جميعا أحياء    الهبرة(ومصطفى  

محمد   )محمودالشـــي     منهم: تلكر ،ومن الطلبة النظاميين جمع غفير، فصـــعب حصـــر  أو        
وثلة   ااحدب،وخلدون ســـــليم    رهوان،ال محمد  وا    لطفي، محمد موفق    )أمين(،وأخو     الحامد(

 المراد.كبيرة من آا 
ثم ألـافوا لــــــــــه تدايس التفسـير من    والقراءا،،قام الشـي  بتدايس القرآن الكريم والتجويد       

وكان تفسيرا ســـــــــهال ميسرا،    الس ،كتاب تفسير برا ق، تم توزيع أجزائه على السنوا، الدااسية  
 قطر.ااي ـ احمه   ـ في أعاد طبعه الشي  عبد   اا ص
 الال ك:غرف  رسجا 

ـــــواي ـــ احمه          ـــ أشر، إلى أن ااوقاف سلم  شيخنا هل  الغرفـــة بعد وفاة شيخه الشيـــ   ـ
عبد الرزاق    ومنهم:  فرشــها،ويشكر شيخنــا لجيرا ــه اللين سااعوا إلى    تماماا،وكا   خالية    ــ،   

   كوجان.هادي وعبد ال  عسكر، محمد    النجااين،شي   
هل  الغرفة كا   مركز إشعا، علمي، فيهـــــــا قرأ وأجيز الم ا، من الرجاا والنساء، تلقنوا         

القرآن وأتقنوا القراءا،، وا تشــــروا في المســــاجد والمدااس في حماة، بل وفي ســــواية وخااجها،  
   حي  ،ولم فكن  شاط الشي  وعطاؤ  وبلله في الغرفـــــة فقل عنـــــه في المداســـــة إن لم يزد عليه

  مامة كا   تعقد حلقة للتعليم بعد لالة الفجر وبعد لالة العصر وبعد المغرب، ثم استلم الشي  إ
ــلطان، وكان  ــجد إلى جا ب تكليفه من جا ب ااوقاف بتالوة بع  ااجزاء في جامع الســـــ المســـــ
يواظب على حضوا وسما، داوس الشي  محمد الحامد ـــــ احمه   ـــــ في جامع السلطان ويتلو  

 عليه . الواجب
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ين من تجشـــم  فقرااا بإعفاء المكفو  -وزير ااوقاف حين ل  -الشـــي  مصـــطفى الزاقاء   ألـــدا    
، لكن حرص شــــيخنا على  شــــاءوالــــعوبة التنقل إلى المســــاجد اجل التالوا،، وأن فقرؤوا حي   
- دمــــحــ  مــيــر  الشـبـتـا اعـلا مـحضوا الداوس جعله ال يتغيب عن المسجد إال للضرواا،، وه

مخالفة لشـــــــرط الواق ، ولـــــــاا بينهما مالحاة،  تج عنها تشـــــــكيل وفد طلب من مدير   -احمه
أوقاف حماة المرحوم قاســـم الشـــاغواي وحملو  على إعفاء الشـــي  من التالوا، وأعطي  لغير ،  
واحتد، ااموا حتى ولل  إلى القضاء اللي ا صفــــه حي  كان الحق بجا به، وعدا الشاغواي  

ــاغواي اللي كا  موقفه منه، ــي  والشــــ   ن ولكن وحتى في ذاوة الخالف بقي خيط المودة بين الشــــ
 يرحب بالشي  ويكرمه دائما.

ــباغ، وزاا ا في الثا وية         ــتلم إدااة ااوقاف فهد الصـ ــي  هل  الحادثة فقاا: ثم اسـ ثم ذكر الشـ
ــر، وافقه بع    ــاا برقية تهييد لجماا عبد النالـــ ــرعية، وقاا: إ ه يريد إاســـ ــاف  مثل  الشـــ المشـــ

الشــي  لــاله النعمان والشــي  بدا الدين الفتوى والشــي  أحمد ســلطان، ثم جاء ي فاعتلا، إليه  
ــها، أغاظه هلا  به ي مرتبط بجمةية علماء حماة، وأ ا عضــو من أعضــائها، وال أقطع أمراا دو ـــــــــ

م، أـما  الموق  فـقاا : إن ااتـباـطو معـنا وااتـبو من عـند ـــــــــــــــــــا، فقـل  : إن ااتـباطي الـمادي معك
ــ فرف  االستجابة   ــ احمه   ـ ااتباطي الديني فمع العلماء، ثم طلب من الشي  عبد   الحالق ـ
ــاعا،،   ـــحب مني بع  الســـــــ وقاا : اأيي مع العلـماء، فاغـتاو وتوعد، وكان من ا تـقامه أن ســـــــ

س  وأعطاها لعز الدين ســيدو وعبد الرحمن ااشــقر، وكالهما منتســبان لحزب البع ، حتى إن النا
 افضوا الصالة وااءهما.

احتد، الخصومة بيني وبين الصباغ حتى افع  اامر للقضاء على أساس أ ي معيـــن براتب      
مقطو،، وليس بنظام الســاعا،، وليس من حقه أن فهخل ســاعاتي ويعطيها لغيري، حكم القضــاء  

 حقوقي كاملة والحمد هلل الب العالمين.  إلىلصالحي و صر ي عليه، وعاد،  
ــة الحاج عبد الرزاق مسطو، وازق منها بثالثة ذكوا   1966في عام         م تزوج الشي  كريمــ
 . القراءا، وكلهم حفظوا القرآن الكريم وأتقنـوا بع    البااي(   محمد عبد الحكيم وعبد   )عبدهم  

قام  عنالـر المخابرا، باعتقاا الشـي  وأود، السـجن، و قل إلى سـجن    1973وفي عام         
ــة أعلن  عن تعديال، جوهرية في الدستوا السواي،  الم خابرا، بدمشق، وسبب ذلو أن الحكومــــ

ســعيد المشــهوا  و فتنادى الشــي  مع بع  الغيواين المخلصــين مثل ااســتاذين: بدفع عــــــــــــدي  
ــام، وا تظروا لدوا ، لكنه تهخر كثيرا، وبعد قوغيرهما، وقاموا بمنا شة مولو، الدستوا بشكل عـــ
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ووزعو  على العلماء اللين قاموا بدواهم مشكوايـــــن    التعديل،ا ا فكشف عواا هلا  ظهوا  كتبوا بي
 ا تقاما.وقام  باالعتقاا    السلطـة،مما أثاا حفيظة   المنابر،بإعال ه على  

بين وعلى اأســهم الشــي  خالد حبلل  جهود مشــكواة ل فراج عن الشــي  من قبل بع  الم      
ما تحقق ذلو طلب مدير الســــــجن من الشــــــي  أن فقوا في ، وعند-تعالى  احمه   -  الشــــــقفة

 الرئيس ااسد كلمة مد  وشكر، لكن الشي  اف  أن يتكلم بكلمة واحـدة.
حاوا فهد الصــباغ جاهدا إلــداا أمر من وزااة ااوقاف رعفاء الشــي  من وظيفته لكنه كان     

واللي   لألوقاف،لد حداد مديرا  ثم أعفي الصباغ من وظيفته واستلم مكا ـــه خا  بالفشل،دائما يبوء  
ــ أن المحافم ال ــه ـ ــ بعد ارفراج عنـ وتو فصله من    بالتدايس،يرغب باستمراا الشي    أبلغ الشي  ـ

 وعدوا ا.عمله تعسفا وظلما 
ــد والتحفيم في        وباال      المسجد،تفرغ الشي  بعد ذلو ردااة داا الحفاو وحلقا، التجويـــــ

ــخرها لخدمة كتاب     ــي  خلق كثير في القراءا،    تعالى،في جهود  التي ســــ ــتفاد من الشــــ واســــ
القراءا،    )أسـتاذالشـي  محمد  بهان حسـين المصـري   الحصـر:منهم على سـبيل المثاا ال   وغيرها،

منلا   بكرو،الرزاق شـي     الزوا، عبدفائز شـيـــــــــــ     المكرمـــــــــــة(،القرآن بجامعة أم القرى بمكة  و 
ــاتم   لطفي،محمد موفق    البرازي،محمد فؤاد    كوجان، مروان  جواد،أحمد  د.  طبشـــــي،محمد حــــــــــــ
إسـماعيل الحافم، إسـماعيل جعموا، مصـطفى جعموا، لـفوان دباغ،   د.   جاا،سـلمان    د. حديد،

 ير هؤالء خلق كـثير من اللكوا وار اث.  زهير الظري ، وغ
وفي مدينة حماة   عام،ثم جاء، محنة االعتداء على ارســالم والمســلمين في ســوايا بشــكل      

واعتقل اابرياء وأودعوا الســـــــــجون بدون ذ ب    حرما،،وأزهق  أاوا  وا تهك     خاص،بشـــــــــكل  
بـاج العزيز الحميـد " وبـدأوا الهجوم   اقترفو  أو جريمـة ااتكبوهـا " ومـا  قموا منهم إال أن يؤمنوا

وفتكوا بــــــــــهم قتال وسـجنا وتشـريدا بهسـاليب لم تشـهد مثلها القرون    العلماء،على الدعاة وتعقب  
عند ذلو  صـــه الشـــي  محبو  بهن عليه أن   الصـــليبية،الوســـطى وال محاكم التفتيش في أواوبا  

 البلد.فغادا 
ــعودـفة وفي ـجامـعة أم القرى التي احـب   ـكان ـهلا من حم طالب العلم وأـهل القر        آن في الســـــــ

وأســها   تعالى أن فجزي ااخ الكريم الســيد   بهمثاله،بالشــي  وأحلته المكان والمكا ة التي تليق  
ــد الراجه مــدير جــامعــة أم القرى خير الجزاء على الحفــاوة والعنــافــة واركرام غير  الــدكتوا ااشــــــــ

ا لي أن أذكر موقفا  عرف من خالله حب شــــيخنا للعلم  واســــمحو    ،المحدود لشــــيخنا أبي عبد 
 طالبـه:وحرله على  
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ــ أجري للشــي  عملية جراحية الســت صــاا    1408في عام       وخرج من المســتشــفى    المرااة،هـــــــــ
عاد  محبو  وطالبه وزمالؤ  المداســـــــــون ومنهم    المكرمة،ليقضـــــــــي فترة النقاهة في بيته بمكة  

جاء ــــــــ مشكواا ـ    ،خ الدكتوا محمد سعيد القحطا ي فحفظه  ائيس قسم القراءا، بالجامعة اا
الطالب من الفائدة ــ أن   مال فحر " أستهذ و ــ وحتى    الشي :فقاا له    ولحتــه،فطم ن على الشي   

ــية لكي يتابعوا دااســـــتهم للقرآن   " . دهش   والقراءا،!!!فحضـــــروا إلى بيتي أثناء إجازتي المرلـــ
لكنه فضـل   والعطاء؟الشـي  عن البلا   فال فكالمرض والنقاهة  حتى حاا    سـمع،ائيس القسـم لما  

إ ه لن ينظر إلى الوظيفة في الجامعة على أ ه منصــــــب وجاهة أو واجب   فشــــــاء،  يؤتيه من  
 وجه:بل إ ه أما ة فجب أن تؤدى كاملـة وعلى أحسن   فحسب،وظيفي يؤدى 

 مـرادهـا ااجســامتعبـ  فـي   وإذا كا ــ  النـفوس كبــــااا
وأعفى الشي  من اللهاب للجامعة حتى بعد أن   سمع،وافق ائيس القسم مسرواا معجبـا بـما      

ــه،عوفي من   ــه    لبا ،واستمر الطالب فحضرون إلى منزله كل    مرلــــ ففي  عليهم من علومــــ
ــه بسبب تجاوز   ــها حتى أعفي من وظيفت ــه ب فر الخير وذلو في شهر ل  السن،التي من   علي

 هـ. 1418
اللي كان وما يزاا قبلة لطالب العلم ـــــــــــــ تخرج منه الم ا، منهم أفضـــا   –وفي بيته العامر        

ــة أ اس من شـتى ألـقا، اااض من    ،بالقراءا، وشـاء   أن فقرأ على الشـي  في مكة المكرمــــــــ
ــرقها وغربها ــيا، مختلفة  ،شــ ــنة متنوعة  ،متبيتةوألوان   ،من جنســ اب   تعالى  جمعهم كت  ،وألســ

ــر العلم  ،تـعاعلى ـعالم ـكان مثال فحـتلى في اـلدعوة إلى     من هؤالء على    ،والحرص على  شـــــــ
ــبيل المثاا : فؤاد جابر ــليما ي ،ســـــ ــر(،    ،وعبد   الســـــ وأمين إدايس ) أجيزوا بالقراءا، العشـــــ

ــبا ــي  الدكتوا محمد منير الغضـ ــيلة : الشـ ــاله بن حنوألـــحاب الفضـ ــي  الدكتوا لـ ميد،  ، والشـ
والشـي  الدكتوا عمر السـبيل، والشـي  الدكتوا عبد الودود حني  مقبوا، والشـي  حسـني الشـي   
عثمان، والشــي  محمد علي القااي، والشــي  إبراهيم عبد   اا صــااي، والدكتوا ســامي التافه،  

 والدكتوا حني  القاسمي، والدكتوا أحمد حازم تقي الدين، وغيرهم.  
 .رب ا.   
ــا عن الشي  ـــــــــ حفظه        ــــ فحديثنـــــــ كان منصبا على الجا ب القرآ ي في شخصيته   تعالى ـــــ

ــة،   وعلومه، حتى أن اللي ال فعرف الشــي  فظن أن الشــي  ليس له من العلم إال القرآن    العلميـــــــــ
   أقوا:وهنا أحب أن 
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ــي  ـقد بر، في علوم القرآن ـبدءا من أحكـام التجوـيد ومخـااج الحر        وف وجميع   عم إن الشـــــــ
وحفم ـ متقنـا ـ كل المنظوما، المتعلقة    وأسا يدها،بطرقها واوافاتها   والشاذة(  )المتواترةالقراءا،  

 وغيرها.والداة  النشر،وطيبة    والشاطبية، التجويد،كمنظومة ابن الجزاي في   بـها:
  التهويل،    وبر، في معرفة أسباب النزوا وتفسير القرآن الكريم على داايــــــــــة واسعة في وجو       

 فقهيـة.وما قيل في كل آفة من أحكام 
  فيـــها: فبعد أن حفم ااجرومية وألفية ابن مالو تابع دااستـــه حتى تفوق    العربية:أما اللغة        

وقد  ظم شعرا اقيقا سوف  واد بعضا منه آخر   والشعر،في البالغـة واادب  والصـرف،في النحو  
 واوافاتها.عة في بع  العلوم أكثرها في وجو  القراءا،  ولـه منظوما، شعرية متنو   الترجمـة،
ــا،         ــنة، وكا   له في كثير من المجاال، مدااســــــ أما الفقه : فرائد  الدليل من كتاب أوســــــ

ومناظرا،، كان فيـــــــها قوي الحجة واله الدليل، ال فمنعه من الجهر برأفه ـــــــ المدعم باادلـــــــة ـ 
ة لاحب منصب، وآخر مثاا على ذلو دفعه آااء كثير من  وجاهة وجيه أو قرابة قريب، أو زعام

العلماء حوا مولو، كشف الوجه للمرأة أمام ااجا ب، وكان ممن  اقشـــهم في ذلو واد عليـــهم  
ــا وأااد أن فقنعو به ترى اآفا،   أســـماء مشـــهواة فشـــاا إليها بالبنان، وإذا ما تبنى اأفا شـــرعيــــــــــ

ــة تتدفق على لســــا ه تتبعها اا حادي  الصــــحيحة، ثم أفعاا الصــــحابة وملاهب اائمة  الكريمـــــــــــ
 المجتهدين، ينتصر للحق بما ثب  لدفه من اادلة ال ينتقص من خالفـه، وال فقع فيمن عااله.

 والةبادة:منهجه في العلم  
 شه الشي  بين فريقين من العلماء: فريق مقلد ـــــــ في الفقه ـــــــ فمشي خلف إمامه أو شيخه      

ــه من اادلة وولــــه عند  من البراهين،  تابعا مقلدا ال فح يد عنه قيد شــــعرة، مهما لــــه لديـــــــــــ
ويهخلون ما واد عن شــيوخهم من غ  وســمين دون مناقشــة علمية أو مدااســة عقلية، وفريق 
ــلم    ــهن اائمة ااابعة المجتهدين واللين سـ ــوا من شـ آخر: أ كروا االتبا، والتقليد بالكلية، وغضـ

مامة وأهلية االجتهاد، وتطاولوا على تلو الكواكب النيرا،، وقالوا لهم اامة: ســــــــلفها وخلفها بار
قوال فكشـف لـآلة علمهم ولـحالة تفكيرهم: هم اجاا و حن اجاا، وسـمه كل واحد منهم لنفسـه  
ــهم فهخلون من القرآن وكتب الحدي  مباشـرة، مع   أن فحرم  فسـه من علوم ااولين، وزعموا أ ــــــــ

 . أ هم ليس لديهم أهلية االجتهاد
 وهؤالء؟أين موقع الشي  سعيد العبد   من هؤالء   



 31 

  ملهبي، إذا له الحدي  فهو    اائمة:أخل بما قاله أكثر   مستدال،عاش ــ حفظه   ــ مقلدا        
ــة خلف ارمام في   حنيفة،وكما ذكر، سابقا من أ ه كان مقلدا ل مام أبي  لكنه كان فقرأ الفاتحــــــــ

 وأاجه. ـه اأى أن دليل اللين قالوا بالقراءة أقوى ا   جهريـة،سرية أو  لالة:كل  
وكم ثاا بينه وبين    والبرهان،كان ينتقد بع  أفكاا الصـوفية دون سـب أو شـتم بل بالحجة        

ما كا   القلوب تتهثر من جرائه لفرط أدب الشــي    المولــو،،الشــي  ســعيد حوى من  قاش حوا  
على عكس بع  اللين يريدون    قاشـــــه،أبي عبد   مع أهل العلم وإاادته الحق والصـــــواب في 

فكا وا بـسوء   لخصـومهم،أن ينتصـروا لملهب الـسلف بطريقة هوجاء تعتد الـسب والـشتم واالمتهان  
 وطريقهم.فعالهم فصدون الناس عن منهج السلف  

أحس الشــي  بالخطر المحدق بارســالم والمســلمين، وما فكيد  ااعداء من مكائد ومؤامرا،        
ــالمي جماعا،   والدعاة،على الدعوة  ــطون للعمل ارســ فجمعها أمل وال يوحدها   ال  متفرقة،والناشــ

بل كا   جهود البع  منهم محصــــــــواة في الهجوم   الحد، بل فالي  اامر وق  عند هلا  هدف،
مما ألــــــا، الجهود وترل العدو فعي  في  ذكر ،على بعضــــــهم واميهم بما فشــــــيق المجاا عن  

 فسادا.اااض  
 واد،آلم الشــــــي  هلا الواقع المشــــــين وهو يرى خيرة العاملين في الحقل ارســــــالمي كل في       

" وال   وجل:صـــــــموا بحبل   جميعا وال تفرقوا " وقوله عز  عالى: " واعتتوا طلق مســـــــتنيرا بقوله  
السـلفية    الف ا،:فسـعى سـةيا حثيثا داعيا لعلية القوم من كافة    “،تنازعوا فتفشـلوا وتلهب ايحكم 

ووعظهم وذكرهم و صـحهم   وغيرهم،والصـوفية وارخوان المسـلمين وجماعة التبليغ وداا اا صـاا  
 لهم:وكه ه فقوا    الخالف،لوا وبّصرهم بما ينتظرهم إن لم ينب

 فلمـاذا ال يلتــقي العّشـــــاق  كلـنا فعــشق الرسـوا  ويهــوى 
وال  ــــجاة إال   جال عالاقتنع الجميع معه بالخطر المحدق بارسالم والمسلمين، كما أقنعهم أ ه     

بفضـــل    بالرجو، إلى   تعالى، وإلى جمع الشـــمل وتوحيد الكلمة واص الصـــفوف، واســـتطا، 
ــدق لهجتـــــــــــــه أن فجمع المتنافرين ويقرب   ــه ودأبه وقوة حجتـــــــــــــه ولـ ــل إخاللـ تعالى ثم بفضـ
المتباعدين، وأجمع الحالرون على أن فكون الشي  محمد الحامد ـــــ احمه   ـــــ على اأس هلا 

  في المدينة  دال يوجاامر، واللي اف  هلا اامر لوال أن الشـي  سـعيد ألزمه بحجته، وقاا له: " 
كلها اجل ف جمعون على ائاســـته غيرل " فرلـــي لكنه قاا للشـــي  ســـعيد: " هؤالء لن يتفقوا ولن 
فخطوا خطوة واحدة "، وتم تشـــكيل لجنة من هلا المجمو، لصـــياغة منهج عمل فســـيرون عليه،  
وا تظر الشــي  كما ا تظر غير  طويال، وبعد تســعة أشــهر لم فحققوا أي تقدم، وتالشــى هلا اامل 
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يرقب في مؤمن إال وال ذمـــــــة لم ففرق   ودفع الجميع الثمن غالياا، حي  إن العدو اللي ال  الكبير،
 عند قتله لألبرياء العزا بين لوفي وإخوان، وال بين سلفي وتبليغي، وحسبنا   و عم الوكيل .

     
 
 الحفلظ:سال  

ــ في تع  ،العلماء واثة اا بياء     ــ بعد   تعالى ــ ــهم كل الفضل ــ ليم الناس و شر هلا اراث  ولــ
وكان للســـــادة المكفوفين من العلماء الحم ااوفر في هلا الشـــــرف، وخالـــــة ما    ،النبوي الكريم

ــ على توالـع بنائها ولـةف    إمكا ياتها يتعلق بالقرآن والقراءا، وعلومهما، وكان لداا الحفاو ــــــــ
المادفة ـــــــــــــ دوا فعاا في هلا المجاا، ثم إن وزااة الشــــؤون االجتماعية قام  ببناء وتهســــيس  
ــرف هؤالء الناس عن القرآن   ــه ه أن فصـ ــع  بر امجا كان من شـ جمةية لرعافة المكفوفين، وولـ
الكريم ـــــــــــــ وينقطع هلا الرافد الكريم للحفم والتعليم من قبل المكفوفين، حي  كا   عنافة الوزااة  

ب على تعليمهم بع  المهن الخفيفة كصــــيا ة الكراســــي المصــــنوعة من الخيزاان و ســــج  تنصــــ 
القش على مكان الجلوس منها، وتعليمهم الموســـيقى والعزف إلى بع  اآال، الموســـي ية، وتم 
إغراء البع  باال تســاب إليها، ســاا، عندئل شــيخنا لتوســعة وتطوير مداســة داا الحفاو، وبنى  

ة وطب  رطعام اللين ففدون من خااج المدينة، ثم اســـــــــتحدث فرعا لتحفيم  فيها ثالث غرف كبير 
النســـاء بنى له غرفتين، وألـــبح  الداا بفرعيها: اللكوا وار اث مثل خلية النحل تعلما وتعليما  

، الفرلة على معلمي الموسيقى وليا ة الكراسي  .وإقباال فوص
 الكريم:الجلنب اإلنسلني راالجتـلعي في شخصه 

تعرف  على الشي  ــ فحفظه   ــ من خالا تلميل  المرحوم الشي  عبد السالم الموسى اللي     
وبعد أن الـي عن قراءتي وتطبيقي احكام التجويد ذهب بي إلى الشـي     الحي،أقرأ ي في مسـجد 

ــ( 1383)كان ذلو في شةبان    سعيد، وأوا لقاء كان في غرفتـــــــه بجامع الدلول   م(،  1964)  هـــــ
ــر،ابعد لــــالة  ــي  فصــــوب   لعصــ وقد اكتمل اواد هل  الحلقة المبااكة وشــــر، كل واحد فقرأ والشــ
 ويصحه.

ومع    ويؤلف،إلى أبعد الحدود فهلف    اجتماعيبعد ذلو توال  الزيااا، اكتشــــــــف أن الشــــــــي      
ــتغالا كل لحظة في علم ومعرفة   ــعتها بالزواا ما كان هلا فمنعه من اســـــ ازدحام الغرفة على ســـــ

 كلا،  مولــــوعه:بســــيطة فشــــعر الحضــــوا أ ه حصــــل على كتاب لــــدا حديثا   بمقدمة واطال،،
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ثم يدفع به إلى بع  الحضــوا ليقرأ مع تعليقا، منه البد منها وشــر  لما غم     فالن،ومؤلفه  
 والمعا ي.من الكلما،  

 
 

 اإلنسلن:الشيخ 
ــ      ــهم    حفظهكان ـــــ ــ فقبل على جلسائه ويسها عن أحوالهم ويطم ن عليـــــ ويتفقد    جميعا،  ـــــ

وكم اأيتـــــــه    حلـــــــها،ويناقش مشكالتهم العائلية والمادفة والوظيفية ويشاال في   أمواهـــــــم،جميع  
ــ أين ولل في  ــها،فسها لاحب مشكلة ــ كاد لاحبها أن ينساها  ــه. لعظم اهتمامه بمن    حل   حول

 ، فإنيتحرى في السؤاا عمن فغيب  أكثر،بل كان اهتمامــــــــــه بمن غاب    فقط،من حضر    والخص
ينتظر القادم حتى فسهله    والسالمـــــة،أو مسافر دعا لـــــه بالخير    لزيااتـــــه،قيل إ ه مري  ساا،  

 عابر.أو لديق ولو     ،عمن له بـهم للة من قريب أو أخ في 
 رالسخلء:الكر  رالج س 

وهلا  -لو أقســم  أ ي ما اأي  فيمن عالــر، أكرم وال أجود وال أســخى منه لما كن  حا ثا      
ويتفقد ذوي الحاجة  وإخوا ـــــــــــه،كان ينفق كل ما فهتيه على  فســه    ،-من شــهن اآخرين طال فح

حي  الطرا، للتوااي فترة   جود ،وكن  من هؤالء اللين ألابهم     فسه،منهم ويقدمــــــــــهم على  
ــهر آ  ـل  -أهلي بمبلغ كبير  فبعـ  إلى   ، علمـ  بـاامر فج تـه بـالمبلغ  -  فعـدا ااتـب ثالثـة أشـــــــ

لكن هيها، أن أفله وعشـــــرة معي في إقنا،   مني،وأقســـــم  له أ ي لســـــ  بحاجة، وغيري أولى  
   تعالى.الشي  أن فعود في شيء خرج عنه هلل 

  ويدعو، لكثرة ما يولــــــــــم   ما أظنــــــــــه تناوا وجبتين من الطعام متتاليتين مع أهله أو منفردا      
   فقوا:ولسان حاله  

 أكيـال فلسـ  بآكلـه وحـــدي  إذا مـا لنعـ  الزاد فالتمسي له
 طعامه.وال فسمه احد بالخروج من بيتـه إن كان قد اقترب موعد الطعام حتى يناا من  

ــة زاد على ذلو مولو، سكنى الضيوف وإقامتهم     ــة بمكة المكرمــ في بيته   فلما تشرف بارقامــ
ويجب أن ا و  هنـا بفضل زوجته تلو ااخ  الكريمـة   المطاا،مع الخدمة الكاملـة من المطاا إلى 

وخالـة في الموسـمين    السـاعة،خدمة الضـي  على مداا  بنياتـــــــــــها فيالفالـلة التي كا   مع  
ــان.الحج   المبااكين: ــي  من خال   وامضـ ــخاء وخدمة الضـ ــهوا على البلا والسـ ا  وأبناؤ  كللو  شـ

 ذلو.مشااكتهم أبيهم في 
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 ت اض ه:   
  تالملته، حتى إن كثرة توالعه تضعه في لف   عالم،ما كان فعامل  فسه على أ ـــــه شي  أو     

 " ال تعد لهلا أبدا "   ويقوا:وإن فعلها أحد ينزعج    كان،وال فسمه بتقبيل يد  اي 
 .رب ا.   
   لكن:فهل  قطرة من بحر فضائل الشي  لم أوفه حقه بـها   

 بع  الربيـع ببع  العطر ف ختصر
وإ ي اسها   ــــــــ سبحا ه وتعالى ــــــــ أن فجزي أخا ا الحبيب ااستاذ الفالل أبا منير عبد   هلا:

ــ  وســـيرة علمائنا   المجيد الشـــققي خير الجزاء على جهود  الطيبة والمشـــكواة في كتابة تاايـــــــــــ
 اافالل.

به ولــــح آلهولــــلى   على ســــيد ا و بينا محمد وعلى    واآخرة،اللهم لو الحمد في ااولى     
 وسلم.
 هـ                                 كتبـه1420/   3/  27مكة المكرمة في       

 م                                محمد حاتم طبشي  1999/   7/   11الموافق                 

 سعيد حوى
 م( 1989ـ  1935هـ =  1409ـ  1354)

  ســـــواية، ولد بحماة في   مجاهد،عالم إســـــالمي   محمد:أبو   حّوى،ســـــعيد بن محمد ديب         
ثم مع    الصــوفية،وعمل مع    التدايس،وتولى    دمشــق،وتعلم فيهــــــــــــا وفي كلية الشــريعة بجامعة  

غادا إلى العراق بعد لـــرب جامع الســـلطان من    1964وفي عام    المســـلمين(، )ارخوانجماعة  
ــهثم عفي   بارعدام،وحكم عليه    ة،السوايقبل السلطا،   ذهب  ثم    ،، وبعدها اجع إلى سوايةعنــــــ

ولما جر، االعترالــا، على الدســتوا    ســواية.ثم آب إلى    ســنوا،،إلى الســعودفة مداســاا خمس 
ــ    1973)المقتر  اعتقل خمس سنوا،   وفي    ااادن،وبعد خروجه من السجن جاء إلى   (،1978ــ

ــه  ما،.فلزم بيته إلى أن   مرض،العليه   اشـتدسـنواته ااخيرة    )الرسـوا(، و  ) (،  من الكتب  لـــــــــ
في ســـجنه وبعد  وأهم ما  ألفه    التفســـير(في    )ااســـاسو  (،ثقافة وأخالقاا     )جندو  )ارســـالم(،و

في قواعد   وااســـاس  وفقهها(،في الســـنة   )ااســـاسو  ،فيه الوحدة المولـــوعية في القرآن الكريم
  الروحية(،   )تربيتناو  وااكبر(،في الفقهين الكبير    )جوال،المعرفة ولــــــوابط الفهم للنصــــــوص، و

ــلمين(،إلى دعوة ارخوان   )المدخلو  التعاليم(،آفاق   )فيو ــواو  المســــ واامير(،  في ارمرة  )فصــــ
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تي تجرب  )هل و  العصـــــــر(،ال  مضـــــــي بعيدا عن احتياجا،    )كيو  اامام(،أجل خطوة إلى    و)من
   اللاتية.سيرته    شهادتي(وهل  

ــتير ودكتواا  تتناوا حياته وكتبه   ــائل جامعة من ماجســـ احمه     -وقد الف  في حقه عدة اســـ
 .-تعالى

 سليمان الحموي 
 ( 1705ـ  000هـ =  1117ـ  000)

ــليمان بن  وا   بن عبد اللطي          ــقي:ثم   الحموي،ســـ ــعراء.كاتب من    الدمشـــ ــكن   الشـــ ســـ
 137/  3األعالم                                   شعر(. )ديوانله    فيها.  وما،  دمشق،

 صالح سلطان 
 م( 1953ـ  1881هـ =  1372ـ  1298)

وعمل في   دمشــــق،تعلم في   حماة،من أهل    ظم،متهدب له    الحموي:لــــاله بن ســــلطان         
    )السلطا يا،(.سما     مطبو،،له ديوان   ببلد ،التدايس 

 191/   3ااعالم              
 صالح قنباز 

 م( 1925ـ  1885هـ =  1344ـ  1303)
ــاله قنباز : طبيب  ابغ       ــاله بن محمود بن لــــ ــتقاللية في   ،لــــ من شــــــهداء الحرب االســــ
وتعلم في ســواية واآســتا ة وأواوبة، كان من العاملين    ،ولد و شــه واســتشــهد في حماة  ،ســواية

و فا    ،في بلد  عمل لاله إال كان في مقدمة القائمين بـــــهولم فقم    ،الستقالا العرب ووحدتـــــهم
ــهر(، وعاد إلى حماة ــكيشــ ــترل في   ،الترل في الحرب العامة ااولى إلى )أســ فاحترف الطب، واشــ

تهســيس النادي العربي، وأ شــه مداســة )داا الهلم والتربية( فيها، ثم تســلم إدااة المداســة، وكان 
مشــق والجمةية اآســيوية بباايس، له شــعر جيد، وأ اشــيد من أعضــاء المجمع العلمي العربي بد

وطنية كثيرة  ظمها للمدااس، وكتاب في )الفرائ (، وكتب مداسـية في )علم ااشـياء ( و)العلوم  
الطبيةية( و)االقتصــــاد(، وكان فقيهاا في الشــــر، ارســــالمي، عالماا بالتااي ، داعية إلــــال  في 

ـــــــــــ الدين والتربية، هادئاا في عمله، ثا جريه بقرب منزله، يوم ثاا، حماة  هئراا في فكرته، سـمع أ ص
  ( فنه  رسعافه، فرما  جندي فر سي، فخّر لريع مروءته .      هـ 1344سنة )  
 196/   3ااعالم                     
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 النعسان 

  م( 1961ـ  1901هـ =  1380ـ  1319)
 كان يتحدث  حماة،من أهل   التااي ،له اشتغاا في   سواي،متهدب    النعسان:طاهر          

 ط(.الرقة ـ   )تااي ولنف  إدااية،وشغل منالب    الخطباء،ويعد من   بالفصحى، 
 223/  3ااعالم                                                                           

  العربية، كان أستاذاا متضلعاا من اللغة  النعسان،شقيق الشي  سعيد   النعسان:الشي  طاهر        
عمل مديراا    ،والعلميةوكان محالراا في الـــــــندوا، اادبية    العادي،يتكلم اللغة الفصيحة في كالمه  

إلى    فيها،ثم ا تقل إلى حلب مديراا لديوان المحافم   الرقة،ثم قالــــــــياا في   بحماة،لديوان المحافم 
 (.1961)أن توفي بحلب سنة  

ــعر(،  )ديوانله          ــامة بن    شـ للحافم   الرقة(  )تااي وحقق كتاب    منقل،وكتاب مطبو، عن أسـ
                                   منقل. اســـامة بن    الخطاب(ســـيرة عمر بن   )مختصـــروحقق مع أحمد قداي الكيال ي    القشـــيري،

 الفداء(  )أبيمن مقدمة الدكتوا الكيال ي لكتاب  
 عبد الرحمن الكيالني

  م( 000ـ  000هـ =  1172ـ  000)
 زيل   الحموي،عبد الرحمن بن الســـــــيد عبد القادا بن إبراهيم بن شـــــــرف الدين الكيال ي         
ــق: ــائد   المرادي،كر  ذ  دمشـ ــنة،وأواد له في تاايخه قصـ ــل محقق    حسـ ــفه به ه فالـ   مدقق، وولـ
ــق،وأكمـل القراءة في    حمـاة،ولـد في    بـاا،، ـاثر     ـاظم، بيـه    مـاهر،أديـب   ثم حـاز  قـابـة    دمشـــــــ

 فقرئ وكان    بيته،ولزم    عنها،فعزا   داا ،ااشـــــراف فيها ن لكن قام عليه ااشـــــراف وهجموا على  
   جيد.وشعر  كله   العلوم،بع    الطلبة في داا 

 168  /تااي  حماة                                                                   
  ابن الخراط 

 م( 1436ـ  000هـ =  840ـ  000)
ــلمان،عبد الرحمن بن محمد بن            ــل،أبو    سـ أديب   الخراط:زين الدين المعروف بابن    الفضـ

  حلب،  ادم  ائب    القاهرة. زيل   المنشــه،حلبي   المولد،حموي   االــل،مروزي   القضــاة،شــاعر من  
ــماها   ــاء    مالو(،ابن    )ألفيةوعمل في يوســــف بن مالو ألف مقطوعة ســ   من   بالباب،وولي القضــ

فولي ائاســــة ار شــــاء بعد تقي    القاهرة،وا تقل إلى    بطرابلس،ثم ولي كتابة الســــر   حلب،أعماا  
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العلاب على شر  )سوطو    الرخيمة(اليتيمة والمــثا ي   )المعا يولنف كتباا منها    حجة،الدين بن 
   عاماا.وتوفي عن  حو سبعين    (،3912)في شستربتي   خ(الدواب ـ  

 331/   3ااعالم                                             
 1 ابن البارزي

 م( 1284ـ  1211هـ =  683ـ  608)
الرحيم بن إبراهيم بن هبـــة            بـــابن    الـــدين، جم    محمـــد،أبو    الجهني،عبـــد  المعروف 
بقرب    الحج،إلى  وتوفي في طريقه   بــــــــــها،ولد   قاليها،قالي حماة وابن قاليها وأبو   الباازي:
ــنف كثيرا من العلوم    بردي:ـقاا ابن تغري    الب يع.فحـمل إليـها ودفن في    الـمديـنة، وـقاا   “،" لـــــــ

ومن   شعر.ولــه   شافةيا،وكان   “،" دّاس وأفتى ولنف وخرصج االحاب في الملهب    شاكر:ابن  
 د(. 1306)اأيته في خزا ة الرباط   اآخر،مبتوا    خ(في أحادي  المصطفى ـ   )المجتبىكتبه  

 343/  3ااعالم                                                                           
ــا   فالـالا،كان إماماا    الصـابو ي:قاا الشـي  أحمد   • له في العلوم النقلية    خّيرا،فقيهاا ألـوليـــــــــ

ولم فهخل على القضاء    الحموية،و اا قضاء القضاة في الدفاا   عاا،والعقلية با، طائل و ظر 
ــكوا    ازقاا، ــالحين،محبا للفقراء    والدفا ة،وافر الداافة   ااحكام،وكان مشــــ   وأفتى، دّاس   والصــــ

وســمع الحدي     القادا،حدث عن الشــي  موســى بن الشــي  عبد    الحســنة،ولــنف التصــا ي   
  ، "لــالا فقيهاا " كان عبد الرحيم الباازي إماما فا  اللهبي:قاا   الباازي.من أبيه الشــي  إبراهيم  

  الحموي.ومن مشافخه القاسم بن اواحة 
وقد ظهر للوجود   بالبنان،وإليهم فشـــــاا   حماة،والباازيون كا وا هم أهل المجد والعلم في       

وقد داموا في حماة   الجيدة،وكا   لهم الداا النفيســــــة من العقااا،   عديدون،منهم فضــــــالء  
ولم يبق في   الصـــالحية،فســـكنوا في   دمشـــق،لى  ثم احل أواخرهم إ عشـــر،إلى القرن الحادي 

وهم فســكنون في محلة    الدالا(،بي     )فســمون حماة إال من ينتســب إلى أول و  ســبة لــةيفة  
 الشجرة.سوق  

 144ـ  143تااي  حماة / ص                     
 الغزي

 م( 1946ـ  1893هـ =  1365ـ  1310)
ــيد بن محمود الغزي           ــعر،له    أديب،  الحموي،عبد الرحيم بن اشـــ ولد بحماة وتعلم بها    شـــ
وأخرج    ارلقاء.واشـتهر بـــــــــــجودة    وملجه،وقام بإدااة مداسـة    والفااسـية،وأتقن التركية    وبدمشـق،
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ــاد(،بن    )طـااق و    قريش(،  )ثواةمنهـا    تمثيليـة،  )اوافـا،(عـدة     العـاص(، بن    )عمروو    زيـــــــــــــــــ
واعتقل في حوادث الثواة الســواية    كشــفية.وأخرى   موســي ية،وشــكل فرقة   والبرامكة(،  )الرشــيدو
 دمشق.وتوفي على أثر حادث سيااة في طريقه من حماة إلى    (،1925)

  345/  3ااعالم                                                  
وقد قبلني في  الغزي،يديرها ااستاذ    كان لــــــي الشرف أن أكون في مداسة اايتام اللي كان  •

   ـ.وكن  ألقى منه عنافة واعافة خالة ـ احمه   تعالى    أقساط،المداسة بدون دفع 

 فائز شي  الزوا                                                             
 عبد العزيز المراد

 م( 1961 – 1901هـ =  1385 – 000)
داس على والد  وعلى عمه الشــــي  محمد   المراد:العزيز بن أحمد بن ســــليم  الشــــي  عبد        
ومســاعداا له    المراد،كان مالزماا لوالد  الشــي  أحمد   وغيرهم،وعلى الشــي  ســعيد النعســان    علي،

فته عدداا من المكاتب لتعليم    المســـــــاجد،في إقامة الشـــــــعائر الدينية وفي ارمامة والتدايس في 
مرجعـاا في الفقـه    –احمـه   تعـالى    –كـان    والحســــــــــاب،ريم والكتـابـة والقراءة  ااطفـاا القرآن الك

إلى أن   ســـــــنة،تقلد منصـــــــب أمين الفتوى بحماة  حو ثالثين    الفرائ .الحنفي والموااي  وعلم 
 .-احمه   تعالى   –توفي فجهة عن أابع وستين سنة  

 عبد الرزاق الكيال ي  اللدكتو   الفداء( )أبيمن مقدمة كتاب                                     
   2 ابن جماعة

 م( 1366ـ  1294هـ =  767ـ  694)
  المولد، الدمشقي   االل،الحموي   الكنا ي،ابن جماعة    إبراهيـــــــــم،عبد العزيز بن محمد بن        
هــــــــــ،    739ولي قضاء الدفاا المصرية سنة    القضاة،قالي  الحافم،  الديــــــــــن:عز  المصري،ثم  

   بمكة.فما،    بالحجاز،وجاوا  

 الصــغرى(  )المناســوو  خ(الناســو إلى الملاهب ااابعة في المناســو ــــــــــــ   )هدافة  كتبه:من       
  الحدي ، في   خ(ـــ   )التساعيا،و   خ(في السيرة النبوية ـــ   )مختصرو   الرافعي(أحادي     )تخريجو
المحالـرة بما فسـتحسـن في   )أ سو  المجون،في  خ(في كتاب ــــــــــ   دجال يو االباب فيما    ) زهةو

ــ  ــه،كله   لخم،مجلد   خ(الملاكرة ــــ في  (761)أ جز  سنة    (5286  )الرقماأيته في مغنيسا    بخطــــ
         .المجلدة.آجر    هايتـه:

 26/  4األعالم 
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سمع كثيرين، واحل من   ،وطلب للحدي   ،فقوا الشي  أحمد الصابو ي : كان ذا دفا ــة وتصّون  •
مصـر إلى الشـام، وسـمع الحدي  من أبي المعالي اابرقوهي وابن عسـاكر، وولي قضـاء القضـاة  
ــر، وتدايس الفقه والحدي  بجامع   ــافعي في مصـــ ــرية، وتدايس زاوية ارمام الشـــ بالدفاا المصـــ

عن قضاء القضاة ثم طولون، وتدايس جامع ااقمر و ظر  وغير ذلو من الوظائـــــــف، ثم عزا 
  ، واستمر فظهر القلق من هلا المنصب، ويؤثر اال قطا، والعزلة  ،أعيد إليها بعد ثما ين يومـــــــــاا 

 ،(، واتفق له ما لم يتفق لغير 766حتى عزا بــــــعد ذلو  فسه )سنة    ،ويطلب ارقالة فال فجاب
ــه ــيطة إ-فإن اامير الكبير )يلبغا( مدبر المملكة  زا بنفســ ودخل عليه    ،لى داا وهو ملو البســ

ــتمر على الزاوية وجامع طولون وجامع ااقمر  ،واجا  أن فعود فهبى ــاء   ،واسـ وا فصـــل عن قضـ
 ثم توجه إلى الحجاز، وبعد الزيااة عاد إلى مكة فتوفي فيهـا.  ،القضاة وما يتعلق بهل  الوظيفـة

ــا للحدي            افل الكلمة عند   بللو،معموا ااوقا،   ولســــماعه،وبالجملة فإ ه كان محبــــــــــــ
 العشــرة،مع حســن   الســعد،و اا ما لم ينلـــــــــــه أحد من مزيد   الحج،كثير   الةبادة،كثير    الملول،
وقد كان قبل احيله من حماة فســـكن في محلة الباشـــواة قرب جامع   المدة،وطوا    الكلمة،و فاذ 
 القان.

 140  /تااي  حماة                                         

 ابن قاضي حماة 
 ( 1264ـ  1190هـ =  662ـ  586)

المعروف بابن    الدين،شـــرف   ااوســـي،عبد العزيز بن محمد بن عبد المحســـن اا صـــااي         
 بيالا    كبيراا،وكان لدااا    بهــــــــــا،وتوفي   حماة،وسكن   دمشق،ولد في   ف يه،  شاعر،  حماة:قالي 
  )كشف ذكر  الصفدي في مقدمة كتابه    ال يلزم(ما    )لزوملــــه مجلد كبير في  الشعر.جيد   فصيحاا،

ــتزام المندوب(، وله ديوان شعر   ال يلزم(السر المبهم في لزوم ما  ـــــــ ــا  )إلزام الضروب بالـــــ وسمـــــ
 مع العلمي العربي بدمشق.لخم سمي )ديوان الصاحـب شرف الدين اا صااي ـ ط(  شر  المج

 26ـ  25/   4ااعالم                                                               
مما ولــفه به )لــاحب الوفيا،( قوله: هو ارمام العالمة ااديب الشــاعر ابن القالــي عبد   •

مجد الحربي، وقرأ   اا صــااي، احل فيه والد ، وأســمعه المســند كله من عبيد   بن أبي ال
ــمع من جمـاعـة، وبر، في العلم واادب، وكـان من   كثيراا من كتـب اادب على الكنـدي، وســـــــ
ااذكياء المعدودين، وله محفوظا، كثيرة، سـكن بعلبو مدة، وسـكن دمشـق ن ثم سـكن حماة،  
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ــدااا كبيراا  بيالا معظماا، وافر الحرمة، كبير   ــن اوى عنه الدمياطي وأبو الح القدا،وكان لــــ ســــ
 اليو يني وابن الظاهري، وقالي القضاة بدا الدين بن جماعة.   

 131تااي  حماة /                                              
 

 عبد القادر العلواني
 م( 1958 – 000هـ =  000 – 000)

ــها،كان متبحراا في علوم اللغة العربية    العلوا ي:ااســـتاذ عبد القادا         الشـــعر   وفي  وآدابــــــــــ
تتلمل على الشــي  ســعيد النعســان وغير  من علماء    وارســالمي،ملما بالتااي  العربي  وعرولــه،

وكـاـ   ـله حلـقة داس في الجـامع النواي    حمـاة،كـان مـداســــــــــاا للغـة العربـية في ـثا وـيا،    حمـاة،
وـكان معروـفا ـبالتقى    الـعالـية،ـيداس فيـها ـعدداا من الكـتب العلمـية    الـمدفن،وحلـقة داس في ـجامع  

توفي  والدااســــــين،تتلمل على يدفه عدد كبير من الطالب    وســــــلوكه،لــــــوفيا في تفكير    والدين،
 تعالى.احمه     (1958)بحماة في سنة  

 الفداء(  )أبيمن مقدمة الدكتوا عبد الرزاق الكيال ي لكتاب  
 

 2  ابن قضيب البان
 م( 1630ـ  حو  1536هـ =  1040ـ  971)

من أبناء موســى الجون   المولــلي،من  ســل قضــيب البان الحســين    محمد،عبد القادا بن       
وولي   القاهرة،وأقام مدة في   مكة،وجاوا في   حـــــــــماة،ولد في   المتصوفين،من علماء    الحسني:

  القوم،  حا فيها منحى    كتاباا،ين له  حو أابع  حلب،وتوفي في   واالهما، قابة حلب ودفاا بكر وما 
الطبا، في  ) اقوس  و  الســعادة(  ) هج  و  المكية،على  ســق الفتوحا،    المد ية(  )الفتوحا،  منها:
 خ(  شعر ـ   )ديوان ط( وارلهيـة ـ   )المـواق   و  اآا( )ولف  و  الـسما،(أسراا 

 44/   4ااعالم                   
فسـكنون في محلة    )الحافم(فسـمون اليوم بي     حماة،ذكر الصـابو ي بهن للملكوا قرابة في   •

            المدينة.

 164تااي  حماة / ص                                        
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 1 المحبي
 م(  1614ـ  1559هـ =  1023ـ  966)

أقام مدة   دمشق، من أهل    فسر، م  قاض،  ف يه،   المحبي:عبد اللطي  بن محمد بن أبي بكر        
  بدمشق، وما،    وغيرها،وداس بالظاهرية    )بسواية(،وولي قضاء حماة    بمكة،وجاوا    استنبوا،في  
       الفته(. سواة  )تفسيرله 

 301معجم المفسرين /     
 1 ابن رزيـن

 م( 1310ـ  1251هـ =  710ـ  649)
ــين بن           الحموي،   العامري،بدا الدين   البركا،،أبو   ازين،عبد اللطي  بن محمد بن الحســـ

ــر   االـل،حموي   بالحدي ،ف يه ـشافعي من المـشتغلين   المصـري:ثم   و اب    والـشام،ـسمع بمصـــــــــ
ــى،في القضاء   ــرة.وتوفي    ودّاس،وخطب باازهر    وأفتــــ ــه    بالقاهــــ الطالبين لحفم   )منحةمن كتبــــ

   التيمواية.في  خ(ااابعين ـ    ااحادي 
 60/   4ااعالم             

 المشنوق 
 م( 1988ـ  1904هـ =  0000ـ  0000)

ــنوق        ــي، من اجاا التربية والتعليم، ولد في   :عبد   بن محمد ائي  المشـ ــياسـ ــحفي وسـ لـ
ـــنة، وـعاد إلى   حـماة، وا تـقل مع واـلد  إلى بيرو،، وتعلم فيـها وفي ـباايس، وداس في بـغداد ســـــــ
بيرو، مداســـاا في معاهد جمةية المقالـــد الخيرية ارســـالمية زهاء ابع قرن، وألـــدا لـــحيفة 

(، واختير  64ـــ   60تخب  ائباا عن بيرو، )  (، وا 73ـــ   47)بيرو، ـــ المساء (، واأس تحريرها )
ثم اعتزا العمل الســــــياســــــي، واأس لجنة التعليم في جمةية المقالــــــد،    ،خاللها وزيراا للداخلية

ــكو ــية وار كليزية    ،ولجنة ترجمة الروائع الدولية التابعة لليو ســــ أوكل إليها ترجمة الكتب الفر ســــ
 إلى العربية، ومن العربية إليهما، و شر مقاال، بااسماء المستعااة: ) الشي ، عصبي، القالي(.

  التربية(،   )فلسفةو  عفااي (، ) ريدو   ااسالل،معتقل وااء    )ذكريا،و   التربية(،  )تااي لـه       
 ذاتية.سيرة   حياتي(من   )فصواو  ااجنبية(،  متيازا،)االو  القاهرة(،أفام في   )عشرةو

 133ذيل ااعالم /                                                     
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   عبد النافع الحموي
 م( 1607ـ  000هـ =  1016ـ  000)

  بإدلب. وتوفي    الشام،سكن طرابلس   حـــــماة،فالل من أهل   الحموي:عبد النافع بن عمر         
ــه     ارخالص( ســواة    )تفسيرو   العقائد،منظومة في   الناجية(الهادفة إلى اعتقاد الفرقة    الرسالة)ل
ــ   )تحريرو   مجلد،في  ــب إلّي من د ياكم ثالث ـ وله   اسالة، خ(اابحاث في الكالم على حدي  حبـ
 171/  4ااعالم        أخباا.له    هّجـاء،وكان    ظـم،
ــلع من العلوم   • ــابو ي بهن الملكوا كان في غافة من اللكاء والفطنة والتضــ ــي  الصــ ذكر الشــ

وقد خدم في أوا أمر  القالـــــــي محمد بن ااعوج بتعليم أوالد  القرآن، فجعله كاتباا    ،والفنون 
ــا،  ــرعية، ثم اقي إلى أن ا فرد بالفتوى من حمص لحماة للمعرة، وشــ عند  في المحكمة الشــ

ثم وقع  بيته وبين القالــــي الملكوا عداوة فشــــكا  لألمير حســــن   ،الد الشــــاميةذكر  في الب
  ، فضـــاق  عليه حماة  ،فقصـــدوا أذيته  ،وهجا بني ااعوج بهشـــعاا عديدة  ،فحقد عليه  ،ااعوج

فصــمم ابن ســيفا   ،ثم تغالــبا فهجا   ،فهكرمه حاكمها ) يوســف بن ســيفا (  ،ففر إلى طرابلس
 ا جاواهـا .على قتله فهرب منه إلى حلب وم

ــل تود العين    فيه:ومما قاا    عليه،وقد ذكر  الخفاجي وأثنى         وأديب بدفع    قربه،" هو فالـــ
 165ـ  164تااي  حماة / ص                   “.وتاج عروس أقرا ه   زما ه،

 ابن وهبان 
 م( 1367ـ  000هـ =  768ـ  000)

ولـــــــي   أديب،  حنفي،ف يه    الدين:مين  أ  الدمشقي،عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحااثي        
ــماة،قضاء   ــحو ااابعين من   حــــــ ــي في  ــــــ ــد( )قيد  له:  عمر .وتوفــــــ مفردة   }طبع   )خ(  الشرائــــــ

ــة باسـم " منظومة ابن وهبان   وهي منظومة من ألف بي  لـمنها غرائب المسـائل   “{ومشـروحــــــــ
  4536في ســـشـــتربتي اقم   مجلدان،  الشـــرائد،قيد  )خ( شـــر   القالئـــــــــــــد(  و)عقدفي الفقه ـــــــــــــ 

ــ   ااخياا( )خ(ااخباا في محاسن السبعة    )أحاسنو   -والصادقية   و)امتثاا فعني القراء السبعــة 
 180/   4بيتاا.           ااعالم   127منظومه في   )خ(  عمرو(اامر في قراءة أبي  

 قاضي حلب البارزي 
 م( 000ـ  000هـ =  730ـ  000)

وقرأ   حماة، شــه في   الدين:فخر  الحموي،محمد بن الباازي الجهني    عثمان بن كماا الدين      
ـــياا    آـباـئه،فيـها العلوم على   ــه وجلس في   فـجهة،وفيـها توفي   لحـلب،ثم عين ـقالـــــــ بـعد أن تولـــــــ
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ــر.ينتظر إقامة    الحكم،مجلس   ــري    العصـــ ــا،وكان فحفم كتاب الحاجبية في النحو والتصـــ  أفضـــ
ــهامة،وكان ذا عفة   ــداقة،ووا،    وشــ ــفاا  وحي ولــ ــف عليه الحلبيون والحمويون أســ نما توفي أســ

           شديداا.
 144تااي  حماة / ص                                 

 الحوراني 
 م( 000ـ  000هـ =  1085ـ  000)

ــي  عثمان         ــيد أحمد بن أبي الوفا بن الشـــ ــيد علـــــــــــــــي بن أبي النجا أبو الوفا بن الســـ الســـ
ا تفع    الشـجرة،فسـكن في محلة سـوق    كريماا،عالماا مهاباا    فالـالا،كان مفتياا في حماة   الحواا ي:

 169تااي  حماة / ص                                       كثيرون.بعلمه  
 الحرالّـي

 م( 1241ـ  000هـ =  638ـ  000)
 ألـولي،  ف يه،  مفسـر، الحسـن:أبو    الت جيبي،علي بن أحمد بن الحسـن بن إبراهيم الحراّلي        

ــة من أعماا مرسية    المغرب،من علماء     وتعلم، ا  شه  ولد بمراكش وبه  باا دلس،ألله من حراّلـــ
ثم عاد إلى المغرب واسـتوطن بجايـــــــــــة في   وتصـّوف،  العلماء،ولقي    وحج،  المشـرق،واحل إلى  

ووقع بينه وبين لـــاحب الدفاا المصـــرية    بمصـــر،وعاد إلى المشـــرق فهقام في بلبيس    الجزائر،
ــي.فتوجه إلى الشام وأقام بحماة إلى أن   منها،فهخرج   كالم، المقفل  الباب    )مفتا   كتبه:من    توفـــ

     خ(.لفهم الكتاب المنزا ـ  
 352معجم المفسرين /   

 الكيزواني 
 م(  1548ـ  1483هـ =  955ـ  888) 

ــن قطـب اـلدين    محـمد،علي بن أحـمد بن         ويـقاا    ـبالكيزوا ي،المعروف    الحموي،أبو الحســـــــ
ــوفي    الكازوا ي: ــاذلي،لــــــ   الطائف، وتوفي بينها وبين    بمكة،تنقل في بع  البلدان وجاوا   شــــــ

ــرو    ااقطاب( )آدابله كتب منها    بمكة،ودفن  ــااي في معا ي أحادي  منتخبـــــــــــــة من   )السـ السـ
  التصوف، في  خ(ــــــــ   )المقاما،و  والظاهر(،  الجواهر في المفاخرة بين الباطن    ) ثرو    البخااي(،
     التيمواية.في   بالمجاميع،

 258/   4ااعالم                                                                      
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 علوان 
 م( 1530ـ  000هـ =  936ـ  873)

  لوفي،  بعلوان: الملقب    الحموي،ثم    الهيـتي، علي بن عطية بن الحسن بن محمد بن الحداد        
حبول الم  )الجوهرمنها    وتصا ي ،و ظم    واراشاد،له كالم في العظا،    الشافةية،من فقهاء    فالل،

ـ    )مصبا و    ميمية،قصيدة    ط(ـ   الوالفة  الرباط   الفقه،فــي    خ(الهدافة ومفتا   منه  س  في 
و)المعراج ـ خ (، و)النصائه المهمة للملول   النبويـــة،في السيرة    خ(ـ    )مختصرو    وقطر،ودمشق  

تائية ابن مون ـ خ(، و) شر   ي واائمة ـ خ(، و)مجلي الحزن عن المحزون في مناقب علي بن م
الفااض(، و)بيان المعا ي في شر  عقيدة الشيبا ي  ـ ط( و) سـما، ااسحاا في مـناقب ااوليـاء  

-ط( و)عرائس الغرا الفكر في أحكام النظر  -)الجوهر المحبول في  ظم السلولوخ (،  -ااخياا
ة على  ألله من هي  )مدين  ،خ(، وااخيران عندي-خ( و ) تحفة ارخوان في مسائل ارفمان

 الفرا،(، ومولد  ومنشؤ  ووفاتـه في حمـاة .  
 313ـ  312/  4ااعالم                                                                  

الشي     • ومجاهدة    بالكراما،،كان مشهوااا    الصابو ي: قاا  بالةبادة  أوقاته   النفس،مستغرقاا 
  مهدوماا، لبه في بع  اافام فوجد مسجد   ثم أ   الجسر،قضى بع  حياته في محلة باب  

وتوفي   حياته،وأمضى فيها ب ية    )العليليا،(،فرحل إلى محلة    هادميه، دفع    وال قوة له على
المعروفة بحماة في محلة   وخلف ولدين  جيبين أحدهما الشي     العليليا،، ودفن في زاويته 

بنان ـ واث مقام أبيه واعاا ولالحاا  وهو من العلماء الفضالء المشاا إليهم بال  الوفا،محمد أبو  
 كثيرون. وا تفع به خلق  وإاشاداا،وعلماا وزهداا 

    فضالء.ومن هل  اللايـة  إليه، وللشي  علوان ذاية باقية في حماة معروفون بنسبتهم      
               161تااي  حماة / ص                                                

   علي األرمنازي 
 م( 1915ـ  000هـ =  1333ـ  000)

  ) هر ألـدا بها جريدة    )بسـواية(،من أهل حماة    شـهيد،  كاتب،  ااامنازي:علي بن محمد        
ــي( وشــــــــــاال في الحركـة القومـية العربـية أـفام حكم الترل    ااولى،قبـيل الحرب العـالمـية    العـالـــــــ
ــة من حكم عليهم    )العثما يين(، التركي في   العرفي( )الديوانفلما  شـــب  الحرب كان من جملـــــــــــ

      بيرو،.وقتل شنقاا في   )الالمركزية(،لدخوله في حزب    بالمو،،  )عاليه(
 19/  5ااعالم                                                              
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  ابن مليك
 م( 1511ـ  1436هـ =  917ـ  840)

ــقي،ثم    الحموي،ابن ملـيو    علي،علي بن محـمد بن          ــاعر،  اـلدين:عالء    اـلدمشـــــــ وـلد    شـــــــ
لـــــــــه    بدمشق،وتوفي    الشعر،وبر، في   باادب،واشتغـــــــــل   فتفقه،  دمشق،وا تقل إلى    بـــــــــحماة،
     شعر .ديوان   ط(اادبية من الرياض الحموية ـ   )النفحا،

 11/   5ااعالم    
 2 الحموي

 م( 1391ـ  000هـ =  793ـ  000)
 مفســـــــر،  الدين:عالء    الحموي،علي بن محمد بن فحيى بن أحمد بن عماد الدين القاداي       

 القرآن(.  )تفسيرمن آثاا    بحماة،توفي   الكيال ي،من أحفاد محيي الدين 
 379معجم المفسرين /                                                                    

 ابن مقاتل  
 م( 1359ـ  1295هـ ـ  761ـ  695)

ــاعراا،كان   حماة،من أهل    زّجـــــــــــــاا،  الحموي:علي بن مقاتل بن عبد الخالق         وغلب عليه  شـ
 .مجلدان  )ديوان(جمع  أزجاله في  زما ه،وا تهى إليه فن ه في   به،فاشتهر    الزجـل،

 23/  5عالم اا

 سديد الملك 
 م( 000ـ  000هـ =  475ـ  000)

 شـــيزا:لـــاحب قلعة    الملو،أبو الحســـن ســـديد  الشـــيزاي،علي بن مقلد بن منقل الكنا ي        
وكا      منقل،وهو أوا من ملو قلعة شـيزا من بني    كريمــــــــــاا،  النفس،قوي    مقداماا،كان شـجاعاا 
ولم   (،474اجــــب )سنة  ي  فنازلها وتسلمــــها باامان ف  بهخلها،فحدثتــــه  فسه   الروم،القلعة بيــــد  

وقتل  كل من كان فيهـــــــــــا من    فهدمتها، (552  )سـنةحتى جاء، زلزلة   أوالد ،تزا في يد  ويد  
وخرج من بيتــــــــــــه جماعة  جباء أمراء فضــالء  مقصــوداا،وكان ســديد الملو الملكوا    منقل.بني  

       أفضاا.جيد  وكان له شعر  وغيرهما،من الشعراء كابن الخيتاط والخفاجي  حماةومدحه    كرماء،
 154تااي  حماة / ص         
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 علي الناصر
  م( 1970ـ  1894هـ =  1390ـ  1311)

ــر،علي          ــعر   طبيب،  الدكتوا:  النالــــ ــتقر في   حماة،ولد في   واادب،غلب عليه الشــــ واســــ
له كتابان    قاتله،ولم فعرف    عيادته،ووجد مقتوالا بالرلــاص في   ســنة،فهقام  حو عشــرين    حلب،

ــ   )دنو   ط(،المسحواة ــ    )البلدة ثريان     )قصة وثالثة دواوين شعرية مطبوعة سماها    ط(،الدمو، 
  أ ا(،   )هلاو  )ااغواا(،منها   شـــــــعر ،وترل مخطوطا، من    واحد(،في   )اثنانو  )الظمه(،و   قلب(،

     المطاف(.  ) هافةو
 27/   5ااعالم    

 2الكيالني 
 م(  1702ـ  000هـ =  1113ـ  1040)

كــــان  متصــــوف، فالــــل، الحمــــوي: القــــاداي، الكيال ــــي،علــــي بــــن فحيـــــى بــــن أحمــــد       
ــة  ــجادة القادايـ ــي  السـ ــاة،شـ ــة  بحمـ ــولى  قابـ ــراف،وتـ ــوفي  ااشـ ــا.وتـ ــي  فيهـ ــه فـ ــم جمعـ ـــه  ظـ لـ

                بالظاهرية. خ(ـ   )ديوان
 32/  5ااعالم                                            

قـــاا المـــرادي: هـــو ابـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد بـــن قاســـم الكيال ـــي، قـــرأ علـــى شـــيخه   •
   حماة.الشي  فحيى الحواامي اللي كان من فضالء  

 173تااي  حماة / ص                                                                   

 السعدي 
 م(  1608ـ  1567هـ =  1017ـ  974)

 والوفاة،دمشقي المولد    االل،حموي    العلماء،من    مقرئ   السعدي:عمر بن إبراهيـم بن علي        
السعدفة ـ  )الفوائدويرجه أ ـه مصنف  ل قراء.وتصدا  القراءا،،وتقدم في  والقاهرة،تعلم بدمشق 

   التجويد.شر  منظومة البن الجزاي في   الظاهرية،في  خ(
 40ـ  39/  5ااعالم                                                             

  مصر، قرأ على الشي  الرملي في    كاسوحة(،  )بابنذكر الشي  الصابو ي بهن الملكوا يلقب   •
 قليل الحم   عالماا، كان فالالا  وغيرهم، وابن غا م المقسي والشربيني 

 172تااي  حماة / ص                                                                 
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 1 الملك المظفر

 م( 000ـ  000هـ =  587ـ  000)
ــاحب ااوقاف والمدااس الكثيرة في حماة           ــا  بن أيوب، تقي الدين: لــ ــاهنشــ عمر بن شــ

وغيرهـــــــــا، بنى في الفيوم من مصر مداستين، وبنى مداسة في الرها، وكان أديباا فالالا شجاعاا  
ــلفي وأبي طاهر بن عوف وغيرهما، وله  ظم حســـــن وقد   ــمع الحدي  من الحافم الســـ محدثاا، ســـ

ء بهبد، القصـائد، ومنهم أسـعد بن مماتي، قضـى هلا الملو أفامه في الحروب، وهو مدحه الشـعرا
 اللي حفر خندق قلعة حماة مائة ذاا،، وفصل الباشواة عن القلعة.

 119/    )بتصرف(تااي  حماة                                                        
 

 ابن العديم 
 م( 000ـ  000هـ ـ  734ـ  000)

المعروف بابن    القاســـــم،أبو   الدين، جم    الحنفي،عمر بن الصـــــاحب كماا الدين العقيلي          
من الفنون وعلوم اادب،    عنـد ،مجيـداا في أكثر العلوم    دهر ،وزينـة    زمـاـ ه،كـان عالمـة    العـدفم:
بحي  أ ه لن    عجيــب،وتحفم   طبيةية،ذا مروءة  والشعر،وكان جيد الخط   لغير ،فكون   إنما قل  

  عظيمة، ذا مكا ة    الملول،معتبراا عند    حماة،وكان قالي   واليته،فحفم عنـــــــه أ ه شتم أحداا مدة 
وقد آثر لاحب حمــــــاة بعد وفاة ابن العدفم أن ال ينقطع أمر   جنازته.مشى أهل البلد كلــــــهم في 

رد ال فولى بعد  ابنه جماا الدين عبد   وهو شــاب أم  حماة،تولية القضــاء من هلا البي  اهل  
     بعااليه. با،  

 141ـ  140تااي  حماة / ص           
 

 ابن عبد الحموي 
 م( 000ـ  000هـ =  000ـ  000)

ــليمان بن فعقوب بن عبد         ــر، الحموي:عمر بن علي بن سـ   طبقاته، ذكر  الداوودي في   مفسـ
 " له تفسير في  حو الثالثين مجلداا "، ولم يزد على ذلو.  وقاا:

 397معجم المفسرين /                                                                     
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 ابن الفارض
 (000ـ  000هـ =  632ـ  576)

ثم احل والد    ومجد،كان آبائه بي  في حماة    الدين:شرف    االل،عمر بن المرشد الحموي    
 مرااا، وديوا ه مطبو،    مجيدا،شاعرا    زاهدا،و شه فيها ت يا عابدا    الملكوا،فولد له عمر    مصر،إلى  

 كثيرة. ولديوا ه شرو   عديدة،وتائيته الكبرى لها شرو   يلكر،وشعر  أشهر من أن 

 142  تااي  حماة / ص                                
 المّحـار 

 م( 1312ـ  000هـ =  711ـ  000)
 عته    شــاعر،  الدين:ســراج    حماة، زيل   الحلبي،عمر بن مســعود بن عمر المّحاا الكنا ي         

   دمشق.توفي في   خ(.شعر ـ   )ديوانله   بعضها،وأواد   الموشحا،،ابن شاكر بالحكيم لاحب  
 66/   5ااعالم                                                       

 عمر يحيى 
 ( 1979 – 000هـ =  000 – 000)

ــاعر النواعير       ــي  فحيى الفرجي : شــ ــتاذ عمر بن الشــ داس على والد  وعلى علماء   ،ااســ
ــاتلة قداي العم  ،مدينة حماة ــب هو وااســـ ــعد الكيال ي  وأثناء الحرب العالمية ااولى ا تســـ ر وأســـ

حي  داسوا فيها اللغة العربية، وكا   هل  المداسة في   ،وغيرهم إلى المداسة الصالحية بالقدس
وبعد أن دخل الفر ســـــيون إلى ســـــواية شـــــعروا أ ه وافاقه يبثون او   ،مســـــتوى الجامعة آ لال

فلهبا إلى    ،التمرد عليهم في  فوس الشباب فنفو  هو وااستاذ عثمان الحواا ي من ســــــــــــــــواية
ولكن ســــرعان ما اكتشــــف المســــتعمرون اال كليز أ هما    ،وعمال هنال في ســــلو التعليم  ،البحرين

 يبثان او  التمرد عليهم بين الطالب والشباب فنفوهما إلى الهند .
فعين ااســتاذ عمر فحيى مديرا لمداســة داا    ســواية،وبعد أن لــدا العفو عنهما عادا إلى        

لخالة التي كان أ شهها الملو فيصل مع جماعة من أعيان حماة في قصر العظم العلم والتربية ا
ــبه فيما بعد متحف حماة   –بحماة   ــا للغة العربية في ثا ويا، مدينة   ،-ألـــ   حلب، ثم  قل مداســـ

 التقاعد.وبقي فيها إلى أن أحيل إلى  
ضـع ـسنين أقام  له  وقبل وفاته بب  (،1979)توفي ـسنة   )البراعم(،له ديوان مطبو، عنوا ه        

 .-احمه   تعالى   –الدولة حفلة تكريم تقديرا ادبه وخدماته  
 الفداء. عبد الرزاق الكيال ي عل كتاب أبي  الدكتوامن تعليقا، 
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 عيسى بن مودود 
 م(  1188،  000هـ =  584ـ  000)

، ولد االـل، مسـتعربتركي    الشـعراء،واا من    المنصـوا:أبو    علي،عيسـى بن مودود بن         
   حسن.شعر(، وشعر   )ديوانله اسائل، و    فيها،وولي )تكري (، وقتله إخوته   حماة،في 

 109/   5ااعالم                                              
 شيخ الزور 

   (م2021ـ  1938هـ =   1443ـ  1356)
فائز بن عبد القادا بن محمد شـي  الزوا: من مواليد حماة بسـواية، تعلم بـــــــــــها وبحلب         

ــل على أهلية التعليم االبتدائي من حلب عام ) (، وإجازة في آداب اللغة  1955ودمشـــــــــق، حصـــــــ
ــاة1972العربية من جامعة دمشق عام )  ثم(  1975-1955)(، دّاس في محافظتي الحسكة وحمـ

- 1975س االبتـدائيـة وارعـدادفـة والثـا ويـة في دولـة ارمـااا، العربيـة المتحـدة )س في المـداا داص 
ــادة اللغة العربية )1992 ــها لمـــــ ، ثم غاداها إلى دولة قطر  (1994-1992(، ثم عمل موجهاا بـــــ

ــها وإماماا وخطيباا في مسجد النعمان بن بشير   ،حي  عمل معلماا وأميناا لمكتبة مداسة اا دلس ب
ــمتها ــل على إجازا، في القراءا، والتجويد في   في عالـــ ــم و افع وابن كثير   )قراءة. حصـــ عالـــ
وتتلمل على يدفه في التجويد   المحمد(،عبد    )ســـــعيدمن شـــــي  القراء   البصـــــري(وأبي عمرو  

  الكريم( طبع في ترتيل القرآن   )داوسألف كتاب    العشــــــــرا،،وحصــــــــل منه على ارجازة   الم ا،،
وتقرا تدايســــــه في الحلقا،    القبوا،و اا   والســــــعودفة،بضــــــع عشــــــرة طبعة في قطر وارمااا،  

وله من المؤلفا،    بــــــــــها.القرآ ية وفي بع  الجامعا، ارسالمية للسهولة والبساطة التي فمتاز  
المعالم في الجمع بين اوايتي شــــــــةبة وحفص عن   )تولــــــــيهالمطبوعة على الحاســــــــب اآلي 

اامر في الجمع بين    )تيســيرو   كثير(،في الجمع بين قراءتي عالــم وابن   ر)التيســي  عالــم(، و
ــم وأبي  ــافر وأ يس   )زادو   القراءا،،وهي في   عمرو(قراءتي عالــ ــامر(المســ مختااا، من    المســ

 وأوالد .عاش فترة طويلة بعيداا عن وطنه    وغيرهـا.  والنثر،الشعر 
 فائز عبد القادا شي  الزوا       1999/  7/   5الموافق  ،1420ابيع ااوا  21   

عليه  ، وللي  توفي ااستاذ الشي  فائز عبد القادا شي  الزوا في مدينة الدوحة في مدينة قطر
بل تربى    ، وترل واائه مؤلفا، إسالمية وقرآ ية ااقية  ،احمه   تعالى احمة واسعة   ،هنال  ودفن

، جمعنا   و قطرأو االمااا،  أ  في أي مكان حل سواء في حماةعلى يدفه قراء وعلماء ودعاة  
 أ.د/ غسان حمدون.     به في الفردوس ااعلى. 
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 الناصر األيوبي
 م( 1237ـ  1203هـ =  635ـ  600)

قليج أاسـالن )الملو النالـر( ابن الملو المنصـوا محمد بن عمر بن شـاهنشـا  اايوبي:           
هـــــــــــ(، وجر، بينه وبين الســلطان الملو الكامل    617توالها بعد وفاة أبيه ســنة )  ،لــاحب حماة

ــنة  ــليمها إلى أخيه محمود  ،626)محمد بن محمد( حوادث أد، إلى إخراجه من حماة ســـــ وتســـــ
ومدة حكم النالر لحمــــــاة تسع سنين إال  حو شهرين، وجعل له    ،المنصوا محمد )المظفر( ابن

الكامل قلعة بااين )بين حماة وحلب(، فهقام فيهــا إلى أن خشي أخو  ) المظفر ( أن فسلمها إلى  
(، واحل النالر إلى مصر، فبلا له الكامل  630سنة )  ارفر ج لضعفـه، فهخرجه منها بعد حصاا

ق من الكالم )كما فقوا المؤاخ  لي، وأطلق له أمالل جد  بدمشق، ثم بدا منه ما ال يإقطاعاا جليالا 
 أبو الفداء(، فاعتقله الملو الكامل، فتوفي في السجن، وكا   وفاته قبل مو، الكامل بهفام.    

 203/   5ااعالم    
 كامل شحادة

 م( 000 – 000هـ =  000 – 000)
الزم ااسـتاذ أحمد قداي الكيال ي    حماة،راقباا لرثاا بمحافظة  كان م شـحادة:ااسـتاذ كامل         

فقرؤون النصـــــــوص المدو ة    حماة،وكان فطوف معه على اآثاا في محافظة   (1952)منل عام 
الحق لصـوص اآثاا  يهدأ، كان وال يزاا شـعلة من النشـاط ال  دفاترهم،على ااحجاا وينقلو ها إلى  

ــف   لمتحفها،لنعمان مديرا  ثم  قل إلى معرة ا  مكان،في كل  فهحيا  من العدم، وجمع فيه ما اكتشــــ
 (.1999)وال يزاا مديرا له حتى اآن   الجميلة،في منطقة المعرة من اآثاا ولوحا، الفسيفساء  

وعن   بحمـاة،الكبير    )الجـامعلـه كتـابـا، كثيرة عن اآثـاا منهـا كتـاب عن الجـامع ااعلى         
ــتان   ــر العظم   الكيال ية(  )القاعةر الطيااة الحمراء بحماة  وعن قصــــــ   النواي،البيمااســــ وعن قصــــ

، وعن -احمه     –باالشــترال مع ااســتاذ عبد الرحيم المصــري   اآن(متحف حماة    )وهوبحماة  
وكثير غيرها، مع كثير   سواية،وعن الحضااة القدفمة في شمالي    وادان،وعن قصر ابن   أفامية،

 باآثاا.من المحالرا، والمقاال، في المجال، الخالة  
والتي كا   تســمى ســابقا    الشــرقي،وقد حقق أخيرا قبر عمر بن عبد العزيز في قرية الدير       
ولــاا الناس يزواو ه ويتلكرون ســيرته    وحدفقة،وقد امم القبر وبني حوله بناء    ســمعان(، )دير

ويقوم مع عالم آثاا فر سـي بمسـه جميع المناطق    له.عليه ويدعون    يترحمون ولـالحه وعدله و 
ــوص اليو ا ية والروما ية   ــف عن النصـ ــواية للكشـ ثم ترجمتها إلى اللغتين العربية    المحفواة،السـ
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وإقامة أعمدتها وأقواسها من جديد بعد أن   )أفامية(ومما يلكر له بالشكر إحياؤ  آثاا   والفر سية.
 لتراب.ا   دفينة  اك

 الفداء(  )أبو من تعليقا، الدكتوا عبد الرزاق الكيال ي على كتاب  
 ماري عجمي 

  م( 1966ـ  1888هـ =  1385ـ  1305)
  شـــــــاعرة،    ابغة،  أديبة،  اااثوذكس:من طائفة الروم   العجمي،مااي بن  عبد  يوســـــــف           

  عشـر، في القرن الثامن  إلى دمشـق   الحموي(  )اليانا تقل جدها ااعلى    حماة،ألـلها من سـكان  
ولد،   )العجمي(.فقيل لــــــــــــه    العجم،واحل جدها يوسف من دمشق في تجااا، بالحلي إلى بالد 

وعّلم  في   وار كليزية،وتمكن  من العربية    (،1903)سـنة    وأخل، شـهادتها  دمشـق،و شـه، في 
ــنة    (،1905)، وفي بواســـــعيد  (1904-1903)زحلة   ــية   (1906)ومن ســـ في المداســـــة الروســـ

ــــــــــــروس(وأ شه، مجلتها    بدمشق،  نالفر سيسكاوعلم  اادب العربي في معهد   بدمشق،  )العــــــــ
عن   ط(الحسناء ـــ    )المجدليةوأوا ما ترجم    (.1925ـــ    1918)ثــــــم   (1914ـــ  1910)بدمشق  

و شر،    (،1926)واحتفل بيوبيلها الفضي   ماتيوز.لباسيل   ط(الغافا، ــــ   )أمجدثم   ار كــــــــــــليزية،
وحالـر، عن   .1944سـنة    و ثرها(من شـعر مااي   )مختااا،جمةية الرابطة النسـائية في دمشـق  

وا قطعـ  رمـداد بع  الصـــــــــحف ودو ارذاعـة في ااقطـاا العربيـة   وغيرهمـا،المعري والجـاحم  
  النسائية( الجمةيا،   )اتحادوأقام لها    دمشق.وتوفي  في   طويالا،إلى أن مرل  مرلاا   والمهجر،

ــنة   ــ يقاتها عدداا من مجلة    تهبين،حفلة    1966سـ ــدا، شـ ــعر   )العروس(ألـ بما ألقي فيه من شـ
                      و ثر.

 254/   5ااعالم                          
 ابن نــجا 

 م( 1245ـ  000هـ =  643ـ  000)
أبو   الصـــــالحي،محاســـــن بن عبد الملو بن علي بن  جا التنوخي الحموي ثم الدمشـــــقي         
الضيائية    )المداسةوبنى    وحّدث،أفتى    الزهاد،من المتقشفين    حنبلي،ف يه    الدين:لياء    إبراهيم،

   بـه.ودفن   دمشق(، )فيوتوفي بقاسيون    الحنابلة،ووقفها على    بدمشق،  المحاسنية(
 282/   5ااعالم                                                         
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 3 الحموي
 م(  1573ـ  000هـ =  981ـ بعد  000) 

له )حادي ااظعان   احالة،  النعمان،محب الدين بن تقي الدين الحموي: قالـــــي معرة             
ــرية  ــفر  من  جد إلى  -النجدفة إلى الدفاا المصــ ــنة  خ( في ولــــف ســ ــر ســ ، و)بوادي 978مصــ

، والرحلتان في مجمو،  981خ( احلة ثا ية من دمشـــــق إلى اآســـــتا ة ســـــنة  -الدمو، العندمية  
 282/   5ااعالم      ـ د(.     1979مخطوط بالبلدفة )ن ـ  

 3 ابن جماعة
 م( 1333ـ  1241هـ =  733ـ  639)

أبو عبد   الدين،بدا   الشــــافعي،محمد بن إبراهيم بن ســــعد   بن جماعة الكتا ي الحموي       
ــاة،ولد في    الدين،من العلماء بالحدي  وســــــائر علوم    قاض،   : وولي الحكم والخطابة   حمـــــــــــــ

فقضاء الشام، ثم قضاء مصـــر إلى أن شاخ وعمي، كان من خياا   بمصـــر،ثم القضاء    بالقدس،
 2خ( في طوبقبو )-القضاة، وتوفي بمصـــر. له تصا ي  منها )المنهل الروي في الحدي  النبوي 

و ) غرة التبيان لمن لم ف ســــمص في   ،(، و ) كشف المعا ــــي في المتــــشابه من المثا ي ــــ خ (6:  
(، و)تلكرة الســامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ـــــــــــ ط(، و) غرا البيان لمبهما،  خ-القرآن

في السيرة النبوية خ(  خ( و )مختصــــــر  -القرآن ــــــ خ(، و)تــــــحرير ااحكام في تدبير أهل ارسالم
ــ خ(  ،و)مسند ااجناد في آال، الجهاد( ــر ــــ ــاة دمش  ،وأااجيز في )قضاة مصــــ   ، خ (  -قو) قضــــ

خ( قطعة منه في -واســــــالة في )ارســــــطرالب( و)الفوائد الغزيرة في حدي  بريرة  ،خ(-و)الخلفاء
 المكتبة العربية بدمشق .  

 298ـ  297/   5ااعالم    
  محب الدين

 م(  1608ـ  1542هـ =  1016ـ  949)
المعروف بمحب    الفضل، أبو    الحموي، محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلوا ي          

  )لاحبوهو جد أبي المحبي    الشافةية،من فقهاء    عصر ،من كباا علماء    الدين:الدين بن تقي  
 فيها. فتوفي    دمشق،وسكن    ومصر،واحل إلى بالد الروم وتبريز    حماة،ولد في    ااثر(،خاللة  
  الكشاف، في شر  شواهد    ط(اآفا، ـ    )تنزيلو  الفقه، منظومة في    ط(الحكام ـ    )عمدةمن كتبه  

و حو   خ(-بوادي الدفاا الرومية  العدميةالدمو،    خ( و)باديالمضية في الرحلة المصرية ـ    )الداةو
 59/  6ااعالم       .  عشرين اسالة جمع  في مجلد
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الشي  الصابو ي به ه حاز إفتاء الشام، وكان ممن توحد في عصر  في معرفة العلوم،  ألاف 

خصولاا التفسير والفقه والنحو والمعا ي والفرائ  والحساب والمنطق والحكمة والزايرجا والرمل  
 وغير ذلو، وله شعر جميل، وله ذاية في دمشق. 

 172 /تااي  حماة                                                                   
ف يه    • به ه  عادا  ويه   ااستاذ  فقهاء    حنفي، ذكر  من  به ه  ااعالم  في  ذكر  لما  خالفاا 

كلس و وأ ه ولي القضاء بمصر وحمص وحصن ااكراد ومعرة النعمان ومعرة  سرين    الشافةية،
بالمحكمة    وإعزاز، القضاء  يابة  بـها  فولي  بدمشق  استقر  بها    الكبرى،ثم  العسكر  وقضاء 

 بـها. وما،  وداس،وأفتى   الشامي، وقضاء الركب 
 504معجم المفسرين /                                                                

 
 4 ابن جماعة

 م( 1416ـ  1348هـ =  819ـ  749)
الحموي ثمص   الكـنا ي،أبو عـبد   عز اـلدين    محـمد،محـمد بن أبي بكر بن عـبد العزيز بن           
ألله    والبيان،عالم باالوا والجدا واللغة    جماعــــــة:المعروف كسلفه بابن    الشافعي،  المصري،

وسكنها وتتلمل البن   القاهرة،ل إلى  ا تق  ااحمر(،البحر   شاطئ  )علىومولد  في ينبع    حمـــاة،من  
 بالطاعون.وتوفي فيها   خلدون،
" و ظر في كل الســخاوي:قاا   كراســين.جمع  أســماء كتبه في   التصــني ،وكان مكثراا من       

حتى   والنفط،فن حتى في ااشــــــياء الصــــــناعية كلعب الرمه وامي النشــــــاب ولــــــرب الســــــي   
ــج وفنون الطب  م،والنجو حتى في علم الحرف والرمل   الشـعوذة، ــه    “.ومهر في الزيــــــــ من كتبــــــــ

)إعا ــــــــة ار سان على أحكام السلطان( و )اامنية في علم الفروسيــــــــة( و)المثل  في اللغــــــــة(  
ــه، في التيمواية، ثالثة مجلدا،، شـــر  جمع الجوامع في االـــوا،  -و)النجم الالمع خ( بخطــــــــــ

ــ ط ( بشـر  منظومة ) غرامي لـحيه ( في مصـ  و ) داج المعالي    ،طله الحدي و)زواا التر  ــــــــ
في شر  بدء اامالي ــ خ(، و)المسةف والمعين ــ خ(  ــحو، و) الكوكب الوقاد في شر  االعتقاد 
ــ ط(، و)حاشية على المغني(، و)ثالث حواش   ــ خ (، و)حاشية على شر  الجاابردي للشافية ــــ ــــ

ة ــ خ(، و)التبيين ــ خ( في و)منتخب  زهة االبــا ــ خ(، و )مختصر السيرة النبوي   على المطوا(
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شر  ااابعين النووية، و)لمعــة اا واا ــ خ في التشريه، و)غافة ااما ــي في علم المعا ي ــ خ(،  
 و) الجامع ( في الطب .                  

 57/   6ااعالم                                                                            
 4 الحموي

 م( 1300ـ  حو  000هـ =  700ـ  حو  000)
ــانلـــه    طبيب، الحموي:محمد بن أحمد بن علي          ــ   )البيـ   خ( في كشف أسراا الطب للةيان ـ

 هـ. 696المتوّفى سنة    الرسولـي،اّلفـه ابي الفته عمر بن يوسف    المصرية،بداا الكتب  
 324/   5ااعالم                                                          
 العظم 

 م( 1880ـ  1817هـ =  1297_  1232) 
ولد في معرة   ،محمد بن أســــــــعد بن أحمد بن مصــــــــطفى العظم : شــــــــاعر من اهل حماة       
ــين العظم ( في حماة  ،وقتل أبو  وهـــــــــــــو طفل  ،النعمان فقرأ اادب والفقه    ،فربا  ابن عمه ) حسـ
له ديوان شعر   ،وتوفي فجهةا بحمــــــــاة  ،اا للعمرا يــــــــةوتولى بع  المنالب وعين حاكم  ،الشافعي

ــ ط ( وديوان آخ مخطوط عند حفيد  الســيد محمد   رســما  ) الفرائد النظمية والقالئد العظمية ــــــــــ
( 159و ) البدفع في علم البدفع ( اسالة لمنها بدفةية من  ظمه في )  ،إحسان العظم في حماة

ــ ط(، وكان   ،(  وعا من البدفع 157احتو، على )    ،بيتا ومولد  بوي ســـما ) البرود المولوية ــــــــــ
 .   اوينو ظم كثيراا من الموشحا، والدو   ،ملما بالموسيقى

 33/   6ااعالم                                                             
 2 المحـبـي

 م( 1699ـ  1651هـ =  1111ـ  1061) 
ــقي           ــل، الدمشـــ ــل   بن محب   بن محمد المحبي، الحموي االـــ محمد أمين بن فضـــ

ااثر في أعيان القرن  )خاللـــــــةفصـــــــنف  عصـــــــر ،عني كثيرا  بتراجم أهل    أديب،مؤاخ باح   
ــ   ــ    ) فحةو    مجلدا،،  أابع ط(الحادي عشر ـــــ  حا فيه منحى   خ(الريحا ة واشحة طلى الحا ة ـــــ

ــ  )قصدو  واحد،مجلد   االباء،الخفاجي في ايحا ة   ــن الدخيل ــ ــيل بما في اللغة مــ على    خ(السبــ
ــاف إلـيه  )ـماو    الميم،بلغ ـبه    الهـجاء،حروف  ــاف والمضـــــــ   )جنى و  خ(،-ف عّوا علـيه في المضـــــــ

ولد في دمشق،   خ(.شعر ـ  )ديوانولـه  خ(،ـ  )اامثااو   ط(،الجنتين في تمييز  وعي المثنيين ـ  
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ــة ومصر، وولي القضاء في القاهرة، وعاد إلى دمشق فتوفي  وسافر إلى اآستا ة وب روسة وأدا ـــ
 فيها.  

 41/   6ااعالم                   

 1 التاذفي
 ( 1306ـ  1231هـ =  705ـ  628)

ــر، ف يه   مقرئ محمد بن أيوب بن عبد القاهر التاذفي الحلبي، بدا الدين:            مشهوا، مفسـ
حنفي، من أهل تاذف، سكن حلب وأخل وسمع من علمائــها، ثم احل إلى مصر، فسمع بهــا وأقرأ 

( فهقرأ بــها، ودخل حماة، فسكنــها إلى أن ما،. قاا 680الناس مدة، وعاد إلى دمشق بعد سنة )
 لهبي:" حضر، عند  وكتب  عنـه "، له:)مختصر الراشف من زالا الكاشف( في التفسير.       ال

 497معجم المفسرين /                                                                 
 البرازي

 م( 1949ـ  1904هـ =  1368ـ  1322)
من لـــــحافا الثواا، الداخلية في  ،حقوقي  البرازي:بن خالد   محســـــن(محمد   )أومحســـــن         

ــواـية، ــل على    حـماة،وـلد في   ســـــــ وعين وزيراا للمـعااف    بـباايس،في الحقوق    )اـلدكتواا (وحصـــــــ
فوزيراا للداخلية    (،1947)فهميناا عاماا للقصــــــر الجمهواي    الحقوق،فهســــــتاذاا في معهد   (1941)
   الزعيم.فرئيساا لمجلس الوزااء في عهد حسني    (،1947)

ــا، منها    وجهالا،كان معه فهلحق به ظلماا    الزعيم،قتل حســـــــني  ولما         )الحقوق له مؤلفــــــــــــــ
 .ط(المد ية الفر سية المقاا ة ـ    )الحقوق و   ط(،الروما يـة ـ 

 287ـ  286/   5ااعالم                                                                   
 محمد البارزي 

 م(  000ـ  000ـ أواسط القرن التاسع =  000)
  ارـسالمية،  ـشه لـاحب دواوين ار ـشاء في البالد    الدين: الـر    الجهني،محمد بن الباازي       
وهو اللي أمر تقي الدين بن    الشاسعــة،وطبق  شهرتــه البالد   فيها،وغلي لبان العلــم   حماة،في 

 اادب.مدائه بدفعـة ذكر بعضها في خزا ة    والبن حجة فيه  اادب(،  )خزا ةحجة بتهلي  كتاب  
 147تااي  حماة /                                                  
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 محمد بشير المراد

  م( 000 – 1920هـ =  000 – 000)
ــليم المراد : ولد بحماة       ــير بن أحمد بن سـ ــي  محمد بشـ ــب إلى    ،الشـ وقرأ على والد ، وا تسـ

ــرعية ــة الشـ ــنة )  ،بحماة  المداسـ ــر سـ ــري  بمصـ ــل على  1942ثم التحق باازهر الشـ ( حي  حصـ
(، ثم ا تسـب إلى  كلية القضـاء الشـرعي باازهر الشـري ، وحصـل 1946ارجازة الشـرعية سـنة )

ــنة ) ــاء، وعاد إلى بلد  حماة سـ ــاص القضـ ــهادة العالمية في اختصـ ( 1948في  هايتها على الشـ
مدينة دير الزوا، ثم ا تقل إلى القضــاء الشــرعي، فعمل  حي  عين مداســا للتربية ارســالمية في

قالــــياا شــــرعياا في داعا ثم في الالذقية ثم في النبو، ثم ترل القضــــاء وعاد إلى حماة في ســــنة  
(، حي  عمل مداسـاا في مدااسـها الشـرعية إلى أن عين مفتياا في مدينة سـلمية في سـنة  1958)
 .مدينة حماة ( عين مفتياا في 1971  وفي سنة )  ،(1961)

ــالة          ــبيحا، التي تقاا منل أذان الفجر وحتى لـ ــحى،له كتيب  افع جدا عن التسـ كما    الضـ
وبعد وفاة أخيه الشي  عبد العزيز   والموااي ،كا   له حلقا، عديدة في الفقه والتوحيد والتفسير 

لــــــاا فســــــاعد المفتي الشــــــي  محمد ســــــعيد النعســــــان في إخراج الفتاوى   –احمه   تعالى   –
 وتبرعا.حسبة هلل تعالى    وتسجيلها،ومراجعتها  

 الفداء(  )أبي من مقدمة الدكتوا الكيال ي لكتاب 
 

 توفيق الشيشكلي 
 م( 1940ـ  1884هـ =  1359ـ  1303)

تعلم   حماة،طبيب سواي من أهل    الشيشكلي:محمد توفيق بن عبد الرحمن بن محمد آغا        
ــها   وكان خطيباا   العيون،وتخصــــص بطب   (،1911)وتخرج بكلية الطب بدمشــــق    وبحمص،بـــــــــــ
وألـدا بها   حمـــــــــــاة،وتزعم الحركة الوطنية في  ولـحافي،له  شـاط اجتماعي وسـياسـي    متهدباا،
ــبو   )التوفيق(جريدة  ترجم   الوطنـية،وكان من أبرز الـعاملين في الكتـلة    مدتـها،ولم تـطل  عـية،أســـــــ

 العدا.عن التركية في لبا  قوا ين تتعلق بااوقاف وكتابة  
 67/   6ااعالم                                                                            
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 5الحموي 

  م( 1935ـ  1877هـ =  1354ـ  1294)
جماا الدين الحســيني الحنفي   ،أبو العزم  ،محمد بن الحســن بن أحمد بن محمد الســمان         

ـ   1315وأقام بالقاهرة وحلوان )    ،تعلم باازهر  ،من أهل حماة  ،أديب ،شــــــــاعر  ،الحموي : باح 
وتركها إلى مصـر   ،وعاد فه شـه في حماة مداسـة سـماها ) الكلية ارسـالمية الحـــــــــــرة (  ،(  1331

ــتقر في بلـد  مـديراا    ،فعمـل في التـدايس إلى مـا بعـد الحرب  ،قبيـل الحرب العـالميـة ااولى واســـــــ
ــ ط ( بمصر   ،فهمينا رحدى المكتبا،  ،لمداسة أهلية ولنف عدة كتب منها ) ديوان الحمويا، ـــــ
و ) عقيدة الحموي ــ ط ( ترجم إلى    ،و ) جماا المعا ي في الديوان الثا ي ــ ط (  ،تصدا بترجمته

  المبادئ و )    ،فمنه لقب دكتوا  ،الفر سية وقدمه إلى ائيس جمهواية فر ســــا ) بوا دو شا يل (
ــ ط ( ــاواا، النحوية ــ ــوية في المحــ ــ خ (  ،الحمــ   ، و ) سلوان ااديب وتفريج الهموم عن الغريب ــ

 وتوفي بحماة . ،خياا في التواشيه واا اشيد واادواا ـ خ (و)مطرب اا
 95/   6ااعالم                          

 2 ابن رزين
   م( 000ـ  000هـ =  680ـ  603)

قالـي القضـاة   الحموي،موسـى بن عيسـى بن موسـى العامري   ازين،محمد بن الحسـن بن        
ــاا من كتاب    بحماة،ولد    (،عبد   )أبو  وكنيته  الدين(،  )تقيل به    المصـــــــــرية،بالدفاا   قرأ بعضـــــــ
وكتاب ابن   كله،للغزالي    )المسـتصـفى(فحفظه كله و   )الوسـيط(ثم ا تقل إلى   لـغر ،في   )التنبيه(

على موفق الدين   )المفصــل(فقرأ   حلب،وســافر إلى   النحو،في    و)الكافية(  االــوا،الحاجب في 
ــي  تقي الدين بن    فةيش،بن   وقرأ القراءا، على    عنه،وأخل   الصــــال ،ثم قدم دمشــــق فالزم الشــ

 وآخرون،وحدث عنه قالــي القضــاة بدا الدين بن جماعة    كريمته.وســمع منه ومن   الســخاوي،
ثم وكالة بي  الماا    البرا ية،ثم تدايس الشــــــامية    ااشــــــرفية،وولي بدمشــــــق إعادة داا الحدي  

ثم ولي   بالظاهرية،ثم داس   ــــــ،وأعاد ب بة الشافعي ــــــ احمه      القاهرة،ثم ا تقل إلى    بدمشق،
  فالــــالا، وكان فقيهاا   معلوماا،وامتنع أن فهخل على القضــــاء    ي،عالشــــافقضــــاء القضــــاة وتدايس 

ــيرة،حميد  ــاااا إليه بالفتوى من النواحي   كثيرة،ذا علوم   التحقيق،حســــــن    الةبادة،كثير    الســــ مشــــ
 البعيدة.

 136ـ   135/ ص  تااي  حماة 
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 الدباغ 

 م( 1871ـ  1810هـ =  1288ـ  1225) 
الفتوى في مدينة    الدباغ:محمد بن حسن بن علي         له    علمائـها،ومن كباا    حماة، أمين 

  عابدين(، أحكام حاشية ابن    )ملخصواسالة في    مجلدا،، خمس    فتاوى(  )مجموعة منها    مؤلفا،،
  خ( على دليل الطالبين ـ    )حاشية و    العلم(،عن لفة    )البح واسالة في    )الولع(واسالة في  
 93/  6ااعالم    النحو.في  (1331العام  )الرقمفي الظاهرية  

وأ ه كان إماماا    ـ، يلكر الشي  الصابو ي بهن الملكوا ينسب إلى عكرمة ـ الي   عنه    •
وأ ه    ذكر، ه مؤلفا، عديدة غير ما  وذكر ل   حماة،له اليد الطولى على شيوخ    فالالا، عالماا  

 باقية. ولهم ذاية  الفتوى، حفيد  بهما ة وعين بعد  ابنه ثم  حماة،دفن في 
 178تااي  حماة / ص                                                       

 األسنائي
 م( 764 – 000هـ =  000 – 000)

ــها،اتوطن حماة مدة وداصس   ااسنائي:محمد بن الحسن بن عمر القرشي ااموي  ــاا    بـــ كان فقيهـــ
  والتصوف.إماما في االوا والخالف والجدا 

 الفداء(  )أبي من تعليقا، الدكتوا الكيال ي على كتاب 
 األشقر

  م( 000ـ  000هـ =  1024ـ  000)
كان له لـحة    ،الفالـل الباا،  ،محمد بن حسـين المال بن  الـر بن حسـن ااشـقر العقيلي      

ــدق لهجة ،وذكاء وعلوم عديدة ــه فيها  ،ولد في حماة  ،ولــــ ــين    ،و شــــ وقرأ على والد  المال حســــ
العلوم العقلـية والنقلـية، وعلى ـخاـله الخطـيب أحـمد بن فحيى علوـماا متـعددة، ـقاا المحبي: " ولكثرة 

فهاجر الملكوا مع من    ،الحكام في حماة على ااهلين هاجر غالب ســـــــكا ها إلى دمشـــــــق جوا
  ، وأخل عن علمائها كالشـبراوي والشـر باللي   ،ثم احل إلى مصـر  ،هاجر إلى دمشـق مع والد  وأهله

                ودفن بمصر .                        ،ثم سكن مصر، وله أشعاا كثيرة  ،واحل إلى اليمن  ،ثم جاوا بالجرمين
 175،   174تااي  حماة / ص                                                        

واالبن   ،1042حي  توفي الوالد ســنة    حســين،المالحم بهن وفاته كا   قبل وفاة والد  المال    •
 فائز       النقل.وابما كان هنال خطه طباعي أو سـهو في  ،1024في سنة  
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 الصوفي

 م( 953ـ  000هـ =  342ـ  000) 
   يســـابوا، أبو بكر ل شـــي  الصـــوفية في   الصـــوفي،محمد بن داود بن ســـليمان بن جعفر       

ــواب(،له كتاب    الحدي ،كان من حفاو  وتعلم   عمرو،ولد في جزيرة ابن   )الشيوخ(،وكتاب    )اابــــــ
ــ    )غافةمن كتبه   توفي،إلى أن   895وأقام في حماة من سنة    أذابيجان،في  في اجاا    ط(المرام ــ

 للمحلي(.على شر  جمع الجوامع   )حاشيةو   اآجل(،و )تقدمة العاجل للخيرة   البخااي،
 120/   6ااعالم                                             

 ابن واصل 
 م( 1298ـ  1208هـ =  697ـ  604)

  الحموي، أبو عبد   الماز ي التميمي    والـل،محمد بن سـالم بن  صـر   بن سـالم بن          
مولد  ووفاته في   الشــافةية،من فقهاء   واالــوا،عالم بالمنطق والهندســة    مؤاخ،  الدين:جماا  
ــة في   )بسـواية(،حماة  فهاسـله في سـفااة   بيبرس،واتصـل بالملو الظاهر   مصـر،أقام مدة طويلــــــــ

ــه    (،MANFERDما فيرد _   )اال بوالو لــقلية  عنه إلى م في   )اال بواية(وهنال لــنف اســالتــــــــــ
ــ   ) خبةوتسمى    المنطق، ــع عليه بلقب قالي القضاة وشي  الشيوخ    خ(،الفكر ــــــ لــــــ ولما عاد خ 
ومن كتبه )مفرج الكروب في أخباا بني أيوب ــ ط( أابعة أجزاء منه، و)التااي  الصالحي   بحماة.

ــ خ( المجلد ااوا ــ خ( و )تجريد   ــــ منه، و)شر  ما استغلق من ألفاو كتاب الجمل في المنطق ــــ
ــجي(، و)هدافة االباب( في المنطق، و )شر  قصيدة ابن  ــ ط(، و)شر  الموجز للخو ـــ ااغا ي ـــ

)مختصـر المجسـطي(، و) ظم الداا البيطاا، والبن    اادوية( )مختصـرو   العروض،في   الحاجب(
ظم الجزء ااوا منه وبع  الثا ي، في دمشق، ذكر  عبيد، و)الصلة  في التوااي  والسير ـ خ( مع

 الكتب.والعائـد لنظم القواعد ـ خ( في داا 
 133/   6ااعالم                      

ــكاا   كثيرة،" تردد، إليه في حماة مراااا    الفداء:قاا أبو   • وكن  أعرض عليه ما أحله من إشـــــ
ــة،إقليدس في  ــتفيد    الهندســـ   العروض، وكللو قرأ، عليه منظومة ابن الحاجب في   منه،وأســـ

ولـــحح  أســـماء    عليه،فقرأته    مطوالا،فإن جماا الدين لـــنف لهل  المنظومة شـــرحاا حســـناا  
 “.من لهم ترجمة في كتاب ااغا ي عليه فرحمه   والي عنه  

 138ـ  137  /تااي  حماة                                                           
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   محمد سعدي
 م( 1825ـ  1755هـ =  1241ـ  1168)

اازهاا إلى تحفة اابراا ـ  )لــمله    بســواية،مفتي حماة   الجيال ي:محمد ســعدي اازهري         
   ماة.بحاسالة في ذاية السيد عبد القادا الجيال ي القاطنين    ط(

 138/  6ااعالم                                                                        
واحل إلى مصـر لتحصـيل العلوم الشـرعية والفنون    ،ذكر الصـابو ي بهن الملكوا  شـه بحماة  •

وجاوا في الجامع اازهر سـبع سـنين، قرأ على الشـي  سـليمان اجمل مؤلف حواشـي    ،اادبية
  ، الجاللين، والشــي  مرتضــى الحســيني الواســطي لــاحب تاج العروس شــر  القاموس  تفســير

والشـــــي  أحمد الدمشـــــقي   ،والشـــــي  محمد الشـــــنوا ي والشـــــي  عبد الرحمن النحراوي المقري 
ــنة    ــر، واجع إلى حماة )سـ ــهير بالعطاا من علماء اازهر في ذلو العصـ ( وداس 1202الشـ

هداا متوالـــعاا، تصـــدا ل اشـــاد وارفتاء، وبنى في الجا ب  واعاا زا  ،وأفتى، وكان عالماا فالـــالا 
  ، الشرقي من جامع  وا الدين الحجرة التي تشرف على العــالي، وأقام بها للتدايس واراشاد

  والمســاكين وكان وافر العقل مكرماا اهل الفضــل، محباا للفقراء    ،وا تفع بصــحبته خلق كثيرون 
شــــر  مختصــــر على الحكم   )  مؤلفاتهومن   ،وله شــــعر اقيق  ،ســــخي النفس -  مســــاوياا لهم

ــ خ (، وله  سـخة مولد  بوي، وكان شـافعي المله ، واحل إلى بغداد لزيااة جد   بالعطائية ــــــــ
وتوفي في تلو الســــنة، ودفن في جواا جد ،   ،ومك  فيها  حو أابعين يوماا   ،(  1241)ســــنة  

 وقبر  مـعروف فيها، وله ذاية بحماة معروفة.  

 180تااي  حماة / ص                                   
 سعيد العاص

  م( 1936ـ  1882هـ =  1355،  1299)
المعروف بالعاص : مجاهد عسـكري، له    ،محمد سـعيد بن محمد شـهاب المداهني الحموي        

  ســبته إلى عشــيرة ) المداهنة ( الم يمة في قرية ) الســخنة ( شــرقي  ،اشــتغاا بتدوين الحوادث
ــا وتعلم ،ا تقل بع  أسالفه إلى حماة  ،حماة   ، فدخل المداسة الحربية  ،وقصد اآستا ة  ،فولد بهـــ

ــنة   ــة اااكان  ،م  1907وتخرج برتبة مالزم سـ ــل منها )  ،فدخل مداسـ ــل إلى    ،( 1910وفصـ وأاسـ
  ، (  1913ثم كان مهموااا للمهما، الحربية في دمشـــــق ســـــنة )   ،فهســـــر  اليو ا يون وفرّ   ،البلقان
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كان طغيان    ،ولما عاد إلى حماة ،يدعى في لــــــبا  ) ســــــعيد شــــــهاب (  ســــــبة إلى جد  وكان
وأقام بعد الحرب العالمية ااولى    ،وعرف به  ،فتلقب بالعاص ) العالــي ( ،االتحاديين على أشــد 

فهقام   ،وغاداها بعد يوم ميســـلون   ،فشـــاال في قتاا الفر ســـيين أفام الحكم الفيصـــلي  ،في دمشـــق
ــ    1925وخاض غماا الثواة في سواية سنة )   ،المة ااادن (مدة في عمان ) ع   ، (  1927ــــــــ

فيها ولـف   ،شـجاعتـــــــــــه، وكتب على أثر الثواة كراايس  وبرز،  ،وتلقب بقائد المنطقة الشـمالية
سمــــاها ) لفحة من اافام الحمراء ــــ ط (    ،بع  الوقائع وأخباا جماعة من شهداء المجاهدين

  ، ولم فكن بالمحقق في حكمه على بع  ااشــــــــخاص ثناء أو   يضــــــــه  ،في جزءين لــــــــغيرين
واســتبســل في ثواة قام  على ار كليز بفلســطين، فاســتشــهد في مكان فســمى ) الخضــر ( على  

 مقربة من بي  لحم .  
 144ـ  143ااعالم /                                                                    

 محمد سعيد النعسان
 م( 1967 – 1842هـ =  000 – 000)

  حياته، عمل في التعليم الرسمي فــــــــي أوا    حماة:  النعسان مفتيمحمد سعيد بن مصطفى       
ــي  إبراهيم    النواي،داس على والد  إمام جامع   ــليم المراد والشــ ــي  ســ ــاف  حماة كالشــ وعلى مشــ

ــوب    الدباغ،م والشـي  محمد  الحاف واتصـل بالشـي     الكيال ي،وأخل الطريقة من الشـي  أحمد فعقــــــــ
 الجزائري.طاهر  
أســس كثيرا من المدااس الخالــة واياض    واراشــاد،وكان شــغوفاا بالعلم والتعليم والنصــه       

  لفداء( اأبي    )مداســــــةو  النجا (،عنوان    )مداســــــةااطفاا لللكوا وار اث في مدينة حماة منها  
أعماا    )جمةية  لألطفاا وأـسس الباازي(اولـة   و)مداـسة  ل  اث،  الفداء(أبي    )مداـسةو  لللكوا،
  ســواية، كما أســس أوا داا للعجزة في   والمحتاجين،لمســاعدة الفقراء واااامل    1912عام    البر(

   المحسنين.كل ذلو بهمواا    والرعـافة،حي  كان العجزة يلقون العنافة  
ــر،لـه داس يومي بعـد    النواي،كـان إمـامـا للجـامع         وداوس أخرى في الفقـه واللغـة   العصـــــــ

تخرج على ـيدـفه كثير من اجـاال، حمـاة   يوم.ااطـفاا بـعد المغرب من ـكل    فقرئ وـكان    والفرائ ،
ااديب بما في القرآن    )تحفةفشر  كتاب    الكتب:وأشرف على طبع و شر العديد من   وأعيا ــــــــها،

وشـر  كتاب    جنـــــــــــي،البن   الملوكي(  )التصـري وحقق كتاب    اا دلسـي،ابي حيان   ب(الغريمن  
 وغيرها.  العربية(  )القراءةوألف كتاب    للنابلسي،  الغالم(  )كفافة
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عاش ( 1967)واســتمر في هلا المنصــب حتى وفاته    (،1925)عين مفتيا لحماة منل ســنة        
  الكبير، مة حفل تكريم له اعترافا بفضــــله  وقبل وفاته ببضــــع ســــنوا، أقام  الحكو   ســــنة، (115)

ــائد،ألقي  فيه الكلما،   ــي   والقصـ ــاعر العالـ وأهدته   الحامد(،الدين   )بداومن جملة من ألقوا شـ
ــريـعة،بـلدـفة حمـاة بيـتا حـديـثا في حي   ــكـنه،ولكـنه لم يرض أن    الشـــــــ وبقي في بيـته الـقدفم    فســـــــ

 فيه.المتوالع في حي الباشواة حتى توفي 
 والفقير.فجلس مع الصغير والكبير والغني   التوالع،جم   اخالق،اكان كريم        

     الفداء( )أبيبتصرف من مقدمة الدكتوا عبد الرزاق الكيال ي لكتاب  
 6 الحموي

 م(  1609ـ  000هـ =  1017ـ  000) 
  المكي: الحنفي ابن    بالحموي،شـــــــمس الدين الشـــــــهير   محمد،محمد بن عبد الرحمن بن        
وعاش   بمصــر،و زا هو    بالمكي،اشــتهر أبو   وتصــوف،فيه دعابة    بالفقه،عااف    حوي،أديب  
ــها.وتوفي  ــ   )حاشيةله كتب منها    بـــ  حو في داا الكتب    خ(على مولل الطالب لخالد اازهري ـــ

اللبيب في مد    )بغيةو    له،كالهما    خ(التحفة الحموية في علم العربية ـــــــــــ  )شـر و   (،5982)
 196/   6ااعالم          (.4478)  ستربتيشفي  خ(الحبيب ـ  

   ابن ناصر الدين 
 م( 1438ـ  1375هـ =  842ـ  777)

 الشـافعي،  الدمشـقي،  ال يسـي،بن محمد بن أحمد بن مجاهد    بكر( )أبيمحمد بن عبد           
ــمس   ــر   الدين،شـ ــهير بابن  الـ ــلـــــــــــــه من   مؤاخ،  للحدي ،حافم   الدين:الشـ ولد في   حماة،ألـ
  دمشـق. وقتل شـهيداا في إحدى قرى    (،837)  )سـنةوولي مشـيخة داا الحدي  ااشـرفية    دمشـق،

ــر ( و ) الرد الوافر ـ   ،من كتبه ) افتتا  القااي لصحيه البخااي ( و ) عقود الداا في علوم ااثـ
ــ ط (  ،ط ( في اال تصـــاا البن تيمية ــباد عن فقد ااوالد ــــــــــ و ) شـــر  منظومة    ،و ) برد ااكــــــــــ

ــ خ ( في مصطله الحدي االلطال   ــ خ ( أاجوزة في التراجم على طريقة   ،ــــ و ) بدفعة البيان ــــ
  ، و ) الّسّراق والمتكلم بهم من الرواة ـــــ خ(  ،خ( شرحها-و ) التبيان  ،في توااي  الوفيا،  ،مبتكرة

ــحبة أوله اتبا، ــتبه    ،خ (-و) كشـــــف القنا، في حاا من ادعى الصـــ و)ارعالم بما وقع في مشـــ
ــ خاللهبي من اا  و)المولد النبوي(    ،واســـتفد، منهما  ،اأيته في مجلد واحد مع التبيان  (وهام ــــــــــ

كتا ي( و)ومختصــــر  2694خ ( في خزا ة الرباط )-ثالثة أجزاء، و) ســــلوة الك يب بوفاة الحبيب
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إعراب القرآن للسفاقسي ـــــــــ خ( النصف الثا ي منه في الظاهرية بدمشق، و)ايع الفر، في شر  
 كتا ي ( . 2124اسالة في خزا ة الرباط )    خ(حدي  أم زا، ـ 

 236/  6ااعالم  
أن الملكوا من فقهاء الشــــافةية وأ ه أخل من شــــيوخ دمشــــق     ويه :ذكر ااســــتاذ عادا    •

ولــاا حافم الشــام غير   ومصــر،واحل فســمع بحلب وبعلبو ومكة والمدينة    إليها،والقادمين  
   “." ولم فخلف في الشام بعد  مثلـه  يزي:المقر قاا   دمشق.قتل شهيداا في إحدى قرى   مناز،،

 561معجم المؤلفين /                                   
 ابن ظفر

 م( 1170ـ  1104هـ =  565ـ  497)
ــقلي    محمـد(  )أبيمحمـد بن عبـد           حجـة    ،أبو عبـد    المكي،بن محمـد بن ظفر الصـــــــ
فدخل المغرب وجاا    البالد،وتنقل في   بمكة،و شــه    لــقلية،ولد في   مفســر،  احالة،  أديب،  الدين:

 فيهـا.وتوفي   حماة،فاستوطن   الشام،وعاد إلى    واا دلس،في إفري ية 
 جباء    )أ باء  مجلداا، واثنا عشر   القرآن،في تفسير  خ(الحياة ـ   )ينبو،  منها:  تصا ي ،له       

ر ـ  )خيرو    ط(،اابناء ـ   ر بخير الب ش    )الرد و  ط(،المطا، في عدوان ااتبا، ـ   )سلوان و  ط(،الب ش 
ــر  مـقاـما،    )المطوا(،و    الغواص(،على الحريري في داة  على ـما    )التنقـيبو   الحريري،في شـــــــ

   اللغة(.  )م ل ـهو   المعنوي(،اللغوي واالستنباط   )االشترالو   خ(،في المقاما، من الغريب ـ 
 أشهر.والفته    والفاء،بضم الظاء   ـر(ظ ف  ابن    فقوا:" اأي  بعضهم  الصفدي:قاا      

 231ـ 230/   6ااعالم                                                                   
في   )البشــــرمنها    مؤلفاتهحجة الدين ابن ظفر المشــــهوا بعلمه و   الصــــابو ي:قاا الشــــي         
  والنبالة، وكان في غافة من النباهة    المقام،وطاب له    موطناا،واتخلها   حماة،قطــــن    البشر(،خير 

           جمـيل.وله  ظم 
 176  /تااي  حماة                                

 محمد علي المراد 
 م( 000 – 1918هـ =  000ـ  000)

وداس في   ،الشي  محمد علي بن محمد سليم بن محمد علي بن سليم المراد : ولد بـــحماة      
ثم التحق باازهر الشــري  في ســنة    ،ثم في المداســة الشــرعية  ،مداســة داا العلم والتربية بحماة

ــنة )   1944) ــريعة منه ســــــ ــاا    1948م (، و اا ارجازة في الشــــــ (، عاد إلى حماة وعّين مداســــــ
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ثم  قل إلى حماة مداسـا للشـريعة ارسـالمية في   ،ارسـالمية في المداسـة الثا وية بحلبللشـريعة  
ــها الثا وية ــي  محمد   ،كما عمل إماماا وخطيباا في بع  جوامعها  ،مدااسـ وكان مالزماا لحلقة الشـ

ــبـاحيـة في الجـامع الجـديـد  –احمـه      –الحـامـد   كمـا كـا ـ  ـله حلقـا، وداوس في الفقـه    ،الصـــــــ
ــير   ــيرةوالتفسـ ــاا لجمةية    ،تخرج على يدفه كثير من علماء حماة واجالـــــــــــــها ،والسـ وا تخب ائيسـ

( هاجر إلى المدينة المنواة حي  اليزاا فيها حتى اآن بجواا    1980وفي سنة )   ،العلماء بحماة
 . -للى   عليه وسلم  –النبي  

 من مقدمة الدكتوا الكيال ي لكتاب أبي الفداء 
 ابن عطية

 م( 1547ـ  000ـ = ه 954ـ  000)
ــمس الدين الحموي   عطية،محمد بن علي بن        ــافعي:شـ ــوف،واعم   الشـ  جيد،له  ظم    متصـ

" كان ســريع ار شــاء بحي  لو أخل في   العماد:قاا ابن    فيها،ووفاته    )بســواية(،من أهل حماة 
ــالة   ــوء لــ ــر  خطبة عجيبة وخطب   الجمعة،ولــ وطلب منه أن فخطب لعمل على البديهة في ســ

 و)فتاوى تصــوف،   خ(  -  الحبيب فيما يبهجه من اياض الشــهود والتقريب  )تحفةله    “،بها حاالا 
 خ(.الشافعي في المسائل المتعلقة بالرافضية وأم المهدي ـ 

 292ـ  291/  6ااعالم         
 األصيل 

 ( 1240ـ   1202هـ  638ـ  599)
ــيل:الملقب   الحموي،أبو عبد      غازي،محمد بن علي بن            ــالء    باالــــ قاض من الفضــــ
ثم استقر   ارســـــــــكنداية،ولحبه إلى    العادا،فمد  ملكـــــــــها الكامل بن    حماة،ولد في   الشعراء،
  )تااي  منها    كتباا،ولـنف   اليمن.ثم في  بواسـط،وتولى القضـاء    للحنفيـــــــــــة،ودّاس فيها   ببغداد،

  خ(، في علم الرمافة ـ   )الكفافةو  ،631لنفه سنة    بطرسبرج،بخطه في متحف   خ(منصواي ـ ال
 282/   6ااعالم     .الكو جرسكالهما في   خ(في العمـل بالسي  والترس ـ   )ااسو

 1 الملك المنصور
 م( 1221ـ  00هـ =  617ـ  000)

المنصوا ابن   الدين، الر   المعالي،أبو  اايوبي،محمد بن عمر المظفر بن شاهنشا          
ولاا إليه  ارسكنداية،الحدي  في  واادب، سمعوأحد العلماء بالتااي    حماة،لاحب  المظفر:

   حروب.وكا   له مع الفر ج  عالم،فكان في خدمته بـها قريب من م تي  أبيه،ملو حماة بعد 
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جمع فيه جملة من    مجلدا،،عشـر   التااي ،في   الخالئق(الحقائق وسـر    )مضـمااولـنف         
  575لتااي  الفترة سـنة   مصـر،طبع  قطعة منه في  عند ،وأسـماء من واد عليه وأقام   التوااي ،

وجمع  أشعاا    خ(،اآداب ومحاسن ذوي االباب ــ   )دااو   خ(،الشعراء ــ   )طبقا،و    هــ، 584ــ 
  )سوق ومن آثاا  فيها    السرافا،ويعرف اليوم بجسر   حماة،في    المراكب( )جسروبنى   )ديوان(،في  

   قلعتهـا.توفي في   السلطان(.  )حمامو    بالسوق،المعروف اليوم   المنصواية(
 313/   6ااعالم                       

ــابو ي في  • وممن كان يالزمه من   عليه،وقد جمع من الكتب ماال مزيد   حماة(:  )تااي زاد الصــــــ
ــه عنافة كبرى   بالعلم،وكا   حماة في أفامه زاخرة   اآمدي(،الدين   )ســــي العلماء   وكا   لـــــــــــ

 ومنه:وكان له  ظم جميل    مصالحها.بإعماا بلد  والنظر في 
بـــا وا قـــد  وم   الق  فـــإنص  مو،   الـــد  ــحـــا   ســـــــ
م   هـــ  بـــيـــنـــ  بـــعـــــد  بـــــدمـــع   دا ـــي  ــعـــــ   وأســـــــــ
ك مو  ــر  الّريه  شـــــــ ــيم   في  ســـــــ تبعثوا   ال 
ــة   ــاظمــ بكــ قبلي  من  ــ    الغيــ ــاه م   ــقــ  ســـــــ

 

الــبـــــان    أقــفــر   ا  لــمـــــص بــر   ــص الصـــــــــ  وأقــفــر  
ــان   ا عّني لــه شـــــــــ ا  ــه وح هن  لمــّ ــص  فــالشـــــــــ
ــران   غــي ــه  ــّري ال ــم   ــي مــن  ســـــــــ ــي  ن ــّ  فـــــإ 
ّحــــــــــــــــــــاا واّوى ثراه م أينمــا كــا وا ــ   ســـــــ

 120ـ  119تااي  حماة /         
 ابن الموصلي

 م( 1372ـ  1300ـ = ه 774ـ  699)
ابن   الدين،شـــــــمس    البعلي،محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الـــــــوان بن عبد العزيز          

  وحمـــاة، وتعلم بـــها وبدمشق    ببعلبو،ولد   الشافةية،من فقهاء    ظم،له    أديب،   حوي،  الموللي:
بطرابلس الشــام  وأقام    القاهرة،ودخل  ل فادة، ااموي وتصــدا بالجامع    أعوامـــــــــــاا،وســكن دمشــق  

  )بهجة و    (،"ارحسان في قوله تعالى " إن   فهمر بالعدا وارحسان   )غافة  لـــــــه:  بـــــــها.وتوفي 
   وغيرها.يتضمن الكالم على آفا،    مجلدا،،خمس   الم جالس(الم جالس واو ق  

 617معجم المفسرين /                                        
 ابن أمير حاج 

 م( 1474ـ  1422هـ =  879ـ  825)
ــن بن           )ابن ويـقاا ـله    ـحاج،المعروف ـبابن أمير    علي،محـمد بن محـمد بن محـمد بن حســـــــ

تفلم بــــــــــــها    حلب،من أهل   مفســر،  ألــولي،  حنفي،ف يه   الدين:شــمس     ،أبو عبد    الموق (،
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  كتبـه: من    بحلـب.ومـا،    المقـدس،وأقـام ببيـ     وأقرأ،وأفتى    وجـاوا،وحج مراااا    والقـاهرة،وبحمـاة  
   والعصر(.القصر في تفسير سواة  )ذخيرة

 621معجم المفسرين /                                                                 
 الهاللي 

  م( 1893ـ  1820هـ =  1311ـ  1235)
ــال    محمد(محمد بن    )أومحمد          ــيل مــــــ  زادة،بن هالا بن محمود بن مصطفى بن إسماعــــــ

وتداوا الناس   عصــر ،عل  شــهرته في   الندماء،من اادباء    حموي،شــاعر   بالهاللي:المعروف 
ــــــــــــّد شـــاعر البالد   ولطائفه،وتواشـــيحه   وأهاجيه،أمادفحه   ــامية،حتى ع  ولد وتعلم في حماة   الشـ

حين زاا دمشــق    المصــري،اآ  محمد عبد الجواد القافاتي    بها،وســكن دمشــق وتوفي    )بســواية(،
ــاب بشعر   النفس،" خفي     فصفه:وكتب    وساجله، وكا   بينه وبين    "،ليس عند  كبر وال إعجـــــ

 .  ط(شعر ـ  )ديوانالشي  مصطفى زين الدين الحمصي مفاكها، مدو ة، له  
 132/  7ااعالم                                                      

ــمه    • ــي  مصـــــطفى زين الدين اســـ ــا، بينه وبين الشـــ الكتاب اللي جمع المفاكها، والمعاالـــ
طبع منل  المآكل(، وقدتلكرة الغافل عن اســتحضــاا   )ديوانأو   الهاللية(،الزينية    )المعاالــا،

 ممتع.وهو كتاب خفي     سنوا،،نل  وأعيد طبعه م  القرن،الربع ااوا من هلا  
 فائز شي  الزوا                                                                     

 الميداني 
 م(  1624ـ  000هـ =  1033ـ  000) 

  سواية(،  )فيألله من حماة    فقيـــــــه،  الدين:شمس    الميدا ي،محمد بن محمد بن يوسف        
وعاد إلى دمشــــق فتصــــدا    ســــنين،جاوا في اازهر بمصــــر تســــع    شــــق،بدمومولد  في الميدان 

مع قلة   منه،الظلم خوفاا   ن ال فستطيعووعظم شه ه حتى كان الحكام   ستـــة،للتدايس  حو أابعين  
ولم ف عن    الشـافةية،في فقه  التحرير(على شـر    )حاشـيةلـــــــــــه    بدمشـق،وتوفي   بهم،اكتراثـــــــــــه  
 62/  7ااعالم                                        بالتهلي .

 الشيخ محمد الحامد 
 م( 1969ـ  1910هـ =  1389ـ 1328)

العالم العامل، المجاهد المنالــل، الـــــــــــوا، الزاهد،    الحامد،الشــي  محمد بن الشــي  محمود        
  العالي(   )شاعرالدين  ااكـبر بدا  وأخويه:المربي الفالل: ولد في حماة، و شه فيها بين والدفه 
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فجع في السـادسـة من عمر  بوفاة والد  ووالدته في سـنة واحدة، وكا   من    الغني.واالـغر عبد  
أشــــــد الســــــنوا، على البالد والةباد، حي  كا   الحرب العالمية ااولى، فلاق مرااة الفقر واليتم،  

 ه.  مما جعل بدا الدين يدخل داا المعلمين، ويعمل معلما رعالة أخويـ
وكان مع هلا  ،فبرز فيها  ،ثم في داا العلوم الشرعية  ،داس في حماة في المدااس االبتدائية    

وكان من شــيوخه اللين تهثر بهم خاله ) الشــي  محمد ســعيد   ،يالزم حلقا، العلماء في المســاجد
 ) والشــي  محمد ســعيد  ،و ) الشــي  محمد توفيق الصــباغ ( شــي  الشــافةية في حماة  ،الجابي (

ثم ا تقل إلى حلب    ،العالم الحنفي والد زوجته  ،النعسـا ي ( مفتي حماة، و ) الشـي  أحمد المراد (
بل كان فســــعى إلى حلقا،    ،فكان ال فكتفي بالكتب المقراة  ،إلى المداســــة الخســــروية الشــــرعية

ــي  أحمـد الزاقـا ( الف يـه    ،وكـان من علمـاء حلـب الـلين تـهثر بهم  ،العلم وتلقى عنهم : ) الشـــــــ
ــي  أحمد الكردي ( مفتي الحنفية في حلب  ،الجليل ــى البيا و ي(،    ،و ) الشــــ ــي  عيســــ و ) الشــــ

و ) الشي  أحمد الشما، (، و)الشي  عبد المعطي( ف يه المـوااي ،    ،و)الشي  إبراهيم السلقيني(
 و)الشي  فيـ    اايوبي(، و)الشي  محمد أسعد الةبجي(، و)الشي  عبد   حماد(.

ثم تحوا عن أفكاا دعاة الســـلفية إلى الســـلول    الســـلفي،في أوا عهد  يتبنى التوجه   وكان      
ولكنه كان    النقشــبندي(،أبي النصــر خلف الحمصــي    )محمدعلى يد الشــي     التصــوف،في طريق 

   الشرعية.وينتقد على غالة التصوف مخالفاتهم   الشر،،وقافا عند حدود 
فجلب أ ظاا علماء البلد حتى إ هم أكرهو    السـنوا،،أثب  الشـي  مكا ته العلمية خالا هل         

كلف   (1354)ففــــــــــــــــــي عام   كااها،وكان لها   البــــــلد،على أن فستلم بع  المنالب الدينية في 
 داوسه.وأخل ينشر العلم الشرعي في   السلطان،بالخطبة في جامع ااشقر، ثم في جامع  

وبعد تردد   اازهر،احل إلى مصــــــــر ليتمم دااســــــــته في الجامع    (1938=  1356)ام في ع      
فنشــه، بينهما    البنا(  )حســنوتعرف في مصــر على ارمام الشــهيد   وأحبـــــــــــها،اســتقر في مصــر  

ــة عاد إلى حماة   ووفاء،وعهد  لــادقة،عالقة حميمة وأخوة   ـــــــــــ =  1362)وبعد إ هاء الدااســـــــــــ
ــتعماا  ليبدأ مرحلة الجهاد الوط (1942 والجهاد العلمي والتعليمي في   الفر ســــــي،ني لــــــد االســــ

والرد   ااســ لة،وارجابة على    المنكرا،،والجهاد االجتماعي بمحاابة   والمســاجد،المدااس الثا وية  
والجهـاد الـدعوي حيـ  قـام   كتـب.ومـا ألف من    والمجال،،على اابـاطيـل فيمـا كتـب في الجرائـد  

  الشـباب، فنشـه على يدفه جيل من    الشـهيد،ين تبنوا دعوة ارمام  بتعهد وتربية وتوجيه الشـباب الل
 واالستشهاد.ويتسابقون إلى الجهاد    والزهد،ويتحرون الوا،    الشرعية،  يتسلحون بالعلوم
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ــها    محن،وجر، على المدينة         حتى    جميعاا،وحمل آالم المسلمين    بحكمته.كان الشي  فحلـــــــ
ــتفحل معه مرض   ــى اآالم   الكبد،اســـ ــمية  فقاســـ ــية،الجســـ تااكا فراغا لم    ،حتى توفا    والنفســـ

  بعد .فستطع أن فمأل  أحد من  
 اقش فيه أخا  الحبيب وزميل    ارســـــــالم(في كتاب اشـــــــتراكية    ) ظرا،ومن آثاا  المطبوعة        

ــها أدب الخالف بين    أخوية،دااسته الدكتوا مصطفى السباعي مناقشة علمية     العلماء، تجلى بــــــ
 ارســـــــالم،تحريم  كا  المتعة في   )كتابو   جزءين،وهو ادود مجموعة في   أباطيل(على    )ادودو
   ومفرقة.طبع  مجموعة   اسائل(  )مجموعةو

وألف كتاباا في   طريقته،اللي ســــاا على    طهماز(عبد الحميد   )الشــــي من تالميل  المقربين        
  طبعا،، طبع عدة    المســلمين،من ســلســلة أعالم    الحامد(المجاهد الشــي  محمد   )العالمةســيرته  

ــي و ــعيد محمد    )الشــ ــاحب  حوى(ســ ــاسلــ ــير(،في   )ااســ وولد     الكثير،وغيرهما الكثير   التفســ
 المحامد.اللي فشبه أبا  في كل   الحامد(محمود   )الشي 
وعلى    )حماة(والخاللة فإن الشي  محمد الحامد ــــــ احمه   ــــــ ترل بصماته، على مدينة        

 وتضحية.  وجهاداا،  وخلقاا،  وواعاا،  وعلماا،  ديناا،نائـها  أب
 فائز شي  الزوا                                                                              

 
 محمد مرتضى الكيالني

 م( 1969 – 000هـ =  000 – 000)
كان والد  الشــــي  لــــاله وجد    ،الشــــي  محمد مرتضــــى الكيال ي :  قيب ااشــــراف بحماة      

الشــي  محمد مرتضــى   باء لألشــراف فيها أفضــاا، احل إلى حيدا آباد اكن في الهند، حي  دخل 
ــلم على ـيدـفه من الهنود ـعدد كبير، ثم ـعاد إلى   الطريـقة الـقاداـية على ـيدـفه خلق كثير، كـما أســـــــ

وخالــة في اســتنبوا    ،ا   له احال، ســنوية إلى تركيا، حي  كان له مريدون كثر فيهاحماة، وك
ــعـدي اازهري الكيال ي في الجنـا   وعينتـاب وكلس، كـان مركز  في غرفـة بنـاهـا جـد  محمـد ســـــــ

ــنة )   ــرقي من الجامع النواي، توفي بحماة في سـ ــراف    1969الشـ ( وبعد وفاته ألغي   قابة ااشـ
 .   -تعالى  احمه     –بسواية  

 مقدمة كتاب أبي الفداء للدكتوا الكيال ي    
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 ابن بكران
 م( 000ـ  000هـ =  488ـ  400)

  الطبقا،: قاا السـبكي في   الحموي:محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصـمد بن سـليمان        
قه بــها على  وتف  فسكنها،واحل إلى بغداد    (،400)ولد بحماة سنة    اائمة،علم    الوا،،هو الزاهد  
وأبي طالب    بشــران،وأبي القاســم بن   دوســ ،وســمع الحدي  من عثمان بن    الطبري،أبي الطيب  

 وآخرين.  العتيقي،وأبي الحسن   غيالن،بن  
وهبة   بن طاووس  الحافم،وإســـماعيل بن محمد    الســـمرقندي،واوى عنه أبو القاســـم         
 وغيرهم.المقري  
ولي   ببغداد،وكان قالـــي القضـــاة    متقناا.واعاا زاهداا    الشـــافعي،  وكان أحد المتقنين لملهب      

ثم   الةباســي،ثم تغير عليه الخليفة المقتدي باج   (،478)هلا المنصــب بعد وفاة الدامغا ي ســنة  
ــه   ـسكرة:قاا ابن  أمر ،خلع عليه واـستقام   " لو افع ملهب الـشافعي من اااض امكن أن فمليــــــــ

   “.ابن بكران من لدا  
فما زالوا يرجو ه حتى قبل وشـرط   القبوا،لما أااد الخليفة توليته قضـاء القضـاة امتنع من         
ــب إلى    ملبوسه،وال فغير    شفاعة،وال فقبل    عليه،فهخل ازقاا  أال  عليهم: فلم يبتسم في   ذلو.فهجيـــ
ويسـوي بين الرفيع والولـيع   هدفة،وال من لـديق   عطية،وكان ال فقبل من سـلطان  قط،مجلسـه  

   الشري .ويحافم على جا  الشر،   الحكم،في 
فقاا   “،" بّينتــــــــي فالن والمشطب    الخليفة:فقاا    البينة،فسهله    مدعياا،وجاء يوماا الخليفة        
" إن السـلطان ملو    الخليفة:قاا   “،رير " ال أقبل شـهادة المشـطب ا ه يلبس الح  القضـاة:قالـي 

   “." ولو شهدا عندي ما قبل  شهادتهما أفضـاا   قاا: “،شا  ووزير   ظام الملو يلبسان الحرير 
   بالشامي.وكان يلقب    (،488)وما زاا قالي القضاة حتى توفي سنة        

  134ـ  133ة / تااي  حما                                                         
 2 الملك المنصور

 م( 1284ـ  1234هـ =  683ـ  632)
عمر بن    )المظفر  )المنصـــــــوا( ابنابن محمد   )المظفر(ابن محمود    )المنصـــــــوا(محمد         

وليـــــها بعد وفاة    فيها،مولد  ووفاته   حمـــــاة،ملو    الدين: الر   المعالي،أبو    أيوب،شاهنشا  بن  
فقام بإدااتها شــــي  الشــــيوخ عبد العزيز   ســــنين،وله من العمر عشــــر  ،642أبيه المظفر ســــنة 
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ــا،وكان ذكياا حليماا    المنصــوا،إلى أن كبر   اا صــااي، وولــفه بع  المؤاخين به ه كان   فطنـــــــــ
      توفي.استمر إلى أن    لعابا،
 87/   7ااعالم                    

 البرمكي الحموي
   م( 000ـ  000هـ ـ  000ـ  000)

ــة   البرمكي          ســــافر من حماة إلى مصــــر في زمن    الدين،تاج   الحموي،محمد بن هبـــــــــــ
 اائمة.إماما من    متكلمـا،كان فقيهاا فرلياا  حويـا    فيها،وتوطن   اايوبي،لال  الدين  

ــبكي:قاا        ــرية في فتاويهم  " إليه مرج  الســ ولـــــــــــــه  ظم كثير منه أاجوزة   “،ع الدفاا المصــ
  )اولـة  الدين، وفي العقيدة لـنفها للسـلطان لـال     االـوا(الفصـوا وجواهر   )حدائقسـماها  

وكان   البيســـــــا ي،في الفرائ   ظمها للقالـــــــي الفالـــــــل عبد الرحيم    الفراض(المرتاض و زهة  
وله ديوان خطب أفضـــــاا    بالعلم،كثير االشـــــتغاا    بالقاهرة،مداســـــاا بالمداســـــة الصـــــالحية وخطيباا  

 مهمة.وتعليقا،  
 135تااي  حماة ـ ص                              

   2 ابن البارزي
 م( 1443ـ  1373هـ =  847ـ  775)

ــافعي من أـهل    الـباازي:ابن    إبراهيم،محـمد بن هـبة   بن عمر بن          من    حـماة،ف ـيه شـــــــ
ــمع البخـااي    وـبالـقاهرة،وـلد وتفـقه وقرأ النحو بهـا    كبير،بـي  علم     متزهـداا، وعـاش    ـبالـقدس،وســـــــ

   أشهر.وولي ولد له قضاء حماة فهجر  أابعة   قبل،عرل  عليه كتابة سر الشام فما 
 131/   8ااعالم                                                             
 

 مجير الدين ابن تميم 
 م( 1285ـ   000هـ = 684ـ  000)

  الجند، من أمراء   شـــــاعر،  تميم:مجير الدين ابن     ،أبو عبد   علي،محمد بن فعقوب بن        
   اختصاص.وكان له به    المنصوا(،  )الملواستوطن حماة وخدم لاحبها    دمشقي،
  .الجودةوشعر  في غافة    الكرماء،" كان من العقالء الفضالء    العماد:قاا ابن        

 145/  7ااعالم 
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 2 التاذفي
 م( 1556ـ  1494هـ =  963ـ  899)

ثم حنبلي،  ـقاض    اـلدين:جالا    البرـكا،،أبو    الـتاذفي،محـمد بن فحيى بن يوســـــــــف الربعي        
ثم   أبيه،ولي  يابة قضاء الحنابلة عن بحلب    وبالقاهرة،وأخل عن جماعة بــها    بحلب،ولد   حنفي،

فقضاء    اشيد،فولي القضاء في    مصر،ثم سافر إلى  والد ،ق عن ولي  ظر الجامع ااموي بدمش
  بحلب، وتوفي    حماة،فهقام مدة في   (،949)وعزا ســنة    بســواية،فقضــاء حواان    مرتين،المنزلة  

 المعرب(.الملهب في بيان ما في القرآن من الرومي   )القوامن كتبه  
 649معجم المفسرين /                                         
 ابن خطيب الدهشة

 م( 1431ـ  1349هـ =  834ـ  750)
الحموي، الشـافعي، أبو الثنـــــــــــاء،    ،الفيومي االـل  ،محمود بن أحمد بن محمد الهملا ي       

ــلـ  ــة: قاض، عالم بالـحدي  وغريـبه، الـــــــ ه من الفيوم   وا الدين، المعروف بابن خطـيب الدهشـــــــ
)والد  مؤلف المصبا  في اللغة(، مولد  ووفاتــــــه في حماةك من كتبــــــــــــه )تحفة ذوي اااب في 
مشكل ااسماء والنسب ـــــ ط(، و)تهليب المطالع لترغـــــيب المطالع ـــــ خ( ستة مجلدا،، الموجود 

ــما  )التق ــر  فسـ ــة، هلب به مطالع اا واا البن قرقوا في غريب الحدي ، واختصـ ريب  منها خمسـ
في علم الغريب ـــــ خ( جزءان، و)اليواقي  المضية في المواقي  الشرعية(، و)وسيلة ارلابة في 

 لنعة الكتابة ـ خ( .  
 162/  7ااعالم 

ــود   الثناء،هو الشــي  القدوة العالمة أبو    الصــابو ي:قاا الشــي    •   الشــافعي:  وا الدين محمـــــــــ
ــة   ــالا،كان أديباا ذكياا   بحماة،خطيب جامع الدهشــ   مبااكة، وقد ازق ذاية   الجناب،عالي    فالــ

 محمود.ومنهم العالمة    الدين،أكثرهم علماء منهم القالي الفالل كماا  
 158  /تااي  حماة                                                                     

 2 الملك المظفر
 م( 000ـ  000هـ =  678ـ  635)

ــوا ( محمد بن ) الملو المظفر تقي الدين عمر بن    محمود ) المظفر ( ابن )       الملو المنصـ
وكان فحب أهل الفضـــل   ،فطناا ذكيا  ،شـــهماا شـــجاعاا   ،شـــاهنشـــا  بن أيوب : كان ملكاا على حماة

فبنى للملو    ،واســتخدم الشــي  علم الدين قيصــر تعاســي  العالم الفلكي المهندس الفالــل  ،والعلم
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ليعلم ألــحاب اااحية ســير   ،وطاحو اا على  هر العالــي بصــواة هندســية  ،الملكوا أبراجاا فلكية
ــمى الغزالــة  ،وهي بــاقيــة حتى اآن  ،أاحيتهم إذا طغى النهر وكــان الملــو المظفر عــالمــاا    ،وتســـــــ

ــنـةت  ،بـالنجوم وهو مـدفون بجـا ـب الجـامع ااعلى من جهـة   ،وفي وكـان عمر  ثالثـاا وأابعين ســـــــ
 وعلى قبر تابو، من الخشب .    ،الغرب

 122/    )بتصرف(تااي  حماة                                                             
 3 الملك المظفر

 ( 1299ـ  1259هـ =  698ـ  657)
بن    محمد )المنصوا(بن    )المظفر(بن محمود    )المنصــــــــوا(بن محمد   )المظفر(محمود          

وجاء  التقليد    هــ(، 683  أبيــه )سنةتوالهــا بعد وفاة    حمــاة،لاحب    أيوب:عمر بن شاهنشا  بن 
وهو   توفي،واستمر إلى أن   هـــ(،  684)بـــها وبالمعرة وبااين من السلطان قالوون في أوائل سنة  

 المظفـر.حفيد 
 182  / 7ااعالم   

 2 ابن منقذ 
 م( 1216ـ  1126هـ =  613ـ  520)

أبو   الكلبي،مره  بن أســــــامة بن مرشــــــد بن علي بن مقلد بن  صــــــر بن منقل الكنا ي         
  ، "" حدث وسـمع  منه المنلاي:قاا الحافم  وشـعر،له علم باادب    أمير،  الدين:عضـد   الفوااس،
ــيزا،وـلد بقلـعة   وهو ابن اامير   منـها،جمع كثيراا    ـبالكـتب،وـكان مغرـماا    ـبالـقاهرة،وأـقام وتوفي   شـــــــ

 207/   7ااعالم                                )االعتباا(.أسامة لاحب  
 مروان حديد

 م( 1976 – 1938هـ =  000 -000)
ــها  شــه، وبمدااســها        وفي    مروان بن خالد حديد: القائد المجاهد الشهيد: ولد في حماة، وب

ــم، بعد حصــــوله على الثا وية توجه إلى مصــــر والتحق بكلية   حلقا، العلم في المســــاجد تعلــــــــــــ
ــا، وبعد أن عاد إلى سواية حصل على ارجازة الجامةية من قسم  الزااعة، وتخرج مهندساا زااعيـ

 الفلسفة بكلية اآداب بجامعة دمشق.
وا تظم في   البنا،مام الشــهيد حســن  أثناء دااســته في مصــر تعرف على كثير من تالملة ار      

ــلمين،دعوة ارخوان   ــربها عقيدة وخلقاا    المســ ــاا  ،وجهاداا وتشــ ــالمية فااســ وعاش مع الحركة ارســ
كما قاد المعركة    سواية،قاد جماهير الطالب في دااسته الثا وية لد ااحزاب التي حكم     ،للباا 
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ولما    التعليب،حي  لقي أشــد  الصــحراوي،في ســجن تدمر    فترة وقضــى  (،م1964)لــد البعثيين  
خل قاعدة في توشـد الرحاا إلى فلسـطين، وا  المؤمن،خرج من السـجن جهز مجموعة من الشـباب  

 غوا ااادن ينطلق منها إلى قلب اااض المحتلة.
ــلـحا ـبارفـمان والوا،    والجـهاد،ليـتابع طريق اـلدعوة   حـماة،ثم ـعاد إلى          حتى    والزـهد،متســـــــ

لــــــه   (،1976)وتوفي في السجن لبا  اليوم ااوا من شهر تموز    السواية،داهمته المخابرا،  
  حوى(، وتقدفم )الشــي  ســعيد   المز ي(، الــر    )محمدطبع بعد اســتشــهاد  بتحقيق    شــعر،ديوان 

 علوا ي(. افع    )الشي و
 شعراء الدعوة ارسالمية / الجزء الخامس 

وان المسلمين وبدأ، عمليتها بعد مقتل الشي  مروان في وقد أسس الطليعة المقاتلة ل خ
الفاسد   ثمالسجن،   النظام  خيا ة  هو  المباشر  معها، وسبب  بالجهاد  المسلمين  ارخوان  أقنع  

 أ.د/غسان حمدون.    .لكيان الصهيو يبتسليم الجبهة السواية )الجوالن( ل
 الشيخ مسلم 

 م( 000ـ  000هـ =  543ـ  000)
ــلم بن خ       ــيم مسـ ــر بن قسـ ــعراء    الحموي،ضـ   ز كي، مد  عماد الدين    المجيدين،كان من الشـ

فجاءهم ز كي و زا على    يوماا،أابعة وعشــرين    (533)حينما حالــر الروم قلعة شــيزا في ســنة  
 ومنها:  كثيرة،وفو شيزا من الحصاا وغنم غنائم    وحماة،العالي بين شيزا  

الــــعــــظــــيـــــم  الــــمــــلـــــو  أيــــهـــــا   لــــعــــزمـــــو 
ــو    ــلــــ مــــ أن  ــر   تــــ ــم  ا ألــــ ــّ ــمــــ لــــ ــّروم   الــــ

ــهـــــاب   ـــوا   شـــــــــ الـــعـــجـــــاج   فـــي  و   كـــــه ـــــّ
ى فـــــــولـــــــص ه  مـــــــهـــــــجـــــــتـــــــ  بـــــــقـــــــاء    أااد 

 

ــتــ ــيــم    وتســـــــــ عـــــاب   ــّ  الصـــــــــ لـــــو   تـــــلا  
ــم ــيـــ حـــ ــرص الـــ ــو   ــلـــ ــمـــ الـــ ه  ــ  أ ـــ ن  ــص ــيـــ ــبـــ  تـــ
ــم   ــيـــ اجـــ ــان   ــطـــ شــــــــــــــيـــ ــو  وهـــ د  ــص ــوقـــ  تـــ
حــمــيــم   لـــــه  مـــــام   الــحــ  ســــــــــوى   ولــيــس 

 134تااي  حماة /                 
 العلواني 

 م( 1779ـ  1696هـ =  1193ـ  1108)
شــاعر له   الشــافعي:ااويســي العلوا ي الحموي   أويســي،مصــطفى بن إبراهيم بن حســن بن       

ــتغاا   ــكن    بحماة،ولد   باادب،اشـ ــق،وسـ ــبوط عدة   دمشـ ــن المضـ ــه    كتب.وكتب بخطه الحسـ وأ شـ
   بدمشق.وتوفي   المرادي،أجاز بـها   الحسنى(بااسماء    )التوسلمنظومة في 

 228/   7ااعالم                                                                      
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 2 الجابي
 م( 000ـ  000هـ =  1294ـ  000)

  الرؤيا، كان لـــــــه إلمام بعلم تعبـــــــير  اافالل،أحد العلماء   الحموي:الشي  مصطفى الجابي        
وله ديوان شعر   تقيــاا،وكان واعــــاا    راهيم،إبوعليه وظيفة التدايس في جامع الشي     الحرف،وعلم 

   العلم.فيهم من فعنـون بتحصيل   حماة،ولـه ذاية مشهواة في   مطبو،،
 180تااي  حماة / ص                                                         

 
 مصطفى الحموي  

 م(  1711ـ  000هـ =  1123ـ  1043)
ألـلـــــــــــه من   عصـر ،من أدباء    مؤاخ،  المكي:الحموي ثم    الشـافعي،مصـطفى بن فته          
فتوسـع في ااخل عن   اليمن،وسـافر إلى    علمائها،فقرأ على بع     دمشـق،احل منها إلى    حماة،
االاتحاا   )فوائدلــــــــــه    عاماا، (80)عن  حو    اليمن،وتوفي بلماا من أاض    بمكة،واستقر   أهلها،

  )الرقم مجلدا، كبيرة في داا الكتب    ثالث  خ(سفر في أخباا أهل القرن الحادي عشر ـــــ و تائج ال
 238/   7ااعالم          الثا ي.اقتني  تصوير  صفها   (1093

 مقلد بن منقذ 
 (000ـ  000هـ =  435ـ  000)

" كـان اجالا   خلكـان:قـاا ابن    الـدولـة:الملقـب بمخلص    الفتو ،أبو    الكنـا ي،مقلـد بن منقـل        
وكان م يماا بالقرب من قلعة شيزا عند جسر   وحفدتـــــــــه،لقد ازق السعادة في بنيه    القدا، بيل  

 “.ولهم فيها عقاا  فيس وبيو،    حماة،وكا   أشغالهم في   إليهم،بني منقل المنسوب  
 الغربية.وهي من توابع حماة وفي جهتها   شيزا،ومقلد هلا هو والد ملول  

 151تااي  حماة / ص                                                                  
 منذر الشعار

 م( 000ـ  1932هـ =  000 – 000)
وتخرج في جامعة    وتعلـــم،بها ولـــد وبـــها  شه    حماة:شـــاعر مبد، من مدينة    الشعاا:منلا       

ثم حصــــــل على دبلوم التربية في  (،1956)ي   اا إجازة في آداب اللغة العربية عام  دمشــــــق ح
 التالية.السنة  
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ــعلة من   حماة، وكانعمل في حقل التدايس في ثا ويا،         ــاط،شــ فكان إلى جا ب عمله     شــ
 المساجد.التدايسي يلقي أشعاا  ومحالراتـه في المركز الثقافي أو من منابر  

حـي  ـقام ـبالـتدايس في إحـدى ـثا وـياتهـا إلى جـاـ ب  شـــــــــاطـه    الكوـي ،مـاة إلى  ثم غـادا ح      
   والتلفزيون.الثقافي واادبي في المساجد والصحافة وارذاعة 

  الســـتاا(، و)ااتفا،    )الصـــواب(،و  ارعصـــاا(،  ) شـــيدو  )الغليان(،له خمســـة دواوين هي         
ــه عشـر قصـص لـمن سـ   اامة(.في جرا    )قيثااتيو   لألطفاا(، الربيع    )قصـصلسـلة كما أن لــــــــ

 والتلفزيو ية.كما أن له العديد من المسرحيا، ارذاعية 
 شعراء الدعوة ارسالمية / الجزء الخامس 

 نــجيب األرمنازي
 م( 1968ـ  1897هـ =  1387ـ  1315)

من اجاا الســياســة في ســواية، مولد  في   ،الدكتوا : لــحفي  ، جيب بن محمد ااامنازي       
وفاته في دمشـق، داس الحقوق في باايس، وأحرز الدكتواا  في العلوم الدولية، وأحسـن حماة، و 

( في دمشــــق، ودخل الســــلو  1931اللغا، التركية والفر ســــية وار كليزية، وألــــدا جريدة اافام )
(، فكان وزيراا مفولــاا لســواية في لندن وفي الهند وتركية، ثم ســفيراا لها  1945الســياســي ســنة )

(، له كتب مطبوعة منها )الشـــر، الدولي في ارســـالم(،  1956في مصـــر، ففي لندن إلى أواخر )
و)ملكرا، دبلوماســـــي(، و )عشـــــر ســـــنوا، في الدبلوماســـــية(، و)الســـــياســـــة الدولية( مجلدان،  

المصـــــرية أو من باايس إلى    )الحملةجالء(. وترجم عن التركية  و)ســـــواية من االحتالا حتى ال
    ااامنازي.وهو شقيق الشهيد علي    ط(.لحراء التيه ـ 

 12/   8ااعالم                                          
 

 الريس 
  م( 1952ـ  1898هـ =  1371ـ  1316)

ــباب الحر           ــحفي أديب، من شـــ ــواية، ولد  جيب بن محمود الريس: لـــ كة الوطنية في ســـ
وتعلم في حماة، وا تقل إلى دمشـــــــــق بعيد الحرب العامة ااولى، فعمل في الصـــــــــحافة، واعتقله  

ســواية، فســجن في قلعة أاواد مدة، ثم ألــدا جريدة )ال بس( يومية،  لأفام احتاللهم    ون الفر ســي
ــاته، وا تخب للنيابة  واستمر فكتب فصولها ااولى وكثيراا من أخبااها إلى آخر ح م،1928سنة يـــــــ
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، وجمع بع  مقاالته في كتاب ) ضـــاا ـ 1943عن دمشـــق في )مجلس النواب الســـواي( ســـنة  
 وله  ظم حسن، توفي بدمشق عن  ي  وخمسين عاماا.  (،ط

 13/   8ااعالم                                                             
هو شقيق الشي  محمد الحامد والشاعر بدا الدين الحامد وااستاذ عبد الغني الحامد امهم ـ  •

 فائز شي  الزوا           احم   الجميع ـ                              
 3 ابن منقذ 

 (1098ـ  000هـ =  491ـ  000)
كان    أمير،  الدولة:عز    ،المرهأبو    الكنا ي، صــر بن علي بن مقلد بن  صــر بن منقل          

واســتمر إلى أن  (،479  )ســنةملكه بعد أبيه   حماة،بقرب    )شــيزا(له واســالفه من قبله حصــن 
 26/   8ااعالم             أديباا.شاعراا    كريماا،كان شجاعاا    به،توفي 

   3 ابن البارزي
 م( 1338ـ  1248هـ =  738ـ  645)

هـــــــــــبة   بن عبد الرحيم بن إبراهيم، أبو القاسـم، شـرف الديـــــــــــن، ابن الباازي الجهني،        
الحموي: قاض، حافم للحدي ، من أكابر الفقهاء الشافةية، من أهل حمــــــــاة، ولي قضاءها مدة 
طويلة بال أجـــــــــــر، وعين مرا، لقضـاء مصـر فاسـتعفى، وذهب بصـر  في كبر ، ولما ما، أغلق   

ــاة لمش خ(،  -)تجريد جامع االوا في أحادي  الرسوا  له بضعة وتسعون كتاباا، منها:  ،هد حمــ
( في فقه الشـافةية، مجلدان، و)تيسـير الفتاوي في تحرير خ-و)إظهاا الفتاوي من أسـراا الحاوي 

في شـر     الباازي الراوي ــــــــــ خ( فقه، و) الشـرعة في القراءا، السـبعة ــــــــــ خ( اسـالة، و)الفريدة 
ــاطبية ــير القرآنخ(   -  الشـ ــتان في تفسـ ــيل حبيب    ط( و) -  و)البسـ توثيق عرى ارفمان في تفضـ

 الرحمن ـ خ(  
ــب    )لـبطو   والمنسـوخ(  )الناسـ و   مجلداا،اثنا عشـر    المحبين(جنا،    )اولـا،و   الحدي ( غريــــــــ

 الفقه.منظومة في   خ(الكنوز ـ   )اموزو   القرآن(  و)بدفع  مجلدان،
 73/  8ااعالم                                                                            

ــم هبة   ابن   • ــرف الدين، أبو القاسـ ــاة، شـ ــي القضـ ــابو ي : هو قالـ ــي  أحمد الصـ قاا الشـ
قالــي القضــاة عبد الرحيم  جم الدين أبي محمد عبد الرحيم بن قالــي القضــاة شــمس الدين 

إبراهيم بن هبة   بن المســلم بن هبة   بن حســان بن محمد بن منصــوا بن    أبي الطاهر
أحمد الباازي، الجهني، الحموي الشافعي، علم اائمة، وعالمة اامة، تعين عليه القضاء في 
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حـماة، فقبـله، وتوا، عن المعلوم من بـي  الـماا، فـما أكـنه، ـبل فرش ـخد  لـخدـمة الـناس، ولم 
ــر  ــاهداا، هلا مع  فوذ أحكامه، وقبوا كالمه، والمهابة  فعّزا أحداا، وال لـــــ ــقط شـــــ به، وال أســـــ

ــه في التقشـف والةبادة  الوافرة، والجاللة الظاهرة، والتوالـع للفقراء والمسـاكين، أفنى شـبيبتــــــــ
ــاء الدفاا المصرية   ــه في تصني  الكتب الجيدة، وطلب مرا، لقضــــــ وطلب العلم، وشيخوختــــــ

  من الكتب ما لم فجتمع اهل عصر ، وشد، إليه الرحاا  فهبى، وقنع بمــــــــصر ، واجتمع عند
من البالد البعيدة يتعلمون منه، ولـاا المعوا في الـــــــــــفتاوى عليه، واشـتهر، مصـنفاته في 

 حياته بخالف العادة.
" وســــــمع من أبيه وجد  ومن الشــــــي  عز الدين الفااوثي   الشــــــافةية:قاا في طبقا،         

ــي  جماا الدين بن   ــي   جم الدين   مالو،والشــ ــالم والشــ ــي  عز الدين بن عبد الســ وأجاز  الشــ
  الشــام، وا ته  إليه مشــيخة الملهب ببالد    شــامة.وأبو   العطاا،البادوا ي والحافم اشــيد الدين 

 “.وكان إماماا بالملهب وفنون كثيرة   ااطراف،وقصد من 
وا تهـ     ااحـادـي ،ن  وـله خبرة ـتامـة بمتو  النظير،" كـان عـدفم    المعجم:وـقاا اـللهبي في        

  )ســـوا . ومن  ثر  اللي فقرأ عكســـاا وطرداا قوله الكثيرة.وله التصـــا ي     الملهب،إليه اياســـة 
 145ـ  144تااي  حماة / ص                محروس(.حماة بربها  

 2 ابن رواحة
 م( 1225ـ  000هـ =  622ـ  000)

  منشــــــئ   الدين:زكي    القاســــــم،أبو    ،الحموي هبة   بن محمد بن عبد الواحد بن اواحة           
ــة   ــتين المعروفة كل منهما بالمداســ ــق    )الرواحية(المداســ ــافةية، وقفهما على    وحلب،بدمشــ   الشــ

 فيهـا.وتوفي   بدمشـق،وكان من التجاا الموسرين ومن المعدليـن    ومداسين،وأقام لهما  ظاااا  
 75/   8ااعالم                                                 

 ياقوت الحموي
 م( 1229ـ  1178هـ =  626ـ  574)

ـــهاب اـلدين: مؤاخ  ثـقة من أئـمة            ـفاقو، بن عـبد   الرومي الحموي، أبو عـبد  ، شـــــــ
د  لــغيراا، وابتاعه ببغداد الجغرافيين، ومن العلماء باللغة واادب، ألــله من الروم، أســر من بال

تاجر اســمه عســكر بن إبراهيم الحموي، فربا  وعلمــــــــــــه وشــغله بااســفاا في متاجر ، ثم أعتقه  
هـــــــــــ(، وأبعد ، فعاش من  سـ  الكتب بااجرة، وعطف عليه موال  بعد ذلو، فهعطا    596)سـنة  

بعمله، واحل احلة    شـي ا من الماا، واسـتخدمه في تجااته، فاسـتمر إلى أن توفي موال ، فاسـتقل
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ــجر، ثم ا تقل إلى خواازم، وبينما هو فيها خرج  واسعة، ا تهى بها إلى مرو )بخراسان(، وأقام يتــ
هـــــــــ(، فا هزم بنفسه، تااكاا ما فملو، و زا بالمولل وقد أعوز  القو،، ثم احل   616التتر)سنة  

 إلى حلب، وأقام في خان بظاهرها إلى أن توفي.  
ــدان  )معجممن كتبه    الحموي.جه أ ها ا تقل  إليه من موال  عسكر أما  سبته فها        ــــــ -البلــــ
وفي النسخة المطبوعة  قص استــــدال بتراجم    اادباء،ويعرف بمعجم    ط(،ااايب ــــ    )إاشادو  ط(،

في كتاب جمهرة النسب ـ   )المقتضبو  ط(،ولعاا والمفتـرق لقعاا ـ   )المشترلو  فيه،ملفقة دّس   
   الشعراء(.  )معجمو  المتنبي(،  )أخبااو   الدوا(،  )كتاب  التااي ، وفي  (والمآا  )المبدأو  خ(،

 131/   8ااعالم              
  ابن العطار

 م( 1450ـ  1387هـ =  853ـ  789)
  الكركي،   االــــــــل،الحموي   التنوخي،الشــــــــرف    يوســــــــف،فحيى بن أحمد بن عمر بن          
ــافعي،  القاهري، ــله من  شـــــعر،له    أديب،  العطاا:المعروف بابن   الشـــ   بالكرل، ومولد    محاة،ألـــ

ــؤ  وإـقامـته   ــعر    اادب،" بر، في    المقريزي:ـقاا    ـبالـقاهرة.ومنشـــــــ وكـتب الخط   الـبدفع،وـقاا الشـــــــ
ــوب   ــخاوي:وقاا   “،المنســ ــيدة فائية هي في ديوا ي   الســ ــيرةوهو ممن قرو   “،" اثيته بقصــ  )ســ

 (.3/  3912في شستربتي )  خ(العطاا في عقر الحماا ـ   ئج)حواوله     اه ،البن    المؤيد(
 136/   8ااعالم                                        

 
 الخـباز الحموي 

 م( 000ـ  000هـ =  000ـ  000)
 شعر :ومن    مشهوااا،كان فالالا شاعراا    الخباز:الشي  فحيى        

ــلمى وأخلـف    ــل  ســـــــ  ل ن وـعد، ـبالولـــــــ
ها بالّلـوم  قبـل  سـؤال هــا  وال تبـد 

ــلهــــا،  فقوم    فســـــــ المبين   العــــلا   ــى   عســـــــ
 لعـلص لـها عـلااا وأ ـ  تلــــوم

 التوايـة.أواد بعضهـا لاحب خزا ـة اادب في فر،   كثيرة،وله غيـر ذلو أشعاا       
 149تااي  حماة / ص                                                                  
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 ابن خطيب القلعة 
 م( 1372ـ  000هـ =  774ـ  000)

  فالل،   القلعـــــــــة:ابن خطيب    الدين،شرف   فعقوب،فعقوب بن عبد الرحمن بن عثمان بن         
ــماة في  ــل حـ ــاا،كان خطيباا    سواية،من أهـ ــاا بالقراءا، والفقه  ع واعظـ ــة.اافـ ــاا، لنصف    والعربيـ   كتبـ

   الشافةية.في فرو،  الحاوي(  ) ظـم  منها:
 (200/  8  )ااعالم:              

ــرف    الحموي،ابن خطيب القلعة    فعقوب،فعقوب بن عبد الرحمن بن عثمان بن            الدين: شــــ
وقرأ القراءا، السبع على إسماعيل بن    والقراءا،،ومهر في الفقه والعربية   جوبــــــر،أخل عن ابن  

ــاة. أثنىوقد أخل عنه أكثر فضالء   مفسراا،وكان شافعّي الملهب    الفقاعي،محمد   عليه ابن   حمــــــ
ــراا،وكان واعظــاا  والصال ،وذكر أ ــه اشتهــر بالعلم والديــن    تاايــخه،حبيب في  وقد أخل عنــه    ملكّ 
 هـ 774وقد توفـي عام   القراءا،،بن عمر بن أبي الرلـا(   )أحمد  القالي

 (7كتاب القواعد وارشااا، ص    )مقدمة                                                     

 ابن خطيب المنصورية
 م( 1407ـ  1337هـ =  809ـ  737)

ــن،جماا    المحاســــــن،أبو    محمد،يوســــــف بن الحســــــن بن        المعروف بابن خطيب    الديـــــــــــــ
  ااحكام( في شر  أحادي    )االهتمــاملــه    ووفاة.من أهل حماة مولــداا   شافعي،ف يه    المنصوايــة:

ولـه   فقه،  الفرعي(فرائ  المنهاج   )شر و   النحو،في  معطي(ألفية ابن   )شر و   مجلدا،،س   
    ظم.

 225/  8ااعالم 
 ابن حماد 

 م( 000ـ  000هـ =  733ـ  000)
ــفر بن حماد الحموي              الخطيب: العالمة    الدين،جماا   الشافعي،يوسف بن محمد بن مظـــــ

  ال يسـي، والمقداد   البالسـي،قرأ على مؤمـــــــــــل   فالـالا،دّيناا عالماا    ااعلى،كان خطيباا في الجامع  
 عاا من الةبادة وارفادة.وكان على قدم   وأفتى،وحدث واشـتغل   ااحادي ،وحفم كثيراا من  

 149تااي  حماة / ص                       
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