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  م1227-1217/ه624-هـ615  دور ال�ل� ال�عّ�� ���ى في مقاومة الغ�و ال�ل��ي

  ح��� رجا ال�ق��ات

  

  ال�ل��

ته�ف ه�ه ال�راسة الى ت�ل�� ال��ء على جه�د ال�لـ� ال�ع�ـ� ���ـى ودوره فـي مقاومـة الغـ�و ال�ـل��ي وال��ـ�� 

م�ــة، وت��ــ� اه��ــة هــ�ه ال�راســة فــي م�اولــة لل��ــالت ال�ــل���ة وخاصــة ال��لــة اله�غار�ــة وال��لــة ال�ــل���ة ال�ا

ال��ــف عــ� ال��ــا� ال�ــل��ي فــي ال��ــ�ق الع��ــي خــالل ف�ــ�ة ح�ــ� ال�لــ� ال�ع�ــ� ���ــى ��ــ�ل خــاص وف�ــ�ة ح�ــ� 

ال�ولة األی���ة ���ل عام ومـ�� خ�ـ�رة ال��الفـات داخـل ال��ـ� األیـ��ي وخارجـه وتأث��اتهـا علـى خـ� سـ�� األحـ�اث 

   .�ه ال��الفاتوم�قف ال�ل� ال�ع�� م� ه

  .، ال�او�ة، ال��الفاتاإلس��ار�ةال�ل� ال�ع�� ���ى، ال��الت ال�ل���ة، : ال�ل�ات ال�ف�اح�ة 

Abstract: 

The present study aimed to shed a light on the efforts exerted by the Great King Issa. It 

aimed to explore the role of the latter king in fighting against the Crusader invasion, 

especially in fighting against the fifth crusade and the Hungarian crusade. The present 

study is significant because it sheds a light on the crusaders’ activities in the Eastern 

World during the reign of the Ayyubid dynasty in general and the reign of the Great 

King Issa in specific. It is significant because it sheds a light on the serious impacts of 

alliances on the Ayyubid state and other states. It is significant because it sheds a light 

on the serious impacts of alliances on events. It sheds a light on the stand of the Great 

King Issa on these alliances 

Keywords: The Great King Issa, crusades, the Sovereign Military Order of Malta 

(SMOM),the poor fellow-soldiers of Christ and of the temple of Solomon, alliances. 

 

  

  :مق�مة1.1

ت��اول ه�ه ال�راسة دور ال�ل� ال�ع�� ���ى اح� مل�ك ال��� األی��ي وجه�ده في م�اجهة الغ�و ال�ل��ي لل���ق 

وال�او�ة  اإلس��ار�ةاالسالمي وت��ی�ا دوره في م�اجهة ال��لة اله�غار�ة وال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة وت���ه لف�سان 

اه��امه ب����� ال�غ�ر وم�اجه�ه لل��اوالت ال�ل���ة ال����رة  لل��ل ووقف ال�حف ال�ل��ي على ال��هة ال�ام�ة و 

  .م� ب�� ال�ق�س

  :م�هج ال�راسة1.2

اع���ت ال�راسة في ت�اول ال��ض�ع على ال��ادر الغ���ة ت��ی�ا م�اولة ال��ف ع� وجهة ن�� ال��اب الغ����� 

��ة ب�ل� على ال��هج ال��ل�لي لل�وا�ات وال�ق�ف ح�ل ال��الت ال�ل���ة ومقارن�ها ب�وا�ات ال��ادر الع���ة مع�
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على ال���� م� ال��الغات وال�غال�ات ال�ي ت�اق�� في س�دها ال��ادر ال���لفة، ولعل ���ة ال�راسة ه�ا ت��ع م� 

  .ك�نها اع���ت على وجهات ال��� ال���لفة لل��ض�ع ال���وح لل���

  :ووفاته ول��ه ون�أته م�ل�هو  اسُ�ه 1.3

فـي  ولـ�، )1(ب� شاذ� ب� م�وان أی�ب � ش�ف ال�ی� ���ى، اب� ال�ل� العادل س�� ال�ی� أبي ��� ب�ل�ع�ّ ال�ل� ا

، ب���ـا ��عـل )3(م�ان والدته في دم��) م1317/ه717ت(، و��عل ال�ف�� )2(م1180/ه576 ةس�م�  رج� 5

�ــ� اســ��ادًا ل��اجــ� والــ�ه العــادل والــّ�اجح أن والدتــه �انــ� فــي دم. )4(والدتــه فــي القــاه�ة) م1347/ه748ت(الــ�ه�ي 

  .ه�اك، وت�ج��ًا ل�وا�ة س�� اب� ال��ز� الق��� م� األس�ة العادل�ة آن�اك

، و�ــان ل�لــ� ال���ــ�َة الــ�ور األك�ــ� فــي صــقل )6(، وأّمــه ال���ّ�ــة)5(ن�ــأ ال�عّ�ــ� ���ــى فــي ��ــف والــ�ه ال�لــ� العــادل

، �ــال��ِم، وال��ــِ�، وســ�اِد الــ�أِ�، وال�ــ�ِ�، )8(صــفات والــ�ه العــادل، فقْ�ُ�ــُه مــ� والــِ�ه أك�ــ�ُه ال���ــَ� مــ� )7(ش��ــ��ه 

  .)9(وال�ق�ِة، وال��ِل، وال�لِ�، ح�ى أنه �اَن ���ُع ما ���ه، و��غاضى ع�ه �أنه ل� ���عهُ 

، ولـ� ُ�عـ�ف عـ� ملـ�ِك ب�ـي )10(و�ان وال�ه ���� األوالد، ح�� بلـغ تعـ�اده� سـ�ة ع�ـ� أخـًا مـ� الـ���ر سـ�� ال��ـات

� قّ��ــُه ، وقــ� اخــ�ّ� ال�عّ�ــ� ���ــى ��انــٍ� ���ــٍ� مــ� ذلــ� ال�ــ�، ح�ــ)11(ب أحــٌ� أك�ــَ� ح�ــًا ألب�ائــِه مــ� العــادلأیــ� 

وم�هـا . وق� شاع في تلـ� الف�ـ�ة األلقـاب ال�ـي ح�لهـا ملـ�ك وسـال��� ال�ولـة األی���ـة. )12(دم��وجعله نائ�ًا له على 

و�ــ�رُخ ســ�� ابــ� ال�ــ�ز� ل�ــار�خ وفاتــه، ف�ــ��� أّنهــا  .)13(�ــهالــ�� ح�لــه ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى وُعــ�ف " ال�عّ�ــ�"لقــ� 

م، فـي قلعـة دم�ـ� ودفـَ� 1227/ ه624كان� في ثالِ� ساعٍة مـ� نهـاِر ال��عـِة أول یـ�ٍم مـ� ذ� ال��ـة مـ� سـ�ة 

، وقـــ� مَلـــَ� دم�ـــ� م�ـــ�قًال بهـــا مـــّ�َة ت�ـــَع ســـ��ٍ� وخ��ـــة شـــه�ر وثالثـــٌة )1(و�ـــان ع�ـــ�ه ســـ�عا وأر�عـــ�� ســـ�ة. )14(ف�هـــا

                                                           

  . 494، ص 3و��ات األ��ان،ج اب� خل�ان، )1(

  .644، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة،ج )2(

  .170، ص2ال�ف��، ال�افي،ج )3(

لع�� في خ�� م� ،ا)م1347/هـ 748 ت(زال�ی� أب� ع��هللا دمحم ب� أح�� ب� ع��ان ب� َقاْ��ا ش��: يال�ه� )4( 

  .194، ص3أج�اء،ج 4 ،لعل��ة، ب��وتدار ال��� ا ،أب� هاج� دمحم ال�ع�� ب� ����ني زغل�ل، ت�ق�� غ��

  .645، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

  .207، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )6(

  .270، ص3ال���ر نف�ه ، ج )7(

  .271، ص3ال���ر نف�ه، ج )8(

  .271، ص3ال���ر نف�ه، ج )9(

  .272، ص3ال���ر نف�ه، ج )10(

  .650، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )11(

  .650، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة ،ج )12(

  .494، ص �3ان، و��ات األ��ان،ج؛ اب� خل644، ص2، ق8ال���ر نف�ه،ج )13(

  .645، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة،ج )14(
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/  ه615ُجَ�ــاَد� اْآلِخــَ�ة ســ�ة  ، اب�ــ�اًء مــ� ال�ــ�م ال�ــالي ل�فــاة والــ�ه ال�لــ� العــادل فــي ال�ــا�ع مــ�)2(ع�ــ��� ی�مــاً و 

  .)3(م1227/ ه624م، ولغا�ة األّول م� ذ� ال��ة س�ة 1217

ــــ��    ــــارز ع�ــــ� ال�ــــ�ی� عــــ� الف�ــــ�ة ال���ــــ�ة مــــا ب / ه624 -ه600(ال ���ــــ� ت�اهــــل ال�جــــ�د ال�ــــل��ي ال�

، واع��اءاتــه ال�ـــي �انــ� تهـــّ�د ال��ــا�� ال��ـــاورة لل�ولــة األی���ـــة، فــي عّ�ـــا و�ــ�ابل� وان�اكّ�ـــة )م1227 -م1204

وقــ� ازدادتّ الّ���شـــات ال�ــل���ة فـــي م�ــا�� ال�ـــ�ال، وت��یــ�ًا ح�ـــ� وح�ــاة، و�ـــان ال��ـــّ�ف  .)4(وح�ــ� األكـــ�اد

ــــ� األیــــ����� مــــ� ســــق�� هــــات�� ال�ــــ�ی����، و��اّصــــة أن ســــق��ه�ا  ــــ� واضــــ�ًا ع� �ع�ــــي ســــق�� دم�ــــ� أهــــ� ال��ال

  . )5(األی���ة

  ال�ل� ال�عّ�� ���ى في م�اجهة ال�ل����� على ال��هة الّ�امّ�ة 1.4

، فقـــام�ا ��هاج�ـــة )6(م، �أعـــ�اد ���ـــ�ة، و�ـــان هـــ�فه� القـــ�س1204/ه600اج��ـــع ال�ـــل����ن فـــي عّ�ـــا ســـ�ة   

، و�ــان ال�لــ� العــادل أث�ــاء ذلــ� فــي )8(مــ� ف�هــا، وأســ�وا ج��ــع )7(م�ــا�� واد� األردن، وأغــاروا علــى ق��ــة �فــ� ��ــا

، وق� جاءتـه مـ� �ـل ال�ـ�احي، فاج��عـ� ال��ـ�ش، وان�ـّ�� إل�ـه )9(دم��، ح�� أعل� ال�هاد وأخ� ����عي ال���ة

ح�ـ� �ـّل العـادل م�ا��ـًا لل�ـل����� )10(الـ�� ��ـّل علـى عّ�ـا ج��ش ال�ام وم��، وت�جه�ا ج��عًا إلـى ج�ـل الّ�ـ�رِ 

و�عـ� ذلـ� بـ�أت ال�فاوضـات  .)11(م، ول� تقع ب��ه�ا أ� ع�ل�ات ع���ّ�ة خالل تل� الف��ة1204/ ه601ح�ى س�ة 

                                                                                                                                                                          

  .208، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )1(

  .208، ص4ال���ر نف�ه، ج )2(

  .171، ص 2ال�ف��، ال�افي، ج )3(

ح�� م��ع على ج�ل ال�ل�ل ال���ل ���ل ل��ان، و�قع ب�� �عل�� وح�� م� جهة الغ�ب، : ألك�ادح�� ا) 4(

و�ان� قلعة ه�ا ال��� تا�عًة لف�سان اإلس��ار�ة، وت��از ���اع�ها، ت���ها األب�اج وت��� بها ال��ادق، ولها 

؛ أب� الف�ا، 276، ص�2،جال����، مع�. م1110س�ران ���قان بها، وق� اس��لى عل�ها اإلس��ار�ة عام 

ه���ة ل��� ال�اسع في " ؛ وان�� ج�ز��، ن��� ی�سف، الع�وان ال�ل��ي على م��259تق��� ال�ل�ان، ص

  .330، ص1969، االس���ر�ة، دار ال��� ال�ام��ة، 1ال����رة وفارس��ر، �

  .159، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )2(

  .159، ص3؛ اب� وواصل، مف�ج ال��وب، ج138-128، ص 12اب� األث��، ال�امل، ج) 3(

 .290، ص4ال����، مع��، ج. بل�ة  تقع ب�� ����ة والّ�اص�ة: كف���ا) 7(

  .163، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج13، ص1، ج5اب� الف�ات، تار��ه، م) 8(

  .159، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 9(

 Humphreys, From Saladin to؛ وان�� 159، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )10(

Mongols,p.p133.  

  .163، ص 3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )11(
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، وأهــ� مــا جــاء فــي ب�ــ�د تلــ� اله�نــة، تأك�ــ� ســ���ة )1(لل�ــلح بــ�� ال�ــ�ف��، ثــّ� اتفقــ�ا علــى ه�نــٍة مــّ�تها ســ�ُّ ســ��ات

  .)3(�اص �ال��ل��� في الل� وال�ملة، وت�ازل ال�ل� العادل ع� ال��ف ال)2(ال�ل����� على الّ�اص�ة و�افا

و�عــ� إقــ�ار اله�نــة، رجــع ال�لــ� العــادل ����شــه إلــى م�ــ�، ورجــع ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى مــع ج�ــ�ش ال��ــ�ة   

، وهــ�ا �ع�ــي أن دور ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى ت�ّ�ــَل فــي ��ــادة ال��ــ�ش الّ�ــام�ة ال�ــي أتــ� ل��ــ�ة )4(ال�ــامّ�ة إلــى دم�ــ�

  .سل�ة وال�ه القائ� األك�� لل���ش الّ�امّ�ة وال���ّ�ة معاً  العادل، ف�ان� ��ادتُه ت��

معل�مـــات حـــ�ل اســـ�ع�ادات ال�ـــل����� �عـــ� اله�نـــة، وت��ـــ�� ) م1237: ت(و�ـــ��� ال�ـــ�رخ روجـــ� أوف و��ـــ�وف�   

صــف�فه� فــي عّ�ــا لالن�ــالق م�هــا ن�ــ� دم�ــا�، وم�ا��ــة ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى ل�لــ� االســ�ع�ادات، ورصــ� ت�ّ�كــات 

  .)5(���� ون�ا�ه� في ع�اال�ل�

  ال�ل� ال�عّ�� ���ى في م�اجهة اإلس��ار�ة 2.4

یهّ�دون ح�اه، م��لق�� م� ح�� األك�اد، ف�ه��ا وق�ل�ا  )6(م أخ� الف�سان اإلس��ار�ة1205/ هـ601في عام   

ل�ًا فـي م�ـا�� وقـ� ان�ـّ� إلـ�ه� عـ�د ���ـ� مـ� ال�ـل����� الـ�ی� عـاث�ا ف�ـادًا وسـ. )1(وق�ل�ا وأس�وا ����ًا م� ال��ل���

  .)2(ح�اه، وعادوا إلى �الده� �ع� أن مألوا أی�یه� �ال��ا�ا

                                                           

/ ه594وق�ل ذل� �ان ال�ل� العادل ق� عق� ه�نة مع ال�ل����� وت��ی�ًا في  ال�ا�ع والع���� م� ش��ان س�ة  )1(

����، وتّ� اق��ام م و��ق��ى تل� اله�نة اص��� �افا لل��ل���، وج�ل ب��وت لل�ل�1198األول م� ت��ز 

ان�� . ص��ا ب�� ال��ف��، غ�� أن م�ة تل� اله�نة ف�ها اخ�الف، ف���� ال��ادر الع���ة �أنها ثالث س��ات

، وت��في م�ادر أخ�� 139، ص2، ج4؛ واب� الف�ات، تار��ه، م78، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج

، وذ�� 234، ص2ن�� أب� شامة، ال�وض���، جا. دون اإلشارة إلى م�تها" ح�ى اس�ق�ت اله�نة"ب��� ��ارة 

، ان�� "ان��� ال�لح" م وأوردت ��ارة1198ت��ز / ه�594ع�ها أن اله�نة  وقع� في ش��ان  م� س�ة 

ب���ا ذ��ت ال��ادر األج���ة أن م�ة اله�نة �ان� خ�� س��ات وثالثة . 84، ص12اب� األث��، ال�امل، 

، وم� خالل 48، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(س��الء على دم�ا� أول�ف� أوف �ادر��رن، اال ان��. أشه�

س�� ال��ادث ی��ح أن م�ة اله�نة �ان� أك�� م� خ�� س��ات ب�ل�ل أن ال��ی� ع� ت��ی� اله�نة ل� ی�د 

 .م1204/ ه600ذ��ه ق�ل عام 

 .21، ص13اب� األث��، ال�امل، ج) 2(

 .162، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 3(

 .42، ال�ار�خ ال����ر�، صال���� ) 4(

، تأل�� وت�ق�� وت�ج�ة سه�ل )ال��س�عة ال�امّ�ة(، ورود ال�ار�خ، م���ر في )م1237:ت(روج� أوف و���وف� )5(

  . 752، ص2، ق39م، ج2000/ه1421زّ�ار، دم��، 

�، تأس�� و�ع�ف�ن أ��ًا �ف�سان القّ��� ی�حّ�ا، وه� م� الف�سان ال�ل���� Hospitallers: اإلس��ار�ة) 6(

م في أعقاب اس��الء ال�ل����� على ب�� ال�ق�س، و�ان ه�فه� في ال��ا�ة عالج 1099ج�اع�ه� س�ة 

ال��ضى وم�اع�ة ال��اج، ل��ها �ع� ذل� ت��رت واص�ح أع�اؤها رجاًال یل���ن مال�� ال���ان و�قاتل�ن 
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فع�ــ�ما زادت ت�ّ�شــات اإلســ��ار�ة فــي ح�ــاة، �عــ� . وه�ــا �هــ� دور ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى فــي الّ��ــ�� لهــ�  

  .)3(صاح�ها ال�ل� ال����ر إلى ال�عّ�� ���ى ��ل� م�ه ال���ة وال��اع�ة

ــه لــ� ت�ــ�ث م�اجهــات  أرســل ال�عّ�ــ� ���ــى ج��شــه   إلــى ح�ــاه ل��ــاع�ة صــاح�ها ضــ� اإلســ��ار�ة، غ�ــ� أّن

ع�ــ��ّ�ة مــع ج�ــ�ش ال�ــل�����، ألّن ال�لــ� ال���ــ�ر اســ��اع أن ���ــل علــى ه�نــة معهــ�، و�هــا ان�هــى ته�یــ�ه� 

  .)4(ل��اه، ورجع� ج��ش ال�عّ�� ���ى إلى دم��

، ف�صـــل )5(فــ�ا ت�ـــاه ح�ــ� وأغـــاروا عل�هــام، ع�ـــ�ما زح1206/ه603وت�ــّ�دت االع�ــ�اءات ال�ـــل���ة ســ�ة  

، واســ��عى الع�ــاك� مــ� أهــل ب��ــه وام�ائــه مــ� �ــل ال��الــ� )6(ال��ــ� إلــى ال�لــ� العــادل فــي م�ــ� فأســ�ع إلــى ال�ــام

، وال�لـــ� )8(، وال�لـــ� ال��اهــ� صـــاح� ح�ـــ�)7(األی���ــة، ف��ـــ� ل���تـــه �ــٌل مـــ� ال�لـــ� ال���ـــ�ر صــاح� ح�ـــاه

، ح�ـى بلـغ تعـ�ادها ع�ـ�ة آالف )9(��ا وصل� ع�اك� مـ� سـ��ار وال��صـل وآمـ� ال�عّ�� ���ى، وال�ل� األش�ف،

، وقام� تل� القـ�ات ���اصـ�ة ���ـ�ة )11(، و��فها اب� واصل �أّنها األك�� ع�دًا في تار�خ ال��ال� األی���ة)10(فارس

�ـه، وغ��ـ� ، وأس�ت خ���ائة شـ�� م)13(الق���ة م� ح��، ��ا صال�� أهل عّ�ا، وف��� ب�ج أع�از )12(ق�س

                                                                                                                                                                          

. ل���ة ع��ما ت��ل� إلى الق�العلى ال���ل، وق� لع�� ه�ه ال��اعة دورًا ����ًا في تار�خ ال���ة ال�

  .212، ص3؛ رن���ان، ال��وب ال�ل���ة، ج62األصفهاني، الف�ح الق�ي، ص

  .51؛ أب� شامة، ال�یل، ص523، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 1(

، تأل�� وت�ق�� وت�ج�ة، )ال��س�عة ال�ام�ة( ،ال�ار�خ ال����، م���ر في)م1273-1235(مّ�ى ال�ار��ي )2(

  . 1872، ص5، ق40،جم2001/ه1422ل زّ�ار، دم��،سه�

 .24، ص1، ج5؛ اب� الف�ات، تار��ه، م156، ص7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 3(

  .24، ص1، ج5؛ اب� الف�ات، تار��ه، م54ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )4(

 .172، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 5(

 .57؛ أب� شامة، ال�یل، ص259، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 6(

  .24، ص1، ج5؛ اب� الف�ات، تار��ه، م54ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )7(

ال����، ال�ار�خ .ال�ل� ال��اه� أس� ال�ی� ش����ه ب� ناص� ال�ی� دمحم ب� أس� ال�ی� ش����ه صاح� ح�� )8(

  .84، ص 5اب� خل�ان، و��ات األ��ان، ج؛ 52ال����ر�، ص

  .173، ص3مف�ج ال��وب، ج اب� واصل، )9(

 .173، ص3ال���ر نف�ه ، ج) 10(

 .173، ص3ال���ر نف�ه ، ج) 11(

تقع �الق�ب م� ح��، ��لها اث�ا ع�� م�ًال، وع�ضها أر�عة أم�ال، وهي ب�� ح�� وج�ال : ����ة ق�س )12(

 .516، ص1ال����، مع��، ج. ل��ان، و���ج م�ها ش�اًال نه� العاصي، وهي ����ة ال��لة حال�اً 

  .163، ص1ال����، مع��، ج. ح�� ب�� ح�� وال�احل: ب�ج أع�از )13(
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م، و�فــ�ض 1206/ ه603، واسـ��اع ال�لـ� العـادل بهــ�ه ال��ـ�ش أن یهـاج� ح�ـ� األكـ�اد سـ�ة)1(األمـ�ال وال�ـالح

  ، غ�� أن تل� ال���ش ل� ت���ع ال����ة على )2(عل�ه ح�ارًا ش�ی�ًا 

  ، وعاث� )4(، م�ا اض��ها إلى ال��ّجه ن�� ��ابل� ف�اص�تها و�ال ح�ارها لها)3(ال���

  

  .)5(ك� خ�ا�ًا في ق�اها و��ات��ها، فق�ع� األش�ار وجّفف� الع��ن ف�هاالع�ا

، إلــى ح�ــ� واســ�ق�ت ف�هــا، )6(م1206/ ه603ان�ــ��� ج�ــ�ش ال�لــ� العــادل أوائــل ذ� ال��ــة مــ� ســ�ة   

ـــه مـــ�  فأثـــار ان�ـــ�ابها خـــ�ف صـــاح� �ـــ�ابل� ال�ـــل��ي، ��عـــ� للعـــادل بهـــ�ا�ا وأمـــ�ال وثالث�ائـــة أســـ�� �ـــان�ا ل��

م، 1207/ ه604، و�لـ� ال�ـلح مـ� ال�لــ� العـادل، واسـ�قّ� ال�ـلح بـ�� ال�ــ�ف�� فـي م�ـّ�م مـ� ســ�ة )7(ال��ـل���

  . )8(ورجع ال�ل� العادل إلى دم�� وأقام ف�ها

  ال�ل� ال�عّ�� ���ى في م�اجهة الّ�او�ة  3.4

ل ال�لـ� فارسـ. م1210ت�ـ�ز / ه607فـي شـه� م�ـّ�م مـ� سـ�ة )9(ان�ه� اله�نة بـ�� ال��ـل��� وال�ـل�����  

لـــ� ت�افـــ� علـــى ت��یـــ� تلـــ� اله�نـــة ��ـــ��  )11(،غ�ـــ� أّن الف�ســـان الّ�او�ـــة)10(العـــادل إلـــى عّ�ـــا ��لـــ� ت��یـــ� اله�نـــة

وت�ّت� على ذل� أن ت�ّ�دت ال��اوشات ال����ـة . )12(ال�الفات ب��ها و��� اإلس��ار�ة على م��لة ال�راثة في أن�اكّ�ة

                                                           

 .173، ص3؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج53ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )1(

 .173، ص3؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج53ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )2(

 .173، ص3ب، ج؛ اب� واصل، مف�ج ال��و 181، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 3(

 .51، ص1، ج5؛ اب� الف�ات، تار��ه، م53ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )4(

 .173، ص3؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج181، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )5(

  .173، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )6(

  ؛173، ص3؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج181، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )7(

  .166، ص1، ق1ل�ق����، ال�ل�ك ، جا 

  .175، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )8(

 .102؛ ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص 175، ص3ال���ر نف�ه ، ج )9(

  .33، ص6اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج) 10(

� أوم� وج�دف�� أف سان Hugh de pyens ج�اعة م� الف�نج أس�ها ه��د� �ای��: الف�سان الّ�او�ة) 11(

Godfrey of st.Omer  ووضع� ق�اع�ها في م�ت�� ت�و� )م1119/ 1118(في س�ة ،Troyes  في

ال��وب ال�ل���ة، ��ا أ�ل� عل�ها اس� ف�سان ال�ع��  م، و�ان له�ه ال��اعة دور ���� في1128ف�ن�ا س�ة 

Templers .ع��ان،  ؛133، ص3رن���ان، ال��وب ال�ل���ة، ج ؛62األصفهاني، الف�ح الق�ي، ص

  .911، ص2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج102ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص

  .62األصفهاني، الف�ح الق�ي، ص )12(
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، )2(�اعـــة الف�ســـان الّ�او�ـــة أع�ـــاًال اســـ�ف�ازّ�ة ضـــ� ال��ـــل��� فـــي ال�ـــامفقـــ� مارســـ� ج. )1(بـــ�� األیـــ����� وال�ـــل�����

ــ�ًا لألیــ����� فــي �ــالد )3(م1210/ ه607و�انــ� ال��ــ�ش ال�ــل���ة فــي ع�ــا قــ� اج��عــ� فــي ســ�ة  ، وشــّ�ل� ته�ی

��شــات ، ولّ�ــا وصــل� أن�ــاء ت)4(ال�ــام، ورّدًا علــى تلــ� االســ�ف�ازات خــ�ج ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى وق�ــ� ����ــه عّ�ــا

الف�سان الّ�او�ة إلى دم��، نّ�� العامُة ح�لًة شع��ًة ����ًة ان�ّ�� إلى ق�ات ال�عّ�� ���ى ل��اجهة ال�ل����� فـي 

  .)5(ع�ا

وق� اش��ك في تل� ال��لة ال��رخ س�� اب� ال��ز�، وال�� أفاض في وصف ح�اس أهـل دم�ـ� ورغ�ـ�ه�    

م، و�ـان الّ�ـاس 1210/ه��607 خام� أّ�ـام ر��ـع األّول مـ� سـ�ة جل�� في ال�امع ی�م ال�:" ، فقال)6(في ال�هاد

مــ� �ــاب ال��ــه� إلــى �ــاب الّ�ــاعات، و�ــان ال��ــام فــي الّ�ــ�� أك�ــ�، وقــ� امــ�أل جــامع دم�ــ� وحــ�روا ثالثــ�� ألفــًا، 

  .)7("و�ان ی�مًا ل� ُیَ� ب�م�� م�له وال �غ��ها

ه� وقّ�م�ُه لل��اهـ�ی�، ل�ع�لـ�ا م�ـه ح�ـاًال ل�ـ�له� إن ال��اء قّ�عَ� شع�ر :" و���� س�� اب� ال��ز� قائالً   

و�ان مع�ا م� ق��ة واح�ة �قال لهـا زمل�ـا مـ� قـ�� دم�ـ� . )8( و��ف�ات، ف�لغ ع�د ه�ه ال��ال ح�الي ثالث�ائة ح�ل

  .)9("ثالث�ائة رجل �الِعَ�ِد والّ�الح، وأّما م� غ��ها ف�لٌ� ���� وال�ّل خ�ج�ا اح��ا�اً 

ال�ع��ة دم�� �ات�اه نابل�، و�ان ال�عّ�� ���ـى م�ا��ـًا ف�هـا لل�ـل����� خائفـًا علـى  غادرت ه�ه ال���ع  

ف�ّ��ـ�ا وهـ�م�ا وق�عـ�ا األشـ�ار، . )11(، فقاَد تل� ال���ع وت�ّجه بها إلـى عّ�ـا ح�ـ� ال�ـل�����)10(الق�س م� ال�ق��

ر، وأخــ� ال�عّ�ــ� ���ــى �عــّ�ز مــ� ، ثــّ� عــادوا إلــى ح�ــ� الّ�ــ� )12(وأســ�وا ج�اعــة مــ�  ال�ــل����� وق�لــ�ا ال���ــ���

  .)13(ت����ات ح�� الّ��ر، وُ�َ�ِعَّ�ها �أوامٍ� م� وال�ه ال�ل� العادل

قامــ� تلــ� ال��لــة علــى ســ�اع� ال��ــ�د الُ��ّ��ــ�َ� فــي دم�ــ�، تلــ� القــ�ات ال�ــي �انــ� ت�ــ� إمــ�ة ال�لــ�   

  .ال�عّ�� ���ى، إذ ل� ت��� ال��ادر دورًا واض�ًا لل�ل� العادل ف�ها

                                                           

  .133، ص3رن���ان، ال��وب ال�ل���ة، ج) 1(

  .102ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص) 2(

  .201، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 3(

 .911ص ،2عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج )4(

 .545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 5(

 .911، ص2عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج )6(

 .545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )7(

  .545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

 .545، ص2، ق8ال���ر نف�ه ، ج )9(

 .63، ص)610- 601اح�اث (، 2ال�ه�ي، تار�خ اإلسالم، ج )10(

 .545، ص2، ق�8 اب� ال��ز�، م�آة، جس� )11(

 545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )12(

 .84، ص)610- 601اح�اث (، 2ال�ه�ي، تار�خ اإلسالم، ج )13(
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  ال�ل� ال�عّ�� ���ى ی��ّ�� في ح�� الّ��ر ل��اجهة ال�ل����� 4.4

م  ب�اء ح�� على قّ�ـة ج�ـل 1210/ ه�607ل� ال�ل� العادل م� اب�ه ال�ل� ال�عّ�� ���ى �ع� ح�لة   

، وقــ� اهـــ�ّ� )2(م1211/ ه608، ��اشــ� ال�عّ�ــ� ���ـــى ب��ائــه فــي ذ� ال��ــة مـــ� ســ�ة )1(الّ�ــ�ر الق��ــ� مــ� عّ�ـــا

، وقـ� أشـ�ف )3("فأح�� الّ��اع م� �ّل بل� واس�ع�ل الع�ـ�� فـي ال��ـاء ونقـل ال��ـارة"ائه اه��امًا ����ًا  ال�عّ�� ب��

م، وقــ� �ّلــف ال��ــاُء م�الغــًا �ائلــَة 1215/ ه612، و�قــي الع�ــل جار�ــًا ��ــه ح�ــى ســ�ة )4(ب�ف�ــه علــى ع�ل�ــات ال��ــاء

�ـــ� الّ�ـــ�ر علـــى م�ـــا�� نفـــ�ذه� فـــي ال�ـــاحل وفـــي عّ�ـــا ت�ّ�ـــه ال�ـــل����ن لل��ـــ� اّلـــ�� ��ـــّ�له ح. )5(وجهـــ�ًا ���ـــ�اً 

وق� دفعه� ذل� إلى �ل� الّ�لح  . خاّصًة، والح��ا س���ته على ت�ّ�كاته� في الّ�اص�ة، و�ش�افه على م��قة ال�ل�ل

صـاح� عّ�ـا ل�ـّ�ة سـ� سـ��ات،  )7(، ح�� عق�ت معاه�ة ال�ـلح بـ�� ال�لـ� العـادل وجـان د� بـ���)6(مع ال��ل���

  . )8(م1217 -م1211/ه614-ه�608 ت��ُا م

لـ� ت�ــعف ال��ــادر األول�ــة اذا مــا �ـان ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى قــ� شـارك �ــأ� ح�لــة ضــ� ال�ــل����� خــالل   

، وت�ــ�� )9(م فــي م��قــة ال�ــ�ابي1114/ ه611ف�ــ�ة اله�نــة، �اســ���اء إشــارة واحــ�ة ت�رخهــا ال��ــادر الالت���ــة ســ�ة 

                                                           

  .107، ص1، ج5اب� الف�ات، تار��ه، م) 1(

 .545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 2(

  .176، ص1، ق1ال�ق����، ال�ل�ك، ج) 3(

  .545، ص2، ق8ز�، م�آة، جس�� اب� ال��  )4(

  .84، ص2؛ ال�ه�ي، دول اإلسالم، ج545، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

؛ أول�ف� أوف �ادر��رن، 84، ص2؛ ال�ه�ي، دول اإلسالم، ج550، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة ،ج )6(

، )ال��س�عة ال�امّ�ة( ،؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ51، ص 33،ج)ال��س�عة ال�ام�ة(االس��الء على دم�ا� 

  .912، ص2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج752، ص 2، ق39ج

ه� زوج ال�ل�ة مار�ا االب�ة ال���� ألزاب�ال م� ��ن�اد أف م�ن�ف�ات ال�� اخ��� لع�ش م�ل�ة : جان د� ب���) 7(

ق� وصل جان م، ل�ّ�ه مات في ال�ام� والع���� م� ال�ه� نف�ه، و 1193ب�� ال�ق�س في ن��ان م� عام 

ك�ا ت�ل� عل�ها �ع� " ی�الن�"د� ب��� لل�ل�ة م� خالل زواجه ��ار�ا ال�ي أن�� م�ها �فل�ه ازاب�ال أو 

ال��ادر، وق� �ان جان د� ب��� في ال���� م� ع��ه ع��ما ت�وج ��ار�ا، وق� قاد ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة 

ا ان�س�� ال�ال�  إع�اد ح�لة ع����ة م، و�ان ق� �ل� م� ال�ا�1221- 1218/ ه618-615على دم�ا�

؛ و���وف�، ورود 73، ص33أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�، ج. لل�ص�ل إلى األراضي ال�ق�سة

 . 752، ص 2، ق39، ج)ال��س�عة ال�امّ�ة( ال�ار�خ،

، ص 2، ق39، ج)ةال��س�عة ال�ام�ّ ( ؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ،550، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

752. 

، 4القلق����، ص�ح األع�ى، ج. هي أح� قالع االس�اع�ل�ة وتقع في ال�هة ال��ال�ة م� ��ابل�: ال��ابي) 9(

 .147ص
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، �اإلضــافة إلــى مــ� ان�ــّ� الــ�ه� مــ� )1(مــ� ق�ــ�ص وعّ�ــا و�ــ�ابل� وان�اكّ�ــة إلــى أن قــادة ال�ــل����� ح�ــ�وا قــ�اته�

صـاح� )3(ر���نـ� بـ� ب�ه��ـ� ال�ا�ـع ، ال�ی� �ان�ا ق� ق�ل�ا )2(ق�ات األرم� لق�� �الد ال��ل��� ومهاج�ة اإلس�اع�ل�ة

أهــل  ، وأث�ــاء هــ�ا ال��ــار �لــ�)5(، ف�اصــ�وا ح�ــ� ال�ــ�ابي ح�ــارًا شــ�ی�اً )4(صــاح� ان�اكّ�ــة و�ــ�ابل�)3(ال�ا�ــع

ف��ج ال�ل� الّ�اه� ن�ـ�ًة ألهـل . صاح� دم�� )6(ال��� ال���ة م� ال�ل� الّ�اه� صاح� حل�، وال�ل� العادل

، ووصــل� القــ�ات ال�م�ــ��ة )7(ألهــل ال�ــ�ابي، ودخلهــا فــي الل��ــة ال�ــي �ــان ال�ــل����ن علــى وشــ� ال�ــ���ة عل�هــا

وع�ـ�ما علـ� . )9(خّ��ها واس�اق الغ�ائ� واألس�� م�هـا، ف�خل ق�اها ونه�ها و )8(���ادة ال�ل� ال�عّ�� ���ى إلى ��ابل�

عل� أم��ها ب�ه��� ال�ا�ع �أخ�ار ح�ار ال�عّ�� ل��ابل�، عَ�َل ع� ف��ة االن�قام الب�ه ر���ن� م� اإلسـ�اع�ل�ة ورفـع 

  .)11(، فعاد ال�عّ�� ���ى إلى �الده �ع� أن ا�ل� س�اح األس�� )10(ال��ار ع� ال��ابي

  ي الّ���� لل��لة اله�غارّ�ةدور ال�عّ�� ���ى ف 5.4

                                                           

؛ ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����، 51، ص 33،ج)ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )1(

 .1872، ص5، ق40، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(

ت���ك اإلس�اع�ل�ة مع االث�اع���ة في مفه�م . إح�� ف�ق ال��عة وثاني أك��ها �ع� االث�ى ع���ة: اإلس�اع�ل�ة) 2(

اإلمامة، إال أن االن�قاق وقع ب��ه� و��� �اقي ال��عة �ع� م�ت اإلمام ال�ادس جعف� 

 وال���ع ف�ق وتار�خ، ال��عة ،)م1987/ هـ1407:ت(إح�ان إلهي  ،�ه�� ، ان��)م762/ه145ت(ال�ادق

  ، ج�ء 10، ��اك��ان ،إدارة ت�ج�ان ال��ة، اله�ر

أج�اء، دم��، ال���عة 6ان�� دمحم ��د علي، ��اب خ�� ال�ام، ؛ و  .288، ص1م، ج1995/هـ 1415 واح�،

 .وس��ار ال�ه ���ا �ع� ��دعلي، خ�� الّ�ام. 260م، ص 1938 -1925/ ه1347 -1343ال��ی�ة، 

وح�� م� " ب�ه��� األع�ر" أم�� ان�اك�ا و��ن� ��ابل� وع�ف �اس� ) م1233-1172ت :(�عب�ه��� ال�ا )3(

  م، خلفه أك�� أوالده ب�ه��� ال�ام� على ح�� إمارة 1233إلى  1291

  .72، ص33، ج)ال��س�عة ال�امّ�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�. ان�اك�ا و��ن��ة ��ابل�

 .51، ص 33،ج)ال��س�عة ال�ام�ة(�رن، االس��الء على دم�ا�أول�ف� أوف �ادر� )4(

ال��س�عة (؛ أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� 167، ص3اب� الع���، ز��ة ال�ل�، ج) 5(

 .51، ص 33،ج)ال�ام�ة

 .167، ص3اب� الع���، ز��ة ال�ل�، ج )6(

 .167، ص3ال���ر نف�ه، ج )7(

  .912، ص2اش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج؛ ع167، ص3ال���ر نف�ه، ج )8(

 .167، ص3؛ اب� الع���، ز��ة ال�ل�، ج583، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )9(

 .912، ص2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج167، ص3اب� الع���، ز��ة ال�ل�، ج )10(

 .167، ص3اب� الع���، ز��ة ال�ل�، ج )11(
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إن ف��ة س��ات اله�نة ال�ي عق�ها ال�ل� العادل مع ال�ل� جان د� ب��� مل� م�ل�ة ب�ـ� ال�قـ�س، اتاحـ�   

، ��ادر ال�لـ� جـان د� بـ��� �إرسـال ال�سـل إلـى رومـا، ��الـ� )1(الف�صة لل�ل����� �ال����� ل���وع غ�و م��

، وقـ� نّفـ� ال�لـ� جـان د� بـ��� هـ�ا ال��ـ�وع مـ� )2(� ان�هـاء أجـل اله�نـة�إرسال  ح�لـة ج�یـ�ة ت�ـل إلـى ال�ـ�ق ع�ـ

/ ه615خـــالل ال��لـــة اله�غارّ�ـــة، ال�ـــي �انـــ� ���ا�ـــة �ل�عـــة ال��لـــة ال�ـــل���ة ال�ام�ـــة ال�ـــي ق�ـــ�ت دم�ـــا� ســـ�ة 

1218)3(.  

نــاق� ��ــه  م، وعقــ� م�ل�ــًا ح���ــًا فــي عّ�ــا، 1217/ ه614اســ�غّل ال�لــ� جــان د� بــ��� ان�هــاء اله�نــة ســ�ة 

و�انـــ� وفـــ�د ال�ـــل����� ت��افـــ� علـــى عّ�ـــا مـــ� ان�اكّ�ـــة وق�ـــ�ص وصـــ�ر . )4(أمـــ� مهاج�ـــة القـــ�س وال�ـــ���ة عل�هـــا

دوق ال���ــا،  )6(، وان�ــ�� إلــى القــ�ات اله�غارّ�ــة واألل�ان�ــة ال�ــي قــِ�م� مــ� أورو�ــا ���ــادة ل����لــ� ال�ــادس)5(وصــ��ا

ال�ي ع�ت �ل�عة ال��لة ال�ل���ة  )1(ال��� �ال��لة ال�ل���ة اله�غارّ�ةمل� ه�غار�ا، وق� س�ي ه�ا  )7(وأن�رو ال�اني

                                                           

( ؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ،52، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(دم�ا�أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على  )1(

  .760، ص39،ج)ال��س�عة ال�ام�ة

  .52، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )2(

، ص 2ل���ة، ج؛ وان�� عاش�ر، ال���ة ال�760، ص39،ج)ال��س�عة ال�ام�ة( و���وف�، ورود ال�ار�خ، )3(

912.  

ال��س�عة (؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ،1881، ص40،ج)ال��س�عة ال�ام�ة(مّ�ى ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����، )4(

 .144؛ وان�� ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص760، ص39،ج)ال�ام�ة

 وان�� و���وف�، ورود. 186، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج583، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

  ؛ وان��760، ص39،ج)ال��س�عة ال�ام�ة( ال�ار�خ،

Gibb,H." The Ayyubides" Ahistory of the crusades, Edited by Setton,Vol,lI, the 

university of Wisconsin press, Milwau Ree, 1969, p.p 388. ؛ لل���� م� ال�عل�مات ح�ل

  .قائ�ة ال�الح�في ) 4(خ� س�� ال��لة اله�غار�ة ان�� ال�ار�ة رق� 

 دوق أس���ا ال�� ان�ّ� ل�ل� ه�غار�ا أن�روا ال�اني  :(Leopold(ل����ل� ال�ادس) 6(

Androw II) ( و�ان �����ه الع�ی� م� األساقفة وال��ن�ات  وج��ع ال�ل����� ال�ی�  ، في ��ادة  ال��لة اله�غار�ة

أول�ف� أوف �ادر��رن، . ات أن�روا ال�اني، في ان��ار ان��امه� إلى ق� Spaltoت�ّ�ع�ا في م�ی�ة س�الت�

؛ وان�� ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، 71، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(االس��الء على دم�ا�

  .165ص

، �ان ق� وقع عل�ه اخ��ار ال�ا�ا ه�ن�ر��س )م1235 -1205(مل� ه�غار�ا: Androw II)(أن�روا ال�اني  )7(

�ة �ع� أن اع��ر ف�در�� ال�اني ام��ا��ر ال�ان�ا ع� ��ادة تل� ال��لة، ح�� واف� ال�ال� ل��ادة ال��لة اله�غار 

، )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�. ان�رو على ��ادتها �ع� أن أق�عه ال�ا�ا ب�ل�

ي قائ�ة ف) 4(؛ ان�� ال�ار�ة رق�165؛ وان�� ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص72، ص33ج

 .ال�الح�
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، وقـــ� اتفـــ� ال���ـــع علـــى مهاج�ـــة ال��ـــ� الـــ�� شـــّ��ه ال�عّ�ـــ� ���ـــى علـــى ج�ـــل )2(ال�ـــل���ة ال�ام�ـــة ومقـــّ�م�ها

العـادل  ، ولّ�ـا سـ�ع)4(ف��ج�ا ج��عًا م� عّ�ا ���ادة دوق ال���ا ل����ل� ال�ادس، ون�ل�ا على ع�� جال�ت. )3(الّ��ر

، ماّرًا �الل� وال�ملة، ثّ� ب�ابل� على أمل أن ���� ال�ل����� إلى ع�� جال�ت، )5(به�ا ال�حف جاء م��عًا م� م��

، وال�قى ب�ل�ه ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى الـ�� عارضـه فـي العـ�دة إلـى )7(ف�جع إلى ب��ان.)6(ف�ج�ه� ق� س�ق�ه إلى ه�اك

غ�ـ� أن العـادل رفـ�، وخا�ـ� ال�عّ�ـ� ���ـى شـات�ًا لـه . )9(����� م�اشـ�ةً ، و�ل� م� وال�ه أن �قاتل ال�ل)8(ب��ان

و��ـ� أقـاتله� وقـ� أق�عــ� ال�ـام م�ال��ـ�، وت��ـ� مـ� ی�فع�ــي مـ� أب�ـاء الّ�ـاس، الـ�ی� ی�جعــ�ن : " �األع��ّ�ـة، قـائالً 

  .)10("إلى األص�ل

ب��ــان فــ�خل�ها وق�لــ�ا أهلهــا  ، وواصــل�ا ســ��ه� ن�ــ�)11(أخــ� ال�ــل����ن �ــال�حف ن�ــ� ب��ــان �أعــ�اٍد ���ــ�ةٍ   

وواصـل سـ��ه إلـى . )13(فـأ�ق� ال�لـ� العـادل أّنـه ال ��ـ���ع مقـاوم�ه�، ف��اجـع إلـى غـ�ر األردن )12(وعاث�ا ف�ادًا ف�ها

، وأَمـ� ولـ�ه ال�عّ�ـ� ���ـى أن �أخـ� ق�عـة مـ� ال�ـ�� و���ّجـه �ـه )14(ع�ل�ن �ع� أن َع�َ� الّ���عة في غ�ر األردن

  .)15(�� ال�ق�سإلى نابل� ل��ا�ة ب

                                                                                                                                                                          

 Gibb,H. The؛ وان��760، ص39،ج)ال��س�عة ال�ام�ة( و���وف�، ورود ال�ار�خ، )1(

Ayyubides,Vol,lI.p.p388.     

 Gibb,H. The؛ وان��760، ص39،ج)ال��س�عة ال�ام�ة( و���وف�، ورود ال�ار�خ، )2(

Ayyubides,Vol,lI.p.p388.     

 .583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج؛ 209، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 3(

 وهي بل�ة ل��فة ب�� ب��ان ونابل� م� أع�ال فل���� �ان ال�وم ق� اس��ل�ا عل�ها : ع�� جال�ت) 4(
ّ
اس� أع��ي

م، وعلى ت�ابها 1184/ه579م�ة ث� اس��ق�ها م�ه� صالح ال�ی� ال�ل� ال�اص� ی�سف ب� أی�ب في س�ة 

  .177، ص4ال����، مع��، ج. في ال�ار�خدارت مع��ة ع�� جال�ت الفاصلة 

  .583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

 .102؛ أب� شامة، ال�یل، ص583، ص 2، ق8ال���ر نف�ه ، ج )6(

؛ أب� شامة، ال�یل، 583، ص 2، ق8؛ س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج209، ص12اب� األث��، ال�امل،ج )7(

 .102ص

 .102؛ أب� شامة، ال�یل، ص583، ص 2ق ،8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

 .583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )9(

 .186، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج102أب� شامة، ال�یل، ص )10(

؛ ال�ق����، ال�ل�ك، 83، ص13؛ اب� ����، ال��ا�ة وال�ها�ة، ج585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )11(

  .762، ص 39، ج)ل��س�عة ال�امّ�ةا( رود ال�ار�خ،؛ و���وف�، و 186، ص1، ق1ج

 .224؛  ال���لي، شفاء، ص585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )12(

 .585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )13(

  .583، ص 2، ق8ر نف�ه ، جال��� )14(

 .193، ص �7رر، ج؛ ال�اوادار�، ��� ال102؛ أب� شامة، ال�یل، ص583، ص 2، ق8ال���ر نف�ه، ج )15(
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، ی�صــــ� ت���ــــات )1(نّفــــ� ال�عّ�ــــ� �لــــ� والــــ�ه، وت�ّجــــه ��ــــ� معــــه ن�ــــ� القــــ�س، واســــ�قّ� فــــي ع��ــــة الّلــــ��  

أما ال�ل� العادل فقـ� ت�ّجـه إلـى دم�ـ�، وأصـ�ر األوامـ� ل�ال�هـا ال��ـارز ال�ع��ـ� ل���ـّ�� لل�ـل�����، . )2(ال�ل�����

، و�قــي ی�اقــ� )4(�ــ� ال�ــ�ارع والع�ــ�ن وال�ــ�وج حــ�ل دم�ــ� ح�ا�ــًة لهــا، ��ــا أمــ� ب��� )3(وأن ی�قــل غّالتهــا إلــى القلعــة

أّمــا ال�ــل����ن فقــ� ت�ّجهــ�ا صــ�ب ح�ــ� الّ�ــ�ر �عــ� أن .)5(ت�ّ�كــات ال�ــل����� مــ� مــ�ج الّ�ــف� م�أ��ــًا لل��اجهــة

�، ففـ�ض و�ان ال��ل��ن ق� أغلق�ا أب�اب ال���، وتعاه�وا علـى عـ�م فـ�ح ال��ـ� أمـام ال�ـل����. )6(دخل�ا ب��ان

  ال�ل����ن 

؛ )8(، و�ــان�ا یهاج��نــه �ع�ــف، ول�ــّ�ه� لــ� ُ�فل�ــ�ا فــي االســ��الء عل�ــه)7(ال��ــار علــى ال��ــ� مــّ�ة ســ�عة ع�ــ� ی�مــاً 

، )10( ، وقـ� أل�قـ�ا ال��ـائ� فـي ال�ـل����� وق�لـ�ا ج�اعـًة مـ� أمـ�ائه�)9(ألن ال��ل��� �ان�ا ی�افع�ن ع�ه دفاعًا م���اً 

،وال��اجـع )11(م1217/ ه614ل�ـل�����  علـى فـّ� ال��ـار عـ� ال��ـ� فـي رم�ـان سـ�ة األم� ال�� أج�� قـادة ا

                                                           

، 4ال����، مع��، ج .ق��ة ت��س� م�ان عالي ب�� الق�س ونابل� على م�تفع م� األرض: ع��ة الّل��) 1(

 .134ص

، ص 39، ج)ال��س�عة ال�امّ�ة( ؛ وان�� و���وف�، ورود ال�ار�خ،255، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 2(

774.  

 .83، ص13اب� ����، ال��ا�ة وال�ها�ة، ج) 3(

 .186، ص1، ق1ال�ق����، ال�ل�ك، ج) 4(

 .918، ص ص2؛ وان�� عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج255، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )5(

إّن م�ألة اخ�اب واح�اق ب��ان م�ألة خال��ة في ال��ادر ف��� أب�شامة أن العادل أض�م الّ�ار في ب��ان ق�ل ) 6(

؛ و���� أول�ف� أن ال�ل����� ع��ما دخل�ا ب��ان وج�وها خال�ة 101أب� شامة، ال�یل، ص. أن ی���� م�ها

أول�ف� أف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�، . م� ال��ان ف�ه��ها واس��ل�ا على �ل ما وقع� عل�ة أی�یه�

، وه�ا ی�في روا�ة أب� شامة ؛  أما اب� األث�� ف��و� أن أهل م�ی�ة ب��ان إ��أن�ا إلى وج�د 81، ص33ج

ب��ه� فل� �فارق�ا ال��ی�ة، ففاجأه� ال�ل����ن ول� ����ع ال��اة م�ه� إال القل�ل، وه�ا تأك�� آخ� على  العادل

؛ وت�ف� روا�ة �ٌل م� اب� واصل وال�ق���� مع 209، ص12ع�م ح�ق العادل لل��ی�ة، اب� األث��، ال�امل، ج

، ص 1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج 350، ص3ما  ذ��ه اب� االث�� وأول�ف�، اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج

في ال�ق� ال�� و�أت ��ه  -دون أن ��عل الّ�ار ف�ها - ؛ واألرجح أن العادل إن��� ف�أة م� ب��ان187

أق�ام ال�ل���� ال��ی�ة، و���و أن ان��اب العادل به�ه ال��رة  ق� شّ�ع ال�ل����ن على ال��اد� في مهاج�ة 

 .م����م�� ال�ه� وال�ل� وال��ق وسائل الج��اح تل� ال��ا�� ال��ا�� ال�اقعة ب�� ب��ان و�ان�اس،

 .79، ص29؛ ال�����، نها�ة األرب، ج585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )7(

 .257، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 8(

 .192، ص7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 9(

 .102ل�یل، ص؛ أب� شامة، ا584، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )10(

  .585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )11(
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، وعلــى الــّ�غ� مــ� ف�ــل ال�ــل����� فــي االســ��الء علــى ح�ــ� الّ�ــ�ر، إّال أّن خ�ــائ� ال��ــل��� �انــ� )1(إلــى عّ�ــا

ـــ)2(ك��ـــ�ةً  ـــّ�ی� دمحم بـــ� أبـــي القاســـ� الهّ� ـــَل عـــ�د مـــ� أمـــ�ائه� أم�ـــال األم�ـــ� بـــ�ر ال ـــّ�ی� بـــ� )3(ار� ، فقـــ� ُقِ� ، وســـ�� ال

  .)4(ال��ز�ان

صع� ال�ل� ال�عّ�� ���ى إلى ال��� أعقاب ف�ل ال��ار، ووّزع األم�ال، وخلَع الُ�َلع، و�ّ�� خ�ا��   

، و��� ��ا�ًا ل�الـ�ه ال�لـ� العـادل جـاء فـي أّولـه ب��ـان مـ� )5(الّ�اس، وش��ه� على جه�ده� في ال�فا� على ال���

  :الّ�ع� �ق�ل ف�ه�ا

  للَ�ل�َفِة ال َزاَلْ� َعَ�اِئُ�ُه            َلَها َعَلى الُ�فِ� إْبَ�اٌق و�ْرَعادُ  ُقلْ 

  )6(إّن الِفِ�نَ�ة �أرِض الّ��ِر َقْ� َنَ�ُل�ا     َال َتْغَفَلّ�، َفِ�ْ�ُ� الّ��ِر َ�ْغَ�ادُ 

��ــ��ّدون �ــه �عــ� ف�ــل ال�ــل����� فــي غــاراته� علــى ح�ــ� الّ�ــ�ر، أخــ�وا ����ــ�ن لع�ــٍل ع�ــ��ٍ� ج�یــ�   

وأث�اء ت�اج�ه� في هـ�ه ال��ـا�� صـّ�� . )9(، وقلعة ش��� أرن�ن )8(، فاّت�ه�ا إلى بل�ة  م�ج ع��ن )7(ك�ام�ه� ال�ه�ورة

ـــ� أخـــ� ملـــ� ه�غار�ـــا علـــى مهاج�ـــة ج�ـــل صـــ��ا )(Dionise)10(صـــّ�� دیـــ�ن�� ، وقـــ� نهـــاه صـــاح� صـــ��ا )11(اب

                                                           

 .225؛ ال���لي، شفاء، ص257، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )1(

 .952، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )2(

ة في دمحم ب� أبي القاس� ب� دمحم أب� ع��هللا الهّ�ار� األم�� ب�ر الّ�ی�، �ان م� ال��اه�ی�، وله م�اقف م�ه�ر  )3(

ق�ال ال�ل�����، وه� م� أكاب� أم�اء ال�ل� ال�عّ��، و�ان ������ه، و���ر ع� رأ�ه، و��� �ه ل�الحه 

س�� اب� ال��ز�، م�آة، . وت�ّی�ه، ��ا �ان س��ًا ج�ادًا، وق� ُنقَل ج��انه �ع� اس��هاده إلى الق�س ودف� ف�ها

 .585، ص 2، ق8ج

و�ان م� ال�ال���  ،على ح�ار ال��ر وااس��ه�ال�ی�  ال��ل���م� أ��ال ه� س�� ال�ی� ب� ال��ز�ان ) 4(

  .79، ص29ال�����، نها�ة األرب، ج .األج�اد

  .192، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

 .89، ص29؛ ال�����، نها�ة األرب، ج103أب� شامة، ال�یل، ص) 6(

، ص 7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج103؛ أب� شامة، ال�یل، ص594، ص2، ق8ج س�� اب� ال��ز�، م�آة، )7(

200.  

؛ اب� 285األصفهاني، الف�ح الق�ي، ص . م�ج واسع �قع ب�� نه� ال��م�ك وقلعة ش��� أرن�ن : م�ج ع��ن ) 8(

 .488، ص4؛ ال����، مع��، ج97ش�اد، ال��ادر ال�ل�ان�ة، ص

ال����، مع��، . �هف داخل ج�ل  �الق�ب م� �ان�اس م� أرض دم�� قلعة ح���ة ج�ًا في: ش��� أرن�ن ) 9(

 .309، ص 3ج

اب� أخ� أن�رو مل� ه�غار�ا، و�ان ی��ع إل�ه ق�ا�ة ال����ائة فارس م� ن��ة ف�سان : (Dionise) دی�ن��) 10(

 .174ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص . ال�ل�����، وق� ق�ل في اله��م على ج���ة ال��ادنة

   .112، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(، االس��الء على دم�ا�أول�ف� أوف �ادر��رن  )11(
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�ق�ـل ال��ـ��ة، فقـام ومعـه خ��ـ�ائة مـ� الف�سـان ال�ـل�����  ، ل�ّ�ـه لـ�)1(ه�الء رمـاة وال�لـ� وعـ�ٌ : ال�ل��ي، وقال له

، ول�ـ� أهـل ال��ادنـة لـ� )4(، ون�ل ال�ل����ن وت�جلـ�ا عـ� خ�ـ�له� ل��ـ�����ا)3(فأخالها أهلها. )2(واّت�ه�ا إلى ال��ادنة

ــ�ه� مــ� ال��ــال، وفاجــأوه� واســ��ل�ا علــى خ�ــ�له�، وأع�لــ�ا ــ� ی���ــ�ه� ی�ع�ــ�ن ب�لــ� الّ�احــة، ف��لــ�ا عل فــ�ه� األســ�  ل

  . )5(والق�ل

، والذ ال�ــــاق�ن �ــــالف�ار �عــــ� أن ت�ّ��ــــ�ا مــــ� أســــ� رجــــل مــــ� ال��ــــل��� یــــ�عى )6(�ــــان دیــــ�ن�� مــــ� بــــ�� الق�لــــى     

، ول��ـه )9(، ف�عـ�وه �ال�ـال)8(، وق� أشار عل�ه� ه�ا األس�� �أنه �ع�ف ���قـًا م���ـ�ًا وسـهًال إلـى صـ��ا)7(ال�ام�س

، ف�ــع� ال�ــاق�ن أن )10(� ال��ــل��ن مــ� أن  ی��لــ�ا �الفــار�� الق�ــل واألســ� أ��ــاً ول��ــه ســل� بهــ� ���قــًا وعــ�ًا، وت�ّ�ــ

، و���� س�� اب� ال��ز� أن أهل ج���ة ال��ادنة ق� ت�ّ���ا مـ� إ�ـادة ال�ـل����� عـ� )11(ال�ام�س ق� غّ�ر به� فق�ل�ه

ال�ـ�ز� أّنـه �ـان ی�مـًا  ، و��ـ�� سـ�� ابـ�)12(آخ�ه�، ع�ا ثالثة م�ه� وصل�ا إلى ص��ا، وس�� األس�� إلـى دم�ـ�

  .)13(ع���ًا وم�ه�دا

. )14(ول� �ق� ال�ل����ن �ع� ذل� �أ� ع�ٍل ع���� ضـ� ال��ـل��� حّ�ـى قـ�وم ال��لـة ال�ام�ـة إلـى دم�ـا�  

ح�ـــ� �ـــان ال�ـــ�اء قارصـــًا وت�ـــ�� ال�ـــ�د فـــي هـــالك عـــ�د ���ـــ� مـــ�ه�، وهّ�ـــ� علـــ�ه� ر�ـــاح اق�لعـــ� خ�ـــامه� و�ع�ـــ�ت 

و��اصـة �عـ� إعـالن ال�لـ� . )1(ال��ادث شع�رًا ل�� ال�ـل����� �ـأّن هللا قـ� ت�ّلـى عـ�ه�، وق� أوج�ت ه�ه )15(ام�ع�ه�

                                                           

  .112، ص33ال���ر نف�ه، ج )1(

 .540، ص3ج ال����، مع��،. ج���ة �الق�ب م� ق��ة م�غ�ا، وتقع م�غ�ا على سفح ج�ل ل��ان: ال��ادنة )2(

 .583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )3(

 .103ال�یل، ص أب� شامة،  )4(

 .103؛ أب� شامة، ال�یل، ص 583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )5(

  .585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )6(

  .103أب� شامة، ال�یل، ص  )7(

 .103ال���ر نف�ه، ص) 8(

 .103ال���ر نف�ه، ص) 9(

 .103؛ أب� شامة، ال�یل، ص 583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )10(

 .103أب� شامة، ال�یل، ص  )11(

 .103؛ أب� شامة، ال�یل، ص 583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )12(

 .585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )13(

و���وف�، ورود ال�ار�خ،  ؛55، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )14(

 .765، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(

ال��س�عة (؛ أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�585، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )15(

 .765، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( و���وف�، ورود ال�ار�خ، ؛55، ص33، ج )ال�ام�ة
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و�ان ق� قام ب��ارة إلـى ح�ـ� . )2(م، ع� اس�ع�اده �الع�دة إلى �الده1218/ ه614أن�رو في أوائل ش�ال م� س�ة 

ال��ـ��� فـي وجـه ال��ـل���، ثـ� ، وأسـ�غ هـ�ا�اه علـى اإلسـ��ار�ة ت����ـًا لهـ� لـ�فاعه� عـ� )3(األك�اد وح�� ال��ق�

، م�ه�ًا ال��لة اله�غار�ة دون أن ��ق� ع�ًال ذا أه�ّ�ة �ال���ة لل��قـف فـي )5(، وع�� م�ها  إلى �الده)4(عاد إلى عّ�ا

، و�ــان )8(، ســّ��ا وأّن عــ�دًا مــ� ج�ــ�ده قــ� رافقــه)7(، وقــ� أل�ــ� أنــ�رو ال�ــ�ر �ال�ــل����� �ع�دتــه إلــى �ــالده)6(ال�ــام

، أو ال�قــاء �ال�ــام )9(ّ�� علــ�ه� ال�قــاء فــي الّ�ــام لالن�ــ�ام إلــى القــّ�ات ال�ــل���ة  القادمــة ل�هاج�ــة دم�ــا�ال��قــف ��ــ

، و�ــ��� أول�فــ� أن رح�ــل أنــ�رو ت�ــ�� فــي ف�ــل )10(للــ�فاع عــ� ال���ل�ــات ال�ــل���ة أث�ــاء ت�اجــ� اخــ�انه� فــي م�ــ�

مـ� غـادر مـع ال�لـ� أنـ�روا �ال��انـة وال�ـ�الن ) م1237:ت(و��ـف و��ـ�وف�. )11(ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ـة �أك�لهـا

  .)12(ل��� ال�ل�����

ات�ه ال�ل� جان د� ب��� إلى ت���� م�ی�ة ���ـار�ة، و��ـاء قلعـة ضـ��ة فـي ع�ل�ـ�، ج�ـ��ي �افـا وفـ�ق   

 عـاٍل، وقـ� ب�اهـا ف�سـان الّ�او�ـة واإلسـ��ار�ة وتعـ�ف )14(، وهي قلعـة ح�ـ��ة وم��عـة تقـع علـى م�تفـع)13(ج�ل ال��مل

                                                                                                                                                                          

( �وف�، ورود ال�ار�خ،و�� ؛55، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )1(

 .765، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة

  .57، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )2(

قلعة على ق�ة ج�ل ���ف على �ان�اس وعلى ��� ال�ام، وه� م� قالع اإلس��ار�ة ال����ة : ح�� ال��ق�) 3(

ص��ر ض��ة، و�ان� ه��س�ها خل��ًا م� ه��سة ال���ن ال�اقعة ج���ي ال�ي ت��سها األب�اج، وفي اسفلها 

أب� الف�ا، تق��� ال�ل�ان، . م1118-1117ف�ن�ا واله��سة ال���ن��ة، وق� اس��لى عل�ها ال�ل����ن ح�الي عام 

، "ل�اسع في األراضي ال�قّ�سةه���ة ل��� ا" ؛ ج�ز��، ن���، الع�وان ال�ل��ي على �الد ال�ام255ص 

 .118، ص 1971ر ال��� ال�ام��ة، االس���ر�ة، دا، �3

ث��دی�ك، وصف ث��دی�ك لألراضي ال�قّ�سة، م���ر في ال��س�عة ال�امّ�ة، تأل�� وت�ق�� وت�ج�ة سه�ل  )4(

 .311، ص 34م، ج1998/ ه1419زّ�ار، دم��، 

  .57، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )5(

  .68، ص2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج770، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(و���وف�، ورود ال�ار�خ،  )6(

 .57، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )7(

 .57، ص34ال���ر نف�ه، ج) 8(

؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ، 103؛ أب� شامة، ال�یل، ص 583، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )9(

  .770، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(

 .261، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )10(

 .57، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )11(

  .770، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( و���وف�، ورود ال�ار�خ، )12(

على ح�فا ���احل الّ�ام، و�ان ق� ُأ��� عل�ه م��ٌ�  في اإلسالم �ع�ف �اس� م��� ج�ل م��ف : ج�ل ال��مل) 13(

 .317، ص4ال����، مع��، ج. سع� ال�ولة

 .340، ص 34ث��دی�ك، وصف ث��دی�ك لألراضي ال�قّ�سة، ج )14(
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، و��ـ�ّب�ون أمـ� )2(،  و�ل�ا م�ا���� ف�ها ی����ون ق�وم �اقي الق�ات ال�ل���ة اآلت�ة م� أورو�ـا)1(�اس� قلعة ال��اج

وقـ� حـّ�د القـادة ال�ـل����ن قلعـة ال�ّ�ـاج نق�ـًة ل��ّ�ـع القـ�ات . )3(أم� اله��م على دم�ـا�، ت�ه�ـ�ًا لغـ�و م�ـ� �ّلهـا

ّ�ا ال���اء ال�ل��ي ال�ئ�� �ال�ام، ولل����ه أ��ًا على ال��ل��� و�خفـاء ال�ل���ة، ور��ا أخ���ت القلعة لق��ها م� ع

  .ت�ّ�كات ال��لة

لق� �ان لل�عّ�� ���ى ن�اٌ� ح��ي فاعل في مقاومة ال�ل�����، وق� سـ�� هـ�ا ال��ـا� اج��ـاح ال�ـل�����   

فـي مقاوم�ـه لل�ـل�����، خاصـًة  ل�م�ا� في ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، وق� ت�ّ�ل ذل� ال��ا� ال���ي لل�عّ�ـ� ���ـى

في عّ�ا وم�ا�� اّل�احل، وق� َتِ�َع ذلـ� ال��ـا� م�ـار�ة ال�عّ�ـ� ���ـى فـي مقاومـة ال��لـة ال�ـل���ة ال�ام�ـة، تلـ� 

  .ال��ار�ة ال�ي ح��� ال��قف ل�الح ال��ل��� ���ا �ع�

ع��ــاره أصــ�ح ��ــّ�ل اســ��عى العــادل ولــ�ه ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى، و�لــ� م�ــه أن یهــ�م ح�ــ� الّ�ــ�ر، �ا  

خ��ًا على دم��، إذا ما اس��لى عل�ه ال�ـل����ن، وأمـ�ه ب�قـل مـا ��ـه مـ� العـ�د وال�ـالح والـ�خائ�، السـ�ع�الها فـي 

  .)4(ق�ال ال�ل����� في دم�ا�

رف� ال�ل� ال�عّ�� ���ى ب�ا�ًة ه�م ال���، وخ�ج م� ع�� وال�ه غاض�ًا، ل�ّ�ه اس��اب �ع� ذل� مقابل   

، ف�قــَل مــا �ــان فــي ال��ــ� مــ� العــ�د والــ�خائ� إلــى القــ�س وع�لــ�ن وال�ــ�ك ودم�ــ�، )5(ه فــي م�ــ�تعــ��� �أخــ�

  .)6(م1218/ ه615وذل� في س�ة 

  

  ال�ل� ال�عّ�� ��اع� ال�ل� ال�امل في ق�ال ال�ل����� و�هاج� ���ار�ة  6.4

، وال�لــ� العــادل )1(م1218/ ه615كــان ال�ــل����ن قــ� ن�لــ�ا علــى دم�ــا� فــي شــه� ر��ــع األول مــ� ســ�ة   

، و�عــ� ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى �ع�ــاك� )2(م�ــ�� ��ــ�ج ال�ــف�، ��عــ� �ع�ــاك�ه إلــى م�ــ� ل��ــ�ة ولــ�ه ال�لــ� ال�امــل

  . )3(الّ�ام إلى الّ�احل ل�قاتلة ال�ل����� و�شغاله� ع� مهاج�ة دم�ا�

                                                           

ارّ�ة إلى ال���ب م� قلعة ح���ة أقامها ف�سان الّ�او�ة واالس��ار�ة وال����ن، وتقع في م�ی�ة ���: قلعة ال��اج) 1(

، 4ال����، مع��، ج. �افا ف�ق ج�ل ال��مل، وق� أ���� ه�ه القلعة لل�ق�ف في وجه ه��ات ال��ل���

 .177؛ ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص321ص

�ان� ه�ه الق�ات ت�ألف في م���عها م� اله�غار��� واالس���ناف��� وال���او��� إضافة للق�ات اله�ل��ّ�ة  )2(

، 33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(ان�� أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� . واألل�انّ�ة والق��صّ�ة

 .57ص

 .58، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( ال���ر نف�ه،) 3(

  .593، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )4(

 .81، ص29؛ ال�����، نها�ة األرب، ج109أب� شامة، ال�یل، ص )5(

 .222، ص6تغ�� ب�د�، ال���م، جاب� ) 6(
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ــة ال��ــل��� ولّ�ــا وصــل� أن�ــاء وصــ�ل ال�ــل����� لــ�م�ا�، ت�ــّ�ع مــ� �ــان مــ�ه� فــي عّ�ــا وخ�جــ�ا ل   �قاتل

، ف�اص�ته� قّ�ات ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى، ال�ـالغ )5(، و�ان ع�ده� مائة وع���� فارسًا م� الّ�او�ة)4(الق����� م� عّ�ا

في م��قة ال���ـ�ن، وان��ـ�وا علـ�ه�، فق�لـ�ا أعـ�ادًا مـ�ه� وأسـ�وا  ���ادته )6(تع�ادُها ثالثة آالف م� ال�قاتلة الّ�ماشقة

  .)7(إلى الق�س وأعالمه� م�ّ��ة آخ���، ودخل�ا به�

ثـّ� خـ�ج ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ــى ��لـِ� مـ� أخ�ـه ال�لــ� ال�امـل إلـى نـابل�، ومـ� ه�ــاك �عـ� إلـى سـ�� ابــ�   

، وأن ی�عـ� لـه الع�ـاك� الـ�ی� �ـان�ا �ع�لـ�ن �ـاألمالك )8(ال��ز� فـي دم�ـ�، ��لـ� م�ـه ت�ـ��ع ال�ـاس علـى ال�هـاد

  .)10(، واتف� معه على أن ���ن اللقاء في نابل�)9(�عة وق��ةال�ل�ان�ة، وال�ي تقّ�ر �أر�ع�ائة ض

ف�ل�ـ� ��ـامع دم�ـ�، وقـ�أت ��ا�ـه علـ�ه�، فأجـاب�ا �ال�ـ�ع وال�اعـة، :" و�ق�ل س�� اب� ال��ز� فـي ذلـ�  

و���� سـ�� أّنـه خـ�ج ومـ� معـه إلـى ال�عّ�ـ� ���ـى، و�ـان نـازًال علـى . )11("وت�ه�وا وحّل ر�اب ال�عّ�� �ال�احل

ول�ـي ��ــ�ف ال�عّ�ــ� ���ــى أن�ـار ال�ــل����� عــ� م�ــ�، هــاج�   .)13(م1220/ ه617، وذل� )12(���ارّ�ة

، وت�ـــ�� فـــي )15(، ف�اصـــ�ها وضـــ�ب ح�ـــ�نها لـــ�ًال ونهـــاراً )14(م1220آذار/ ه���617ـــارّ�ة فـــي م�ـــّ�م مـــ� ســـ�ة 

ى أدرك ال�ـل����ن ، ودام ال��ـار مـّ�ة أر�عـة أ�ـام وال��ی�ـة تقـاوم ضـ��ات ال��ـل���، ح�ـ)16(إصاب�ها إصا�ات �الغـة

                                                                                                                                                                          

، 7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج108؛ أب� شامة، ال�یل، ص592، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )1(

  .760، ص 39، ج)ال�ام�ة ال��س�عة(؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ، 195ص

 .195، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج108أب� شامة، ال�یل، ص )2(

 .592، ص 2، ق�8ز�، م�آة، جس�� اب� ال� )3(

 760، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(و���وف�، ورود ال�ار�خ،  )4(

 .198أب� شامة، ال�یل، ص ) 5(

  .593، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )6(

 .86، ص13؛ اب� ����، ال��ا�ة وال�ها�ة، ج198؛ أب� شامة، ال�یل، ص 593، ص 2، ق8ال���ر نف�ه، ج )7(

 .604، ص2، ق8ب� ال��ز�، م�آة، جس�� ا )8(

 .604، ص2، ق8ال���ر نف�ه، ج )9(

 .604، ص2، ق8ال���ر نف�ه، م�آة، ج )10(

 .604، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )11(

 .604، ص2، ق8ال���ر نف�ه، م�آة، ج )12(

  .86، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )13(

  .604، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )14(

 .22، ص2، م6؛ أب� الف�ا، م����، ج86، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )15(

 .604، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )16(
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، واسـ��اع ال��ـل��ن اخ�ـ�اق األسـ�ار فـي )1(ع�م ام�ان�ة ص��ده� أمام ه��ات ال�عّ�� ���ى، فـأخل�ا ال��ی�ـة لـ�الً 

  .)2(ال��م ال�الي ل��وج ال�ل�����، ف�خل�ها ول� ���وا ف�ها أح�اً 

، )4(أمـ� ب�ـ�م�� القلعـة وت����هـا، ثـّ� )3(خ�ج ال�عّ�� لهـ�م قلعـة ���ـارّ�ة ی�افقـُه عـ�د ���ـٌ� مـ� آالت ال��ـار

ولــ� ��ـــ� لــ�� ال�ـــل����� وق��ــٍ� �ال�ـــام مــ� القـــّ�ة مــا ��ّ�ـــ�ه� الــ�خ�ل فـــي مع��ــة ���ـــ�ة ضــ� ال��ـــل���، م�ــا ســـاع� 

ال�ـي ت�ّ�ـ� بهـا ف�سـان  ،)6(ثـّ� ت�ّجـه ال�عّ�ـ� ���ـى �عـ� ذلـ� إلـى ع�ل�ـ�. )5(ال��ل��� على دخ�ل ال��ی�ة وهـ�مها

أن ت�ــ��� ال�ــ�ن وال��ــاه ف�هــا جعلهــا تقــاوم ال��ــار الــ�� ف�ضــه ال�عّ�ــ� ���ــى عل�هــا، فلــ�  الّ�او�ــة فهاج�هــا، غ�ــ�

  .)7(ی��ّ�� م� ت�ق�� غ�ضه ف���ها وان��ف ع�ها

  دور ال�عّ�� ���ى في مقاومة ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة 7.4

م، 1218ار عــام ال�ــام� ع�ــ� مــ� أ�ــ/ ه615فــي الع�ــ��� مــ� صـف� عــام  )8(ك�ـ� ال�ا�ــا ه�ن�ر�ــ�س ال�الــ�  

إلى ج��ع رجـال الـ�ی�، و�لـى ملـ� ب�ـ� ال�قـ�س واألمـ�اء ال�ـل�����، ���ـ�ه� �أّنـه عـّ�� ال�اردی�ـال ال��تغـالي األصـل 

، و�لـ� مـ� ال���ـع إ�اعـة )10( أسـقف ال�ـان�، م�ـ�و�ًا ع�ـه فـي ال��لـة ال�ـل���ة ال�ام�ـة (Pelagus) )9(�الج�ـ�س

  .)12(��ة م� �افة ال�ج�ه م����ًة إشارة ال��ء �ال��ّ�ك إلى ه�فها دم�ا�، وه��ا اس�عّ�ت الق�ات ال�ل�)11(أوام�ه

                                                           

  .604، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )1(

 .604، ص2، ق8ال���ر نف�ه، ج )2(

 .928، ص2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج198؛ أب� شامة، ال�یل، ص 594،ص2،ق8ال���ر نف�ه، ج )3(

 .604، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )4(

  .200، ص 7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 5(

ی�سف  صالح ال�ی� ف��ه ال�ل� ال�اص� ق�اس� ح�� ���احل ال�ام و�ع�ف �ال��� األح��، �ان : ع�ل��) 6(

  .85، ص4ال����، مع��، ج. م1187/ ه583ب� أی�ب س�ة 

، 2؛ عاش�ر، ال���ة ال�ل���ة، ج198؛  أب� شامة، ال�یل، ص 594، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )7(

  .928ص

، خلفًا لل�ا�ا أن�س�� )م1227- 1216(ت�ّلى ال��سي ال�اب�� خالل الف��ة ): HonoriusIII(ه�ن�ر��س ال�ال� ) 8(

� إلرسالها، ال�ال�، وق� لع� دورًا م�ث�ًا في أح�اث ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ��ا �ان م� أش� ال������

وال����ع على االش��اك ف�ها، ح�� �ان  ی�لّقى ال�قار�� ال���ان�ة، وال�سائل ال�ي وصف� األح�اث على أرض 

  30ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص. ال�اقع

�ه، كاردی�ال ب�تغالي األصل، �ان أسقفًا اخ�اره ال�ا�ا ه�ن�ر��س ال�ال� ل���ن م��و�ًا ع: Pelagus �الج��س )9(

م على رأس ام�ادات 1218وم��ًال له في ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، وق� وصل إلى دم�ا� في ایل�ل م� عام 

  .34ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص. ك���ة للق�ات ال�ل���ة ال��ا��ة ه�اك

 .61، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )10(

 759، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( وف�، ورود ال�ار�خ،و��� )11(

  .213، ص12مل، جاب� األث��، ال�ا) 12(
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أ�ـار 24/ه615صـف� 26ص�رت األوام� للق�ات ال�ل���ة �أك�لها س�اًء ال���ّ�ة م�ها أم ال��ّ�ة، وذلـ� فـي   

�ـ� سـف�ه� ع�ـ� ، م��غّل�� ح��ـة الّ��ـاح ال�ـ�الّ�ة فـي م�ـل هـ�ا ال�قـ� مـ� الّ�ـ�ة ل��� )1(م لل��ّ�ك ت�اه دم�ا�1218

  .)3(م ��الة م�ی�ة دم�ا�1218أ�ار  27/ ه615صف�  30وق� وصل� ه�ه ال�الئع في . )2(ال��� إلى دم�ا�

. )4(و�ــ��� أول�فــ� أن ال�لــ� العــادل �ــان �علــ� �ــأم� رح�ــل ال��لــة، ل�ّ�ــه لــ� �ع�قــ� أن ت�ــ�ن وجه�هــا م�ــ�  

و�ـ��� . )6(���� مـ� ال�ـ�ول إلـى ال�ـ� دون عـائ� ُیـ���، م�ـا مّ�ـ� ال�ـل�)5(ول�ل� ل� ی��� اجـ�اءات ل��اجهـة ال��قـف

ال�ق��ـــ�� أن عـــ�د القـــ�ات ال�ـــل���ة ال�ـــي أتـــ� إلـــى دم�ـــا� بلغـــ� أر�عـــ�� ألفـــًا مـــ� ال��ـــاة، ومائـــة وســـ�ع�� ألفـــًا مـــ� 

�ع و���و أن م�ل ه�ه األع�اد م�الٌغ ف�ها ل�رجة ����ة، ��عل ج���ة دم�ا� ال ت�. وق�ل مائ�ي ألف ج���. )7(الف�سان

ولعـّل األرجـح أن هـ�ه القـّ�ات لـ� ت�عـّ� . �ع ل��ل ه�ا الع�د، إضافة ل�عّ�ر إ��اد وسائ� نقل ت����ع نقل ه�ا العـ�دت�

  .األر�ع�� ألفاً 

، ح�ــ� )8(و���ــا ی�عّلــ� ���قــف أهــل دم�ــا� ت�ــاه ال��لــة، فقــ� �ــان یّ��ــ� �الــ�فاع عــ� �الدهــ� دون اله�ــ�م  

، فاسـ�عّ�وا للـ�فاع عـ� )9(امه� في ج��ـ�ة دم�ـا�، ی��فـ�ون لله�ـ�م علـ�ه�ف�جئ ال��ان ب��اج� ال�ل����� م�ا���� أم

/ ه635-615(، إضافًة ل��ا��ـة ال�لـ� ال�امـل)10(م�ی��ه�، ��ا قام�ا ب����� ال��ن �الق�ح وال�ق�� وال��� ون��ها

وأخ��وه ع�  -ال�ام ال���� وق��ٍ� ���ج ال�ف� في-، ال��ج�د �القاه�ة نائ�ًا ع� وال�ه ال�ل� العادل )1238 -1218

  ف��ج ال�امل م��عًا ن�� دم�ا�، وأرسل وف�ده. )11(���� ال��ام الّ�اجل ب��اج� ال�ل����� في ج���ة دم�ا�

  .)13(وسّ�� اإلس��ل اإلسالمي وجعله ���قّ� في شارم�اح. )12(إلى ال��ل��� لل��ّ�ع في العادلّ�ة 

                                                           

 . 62، ص33، ج )ة ال�ام�ةال��س�ع(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )1(

 .1881، ص 40، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����،  )2(

 .759، ص39، ج)ة ال�ام�ةس�عال�� ( و���وف�، ورود ال�ار�خ، )3(

  .62، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )4(

 .67، ص33ج) ال��س�عة ال�ام�ة(ال���ر نف�ه،  )5(

 .67، ص33ج) ال��س�عة ال�ام�ة(ال���ر نف�ه،  )6(

أج�اء، ��4ار في ذ�� ال��� واآلثار، ، ال��اع� واالع)م1441/ه845ت(تقي ال�ی� أح�� ب� علي :ال�ق����  )7(

  .328، ص1ه، ج1326-�1324ل، القاه�ة، م��عة ال�

  .260، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 8(

 .260، ص3ال���ر نف�ه، ج) 9(

 .72، ص33، ج )ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )10(

  .262، ص 3واصل، مف�ج ال��وب، ج ؛ اب�214، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 11(

  .584، ص2، ق8؛ س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج214، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )12(

 39(ق��ة ����ة أق�ب إلى ح�� ال��ی�ة، وهي م� ��ر ال�قهل�ة، ب��ها و��� دم�ا� خ��ة ف�اسخ: حشارم�ا) 13(

صارم ال�ی� : ؛ وان�� اب� دق�اق32، ص3ال����، مع��، ج. فّ�ان 135 -129، وم�اح�ها ت��اوح ب�� )ك�
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، وقـ� َحـِ�َص ال�امـل علـى عـ�م )1(ل�����  مـ� العادّل�ـةأخ� ال�ل� ال�امـل یـ�ی� الع�لّ�ـات الع�ـ��ّ�ة ضـ� ال�ـ 

، ان�قـل إلـى )3(أّمـا العـادل فع�ـ�ما بلغـه خ�ـ� نـ�ول ال�ـل����� ��الـة دم�ـا�.)2(ت����ه� م� الع��ر لل�فة ال���ّ�ة لل��ل

ه مـ� ، ح�ـى لـ� ی�ـ� ع�ـ�)5(، وارسل ع�اك�ه إلـى م�ـ�، ح�ـ� أخـ�ت ع�ـاك�ه ت��افـ� علـى م�ـ� أوًال �ـأّول)4(عالق��

  .)6(الع�اك� إّال القل�ل

، ولـــ� )7(أّمـــا ال�لـــ� ال�عّ�ـــ� ���ـــى، فقـــ� تقـــّ�م إلـــى معاقـــل ال�ـــل����� �ال�ـــام، بهـــ�ف إشـــغاله� عـــ� دم�ـــا�  

، بــل عَ�ــَ� و��لــٍ� مــ� أب�ــه العــادل )8(�ق��ــ� دور ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى �ال�ــغ� علــى ال�ــل����� و�شــغاله� ف��ــ�

  . )9(�ه ال�الغةإلى ت���� وه�م ح�� الّ��ر رغ� أه��

، فـ�خل �ع�ـاك�ه �الدهـ� ووصـل )10(وق� سان� األش�ف م�سـى أخـاه ال�عّ�ـ� ���ـى فـي مهاج�ـة ال�ـل�����  

، ثّ� ت�ّجه ن�� ح�� األك�اد، ونه�ه وحاص� القلعة )12("ف�ّ�ب ر��ها ونه� رس�اقها وه�م ح��ها" )11(إلى صاف��ا

وات�ــ�  ال�لـ� ال�عّ�ــ� ���ـى ���قــًا . )13()ال��لـة(��ـ�ة قــ�سح�ـى �ــاد ��ـ��لي عل�هــا، و�ـّل م�ا��ــًا لل�ـل����� فــي �

ـــ� األشـــ�ف ـــا�)14(غ�ـــ� ���ـــ� ال�ل ، و�ـــان یهـــ�ف إلـــى ح�ـــ� ال�ـــل����� بـــ�� قـــ�ت�� )1( ، ح�ـــ� جعـــل وجه�ـــه دم�

                                                                                                                                                                          

في م�ل� واح�،  5و4، االن��ار ل�اس�ة عق� األم�ار، ج)م1406/ ه809(اب�ا��� ب� دمحم ب� ای�م� العالئي

 .73، ص5ه،ج 1310-1309 م��عة ب�الق،

 .260، ص3؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج211، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 1(

  .190، ص1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج211، ص12ج اب� األث��، ال�امل، )2(

؛ س��نج، لي، فل���� في الع�� 190، ص1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج211، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )3(

 .415، ص1970،ع�ان، 1اإلسالمي، ت�ج�ة م���د ع�ای��، �

  .592، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 4(

 .108أب� شامة، ال�یل، ص) 5(

 .261، ص3واصل، مف�ج ال��وب، جاب� ) 6(

  .20، ص6اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج) 7(

  .108؛ أب� شامة، ال�یل، ص592، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

 .190، ص1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج108؛ أب� شامة، ال�یل، ص592، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )9(

 .178، ص 7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 10(

م� أشه� قالع الف�سان الّ�اوّ�ة، وف�ها ب�ج ����ه الف�نج الق�� األب��، وه� ف�ق ج�ل م�تفع، و�قع : صاف��ا) 11(

، )م1485/ ه890ت(أب� الف�ل دمحم  ب� ال���ة ال�ل�ي: اب� ال���ة. إلى ال���ب ال��قي م� ج���ة ارواد

؛ وان�� ج�ز�� .367م، ص1906ع���، �� م��عة اآل�اء ال����� في تار�خ م�ل�ة حل�، ب��وت، ال�ر ال�

 .235ن���، الع�وان ال�ل��ي على �الد ال�ام، ص

 .178، ص 7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج )12(

 .266، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب،ج) 13(

؛ �ار��، ارن��، ال��وب ال�ل���ة، ت�ج�ة ال��� ال�از الع���ي، 592، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )14(

 .140م، ص1960/ ه1379ة، القاه� 
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، ف��قــ� لــه مــا أراد، وصــار ال�ــل����ن �ف�ــل )3(، ف�ــاب� ال�ــل����� إلــى دم�ــا�، ل�لقــاه� وجهــًا ل�جــه)2(إســالم����

  . )4(��ّ�ة ب�� فّ�ي ��اشة، م� الق�ات اإلسالم�ة ال�ي أحا�� به� م� ال��ال وال���بمهارته الع�

غ�� أّن و���وف� ی��� أّن ال�ل� العادل لّ�ا عل� ب��ول ال�ل����� على دم�ا�، أح�� اب�ه ال�ل� ال�عّ��،   

الق�ات ال�ـل���ة مـ� م�ـ� ال��ـازل وأبلغه خ�فه على الّ��ار ال���ّ�ة م� ال�ل�����، وأبلغه أن ال�ل ال�ح�� إلخ�اج 

، أّمــا ال��ــادر الع���ــة فلــ� )6(، وأضــاف أّنــه ���ــ� ال��ــ�ّ�ة �ــال��ء إلنقــاذ م�ــ�)5(لهــ� عــ� الف��حــات ال�ــالحّ�ة

، و���ــ� اســ��عاد هــ�ه ال�وا�ــة ألن العــادل شــ��� )7(ت�عــ�ض ل��ــل هــ�ه ال��ــ��ة ال�ــي أســ�اها العــادل الب�ــه ال�عّ�ــ�

ضــ� ال�ـل�����، ف�ــًال عـ� أّن ال��ــادر اإلسـالم�ة ال�عاصــ�ة وال��ـأخ�ة أســه�� فـي ذ�ــ�  صـالح الـّ�ی� فــي ال�هـاد

اس�ع�اداته ل��اجهة األع�اء ودفعه� ع� ال�الد، ف�ـ� غ�ـ� ال���ـ� أن �ف�ـ� العـادل ��ـل سـه�لة فـي ال��ـازل لهـ� عـ� 

� ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى، م�ـا اضـافة إلـى أن هـ�ه األمـالك ت�ـ. )8(ال�الد ال�ي اس��ّدها م�ه�، �ع� ت�ـ��ات وجهـاد

  .��عل أم� ق��له به�ه ال����ة وال��ازل ع� أمالكه م���ع�اً 

، وقـ� )9(وال�اقع ان ال��اوشات الع���ّ�ة ب�� ال��ف�� ل� ت�ق�ع م�� أن و��� أق�ام ال�ل����� ج���ة دم�ا�  

  .)11(به�ف ال����ة على ب�ج ال�ل�لة )10(اس���م� الق�ات ال�ل���ة ال�����قات

                                                                                                                                                                          

  .217، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 1(

 .141؛ �ار��، ال��وب ال�ل���ة، ص 592، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )2(

 .271، ص3اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 3(

 .141؛ �ار��، ال��وب ال�ل���ة، ص222، ص6اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج) 4(

  .772، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( �خ،و���وف�، ورود ال�ار  )5(

  .773، ص39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( ال���ر نف�ه، )6(

  .196ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص) 7(

؛ س�� اب� 216 -207، ص 12ال�امل، ج: ان�� اب� األث��. ح�ل اس�ع�ادات ال�ل� العادل ل��اجهة اع�ائه) 8(

�، أخ�ار األی�����، ؛ اب� الع��112-97ب� شامة، ال�یل، ص؛ أ594-583، ص2، ق8ال��ز�، م�آة، ج

  .96-81ص

 .592، ص 2، ق8، م�آة، جس�� اب� ال��ز�  )9(

ج�ع م����� وهي �ل�ة فارس�ة، وال������ ��ارة ع� آلة م� ال��� لها دف�ان قائ��ان ب��ه�ا : ال�����قات) 10(

� ال�ي ت�ضع  ف�ها ال���، و���ب ح�ى ت�تفع سه� ���ل رأسه ���ل وذیله خ���، و��ه ت�عل �فة ال�����

أسافله على أعال�ه، ث� ُی�سل ف��تفع ذیله ال�� ��ه ال�فة، ����ج ال��� م�ه، ف�ا أصاب ش��ًا إال اهل�ه، 

، 3القلق����، ص�ح األع�ى، ج. و�ل�� �ال������ الل�ب وال��ال، وم� أن�اعه ال���ي، والفارسي، والع��ي

 . 5، ص4، م2ر��ه، ج؛ اب� الف�ات، تا136ص

م� أق�� األب�اج وأك��ها م�عة في م�اه دم�ا�، �ل صام�ًا أمام غارات ال�ل����� ف��ة ���لة، : ب�ج ال�ل�لة) 11(

وشّ�ل عائقًا أمام تق�مها، ح�ى خ��وا ال���� م� ج��ده� في م�اوالته� اق��امه، و�ان صاح� ف��ة اق��امه 

ح ف��ة ج�ی�ة في الف��ن الع���ّ�ة، تق�م على إقامة ص�ار� على سف� ال��رخ أول�ف� أوف �ادر��ن، ح�� اق�� 
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، وشـــ��ا ه��مــًا علـــى دم�ــا� فـــي یـــ�م )2(ل��ای�هــا مـــ� رمـــاح ال��ــل��� )1(ســ�عان ال�ـــل����ن ��ــف� ال�ـــ�ائ�ا

، غ�ــ� أن ج��ــع م�ــاوالته� �ــاءت �الف�ــل أمــام صــ��د )3(م�1218ــان�ن ثــاني  22/ ه615ر��ــع األول  26ال��عــة 

ال�ل�ــلة إال �عــ� أر�عـــة أشــهٍ� مـــ�  ولـــ� یــ��ّ�� ال�ـــل����ن مــ� إســقا� بـــ�ج. )4(دفــاع ال��ــل��� عـــ� مــ�ی��ه� وقــ�ته�

ذلـ� ال�ـق�� الـ�� وقـع علـى العـادل �ال�ـاعقة فـ�ّق ب�ـ�ه علـى صـ�ره أسـفًا وح�نـًا ومـ�ض ل�ـاع�ه مـ�ض . )5(الق�ال

  .)6(ال��ت

وجــ�ی� �الــ��� أن ال�ع�ــ�� ال�ــل��ي قــ� تعــ�ض ل�ــ�ارث �عــ� ذلــ� ت��لــ� �ع�اصــف شــ�ی�ة ت�عهــا أم�ــاٌر   

ك�ـا اح�ـ�م ال�ـ�اع بـ�� . )8(�ى واألم�اض ال�ل�ّ�ة، واألو��ة ال�ي تف�� داخل ال�ع���، إضافة ل��اه�ة ال�)7(غ���ة

  .)9(ال���وب ال�اب�� �الج��س، وال�ل� ال�ل��ي جان د� ب��� قائ� ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة

فــاة واجــه ال�لــ� ال�امــل األخ�ــار ال�ــل���ة واحــ�ًا تلــ� اآلخــ�، غ�ــ� أّن ال��ــ� ال���قــي الــ�� هــّ�ده �عــ� و   

  ، ع�اد ال�ی� )10(ال�ل� العادل جاء م� جان� أح� قادته

ح�ـ� اتفـ� ال���ـع علـى خلـع ال�امـل، وت��ـ��  اب� ال����ب ��عًا فـي ال�ـل�ة، ��ـان�ه ل��ـ� مـ� األمـ�اء األكـ�اد

فــي ، وقــ� ت�ــ��� أخ�ــار تلــ� ال�ــ�ام�ة إلــى ال�لــ� ال�امــل وهــ� مــ�ا�� لل�ــل����� )11(أخ�ــه ال�لــ� الفــائ� إبــ�ا��� م�انــه

  .)1(مع���ه �العادل�ة

                                                                                                                                                                          

م��ودة ل�ع�ها، وال��ل� على تل� ال��ار� ل��اوز ب�ج ال�ل�لة والقف� عل�ه، وق� ن��� تل� الف��ة في 

 .79، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا�. اق��ام ال��ج

. ي آالت ال�قا�ة م� ال��ار�، وما في مع�اها م�ا ���� �ه على األس�ار والف� ال�ي �قع ف�ها الق�الوه: ال��ائ�) 1(

 .102، ص1، ق1؛ وان�� ال�ق����، ال�ل�ك، ج138، ص2القلق����، ص�ح األع�ى، ج

 .212، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 2(

؛ ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����، 81، ص33، ج)ام�ةال��س�عة ال�(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )3(

 .756، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة( ؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ،1869، ص40، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(

 .189، ص 1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج212، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )4(

؛ اب� تغ�� ب�د�، 261-259، ص3ج؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، 212، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )5(

 .190، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج170، ص6ال���م، ج

 .190، ص 1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج593، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 6(

 .59، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )7(

 .60، ص34ال���ر نف�ه، ج )8(

 .60، ص 34ال���ر نف�ه، ج) 9(

  .107، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر،ج184، ص1اب� خل�ان، و��ات األ��ان، ج )10(

؛ اب� الع���، ز��ة ال�ل�، 602،ص 2، ق8؛ س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج376،ص10اب� األث��، ال�امل،ج )11(

  . اب� الع���، أخ�ار األی�����. 648، ص2ج
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، وت�ّت� على ذلـ� )2(جاءت تل� ال��ام�ة في وق� ع��� و��ف دق��، جعل ال�ل� ال�امل ی��ك العادّل�ة  

ح�ـى �اتـ� العادّل�ـة . )3(أن الع�اك� ال��ا��ة لل�ل����� ت��� خ�امها واسل��ها وت�ه��اتها واق�ف� أث� ال�لـ� ال�امـل

م، خال�ة م� الع�اك� �ع� 1219ش�ا�  5/ ه615ذ� القع�ة  18ل�لة ال�الثاء  -خ� ال�فاع األول ض� ال�ل�����-

فع�ـ� ال�لـ� جـان د� بـ��� . ، وأص�ح ال���� مف��حـًا أمـام ال�ـل�����)4(أن قاوم� ال�ل����� أك�� م� ث�ان�ة شه�ر

��هــة اإلســالم�ة فــي وه�ــ�ا أصــ�ح م�قــف ال. )5("ع���ــًا ُ�ع�ــ� العــاّدی�" لل�ــفة ال�ــ���ة مــ� ال��ــل، و�ــان مــا غ��ــه 

، �اإلضـافة إلــى ال�لــل الــ�� ان�ــاب )6(غا�ـة ال�ــ�ء، �عــ� امــ�الك ال�ــل����� للعادّل�ـة، و�ح�ــامه� ال��ــار علــى دم�ــا�

ف��ــّ�ج . )8(، وأّد� إلــى ان��ــار ال�عــ� فــي نفــ�س أهــل م�ــ� �لهــا)7(ال�ع�ــ�� اإلســالمي �عــ� مــ�ام�ة ابــ� ال��ــ��ب

  .)11(، و��ل� تهّ�دت ال��هة اإلسالم�ة �االنه�ار ال�ام)10(ك ال�الد لل�ل�����، وأخ� �ف�� ب�� )9(م�قف ال�ل� ال�امل

، وع�ـ�ر ال�ـل����� )12(وصل ال�ل� ال�عّ�� ���ى إلى أخ�ه ال�امل �ع� یـ�م�� مـ� مـ�ام�ة ابـ� ال��ـ��ب  

ــة ت�تــ�  وقــ�. )1(وأنهــى أمــ� ابــ� ال��ــ��ب وأت�اعــه. م1219شــ�ا�  6/ ه615ذ� القعــ�ة  19، یــ�م)13(إلــى العادلّ�

                                                                                                                                                                          

 ،7؛ ال�ف��، ال�افي، ج79، ص5؛ اب� خل�ان، و��ات األ��ان، ج11ی�����، صاب� الع���، أخ�ار األ )1(

   . 226ص

، 4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب،ج116؛ أب� شامة، ال�یل، ص602، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )2(

  .198،ص7؛ال�وادار�، ��� ال�رر،ج17ص

، 1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج58، ص29ب،ج؛ ال�����، نها�ة األر 11اب� الع���، أخ�ار األی�����، ص )3(

  .134ص

، 4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج643، ص2؛ اب� الع���، ز��ة ال�ل�،ج325، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )4(

؛ اب� خل�ون، تار�خ، 249، ص1، ج5؛ اب� الف�ات، تار��ه، م198، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر،ج17ص

  .314ص ، 1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج399، ص5م

  .648، ص2؛ اب� الع���، ز��ة ال�ل�،ج325، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )5(

  .116؛ أب� شامة، ال�یل، ص602، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )6(

  .198، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر،ج17، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )7(

؛ ال�����، نها�ة 11، أخ�ار األی�����، صاب� الع��� ؛602، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

  .58، ص29األرب،ج

  .116؛ أب� شامة، ال�یل، ص325، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )9(

  .198، ص7؛ال�وادار�، ��� ال�رر،ج17، ص4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب،ج116أب� شامة، ال�یل، ص )10(

؛ أب� شامة، ال�یل، 602، ص2، ق8، جس�� اب� ال��ز�، م�آة  ؛325، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )11(

  .80، ص5؛ اب� خل�ان، و��ات األ��ان، ج116ص

  .17، ص4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب،ج377، ص10اب� األث��، ال�امل،ج )12(

؛ 226، ص7؛ ال�ف��، ال�افي، ج12؛اب� الع���، اخ�ار األی�����، ص77ال����، ال�ار�خ ال����ر�، ص )13(

 .199، ص7ال�اوادار�، ��� ال�رر،ج
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علـــى مــــ�ام�ة ابــــ� ال��ــــ��ب امــــ�الك ال�ــــل����� للعادلّ�ــــة، واالســــ��الء علــــى بــــ�ج دم�ــــا�، وانه�ــــار مقاومــــة ال��هــــة 

  .اإلسالم�ة ه�اك

  ال�ل� ال�عّ�� ���ى ُ��ّ�ب ب�� ال�ق�س 8.4

���� ، أخــ� ��ـــ)2(ومــا إن ت�ّلــ� ال�لـــ� ال�امــل مـــ� مــ�ام�ة ابــ� ال��ـــ��ب ال�ــي مّ�قـــ� وحــ�ة القــ�ات اإلســـالم�ة   

ال�حـا ال�حـا الع�ـل الع�ـل " ، ف�ـات�ه�)3(�إخ�ته و����ّ�ه� في س�عة ال�ص�ل ل��� الس��قاذها م� خ�� ال�ـل�����

  .)5("وا إخ�تاه واغ�ثاه وا إسالماه أدر��ا اإلسالم، أع���ا أمة دمحم عل�ه ال�الم" ، )4("أدر��ا ال��ل���

، واّت�ــ� عــّ�ة )6(یــ��ي وأمــ�ائه� فــي ال�هــاد ضــ� ال�ــل�����تــ�ّلى ال�عّ�ــ� ���ــى أمــ� اســ��هاض ملــ�ك ال��ــ� األ   

، فقـــام �إمــ�اد م�ــ� ��ـــا ت��اجــه مـــ� )7(اجــ�اءات ع�لّ�ــة لق�ـــع ال���ــ� علــى ال�ـــل����� فــي ال�صـــ�ل إلــى أهــ�افه�

  .)9(، دفعًا لل��� ع� دم�ا�)8(ال�جال، م� خالل ت���� ع�اك� دم�� له�ه الغا�ة

شـ��ان �25اع��ـاره مـ� شـه�د ال��ـان ال�ـل�����، فـإّن دم�ـا� سـق�� یـ�م ال�الثـاء  واع��ـادًا علـى مـا ذ�ـ�ه  أول�فـ�   

، ف�قــع ذلــ� ال�ــق�� �ال�ــاعقة علــى ال��ــل���، ���ــى �ــلٌّ مــ� )10(م ب�ــ� ال�ــل�����1219ت�ــ��� ثــاني  5/ه616

دعـاء أهـل دم�ــا�،  لـ� �ـان الـ�عاء اآلن ُ��ـ�ع لُ�ـ�ع:" ، وقـال ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى)11(ال�عّ�ـ� وال�امـل ��ـاًء شـ�ی�اً 

فإّن هللا تعالى أخ��نا أنه ������ دعاءنا في عّ�ة م�اضع م� ��ا�ه، واّن�ا أهل دم�ا� لّ�ا َ��� ف�قه� وف��ره� سّل� 

  .)12("هللا عل�ه� م� ان�ق� م�ه�

                                                                                                                                                                          

، 5؛ اب� خل�ان، و��ات األ��ان، ج116؛ أب� شامة، ال�یل، ص602، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )1(

  .18، ص4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج80ص

�����، ؛ اب� الع���، أخ�ار األی116؛ أب� شامة، ال�یل، ص602، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )2(

  .11ص

  .80، ص13ة وال�ها�ة، جاب� ����، ال��ا�) 3(

 .35، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 4(

 .191، ص7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 5(

 .19، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 6(

 .244، ص6اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج) 7(

 244، ص6؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 8(

 .115ل، صأب� شامة، ال�ی) 9(

  . 59، ص33، ج)عة ال�ام�ةال��س� (أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )10(

، 6؛ اب� تغ�� ب�دی� ال���م، ج176، ص7؛ ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج214، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )11(

 .238ص 

  .603، ص 2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )12(
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ـــى ال�ل�فـــة ال��اســـي ال�اصـــ� لـــ�ی� هللا    ـــادر ال�لـــ� ال�امـــل وال�لـــ� ال�عّ�ـــ� �إرســـال ال�ـــف�اء إل  /ه622-575(و�

وق� اس�عّ�ت . )1(، في �غ�اد ��ّ��نه على دفع ال��ل��� ل��ل ال�الح لل�فاع ع� الع�و�ة واإلسالم)م1179-1225

، فاّت��ت مع ال��هة الّ�امّ�ة ال�ي لـ� ت�ـ� أقـلُّ )2(اس�عّ�ت ال��هة ال���ّ�ة ��اّفة ام�اناتها ل��اجهة ال�حف ال�ل��ي

ع� ع�اك� ال�ام الس��الص م�� م� أی�� الغـ�اة ون�ـ�ة ، ح�� ُج�)3(أقلُّ ن�ا�ًا واس�ع�ادًا ل��اجهة ذل� الّ�حف

  .)4(ون��ة ال�ل� ال�امل

، ��ـا �ـان )5("م�ـ�افًا ألخ�ـه ال�لـ� ال�امـل"ولق� قـام ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى ب��ـا� مل�ـ�� فـي ذلـ� ال�قـ�، ف�ـان    

، وقــام )8(، وحــّ� ال�لـ� األشـ�ف علـى م�ـاع�ته)7(، ح�ـ� ج�ـع الع�ـاك�)6("علـى خــالص دم�ـا�"مـ� أحـ�ص الّ�ـاس 

ال��ّرخ س�� اب� ال��ز�  ��هٍ� ���� في س��ل ج�ع الع�اك� اإلسالمّ�ة، وت�ح�� صف�فها ت�� ��ـادة ال�لـ� ال�عّ�ـ� 

وقــ� اســ�ق�ل ال�لــ� ال�امــل ال�فــ�د ال�ــي  ،)10(، و�ــ�أت االســ�ع�ادات فــي ال��ــ�� ن�ــ� القــاه�ة  ل��ــ�ة ال�امــل)9(���ــى

، وقــ� بلغـ� ج�ـ�ع ع�ــاك� )12(، وأ�قـ� ���ــ�ل ال��ـ� وال�فـ� �العـ�و)11(قـ�م� إل�ـه، وسـّ� ســ�ورًا ع���ـًا �قـ�ومه�ا

                                                           

ل�ل� ال���ات ص�ر ال�ی� أب� ال��� دمحم ب� ش�خ ال���خ دمحم ب� ح���ه، ول�ّ� ه�ا  كان م� ب�� ال�ی� ُأرسل�ا) 1(

ال�س�ل ل� ی��ّ�� م� ال�ص�ل لل�ل�فة ال�اص�، فق� م�ض ب�� حّ�ان وال��صل وت�في ه�اك، وق� �ان ه�ا 

 .222، ص6ان�� اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج. ال�س�ل ه� ال�� أخ�� ال�ل� العادل ��ق�� ب�ج دم�ا�

 .214، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 2(

  .214، ص12ال���ر نف�ه ، ج )3(

 .619، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج) 4(

 .240، ص6اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج )5(

، 6؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج2، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج214، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )6(

 .240ص

 .621، ص2، ق��8ز�، م�آة، جس�� اب� ال )7(

 .216، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 8(

ی��� س��  اب� ال��ز� أّن ال�ل� األش�ف سار معه وه� �ارٌه  لل���� ن�� م��، وأّنه �ه� مقّ��ًا في ح� ) 9(

، غ�� أّن اب� األث�� ���لف مع س��  اب� 620، ص 2، ق8ان�� س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج. أخ�ه ال�امل

��ز� في ذل� ح�� ی�و� أّن �ع� خ�اص األش�ف أشاروا عل�ه �إرسال الع�اك� إلى م��، والع�دة إلى ال

ق� خ�ج� ب�ّ�ة ال�هاد  وال بّ� :" �الده، خ�فًا م� اخ�الف ���ث �ع�ه، ل�ّ� ال�ل� األش�ف ل� �ق�ل رأیه� وقال

 . 214، ص12ان�� اب� األث��، ال�امل، ج". م� إت�ام ه�ا الع�م

 .621، ص2، ق�8 اب� ال��ز�، م�آة، جس� )10(

  .208، ص1، ق1ال�ق����، ال�ل�ك، ج) 11(

 .      95، ص4؛ اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج621، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )12(
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ال�ــام ال�ــي قادهــا ال�عّ�ــ� ���ــى مــع ال�فــ�د ال�ــي قــ�م� لــه وال��قــ� �ــه حــ�الي أر�عــ�� ألفــًا، وذلــ� ���ــ� روا�ــة 

  .ولعّل ه�ه ال�عل�مات ت��� ��ادة ال�ل� ال�عّ�� للق�ات ال�امّ�ة �ع� وص�لها له في م��. )1(ال�ق���� 

ال�صـ�ة علـى -) Alice( )2(ل� ت�� ت���ات الق�ات في ال�ام ��ا��ة على ال�ل�����، فق� أبلغـ� ال�ل�ـة ألـ��      

، )3(ال���وب ال�اب�� أن ال�عّ�� واألشـ�ف �ق�مـان ���ـع جـ�� ���ـ� مـ� القـ�ات اإلسـالم�ة فـي ال�ـام -ع�ش ق��ص

  س لإلس�اع في ال�حف ن�� القاه�ة،ولعّل ه�ه األخ�ار �ان� م� األس�اب ال�ي ت�ّرع بها �الج�� 

والع�یــ� مــ� األمــاك� )4(وقــ� جــاءت أوامــ� ال�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى  ب����ــ� أســ�ار ب�ــ� ال�قــ�س وأب�اجهــا وح�ــ�نها  

االســ��ات���ة األخــ��، تل��ــًة ل��ق�ــ� م��ل�ــات خّ�ــة ع�ــ��ّ�ة ت�ــ�م الــ�الد اإلســالم�ة �ع��مهــا، وت�ف�هــا مــ� خ�ــ� 

� �ان ال�ل� ال�عّ�� ���ى ���ى وص�ل ال�ل����� إلى ب�ـ� ال�قـ�س وام�الكـه، ف��عـ�ُّر ، ح�)5(االج��اح ال�ل��ي

ف��ع�ُّر اس��قاذه م� أی�یه� �ع� ذل�، خاصة �ع� أن بلغه أن �ائفًة مـ� ال�ـل����� عازمـًة علـى االسـ��الء علـى ب�ـ� 

، وأّنــه إذا مــا اســ��لى )7(�ةولــ�ل� ُأتفــ� علــى خ�ا�ــه، ســّ��ا وأّن ال�ــام �انــ� خال�ــة مــ� الع�ــاك� اإلســالم. )6(ال�قــ�س

  .)8(ال�ل����ن على الق�س أم��ه� ذل� م� ال����ة على ���ة ال���ل�ات اإلسالم�ة وُح�� ال�ام �لها

وعلــى الـــ�غ� مـــ� رفـــ� الع��ـــ� ع��ـــان، واألم�ـــ� عـــ� الـــ�ی� أی�ـــ� ال�عّ��ـــي ل�لـــ� ال�لـــ� ال�امـــل مـــ�ه� ت���ـــ�    

ب�ـ� (لـ� أخـ�وه :" إّال أّن ال�عّ�ـ� ���ـى ��ـ� إل�ه�ـا قـائالً . )10(�����،على أمل ال�فاع ع�هـا فـي وجـه ال�ـل)9(ال��ی�ة

                                                           

 .208، ص1، ق1ال�ق����، ال�ل�ك، ج )1(

ه��� ��ن� شام�اني، وهي م، واب�ه 1218هي زوجة ال�ل� ه�� مل� ق��ص ال�� ت�في عام : Alice)(أل��  )2(

رن���ان، تار�خ . أخ� مار�ا زوجة جان د� ب���، وق� ت�ّل� ال�صا�ة على اب�ها ه��� األول مل� ق��ص

  .157، ص3ال��وب ال�ل���ة،ج

؛ و���وف�، ورود ال�ار�خ، 82، ص33، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(أول�ف� أوف �ادر��رن، االس��الء على دم�ا� )3(

، ص 40، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(؛ وان�� ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����، 761، ص 39، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(

1869. 

 115؛ أب� شامة، ال�یل، ص601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )4(

 252ع��ان، ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ة، ص ) 5(

 244، ص6؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )6(

 .252ال�ل���ة ال�ام�ة، ص  ؛ ع��ان، ال��لة19، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج )7(

  .601ص ،2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )8(

  .601، ص2، ق8؛ س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج216، ص12اب� األث��، ال�امل، ج )9(

، 7دار�، ��� ال�رر، ج؛ ال�اوا601، ص2، ق8؛ س�� اب� ال��ز�، ج216، ص12اب� األث��، ال�امل، ج) 10(

 .176ص 
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، فاق��عـا ب�أ�ـه وشـ�عا )1("لق�ل�ا �ّل مـ� ��ـه وح��ـ�ا �ـالد ال�ـام و�ـالد اإلسـالم، فأل�ـأت ال�ـ�ورة إلـى خ�ا�ـه) ال�ق�س

  .)2(م1219ال�اسع ع�� م� أذار / ه616في خ�اب س�ر ال��ی�ة في أّول م�ّ�م م� عام 

، إذ خ�ج ج��ع أهـل )3(�ف س�� اب� ال��ز� ال�ّ�ة ال�ي سادت ال��ی�ة في ذل� ال��م، و��ّ�هها ب��م ال��امةو�   

األق�ـى، ح�ـ�  أهل م�ی�ـة القـ�س شـ��ًا وشـ�ا�ًا رجـاًال ون�ـاًء، ومعهـ� أوالدهـ�، وات�هـ�ا إلـى م�ـ�� ال�ـ��ة وال��ـ��

ر، ثــ� هــ�ب ال���ــع تــار��� أمــ�اله� وذو�هــ�، ومــ�ق� ث�ــابه� ح�ــى امــ�أل ال��ــ��ان �ال�ــع� ق�عــ� ال��ــاء شــع�ره� 

  .)4(مع�ق�ی� أن ال�ل����� في أث�ه�

، ح�ـ� �انـ� تلــ� األبـ�اج ح�ـ��ًة م��عــًة فـي غا�ــة )5(و�عـ� ت���ـ� أســ�ار م�ی�ـة ب�ـ� ال�قــ�س تـّ� ت���ـ� أب�اجهــا   

ال��ی�ة �ّلها ع�ا ال���� األق�ى وق� تّ� ت���� . )6(ال��اعة، ف�ان �ّل ب�ج م� تل� األب�اج ����لة قلعة قائ�ة ب�اتها

  . )7(األق�ى و��ة ال���ة و����ة ال��امة و��ج داوود

وأصــــ��� ال��ی�ــــة �عــــ� هــــ�ا ال�ــــ�اب مف��حــــًة ال ����هــــا الــــّ�فاع عــــ� نف�ــــها، ف�قــــل ال�عّ�ــــ� مــــا �ــــان ف�هــــا مــــ�    

، �غــّ� ال��ــ� عــ� رأ� وقــ� جــاء هــ�م ال��ی�ــة ألســ�اب ع�ــ��ّ�ة اســ��ات��ّ�ة. )1(وآالت الق�ــال ون��هــا )8(ةال�ردخانــا

                                                           

، ص 6؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج115؛ أب� شامة، ال�یل، ص601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )1(

244. 

اخ�لف� ال��ادر الع���ة في ت��ی� ال�ار�خ ال�� تّ� ��ه ه�م أس�ار ال��ی�ة، ف��� ال�ع� أن ذل� تّ� في ذ�  )2(

، 12ان�� اب� األث��، ال�امل، ج. ،أ� �ع� سق�� م�ی�ة دم�ا�1220اني كان�ن ث/ ه616القع�ة م� عام 

أذار  25أو 19/ ه617، في ح�� ی�� ال�ع� اآلخ� أن ذل� �ان أول ال���م أو ال�ا�ع م�ه 216ص

، أّما اب� واصل فق� رو� حادثة ه�م ال��ی�ة ول��ه ل� ی��� تار��ًا 11ان�� أب� شامة، ال�یل، ص. م1221

، في ح�� ت�ف� �ع� ال��ادر ال��أخ�ة مع ما أورده 32، ص4ب� واصل، مف�ج ال��وب،جان�� ا. ل�ل�

، 244، ص6؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م، ج66، ص5س�� اب� ال��ز�، م�ل األصفهاني، الف�ح الق�ي،ج

ن�� ا. والّ�اجح روا�ة  س�� اب� ال��ز� وما وافقها اع��ادًا على صلة س�� اب� ال��ز� �ال�ل� ال�عّ�� ���ى

  .601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج

   .601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )3(

  .601، ص2، ق8ال���ر نف�ه ،ج )4(

؛ ث��دی�ك، وصف ث��دی�ك 204، ص1، ق1؛ ال�ق����، ال�ل�ك، ج176، ص 7ال�اوادار�، ��� ال�رر، ج) 5(

ال��س�عة (ال�ار��ي، ال�ار�خ ال����،  ؛ وان��314، ص34، ج)ال��س�عة ال�ام�ة(لألراضي ال�ق�سة 

 .1870، ص 40، ج)ال�ام�ة

ال��س�عة (؛ ث��دی�ك، وصف ث��دی�ك لألراضي ال�ق�سة 209، ص1، ج4اب� اللقل�، تار�خ ان�اك�ة، م) 6(

 .314، ص34، ج)ال�ام�ة

  ؛ ث��دی�ك، وصف ث��دی�ك لألراضي ال�ق�سة 32، ص4اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج) 7(

 .314، ص34، ج)ال�ام�ة ال��س�عة(

��ع�ى م��� او م�ان، ومع�اه�ا معًا خ�انة " خانة" ��ع�ى سل�لة و" زرد" كل�ة فارس�ة م�ّ��ة م� : ةال�ردخانا )8(

 .17، ص2، ج4؛ اب� الف�ات، تار��ه، م257، 2ان�� اب� واصل، مف�ج ال��وب، ج. ال�الح
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العامة في ذل�، وال�ی� ن��وا إلى األم� مـ� م��لـ� دی�ـي عـا�في، ومـا ی�ّ�ـ� صـ�اب ال��ـ�ة الع�ـ���ة ع�ـ� ال�عّ�ـ� 

، ح�ــ� )2(���ــى ت����ــه لقــالع وح�ــ�ٍن أخــ�� غ�ــ� م�ی�ــة ب�ــ� ال�قــ�س، ���ــ� تــ�رون أو ت��ــ�� وصــف� و�ان�ــاس

عل�هــا، و�ذا مــا ت�ــّل��ها �انـــ� خ�ا�ــًا ال ت�ــ���ع الــ�فاع عــ� نف�ـــها، خّ��هــا ج��عــًا �ق�ــ� عــ�م اســـ��الء ال�ــل����� 

  .���هل على ال��ل��� اس��دادها �ع� ذل�

  :ال�ات�ة 9.4

  :، أب�زهالى ع�د م� ال��ائجإت�صل� ال�راسة 

ـــ� ال�ع�ـــ� ���ـــى إلـــى هـــ�م ال�ـــ�ن والقـــالع . 1 اق��ـــ� ال�ـــ�ورة ال��اســـ�ة والع�ـــ���ة وال�اجـــة الّ�اســـة ع�ـــ� ال�ل

  .��ن وال�

/ ه615مّ�ت العالقة ب�� ال�ل� ال�عّ�� ���ى ومل�ك ال��� األی��ي ���حل���، ام��ت ال��حلة األولى م� س�ة . 2

م، ات��� ف�ها العالقـات بـ�� ال�ـ�ف�� �ال�فـاق وال�قـ�ف إلـى جانـ� �ع�ـه� 1221/ ه618م ولغا�ة 1218

ه�ه الف��ة ال��لة ال�ل���ة ال�ام�ـة علـى ال�ع� في حل م�اكله�، ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ولعّل أه� ح�ٍث في 

ــِ� مــ�اقفه� فــي ال�قــ�ف ضــ�  دم�ــا�، ذلــ� ال�ــ�ث الــ�� أ�هــ� ت�ــاتف ملــ�ك ال��ــ� األّیــ��ي وتعاضــ�ه� وَت��ُّ

  . ال��� ال�ل��ي ال�� �ان یه�ده� ج��عا

ال��حلـة م، وقـ� اّت�ـ�� تلـ� 1227/ ه624م ولغا�ـة 1222/ه619أّما ال��حلة ال�ان�ة فق� ام��ت مـ� سـ�ة     

  .�ال�الف وت�ت� العالقات ب�� ال�ل� ال�عّ�� ���ى و��� إخ�ته م� جان�، ومل�ك ال��� األی��ي م� جانٍ� آخ�

اس��اع ال�ل� ال�عّ�� ���ى األی��ي أن �ق�ي على مع�� األمـ�اء ال�ـالحّ�ة، و��فـَ�ه� عـ� ال�ـاحة ال��اسـ�ة . 3

ّ��ا وأّن هــ�الء األمـــ�اء �ــان�ا هـــ� ال��ــّ�ك�� األساســـ��� مــع نها�ــة العقـــ� األّول مــ� القـــ�ن ال�ــا�ع اله�ـــ��، ســ

لل��اع ب�� أب�ـاء صـالح الـ�ی� وال�لـ� العـادل علـى ال�ـل�ة، وقـ� لعـ� ال�عّ�ـ� ���ـى دورًا ���ـ�ًا فـي تـ���� 

  .سل�ة وال�ه أث�اء ذل� ال��اع

مهــ�ها، وتــ���� ســل�ة  كــان لل�لــ� ال�عّ�ــ� ���ــى الف�ــل فــي إنهــاِء مــ�ام�ة ابــ� ال��ــ��ب والق�ــاء عل�هــا فــي. 4

  .ال�ل� ال�امل وت���� أر�ان ح��ه

ت�ّ�َ� ع� ال�الفات ب�� ال�ل� ال�عّ�� ���ى ومل�ك ال��� األی��ي وأم�ائه ��ام األحالف مع أمـ�اء ال��ـا��، . 5

ودخــ�ل الع�ــ�� جــ�د علــى ال�ــاحة ال��اســ�ة األی���ــة، أم�ــال جــالل الــ�ی� ال�ــ�ارزمي واالم��ا�ــ�ر ف�در�ــ� 

وقـ� أّدت تلـ� ال�الفـات و��ـام األحـالف إلـى ت�ـّ�ع ال��ـ� األیـ��ي، وت�ـل�� ب�ـ� ال�قـ�س لل�ـل�����  ال�ـاني،

  .دون ع�اء

                                                                                                                                                                          

؛ ال�اوادار�، ��� 12، ص4مف�ج ال��وب، ج؛ اب� واصل، 601، ص2، ق8س�� اب� ال��ز�، م�آة، ج )1(

 .176، ص 7ال�رر، ج

دار  اج�اء، 2،4ذیل م�آة ال�مان، � ،)م1324/هـ 726: ت(ق�� ال�ی� أب� الف�ح م�سى ب� دمحم : ال��ن��ي )2(

  .71، ص3، جم1992،ال��اب اإلسالمي، القاه�ة
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اّت��� عالقة ال�لـ� ال�عّ�ـ� ���ـى األیـ��ي مـع ال�الفـة ال��اسـّ�ة فـي �غـ�اد �ـاالح��ام والـ�د، ولـ� ت��ـاوز ت�ـادل . 6

�م� �أن ال�ل�فة ال��اسي ه� إمام ال��ل���، وال ��ـ�ز ال�ف�اء وال�سائل ب�� ال��ف��، فال�عّ�� ���ى �ان ی

  .ال��وج عل�ه، راف�ًا �افة الع�وض لل�ق�ف ض� ال�الفة ال��اسّ�ة

ــاً  ال�ع�ــ� ���ــى لعــ� ال�لــ�. 7  فــي م�اجهــة الغــ�و ال�ــل��ي و��اصــة ال��لــة اله�غار�ــة وال��لــة األیــ��ي دورًا هاّم

ات ال��لة ال�ل���ة ال�ادسة ف�ال ع� ح�الته على معاقل دوره في مفاوضال�ل���ة ال�ام�ة، ��ا �ان له 

  .ال�ل����� في �الد ال�ام

بهــ�ف تغ��ــة ف�ــ�ة الفــ�اغ  األیــ��ي ال�قــائ� ال�ار���ــة لف�ــ�ة ح�ــ� ال�لــ� ال�ع�ــ� ���ــى قــّ�م� ال�راســة صــ�رة عــ�. 8

ال�ــام ل�ســ� صــ�رة �عــ� انق�ــام ال��ــ� االیــ��ي فــي �ــالد  خاصــة ع�قــ� ب�جــ�ده مــ� ق�ــل،ال��ــار� الــ�� �ــان �ُ 

  .ق�ب لل�اقعأتار���ة ت��ن 
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