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الخوارزمية في بالد الشام والجزيرة
(  644 – 617هـ  1246 – 1220 /م )

م.د.حسيـــن كاظــــم خيـــــون
معهد إعداد المعلمات  /ديالى

الملخص
الخوارزمٌة ٌ :نتسب الخوارزمٌة إلى أنوشتكٌن الذي أستطاع ان ٌؤسس
قاعدة مهمة الحفاده الذٌن جاءوا من بعده واسسوا دولة فً أقلٌم خوارزم فً أواسط
آسٌا حتى أصبحت دولة اسالمٌة كبٌرة فً الشرق االسالمً ولعبت دوراًا كبٌراًا فً
مجرى االحداث فً القرن السادس وبداٌة القرن السابع الهجري  .وكان أخر
سالطٌنهم جالل الدٌن منكبرتً (  628 – 617هـ  1231 – 1220 /م ) الذي
أظهر كفاءة وقدرة عالٌة فً الدفاع عن الدولة الخوارزمٌة أمام االخطار الخارجٌة
إال انه لم ٌستطع الصمود أمام الؽزو المؽولً الذي أجتاح دولته فً العام  628هـ /
 1231م وانتهى بمقتله وبذلك سقطت الدولة الخوارزمٌة وتمزقت من بعده
الخوارزمٌة وأنتشروا فً بالد الشام والجزٌرة الفراتٌة بعٌداًا عن المؽول الذٌن بدأوا
ٌزحفون نحو الشرق االسالمً .
أنتعشت أمالهم عندما استخدمهم الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب سلطان الدولة
األٌوبٌة فً مصر عندما كان ناابا ًا ألبٌه الملك الكامل فً سنجار وزجهم فً حروبه
ونزاعاته الداخلٌة مع االسرة األٌوبٌة الحاكمة فً مدن بالد الشام  .كما بذل
الخوارزمٌة جهوداًا متمٌزة فً حروبهم ضد االفرنج الصلٌبٌٌن  ،اذ أستطاعوا
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تحرٌر بٌت المقدس من اٌدٌهم فضالًا عن أنتصارهم الكبٌر علٌهم فً معركة ؼزة
فً العام (  624هـ  1244 /م ) إلى جانب القوات المصرٌة  .أال أنهم كانوا
ٌطمحون فً أن ٌنالوا منزلة كبٌرة عند الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي حقق
انتصاراته على خصومه االٌوبٌٌن وفً حروبه ضد االفرنج الصلٌبٌٌن بمساعدة
الخوارزمٌة  .ولم ٌسمح لهم بدخولهم إلى مصر أو مشاركتهم فً الحصول على
االمالك التً ٌطمحون بها  .بل أنه خشً فً أن ٌكون لهم نفوذ كبٌر وقوي وٌكونوا
على رأس السلطة فً مصر وبالد الشام  .األمر الذي أدى إلى أن ٌنقلبوا علٌه فً
محاولة منهم لالستٌالء على السلطة بتشكٌل تحالؾ من أعدااه األمر الذي أدى إلى
نشوب الصراع بٌنهم وبٌن الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي أستطاع باسلوبه
الدبلوماسً من تفكٌك التحالؾ المعادي الذي ٌتكون من االمٌر ركن الدٌن بٌبرس
مملوك الملك الصالح اٌوب والملك الصالح اسماعٌل صاحب دمشق وناصر داود
صاحب الكرك ومن ثم االصطدام مع الخوارزمٌة فً معركة حاسمة قرب حمص
انتهت بهزٌمتهم الساحقة وتشتتهم ومن ثم أختفاء أثرهم من الخارطة السٌاسٌة فً
بالد الشام والجزٌرة .

المقدمة
تكمن أهمٌة دراسة الخوارزمٌة فً بالد الشام والجزٌرة كونهم لعبوا دوراًا
كبٌراًا فً سٌر األحداث التً وقعت فً البالد االسالمٌة من خالل مشاركتهم
لالٌوبٌٌن فً الحروب األهلٌة الداخلٌة وحروبهم مع األفرنج الصلٌبٌٌن وتضافرت
عوامل كثٌرة على تمكنهم من تحقٌق هذه االهداؾ اذ كانوا ٌتطلعون إلى بلوغ النفوذ
والسلطان وتحقٌق أهدافهم على حساب البالد االسالمٌة فً بالد الشام والجزٌرة ،
خاصة بعد تعاظم نفوذهم أٌام ملكهم عالء الدٌن محمد (  617 – 589هـ 1193 /
–  1220م ) أذ أحكم السٌطرة على بالد واسعة مترامٌة االطراؾ حتى أصبحت
فً عهده أكبر دولة أسالمٌة فً الشرق االسالمً  .ونحاول اعطاء صورة تارٌخٌة
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عن الخوارزمٌة فً بالد الشام والجزٌرة فً هذا البحث الذي قسم على خمسة
مباحث  ،تناول المبحث األول أصل الخوارزمٌة ونشأتهم وتأسٌس دولتهم وحدودهم
فضالًا عن استعراض تارٌخً لهم منذ بداٌة تأسٌس دولتهم سنة (  490هـ 1097 /
م ) حتى عهد جالل الدٌن منكبرتً  ،اما المبحث الثانً فقد تضمن مدة حكم جالل
الدٌن وما تبعه من اتصاالت مع الحكام االٌوبٌٌن فً بالد الشام والجزٌرة ،
واستٌالاه على ممتلكات االٌوبٌٌن فً مدٌنة خالط وما تالها من حروب مع المؽول
ادت بالنتٌجة إلى مقتله اما المبحث الثالث فتناول االنتشار الخوارزمً بعد مقتله فً
مدن الجزٌرة الفراتٌة وبالد سالجقة الروم ( آسٌا الصؽرى ) واستقرارهم مدن
عدٌدة من هذه البالد  ،ومن ثم حاول الخوارزمٌة حٌنها التدخل فً الشؤون الداخلٌة
لالٌوبٌٌن اذ أتاحت لهم الفرصة من خالل الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي
استخدمهم فً النزاعات الداخلٌة لالسرة االٌوبٌة وفً حروبه االقلٌمٌة  ،حاولوا
بلوغ السلطة والهٌمنة على أجهزة الدولة  ،فضالًا عمّا قاموا به من أعمال نهب
وسلب وقتل فً العدٌد من المدن التً هاجموها .
فً حٌن تناول المبحث الرابع الخوارزمٌة واالفرنج وتضمن أ) الخوارزمٌة
وتحرٌر بٌت المقدس  .ب ) الخوارزمٌة ومعركة ؼزة حٌث حققوا نصراًا كبٌراًا
على االفرنج الصلٌبٌٌن بمشاركة القوات المصرٌة .
اما المبحث الخامس واألخٌر فتناول نهاٌة الخوارزمٌة على أثر تمردهم على
الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب الذي لم ٌشاركهم أو ٌلبً طلباتهم التً خشً ان تكون
بداٌة لقفزهم على مقالٌد الحكم وبالنتٌجة اصطدموا مع االٌوبٌٌن الذٌن شكلوا تحالفا ًا
مع الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب  .ونشبت المعركة الحاسمة بٌن الفرٌقٌن فً
المنطقة المحصورة بٌن بعلبك وحمص انتهت بهزٌمة الخوارزمٌة الساحقة وتشتتهم
فً البالد واختفاء أثرهم من الخارطة السٌاسٌة .
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الخوارزمية في بالد الشام والجزيرة
(  644 – 617هـ  1246 – 1220 /م )
المبحث األول  :أصل الخوارزمية .
ٌنتسب الخوارزمٌون إلى أنوشتكٌن  ،وهو مملوك تركً عمل فً بالد
()1

السالجقة وكان ٌشؽل وضٌفة ساقً

فً بالط السلطان السلجوقً ملكشاه بن ألب

أرسالن (  485 – 465هـ  1092 – 1072 /م )  ،الذي عٌنه والٌا ًا على اقلٌم
خوارزم

()3 ( )2

فً سنة (  470هـ  1077 /م )  ،وظل انوشتكٌن ٌشؽل هذا

المنصب حتى وفاته سنة (  490هـ  1097 /م ).
واشتهر ابنه قطب الدٌن محمد بالعلم واألدب  ،فعٌنه أحد قادة السلطان
االمٌر داذ حبنشً بن التونتان والٌا ًا على أقلٌم خوارزم بعد وفاة والده انوشتكٌن ،
ولقبه خوارزم شاه  ،أي ملك خوارزم ووافق السلطان السلجوقً بركٌاروق بن
ملكشاه (  498 – 485هـ  1104 – 1092 /م ) على تولٌه هذا المنصب فً
أواخر سنة  490هـ 1097 /م

()4

وكان ذلك بداٌة قٌام الدولة الخوارزمٌة التً

أخذت فً الظهور على مسرح أحداث التارٌخ االسالمً تدرٌجٌا ًا مع أعالن تبعٌتها
للسالجقة  ،وقد ظل قطب الدٌن محمد مخلصا ًا للسلطنةالسلجوقٌة حتى وفاته سنة (
 521هـ ) 1127 /

()5

وبعد وفاة قطب الدٌن محمد خلفه أبنه عالء الدٌن أتسز الذي أستطاع كسب
ثقة السلطان سنجر السلجوقً فً أسفاره وحروبه  ،وانصرؾ إلى تثبٌت مركزه
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وتوطٌد نفوذه فً البالد استعداداًا لتنفٌذ سٌاسته الرامٌة إلى االستقالل عن الدولة
السلجوقٌة ،واستطاع ضم الكثٌر من الهضاب الواقعة اسفل نهر جٌحون إلى دولته
الناشاة بعد سلسلة من المعارك بٌنه وبٌن السلطان سنجر السلجوقً  ،إلى ان تهٌأت
الظروؾ السٌاسٌة والعسكرٌة المناسبة واصبح للخوارزمٌٌن فً عهد عالء الدٌن
بعد ذلك التارٌخ (  538هـ  1143 /م ) كٌان سٌاسً مستقل  ،وأخذوا موافقة
الخلٌفة العباسً فً بؽداد ( المقتفً ألمر هللا ) على استقاللهم وتهٌأت لهم الفرصة
للقٌام بدور بارز فً توجٌه سٌر االحداث فً القسم الشرقً من العالم االسالمً (. )6
بعد وفاة أتسز خلفه أبنه أٌل أرسالن الذي حكم حتى سنة  589هـ 1193 /م
 ،وخلفه بعد وفاته عالء الدٌن تكش  ،الذي حقق انجازات كبٌرة فوسع المملكة
الخوارزمٌة وقضى على السالجقة نهااٌا ًا  ،ولقً سنجر مصرعه فً المعركة التً
حدثت فً العام (  590هـ  1194 /م ) واستولى على اقلٌم الري كله  ،ثم قفل
راجعا ًا إلى خوارزم

()7

 ،فاصبحت خوارزم فً عهده أضخم دولة اسالمٌة فً أسٌا

الوسطى  .وبلؽت أقصى درجات القوة واالتساع  ،فاصبحت حدودها تمتد من
العراق ؼربا ًا إلى حدود الهند شرقا ًا وبحر أرال وقزوٌن شماالًا  ،وحتى الخلٌج
العربً والمحٌط الهندي جنوبا ًا (. )8
وتطلع الخوارزمٌون للسٌطرة على الخالفة العباسٌة فطلب عالء الدٌن محمد
خوارزم شاه من الخلٌفة العباسً الناصر لدٌن هللا (  622 - 575هـ – 1179 /
1225م) ان ٌذكر أسمه فً الخطبة بدالًا من السالجقة عام (  613هـ 1216 /م )
ولكن الخلٌفة العباسً أبى  ،فزحؾ عالء الدٌن محمد على بؽداد السقاط الدولة
العباسٌة  ،وقدم إلى همدان

()9

فً جٌش كبٌر عام (  614هـ  1217 /م ) فأستعد

الخلٌفة الناصر  ،وفرق المال والسالح وأرسل الشٌخ شهاب الدٌن السهروردي إلى
خوارزم شاه فً رسالة فأهانه وأوقفه إلى جانب تخته ولم ٌأذن له بالجلوس

()10

وبدأ فصل الشتاء ٌحل وعالء الدٌن وجٌشه فً طرٌقهم إلى بؽداد  ،فهبت عواصؾ
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ثلجٌة على جٌشه  ،فأرتبكت لذلك أحوال العسكر الخوارزمً وتعرض من بقً منه
لؽارات االتراك واالكراد ولم ٌرجع منهم إلى بالدهم إال الٌسٌر ( . )11وتراجع عالء
الدٌن وجٌشه لمواجهة الؽزو المؽولً لبالده  ،الذي أصبح على أبوابهم وفً أول
أشارة ألقامة عالقات ودٌة مع االٌوبٌٌن أمالًا فً تكوٌن حلؾ لمواجهة المخاطر
التً تتعرض لها بالده  ،أرسل عالء الدٌن خوارزم شاه فً العام ( 615هـ 1218 /
م ) مبعوثا ًا إلى الملك االٌوبً العادل صاحب مصر وهو فً مرج الصفر

()12

،

وبالمقابل أجابه الملك العادل بأٌفاد سفارة إلى خوارزم شاه أال أن الظروؾ شاءت
أن ٌموت الملك العادل فً نفس العام قبل ان تتبلور العالقة بٌن الدولتٌن( . )13كما ان
عالء الدٌن خوارزم شاه فً الواقع لم ٌستطع الحفاظ على دولته أمام االخطار
الخارجٌة التً زادت من ضؽطها على الخوارزمٌٌن  ،فقد اجتاح المؽول دولة
خوارزم سنة (  617هـ  1220 /م ) أضطر معها خوارزم شاه إلى اللجوء إلى
احدى جزر قزوٌن بعد سلسلة من المعارك معهم لم ٌستطع الخوارزمون من تحقٌق
نصر حاسم على المؽول  ،وفً السنة ذاتها توفً عالء الدٌن خوارزم شاه  ،وعهد
بالحكم إلى ولده األكبر جالل الدٌن منكبرتً  ،بعد أن أعلن ان ولده هذا هو الوحٌد
الذي ٌستطٌع حماٌة الدولة الخوارزمٌة من االخطار المحٌطة بها (. )14
المبحث الثانً جالل الدٌن منكبرتً ونهاٌة الدولة الخوارزمٌة .
أظهر جالل الدٌن كفاءة وقدرة ال بأس بها فً الدفاع عن الدولة الخوارزمٌة
فً تلك المرحلة الخطٌرة التً واجهتها  ،فبذل جهوداًا كبٌرة فً قتال المؽول
والتصدي لزحفهم  ،بعد أن أصبحت بالده فً ذروة قوتها  ،استطاع ان ٌرد ؼارة
مؽولٌة عنها عام (  617هـ  1220 /م ) إذ دحر جٌش المؽول وانزل بهم هزٌمة
كبٌرة فً قتال استمر ٌوما ًا كامالًا (.)15
بعد ذلك ؼادر جالل الدٌن إلى الهند على اثر انكساره امام المؽول فً العام (
 619هـ  1222 /م ) وانسحب المؽول عاادٌن إلى الشرق مؤقتا ًا بعد ان حققوا
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نصرا على قوات جالل الدٌن  ،بعد أعادة ترتٌب صفوؾ جٌشه رجع جالل الدٌن
وتمكن من االستٌالء على بالد فارس وؼٌرها من البلدان التً دانت له  ،والتفت
حوله بقاٌا جٌوش أبٌه التً تفرقت عنه منذ وفاة والده  ،ولقً ترحٌبا ًا كبٌراًا فً
فارس  ،على انه محرر البالد من المؽول ( )16وأعتقد جالل الدٌن أن أمر المؽول قد
أنتهى فأخذ ٌوسع دولته  ،ففً عام ( 621هـ 1224 /م ) استولى على أطراؾ
العراق وكرمان  ،وبعث إلى الخلٌفة العباسً الناصر لدٌن هللا (  622 - 575هـ /
 1225 – 1179م ) ٌطلب الخطبة لنفسه فلم ٌستجب له  ،فأستعد جالل الدٌن
لمحاربته ( . )17فسار بجٌشه إلى جهات العراق ودخل فً أراضً الدولة العباسٌة
حٌث أصطدم مع والً البصرة عن الخلٌفة العباسً  ،الذي منعه وجٌشه من دخولها
 ،فً حٌن أستعد أهل بؽداد للحصار  ،وسار جالل الدٌن ووصل إلى بعقوبا

()18

على بعد سبع فراسخ من بؽداد (  50كم ) بعد ذلك أنسحب جالل الدٌن شرقا ًا بعد أن
أمضى ثمانٌة عشر ٌوما ًا فً بعقوبا لفشل هجومه ( . )19ثم هاجم داقوقا ( داقوق
الحالٌة  50كم جنوب كركوك ) وحاصرها ثم دخلها بجنوده الذٌن عاثوا فسادا وقتالًا
وسلبا ًا ( . )20أما اتصاالت األٌوبٌٌن مع جالل الدٌن فقد بدأت فً العام (  619هـ /
1222م ) حٌث أرسل الملك المعظم عٌسى (  624 – 615هـ  1227 – 1218 /م
) إلٌه ٌستعٌن به على أخوٌه الكامل واالشرؾ
والطاعة

()22

()21

 ،فأجابه إلى ذلك بالسمع

وذلك لتكوٌن حلؾ مع األمراء المسلمٌن للتصدي للمؽول أال ان

توسعات جالل الدٌن منكبرتً استمرت بضم الكثٌر من األراضً لدولته ففً العام (
 622هـ  1225 /م )  ،ضم اذربٌجان

()23

إلى دولته  ،ثم استولى فً العام ( 623

هـ  1226 /م ) على بالد الكرج فً جورجٌا واحتل عاصمتهم ( تفلٌس ) بعد ذلك
تطلع جالل الدٌن منكبرتً نحو مدٌنة ( خالط ) ( )24وهً من امالك الدولة االٌوبٌة
وكانت فً والٌة االشرؾ بن العادل مع بالد الجزٌرة  ،وكان ناابه بها حسام الدٌن
علً الموصلً وبنا ًاء على طلب المعظم عٌسى من جالل الدٌن منكبرتً بالنزول
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 ،التً أنتزعها االشرؾ من ٌد أخٌه المعظم عٌسى فً العام ( 622

هـ  1225 /م ) زحؾ جالل الدٌن إلى خالط وحاصرها ونصب علٌها المجانٌق ،
وقطع عنها المٌرة مدة ثمانٌة أشهر ثم شدد علٌها القتال ودخلها عنوة آخر جمادى
األولى سنة (  627هـ  1230 /م )  ،واستباحها وعاث فٌها فساداًا بما لم يِ ِِسمع
بمثله (. )26
وكرد فعل على ذلك فقد جرت معركة كبٌرة بٌن جالل الدٌن منكبرتً وبٌن
االشرؾ موسى بن العادل فً العام (  627هـ  1230 /م) اذ أرسل عالء الدٌن
كٌقباذ ملك سالجقة الروم إلى االشرؾ ٌحثه على القدوم إلٌه  ،فقدم االشرؾ فً
طاافة كبٌرة من عسكر دمشق  ،أضافة إلى عسكر بالد الجزٌرة ومن تبقى من
عسكر خالط  ،فكانوا خمسة االؾ مقاتل  ،معهم العدة الكاملة والخٌول  ،وتجهزوا
للقتال  ،فالتقوا مع جالل الدٌن منكبرتً

()27

فً رمضان من سنة (  627هـ /

 1230م )  ،فولى الخوارزمٌون وقاادهم جالل الدٌن منكبرتً منهزمٌن (. )28
وفً هذه المعركة ضعؾ جالل الدٌن وجٌشه اذ انكسرت قواتهم وقتل معظم
جٌشه وامتألت الجبال واالودٌة منهم  ،ثم سار االشرؾ موسى وأسترد خالط
واوؼل فً طلب الخوارزمً ( جالل الدٌن )

()29

أما جالل الدٌن فانه أرتحل إلى

أذربٌجان بعدما أخرج حامٌته من خالط  ،ووقؾ االشرؾ على خالط فوجدها
خاوٌة على عروشها

()30

بعد ذلك وصلت أخبار التتار وتهدٌدهم للبالد االسالمٌة

األمر الذي أدى إلى تردد الرسل بٌن األشرؾ موسى وبٌن جالل الدٌن فً الصلح .
أسفرت النتااج فً أن ٌصطلحوا كل على ما بٌده وتحالفوا (. )31
ثم تابع جالل الدٌن أعماله الحربٌة فً الجزٌرة الفراتٌة  ،فنهب وسبى الحرم
 ،واسترق االوالد  ،وقتل الرجال  ،وخرب ما ال ٌفعله أهل الكفر  ،ثم عاد إلى بالده
 ،وقد زلزل بالد حران والرها وما هنالك  ،وكان قد عزم على قصد بالد الشام لكن
صرفه هللا عنها (. )32
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وفً الحقٌقة فان ما جعله ٌرتكب هذه االفعال هو انهم لم ٌعودوا ٌخضعون
لدولة أو قااد واحد  ،واشبه ما ٌكونوا بالعصابات التً تعٌش على النهب والسلب .
وهم مستعدٌن أن ٌعرضوا خدماتهم على كل من ٌبذل لهم االرزاق

()33

وفً تلك

االثناء واصل التتار زحفهم إلٌه فأضطرب  ،ولم ٌعد ٌقوى على الوقوؾ امامهم
حٌث توالت أنتصاراتهم على الجٌوش الخوارزمٌة  ،ولهزٌمته المرٌرة أمام التحالؾ
األٌوبً وسالجقة الروم فً واقعة خالط  ،فضالًا عن سوء سٌرته لذا لم ٌترك له
من ملوك االطراؾ صدٌقا ًا

()34

 ،هذه العوامل ادت إلى ضعؾ جالل الدٌن كثٌراًا ،

وتفرق عنه الكثٌر من جٌشه  ،فال ٌدري أٌن ٌسلك  ،وال أٌن ٌذهب (. )35
تمكن التتار من البالد  ،فأشار علٌه بعض قادته بالرجوع إلى قرٌة من قرى
مٌافارقٌن

()36

ونزل فٌها  ،وهجم التتار علٌه وقطعوا من كان معه  ،وهرب

السلطان فصعد جبل االكراد فً مٌافارقٌن وهم متصدون لقتله  ،وشعر احد االكراد
انه السلطان جالل الدٌن فمضى به الى بٌته لٌخلصه الى بعض النواحً  ،ودخل
البٌت احد االكراد وهو ٌرٌد الثأر من الخوارزمٌة باخ له قتل بخالط فقتل جالل
الدٌن منكبرتً ( )37فً العام (  628هـ1231/م) .
ولما قتل جالل الدٌن دخل جماعه من االعٌان على الملك االشرؾ صاحب
الجزٌرة وح ّران وؼٌرها  ،فهناوه بموته  ،فقال لهم  :تهناونً به وتفرحون  ،سوؾ
ترون عنـّه ! ( عاقبة أمره ) وهللا لتكونن هذه الكسرة سببا ًا لدخول التتار إلى بالد
الشام  ،ما كان الخوارزمً إال مثل السد الذي بٌننا وبٌن ٌأجوج ومأجوج  ،فكان كما
قال االشرؾ

()38

وبمقتل جالل الدٌن منكبرتً تكون الدولة الخوارزمٌة قد سقطت

بعد حكم دام مااة وثمانٌة وثالثون عاما ًا.
المبحث الثالث  :انتشار الخوارزمٌة بعد سقوط دولتهم .
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بعد مقتل جالل الدٌن منكبرتً فً العام (  628هـ  1231 /م ) تمزقت
الخوارزمٌة فً كثٌر من البلدان  ،وتفرقت جموعهم ما بٌن نصٌبٌن والموصل
وسنجار وأربٌل وؼٌرها من البالد  ،كً ٌكونوا بعٌدٌن عن متناول الجموع المؽولٌة
التً استمرت تطاردهم  ،ولم ٌعد فً مٌسورهم العودة إلى بالدهم  ،التً قدموا منها
فأخذوا ٌعرضون خدماتهم على من ٌرؼب فً شرااها من حكام المسلمٌن (. )39
فدخل قسم منهم إلى بالد سالجقة الروم فً األناضول والتجؤوا إلى ملكها عالء
الدٌن كٌقباذ ،الذي أقطعهم بالداًا فً مناطق تواجدهم لمعٌشتهم وأستخدمهم فً
خدمته ( . )40وبعد موته خلفه أبنه كٌخسرو وأرتاب منهم فقبض على اكبر أمرااهم (
بركة خان ) فاستاءوا منه وخرجوا عن خدمته  ،وأنفض الباقون عنه( . )41ثم أستقر
جزء كبٌر منهم فً الجزٌرة حول الرها وح ّران ونصٌبٌن  ،ومن هناك اخذوا
ٌشنون الؽارات على المناطق القرٌبة ( . )42وكان الخوارزمٌة ٌتنقلون وٌقاتلون
مصطحبٌن معهم زوجاتهم وأوالدهم وخٌامهم وممتلكاتهم  ،وعندما أستولى
الخوارزمٌة على بعض المدن والحصون أو حصلوا علٌها كاقطاع أنتقلوا للسكن بها
 ،وقد بلػ عدد مقاتلً الخوارزمٌة فً بداٌات تواجدهم فً الجزٌرة نحو خمسة أالؾ
فارس ( . )43وقد أخذت أعدادهم بالتزاٌد بسبب أنضمام مجموعات الٌهم  ،واكبر
هذه المجموعات التً عملت معهم كانت من التركمان ( . )44وسبب قوتهم انهم
عملوا كفرقة مرتزقة تؤجر سٌوفها ورجالها لمن ٌدفع لها اكثر  ،وعندما ال ٌجدون
من ٌعملون لحسابه  ،فانهم ٌعملون لحسابهم الخاص  .ولم ٌلتزموا بمٌثاق او اتفاق ،
فهم ٌعملون خارج القانون وكل من ٌهوى ان ٌعمل معهم ٌنظم الٌهم وفً العام (
 634هـ  1237 /م) لفتت الخوارزمٌة أنظار الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي
كان ناابا ًا فً سنجار وؼٌرها ألبٌه الكامل صاحب مصر  ،فأستمالهم بعد أن أستأذن
والده فً استخدامهم فً نزاعاته وحروبه فأذن له بذلك  ،وتقوى بهم وس ّر الملك
الكامل بذلك ( . )45فأستقدمهم وأفاض علٌهم االرزاق

()46

وفً العام (  635هـ /

 1238م ) توفً الملك الكامل والد الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب فرحل عن الرحبة
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ا ( ،)47التً هً ضمن مناطق حكمه فطمع فٌها الخوارزمٌة  ،وتؽٌرت نٌتهم علٌه ،
وخرجوا عن طاعته  ،وهموا بالقبض علٌه ،فقصد سنجار  ،وترك خزاانه وأثقاله ،
فأتتها الخوارزمٌة  ،وتحكموا فً البالد الجزرٌة( )48وصار الملك الصالح نجم الدٌن
محاصراًا فً سنجار  ،فً موقؾ ال ٌُحسد علٌه  ،فطمع فٌه الملك الرحٌم بدر الدٌن
لؤلؤ صاحب الموصل وحاول استعادة سنجار وبسط سٌطرته علٌها ،وضرب
حصاراًا حول المدٌنة وأراد القبض على الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب وحمله إلى
بؽداد فً قفص من حدٌد( . )49فلما أشرؾ بدر الدٌن لؤلؤ على أخذ سنجار لم ٌكن
امام الملك الصالح سوى طرٌق واحد وهو اقناع الخوارزمٌٌن أعداء بدر الدٌن لؤلؤ
واجابة مطالٌبهم وذلك بتوجٌههم ضد الموصلٌن الذٌن راحوا ٌضاٌقونه

()50

وبعد

أن استمالهم وطٌب خاطرهم  ،بكثرة ما وعدهم به  ،ومنحهم أقطاعات ح ّران والرها
وسنجار ( )51فطابت قلوبهم  ،وحلفوا له  ،وساروا إلى سنجار وصوبوا حرابهم نحو
جٌش بدر الدٌن لؤلؤ الذي وجد نفسه مضطراًا لالنسحاب من سنجار بجٌشه  ،اال أن
الخوارزمٌة أدركوهم وأوقعوا بهم هزٌمة عظٌمة  ،وف ّر بدر الدٌن لؤلؤ مع جٌشه ،
واستولت الخوارزمٌة على ساار ما كان معهم ( . )52وبعد أن أزال الخوارزمٌة
الخطر الذي كان ٌهدد الملك الصالح سلّمهم ح ّران والرها وجمٌع البالد الجزرٌة
وأصبحوا فً خدمته

()53

 ،وكذلك زوّ ج الملك الصالح أخته ألمه لمق ّدم الخوارزمٌة

 ،األمٌر حسام الدٌن بركة خان ( . )54وفً العام نفسه أرسل الملك الصالح أٌوب
الخوارزمٌة إلى أمد التً نازلها كٌخسرو ملك سالجقة الروم وحاصر بها المعظم
تورانشاه أبن الملك الصالح أٌوب  ،فلما وصل الخوارزمٌون الٌها أضطر كٌخسرو
إلى الرحٌل عنها مجبراًا بعد أن أوقع الخوارزمٌون الهزٌمة بجٌشه(. )55
وبعد ذلك بدأ الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب ٌفكر فً استخدام الخوارزمٌة
فً تصفٌة أموره مع أبن عمه الجواد الذي استولى على دمشق فً العام ( 636هـ /
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 1239م ) فارسل ألٌه الخوارزمٌة الذٌن ٌطوفون بالبالد سعٌا ًا ورأء الؽنٌمة
فاستولوا على دمشق (.)56
بعد انتقال الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب إلى مصر  ،كسلطان للدولة األٌوبٌة
 ،نشبت الخالفات بٌنه وبٌن بعض أفراد األسرة األٌوبٌة الحاكمة فً مدن بالد الشام
 ،اذ حاولوا أقامة تحالؾ أٌوبً السقاط الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب  ،األمر الذي
أدى به إلى مواجهة هذا التحالؾ بشن عدة هجمات استهدفت المدن الشامٌة  ،لذا
طلب من الخوارزمٌة دعم هجومه على حمص عام (  636هـ  1239 /م )
ووصلوها مع صاحب حماة المتحالؾ مع الملك الصالح  ،وشرعوا فً حصارها ،
فأرسل الملك أسد الدٌن شٌركوه ( صاحب حمص ) ماالًا كثٌراًا فرقه فٌهم  ،فرحلوا
عن حماة إلى الشرق

()57

وفً العام ( 638هـ 1240 /م ) هاجمت الخوارزمٌة

المدن التابعة لحلب وهً  ،جعبر  ،بالس  ،ح ّران ( . )58كما قاموا باالؼارة على
مدٌنة حلب بذات العام  ،وكان سبب االؼارة أن الخوارزمٌة كانوا على وفاق مع
الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي كان موالٌا لحماة  ،وبذات الوقت كان العداء
ماثالًا بٌن حلب وحماة  ،حٌث قام الحلبٌون بعد وفاة الملك الكامل عام (  635هـ /
 1237م ) بالهجوم على مدٌنة حماة لمواالتها الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب سلطان
الدولة األٌوبٌة فً مصر  ،الذي عمل على استمالة الخوارزمٌة  ،ولهذا ساهمت
حماة فً دعم الخوارزمٌة  ،بتوفٌر األقوات والمؤن لها بؽٌة مواصلة ؼاراتها ضد
حلب  ،وقد أكد ابن واصل ذلك بقوله  :فرحلوا ( الخوارزمٌة ) إلى ناحٌة حماة ولم
ٌتعرضوا لبالدها لنهب وال فساد  ،ألن صاحبها منتم ألٌه ( الملك الصالح )
ومظهرون أن كل ما ٌفعلونه خدمة له لمعاداة الحلبٌٌن ( . )59فان أهل حلب وحمص
ودمشق كونوا حزبا ًا على الصالح أٌوب صاحب مصر (. )60
وفً العام (  638هـ  1240 /م ) وقعت معركة بٌن الخوارزمٌة وعساكر
حلب انهزم فٌها الحلبٌون و ُنهبت مدٌنتهم  ،وارتكب الخوارزمٌة من الزنا والفواحش
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والقتل ما ارتكبه التتار ( . )61وتم أسر تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدٌن من قبل
الخوارزمٌة لؽرض المساومة علٌه ومن ثم اطالق سراحه  ،وسبب كسرة الحلبٌن
فً هذه المعركة هو التفاوت الكبٌر فً أعداد المقاتلٌن  ،فقد كان جٌش الخوارزمٌة
ٌتكون من أثنتً عشر ألؾ مقاتل  ،فً حٌن لم ٌزد تعداد الجٌش الحلبً عن ألؾ
وخمسمااة مقاتل(. )62
وجمع أهل حلب العساكر  ،وأمدهم الصالح أسماعٌل صاحب دمشق بعسكر
مع المنصور ابراهٌم صاحب حمص  ،ولما علم الخوارزمٌون بتجمع عساكر
األٌوبٌٌن فً حلب تجمعوا بحرًا ان وعزموا على مهاجمة حلب قبل أن ٌتم استكمال
تجمع قوات األٌوبٌٌن  ،ثم تواقعوا مع العساكر فانهزمت الخوارزمٌة  ،واستولت
عساكر األٌوبٌٌن على ح ّران والرها وؼٌرها  ،وتم تحرٌر تورانشاه من األسر

()63

 .ورحل الخوارزمٌة عن أعمال حلب ٌرٌدون عبور نهر الفرات إلى الرقه  ،فعاثوا
فساداًا فً المناطق التً مروا بها فً طرٌقهم وعملوا الكثٌر من اعمال النهب
والتخرٌب ( . )64وقد تعقبتهم قوات األٌوبٌٌن فً الرقة  ،كما أخذ العربان المنتشرٌن
فً الطرٌق ٌؽٌرون علٌهم فٌظطرونهم إلى القاء ما ٌثقلهم فٌأخذوه منهم ( . )65وتم
كسرهم واالستٌالء على ما معهم  ،ومضى الخوارزمٌة هاربٌن إلى عانة
واحتموا بها مؤقتا ًا النها من توابع الخالفة العباسٌة

()67

()66

ولم ٌهاجمها األٌوبٌون

احتراما ًا للخالفة العباسٌة التً اقرت بشرعٌة األٌوبٌٌن فً حكم بالد الشام ومصر
وباعتبار مشكلة الخوارزمٌة هً من المشاكل الداخلٌة التً عالجها األٌوبٌون بعد
تلك الهزٌمة حاول الخوارزمٌة االستٌالء على الموصل لما كانت تتمتع به من
ممتلكات وموارد مالٌة وثروات واسعة  .فسالمهم صاحبها بدر الدٌن لؤلؤ وسلمهم
نصٌبٌن لٌكفوا عن ؼاراتهم على أمالكه واحالل الخراب فٌها  ،ثم ساروا بعد ذلك
فً العام (  639هـ  1242 /م ) إلى أمد  ،فؽاروا على رساتٌق ( قرى ) الموصل
( .)68ثم حاول الخوارزمٌة اعادة بناء قواتهم العسكرٌة استعداداًا لمواجهة عسكرٌة
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جدٌدة  ،وذلك من خالل ؼاراتهم ضد حلب  ،وفً هذه األثناء واصل المؽول زحفهم
واقتربوا من بالد الشام األمر الذي مكن األمٌر شهاب الدٌن األصفهانً مبعوث ملك
سالجقة الروم ؼٌاث الدٌن كٌخسرو من اقرار الصلح بٌن الخوارزمٌة وبٌن حكام
حلب وذلك لتوحٌد الجهود ضد الخطر المؽولً القادم (. )69
إال أن الخوارزمٌة انتهزوا فرصة الهدنة فساروا قاصدٌن حلب فً العام
(640هـ 1242 /م ) فأنضم الٌهم جمع من التركمان فضالًا عن المظفر شهاب الدٌن
ؼازي بن العادل صاحب مٌافارقٌن ( . )70وفً العام نفسه وقعت الحرب بٌن
الخوارزمٌة ومن معهم وبٌن عسكر حلب ومعهم المنصور ابراهٌم صاحب حمص
فهُزم الخوارزمٌة هزٌمة عظٌمة منكرة ( . )71فهرب المظفر شهاب الدٌن ؼازي
والخوارزمٌة ونهب الحلبٌون منهم كثٌراًا من أموالهم ونسااهم  ،ونزل المنصور
ابراهٌم فً خٌمة المظفر ؼازي وصادر خزاانه ( ،)72وؼنموا من اموالهم شٌاا ًا كثٌراًا
جداًا  ،وتفرقت الخوارزمٌة ٌفسدون فً األرض صحبة مقدمهم بركة خان (. )73
المبحث الرابع  :الخوارزمٌة واألفرنج
أ -استرداد بٌت المقدس  :بعد فشل مفاوضات الصلح بٌن الملك الصالح نجم الدٌن
أٌوب وبٌن عمه الصالح اسماعٌل صاحب دمشق  ،كتب األول إلى الخوارزمٌة
ٌستدعٌهم وٌحرضهم على حصار دمشق ( . )74فما كان من الصالح اسماعٌل إال أن
استعان بالملك الناصر داود صاحب الكرك

()75

 -الذي كان على خالؾ مع الصالح

نجم الدٌن – واتفق الملكان على االستنجاد باالفرنج مقابل تعهدهم  ،بأن تكون
سٌطرة االفرنج على بٌت المقدس مطلقة ووقعوا على عقد المعاهدة فً العام ( 640
هـ  1243 /م ) (. )76
ومن الجدٌر بالذكر أن الملك الكامل سلطان الدولة األٌوبٌة عقد اتفاقٌة مع
امبراطور الفرنجة فردرٌك الثانً قااد الحملة الصلٌبٌة السادسة فً بالد الشام
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ومصر  ،عرفت باتفاقٌة ٌافا  ،وبموجبها تم تسلٌم بٌت المقدس لالفرنج فً العام (
 626هـ  1229 /م ) بما فٌها مدٌنة القدس وبٌت لحم وؼٌرها من المدن الفلسطٌنٌة
( . )77وكان وراء هذه االتفاقٌة هو ما نشب من خالفات ونزاعات بٌن الملك الكامل
صاحب مصر من جهة وبٌن ملوك البالد الشامٌة من االسرة االٌوبٌة الحاكمة  .اذ
ادت الحروب االهلٌة بٌنهم إلى التفرٌط ببٌت المقدس  ،وأشار إلى ذلك ابن واصل
الحموي بقوله " ودخل األفرنج القدس وتسلموا الصخرة المقدسة والمسجد االقصى
وما فً الحرم الشرٌؾ من المزارات  ،وضمنوا ( الصالح اسماعٌل والناصر داود
والمنصور ابراهٌم) لالفرنج انهم أذا ملكوا الدٌار المصرٌة ان ٌكون لهم بها نصٌب
 ،وجمع االفرنج الفارس والراجل وحشدوا  ...وأضاؾ أبن واصل  :وسافرت فً
أواخر هذه السنة (  626هـ  1229 /م ) إلى الدٌار المصرٌة  ،ودخلت البٌت
المقدس  ،ورأٌت الرهبان والقساوس على الصخرة المقدسة وعلٌها قنانً الخمر
برسم القربان  ،ودخلت الجامع االقصى وفٌه جرس معلق  ،وأبطل بالحرم الشرٌؾ
األذان واالقامة وأعلن فٌه بالكفر " (. )78
وبعد ان كتب الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب إلى الخوارزمٌة ٌستدعٌهم وٌستنجد
بهم لمحاربة أهل الشام وحصار دمشق  ،استجابوا له  ،وساروا من الجزٌرة ،
فعبروا نهر الفرات فً عشرة االؾ مقاتل  ،والتحق بهم عدد من التركمان وكذلك
جماعة من القٌمرٌة

()79

قدموا معهم من الشرق (. )80

وقد أتفق الملك المنصور أبراهٌم صاحب حمص مع صاحب دمشق وصاحب
الكرك على مصالحة األفرنج لٌعٌنوهم على قتال الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب
صاحب مصر

()81

اما الخوارزمٌة فسارت منهم فرقة على بقاع بعلبك ( ، )82وفرقة

على ؼوطة دمشق  ،فأنجفل الناس من بٌن أٌدٌهم  ،وتحصن الصالح أسماعٌل
بدمشق  ،وضم عساكره إلٌه

()83

فساد الذعر واشتد الخوؾ فً جمٌع البالد

واالراضً التً اجتازوها  ،وصار الناس ٌهربون فً وجوههم  ،ثم سار
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الخوارزمٌة الى طبرٌة فاستولوا علٌها ( . )84ثم اتجهوا نحو بٌت المقدس  ،بعد ان
اجتازوا نابلس وادرك االفرنج فجأة ما ٌحٌق بهم من الخطر فعززوا الحامٌة
المرابطة فً االستحكامات التً فرؼوا من عمارتها  ،ولم ٌجرؤوا على البقاء بها ،
على ان الخوارزمٌة اقتحموا مدٌنة القدس فً (الثانً من صفر  642هـ  11 /تموز
 1244م ) ووقع القتال فً الشوارع  ،وشق الخوارزمٌة طرٌقا ًا إلى دٌر القدٌس
ٌعقوب  ،فأجهزوا على الرهبان والراهبات  ،ولقً حاكم المدٌنة االفرنجً مصرعه
عند قٌامه بهجوم من القلعة

()85

 ،وبذلوا السٌؾ فً من كان بها من النصارى ،

حتى أفنوا الرجال  ،وسبوا النساء واألوالد  ،وهدموا المبانً التً فً قمامة (
كنٌستهم )

()86

 ،ونبشوا قبور النصارى  ،واحرقوا رممهم ( . )87فً هذه االثناء

استنجد االفرنج بامٌر انطاكٌة وطرابلس وبملك قبرص وبحلفااهم المسلمٌن فً الشام
 ،فلم ٌنجدهم احد ووقعوا فً مصٌرهم المحتوم  .ففً ( ربٌع األول  642هـ  /آب
 1244م ) ؼادر المدٌنة حوالً ستة آالؾ من الرجال والنساء واالطفال االفرنج ،
وتركوها للخوارزمٌة  ،ووقع عدد كبٌر منهم فً كمٌن  ،فهلك نحو ألفٌن منهم
وتعرض الباقون لهجمات قطاع الطرق من العرب  ،ؼٌر انه لم ٌصل منهم إلى ٌافا
سوى ثالثمااة

()88

 .وبذلك خرجت بٌت المقدس نهااٌا ًا من أٌدي االفرنج  ،ولم

ٌدخل ابوابها جٌش مسٌحً اال بعد حوالً سبعة قرون  ...حتى الحرب العالمٌة
الثانٌة  .ولم ٌظهر الخوارزمٌة شٌاا ًا من الرأفة بالمدٌنة  ،فاقتحموا كنٌسة القٌامة ،
ولم ٌرفض مؽادرة المدٌنة إال عدد قلٌل من القسس المتقدمٌن فً العمر  ،الذٌن كانوا
ٌحتفلون باقامة القداس  ،فلقوا مصرعهم مع من كان حاضراًا من قسس المذاهب
الدٌنٌة األخرى  ،ثم جرى اخراج عظام ملوك بٌت المقدس من القبور وتحطٌمها ،
واشتعلت النٌران بالكنٌسة  ،وتعرضت الدور والدكاكٌن فً جمٌع انحاء المدٌنة
للنهب  ،كما احترقت الكنااس  ،ولما اضحى جمٌع المكان قفراًا موحشا ًا  ،مضى
الخوارزمٌة فً انسٌابهم  ،فلحقوا بالجٌش المصري فً ؼزة (. )89
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بعد ان استولى الخوارزمٌة على بٌت المقدس وحققوا نصرهم على االفرنج
ساروا إلى الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب ٌخبرونه بقدومهم  ،فأمرهم باالقامة فً
مدٌنة ؼزة  ،وأرسل الٌهم الخلع واالموال واالقمشة وجاءتهم العساكر ( . )90وكان
ٌقود هذه العساكر المصرٌة ركن الدٌن بٌبرس مملوك الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب
 ،وهو احد امرااه ( وكان فً ؼزة ) وتألؾ الجٌش المصري من خمسة أالؾ مقاتل
من نخبة العساكر المصرٌة  ،فضالًا عن جموع الخوارزمٌة المتمركزة فً ؼزة
والمتهٌاة للقتال هذا من جهة اما قوات التحالؾ الشامً فتألفت من عسكر دمشق
الذي ارسله الصالح اسماعٌل مع المنصور ابراهٌم بن اسد الدٌن شٌركوه صاحب
حمص اضافة إلى عسكر الكرك بقٌادة الناصر داود من جهة أخرى

()91

وتم

أستدعاء قوات االفرنج على ما وقع االتفاق علٌه فواعدوهم بجزء من بالد مصر ،
فخرجت االفرنج بالفارس والراجل واجتمعوا بصاحب حمص وعسكر دمشق
والكرك ( . )92وكان االفرنج قد زجوا اضخم جٌش إلى ساحة القتال فً الشرق ،
منذ ٌوم حطٌن الذي قرر مصٌر االفرنج

()93

وفً (الثانً عشر من جمادى االولى

سنة  642هـ  /السابع عشر من تشرٌن االول 1244م ) وقعت المعركة بٌن الجٌوش
المتحاربة عند قرٌة الحربٌة  ،الواقعة فً السهل الرملً إلى الشمال الشرقً من
ؼزة وتحرك الجٌش باكمله للهجوم وكان االفرنج ٌؤلفون مٌمنة الجٌش  ،بٌنما اتخذ
الدماشقة ورجال حمص مواقعهم من قلب الجٌش  ،وكان الناصر داود فً المٌسرة
 ،وبٌنما كانت العساكر المصرٌة ترد هجوم االفرنج  ،حمل الخوارزمٌة على
المسلمٌن المحالفٌن لالفرنج وكسروهم وولوا االدبار  ،بعد ذلك حول الخوارزمٌة
على جناح االفرنج  /النصارى وانقضوا علٌهم  ،فساقوهم إلى القوات المصرٌة ،
وقد استبسل االفرنج فً القتال ولكن دون جدوى  .ففً ساعات قلٌلة تحطم كل
جٌشهم

()94

واحاط الخوارزمٌة باالفرنج ووضعوا فٌهم السٌؾ حتى اتو علٌهم قتالًا

واسراًا ولم ٌفلت منهم إال من هرب (.)95
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وقد وصؾ ابن كثٌر هذه الواقعة بقوله " فأتفق الصالح اسماعٌل والناصر
داود صاحب الكرك والمنصور ابراهٌم صاحب حمص مع االفرنج  ،واقتتلوا مع
الخوارزمٌة قتاالًا شدٌداًا  ،فهزمتهم الخوارزمٌة وكسروهم كسرة منكرة فضٌعة ،
هزمت األفرنج بصلبانها وراٌاتها العالٌة على رؤوس أطالب المسلمٌن  ،وكانت
كؤوس الخمر داارة بٌن الجٌوش  ،فنابت كؤوس المنون على تلك الخمور  ،فقتل
من االفرنج فً ٌوم واحد زٌادة فً ثالثٌن الؾ  ،واسروا جماعة من ملوكهم
وقسوسهم واساقفتهم " ( " . )96فكان ع ّدة من اسر منهم ثمانماة رجل " (" . )97
وذهب برؤوس المقتلٌن والمأسورٌن إلى مصر "

()98

وكان ٌوماذ ٌوما ًا مشهوداًا

وأمرا محموداًا  ،وؼنمت الخوارزمٌة من االفرنج وممن كان معهم شٌاا ًا كثٌراًا (. )99
وعلى أثر ذلك تمت السٌطرة على مدٌنتً ؼزة والقدس والمدن الساحلٌة  ،مما
اضطر المنصور ابراهٌم االنسحاب الى مدٌنة حمص واالستقرار فٌها ( . )100أما
الجٌش المصري فجلب السفن لمراقبة الساحل  ،وفً تلك االثناء هرع الخوارزمٌة
إلى ٌافا ٌحملون معهم كونت ٌافا االسٌر  ،وهددوا بشنقه ما لم تستسلم الحامٌة  ،ؼٌر
ان الكونت االسٌر صاح برجاله بان ٌثبتوا فً القتال  ،وكانت استحكامات ٌافا من
المناعة ما ٌعجز الخوارزمٌة عن مهاجمتها  ،فانسحبوا باسٌرهم الذي ابقوا على
حٌاته فً حٌنها  ،إال انه مات فٌما بعد ( . )101وكان من نتااج معركة ؼزة الخساار
البشرٌة الكبٌرة التً تكبدها االفرنج اذ لم ٌستطٌعوا بعدها سوى الدفاع عن المناطق
الساحلٌة وبعض القالع الداخلٌة المنٌعة  ،ولم ٌفق معركة ؼزة فً كثرة الخساار
سوى معركة حطٌن ( . )102وقد اطلق البعض علٌها معركة حطٌن الثانٌة.
المبحث الخامس  :نهاٌة الخوارزمٌة
كان الخوارزمٌة ٌأملون فً ان الملك الصالح سوؾ ٌكافؤهم على ما بذلوه له
من مساعدة بأن ٌنزلهم فً أراضً مصر الخصٌبة  ،ؼٌر انه رفض السماح لهم
باجتٌاز الحدود المصرٌة  ،التً اقام بها عسكراًا لٌمنع دخول الخوارزمٌة إلى مصر
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وظل الملك الصالح اٌوب على صلة بهم مدة من الزمن  ،اذ دعاهم لألؼارة

على دمشق ضد صاحبها عمه الصالح اسماعٌل  ،بعد اعادة ترتٌب جٌشه ووضع
علٌه وزٌره معٌن الدٌن الحسن بن شٌخ الشٌوخ  ،وأمره بالزحؾ إلى الشام مع
قوات الخوارزمٌة  ،وتابع سٌره حتى وصل دمشق وحاصرها

()104

فحصنها

الصالح اسماعٌل وخرب من حولها  ،وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع
الماء حتى صار بحٌرة  ،فؽرق جمٌع ما كان من العمران  ،وافتقر كثٌر من الناس
()105

وبعد حصار دام ستة اشهر انتهى بالصلح وذلك بان ٌخرج الصالح اسماعٌل

إلى بعلبك  ،وٌسلم دمشق إلى الصالح نجم الدٌن أٌوب

()106

.

اما الخوارزمٌة فانهم خرجوا عن طاعة الملك الصالح اٌوب  ،النهم كانوا
ٌعتقدون انه اذا ما كسروا الصالح اسماعٌل وفتحوا دمشق ٌحصل لهم من البالد
واالقطاعات ما ٌرضً خاطرهم

()107

وٌعتقدون ان الملك الصالح ٌقاسمهم الؽناام

وٌشاطرهم الملك  ،لكن ظنهم خاب عندما منعهم من دخول دمشق واقطعهم بالد
الساحل على حساب االفرنج  ،فتؽٌرت نٌاتهم واتفقوا على الخروج عن طاعة
السلطان

()108

وفً العام (  643هـ  1245 /م ) اعلنوا عن قٌام تحالؾ ضم اعداء

الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب الذٌن استخدمهم لتحقٌق اؼراضه فً الجزٌرة وبالد
الشام ثم تخلى عنهم  .وكان اول من تم اال ُتصال به االمٌر ركن الدٌن بٌبرس مملوك
الملك الصالح واكبر امرااه  ،وكان بؽزة فاصؽى الٌهم وصار معهم ( . )109ثم
راسلوا الملك الصالح اسماعٌل وهو فً بعلبك وحلفوا له فسار الٌهم ( . )110ففرح
بذلك ونقض الصلح الذي كان وقع منه ( . )111وراسلوا الناصر داود صاحب الكرك
فنزل الٌهم  ،وكانت امه خوارزمٌة وتزوج منهم

()112

واتفقت كلمة الجمٌع على

حرب الصالح نجم الدٌن اٌوب سلطان مصر  .وساروا وحاصروا دمشق (. )113
ومات كثٌر من الناس جوعا ًا  ،ثم عدمت االقوات بالجملة  ،واكل الناس القطط
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والكالب والمٌتات  ،وعجز الناس عن مواراة موتاهم

()114

وانتشرت جثث الناس

فً الطرقات وعجزوا عن التؽسٌل والتكفٌن  ،فكانوا ٌلقونها فً االبار (. )115
وجرى قتال بٌن الطرفٌن بالمجانٌق داخل البلد،فخربت من جراء ذلك حارة
العقٌبة وباب السالمة وباب الفرج  ،كما اشتد الؽالء

()116

فقلق الملك الصالح نجم

الدٌن اٌوب لذلك وقرر ان ٌفكك هذا التحالؾ باستخدام كل الوساال الدبلوماسٌة
فحاول اقامة تحالؾ مضاد  ،اذ كاتب الملك المنصور ابراهٌم بن اسد الدٌن شٌركوه
صاحب حمص  ،فاستماله الٌه  ،ورجع عن مواالة الصالح اسماعٌل وشرع فً
جمع الجٌوش من الحلبٌٌن والتركمان واالعراب الستنقاذ دمشق من الخوارزمٌة ،
وحصارهم اٌاها

()117

كما ارسل الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب إلى مملوكه ركن
()118

الدٌن بٌبرس ٌ ،خدعه وٌمنٌه  ،حتى فارق الخوارزمٌة وقدم الٌه فاعتقله

،

واتفق مع الحلبٌٌن على محاربة الخوارزمٌة  ،فخرج من القاهرة بعساكر مصر ،
فلما بلػ الخوارزمٌة مسٌر السلطان من مصر ومسٌر الملك المنصور صاحب
حمص بعساكر حلب  ،رحلوا عن دمشق ٌرٌدون لقاء المنصور

()119

 .حٌن

تحركوا نحو حمص كان المنصور قد انهى استعداداته وسار جنوبا ًا حتى وصل قرب
بحٌرة حمص(. )120
وفً اول ٌوم من محرم (  644هـ  1246 /م) التقى الفرٌقان بظاهر حمص
 ،فكانت وقعة عظمٌة  ،انهزم فٌها الخوارزمٌة  " ،وكسروا أشد كسرة  ،وقتلت
ملوكهم وسبٌت نساؤهم وؼنمت أموالهم  ،بٌن ارض بعلبك وحمص  ،كسرهم الملك
المنصور ابراهٌم بن المجاهد اسد الدٌن شٌركوه ومعه جٌوش حلب وحماة وؼٌرها
من البالد

()121

وكان ٌوم المعركة ٌوما ًا مشهوداًا قتل فٌه الكثٌر من الخوارزمٌة ،
()122

وقتل ملكهم بركة خان

وجًء برأسه على رمح وعلق على قلعة حلب

()123

وأنهزموا ولم تقم لهم بعدها قاامة ( . )124ووصل الخبر إلى القاهرة فزٌنت  ،وحصل
الصلح التام بٌن الصالح نجم الدٌن اٌوب وبٌن صاحب حمص والحلبٌٌن  ،وزال ما
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كان عنده من الؽٌظ على الملك المنصور صاحب حمص وحصل بٌنهما التصافً
بسبب ذلك ( . )125وابتهج جمٌع العالم العربً الختفاء الخوارزمٌة واعترؾ
األٌوبٌون بشمال الشام بسٌادة الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب ،فاضحى بوسعه ان
ٌوجه اهتمامه مرة اخرى لالفرنج (. )126
بعد مقتل بركة خان فً العام (  644هـ  1246 /م ) تشتت جموع
الخوارزمٌة وذهب بقٌتهم مع مقدمهم كشلو خان فلحقوا بالتتر واندرجوا فً جملتهم
 ،وذهب أثرهم من الشام ( . )127وخدم طاافة منهم بالشام وطاافة بمصر (. )128
وسار بقٌة منهم إلى ناحٌة الكرك  ،فاكرمهم صاحبها الناصر داود  ،وأحسن الٌهم
وصاهرهم وانزلهم بالصلت (  30كم ؼرب عمان )  ،فأخذوا معها نابلس(. )129
فارسل الٌهم الصالح نجم الدٌن اٌوب جٌشا ًا كبٌراًا فكسرهم على الصلت وأجالهم عن
تلك البالد  ،فتفرق بقٌة شملهم (. )130
وفً العام نفسه (  644هـ  1246 /م ) صار بعض ممن انهزم إلى حران ،
وسار الصالح اسماعٌل إلى حلب فً ع ّدة من الخوارزمٌة  ،فانزله الملك الناصر
صاحب حلب واكرمه  ،وقبض على من قدم معه من الخوارزمٌة

()131

واخرج

الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب عسكراًا كبٌراًا لمحاربة الكرك  ،التً لجأ إلٌها الناصر
داود مع بقٌة الخوارزمٌة  ،فسار إلى ؼزة واوقع بالخوارزمٌة ومعهم الناصر داود
صاحبها  ،وكسرهم وبدد شملهم(. )132
وفً آخر اشارة إلى الخوارزمٌة فقد تمكن المظفر قطز سلطان دولة الممالٌك
البحرٌة التً قامة على أنقاض الدولة األٌوبٌة فً مصر من استقطاب وحدات من
جٌش الملك الناصر صاحب حلب عندما وصلوا إلى ؼزة  ،كما ضم إلى قواته من
تبقى من القوات الخوارزمٌة فً معركة عٌن جالوت الشهٌرة فً ( رمضان 658
هـ  /اٌلول 1260م ) ( .)133وشرحوا لقطز قصة ؼصتهم فطٌب خاطرهم وعطؾ
علٌهم ومنحهم أمواالًا طاالة (. )134
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خاتمة بأهم النتائج
من خالل الجولة التارٌخٌة لموضوع البحث  ،الخوارزمٌة فً بالد الشام والجزٌرة
 ،وبعد االطالع على أهم المصادر والمراجع فً هذا الموضوع ٌ ،مكن أن نلخص
أهم النتااج التً توصل الٌها البحث وكما ٌاتً - :
- 1استطاع الخوارزمٌة من اقامة دولة واسعة على حساب الدول االسالمٌة
المجاورة  ،حتى اصبحت الدولة الخوارزمٌة اكبر دولة اسالمٌة فً اواسط اسٌا فً
القرن السادس الهجري  /الثانً عشر المٌالدي .
- 2لم ٌستطع الخوارزمٌة من الصمود والمقاومة امام قوة المؽول والتتار عندما
اكتسحوا البالد االسالمٌة  ،وذلك لفشل جالل الدٌن منكبرتً أخر سلطان خوارزمً
فً تقدٌر قوتهم  ،فضالًا عن سوء سٌرته وارتكابه المظالم فً تعامله مع شعوب
المنطقة االسالمٌة وحكامها  ،وبالتالً ساهمت هذه العوامل فً اسقاط دولته ومقتله.
- 3لم ٌعد بامكان الخوارزمٌة العودة إلى بلدهم بسبب المؽول لذلك انتشروا فً
بعض مدن بالد الشام والجزٌرة واستقروا بها  ،وتمكنوا من تشكٌل مجموعات
مسلحة مرتزقة تقدم خدماتها لمن ٌدفع اكثر  ،فضال عن اعمال القتل والنهب
والسلب التً مارسوها بحق اهالً تلك المدن .
- 4استعملهم السلطان االٌوبً الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب عندما كان ناابا ًا عن
ابٌه الملك الكامل صاحب مصر فً سنجار وما جاورها وادخلهم فً خدمته

187

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011

واشركهم فً الحروب الداخلٌة والنزاعات والصراعات السٌاسٌة مع االسرة
االٌوبٌة الحاكمة فً مدن بالد الشام والجزٌرة الفراتٌة .
- 5كان للخوارزمٌة دور كبٌر فً المعارك التً دارت ضد االفرنج الصلٌبٌٌن  ،اذ
استطاعوا المشاركة فً تحرٌر بٌت المقدس من اٌدٌهم بشكل نهااً فضالًا عن
النصر الكبٌر الذي تحقق على االفرنج الصلٌبٌٌن فً معركة ؼزة .
- 6كانت للخوارزمٌة طموحات وامال كبٌرة فً السٌطرة والتحكم على مقالٌد الحكم
فً مصر وبالد الشام  ،اال ان الملك الصالح نجم الدٌن اٌوب انتبه لذلك وشكل
تحالفا ًا قوٌا ًا مع حكام االسرة االٌوبٌة فً مدن بالد الشام والجزٌرة  ،استطاع بالنهاٌة
من تحطٌم الخوارزمٌة وتشتٌتهم فً البقاع واقصااهم عن مسرح الحٌاة السٌاسٌة
والعسكرٌة ولم ٌعد لهم أي تأثٌر ٌذكر بعد ذلك .
- 7لم تكن معاملة الجند الخوارزمٌٌن الهالً البالد التً فتحوها حسنه  ،اذ كانوا
ٌعتدون على االهالً على مرأى من سالطٌنهم  ،وتتفق اكثرٌة المصادر والمراجع
التً دونت عنهم على ما امتازوا به من ؼلظة وعنؾ  ،بحٌث لم ٌستطٌع احد ان
ٌنجوا من عسفهم وظلمهم  ،وكانت قسوتهم تزداد بازدٌاد نفوذهم  ،ولم ٌظهروا
قلٌالًا من الرحمة والشفقة حٌال سكان المناطق التً دخلوها .
- 8سلك الخوارزمٌة طرٌق الظلم والتخرٌب واخذ اموال الناس وممتلكاتهم  .ولم
ٌتركوا لهم أي صدٌق ٌثق بهم فً البالد االسالمٌة التً دخلوها والمناطق المجاورة
لهم  .ولهذه االسباب كانت نهاٌتهم سرٌعة على اٌدي االٌوبٌٌن الذٌن سارعوا إلى
التخلص من خطرهم وطموحاتهم التوسعٌة .
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Algorithm in the Levant and the island
(617-644 AH / 1220 to 1246 m)
D. Hussein Kadhim Khyoun
Institute of setting parameters / Diyala

Abstract
Algorithm belongs algorithm to Onostkin who was able to
establish an important base for his grandchildren who came
after him and founded the country in the Region Khorezm in
central Asia to become a large Muslim country in the Muslim
east and played a major role in the course of events in the sixth
century and the beginning of the seventh century. The last
Slatinhm Jalaluddin Menkberta which showed the efficiency
and high capacity in the defense of state algorithm to external
dangers, but he could not withstand the Mongol invasion that
swept through the state and ended his death and thus fell state
algorithm and torn up after the algorithm and deployed in the
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Levant and the island Lafratah away from the Mongols.
Their hopes revived when the King used them Salih Najm al-Din
Ayyub the erase when he was deputy to his father the King full
in Sinjar and dispatching them to its internal feuds and wars
with the Ayyubid the ruling family in the cities of the Levant.
Algorithm also made a distinct effort in the Frank's wars with
the Crusaders, as eminently liberate Jerusalem from the hands
as well as their great victory in the battle of Gaza by forces
infectious. Not because they aspire to attain the status of great
when the good king Najm al-Din Ayyub, who won his victories
over his opponents Alaioubin In his wars against the Crusaders
the help of Frank's algorithm. They were not allowed entry to
Egypt or their participation in the property that they aspire to
obtain them. But he feared to have a great influence, strong
and be in power in Egypt and the Levant. Which led to turn
against him in an attempt to seize power by forming a coalition
of enemies, which led to the outbreak of the conflict between
them and King Salih Najm al-Din Ayyub, who were able to style
the diplomat from the dismantling of the coalition against and
then collide with the algorithm in a decisive battle near Homs
culminated in the defeat overwhelming and disintegration, and
then the disappearance of their impact on the political map of
the Levant and the island.
190

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011

الهوامش
 .1أبن واصل  ،جمال الدٌن محمد بن سالم ( ت  697 :هـ  1297 /م )  :مفرج الكروب فً
أخبار بنً أٌوب  ،تحقٌق  ،حسٌن محمد وسعٌد عبد الفتاح عاشور  ،مطبعة دار الكتب ،
القاهرة 322 / 4 ، 1972 ،
 .2وخوارزم هو أسم لناحٌة ووالٌة كبٌرة عظٌمة  ،متصلة العمارة  ،متقاربة القرى ،
والقصور فً صحارٌها  ،وأكثر ضٌاعها مدن ذات أسواق  ،وتقع على نهر جٌحونٌ .نظر :
البؽدادي صفً الدٌن عبد المؤمن بن عبد الحق ( ت  739 :هـ  1338 /م )  :مراصد االطالع
على أسماء االمكنة والبقاع  ،تحقٌق علً البجاوي  ،دار الجبل  ،بٌروت  ،ط / 1 ، 1992 ، 1
.487
 .3وذكر ٌاقوت الحموي أن هذا األقلٌم منقطع عن خراسان وعن بالد ما وراء النهرٌ .نظر :
ٌاقوت  ،أبً عبدهللا الحموي ( ت  630 :هـ  1232 /م ) معجم البلدان  ،طبعة بٌروت ،
. 200 / 4 ، 1979
 .4أبن األثٌر  ،أبً الحسن علً بن احمد بن عبد الكرٌم ( ت  630 :هـ  1232 /م )  :الكامل
فً التارٌخ  ،دار الفكر  ،بٌروت  ، 1978 ،جـ . 268 / 10
 .5الجمٌلً  ،رشٌد عبدهللا  :تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة  ،العصور العباسٌة المتأخرة ،
بؽداد  ،ط  ، 1989 ، 1ص . 128
 .6العبود  :نافع توفٌق  ،الدولة الخوارزمٌة  ،بؽداد  ، 1978 ،ص . 16

191

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011

 .7أبن االثٌر  :الكامل فً التارٌخ  ، 29 / 12 ،رنسٌمان  ،ستٌفن:تارٌخ الحروب
الصلٌبٌة،ترجمة الباز العرٌنً،دار الثقافة  ،بٌروت 366 / 3 ،
 .8العبود :نافع توفٌق  ،المرجع السابق ص . 34 – 33
 .9همذان  :مدٌنة من الجبال أعذبها ماء وأطٌبها هواء  ،وهً اكبر مدٌنة بها ٌ .نظر  :مراصد
األطالع . 1464 / 3 ،
 .10أبن تؽري بردي  ،جمال الدٌن أبً المحاسن ( ت  874 :هـ  1496 /م )  :النجوم
الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة  ،دار الكتب  ،القاهرة . 219 / 6 ،
 .11أبن األثٌر  :المصدر السابق 270 / 10
 .12مرج الصفر  :اسم مكان بدمشق  ،معجم البلدان . 488 / 4
 .13الصالبً  ،علً محمد  :األٌوبٌون بعد صالح  ،دار أبن الجوزي  ،القاهرة ، 2008 ،
ص . 205
 .14الصالبً  ،علً محمد  :دولة المؽول والتتار  ،دار المعرفة بٌروت  ،ط ، 2009 ، 1
ص . 123
 .15أبن كثٌر  ،أسماعٌل بن عمر الحافظ الدمشقً ( ت  774 :هـ  1372 /م )  :البداٌة
والنهاٌة  ،مكتبة المعارؾ  ،بٌروت  ،ط . 91 / 13 ، 1966 ، 1
 .16رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 430 / 3
 .17أبن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد ( ت  808 :هـ  1405 /م )  :العبر ودٌوان المبتدأ
والخبر فً أخبار العرب والعجم والبربر ومن عامرهم من ذوي السلطان األكبر  ،مؤسسة
جمال الدٌن للطباعة والنشر  ،بٌروت 620 /5، 1975 ،
 .18بعقوبا  :محطة على طرٌق القوافل القدٌم الذي ٌسٌر من سهول العراق إلى جبال فارس ،
وهو الطرٌق المعروؾ بطرٌق خراسان ٌ .نظر  :محمد ثابت أفندي وأخرون  ،داارة المعارؾ
األسالمٌة  ،دار المعرفة  ،بٌروت . 693 / 3 ،
 .19أبن خلدون  :المصدر السابق . 154 / 5 ،
 .20أبن خلدون  :المصدر السابق . 123 / 5 ،
 .21بعد وفاة الملك العادل أبو بكر بن أٌوب أخو صالح الدٌن عام (  615هـ  1218 /م )
كان له من األوالد جماعة  :محمد الكامل صاحب مصر  ،والمعظم عٌسى صاحب دمشق ،

192

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011

واالشرؾ موسى صاحب الجزٌرة وخالط وحرّ ان وؼٌر ذلك ٌ .نظر أبن كثٌر  :البداٌة والنهاٌة
. 80 – 79 / 13 ،
 .22أبن كثٌر  :المصدر السابق . 98 / 13 ،
 .23اذربٌجان  :وهً قصبة وفٌها قالع كثٌرة وخٌرات واسعة ومن اشهر مدنها تبرٌز ٌ .نظر
 :مراصد االطالع . 47 / 1 ،
 .24خالط  :البلدة العامرة الشهٌرة ذات الخٌرات الواسعة والثمار البالؽة  ،وهً قصبة ارمٌنٌا
الوسطى  ،معجم البلدان  . 381 – 380 / 2 ،ارمٌنٌا  :اسم لصقع واسع عظٌم فً جهة الشمال
 .وحدها من برذعة إلى باب االبواب  .ومن الجهة االخرى إلى بالد الروم وجبل القبق  .وهً
صؽرى وكبرى  ،فالصؽرى تفلٌس ونواحٌها  ،والكبرى خالط ونواحٌها ٌ .نظر  :مراصد
االطالع  . 60 / 1وحالٌا ًا جمهورٌتً إرمٌنٌا وجورجٌا شرقً تركٌة .
 .25أبو شامة  ،عبد الرحمن بن اسماعٌل ( ت  665 :هـ  1266 /م )  :تراجم رجال القرنٌن
السادس والسابع والمعروؾ بالذٌل على الروضتٌن  ،دار الجبل  ،بٌروت  ،ط ، 1974 ، 1
ص . 148
 .26أبن خلدون  :المصدر السابق . 420 / 5 ،
 .27أبن كثٌر  :المصدر السابق . 127 / 13 ،
 .28أبو الفداء  ،عماد الدٌن أسماعٌل بن علً ( ت  732 :هـ  1321 /م ) المختصر فً
تارٌخ البشر  ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بٌروت . 181 / 3 ،
 .29أبو شامة  ،المصدر السابق  ،ص . 159
 .30أبن خلدون  ،:المصدر السابق . 421 / 5 ،
 .31أبن خلدون  :المصدر السابق . 421 / 5 ،
 .32المقرٌزي  ،أحمد بن علً ( ت  845 :هـ  1441 /م ) السلوك لمعرفة دول الملوك ،
تحقٌق محمد مصطفى زٌادة  ،القاهرة  ، 1956 ،ط . 240 / 1 ، 2
 .33أبن خلدون  ،:المصدر السابق . 622 / 5 ،
 .34أبن الوردي  ،زٌن الدٌن عمر بن الوردي ( ت  749هـ  1348 /م )  :تارٌخ أبن
الوردي  ،منشورات المطبعة الحٌدرٌة  ،النجؾ . 221 / 2 ، 1969 ،
 .35أبن كثٌر  :المصدر السابق . 129 / 13 ،

193

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011

 .36مٌا فارقٌن  :أشهر مدٌنة بدٌار بكر  ،وهً فً بالد الروم وامد بالقرب منها ٌ .اقوت :
معجم البلدان  235 / 5 ،وهً حالٌا فً المنطقة الجبلٌة شرق تركٌا .
 .37أبن الوردي  225 / 2 ،؛ أبن خلدون  :المصدر السابق  622 / 5 ،؛ رنسٌمان / 3 ،
. 367 – 366
 .38أبن كثٌر  132 / 13 ،؛ أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 77 / 6 ،
 .39المقرٌزي  :المصدر السابق . 348 / 1 ،
 .40أبن واصل  :المصدر السابق . 323 / 4 ،
 .41أبن خلدون  :المصدر السابق . 423 / 5 ،
 .42أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 293 / 6 ،
 .43الذهبً  ،محمد بن أحمد ( ت  748 :هـ  1347 /م ) تارٌخ االسالم ووفٌات المشاهٌر
واالعالم  ،تحقٌق بشار عواد  ،مؤسسة الرسالة  ،بٌروت  640 – 631 ، 1988 ،هـ  /ج
.32
 .44أبن واصل  :المصدر السابق . 696 / 5 ،
 .45المقرٌزي  :السلوك ،

ق  255 / 1 / 2؛ أبن تؽري بردي  ،المصدر السابق / 6 ،

. 277
 .46أبن خلدون  :المصدر السابق . 355 / 5 ،
 .47الرحبة  :قرٌة من قرى دمشق بٌنها وبٌن دمشق مسٌرة ٌوم ٌ .اقوت  ،معجم البلدان / 3 ،
. 34 – 33
 .48المقرٌزي  :المصدر السابق ق . 279 / 1 / 2
 .49المقرٌزي  :المصدر السابق ق . 270 / 1 / 2
 .50الروٌشدي  ،سوادي عبد محمد  :أمارة الموصل فً عهد بدر الدٌن لؤلؤ  ،مطبعة االرشاد
 ،بؽداد  ، 1971 ،ص . 134
 .51أبن خلدون  :المصدر السابق . 255 / 5 ،
 .52المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 272 / 1 /2
 .53المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 279 / 1 / 2
 .54المصدر نفسه  ،ق . 280 / 1 /2
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 .55المصدر نفسه  ،ق . 272 / 1 / 2
 .56رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 369 / 3 ،
 .57المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 280 / 1 /2

 .58ابن العدٌم  ،عمر بن احمد ( ت  660 :هـ  1261 /م ) زبدة الحلب من تارٌخ حلب ،
تحقٌق سامً الدهان  ،دمشق . 249 / 3 ، 1968 ،
 .59ابن واصل  :المصدر السابق . 291 – 290 / 5 ،
 .60المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 313 / 1 / 2
 .61ابن الوردي  :المصدر السابق . 244 / 2 ،
 .62ابن العدٌم  :المصدر السابق . 254 – 248 / 3 ،
 .63ابن خلدون  :المصدر السابق . 425 / 5 ،
 .64ابن العدٌم  :المصدر السابق .255 / 3 ،
 .65ابن العدٌم  :المصدر السابق . 256 / 3 ،
 .66عانة  :بلد مشهور بٌن الرقة وهٌت ٌعد من أعمال الجزٌرة  ،وهً مشرفة على الفرات
قرب حدٌثة وفٌها قلعة حصٌنة  ،معجم البلدان  72 / 4 ،؛ مراصد االطالع . 912 / 2
 .67ابن العدٌم  :المصدر السابق . 358 / 3 ،
 .68المقرٌزي  :المصدر السابق . 310 – 309 / 2 ،
 .69ابن واصل  :المصدر السابق . 327 – 326 ، 314 / 5 ،
 .70أبو الفداء  :المصدر السابق . 207 / 3 ،
 .71ابن خلدون  :المصدر السابق . 425 / 5 ،
 .72أبو الفداء  :المصدر السابق  207 / 3 ،؛ أبن الوردي  :المصدر السابق . 247 / 2 ،
 .73أبن كثٌر  :المصدر السابق . 161 / 13
 .74أبن كثٌر  :المصدر السابق . 163 - 162 / 13
 .75الكرك  :اسم قلعة حصٌنة جداًا فً طرٌق الشام من نواحً البلقاء فً جبالها  .معجم
البلدان . 453 / 4 ،
 .76أبو الفداء  :المختصر  209 / 3 ،؛ رنسٌمان  ،ستٌفن  ،المصدر السابق .389 / 3 ،
 .77أبو الفداء  :المختصر  209 / 3 ،؛ رنسٌمان  ،ستٌفن  ،المصدر السابق . 389 / 3 ،
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 .78ابن واصل  :المصدر السابق . 333 / 5 ،

 .79القٌمرٌة  :نسبة إلى قٌمر وهً بٌن الموصل وخالط كان اهلها من االكراد  ،معجم البلدان
. 218 / 4 ،
 .80المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 316 / 1 / 2
 .81أبن شداد  ،عز الدٌن محمد بن علً ( ت  684هـ  1285 /م ) االعالق الخطٌرة فً ذكر
امراء الشام والجزٌرة  ،تحقٌق سامً الدهان  ،دمشق  ، 1962 ،ص . 234
 .82بعلبك  :مدٌنة قدٌمة فٌها أبنٌة عجٌبة وآثار عظٌمة وقصور على اساطٌن الرخام  ،بٌنها
وبٌن دمشق ثالثة اٌام وقٌل اثنا عشر فرسخا ًا  .معجم البلدان . 453 / 1 ،
 .83المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 316 / 1 /2
 .84رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 391 / 3 ،
 .85قمامة  :كنٌسة للنصارى ببٌت المقدس وهً فً وسط البلد فٌها قبة تحتها قبر ٌ ،قولون ان
المسٌح دفن فٌها  ،ومنه قام  ،فلذلك ٌسمٌها النصارى القٌامة ٌ .نظر  :مراصد االطالع / 3 ،
. 1121
 .86رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 392 / 3 ،
 .87المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 316 / 1 / 2
 .88أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 333 / 6 ،
 .89ابن كثٌر  :المصدر السابق . 164 / 13 ،
 .90ابو الفداء  :المصدر السابق . 209 / 3 ،
 .91رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 393 / 3 ،
 .92أبن الوردي  :المصدر السابق . 249 / 2 ،
 .93رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 394 / 3 ،
 .94رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 395 / 3 ،
 .95المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 317 / 1 /2
 .96ابن كثٌر  :المصدر السابق . 165 / 13 ،
 .97المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 317 / 1 / 2
 .98أبو شامة  :المصدر السابق  ،ص  174؛ أبن الوردي  :المصدر السابق . 249 / 2 ،
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 .99أبن كثٌر  :المصدر السابق . 165 / 13 ،
 .100ابو الفداء  :المصدر السابق . 173 - 172 / 3 ،
 .101رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 396 / 3 ،
 .102رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 397 / 3 ،
 .103رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 397 / 3 ،
 .104ابو الفداء  :المصدر السابق . 209 / 3 ،
 .105أبن كثٌر  :المصدر السابق . 165 / 13 ،
 .106أبن كثٌر  :المصدر السابق . 166 / 13 ،
 .107ابو الفداء  :المصدر السابق . 211 / 3 ،
 .108المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 322 / 1 /2
 .109المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 322 / 1 /2
 .110أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 325 / 6 ،
 .111أبن كثٌر  :المصدر السابق . 178 / 13 ،
 .112أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 325 - 324 / 6 ،
 .113أبن الوردي  :المصدر السابق . 251 / 2 ،
 .114المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 322 / 1/2
 .115أبن كثٌر  :المصدر السابق . 167 / 13 ،
 .116أبو شامة  :المصدر السابق  ،ص . 175
 .117أبن كثٌر  :المصدر السابق . 167 / 13 ،
 .118المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق . 323 / 1/2
 .119المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق. 323 / 1 /2
 .120أبن كثٌر  :المصدر السابق . 183 / 13 ،
 .121أبو شامة  :المصدر السابق  ،ص . 175
 .122أبن كثٌر  :المصدر السابق . 167 / 13 ،

 .123المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق  323 / 1 /2؛ أبن تؽري بردي  :المصدر السابق / 6 ،
. 325
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 .124أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 325 / 6 ،
 .125ابو الفداء  :المصدر السابق .175 / 3 ،
 .126رنسٌمان  ،ستٌفن  :المصدر السابق . 398 / 3 ،
 .127أبن خلدون  :المصدر السابق . 427 / 5 ،
 .128أبن تؽري بردي  :المصدر السابق . 325 / 6 ،

 .129نابلس  :وهً مدٌنة مشهورة بارض فلسطٌن بٌن جبلٌن مستطٌلة ال عرض لها  ،كثٌرة
المٌاه  ،بٌنها وبٌن بٌت المقدس عشرة فراسخ  ،معجم البلدان . 248 / 5 ،
 .130أبن كثٌر  :المصدر السابق . 171 – 167 / 13 ،
 .131المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق. 324 / 1 /2
 .132المقرٌزي  :المصدر السابق  ،ق. 325 / 1 /2
 .133محمد سهٌل طقوش  :تارٌخ الممالٌك فً مصر وبالد الشام  ،دار النفااس  ،بٌروت  ،ط
 ، 1997 ، 1ص . 76
 .134العبود  :نافع توفٌق  ،المرجع السابق  ،ص . 170

المصادر والمراجع
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- 1أبن األثٌر  ،أبً الحسن علً بن أحمد بن عبد الكرٌم ( ت  630 :هـ  1232 /م
)  :الكامل فً التارٌخ  ،دار الفكر  ،بٌروت . 1978 ،
 - 2البؽدادي  ،صفً الدٌن عبد المؤمن بن عبد الحق ( ت  739 :هـ  1338 /م )
 :مراصد االطالع على أسماء االمكنة والبقاع  ،تحقٌق علً البجاوي  ،دار الجبل ،
بٌروت  ،ط . 1992 ، 1
- 3أبن تؽري  ،جمال الدٌن أبً المحاسن ( ت  874 :هـ  1496 /م )  :النجوم
الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة  ،دار الكتب  ،القاهرة .
- 4الجمٌلً  ،رشٌد عبدهللا  :تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة  ،العصور العباسٌة
المتأخرة  ،بؽداد  ،ط .1989 ، 1
- 5أبن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد ( ت  808 :هـ  1405 /م )  :العبر ودٌوان
المبتدأ والخبر فً أخبار العرب والعجم والبربر ومن عامرهم من ذوي السلطان
األكبر  ،مؤسسة جمال الدٌن للطباعة والنشر  ،بٌروت .1975 ،
- 6داارة المعارؾ االسالمٌة  ،نقلها إلى العربٌة محمد ثابت افندي وآخرون  ،دار
المعرفة  ،بٌروت .
- 7الذهبً  ،محمد بن أحمد ( ت  748 :هـ  1347 /م ) تارٌخ االسالم ووفٌات
المشاهٌر واالعالم  ،تحقٌق بشار عواد  ،مؤسسة الرسالة  ،بٌروت . 1988 ،
- 8رنسٌمان،ستٌفن:تارٌخ الحروب الصلٌبٌة،ترجمة الباز العرٌنً،دار الثقافة ،
بٌروت.
- 9الروٌشدي  ،سوادي عبد محمد  :أمارة الموصل فً عهد بدر الدٌن لؤلؤ ،
مطبعة االرشاد  ،بؽداد . 1971 ،
 - 10أبو شامة رجال القرنٌن السادس والسابع والمعروؾ بالذٌل على الروضتٌن ،
دار الجبل  ،بٌروت  ،ط  ،. 1974 ، 1عبد الرحمن بن اسماعٌل ( ت  665 :هـ /
 1266م )  :تراجم
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- 11أبن شداد  ،عز الدٌن محمد بن علً ( ت  684هـ  1285 /م ) االعالق
الخطٌرة فً ذكر امراء الشام والجزٌرة  ،تحقٌق سامً الدهان  ،دمشق . 1962 ،
- 12الصالبً  ،علً محمد  :األٌوبٌون بعد صالح  ،دار أبن الجوزي  ،القاهرة ،
. 2008
- 13الصالبً  ،علً محمد  :دولة المؽول والتتار  ،دار المعرفة بٌروت  ،ط ، 1
. 2009
- 14العبود  :نافع توفٌق  ،الدولة الخوارزمٌة  ،بؽداد . 1978 ،
- 15ابن العدٌم  ،عمر بن احمد ( ت  660 :هـ  1261 /م ) زبدة الحلب من تارٌخ
حلب  ،تحقٌق سامً الدهان  ،دمشق .1968 ،
- 16أبو الفداء  ،عماد الدٌن أسماعٌل بن علً ( ت  732 :هـ  1321 /م )
المختصر فً تارٌخ البشر  ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بٌروت .
- 17أبن كثٌر  ،أسماعٌل بن عمر الحافظ الدمشقً ( ت  774 :هـ  1372 /م ) :
البداٌة والنهاٌة  ،مكتبة المعارؾ  ،بٌروت  ،ط . 1966 ، 1
- 18محمد سهٌل طقوش  :تارٌخ الممالٌك فً مصر وبالد الشام  ،دار النفااس ،
بٌروت  ،ط . 1997 ، 1
- 19المقرٌزي  ،أحمد بن علً ( ت  845 :هـ  1441 /م ) السلوك لمعرفة دول
الملوك  ،تحقٌق محمد مصطفى زٌادة  ،القاهرة  ، 1956 ،ط . 2
- 20أبن واصل  ،جمال الدٌن محمد بن سالم ( ت  697 :هـ  1297 /م )  :مفرج
الكروب فً أخبار بنً أٌوب  ،تحقٌق  ،حسٌن محمد وسعٌد عبد الفتاح عاشور ،
مطبعة دار الكتب  ،القاهرة . 1972 ،
- 21أبن الوردي  ،زٌن الدٌن عمر بن الوردي ( ت  749هـ  1348 /م )  :تارٌخ
أبن الوردي  ،منشورات المطبعة الحٌدرٌة  ،النجؾ . 1969 ،
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ٌ- 22اقوت  ،أبً عبدهللا الحموي ( ت  630 :هـ  1232 /م ) معجم البلدان ،
طبعة بٌروت  . 1979 ،سسسسسس
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