مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

واقعة شقحب (207هـ)
ودورها في صد العدوان المغولي
Shaqhab battle (702A.H) and its role in struggle agains the
Magolic aggression

م  .م ثاير نومان مسير

M.Thaier Noman Miseer

المديرية العامة لتربية ديالى Dublic institution for Diala education

معمم
مدرسة الباسمة االبتدائية

Teacher
AL-Basala primary school

ممخص البحث
تناول البحث معركة شقحب وأثرىا في التاريخ اإلسالمي  ،وكيفية تصدي
المماليك لممغول في ىذه الواقعة التي حدثت سنة (ٕٓٚىـ)  ،كما تصدوا لكل عدوان
شنو المغول قبل ىذه المعركة  ،فكان المماليك سداً منيعاً بوجييم وأوقفوا توسعيم

نحو الشام ومصر  ،فجميع المعارك التي شنيا المغول ضد المماليك باءت بالفشل

والخذالن  ،وآخرىا معركة شقحب الخالدة  ،التي أوقفت المد المغولي نحو مصر
وبالد الشام  ،وبقيت مصر وبالد الشام تحت سيطرة المماليك بعد فشل الكثير من
الحمالت العسكرية التي قادىا المغول ضد مصر وبالد الشام  ،فيذه المعركة بعثت
روح التحدي والحماس لممماليك ألي عدوان يريد النيل من ىذه األمة العربية
اإلسالمية .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد بن عبد اهلل
خاتم النبيين وعمى آلو وأصحابو أجمعين ومن دعا بدعوتو إلى يوم الدين  ،وبعد :
تعد معركة شقحب من المعارك الميمة والحاسمة في التاريخ اإلسالمي  ،فأثرىا
واضح في مجرى األحداث التاريخية لألمة العربية اإلسالمية  ،فبعد استيالء المغول
يبق في العالم اإلسالمي سوى بعض االمصار
عمى بعض األمصار االسالمية لم َ
العربية  ،إذ كان لدى المغول رغبة في الييمنة عمى العالم كمو  ،وألجل ذلك البد من
القضاء عمى القوى التي كانت تقف بوجييم المتمثمة بالمماليك  ،إذ أن اآلخرين
يحكمون مصر وبالد الشام في ىذه الحقبة من التاريخ اإلسالمي .
وبعد خسارتيم في معركة عين جالوت سنة (ٙ٘ٛىـ) تجمى ىذا واضحاً في رغبتيم

بتدمير المماليك والقضاء عمييم  ،ليتسنى ليم مد نفوذىم في المنطقة والسيطرة عمييا

.
ولكن وفي الوقت نفسو كان لممماليك قدر لصد أي ىجوم يقوم بو المغول عمى مصر
وبالد الشام  ،ففي سنة (ٕٓٚىـ) عاودت المغول غزو بالد الشام  ،وتراجعت جيوش
المماليك بوجو اندفاعيم  ،وتجمعت في مكان واحد في مرج الصفر بانتظار السمطان
الناصر محمد بن قالوون والعساكر المصرية  ،وبعد إعداد الخطة الالزمة لممعركة
أشتبك الجيشان في منطقة شقحب وغمب المغول وىزموا شر ىزيمة في ىذه المعركة
.
وتناول البحث مطالب عديدة منيا التعريف بالمماليك  ،وسبب تسميتيم بالبحرية ،
وطريقة جمبيم الى مصر والشام  ،وأول من استخدميم من الخمفاء  ،وكذلك لغتيم ،
أما الفقرات األخرى تناولت تعريف المغول  ،وذكر موطنيم  ،والفرق بين التتار
والمغول  ،وكـذلك مؤسس إمبراطوريتيم جنكيزخان  ،كما تطرق البحث إلى ذكر
دينيم  ،أو ما يسمى بدستورىم (الياسا)  ،ثم المعركة من حيث التسمية والموقع ،
وفتاوى ابن تيمية فييا وبداية االشتباك مع التتار  ،ثم الخاتمة  ،وقائمة بالمصادر
المستخدمة .
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أوالً  .المماليك :

إن كممة ممموك تعني العبد الذي سبي ولم يممك أبواه  ،أي أنو من أبوين حرين

بالوالدة  ،ثم يباع  ،وغالباً ما تكون لون بشرتيم بيضاء  ،اما العبد القن فأنو العبد

الممموك ىو وأبواه(ٔ) ،وتطمق كممة ممموك في الغالب عمى المماليك األتراك من آسيا

الوسطى

(ٕ)

 ،ثم عممت ىذه الكممة وأصبحت تطمق عمى الذين يحصل عمييم من
(ٖ)

الجيات اآلسيوية واألوربية

 ،والرقيق األتراك ىم أول من استخدموا في الجندية

لدى الدولة اإلسالمية زمن األمويين  ،إذ يذكر الطبري  " :بأن نصر بن سيار والي
األمويين عمى خراسان اشترى ألف ممموك من الترك وأعطاىم السالح وحمميم عمى
(ٗ)

الخيل "

 ،وفي العصر العباسي تزايد استخدام األتراك في وظائف الدولة  ،فضالً
(٘)

عن استخداميم في الجيش

 ،أما طريقة جمبيم فكانوا عمى الغالب يشترونيم من

أسواق النخاسة البيضاء الحافمة بالرقيق المجموب من جنوبي روسيا ومن بالد القبق
()ٙ

()ٚ

(القوقاس)

 ،المشيورة بالرقيق االبيض(. )ٛ

 ،فضالً عن مدن ما وراء النير

وكان الخميفة العباسي المعتصم باهلل (ٕٕٚ-ٕٔٛىـٕٛٗ-ٖٖٛ/م)  ،أول من
شكل فرقاً عسكرية ضخمة منيم وأحميم مكان العرب الذين اسقط أسماءىم من ديوان
()ٜ

الجند

(ٓٔ)

 ،إذ بمغ عدد مماليكو بضعة عشر ألفاً
(ٔٔ)

النير مثل سمرقند

(ٕٔ)

 ،وفرغانة

(ٖٔ)

 ،والشاش

 ،وقد اشتيرت مدن ما وراء

 ،وخوارزم

(ٗٔ)

بالمماليك ،إذ تعد

(٘ٔ)

المصادر الرئيسة التي تصدر الرقيق األبيض ذوي األصول التركية

.

وفي الواقع إن استخدام العنصر التركي قبل ىذه المدة  ،إذ استخدم الخميفة الميدي
(ٜٔٙ-ٔ٘ٛىـٚٛ٘-ٚٚٗ/م)  ،يحيى بن داود الخرسي عمى إمارة مصر وىو
()ٔٙ

ممموك تركي

()ٔٚ

 ،وكذلك استخدميم الطولونيون واالخشيديون في مصر
()ٔٛ

والصفاريون والسامانوين في خراسان
()ٜٔ

اليند

،

وما جاورىا  ،والغزنويون والغوريون في

.

إن اإلقبال عمى شراء األتراك األرقاء جاء لتأكيد سمطتيم  ،وبظيور األتراك السالجقة
عمى المسرح السياسي في المشرق اإلسالمي أزداد نفوذ األتراك عموماً ،وذلك إن
ٜٚ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

السالجقة في األصل من العناصر التركية  ،مما زاد السالجقة في االعتماد عمى
العنصر التركي .
ثانياً  .طريقة جمبهم :

أما طريقة جمبيم فكانت عن طريق السبي أثناء الحروب  ،أو الشراء  ،أو
(ٕٓ)

تقديميم ىدايا لممموك واألمراء  ،باإلضافة إلى الرق والخطف

 ،فكانوا يجمبون عن

طريق البحر  ،إذ ينقمون إلى القاىرة عن طريق دمياط واإلسكندرية  ،أما التجار
المسممون فكانوا عادة يجمبونيم عن طريق البر  ،وليم أسواق في القاىرة مثل سوق
(ٕٔ)

خميل  ،وسوق سرور  ،فضالً عن أسواق أخرى في مدينة اإلسكندرية

.

ثالثاً  .تسميتهم بالمماليك البحرية :

إن معظم المؤرخين المتأخرين والمعاصرين أجمعوا عمى أن السمطان االيوبي

الصالح نجم الدين أيوب ىو أول من سماىم بالبحرية  ،نسبة إلى بحر النيل الذي
أحاط بثكناتيم في جزيرة الروضة  ،غير أن ىذا الرأي ال يستند إلى أساس صحيح
وألسباب عديدة .
فالمؤرخون المعاصرون لمممك صالح نجم الدين أيوب أمثال ابن واصل  ،وأبي شامة
لم يشيروا إلى بحر النيل كأصل الكممة (بحرية)  ،بل أن ىذه التسمية أوردىا بعض
(ٕٕ)

المؤرخين المتأخرين أمثال المقريزي  ،وأبي المحاسن

.

فمن المعروف أن الفاطميين من قبل كانت ليم طائفة من الجند تعرف بالمعزية
البحرية  ،كذلك الممك العادل جد الممك الصالح فكان لديو فرقة خاصة يطمق عمييا
(ٖٕ)

المماليك البحرية العادلية

 ،كذلك سمطان اليمن ورجل الدين عمر بن رسول

(تٙٗٚىـ) الذي كان معاصر لمممك الصالح أيوب  ،قد استخدم المماليك البحرية
في جيشو  ،إذ بمغت عدتيم ألف فارس  ،فيذا إن دل عمى شيء فأنما يدل عمى أن
لفظة البحرية استخدمت في بالد إسالمية بعيدة عن بحر النيل

(ٕٗ)

.

وبيذا فأن لفظة بحرية لم تكن جديدة في أيام الممك الصالح نجم الدين أيوب  ،بل
ٓٛ
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كانت تطبق في مصر وخارجيا  ،وىذا يؤيد القول بأن نسبة ىذه المفظة (بحرية) الى
نير النيل أمر مشكوك في صحتو  ،وأغمب الظن أنيم سموا بحرية ألنيم جاءوا من
(ٕ٘)

وراء البحار

 ،إذ كانوا يجمبون من أسواق النخاسة في القوقاز وآسيا الصغرى ،

وشواطئ البحر األسود  ،ثم بحر القرم إلى خميج القسطنطينية ومنو الى البحر
()ٕٙ

األبيض المتوسط

.

رابعاً  .لغتهم :

ىي المغة التركية التي ىي لغة ممموءة بالفارسية والعربية  ،فأن كثير من

المماليك وأمرائيم وصموا إلى السمطنة ووظائفيا العالية دون أن تكون ليم معرفة
()ٕٚ

بالعربية

 ،وفي الوقت نفسو أتقن الكثير من المماليك المغة العربية وأصبحوا
()ٕٛ

فصيحي المسان  ،وليم مسائل في الفقو يرجع إلييا العمماء

.

خامساً  .المغول :

عرف مؤرخونا العرب وعمى وجو الخصوص الذين عاصروا أحداث ظيور

المغول وغزواتيم لمعالم اإلسالمي بأنيم ىم التتر أو التتار  ،وقد نيج منيجيم من
جا ء بعدىم من المؤرخين العرب عمى ىذه التسمية  ،وىذه التسمية لم تقتصر عمى
المؤرخين المسممين من العرب  ،بل سار عمييا الكثير من مؤرخي المغول
()ٕٜ

المعاصرين الذين ساروا عمى نفس التسمية الخاطئة

.

وكذلك المؤرخون والرحالة األوربيون األقدمون ساروا عمى ذلك التعريف الخاطئ
 ،إال أن المؤرخين األوربيين المستشرقين الكبار أمثال بريتسكنيدر وبارثولد الروسيين
 ،وسيولر األلماني  ،وبول االنكميزي وغيرىم  ،عرفوا الفرق بين التتار والمغول ،
وذلك من خالل ما كتبو المؤرخ المسمم رشيد الدين فضل اهلل الوزير في كتابو
المشيور (جامع التواريخ)  ،ثم بعد ذلك من الكتب الصينية المترجمة إلى المغات
األخرى  ،ومن خالل المستشرقين عندما ترجموا ما كتبو المغول وباألخص كتابيم
(ٖٓ)

المعروف (بالتاريخ السري لممغول)

.
ٔٛ
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وليذا نجد أن تسمية المغول شيء  ،والتتر شيء آخر  ،ويمكن أن نقتصر
التعريف بين االثنين فنقول  " :أن التتار مغول وليس المغول تت اًر  ،إذ أن التتار

شعبة متفرعة من المغول  ،وليس المغول فرع من التتار  ،فاألصل ىنا ىم المغول ،

وليس األصل التتار  ،فنجد أن التتار قد تالشوا عمى يد الزعيم المغولي جنكيزخان
فيزم التتار وقتل رجاليم وسبى نساءىم واسترقى أطفاليم  ،وأصبح المغول ىم
(ٖٔ)

أصحاب الدولة والغمبة  ،وسميت ىذه الدولة بالمغول وليست بالتتار "
سادساً  .موطنهم :

(ٕٖ)

تقع أرض التتار بأطراف الصين

.

 ،أي المنطقة الواقعة في وسط آسيا بين

نيري (سيحون وجيحون) من جية الغرب حتى حدود الصين الجبمية من جية الشرق
(ٖٖ)

ممتدة حتى اقصى الشمال الشرقي آلسيا

.

وتوسعت حدودىا وامتدت الى بحر االدرياتيكي  ،وان ىذه القبائل كانت تستقر في
(ٖٗ)

شتاء
السيول الواقعة بين سالسل الجبال والمناطق الدافئة
ً
يعتمدون عمى رعي قطعانيم لوجود المراعي الجيدة لمرعي(ٖ٘) .

 ،فيم سكان براري

إن الجفاف الذي أصاب المنطقة أدى الى نزوح القبائل من مكان الى آخر بحثاً وراء

العشب والمراعي  ،فكمما زحف الجفاف أو قمت األعشاب انتقموا الى أرض مجاورة ،

وان ىذا االرتحال والتنقل ىو القاعدة الطبيعية لحياتيم  ،فضالً عن قمة اإلمطار

ووجود اآلفات الزراعية أدت الى مجاعات عديدة  ،لذلك أصبح الراعي أمام خطر
()ٖٙ

فقدان ماشيتو وىي مصدر رزقو

 ،وىذا ما يدفعو لمسرقة والنيب ومن ىنا تقوم

الحروب والغارات بين القبائل عمى الرغم من وحدة أصول األقوام  ،اال انيم كانوا
ينقسمون الى قبائل عديدة تتزايد أعدادىا يوماً بعد يوم بحكم انقساميا عمى نفسيا
()ٖٚ

وانفصاليا عن بعضيا البعض

.

ومن أهم القبائل التي تكون منها المجتمع المغولي هي :
أ  .القبائل التركية ومنها :
قبيمة توركش  :وىي من أشير القبائل التركية في الغرب وكان رؤساؤىا يمقبون بمقب
ٕٛ
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(الخان).

قبيمة القرغيز  :وىم من الترك الذين كانوا ينزلون في أعالي نير (ينسي) وكان أمير
ىا يمقب بـ (خاقان) .
قبيمة االوغوز  :وىي من القبائل التركية الكبيرة التي تتألف من عشرة قبائل وينتمي
السالجقة إلى ىذه القبيمة .
قبيمة القارلوق  :وىي أيضاً من القبائل التركية لم يتخذ أمراء ىده القبيمة لقب (خاقان)

وانما اكتفوا بمقب (يبغوا)

()ٖٛ

.

ب  .التتار :
التتار البيض  :وىم الذين ينزلون خارج سور الصين .
التتار السود  :وكانوا ينزلون شمال صحراء (جوبى) وكانوا بدواً رحالً .

تتار الغابة  :وكانوا يعيشون حول الروافد العميا لنيري (أونون) و(كيرولين) ،

ومارسوا حياة الصيد .
قبيمة الكرايت  :أقاموا ليم مممكة احتمت المنطقة الممتدة من نير أرخون وجبال
كنتاري حتى سور الصين .
قبيمة النايمان  :ومعناىا ثمانية  ،ولكن ألقابيم كانت تركية  ،ولذا يمكن اعتبارىم
ال) .
(ترك ًا -مغو ً

()ٖٜ

قبيمة برجقين المغولية  :إلى ىذه القبيمة ينسب جنكيزخان

.

فقبائل التتار كانت مستقمة عن المغول  ،بينما صار اسم المغول يطمق عمى جميع
(ٓٗ)

الشعوب التي خضعت لجنكيزخان بعد قيرىا

.

وىنا ينبغي أن نوضـح حقيقة ميمة ىي أن لفظة (المغول) و(التتار) إسمان لقبمتين
(ٔٗ)

كانتا تعيشان في القسم الشرقي من آسيا الوسطى وفي الشمال الغربي من الصين

سابعاً  .ديانتهم :

.

من الصعب عمى دارس التاريخ أن يجد معمومات صحيحة ودقيقة عن ىؤالء
ٖٛ
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األقوام  ،فالمصادر والمراجع ال تذكر شيئاً عنيم إال شيئاً قميالً ال يشفي الغميل ،
(ٕٗ)

فتذكر عنيم أنيم يسجدون لمشمس إذا طمعت
(ٖٗ)

نكاحاً  ،بل المرأة يأتييا غير واحد
(٘ٗ)

يحتكمون الى الياسا

 ،وال يحرمون شيئاً وال يعرفون

 ،ويأكمون جميع الدواب وبني آدم

(ٗٗ)

 ،وأنيم

التي يعدونيا دستو اًر ليم يحتكمون إلييا عند اختالفيم ،

فذكر ابن كثير عن الياسا  ،قائالً  " :من زنا قتل  ،ومن سحر قتل  ،ومن تجسس

قتل  ،ومن بال في الماء قتل  ،ومن أطعم أسي اًر قتل  ...ومن ذبح حيوان ذبح مثمو
()ٗٙ

 ،بل يشق جوفو ويتناول قمبو " ...

.

وكان الدين الرسمي لممغول قديماً يدعى (السامانزم)  ،وتتمثل في عبادة مظاىر

الطبيعة السيما الشمس  ،وتمتاز ىذه الديانة بشدة الطاعة لكينتيا الذين يتولون
بدورىم الحياة الخاصة ألتباعيم  ،ولكن ىذه التعاليم لم تصمد أمام الديانات األخرى
التي أحتك بيا المغول عن طريق الغزوات التي قام بيا المغول لمدول األخرى ،
فأدى الى ذوبان ىذه التعاليم مع األديان األخرى  ،فتحول المغول البوذية في الصين
()ٗٚ

.

الى اإلسالم في البالد اإلسالمية  ،والمسيحية في روسيا
ثامناً  .مؤسس إمبراطوريتهم :

يعد جنكيزخان شخصية قيادية من الطراز األول  ،إذ يتمتع بشجاعة فائقة ويحترم

الشجاعة لدى األصدقاء واألعداء عمى حد سواء  ،ومن أمثمة ذلك انو في نياية
المعركة التي حدثت عند نير السند إذ كانت اليجرة عام ٙٔٛىـٕٕٔٔ/م عندما
انتصر عمى السمطان الخوارزمي جالل الدين  ،فقد أعجب بشجاعة خصمو مع أسفو
لف ارره بالقفز مع جواده إلى النير إلى حد حمموُ أن ييتف قائالً كمثل ىذا يجب ان تمد
النساء(. )ٗٛ
وكان سخياً في مكافأة ضباطو لكل عمل يظيرون فيو شجاعة فائقة  ،وكان معروفاً

بالجود والكرم  ،وصديقاً مخمصاً لمذين يخمصون لو في خدمتو وطاعتو  ،وكان
يعامل ضباطو أحسن معاممة  ،وكان يمدحيم ويشجعيم ويحترميم أفضل احترام
()ٜٗ

وتقدير

(ٓ٘)

 ،فأن جنكيزخان عند التتار كان بمنزل النبي ليم
ٗٛ

.
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ويذكر ابن كثير في ذكر سيرتو أنو ذا عقل سياسي وشجاعة وتدبير جيد لمممك
والرعايا والحروب  ،وذكر أنو في ابتداء أمره كان خصيصاً عند الممك أربك خان ،

وكان شاباً حسناً  ،واسمو أوالً تمرجي  ،ثم لما عظم سمى نفسو جنكيزخان  ،وكان
(ٔ٘)

الممك (أربك خان) قد قربو منو كثي اًر  ،فبدأ يحسده عظماء الممك ووشوا بو

،

حتى أخرجوا عميو  ،ولجأ إليو ممموكين من عند الممك أربك خان وأخبروه بأن الممك

ىم بقتمك  ،فأخذ جنكيزخان حذره من الممك أربك خان  ،وفي الوقت نفسو تبعتو
َّ

طوائف من التتار وصـار الكثير من أصحـاب أربك خـان ينفرون إليو ويغدون إليو
ويكرميم ويعطييم  ،فقويت شوكتو وكثرت جنوده حتى حارب أربك خان وظفر بو

وقتمو  ،وأصبحت مممكتو وممكو إلى جنكيزخان  ،فخضعت لو قبائل الترك ببالد
(ٕ٘)

طمغاج كميا

 ،وصار لو ثمانمائة ألف مقاتل  ،وأكثر القبائل قبيمتو التي يقال ليا

قيات  ،ثم اقرب القبائل إليو بعدىا قبيمتان كبيرتان في العدد وىما أويرات
ُ
وقنقورات(ٖ٘) .
وكـان يصطاد في السنـة ثالثة أشير والبـاقي لمحـرب  ،وذكر عنو ابن كثير انو كـان
مشركاً باهلل  ،وقـد قتل الكثيـر من الخالئق ال يعمم عددىم إال الذي خمقيم  ،وىـو
(ٗ٘)

الذي وضـع (الياسا)

 ،وىي كميا مخالفة لشرائع اهلل تعالى المنزلة عمى األنبياء

عمييم الصالة والسالم  ،فمن ترك الشرع والحكم المنزل عمى النبي  ، وتحاكم عمى
غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر بإجماع المسممين  ،قال اهلل تعالى ( :أَفَ ُح ْك َم
ِ
ِ َّ ِ
ِِ ِ
ون)(٘٘).
ون َو َم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن المو ُح ْكماً لقَ ْوٍم ُيوِق ُن َ
ا ْل َجاىمَّية َي ْب ُغ َ

تاسعاً  .شقحب التسمية والموقع :

()٘ٙ

تم البحث في جميع معاجم المغة العربية فمم أعثر اال عمى ىذه التسمية

 ،أما

موقعيا فيـي قريـة صغيرة تقـع في شمـال الغرب من جبل غباغب من أعمال حوران
()٘ٚ

من نواحي دمشق في طريق مرج الصفر

٘ٛ

 ،وقيل أيضاً انيا تقع عمى الجية
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الشرقية لمرج الصفر الذي يبعد مسافة ()ٖٚكم جنوب دمشق في سوريا(. )٘ٛ
عاش ارً  .فتاوى ابن تيمية قبل المعركة :

بعد التراجع الذي حصل لمجيش الحمبي والحموي الى حمص  ،ثم بعد ذلك نزلوا
()ٜ٘

المرج

يوم االحد الخامس والعشرين من شعبان سنة (ٕٓٚىـ) خوفاً من مداىمة

المغول ليم لكثرة الجيش المغولي  ،وتحدث الناس بان جيش الشام والمصريين ال

يستطيعون صد ىذا اليجوم(ٓ ،)ٙوىنا جاء دور ابن تيمية في تطمين الناس
وتشجيعيم عمى مواجية المغول  ،فابن تيمية يحمف لمناس واألمراء انكم في ىذه
إن شاء
إن شاء اهلل  ،فيقول ْ :
الكرة منصورون عمى المغول  ،فيقول لو األمراء  :قل ْ
اهلل تحقيقاً ال تعميقاً(ٔ ، )ٙكما سأل الناس في كيفية قتال ىؤالء التتار من أي قبيل ،
فأنيم يظيرون اإلسالم وليس ببغاء عمى اإلمام  ،فأفتى الشيخ ابن تيمية أن ىؤالء

جنس الخوارج الذين خرجوا عمى معاوية وعمي  و أروا أنيم أحق باألمر منيما ،
وىؤالء يزعمون بأنيم أحق بإقامة الحق من المسممين ويعيبون عمى المسممين ما ىم
متمبسون بالمعاصي والظمم  ،وىم متمبسون بما ىو أعظم منو بأضعاف مضاعفة ،
فتفطن العمماء والناس لذلك  ،وقال ليم  :إذا رأيتموني مع ذلك الجانب أي التتار
(ٕ)ٙ

وفوق راسي مصحف فاقتموني

 ،فقويت قموب الناس وتشجعوا في مواجية التتار

 ،وبيذا الكالم من قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية زاد الناس عزيمة واصرار عمى
(ٖ)ٙ

مواجية العدو

.

أحد عشر  .مقدمات المعركة :
من يتتبع خط سير التتار سيدرك عمى وجو اليقين أن مصر كانت ىدفاً ميماً

يبق
لممغول  ،بسبب سياستيم التوسعية الواضحة التي ال تنتيي عند بمد معين  ،فمم َ
في العالم اإلسالمي بأسره قوة تستطيع أن تيدد أمن المغول إال مصر  ،فقد اسقط
المغول كل المدن والحصون والمماليك إال مصر  ،بقيت صامدة بوجو العدوان التتري
ٛٙ
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 ،فضالً عن موقعيا االستراتيجي الميم  ،فيي تقع في قمب العالم القديم ومتحكم في
(ٗ)ٙ

خطوط التجارة العالمية

.

لذلك ظل العدوان المغولي مستم اًر عمى مصر وبالد الشام  ،فأوليا كانت معركة عين

جالوت التي انتصر بيا المماليك عمى المغول سنة (ٙ٘ٛىـ)  ،وىزم المغول شر

ىزيمة في تاريخيم .
ثاني عشر  .دور االستخبارات العسكرية (العيون) في معركة شقحب :

كان دور االستخبارات العسكرية لممسممين حاض اًر ىذه المرة وبشكل دقيق  ،فبعد

االنسحاب لعساكر المسممين الذين كانوا موجودين في مدينة حماة بسبب األعداد
(٘)ٙ

الكثيرة لمجيش المغولي  ،ترك صاحب حماة زين الدين كتبغا

()ٙٙ

أبو الفداء

()ٙٚ

تحركات العدو لجمب المعمومة الدقيقة عن التتار وبشكل متواصل

يراقب

.

فتحدث أبو الفداء ىنا عن ىذه الحادثة قائالً  ... " :سار زين الدين كتبغا في
()ٙٛ

محفة

()ٜٙ

 ،وأخرني بحماة لكشف التتر " ...

 ،وكان عمل أبو الفداء ىو إرسال
(ٓ)ٚ

التقارير الى السمطان عن تحركات الجيش المغولي

 ،فيذا إن دل عمى شيء دل

عمى اىتمام المسممين باالستخبارات (العيون) في كسب المعمومات وفي ضوء ىذه
المعمومات الواردة يضع القائد الخطة المناسبة لممعركة .

ثالث عشر  .بداية المعركة :
في سنة (ٕٓٚىـ) سار التتار بجموع كبيرة جداً بقيادة نائب قازان ممك التتار

قطموشان فوصل الجيش التتري  ،وبعد ذلك بدأت عساكر المسممين بالتقيقر التي
(ٔ)ٚ

كانت موجودة في مدينة حماة  ،مما أدى الى حصول ارتباك في قوات حمب
(ٕ)ٚ

وحماة وحمص

(ٖ)ٚ

 ،وانسحبت العساكر اإلسالمية الى مرج الصفر
(ٗ)ٚ

المغول في بالد المسممين في مدينة حمص وبعمبك
ٛٚ

 ،فعاث

فساداً وخاف الناس خوفاً

العدد الثامن والخمسون
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شديداً
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اما بعد انسحاب عساكر المسممين فاجتمعوا في مرج الصفر بانتظار السمطان
()ٚٙ

الناصر محمد

ومعو العساكر المصرية  ،وعند وصوليم الى مرج الصفر بدأ
()ٚٚ

.

السمطان بوضع خطة لمواجية التتار
رابع عشر  .االشتباك مع التتار :

بعد أن سارت عساكر المسممين الى مرج الصفر زحف الجيش المغولي نحو

عساكر المسممين فوصل إلييا عند شقحب بطرف مرج الصفر  ،والتقى الطرفان يوم
()ٚٛ

السبت ثاني رمضان من سنة (ٕٓٚىـ)
(ٓ)ٛ

الجاشنكير

(ٔ)ٛ

وأيبك الخازندار

(ٕ)ٛ

وبكتمر

()ٜٚ

 ،فكانت في القمب ساالر

(ٖ)ٛ

وغيرىم  ،وتمركز الجين

وبيبرس

وغيره من

األمراء عمى الميمنة  ،أما قبجق فكان عمى عسكر حماة  ،والعربان (القبائل العربية)
(ٗ)ٛ

في الميمنة وغيرىم  ،وأمير سالح قراسنقر بعساكر حمب في الجناح األيسر

.

واشتد القتال بين المسممين والتتار  ،وتكدست التتر عمى الميمنة  ،واستشيد خمق
كثير من المسممين  ،وأنزل اهلل نصره عمى القمب والميسرة فانيزمت التتر وكثر القتل
بيم فيربوا الى الجبال  ،وأشعموا النيران الى أن حل الصباح  ،وشاىدوا كثرة
المسممين تحيط بيم  ،وبعد ذلك انحدروا من الجبل يريدون الفرار فتبعيم المسممون
(٘)ٛ

وقتموا منيم مقتمة كبيرة

.

ويروي لنا النويري أحداث ىذه المعركة قائالً  " :وكنت يومذاك بدمشق فخرجت منيا
()ٛٙ

بعد ان أعددت المة الحرب  ،والتحقت بالعساكر ووجدت الجفال

 ،وقد ازدحموا

باألبواب زحاماً شديداً  ،وقد ذىموا عن أمواليم وأوالدىم  ،وليس منا اال من لبس ألمة
()ٛٚ

الحرب وأمسك عنان فرسو في يده  .واقبل التتار كقطيع الميل المظمم " .

.

كما يصف لنا ابن بطوطة ىذه الواقعة  " :أنو لما وصل غازان ممك التتر الى الشام
بعسكره ،ممك جيشو دمشق ما عدا قمعتيا  ،خرج الممك الناصر الى مدافعتو ووقع
المقاء الحاسم عمى مسيرة يومين بموضع يقال لو شقحب  ...فثبت الممك الناصر
وىزم التتر ىزيمة شنعاء  ،قتل منيم خمق كثير وغرق كثير  ،ولم يعد التتار الى
ٛٛ
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.

وقد وصل خبر اليزيمة الى غازان ممك التتار فحزن كثي اًر لخسارتو ىذه المعركة،

ومما زاد غضبو وصول كتاب السمطان يحقره ويقمل من شأنو ويطالبو بالجالء عن
العراق  ،وقد ىدده قائالً  " :وان سولت نفسك بخالف ذلك فأنت ال محال ىالك ،
()ٜٛ

وعما قميل يخمو منك العراق والعجم وتندم حيت ال ينفع الندم "

.

الخاتمة

تعد معركة شقحب (ٕٓٚىـٖٕٔٓ/م) حداً فاصالً بين االسالم والييمنة المغولية

الشرسة وحمفائيم من الصميبيين الذين يريدون طمس حضارة االسالم وتحجيميا ،
وكبح معالم العروبة المتمثمة برسالة نبينا وقائدنا محمد  والتي أمتدت حتى شممت
جميع بقاع العالم والمتضمنة القيم االخالقية واالنسانية والروحية والعيش الرغيد بأمان
بين أمم العالم .
فيو حدث تاريخي وانعطافة ميمة في حياة المسممين لما سطروه من مالحم بطولية
مشيودة  ،وىزيمة نكراء لجيش الصميبيين المتمثمة بالمغول العادة مجدىم وتاريخيم
الحاقد عمى االسالم والمسممين  ،بل عمى العرب كافة .
وتعد ىذه المعركة سياجاً منيعاً وحصناً كبي اًر الحفاظ عمى األرض العربية  ،أرض

مصر وبالد الشام  ،ومن ىذا المد وىذه اليجمة الصميبية بدافع الحقد والكراىية ال

غير  ،أما أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث فيي :
اعتبار ىذه المعركة انتصار اإلسالم عمى المغول .
حدث تاريخي ميم في حياة اإلسالم .
كبح جماح المد المغولي .
خمود القوى المناوئة لمماليك مثل الصميبين وغيرىم .
إضعاف المغول وكسر شوكتيم .
عدم قدرة المغول في السيطرة عمى مصر وبالد الشام .
ظمت القاىرة عاصمة المماليك .
ٜٛ
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ٍ
وتحد كبير لكل من يريد النيل من
انتصار المسممين في ىذه المعركة ضربة موجعة
. االسالم والمسممين
وفي الختام أرجو أن يكون ىذا الجيد المتواضع خالصاً لوجو اهلل تعالى خدمة لتراثنا
. العربي المجيد

Abstract
Research has included Hqahb battle and its impact on Islamic
history , and how to address the Mamluks to the Mongol
invasion in the incident that occurred years, Also fought
each aggression Henwh Mongols before this battle , was
the Mamluks blocked generally the Mongols and their
expansion to the Levant and Egypt , all the battles waged
ٜٓ
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by the Mongols against the Mamluks ended in failure and
abandonment , the latest battle Hqahb timeless , that
stopped the tide of Mongol towards Egypt and the Levant ,
and remained Egypt and the Levant under the control of
the Mamluks after the failure of many military campaigns
against the Mongols , led by Egypt and the Levant and
defeated , this fight has sent the spirit of challenge and
enthusiasm for the Mamluks to any aggression wants this
nation to undermine the Arab-Islamic.
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البعمبكي  ،طٖ  ،دار العمم لمماليين ( ،بيروت – ٜٔٔٙم)  ،ص. ٕٗٙ
.ٜ

العبادي  ،احمد مختار  ،قيام دولة المماليك في مصر والشام  ،دار النيضة

العربية ( ،بيروت – بالت)  ،صٕٔ .
ٓٔ .المرجع نفسو  ،صٕٔ .
ٔٔ .سمرقند  :بفتح أولو وثانيو  ،ويقال ليا بالعربية سمران  :بمد معروف مشيور
 ،قيل إّن و من ابنية ذي القرنين بما وراء النير  ، ...ينظر  :ياقوت الحموي  ،معجم
البمدان  ،جٖ  ،ص. ٕٗٙ
ٕٔ .فرغانة  :مدينة وكورة واسعة بما وراء النير متاخمة لبالد تركستان  ...بينيا
وبين سمرقند ٓٔ كم  ،ينظر  :ياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،جٗ  ،صٖٕ٘ .
ٖٔ.

الشاش  :وىـي ما وراء النير جيحون متاخمة لبالد الترك  ،ينظر  :ياقوت

الحموي  ،معجم البمدان  ،جٖ  ،ص. ٖٓٛ
ٗٔ .خوارزم  :وىي ليست مدينة إنما ىو اسم لناحية بجممتيا  ،فأما القصبة
العظمة فقد يقال ليا اليوم الجرجانية  ،وأىميا يسمونيا كركانج  ،ينظر  :ياقوت
ٕٜ
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الحموي  ،معجم البمدان  ،جٕ  ،ص٘. ٖٜ
٘ٔ .طقوش  ،تاريخ المماليك  ،ص. ٔٙ
 .ٔٙالطبري  ،تاريخ الرسل والمموك  ،ج ، ٛصٖٗٔ .
 .ٔٚالمقريزي  ،المواعظ واالعتبار  ،جٕ  ،ص. ٕٖٚ

 .ٔٛإقبال  ،عباس  ،تاريخ إيران بعد اإلسالم  ،نقمو الى العربية  :محمد عالء
منصور  ،نشر دار الثقافة العربية ( ،القاىرة– ٜٜٗٔم)  ،ص.ٔٙٚ ، ٜٚ
 .ٜٔاالصبياني  ،البنداري  ،دولة آل سمجوق ( ،القاىرة – ٜٓٓٔم)  ،ص.ٚٙ
ٕٓ .سميم  ،محمود رزق  ،عصر سالطين المماليك ونتاجو العممي واألدبي ،
(القاىرة – ٜٔٗٚم)  ،صٗٔ. ٔ٘-
ٕٔ .ابن أياس  ،ابو البركات محمد بن احمد (تٖٕٜىـ)  ،بدائع الزىور في وقائع
الدىور ( ،بوالق – ٖٜٔٛم)  ،جٖ  ،صٖٕ .
ٕٕ .العبادي  ،قيام دولة المماليك  ،ص٘. ٜٚ-ٜ
ٖٕ .المصدر نفسو  ،ص. ٜٚ
ٕٗ .طقوش  ،تاريخ المماليك  ،صٕٕ .
ٕ٘ .المرجع نفسو  ،صٖٓ .
 .ٕٙالمرجع نفسو  ،صٖٓ .
 .ٕٚفراج  ،سمير  ،دولة المماليك  ،مركز الراية لمنشر واالعالم ( ،القاىرة –
بالت)  ،صٖٖ .
 .ٕٛالمرجع نفسو  ،صٖٖ .
 .ٕٜالغامدي  ،سعد  ،سقوط الدولة العباسية  ،طٔ  ،مؤسسة الرسالة ( ،بيروت –
ٜٔٔٛم)  ،صٗ٘ .
ٖٓ .المرجع نفسو  ،صٗ٘ .
ٖٔ .المرجع نفسو  ،صٗ٘ .
ٕٖ .ابن كثير  ،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (تٗٚٚىـ)  ،البداية والنياية ،
تحقي ق  :سيد إبراىيم الحويطي  ،دار بدر ( ،مصر – ٕٔٗٛىـ)  ،جٖٔ  ،صٕٖ ؛
ٖٜ
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السيوطي  ،جالل الدين (تٜٔٔىـ)  ،تاريخ الخمفاء  ،طٕ  ،راجعو وعمق عميو:
جمال محمود مصطفى  ،دار الفجر لمتراث ( ،القاىرة – ٕ٘ٗٔىـ)  ،ص٘.ٖٙ
ٖٖ .الخالدي  ،إسماعيل  ،العالم اإلسالمي والغزو المغولي  ،طٔ  ،مكتبة الفالح
( ،الكويت – ٗٓٗٔىـ)  ،ص. ٜٔ
ٖٗ .المرجع نفسو  ،ص. ٜٔ
ٖ٘ .السيوطي  ،تاريخ الخمفاء  ،ص٘. ٖٙ
 .ٖٙالعريني  ،الباز  ،المغول  ،دار النيضة العربية ( ،بيروت – ٔٗٓٙىـ) ،
صٖٔ .
 .ٖٚالقزاز  ،محمد صالح  ،الحياة السياسية في العراق  ،مطبعة القضاء ،
(النجف – ٜٓٔٚم)  ،ص٘ .
 .ٖٛالخالدي  ،العالم اإلسالمي والغزو المغولي  ،صٕٓ. ٕ٘-
 .ٖٜالمرجع نفسو  ،صٕ٘ .
ٓٗ .المرجع نفسو  ،ص. ٕٙ
 .14المرجع نفسو  ،ص. ٕٙ

ٕٗ .ابن كثير  ،البداية والنياية  ،جٖٔ  ،ص. ٘ٛ
ٖٗ .السيوطي  ،تاريخ الخمفاء  ،ص. ٖٙٙ
ٗٗ .المصدر نفسو  ،ص. ٖٙٙ
٘ٗ .الياسا  :وىي أحكام أو دستور وضعيا جنكيزخان  ،وىي مزيج من العادات
والتقاليد القبمية لممغول  ،ينظر  :ابن كثير  ،البداية والنياية  ،جٖٔ  ،ص.٘ٚ
 .ٗٙالبداية والنياية  ،جٖٔ  ،ص. ٘ٛ
 .ٗٚالخالدي  ،العالم اإلسالمي والغزو المغولي  ،صٖٖ .
 .ٗٛاسد اهلل  ،محمد  ،جنكيزخان  ،دار النفائس ( ،بيروت – بالت) ص. ٕٙ
 .ٜٗالمرجع نفسو ،ص. ٕٙ
ٓ٘ .ابن واصل  ،جمال الدين الدين محمد بن سالم بن نصر اهلل بن سالم
(ت ٜٙٚىـ)  ،مفرج الكروب في اخبار ايوب  ،تحقيق  :عمر عبد السالم تدمري ،
ٜٗ
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طٔ  ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ( ،بيروت – ٕ٘ٗٔىـ)  ،صٖٕٔ .
ٔ٘ .البداية والنياية  ،جٖٔ  ،ص. ٘ٛ-٘ٛ
ٕ٘ .ابو الفداء  ،عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن عمر بن شاىنشاه
بن أيوب (تٕٖ ٚىـ)  ،المختصر في أخبار البشر  ،عمق عميو وطبع حواشيو :
محمود ديوب  ،طٔ  ،دار الكتب العممية ( ،بيروت – ٜٜٔٚم)  ،جٕ  ،ص.ٕٔٚ
ٖ٘ .اسد اهلل  ،حنكيزخان  ،ص. ٕٛ
ٗ٘ .البداية والنياية  ،جٖٔ  ،ص. ٘ٛ
٘٘ .سورة المائدة اآلية . ٘ٓ :
 .٘ٙشقحب  :ىي كجعفر أىممو الجماعة  ،وىي قرب دمشق ينسب الييا جماعة
من المحدثين  ،واىل العمم ومنيم  :ابراىيم بن ايوب الشامي  ،وكان من الصالحين ،
روى عن الوليد بن مسمم ومضاء بن عيسى وغرىما  ،ينظر  :الزبيدي  ،محمد بن
محمد بن مرتضى ( ،تٕ٘ٓٔىـ)  ،تاج العروس من جواىر القاموس  ،تحقيق :
عبد الستار احمد فراج  ،و ازرة االرشاد واالنباء ( ،الكويت – ٜ٘ٔٙم)  ،جٔ ،
ص. ٖٙٚ
 .٘ٚياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،جٗ  ،ص. ٔٗٛ
 .٘ٛشراب  ،محمد بن حسن  ،لمعالم االثيرة في السنة والسيرة  ،طٔ  ،دار القمم ،
(بيروت – ٔٔٗٔىـ)  ،جٔ  ،ص. ٕٗٛ
 .ٜ٘المرج  :بالفتح ثم السكون ثم الجيم  ،وىي االرض الواسعة فييا نبت كثير
تمرج فييا الدواب أي تذىب وتجيء  ،ينظر  :ياقوت الحموي  ،ج ، ٙصٓٓٔ .
ٓ .ٙابن تيمية  :احمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن ابي قاسم
الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبمي ابو العباس تقي الدين ابن تيمية االمام
شيخ االسالم  ،ينظر  :الزركمي  ،خير الدين  ،االعالم  ،ط٘  ،دار العمم لمماليين ،
(بيروت – بالت)  ،جٔ  ،صٗٗٔ .
ٔ .ٙابن كثير البداية والنياية  ،جٗٔ  ،ص. ٛ
ٕ .ٙالمصدر نفسو  ،جٗٔ  ،ص. ٛ
ٜ٘
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ٖ .ٙالمصدر نفسو  ،جٗٔ  ،ص. ٛ

ٗ .ٙالغامدي  ،جياد المماليك ضد المغول والصميبين  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة
أم القرى  ،ص٘ٓٔ. ٔٓٙ-
٘ .ٙزيـن الدين كتبغا  :المـمك العادل المنصوري المغمي كان اسمر رقيق الصوت
نائب الممك الناصر محمد بن قالوون  ،ينظر  :الصفدي  ،صالح الدين خميل بن
أيبك (تٗٚٙىـ)  ،الوافي بالوفيات  ،طٕ  ،باعتناء  :ىممت ربتر  ،دار النشر :
فرانز ستايز ( ،بفادن – ٖٔٔٛىـٜٔٙٔ/م)  ،جٔ  ،صٕ. ٖٕٚ
.ٙٙ

ابو الفداء  ،إسماعيل بن عمي بن محمد بن محمود بن عمر بن شاىنشاه بن

ايوب الممك المؤيد ابو الفداء  ،مؤرخ ق أر التاريخ واالدب واصول الدين واطمع عمى
كتب كثيرة في الفمسفة والطب ولو كتاب المختصر في اخبار البشر وتقويم البمدان
وكان ممك حماة  ،توفي سنة (ٕٖ ٚىـ)  ،ينظر  :ابن تغري بردي  ،جمال الدين ابو
المحاسن (تٖٛٚىـ)  ،المنيل الصافي بعد الوافي  ،تحقيق  :احمد يوسف نجاتي ،
دار الكتب المصرية ( ،القاىرة – ٖ٘ٔٚىـ)  ،جٔ  ،صٕ. ٔٚ
 .ٙٚابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
.ٙٛ
( َوتََرى
يحف

محفة  :بكسر الميم مركب من مراكب النساء كاليودج  ...وقولو تعالى :
ِ
ين ِم ْن َح ْو ِل ا ْل َع ْر ِ
ش )(الزمر :من اآلية٘ ، )ٚوحف بالشيء كما
ا ْل َمالئ َكةَ َحافِّ َ
باليودج بالثياب  ،ينظر  :الرازي  ،محمد بن ابي بكر بن عبد القادر

(تٙٙٙىـ)  ،مختار الصحاح  ،تحقيق  :محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون ،
(بيروت – ٜٜ٘ٔم)  ،جٔ  ،ص. ٔٙٚ
 .ٜٙابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
ٓ .ٚفميب حتي  ،تاريخ سوريا ولبنان وفمسطين  ،ترجمة  :كمال اليازجي  ،دار
الثقافة ( ،بيروت – ٜٔ٘ٔم)  ،جٕ  ،صٕ. ٕٚ
ٔ .ٚحمب مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات  ،وىي قصبة جند قسرين  ،ينظر :
ياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،جٕ  ،صٕ. ٕٛ
ٕ .ٚحمص  :بمد مشيور كبير قديم  ...وىي بين دمشق وحمب  ،ينظر  :ياقوت
ٜٙ
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الحموي  ،معجم البمدان  ،جٕ  ،صٕٖٓ .

ٖ .ٚمرج الصفر  :بالضم وتشديد الفاء بدمشق  ،ينظر  :ياقوت الحموي  ،معجم
البمدان  ،ج٘  ،صٔٓٔ .
ٗ .ٚبعمبك  :بالفتح ثم السكون وفتح الالم والباء الموحدة والكاف  ،مدينة قديمة
فييا ابنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عمى اساطين الرخام ال نظير ليا في الدنيا
بينيا وبين دمشق ثالثة ايام  ،وقيل  :انيا تبعد عن دمشق (ٕٗ)كم  ،ينظر  :ياقوت
الحموي  ،جٔ  ،صٖ٘ٗ .
٘ .ٚابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
.ٚٙ

الناصر محمد  :بن قالوون من سالطين الدولة القالوونية في مصر والشام ،

ينظر  :الزركمي  ،االعالم  ،جٕ  ،ص. ٜٙ
 .ٚٚابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
 .ٚٛالمنصوري  ،بيبرس الدوادار (تٕ٘ٚىـ)  ،التحفة الممموكية في الدولة التركية
 ،تحقيق  :عبد الحميد صالح حمدان  ،طٔ  ،دار الكتب المصرية ( ،القاىرة –
ٜٔٛٚم)  ،ص. ٔٙٛ
.ٜٚ

سيف الدين ساالر  :احد امراء السمطان الناصر محمد بن قالوون  ،ينظر :

ابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
ٓ .ٛبيبرس الجاشنكير  :من امراء السمطان الناصر محمد بن قالوون  ،ينظر :
ابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
ٔ .ٛأيبك الخازندار  :كان متولي نيابة طرابمس عوضاً عن سيف الدين طغربك ،

وىو احد أمراء السمطان الناصر محمد بن قالوون في طرابمس  ،ينظر  :ابو الفداء ،
المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ
ٕ .ٛبكتمر  :احد امراء السمطان الناصر محمد بن قالوون  ،ينظر  :الجبرتي ،
عبد الرحمن بن حسن (تٖ ٚٚىـ)  ،عجائب االثار في تراجم االخبار  ،دار الجيل ،
(بيروت – بالت)  ،جٕ  ،صٕٖٗ . .
ٖ .ٛحسام الدين الجين  :نائب حماة من قبل السمطان الناصر محمد بن قالوون
ٜٚ
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وكان تركياً  ،ينظر  :الجبرتي  ،عجائب االثار  ،جٔ  ،صٕٖ .
ٗ .ٛالمنصوري  ،التحفة الممموكية  ،ص. ٔٙٛ
٘ .ٛابو الفداء  ،المختصر  ،جٕ  ،ص. ٖٛٛ

 .ٛٙالجفال  ... :وجفل القوم انجفاالً إذ ىربوا بسرعة  ...والجفالة من الناس :

جماعة من الناس  ،جماعة جاءوا او ذىبوا  ،ينظر  :الفراىيدي  ،ابو عبد الرحمن
الخميل بن احمد (ت٘ٔٚىـ)  ،العين  ،تحقيق  :ميدي المخزومي وابراىيم السامرائي
 ،دار اليالل ( ،بغداد – ٜ٘ٔٛم)  ،ج ، ٙص. ٕٜٔ
 .ٛٚالنويري  ،شياب الدين احمد بن عبد الوىاب (تٕٖٚىـ)  ،نياية االرب في
فنون االدب  ،تحقيق  :السيد الباز العريني  ،الحياة المصرية العامة لمكتب ( ،القاىرة
– ٕٜٜٔم)  ،جٖٔ  ،ص. ٖٕٙ
 .ٛٛابن بطوطة  ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم (تٜٚٚىـ)  ،تحفة النظار في
غرائب األمصار وعجائب األسفار المعروف برحمة ابن بطوطة  ،دار صادر ،
(بيروت – ٜٓٔٙم) .
 .ٜٛالعيني  ،بدر الدين محمود (ت٘٘ٛىـ)  ،عقد الجمان في تاريخ أىل الزمان ،
تحقيق  :محمد محمد أمين  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ( ،القاىرة – ٕٜٜٔم) ،
جٗ  ،ص. ٕ٘ٔ-ٕٗٚ

ٜٛ
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مصادر البحث :

ٔ .القرآن الكريم
ٕ .ابو الفداء  ،عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن عمر بن شاىنشاه
بن أيوب (تٕٖٚىـ)  ،المختصر في أخبار البشر  ،عمق عميو وطبع حواشيو
 :محمود ديوب  ،طٔ  ،دار الكتب العممية ( ،بيروت – ٜٜٔٚم) .
ٖ .ابن أياس  ،ابو البركات محمد بن احمد  ،بدائع الزىور ووقائع الدىور ،
(ليدن – ٓٔٛٙم) .
ٗ .ابن بطوطة  ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم (تٜٚٚىـ)  ،تحفة النظار في
غرائب األمصار وعجائب األسفار المعروف برحمة ابن بطوطة  ،دار صادر
( ،بيروت – ٜٓٔٙم) .
٘ .ابن تغري بردي  ،جمال الدين ابو المحاسن (تٖٛٚىـ)  ،المنيل الصافي
ٜٜ
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بعد الوافي  ،تحقيق  :احمد يوسف نجاتي  ،دار الكتب المصرية ( ،القاىرة –
ٖ٘ٔٚىـ) .
 .ٙابن كثير  ،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر (تٗٚٚىـ)  ،البداية
والنياية  ،تحقيـق  :سيد إبراىيم الحويطي  ،دار بدر ( ،القاىرة – ٕٔٗٛىـ) .
 .ٚابن منظور  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (تٔٔٚىـ)  ،لسان
العرب  ،دار صادر ( ،بيروت – ٜٔ٘ٙم) .
 .ٛابن واصـل  ،جمال الديـن الدين محمـد بـن سـالم بـن نصر اهلل بن سالم
(تٜٙٚىـ)  ،مفرج الكروب في اخبار ايوب  ،تحقيق  :عمر عبد السالم
تدمري  ،طٔ  ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ( ،بيروت – ٕ٘ٗٔىـ) .
 .ٜاسد اهلل  ،محمد  ،جنكيزخان  ،دار النفائس ( ،بيروت – بالت)  ،ص. ٕٙ
ٓٔ .االصبياني  ،البنداري  ،دولة آل سمجوق ( ،القاىرة – ٜٓٓٔم) .
ٔٔ .إقبال  ،عباس  ،تاريخ إيران بعد اإلسالم  ،نقمو الى العربية  :محمد عالء
منصور  ،نشر دار الثقافة العربية ( ،بالم – ٜٜٗٔم) .
ٕٔ .الجبرتي  ،عبد الرحمن بن حسن (تٖٚٚىـ)  ،عجائب االثار في تراجم
االخبار  ،دار الجيل ( ،بيروت – بالت) .
ٖٔ .الخالدي  ،إسماعيل  ،العالم اإلسالمي والغزو المغولي  ،طٔ  ،مكتبة الفالح
( ،الكويت – ٗٓٗٔىـ) .
ٗٔ .الـرازي  ،محمـد بن ابي بكر بن عبد القادر (تٙٙٙىـ)  ،مختار الصحاح ،
تحقيق  :محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون ( ،بيروت – ٜٜ٘ٔم) .
٘ٔ .الزبيدي  ،محمد بن محمد بن مرتضى ( ،تٕ٘ٓٔىـ)  ،تاج العروس من
جواىر القاموس  ،تحقيق  :عبد الستار احمد فراج  ،و ازرة االرشاد واالنباء ،
(الكويت – ٜ٘ٔٙم) .
 .ٔٙالزركمي  ،خير الدين  ،االعالم  ،ط٘  ،دار العمم لمماليين ( ،بيروت –
بالت) .
 .ٔٚسميم  ،محمد رزق  ،عصر السالطين المماليك ونتاجو العممي واالدبي ،
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(مصر – ٜٔٗٚم) .

 .ٔٛالسيوطي  ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر(تٜٔٔىـ)  ،تاريخ الخمفاء
 ،طٕ  ،راجعو وعمق عميو  :جمال محمود مصطفى  ،دار الفجر لمتراث ،
(القاىرة – ٕ٘ٗٔىـ) .
 .ٜٔالصفدي  ،صالح الدين خميل بن أيبك (تٗٚٙىـ)  ،الوافي بالوفيات  ،طٕ ،
باعتناء  :ىممت ربتر  ،دار النشر  :فرانز ستايز ( ،بفادن –
ٖٔٔٛىـٜٔٙٔ/م) .
ٕٓ .الطبـري  ،ابـو جعفر محمد بن جرير (تٖٓٔىـ)  ،تاريخ الرسل والمموك ،
تحقيق  :محمد ابو الفضل ابراىيم  ،دار المعارف ( ،القاىرة – ٜٔٙٙم) .
ٕٔ .طقوش  ،محمد سييل  ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام  ،طٔ ،
(بيروت – ٜٜٔٚم) .
ٕٕ .العبادي  ،احمد مختار  ،قيام دولة المماليك في مصر والشام  ،دار النيضة
العربية ( ،بيروت – بالت) .
ٖٕ .العريني  ،الباز  ،المغول  ،دار النيضة العربية ( ،بيروت – ٔٗٓٙىـ) .
ٕٗ .عودات  ،احمد وآخرون  ،تاريخ المغول والمماليك  ،دار الكندي ( ،أربد –
ٜٜٓٔم).
ٕ٘ .العيني  ،بدر الدين محمود (ت٘٘ٛىـ)  ،عقد الجمان في تاريخ أىل الزمان ،
تحقيق  :محمد محم د أمين  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ( ،القاىرة –
ٕٜٜٔم).
 .ٕٙالغامدي  ،سعد  ،سقوط الدولة العباسية  ،طٔ  ،مؤسسة الرسالة ( ،بيروت –
ٜٔٔٛم) .
 .ٕٚفراج  ،سمير  ،دولة المماليك  ،مركز الراية لمنشر واالعالم ( ،القاىرة –
بالت) .
 .ٕٛالفراىيـدي  ،ابو عبـد الرحمن الخميل بن احمد (ت٘ٔٚىـ)  ،العين  ،تحقيق :
ميدي المخزومي وابراىيم السامرائي  ،دار اليالل ( ،بغداد – ٜ٘ٔٛم) .
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 .ٕٜفميب حتي  ،تاريخ سوريا ولبنان وفمسطين  ،ترجمة  :كمال اليازجي  ،دار
الثقافة ( ،بيروت – ٜٔ٘ٔم) .
ٖٓ .القزاز  ،محمد صالح  ،الحياة السياسية في العراق  ،مطبعة القضاء ( ،النجف
– ٜٓٔٚم) .
ٖٔ .كارل بركممان  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية  ،تقمو الى العربية  :امين ومنير
البعمبكي  ،طٖ  ،دار العمم لمماليين ( ،بيروت – ٜٔٔٙم) .
ٕٖ .المقريزي  ،تقي الدين ابو العباس احمد بن عمي (ت٘ٗٛىـ)  ،المواعظ
واالعتبار بذكر الخطط واالثار ( ،بالم – بالت) .
ٖٖ .المنصوري  ،بيبرس الدوادار (تٕ٘ٚىـ)  ،التحفة الممموكية في الدولة التركية
 ،تحقيق  :عبد الحميد صالح حمدان  ،طٔ  ،دار الكتب المصرية ( ،القاىرة
– ٜٔٛٚم) .
ٖٗ .النظر  ،محمد احمد  ،تاريخ بين المقدس في العصر الممموكي  ،طٔ  ،دار
البداية ( ،عمان – ٕٓٓٙم) .
ٖ٘ .النويري  ،شياب الدين احمد بن عبد الوىاب (تٕٖٚىـ)  ،نياية االرب في
فنون االدب  ،تحقيق  :السيد الباز العريني  ،الحياة المصرية العامة لمكتب ،
(القاىرة – ٕٜٜٔم) .
 .ٖٙياقوت الحموي  ،شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (تٕٙٙىـ) ،
معجم البمدان  ،ط ، ٛدار صادر ( ،بيروت – ٕٓٔٓم) .
 .ٖٚاليوسف  ،عبد القادر احمد  ،العالقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي
عشر والخامس عشر ( ،بيروت – ٜٜٔٙم) .
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