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ممخص البحث :
يتناول ىذا البحث مدينة خالط من خالل المصادر العربية المدة (ٖ– ٜٗ
ٙ٘ٛىـ ٕٔٙٓ – ٜٜٔٓ /م ) وىي مدة حكم عائمة بني سكمان من خالل استيالئيم
عمى السمطة في المدينة وأعماليا التابعة ليا حتى سقوطيا عمى يد المغول في العام (
ٙ٘ٛىـ ٕٔٙٓ /م ) بعد سقوط مدن بالد الشام االخرى .
شمل موضوع البحث نبذة تاريخية مختصرة عن المدينة مدة الفتح االسالمي،
فضالً عن اىم المراكز العمرانية في المدينة كالقالع والحصون وغيرىما .كما تناول
البحث الحياة الثقافية في المدينة .

اما الجانب السياسي  ،فقد امتازت تمك الحقبة الزمنية بالتطورات السياسية
والعسكرية في البالد االسالمية التي انعكست عمى تاريخ المدينة بطبيعة الحال  ،إذ
استطاعت عائمة تدعى بني سكمان االستيالء عمى الحكم لمدة زمنية محددة  ،ونتيجة
لالضطرابات السياسية في القرن السابع اليجري  /الثالث عشر الميالدي في منطقة
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الجزيرة وبالد الشام وظيور االيوبيين والعتبارات استراتيجية سعوا إلى بناء دولة
اسالمية موحدة  ،لتوفير الخطوط االمنية والدفاعية عمى امتداد الحدود الشمالية
المتاخمة لدولتي الروم والكرج ولتامين الخطوط االمامية فضالً عن اىمية مدينة خالط
االقتصادية وموقعيا الممتاز الذي يعد جس اًر ارضيا يربط المشرق االسالمي وبالد الروم

والمغرب االسالمي .

كانت مدينة خالط مرك اًز حضارياً ميماً وقاعدة رئيسة لاليوبيين اتخذوىا موقعاً

متقدماً لصد غارات القوى الخارجية كالكرج والخوارزمية الذين سعوا لمسيطرة عمييا  ،إال

ان االيوبيون ىزموا امام التتار لينتيي الحال بسيطرة التتار عمى مدينة خالط كما

حصل مع مدن بالد الشام .
وبذلك انتيى حكم االيوبيين لممدينة وأعماليا  ،وانتقمت إلى حكم التتار الذين
عاثوا فييا فساداً وقتالً وسمباً.
المقدمة :

تكتسب دراسات المدن أىمية كبيرة  ،وذلك الن المدينة ىي الواجية التي تعرض
فييا اىم االنجازات الحضارية  ،كما كان لممدينة االسالمية مكانة كبيرة وخصوصاً في

حقبة الحروب الصميبية في القرنيين السادس والسابع اليجريين التي مرت بيما المنطقة

.
وتكمن اىمية دراسة مدينة خالط  ،كونيا لعبت دو اًر كبي اًر في سير االحداث

التاريخية السياسية والعسكرية  ،وحدثت فييا معارك عديدة كانت ليا نتائج في سير
االحداث وال سيما بعد ان اتخذىا االيوبيون قاعدة متقدمة لمدفاع عن الحدود الشمالية
كونيا الخط االمامي المتقدم امام اليجمات الخارجية مثل الكرج والروم وغيرىما .
تناول موضوع البحث مباحث عديدة  ،اعطى المبحث االول نبذة تاريخية عن
المدينة متضمناً تطورىا العمراني والحياة الثقافية فييا .

اما المبحث الثاني فتمحور حول الحياة السياسية في المدينة متمثالً في السمطة

الحاكمة لممدة التي سبقت ظيور عائمة بني سكمان ومن ثم استيالء ىذه العائمة عمى
الحكم فييا التي توسعت لتشمل اعمال وقالع وحصون كثيرة واستمروا بالحكم حتى
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تمكن االيوبيون من االستيالء عمى المدينة وأعماليا وضميا إلى حكميم  ،إلى ان
تمكن التتار من السيطرة عمى خالط بعد سقوط مدن بالد الشام في العام ( ٙ٘ٛىـ /
ٕٓٔٙم ) .
اما المبحث الثالث فتناول عالقات خالط االقميمية والتي شممت عالقاتيا مع كل
من أ -الكرج ب -الخوارزمية ج -الفرنج الصميبيين د -التتار.
وبدخول التتار مدينة خالط انتيى حكم االيوبيين فييا .

مدينة خالط

(ٔ)

المبحث االول :نبذة تاريخية
( حالياً في تركيا غرب بحيرة وان ) من المدن القديمة التي

يرجع تأسيسيا إلى ما قبل ظيور االسالم  ،وىي احدى المدن الميمة في ارمينيا

الكبرى ووصمت إلى اقصى اىميتيا في اثناء حكم االيوبيين ليا  ،ودون ياقوت الحموي
وقدم ايضاحات كثيرة  ،وقال " ىي البمدة العامرة المشيورة ذات
عنيا معمومات مفيدة ّ
الخيرات الواسعة والثمار اليانعة  ،فييا الفواكو الكثيرة والمياه الغزيرة وببردىا في الشتاء

يضرب المثل "

(ٕ)

.

كما ذكر ياقوت بحيرة أرجيش ( بحيرة وان الحالية ) فقال " بحيرة خالط التي
الطريخ  ،ومن عجائب ارمينيا بحيرة خالط فإنيا عشرة اشير ال يرى
يكون فييا سمك ّ
فييا ضفدع وال سمكة وشيران في السنة يظير بيا حتى يقبض باليد ويحمل إلى جميع
البالد حتى انو ليحمل إلى بالد اليند "

(ٖ)

.

واشار البإلذري في فتوح البمدان إلى مدينة خالط بقولو " لما فتح حبيب بن
(ٗ)

مسممة الفيري (قائد الجيش االسالمي من قبل عثمان بن عفان (رض)) مدينة قاليقال

 ،سار بطريق خالط فاتاه كتاب عياض بن غنم ( قائد جيش المسممين في الجزيرة
الفراتية من قبل حبيب )  ،وكان عياض قد امنو عمى نفسو ومالو وبالده  ،ونزل حبيب
(٘)

خالط  ،ووجو إلى قرى ارجيش وباجنيس وفرض الجزية عمى اىميا"

 ،كما ذكر

الطريخ فمم يعرض ليا  ،ولم تزل مباحة حتى ولي محمد بن
بحيرة خالط " فاما بحيرة ّ
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مروان بن الحكم االموي حكم الجزيرة وارمينيا فحوى صيدىا وباعو فكان يستغميا  ،ثم
صارت لمروان بن محمد فقبضت عنو "

()ٙ

.

وذكرىا المقدسي ضمن اقميم الرحاب الذي يضم خالط ومدناً اخرى  ،واسيب

وعدىا من انزه البالد  ،رخصت فييا االسعار  ،واشتبكت
في سرد معمومات قيمة عنيا ّ
فييا االشجار وجرت خالليا االنيار  ،وحوت جباليا االعسال  ،وسيولة االعمال ،
وبوادييا االغنام

()ٚ

.

سميت خالط لكونيا خميط من اقوام ولغات مختمطة ومتعددة فيناك روايات
عديدة حوليــا فكان سكانيا قديماً من االرمن والكرج  ،وقد اخذوا بديـن النصرانية،
وكانت ارمينيا موطنيم وىي منسوبة الييم  ،وقاعدتيا خالط وىي عاصمة ممكيم ،
ويسمى ممكيم نقفور  ،ممك المسممون بالدىم  ،وضربوا الجزية عمى من بقى منيم ،
واختمف عمييم الوالة وضربت خالط  ،وانتقموا إلى مناطق أُخر

()ٛ

.

واشار ناصر خسرو بعد مشاىدتو ليا في العام ( ٖٗٛىـ  ٔٓٗٙ /م ) بان
اىميا يتحدثون لغات ثالث ىي ( الفارسية والعربية واالرمنية ) وىناك من ذكر ان كممة
خالط مشتقة من خالدي الن بنائيا يرجع إلى عيد الخالديين

()ٜ

( الذين حكموا

المنطقة قبل ظيور االسالم ) .
اما الرأي الثالث فيقول بان الكورد ىم الذين بنوا مدينة خالط وان اسميا كوردي

جاء من كممة ( خو الت ) أي المكافأة (ٓٔ).

(ٔٔ)

في حين اورد القزويني بان اىميا يتكممون (العجمية،واالرمنية،والتركية)

تطورها العمراني  :شيدت مدينة خالط تطو اًر سريعاً نتيجة لموقعيا الميم وحركة تبادليا

التجاري مع المدن واالقاليم المجاورة ليا  ،وما تمتعت بو من نشاط تجاري  ،إذ تمر

عبرىا طرق المواصالت التي تربط المشرق االسالمي وبالد الروم من جية  ،والمغرب
االسالمي من جية اخرى  ،وما تحويو من فواكو بال عد وال ميزان  ،وانيارىا الغزيرة ،
وثمارىا المذيذة  ،وبساتينيا الحسنة ،

(ٕٔ)

.
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الطريخ الذي لو اسواق رائجة في المدن الواقعة عمى امتداد
فضالً عن سمك ّ
البحيرة أرجيش  ،وان  ،خالط (ٖٔ)  ،ويجمب إلى سائر البالد  ،وأوضح ياقوت بانو رأى
ىذا السمك بمدينة بمخ

(ٗٔ)

ومدينة غزنة

(٘ٔ)

 ،وسمكيا من عجائب الدنيا

()ٔٙ

.

وكان لعمماء خالط دور في البناء الحضاري لمعالم االسالمي  ،فقدم لنا
المؤرخون احصائيات لممنشئات العمرانية التي تطورت كثي اًر في المدينة ومنيا :

القالع  :وتستخدم لتأمين السالم واالمان الىميا وتعد مرك اًز لالدارة فضالً عن

استخداميا لخزن المؤن وسجن لممحكومين والموقوفين  ،واىم القالع في المدينة

واعماليا  :قمعة الجبل عمى حافة بحيرة ارجيش في مدينة وان
المشيورة من نواحي خالط

()ٔٛ

()ٔٚ

 ،قمعة اسطان

 ،وتعرضت ىذه القمعة إلى الزلزال الذي حدث في العام

(  ٖٗٛىـ  ٔٓٗٙ /م ) ونتج عنو ىدم القمعة

()ٜٔ

 ،وغيرىا من القالع والحصون

االخرى من اعمال المدينة وديار بكر وادى إلى مقتل خمق كثير

(ٕٓ)

.

الحصون  :أمتازت مدينة خالط وأعماليا بوجود الحصون التي تستخدم الغراض
دفاعية وحربية ودفعت بالحكام والوالة إلى االىتمام بيا وتحصينيا بشكل جيد  ،ومن
ابرزىا (حصن وان) الذي يعد من اعظميا وامنعيا
احصن البالد تحصناً

وحصن قرس

(ٕٗ)

(ٕٕ)

(ٕٔ)

 ،ويعد حصن مدينة باكري من

 ،ومنيا ايضا حصن موسى ومدينتو المحصنة

(ٖٕ)

،

 ،وحصن التين  ،اما حصن خالط فكان من الحصون المشيورة في

المدينة وكانت اغمب المواد االولية المتوفرة والمستخدمة في البناء ىي مادة الطين

(ٕ٘)

فضالً عن المواد الرئيسة األخرى المتوفرة كالصخور واالحجار.

كما كان في مدينة خالط بيمارستان ( مستشفى ) ذكرتو المصادر دون التطرق

إلى التفاصيل  ،والذي بناه ىو الحاجب حسام الدين عمي الموصمي  ،نائب الممك
االشرف موسى بن الممك العادل االيوبي
الطرق العامة

()ٕٚ

()ٕٙ

 ،الذي اسيم ايضاً في عمل الخانات في

وبنى بخالط جامعاً يقع بين اسواقيا

()ٕٛ

.

ولم تفصل المصادر في المعمومات الخاصة بيذه المدينة كحدودىا وتخطيطيا
ومرافقي ا العامة  ،بسبب عدم تطرق المصادر المتوفرة  ،وذلك ألن أغمب تمك المصادر
أنحصر تركيزىا عمى الجوانب العسكرية والسياسية  .ولم تستقر حدودىا إذ كانت بين
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مد وجزر ،وتتبع المدينة مجموعة من المدن والنواحي والقرى ،تشتمل عمى نحو سبعين
بمداً

()ٕٜ

 ،منيا ما ذكره ياقوت الحموي بقولو  :أرجيش فيي مدينة قديمة من نواحي

أرمينية واكثر اىميا ارمن نصارى (ٖٓ)  ،ومدينة باجنيس وتُذ َكر مع أرجيش من اعمال
خالط  ،فتحيا عياض بن غنم وفييا معدن الممح والنحاس وفييا قرى ابنسنتين

وخمر برت وىي غير
وأستوخودوس(ٖٔ)  ،ومن نواحي خالط قرية خاوران (ٕٖ)،
ْ
خرتبرت الحصن المعروف بحصن زياد في اقصى ديار بكر من بالد الروم (ٖٖ) ،
ْ
والمدينة المحصنة باكري

(ٖٗ)

 ،ومن أعمال خالط مدينة مإلذكرد

بحيرة أرجيش وسمكيا الشيير الذي يحمل إلى اليند

()ٖٙ

(ٖ٘)

 ،فضالً عن

وأحياناً تسمى بحيرة وان أو

باسم بحيرة خالط وىي أسماء متعددة لمبحيرة المشيورة ذاتيا .
الحياة الثقافية :

أصبحت مدينة خالط في عصر السالجقة وااليوبيين من المراكز الثقافية الميمة
ألتساع رقعتيا الجغرافية في المنطقة الشمالية من الدولة االسالمية  ،قصدىا العديد من
العمماء  ،وانجبت العديد منيم ف ي اختصاصات مختمفة  ،وكانوا عمى جانب كبير من
المعرفة العممية وال سيما في العموم الدينية والعربية والعموم االخرى ومنيم :
ٔ -محمد بن عباد بن داود بن حسين الخالطي الممقب صدر الدين ابو عبداهلل
الفقيو الحنفي المتوفي عام ( ٕ٘ٙىـ ٕٔ٘ٗ /م )  ،لو تعميق عمى الجامع
الص حيح لمسمم بن الحجاج  ،تمخيص الجامع الكبير لمشيباني في الفروع ،
مختصر مسند ابي حنيفة النعمان (.)ٖٚ

ٕ -الفقيو محمد بن عبد العزيز بن عمي بن الحسين الخالطي الشافعي  ،توفى في
القاىرة العام (٘ ٙٚىـ ٕٔٚٙ /م )

()ٖٛ

.

ٖ -أبو الحسن محمد بن محمد الخاوراني  ،لو مسموعات بخط ولده  ،تتممذ عمى
الزمخشري  ،سمع من شيخ الدين ابي محمد عبدالجبار محمد الخاوراني

()ٖٜ

وىو عالم مشارك في بعض العموم ومن تصانيفو :نخبة األعراب  ،التصريف ،

كتاب األدوات وغيرىا توفي في العام (ٔ٘ٚىـ ٔٔٚ٘ /م)(ٓٗ).
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ٗ -أبو البشائر اسحاق بن ىبة اهلل بن صالح  ،قاضي خالط  ،كان فقيياً شافعياً
عالماً  ،حسن الكالم في الوعظ والتذكير  ،من محاسن القضاة (ٔٗ) .

٘ -محمد بن عباد بن مالك بن داود بن حسن الخالطي  ،فقيو  ،محدث  ،من
تصانيفو  ،تمخيص الجامع الكبير لمشيباني في فروع الفقو الحنفي  ،توفي في

رجب ( ٕ٘ٙىـ ٕٔ٘ٗ /م ) (ٕٗ) .

 -ٙعمي بن ىبل ويعرف بالخالطي عمي بن احمد بن عمي ( ميذب الدين ) وىو
طبيب  ،أديب  ،شاعر  ،ولد ببغداد  ،ونشأ بيا وق أر فييا االدب والطب ثم رحل
إلى الموصل  ،وخرج إلى إذربيجان وأقام بخالط  ،ومن تصانيفو  ،المختار في
الطب وىو اربعة مجمدات ولو كتاب باسم الطب الجمالي توفي في سنة (
ٜٙٔىـ ٕٜٔٔ /م) عن عمر ناىز ٘ ٜعاماً

(ٖٗ)

.

 -ٚايوب بن نصر اهلل الممقب نجم الدين الخالطي  ،كان منجم السمطان الممك
الصالح نجم الدين ايوب (  ٙٗٚ – ٖٙٚىـ ٕٜٔٗ – ٕٔٗٓ /م )  ،من
تصانيفو اصول احكام النجوم  ،السر المكتوم في إظيار ما كان متخفياً في
احكام النجوم

(ٗٗ)

.

المبحث الثاني  :الحياة السياسية
كانت خالط ضمن أمالك الدولة الحمدانية في الموصل (ٖٜٗ-ٖٔٚىـ /
 ٖٔٓٓ-ٜٕٜم)  ،وكان رجل من العرب يعرف بأبي الورد قد استولى بمن معو من
الموالين عمى بالد ارمينية بما فييا خالط ،اال انو لم يستطع االستمرار في حكميا لمدة
زمنية طويمة  ،إذ استطاع احد الغممان التابعين لسيف الدولة الحمداني اسمو نجا من
قتل أبي الورد ومن ثم االستيالء عمى خالط واعماليا  .اال ان غممان سيف الدولة
الحمداني لم يرق ليم ما قام بو نجا من قتل ابي الورد  ،فوثبوا عمى نجا في دار سيف
الدولة وقتموه عام ( ٖٗ٘ىـ ٜٙ٘ /م )

(٘ٗ)

.

بعد ذلك بقيت خالط ضمن دولة بني مروان ( ٓ ٖٛىـ ٜٜٓ /م) (مموك ديار
بكر وامد وميا فارقين ) وبموت المنصور اخر خمفائيم عام (ٜٗٛىـ ٜٔٓ٘ /م)
استولى السالجقة عمييم وانتيت دولتيم .وفي عيد السالجقة عام (ٖٜٗىـ ٜٜٔٓ /م )
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 ،استطاع شخص اسمو سكمان ( تركي االصل) االستيالء عمى خالط ،وكان سكمان
ممموكا لمممك السمجوقي صاحب مدينة َمرند التابعة إلذربيجان اسماعيل قطب الدين ،
وسمي سكمان بالقطبي نسبة الى مواله قطب الدين ( ، )ٗٙالذي تربى عنده ونشأ في
غاية الشيامة والكفاية  .في الوقت الذي كانت فيو خالط لبني مروان  ،قد كثر ظمميم
ألىميا  ،فمما اشتير من عدل سكمان القطبي وكفايتو  ،كاتبو أىل خالط  ،يستدعونو ،
فحضر وسمموا اليو المدينة

()ٗٚ

وىرب عنيا بنو مروان سنة (ٖٜٗىـ ٜٜٔٓ /م)

واستمر سكمان القطبي في حكم خالط حتى توفي سنة (٘ٓٙىـ ٕٔٔٔ /م)  ،وبعد
وفاتو حكميا ابنو ظييرالدين ابراىيم  ،وسمك سيرة أبيو  ،واستمر بحكمو حتى وفاتو في
سنة (ٕٔ٘ىـ ٕٔٔٚ /م)

()ٗٛ

فتولى من بعده اخوه (احمد) بن سكمان الحكم مدة عشرة

أشير ثم توفي فجأة  ،فحكمت والدتيما وىي إينانج خاتون  ،وبقيت مستبدة بحكم
المدينة ومعيا ابن ابنيا سكمان بن ابراىيم بن سكمان  ،وكان عمره ست سنين ،
فحاولت جدتو إينانج أم ابراىيم إعدامو لتنفرد بالحكم  ،فمما رأى كبار الدولة سوء نيتيا
لحفيدىا  ،أتفقوا عمى قتميا فقتموىا

()ٜٗ

 .وفي عام (ٕ٘ٛىـ ٖٖٔٔ /م ) استقر ابن

ابنيا سكمان بن ابراىيم في حكم خالط وتمقب ( شاه أرمن ) حتى وفاتو سنة ( ٜ٘ٚىـ
ٖٔٔٛ /م ) عن عمر ناىز ٗ ٙسنة

(ٓ٘)

 .ولما سمع بكتمر وىو من مماليك سكمان

يسكن بميافارقين(ٔ٘) ،بموت مواله  ،رحل إلى خالط بمن معو من المماليك المؤيدين لو
 ،واستولى عمى خالط عنوة وتممكيا ،وجمس عمى كرسي السمطة

(ٕ٘)

.

وفي العام (  ٘ٛٚىـ  ٜٔٔٓ /م ) كان المظفر تقي الدين عمر االيوبي قد
نازل بكتمر صاحب خالط وحاصرىا

(ٖ٘)

 ،وذلك لتحقيق ارادة صالح الدين االيوبي

في تكوين جبية اسالمية موحدة لمواجية الغزو الصميبي  ،ثم جرت بين بكتمر وصالح
الدين االيوبي فتن وحروب اال ان وفاة صالح الدين االيوبي في سنة ( ٜ٘ٛىـ /
ٕٜٔٔم ) حالت دون ان يحقق ىدفو بضم خالط إلى الدولة االسالمية  ،ولما بمغ
بكتمر وفاة صالح الدين االيوبي  ،اسرف في إظيار الشماتة  ،وضرب البشائر بالبالد
 ،وفرح فرحاً كثي اًر  ،وسمى نفسو الممك العزيز
443

(ٗ٘)

ال
 ،اال ان فرحو لم يدم طوي ً

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

فعاجمتو المنية في أول جمادى األولى من السنة ذاتيا  ،قتل بكتمر صاحب خالط ،
وكان بين مقتمو وبين وفاة صالح الدين االيوبي شيران

(٘٘)

.

وكان بكتمر حسن السيرة متصدقاً دين ًا صالحاً  ،قد ضبط االمور واحسن لمرعية

واولى العمماء عنايتو

()٘ٙ

 ،ولبكتمر ممموك اسمو ىزار ديناري  ،قد تزوج ابنتو ،

وطمع في الممك فدبر مكيدة لقتمو

()٘ٚ

 .إذ جاءه أربعة عمى زي الصوفية  ،فتقدم واحد

منيم فضربو بسكين في جوفو فمات من ساعتو

()٘ٛ

.

وممك ىزار ديناري مدينة خالط واعماليا  ،وكان تاجر جرجاني اسمو عمي قد
جمبو إلى خالط  ،فاشتراه سكمان بن ابراىيم ( صاحب المدينة) (ٜ٘ٚ-ٕ٘ٛىـ /

ٖٖٖٓٔٔٔٛ-م) ،فأعجب بو فجعمو ساقياً لو (.)ٜ٘فمما تولى بكتمر خالط  ،بعد وفاة

سكمان بن ابراىيم  ،بقى ىزار ديناري من اكبر االمراء في المدينة  ،وزوجو من ابنتو

(عينا خاتون) وبعد تدبير مقتمو  ،استولى عمى السمطة في مدينة خالط واعتقل كل من
محمد بن بكتمر البالغ من العمر نحو سبع سنين ووالدتو واودعيم السجن في قمعة
ارزاش عوش ،واستمر في حكم المدينة حتى وفاتو عام (ٜٗ٘ىـ ٜٔٔٚ /م )  ،وبعد
وفاتو استولى عمى خالط ممموكو (قتمغ) وكان ارمني االصل  ،فممك خالط نحو سبعة
ايام ،ثم اجتمع عميو اىميا وانزلوه من القمعة  ،ثم وثبوا عميو فقتموه

(ٓ)ٙ

.

اتفق كبار ووجي اء المدينة باحضار محمد بن بكتمر من القمعة التي كان فييا
معتقالً  ،واقاموه في مممكة خالط  ،ولقبوه بالممك المنصور

(ٔ)ٙ

.

وقام بتدبير أمره شجاع الدين قتمغ الدوادار  ،واستقر محمد بن بكتمر في حكم

خالط إلى سنة ( ٕٓ ٙىـ  ٕٔٓ٘ /م) فقبض عمى اتابكو ومدبر أمره شجاع الدين
قتمغ وحبسو ثم قتمو

(ٕ)ٙ

.فخرج اليو ممموك يقال لو عز الدين بمبان  ،سار إلى مدينة

مإلذ كرد فممكيا مع اعماليا ،ثم اتجو يريد االستيالء عمى خالط بعد اتفاقو مع العسكر
،وبالفعل استطاع تحقيق ذلك وتم القاء القبض عمى محمد بن بكتمر وحبسوه ثم خنقوه
(ٖ)ٙ

.

أدعوا انو سقط من تمقاء نفسو
ورموه من سور القمعة إلى اسفل و ّ
استمر عزالدين بمبان في حكم مممكة خالط الى ان استولى الممك االوحد نجم
الدين ايوب بن الممك العادل االيوبي عمى حصون من اعمال خالط زحف الييا سنة
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(ٖٓٙىـ ٕٔٓٙ /م) مما ادى إلى نشوب معركة بين الفريقين انتيت بيزيمة بمبان الذي
بعث إلى طغريل بن قمج ارسالن صاحب ارزن يستنجده

(ٗ)ٙ

 .فجاء في عساكره

واجتمع مع بمبان والتقى الطرفان  ،وانيزم الممك االوحد نجم الدين  ،ثم غدر طغريل
ببمبان إذ قتمو بعض اصحاب طغريل بن قمج ارسالن

(٘)ٙ

وقصد طغريل ان يستولي

عمى خالط وسار الييا ليممكيا ،لم يجبو اىميا الى ذلك وعصوا عميو وطرده

اىميا(،)ٙٙسار الى مإلذكرد  ،فامتنعت عميو،ثم عاد الى بمده أرزن (.)ٙٚ

كاتب اىل خالط الممك االوحد نجم الدين االيوبي  ،فسار الييم وتسمم خالط
واعماليا واستقر ممكاً بيا

()ٙٛ

 ،وكره المجاورون لو ممكو  ،خوفا من ابيو الممك العادل

االيوبي صاحب مصر (ٙٔ٘-ٜ٘ٛىـ ٕٔٔٛ-ٜٖٔٔ /م)  ،وكذلك خافو الكرج

وكرىوه ،فتابعوا الغارات عمى اعمال خالط وبالدىا والممك االوحد في خالط ال يقدر
عمى مفارقتيا

()ٜٙ

.

وبذلك انقرضت دولة بني سكمان من خالط واصبحت لبني ايوب  ،وارسل
الممك العادل االيوبي الى الخميفة العباسي الناصر لدين اهلل ( ٕٕ٘ٙ-٘ٚىـ /
ٕٕٔ٘-ٜٔٔٛم)  ،يطمب التشريف والتقميد  ،عمى مصر والشام والشرق وخالط ،
فأجابو الى ما طمب

(ٓ)ٚ

.

استمر الممك االوحد في ممك خالط حتى وفاتو عام ( ٙٓٚىـ ٕٔٔٓ /م ) ،
فسار اخوه الممك االشرف وممك خالط وتمقب بمقب بني سكمان شاه ارمن

(ٔ)ٚ

 .وفي

سنة (ٜٙٓىـ ٕٕٔٔ /م ) خرج الممك العادل من مصر إلى الشام  ،عازماً المسير إلى

خالط  ،إذ بمغو موت ولده االوحد  ،واستيالء االشرف عمى مممكة خالط وعمى ما بيا
من االموال بغير امره  ،فمما وصل الممك العادل خالط ودخل الييا  ،اعتذر اليو ولده
االشرف  ،معمالً أنو خاف أن يسبقو أحد من المموك المجاورين الييا فيممكيا  ،فقبل

عذره واستمر فييا

(ٕ)ٚ

 .ولم يكن لمممك االشرف ولد وكان عاق اًر فجعل أخوه الممك

غازي ولي عيده واعطاه ميافارقين وخالط وىي اقميم عظيم يضاىي ديار مصر وسيره
إلى خالط اول عام (ٙٔٛىـ ٕٕٔٔ /م )

(ٖ)ٚ

 ،ثم تراجع الممك االشرف عن ذلك فعاد

إلى خالط وسممت اليو واخذىا من اخيو في جمادى االخرة من سنة ( ٕٔٙىـ /
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ٕٕٗٔ م ) وكان أىميا يريدون االشرف ويختارون دولتو لحسن سيرتو فييم وسوء سيرة
اخوه غازي

(ٗ)ٚ

.

ال االىتمام
اال ان انيماك االشرف موسى بأمور االفرنج الصميبيين بالشام  ،ميم ً

باالجزاء النائية من مممكتو  ،وتوسع المغول باتجاه الغرب  ،استغل عالء الدين كيقبإذ
صاحب الروم ىذه االوضاع وتحرك ليتوسع عمى حساب االيوبيين  ،فارسل جيشاً في

عام (ٕٜٙىـ ٕٖٔٔ /م) واستولى عمى مدينة خالط وتوغل في بالد االرمن

(٘)ٚ

 .وفي

عام (ٖ٘ٙىـ ٕٖٔٚ /م) توفي االشرف موسى  ،بقيت خالط واعماليا ما بين الروم
وااليوبيين حتى استيالء التتار عمييا نيائيا في عام (ٙ٘ٛىـ ٕٔٙٓ /م)  ،كما موضح
في المبحث الثالث من ىذا البحث .
المبحث الثالث  :خالط وعالقاتها بالقوى المجاورة
كان لخالط عالقات مع عدد من الممالك والقوى التي برزت عمى سطح
االحداث واستمرت ىذه العالقات مع وجود االيوبيين في خالط  ،وتميزت بطابعيا
السياسي والعسكري  ،والتي ىي امتداد لعالقات االيوبيين مع ىذه القوى  ،وعبرت عن
طبيعة التحالفات السياسية والعسكرية التي فرضيا الواقع  ،والعطاء صورة واضحة عن
طبيعة ىذه العالقات ال بد من تناول عالقتيا بالكرج والخوارزمية والفرنج الصميبين
والتتار .
أ -العالقات مع الكرج  :الكرج احدى القوميات التي تقطن القفقاس ( جبال القوقاز)
وليم دولة تنسب الييم ولغة خاصة بيم وقوة عسكرية كثيرة العدد

()ٚٙ

 .وتقع خالط

إلى الجنوب من دولتيم  ،وناصبوىا العداء النيا ضمن امالك الدولة االسالمية
لمسالجقة ومن بعدىم االيوبيين

()ٚٚ

،وشاركوا في الحمالت العسكرية ضد خالط

وأعماليا ففي العام (ٖٗٙىـٔٓٚٓ/م) شارك الكرج مع ممك الروم والقوات المتحالفة
معو في قصد بالد االسالم فوصموا الى مإلذكرد من اعمال خالط والتقوا مع السمطان
السمجوقي الب أرسألن مع ما عنده من العساكر عند مدينة خالط فالتقى الفريقان في
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معركة دارت رحاىا عمى الروم والمتحالفين معيم من الكرج وغيرىم فانيزموا امام
المسممين وتم اسر مقدميم وحمل الى السمطان فجدع انفو

()ٚٛ

.

ولما قوي امر السالجقة وسيطروا عمى السمطة ،ىابيم الكرج فامسكوا عن
االغارة عمى البالد المجاورة التابعة لمسالجقة بما فييا خالط واعماليا  ،ولما ضعفت
الدولة السمجوقية رجعوا الى الغارة فكانت سراياىم وسرايا القفجاق المتحالفة معيم تغير
عمى البالد المجاورة

()ٜٚ

وفي العام(ٔٓٙىـٕٔٓٗ/م) خرج الكرج فخربوا بالد إذربيجان المجاورة  ،وقتموا
وسبوا  ،ووصموا الى خالط  ،فخرج لحربيم عسكر خالط  ،وعسكر ارزن الروم
المتحالفين معيم  ،فالتقوا مع الكرج  ،ونصر اهلل االسالم وانيزم الكرج وقتل في
المعركة ممك الكرج

(ٓ)ٛ

.

وفي العام(ٖٓٙىـٕٔٓٙ/م) استطاع ممك الكرج االستيالء عمى حصن قرس،
وىو من اعمال خالط  ،بعد مياجمة الحصن وحصاره لمدة طويمة  ،وضيقوا عمى من
فيو  ،واخذوا دخل الوالية عدة سنين  ،وكان كل من نزل خالط ال ينجدىم وال يسعى
في راحة تصل الييم  ،وكان الوالي بيا يواصل رسمو في طمب النجدة وازاحة من عميو
من الكرج ،فال يجاب لو دعاء  ،فمما طال االمر عميو ورأى ان ال ناصر لو صالح
الكرج عمى تسميم القمعة عمى مال كثير واقطاع يأخذ منيم  ،وصارت خالط دار شرك
بعد ان كانت دار توحيد  ،اما المموك األيوبيون فمم يمتفت منيم احد عمى سد الثغور
وحفظ البالد من الغزاة  ،اال ان االختالف الذي حدث فيما بين الكرج انفسيم بسبب
وصول االخبار بموت ممكتيم  ،انقذ مدينة خالط من عساكرىم(ٔ.)ٛ

استمر الكرج بموقفيم العدائي لمدينة خالط لعدة اسباب منيا  :كونيا متاخمة
ليم من الجنوب  ،والبعاد االيوبيين عنيم  ،وخصوصاً الممك العادل صاحب مصر

والشام  -والد الممك نجم الدين ايوب صاحب الجزيرة وخالط  -الذي ييابو المموك
المجاورين لمدينة خالط  ،تابع الكرج غاراتيم عمى اعمال خالط وبالدىا  ،ففي الوقت
الذي كان الممك نجم الدين مقيماً في قمعة خالط ال يقدر عمى مفارقتيا خوفاً من

احتالل يا من الكرج والمتحالفين معيم وبعد ان ضيقوا عميو  ،اعتزل جماعة من عسكر
443

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

خالط مستغمين االوضاع السيئة وما القوه من اإلذى من الكرج وااليوبيين عمى ٍ
حد
سواء  ،استطاع الكرج االستيالء عمى حصن وان من اعمال خالط وىو من اعظم
الحصون وامنعيا  ،واجتمع الييم جمع كثير وممكوا مدينة ارجيش من اعمال خالط
ايضاً

(ٕ)ٛ

 .في ظل ىذه الظروف الصعبة أرسل الممك نجم الدين ايوب الى ابيو الممك

العادل يعرفو الحال  ،ويطمب منو نجده وان يمده بعسكر لمعالجة الموقف وتيديدات

القوى االقميمية فضالً عن المتحالفين معيم من الداخل  ،وعمى الفور استجاب لو والده

 ،فسير اليو اخاه الممك االشرف موسى بن العادل في عسكر  ،فاجتمع االخوان في
عسكر كثير  ،وحاصروا قمعة وان  ،وبيا الخالطية وجدوا في قتاليم  ،فضعف أولئك
عن مقاومتيم فسمموىا صمحاً وخرجوا منيا

(ٖ)ٛ

.

عاود الكرج غاراتيم عمى اعمال خالط بعد ان ممكيا الممك االوحد نجم الدين ،

في العام ( ٘ٓ ٙىـ ٕٔٓٛ /م ) ساروا بعساكرىم الى مدينة ارجيش فحاصروىا
(ٗ)ٛ

 ،واخذوا جميع ما فييا من االموال واالمتعة

وممكوىا عنوةً واستباحوىا وخربوىا
وسبوا اىميا واحرقوىا  ،حتى اصبحت خاوية عمى عروشيا  .وكان االوحد في خالط ،
فمم يقدم عمى الكرج لكثرتيم وخوفو من اىل خالط  ،لما كان اسمفو الييم من القتل
واإلذى  ،فخاف ان يخرج منيا وال يمكن العودة الييا  ،ثم عاد الكرج الى بالدىم
غانمين

(٘)ٛ

.

بعد ان ممك الكرج مدينة ارجيش واسروا الكثير من المسممين فييا  ،اتفق ان
ممكيم المدعو ( إيواي ) قد شرب الخمر وسكر فحسن لو السكر انو تقدم الى مدينة
خالط الحتالليا ( .)ٛٙفقصدىا مع عسكره في  ٔٚربيع االخر من عام ( ٙٓٚىـ /

ٕٓٔٔ م ) فحاصرىا  ،اال ان المسممين استطاعوا من اسر ممكيم ( إيواي ) في اثناء
وقوعو في حفرة داخل الربض فحمل اسي اًر الى الممك االوحد نجم الدين بن العادل ،
فكان القبض عميو فرصة لممسممين في إمالء شروطيم عمى الكرج مقابل اطالق سراحو

من االسر منيا  ،الرحيل عن بالدىم  ،ودفع مبمغ من المال قدره مائة الف دينار ،
اطالق سراح خمسة االف اسير من المسممين  ،وان يمتزم بالصمح مدة ثالثين سنة ،
وان يزوج ابنتو لمممك االوحد فوافقو عمى ذلك كمو
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()ٜٛ

.

بعد ىذه االتفاقية التزم الطرفان بما نصت عميو  ،ولم يحاول الكرج التقرب من
امالك االيوبيين المنشغمين بالفرنج  .اال انو في العام ( ٖٕٙىـ ٕٜٔٔ /م ) استطاع
جالل الدين منكبرتي الخوارزمي من إيقاع اليزيمة بالكرج بعد ان عادوا الى بالدىم
حشدوا وجمعوا من االمم المجاورة فمقييم عمى مشارف مدينة تفميس (تبميسي العاصمة
الجورجية اآلن )  ،إذ جعل ليم الكمائن في عدة مواضع  ،الى ان التقوا واقتتموا  ،فولى
الكرج منيزمين  ،واخذتيم سيوف المسممين من كل جانب  ،ولم تزل العساكر تتبعيم
وتستقصي في طمبيم الى ان كادوا ان يفنوىم  ،ونزل جالل الدين قرب تفميس وىي دار
ممكيم  ،وسار في بعض االيام في طائفة من العسكر الخوارزمي  ،لينظر الييا ،
ويبصر مواقع النزول عمييا  ،وكيف يقاتميا  ،وكمن اكثر العسكر معو في عدة مواضع
 ،ثم تقدم في نحو ثالثة آالف فارس  ،فمما راه من بيا من الكرج طمعوا فيو لقمة من
معو  ،ولم يعمموا ما معو  ،فظيروا اليو  ،فقاتموه  ،فتأخر عنيم  ،فقوي طمعيم  ،فظنوه
منيزماً  ،فتتبعوه  ،فمما توسطوا العساكر خرجوا عمييم  ،ووضعوا السيف فييم  ،فقتل

اكثرىم  ،وانيزم الباقون الى تفميس وتبعيم المسممون  ،فألقى الكرج بأيدييم واستسمموا

من قمة عددىم  ،وممئت قموبيم خوفاً ورعباً

(ٓ)ٜ

.

ىذه تفميس من احصن البالد وامنعيا  ،وىي عمى جانبي نير الكرج  ،ولقد جل

ىذا الفتح وعظم موقعو في بالد االسالم  ،فكان الكرج يقصدون اي بالد ال يمنعيم
عنيا مانع  ،وال يدفعيم عنيا دافع فبعد ان دخموا خالط والكثير من اعماليا وحصونيا
 ،جعموا اىل خالط يبنوا لمكرج بيعة ( موقع ) يضرب فييا الناقوس امعاناً منيم في ذل

فمن اهلل سبحانو عمى اىميا وعمى المسممين في حفظ ىذا الثغر الذي
اىميا المسممون َ ،
يعد من اعظم الثغور ضر اًر عمى المسممين ولم يستطع احد قبل جالل الدين منكبرتي
ان يقدم عمييم ىذا االقدام وال فعل بيم ىذه االفاعيل وابعد شرىم

 -6العالقات مع الخوارزمية
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سار جالل الدين منكبرتي ( وىو اخر سمطان خوارزمي فر امام المغول ووصل
إلى إذربيجان وممكيا وجاور مدينة خالط واعماليا ) من تفميس

(ٖ)ٜ

الى كرمان

(ٗ)ٜ

،

وترك فييا عسك اًر مع وزيره شرف الممك  ،فقمت عمييم الميرة  ،فساروا بحثاً عن الغنائم

 ،فكان طريقيم عمى اطراف والية خالط  ،فسمع النائب عن الممك االشرف بخالط ،

وىو الحاجب حسام الدين عمي الموصمي

(٘)ٜ

 ،فجمع العسكر  ،بعد ان ارتاب منيم ،

وسار اليي م  ،فالتقى معيم واوقع بيم  ،استطاع ان يستنفذ ما معيم من الغنائم  ،وعاد
بيا مع ع سكره سالمين الى خالط  ،اما وزير جالل الدين فأنو خاف منيم  ،فارسل الى
صاحبو يعرفو الحال ويطمب منو اتخإذ االجراءات الالزمة بذلك

()ٜٙ

 .وفي الحال سار

جالل الدين فنازل مدينة مإلذ كرد وىي من اعمال خالط  ،في يوم السبت الثالث عشر
من ذي القعدة عام ( ٖٕ ٙىـ ٕٕٔٙ /م ) ثم رحل عنيا بعد ذلك متوجياً الى مدينة

خالط فنازليا يوم االثنين الخامس عشر ذي القعدة من السنة ذاتيا  ،وحاصرىا اربعين

يوماً تقريباً  ،ووصل الى سور البمد وقاتل اىل خالط قتال من يمنع عن نفسو ،

وحريمو ومالو مما حال دون دخوليا  ،ثم اقام عمييا الى ان اشتد البرد  ،ونزل الثمج ،
فرحل عنيا يوم الثالثاء ثالثة وعشرين من ذي الحجة من عام ( ٖٕ ٙىـ ٕٕٔٙ /م )

()ٜٚ

.
بالرغم من انسحاب جالل الدين عن خالط  ،اال انو اوقع خسارة بيا وذلك من

خالل عبث الخوارزمية بالمدينة  ،االمر الذي ادى بالحاجب حسام الدين عمي
الموصمي نائب االشرف بالمدينة ان يقود الحامية العسكرية ويسير بيم الى إذربيجان
وىي من امالك جالل الدين منكبرتي  ،انتقاماً من الخسارة التي لحقت بخالط ،
فاستطاع ان يممك بعض الحصون وذلك في عام ( ٕٗ ٙىـٕٕٔٚ /م)(.)ٜٛ

بعد ذلك وكرد فعل لما اقدم عميو الحاجب حسام الدين عمي الموصمي توجو
جالل الدين الى خالط عام ( ٕ٘ ٙىـ  ٕٕٔٛ /م) في محاولة لالستيالء عمييا  .اال
ان ىذه المحاولة لم يكتب ليا النجاح  ،واكتفى جنده في نيب القرى والقتل والسمب

()ٜٜ

 .ومن اسباب فشل المحاولة سقوط الثمج وبرد الشتاء مما ادى ذلك الى عودة جالل
الدين الى بالده

(ٓٓٔ)

 .وك ان الممك االشرف قد ارتاب من تصرفات نائبو في خالط
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حسام الدين عمي الموصمي ولم يرضى عمى ما اقدم عميو

(ٔٓٔ)

 ،فارسل ممموكو عز

الدين ايبك االشرفي الى خالط  ،فقبض عمى الحاجب حسام الدين الموصمي وحبسو ثم
قتمو  ،وكان حسام الدين ىذا من اىل الموصل  ،وخدم الممك االشرف وجعمو نائبو
بخالط

(ٕٓٔ)

وقد اشار ابن االثير الى صفاتو ومحاسنو فقال عنو " كان ناصحاً لمممك

االشرف  ،حافظاً لبالده  ،حسن السيرة مع الرعية  ،ووقف ىذه المدة الطويمة في وجو

جالل الدين وحفظ خالط حفظاً يعجز غيره عنو "

(ٖٓٔ)

.

اما سبب مقتمو فقيل ان ذلك لذنب منو لم يطمع عميو الناس  ،وىرب ممموك

لحسام الدين الموصمي ولحق بجالل الدين

(ٗٓٔ)

 ،وفي اثناء حصار جالل الدين

لخالط وقبل االستيالء عمييا اوفد عز الدين ايبك رسوالً من الممك االشرف الى جالل
الدين  ،وسممو رسالة تتضمن الخضوع والطاعة لو  ،وان ما اقدم عميو الممك االشرف

من قتل الحاجب حسام الدين كان لسوء ادبو والوصول الى بالده من غير امر صدر
لو

(٘ٓٔ)

 .فمم يمتفت جالل الدين الى رسالتو او يرد الجواب  ،بل اتجو الى خالط في

اوائل شوال عام (  ٕٙٙىـ  ٕٕٜٔ /م ) وحاصرىا  ،واقام عمييا جميع الشتاء  ،وفرق
كثي اًر من عساكره في القرى والبالد القريبة من شدة البرد  ،وكثرة الثمج  ،ونصب عمييا

المنجنيقات  ،والتقى الجيشان واشتد القتال واىميا صابرون  ،فقمت اقواتيم حتى اكل

الناس الغنم  ،ثم البقر  ،ثم الخيل والحمير والكالب  ،وصبروا صب اًر لم يمحقيم فيو احد

()ٔٓٙ

.

وكاتب الخميفة المستنصر باهلل العباسي (ٖٕ ٙٗٓ-ٙىـٕٕٔٗ - ٕٕٔٙ /م)
جالل الدين يشفع ألىميا فمم يقبل طمبو وبقى محاص اًر ليا الى اواخر جمادي االولى (
ٕٙٚىـ ٕٖٔٓ /م ) فاقتحميا وممكيا عنوةً  ،فقبض عمى نائبيا عن الممك االشرف
النائب عز الدين ايبك فقتمو ممموك حسام الدين الذي لحق بجالل الدين ثأ اًر لمواله

حسام الدين الموصمي (()ٔٓٚالنائب نفسو لمممك االشرف في مدينة خالط ) ،ووضع

السيف في رقاب اىميا ،وسبى عسكره الحريم ومات بعض سكانيا جوعاً ونيبت

االموال(،)ٔٓٛوفعل في اىميا ما يفعمو التتار من القتل واالسترقاق والنيب(.)ٜٔٓ
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اما موقف الممك االشرف صاحب الجزيرة وخالط ( ت ٖ٘ ٙىـ ٕٖٔٚ /م) من
اعمال الخوارزمية وما جرى منيم في خالط  ،فأنو اتخذ اجراءات سريعة منيا ،انو سار
من دمشق الى اخيو الممك الكامل بمصر يستنجده لمعالجة الموقف  ،وجمع العساكر ،
فجمعت الجيوش من الجزيرة والشام ومصر

(ٓٔٔ)

 ،وساروا جميعاً الى بالد الروم واتفقوا

مع ممكيا عالء الدين كيقبإذ بن كيخسروا عمى حرب جالل الدين منكبرتي  ،وساروا
جميعاً الى خالط

(ٔٔٔ)

 ،وكانوا من حيث العدة والعدد فوق تصورات وتوقعات جالل

الدين منكبرتي  ،والتقى الفريقان بناحية إذربيجان في رمضان ( ٕٙٚىـ ٕٖٔٓ /م ) ،

وجرت المعركة ودارت برحاىا عمى جالل الدين وعسكره  ،فولى منيزماً  ،وىمك غالب
عسكره قتالً وتردياً  ،وارتجع الممك االشرف خالط وىي خراب (ٕٔٔ).

بعد نياية المعركة وخسارة جالل الدين فييا ترددت الرسل بينيما حول الصمح ،

فاصطمحوا وتحالفوا وتقرر فيو لكل واحد منيما ما بيده من البالد

(ٖٔٔ)

شروط االتفاق اطالق سراح اسرى خالط الذين كانوا في حوزة جالل الدين

 ،وكان من

(ٗٔٔ)

.

واخي اًر ان ىذا االتفاق بداية لعالقة جديدة وفرصة لجالل الدين منكبرتي لتحسين

عالقاتو مع القوى االسالمية االقميمية لتجنب الخطر المشترك القادم من الشرق وورود
االخبار عن خروج التتار قاصدين جالل الدين في إذربيجان  ،ولكن بعد فوات االوان ،
إذ استنجد جالل الدين باألمراء والمموك المسممين فمم يجد إذناً صاغية  ،وترك ليواجو

مصيره المحتوم امام التتر  ،فانيزم منيم ووصل الى جبال ميافارقين وقتل عمى يد احد

االكراد عام ( ٕٙٛىـ ٕٖٔٔ /م ) انتقاماً ألخيو الذي قتل عمى يد القوات الخوارزمية

في خالط

(٘ٔٔ)

.

 -4العالقات مع الفرنج الصميبيين :

دور ميم في التصدي لمفرنج من خالل مشاركة اىميا مع
كان لمدينة خالط ٌ
العساكر االسالمية  ،ففي العام ( ٗٓ٘ىـ ٔٔٔٓ /م ) جيز السمطان السمجوقي محمد

ب جماعة من المموك معيم  ،منيم قطب الدين
شاه العساكر الى الشام لقتال الفرنج َ
وند َ
سكمان ممك خالط  ،فاختمفت اآلراء ألمور وقعت  ،ورجع كل واحد الى بالده وعاد
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قطب الدين سكمان مريضاً حتى وصل ميافارقين فمات فييا في العام ذاتو  ،وحمل
تابوتو الى خالط فدفن فييا  .وكان لسكمان وقائع مع الفرنج كثيرة ومواقف(. )ٔٔٙ

وفي العام ( ٘٘ٙىـ ٜٔٔٙ /م )  ،ارسل الممك العادل نور الدين زنكي –
صاحب الشام – العماد الكاتب رسوالً الى الممك شاه ارمن ظيير الدين – صاحب

خالط – يطمب منو مدداً  ،لمقاء الفرنج  ،فأجابو الى ذلك (. )ٔٔٚ
 -3العالقات مع التتار :

تعرضت بالد المشرق االسالمي الى ىجمات قوة جديدة قادمة من اواسط اسيا
واجتازت بالد التركستان ثم بالد ما وراء النير وعبرت طائفة منيم الى خراسان
فجاوزوىا الى بالد الجبال ووصموا الى حدود العراق في حدود عام (ٙٔٚىـ ٕٕٔٓ /م
)  ،وفي عام ( ٕٙٛىـ ٕٖٔٔ /م ) ساق التتار خمف جالل الدين منكبرتي فانيزم
من يم وكان من نتائج ىروبو مقتمو  ،مما كان لو االثر الكبير في تمكن التتار وتقدميم
في بالد الجزيرة

()ٔٔٛ

.

وباتت خالط عمى ابواب التتار  ،وقصد طائفة منيم مدينة بدليس القريبة منيا

وتحصن اىميا بالقمعة والجبال وتعرضت خالط الى سيوف التتار ثم رحموا عنيا(.)ٜٔٔ

وفي عام ( ٔٗٙىـ ٕٖٔٗ /م ) قصدت التتار بالد الروم  ،فأستنجد صاحبيا
غياث الدين كيخسروا بن كيقبإذ بالحمبيين  ،فارسموا لو نجده  ،وجمع العساكر من كل
جية والتقوا مع التتر فانيزم ت عساكره ىزيمة قبيحة  ،وتحكمت التتار في البالد ،
وكان من نتائج ذلك استيالئيم عمى مدينة خالط

(ٕٓٔ)

.

اما موقف الممك االشرف صاحب الجزيرة وخالط  ،فانو لم يقدم ما ىو مطموب
لمقاومة ىذا الخطر الكبير قياساً الى االمكانات والقوة التي يمتمكيا بني ايوب  ،ونتيجة

حران تقصد بغداد فوقعوا عمييا ،فأخذوا منيم
لذلك تعرض التتار لقافمة خرجت من َ
ستمائة حمل سكر مصنع في مصر وستمائة الف دينار ثم رجعوا الى خالط (ٕٔٔ) .
ُعني االشرف بأمر التتار بعد ان قاموا بسمسمة من الغارات والسمب والنيب
والقتل ثم العودة شرقاً  .إذ ان التتار قرروا اقتحام خالط وىي عاصمة الجزيرة  ،واغنى
مدنيا وتعد من اكبر المرتكزات االيوبية فييا .
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اما التت ار فبدأوا بتطبيق الجزء الثاني من خطتيم والمتمثل بالغارات واالستطالع
وكشف المنطقة وترويع الناس  ،حتى ال يبقى من لو قدرة عمى المقاومة  ،ثم يياجمون
المدن الميمة  ،ويقيمون مرتكزات حكميم فييا  ،وقد وصمت العساكر االيوبية الى
الجزيرة الفراتية  ،وجاءت االخبار برحيل التتار المحاصرين لخالط  ،واشار منذر
ال عن ابن نظيف الى سبب رحيل التتار بقولو فرحموا عنيا خوفاً من السمطان
الحايك نق ً

االيوبي  ،فالقوة التتارية المحاصرة لخالط ال يمكن ان تقاوم العساكر االيوبية المتجمعة

 ،والتتار لم يكونوا قد وصموا الى المرحمة الثالثة من خطتيم وىي الزج بكامل قواتيم في
المعركة  ،وسيتم ذلك مع ىجوم ىوالكو بعد فراغو من بغداد  ،اما السمطان االيوبي
الكامل لم يتعقب التتار  ،بل عاد دون اي صدام معيم

(ٕٕٔ)

 .وفي يوم الجمعة الثاني

والعشرين من رمضان عام (ٙ٘ٚىـ ٕٜٔ٘ /م ) وبعد سقوط بغداد واحتالليا وتدميرىا
وصل التتار الى مدينة خالط وجبال ىكار القريبة منيا والتي كانت مق اًر ومف اًر لألكراد
الضالين  ،فقتل التتار كل شخص وجدوه منيم

(ٖٕٔ)

.

وفي يوم االحد الرابع والعشرين من جمادي االخرة عام ( ٙ٘ٛىـ ٕٔٙٓ/م) بمغ
ىوالكو خان أخالط

(ٕٗٔ)

 ،وبذلك يكون حكم بني ايوب بخالط قد تالشى نيائياً بعد

استيالء التتار عمى بالد الجزيرة والشام  ،لتبدأ مرحمة تاريخية جديدة عاشتيا المنطقة
في ظل الحكم التتاري .
وفي العام ( ٜٚٙىـ ٖٜٖٔ /م ) تعرضت المنطقة ليجمة تترية جديدة بقيادة
تيمورلنك الذي سار الى ماردين وتممك البالد باسرىا واستولى عمى بالد الجزيرة وقتل
ما ال يحصى  ،ثم توجو الى خالط ففعل بيا نحو ذلك
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المرجع  /االطمس التاريخي  ،المؤلف  :محمود عصام الميداني  ،دار دمشق لمنشر
والطباعة والتوزيع  ،ط  ، ٕٓٓٙ ، ٔ /دمشق  ،سوريا  ،صٓ. ٛ
خاتمة بأهم النتائج :

بعد االطالع عمى المصادر العربية ذات الصمة بموضوع البحث  ،يمكن ان نمخص

اىم النتائج التي توصل الييا البحث وكما يأتي :
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ٔ -حظيت معظم المدن في بالد الشام والجزيرة الفراتية بدراسات وافية  ،في حين لم
تحظ مدينة خالط  ،رغم اىميتيا في تمك الفترة الزمنية  ،بدراسة او بحث
مستقل ،فكان اختياري لموضوع البحث ان اظير الدور الميم الذي ادتو ىذه
المدينة في احمك الظروف السياسية والعسكرية التي مرت بيا المنطقة .
ٕ -ان مدينة خالط مدينة قديمة ذكرتيا المصادر العربية قديماً  ،وان القالع

والحصون والوسائل الدفاعية االخرى فييا ترجع الى عصر ما قبل االسالم
واستخدمت بعد ذلك كوسائل لمدفاع اثناء تعرضيا لميجمات من القوى الخارجية

المعادية التي حاولت احتالل المدينة .
ٖ -ارتبط تطورىا االقتصادي بالتجارة واالسواق واالنتاج الزراعي فييا وتطور
الخانات والنقل مما ساعد ذلك عمى ازدىارىا وزيادة اىميتيا االقتصادية .
ٗ -ان موقعيا المتميز عمى اطراف الدولة االسالمية جعميا محط انظار القوى
الخارجية كونيا الخط الدفاعي االول  ،اتخذىا االيوبيون نقطة ارتكاز ميمة
وموقعاً متقدماً استطاعت ان تصمد وتقف امام القوى المعادية .

٘ -تعددت فييا القوميات واالديان وممارسة جميع سكانيا لمحريات الفكرية والدينية
واصبحت رم اًز لمتعايش السممي مع بعضيم .

دور كبير في التصدي لميجمات الخارجية من خالل مشاركة
 -ٙكان لممدينة ٌ
عساكرىا مع القوى االسالمية االخرى في الدفاع عن االراضي االسالمية .
 -ٚمن خالل المصادر العربية اتضح ان مدينة خالط وصمت الى اقصى تطورىا
واىمي تيا في العصر االيوبي  ،كانت خالط ضمن اىدافيم لتحقيق الوحدة
االسالمية  ،اال ان الصراع داخل االسرة االيوبية خصوصاً بعد وفاة الممك
العادل صاحب مصر ( ت ٘ٔٙىـ ٕٔٔٛ /م ) وانشغال االيوبيين بالصراع

عمى السمطة فضالً عن اطماع القوى الخارجية كالمغول والفرنج الصميبين

وغيرىما  ،االمر الذي حال دون ُعنياميم باالطراف مما سيل ذلك عمى ىذه
القوى انتزاع الكثير من المدن ومنيا خالط .
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City Khalat In Arabic sources
"493 – 658 AH / 1099 – 1260 AD"
Study of a civilized political

D.Hussein Kazem Khyoun

The Educational Muqdadiyah
Abstract :
Ensure the research topic, Khalat through Arabic sources
duration (493-658 AH / 1099-1260 AD), a period stretching
from the family built Skman seized power in the city and its
affiliate until its fall on the impact of attacks titers in the year
(658 AH - 1260 AD) after the fall of the cities of the Levant.
Research topic included a brief historical overview of the city to
the Islamic conquest, as well as the most important cultural
centers in the city Castles and other forts. It also touched on the
cultural life of the city.
As for the political side, it has characterized era political
developments and military in the Islamic countries, which
reflected on the history of the city in that era, who had managed
the family called brown Skman to seize power for a specific time
period, as a result of political unrest and after the emergence of
the Aioubin in the area of the island and the Levant and strategic
considerations sought to build a unified Islamic state and to
provide security and defense lines along the northern border
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adjacent to the states of rum and Karaj and securing the front
lines as well as the economic importance of the city khalat and
its excellent location, which is a land bridge linking the East and
the Islamic countries rum and the Islamic Maghreb.
The city of khalat an important cultural center and a major base
for Aioubin they have taken a leading position to repel the raids
external forces karaj the algorithm and who sought to control
them, not because they were defeated in front of the Tatars to
end primarily titers control of the khalat as is the case with cities
of the Levant.
And so I moved to the rule of Tatars who wreaked havoc and
killed and negatively, faded Aioubin rule.
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الهوامش :
ِ -9خالط  ،ويقال بيمزة اوليا ( أخالط )  .أبو الفدا الممك عماد الدين اسماعيل بن
عمي

( ت ٕٖٚىـ ٖٖٔٔ /م ) – تقويم البمدان  ،طبع الطباعة السمطانية

 ،باريس  ، ٔٛٗٓ ،صٗ. ٖٜ
-6ياقوت الحموي  ،شياب الدين ياقوت بن عبداهلل ( ت ٕٙٙىـ ٕٕٜٔ /م ) –
معجم البمدان  ،تقديم محمد عبد الرحمن المرعشمي  ،دار احياء التراث العربي ،
بيروت  ،ط ، ٕٓٓٛ ، ٔ/مجمد . ٕٗٔ / ٕ /
-4ياقوت الحموي  ،المصدر نفسو  ،مجمد ٔ. ٕٚٛ/

-3قاليقال  :من نواحي خالط ثم من نواحي مإلذكرد او من نواحي ارمينيا الرابعة ،

كانت امرأة تسمى قالي بنت مدينة وسمتيا قالي قالة  ،فعربتيا العرب وسميت

قاليقال  .ينظر  ،ياقوت الحموي  ،المصدر نفسو  ،مجمد . ٖٔ / ٗ /
-5البإلذري  ،ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر ( ت ٕٜٚىـ ٜٕٛ /م ) –
فتوح البمدان  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ، ٜٔٚٛ ،قسم ٖ . ٕٛٔ /

-8البإلذري  ،المصدر نفسو  ،قسم ٖ . ٕٛٔ /

-7المقدسي  ،شمس الدين ابو عبداهلل محمد بن احمد ( ت ٖ٘ٚىـ ٜٛ٘ /م ) –
احسن التقاسيم في معرفة االقميم  ،مكتبة المثنى  ،بغداد  ،ط  ، ٕ /مطبعة

بريل  ،ليدن  ، ٜٜٔٓ ،ص ٖ. ٖٚ
-6ابن خمدون  ،عبد الرحمن بن محمد ( ت ٛٓٛىـ ٔٗٓٙ /م ) – العبر وديوان
المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان

االكبر  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،ط ٜٜٕٔ ، ٔ/م  ،مجمد . ٜٗٚ / ٘/
-9ناصر خسرو ،ابو معين المروزي ( ت ٔٗٛىـ ٔٓٛٛ /م ) – سفرنامة ،
ترجمة وتقديم  ،احمد خالد البدلي  ،جامعة الممك سعود  ،الرياض ، ٜٖٔٛ ،

صٖٗ .
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 -99المصدر نفسو  ،صٖٗ ؛ ابن شداد عز الدين ابو عبداهلل ( ت ٗٙٛىـ /
ٕ٘ٔٛم ) – االعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة  ،تحقيق يحيى
عبادة  ،و ازرة الثقافة  ،دمشق  ، ٜٔٚٛ ،جـٖ  /قٔ . ٕ٘ٗ /
 -99القزويني  ،زكريا بن محمد بن محمود ( ت ٕٙٛىـ ٕٖٔٛ /م ) – آثار
البالد واخبار العباد  ،دار صادر  ،بيروت  ، ٜٔٙٓ ،صٕٗ٘ .

 -96المقدسي  ،المصدر نفسو  ،صٖ. ٖٚٚ – ٖٚ

 -94ابن حوقل  ،ابو القاسم ( ت ٖٙٚىـ ٜٚٚ /م ) – صورة االرض  ،دار
مكتبة الحياة

 ،بيروت  ، ٜٜٔٚ ،ص. ٜٕٚ

أجل مدنيا واكثرىا خي اًر  ،واوسعيا غمة
َ -93بمَخ  :مدينة مشيورة بخراسان  ،من َ
 ،تحمل غمتيا الى جميع خراسان  .ينظر الحموي  ،المعجم  ،مجمد / ٔ /
. ٖٚٛ
 -95غزنة  :والية عظيمة وواسعة في طرف خراسان  ،وىي الحد بين خراسان
واليند في طريق فيو خيرات واسعة .

ينظر الحموي  ،المعجم  ،مجمد ٖ /

. ٖٛٛ /
 -98ياقوت الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٕٗٔ / ٕ /
 -97ابو الفدا – تقويم البمدان  ،ص. ٖٜٛ

 -96ياقوت الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٔٗ٘ / ٔ /
 -99سبط ابن الجوزي  ،شمس الدين ابو المظفر (تٗ٘ٙىـ ٕٔ٘ٙ /م ) – مرآة

الزمان في تاريخ االعيان  ،تحقيق جنان جميمي محمد  ،الدار الوطنية  ،بغداد

 ،ص ٔ.ٜٗ
 -69ابن تغري بردي  ،جمال الدين ابو المحاسن يوسف ( ت ٗٛٚىـ ٜٔٗٙ /م
) -النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،القاىرة  ،المؤسسة المصرية العامة
لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر  (،د.ت) جـ ٘ . ٗٔ /
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 -69ابن االثير  ،ابو الحسن عمي بن ابي الكرم الشيباني ( ت ٖٓ ٙىـ /
ٕٖٕٔم ) الكامل في التاريخ  ،مراجعة محمد يوسف الدقاق  ،دار الكتب
العممية  ،بيروت  ، ٕٓٔٓ ،ط  ، ٘ /جـ ٓٔ . ٖٗٔ /
 -66المصدر نفسو . ٜٖٗ / ٔٓ ،
 -64المصدر نفسو . ٖٖٓ / ٔٓ ،
 -63المصدر نفسو . ٖٖٓ / ٔٓ ،

 -65المقدسي  ،المصدر نفسو  ،ص. ٕٜٛ

 -68ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٖٛ / ٔٓ ،
 -67المصدر نفسو . ٖٕٛ / ٔٓ ،
 -66المصدر نفسو . ٖٕٛ / ٔٓ ،
 -69ابن الفرات  ،ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ( ت  ٛٓٚىـ  ٔٗٓٗ /م )
– تاريخ الدول والمموك  ،اعتناء ونشر حسن محمد الشماع  ،مطبعة حداد ،

البصرة  ، ٜٔٙٚ ،مجمد ٘  ،جـ ٔ . ٙٓ /
 -49ياقوت الحموي  ،المعجم  ،مجمد ٔ . ٕ٘ /
 -49المصدر نفسو  ،مجمد ٔ . ٕ٘ٔ /
 -46المصدر نفسو ،مجمد ٕ . ٕٕٔ /

 -44المصدر نفسو  ،مجمد ٕ  ٕٗٚ /؛ مجمدٕ ٕٕٕ/
 -43ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٜٖٗ / ٔٓ ،
 -45ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٕٗ / ،

 -48ياقوت الحموي  ،المعجم  ،مجمد ٔ . ٕٔٔ /

 -47البغدادي  ،اسماعيل باشا  -ىدية العارفين  ،منشورات المكتبة االسالمية ،
طيران  ،مجمد  ، ٔ /ص ٓ. . ٜ

 -46ابن قاضي شيبة بدر الدين ابو الفضل ( ت ٗ ٛٚىـ ٜٔٗٙ /م ) طبقات

الشافعية  ،تصحيح وتعميق عبد الرحيم خان  ،دار الندوة الجديدة  ،بيروت ،
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 ، ٜٔٛٚجـ ٕ  . ٚ /؛ كحالة  ،عمر رضا – معجم المؤلفين  ،مطبعة البرقي
 ،دمشق  ، ٜٔٙٓ ،المكتبة العربية بدمشق . ٔٔٛ / ٔٓ ،
 -49الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٕٕٔ / ٕ /
 -39كحالة  ،المصدر نفسو . ٕٖٔ / ٔٔ ،

 -39ابن العماد الحنبمي  ،شياب الدين عبد الحي ( ت ٜٔٓٛىـ  ٔٙٚٛ /م ) –
شذرات الذىب في اخبار من ذىب  ،تحقيق عبد القادر محمود  ،دار ابن كثير
 ،بيروت  ،ط  ، ٜٜٔٔ ، ٔ /مجمد . ٕٔٓ / ٚ /
 -36كحالة  ،المصدر نفسو . ٔٔٛ / ٔٓ ،

 -34المصدر نفسو  ٕٔ / ٚ ،؛ ابن العبري  ،ابي الفرج بن ىارون ت (٘ٙٛىـ
ٕٔٛٙ /م) – تاريخ مختصر الدول  /دار الرائد المبناني  ،الحازمية – لبنان ،
ص.ب ٖٖٔٗٓ ، ٜىـ ٜٖٔٛ /م  ،ص ٕٓٗ .
 -33البغدادي  ،المصدر نفسو  ،مجمد ٔ . ٕٕٜ /

 -35ابن االثير  ،المصدر نفسو  ،مجمد . ٕٛٔ / ٚ /

 -38ابو الفدا  ،الممك عماد الدين اسماعيل بن عمي ( ت ٕٖ ٚىـ  ٖٖٔٔ /م )
– المختصر في اخبار البشر  ،تقديم  ،حسين مؤنس  ،دار المعارف  ،القاىرة

 ،ط ، ٕ/جـ ٕ . ٖٓٔ /
 -37ابو الفدا  ،المصدر نفسو  ٖٓٔ/ٕ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو / ٘ ،
. ٕٜٓ
 -36ابو الفدا ،المصدر نفسو  ٖٔٛ / ٕ ،؛ ابن الوردي  ،زين الدين عمر ( ت
 ٜٚٗىـ  ٖٔٗٛ /م )  ،تتمة المختصر في اخبار البشر  ،دار الكتب العممية ،

بيروت . ٜٔٓ / ٕ ، ٜٜٔٙ ،
 -39ابو الفدا  ،المصدر نفسو  ٛٙ / ٖ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو / ٘ ،
. ٕٜٓ

 -59ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٕٜٓ / ٘ ،
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 -59ميافارقين  :اشير مدينة بديار بكر في اسيا الصغرى  ،ينظر ياقوت ،
المعجم  ،مجمد . ٖٜٗ / ٗ /

 -56ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٛٙ / ٖ ،

 -54ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٕٓٗ / ٔٓ ،

 -53ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٕٕٜ / ٔٓ ،؛ابو الفدا  ،المصدر نفسو / ٘ ،
ٕٕٔ.
 -55ابو الفدا  ،المصدر نفسو ٔٔٔ / ٖ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو / ٘ ،
ٕٔٔ.

 -58ابن تغري بردي  ،المصدر نفسو . ٖٕٔ / ٙ ،
 -57ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٔٔ / ٖ ،

 -56ابن تغري بردي  ،المصدر نفسو . ٖٖٔ / ٙ ،

 -59ابو الفدا  ،المصدر نفسو  ٕٔٔ / ٖ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو ٘ /
ٕٕٔ.

 -89ابو الفدا  ،المصدر نفسو  ٕٔٔ / ٖ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو ٘ /
ٕٕٔ.

 -89ابو الفدا  ،المصدر نفسو  ٜٔٔ / ٖ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو ٘ /
ٕٕٔ.

 -86ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٜٔٔ / ٖ ،

 -84ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٖٕٜ /ٔٓ ،؛ ابي الفدا  ،المصدر نفسو / ٖ ،
.ٜٔٔ

 -83أرزن  :مدينة مشيورة قرب خالط  ،وليا قمعة حصينة  ،وكانت من اعمر
نواحي ارمينية  ،ينظر  :الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٕٔٙ – ٕٔ٘ / ٔ /

 -85ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٜٔٔ / ٖ ،

 -88ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٗٔ / ٔٓ ،
 -87ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٕٔٗ / ٘ ،
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 -86ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٗٔ / ٔٓ ،

 -89ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘/جـ ٔ . ٙٓ – ٜ٘ /
 -79ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘ /جـٔ ٖ. ٙ
 -79ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٗٔ / ٖ ،

 -76ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘/جـٔ . ٖٔٓ /
 -74ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٕٗٗ / ٔٓ ،؛ ابو الفدا  ،المصدر نفسو /ٖ ،
 . ٔٙٚ – ٔٙٙ؛ ابن تغري بردي  ،المصدر نفسو . ٕ٘ٚ / ٙ ،

 -73ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٗٗٔ / ٔٓ ،
 -75ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٗٔٛ / ٘ ،

 -78ياقوت الحموي  ،المصدر نفسو  ،مجمد ٕٔٙ /ٗ /؛ابن االثير  ،المصدر
نفسو.ٖٛٛ /ٛ ،

 -77ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٘ٔٗ / ٜ ،
 -76ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٛٛ / ٛ ،
 -79ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٜ٘ / ٘ ،

 -69الحنبمي  ،المصدر نفسو  ،مجمد . ٘ / ٚ /
 -69ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٖٓ / ٔٓ ،

 -66ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘ /جـ ٔ . ٙٓ /
 -64ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٗ٘ ، ٖٗٔ / ٔٓ ،
 -63ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٗٓٚ / ٘ ،

 -65ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘/جـ ٔ . ٖٚ /
 -68ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٗٓ / ٖ ، ،

 -67ابن واصل  ،جمال الدين محمد بن سالم الحموي ( ت  ٜٙٚىـ  ٕٜٔٛ /م

) – مخرج الكروب في اخبار بني ايوب  ،تحقيق حسين محمد ربيع  ،مطبعة
دار الكتب  ،القاىرة  ٕٓٔ / ٖ ، ٜٕٔٚ ،؛ ابو شامة  ،المقدسي شياب
الدين ابي محمد عبد الرحمن  ،تراجم رجال القرنين السادس والسابع ( المعروف
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بالذيل عمى الروضتين )  ،تحقيق محمد زاىد  ،ط  ، ٕ /دار الجيل  ،بيروت ،
ٗ ، ٜٔٚص٘ ٚ؛ ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٗٓ / ٖ ،
 -66ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٕٔ٘ / ٘ ،

 -69ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٘ /جـ ٔ . ٔٓ٘ /
 -99ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٗٙٔ – ٗٙٓ / ٔٓ ،
 -99المصدر نفسو . ٗٙٔ / ٔٓ ،

 -96يرجع اصل الخوارزمية الى اسرة أنو شتكين التركية االصل  ،اتخذت من
مدينة خوارزم عاصمة ليا  ،بعد ان استقمت عن السالجقة في العام (  ٖ٘ٛىـ

 ٖٔٔٗ /م )  ،ينظر الحموي  ،المعجم  ،مجمد ٕ ٕ٘٘ -ٕٕ٘ /

؛

العبود  ،نافع توفيق  -الدولة الخوارزمية  ،بغداد  ، ٜٔٚٛ ،ص. ٕٚ
 -94تفميس  :بمد بأرمينية االولى وىي مدينة أزلية ال اسالم وراءىا  .ينظر
الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٗٗٛ / ٔ /

 -93كرمان  :والية مشيورة وناحية كبيرة معمورة بين فارس ومكران وسجستان
وخراسان  .ينظر  ،الحموي  ،المعجم  ،مجمد . ٖٕٔ / ٗ /

 -95ابن االثير  ،المصدر نفسو . ٖٗٙ / ٔٓ ،
 -98المصدر نفسو . ٖٗٙ / ٔٓ ،

 -97المصدر نفسو  ٗٙٚ / ٔٓ ،؛ ابو شامة  ،المصدر نفسو . ٔٗٛ ،
 -96ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٕٗٓ / ٘ ،
 -99ابو الفدا  ،المختصر . ٔٚ٘ / ٖ ،

-999

ابن واصل  ،المصدر نفسو  ٕٖ٘ / ٗ ،؛ ابن االثير  ،المصدر نفسو ،

ٓٔ . ٗٛٓ – ٜٗٚ /

-999
-996

ابن واصل  ،المصدر نفسو . ٕٖٙ / ٗ ،
ابو الفدا  ،المصدر نفسو  . ٔٚٚ / ٖ ،؛ الحنبمي  ،المصدر نفسو ٚ ،

. ٕٔٓ /

-994

لبن االثير  ،المصدر نفسو . ٕٗٛ / ٔٓ ،
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ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٚٚ / ٖ ،
العبود  ،نافع توفيق – الدولة الخوارزمية  ،ص. ٜٔٗ
ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٗٛ٘ / ٔٓ ،؛ ابن واصل ،المصدر نفسو،

ٕٜٗٙ /

-997

ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٛٓ / ٖ ،

-996

ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٗٛ٘/ٔٓ ،؛ ابن واصل  ،المصدر نفسو ،

ٗ ٕٜٙ/

-999
-999
-999

ابي الفدا  ،المصدر نفسو . ٔٛٓ / ٖ ،
ابن واصل  ،المصدر نفسو . ٕٜٛ / ٗ ،
ابن خمدون  ،المصدر نفسو  ٕٗٔ/٘ ،؛ ابو الفدا  ،المصدر نفسو ٖ ،

. ٔٛٔ /

-996

ابن االثير  ،المصدر نفسو  ٗٛٚ – ٗٛٙ / ٔٓ ،؛ ابي الفدا ،

المصدر نفسو  ٔٛٔ / ٖ ،؛ ابن تغري بردي  ،المصدر نفسو . ٕٖٚ / ٙ ،

-994

ابن كثير ،ابو الفدأ اسماعيل بن عمر الدمشقي ( ت ٗ ٚٚىـ /

ٕٖٔٚم ) – البداية والنياية  ،مكتبة المعارف  ،بيروت  ،ط / ٖٔ ، ٕ /

 ٕٔٚ؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو . ٕٗٔ / ٘ ،
-993

سبط ابن الجوزي  ،المصدر نفسو . ٗٛٓ / ٛ ،

-995

ابن واصل ،المصدر نفسو  ٖٕ /ٗ ،؛ سبط ابن الجوزي ،المصدر نفسو

،

-998
-997

. ٗٗٓ /ٛ
ابو الفدا  ،المصدر نفسو . ٕٓٛ / ٖ ،
سبط ابن الجوزي  ،المصدر نفسو  ٕٖ٘ / ٛ ،؛ ابن كثير  ،المصدر

نفسو . ٕٔٛ/ ٖٔ ،

-996

منذر الحايك  ،العالقات الدولية في عصر الحروب الصميبية  ،ط ٔ /

 ،األوائل لمنشر والتوزيع  ،دمشق  ،سوريا  ، ٕٓٓٙ ،جـ ٕ . ٗٔ /
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رشيد الدين فضل اهلل اليمذاني  -جامع التواريخ  ،تاريخ المغول  ،دار

احياء الكتب العربية  ،عيسى البابي وشركاه  ،مجمد  ، ٕ /جـ ٔ . ٖٓٛ /

-969
-969
-966
-964
-963

اليمذاني  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٔ /جـ ٔ . ٖٔٔ – ٖٔٓ /
الحنبمي  ،المصدر نفسو . ٜ٘ٛ – ٘ٛٛ / ٛ ،
ابن تغري بردي  ،المصدر نفسو . ٕٓٔ / ٘ ،
ابن الفرات  ،المصدر نفسو  ،مجمد  ، ٗ /جـ ٔ . ٜٕ /
ابن واصل  ،المصدر نفسو  ٖٕٗ /ٗ ،؛ ابن خمدون  ،المصدر نفسو ،

٘ٔٗٗ /

-965

ابن واصل  ،المصدر نفسو . ٖٜٛ / ٗ ،
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المصادر والمراجع :

ابن االثير  ،ابو الحسن عمي بن ابي الكرم الشيباني ( ت ٖٓ ٙىـ ٕٖٕٔ /م )
 الكامل في التاريخ  ،مراجعة محمد يوسف الدقاق  ،دار الكتب العممية  ،بيروت
، ٕٓٔٓ ،

ط.٘/

البغدادي  ،اسماعيل باشا .
 ىدية العارفين  ،منشورات المكتبة االسالمية  ،طيران .
البإلذري  ،ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر ( ت  ٕٜٚىـ  ٜٕٛ /م )
 فتوح البمدان  ،دار النشر العممية  ،بيروت . ٜٔٚٛ ،
ابن تغري بردي  ،جمال الدين ابو المحاسن يوسف ( ت ٗ ٛٚىـ  ٜٔٗٙ /م )
 النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليف
والترجمة والطباعة والنشر .
ابن حوقل  ،ابو القاسم ( ت  ٖٙٚىـ  ٜٚٚ /م )
 صورة االرض  ،دار مكتبة الحياة  ،بيروت . ٜٜٔٚ ،
ابن خمدون عبد الرحمن بن محمد ( ت  ٛٓٛىـ  ٔٗٓٙ /م )
 العبر وديوان المبتدأ والخبر في اخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من
ذوي السمطان االكبر  ،دار الكتب العممية  ،ط  ، ٔ /بيروت لبنان .
رشيد الدين  ،فضل اهلل اليمذاني
 جامع التواريخ  ،تاريخ المغول  ،دار احياء الكتب العربية  ،عيسى البابي
وشركاه ،

د.ط.

سبط ابن الجوزي  ،شمس الدين ابو المظفر ( ت ٗ٘ ٙىـ  ٕٔ٘ٙ /م )
 مرآة الزمان في تاريخ االعيان  ،تحقيق جنان جميل محمد  ،الدار الوطنية ،
بغداد
ابو شامة المقدسي  ،شياب الدين ابي محمد عبد الرحمن ( ت ٘ ٙٙىـ  ٕٔٙٙ /م )
 تراجم رجال القرنين السادس والسابع ( المعروف بالذيل عمى الروضتين ) ،
تحقيق محمد زاىد  ،ط  ، ٕ /دار الجبل  ،بيروت . ٜٔٚٗ ،
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ابن شداد  ،عز الدين ابو عبداهلل (ت ٗٙٛىـ ٕٔٛ٘ /م )

 االعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة  ،تحقيق يحيى عبادة  ،و ازرة
الثقافة  ،دمشق . ٜٔٚٛ ،
العبود  ،نافع توفيق
 الدولة الخوارزمية  ،بغداد . ٜٔٚٛ ،
ابو الفدا  ،الممك عماد الدين اسماعيل بن عمي ( ت ٕٖ ٚىـ  ٖٖٔٔ /م )
 تقويم البمدان  ،مكتبة المثنى  ،طبع الطباعة السمطانية  ،باريس . ٔٛٗٓ ،
تتمة المختصر في اخبار البشر  ،تقديم حسين مؤنس  ،دار المعارف  ،القاىرة


.

ابن العبري  ،ابو الفرج بن ىارون (ت ٘ ٙٛىـ ٕٔٛٙ /م )
 تاريخ مختصر الدول  ،دار الرائد العربي المبناني  ،بيروت  ، ٜٖٔٛ ،ص .
ب.ٜٖ :
ابن العماد الحنبمي  ،شياب الدين عبد الحي ( ت  ٜٔٓٛىـ  ٔٙٚٛ /م )
 شذرات الذىب في اخبار من ذىب  ،تحقيق عبد القادر محمود  ،دار ابن كثير
 ،بيروت  ،ط . ٜٜٔٔ ، ٔ /
ابن الفرات  ،ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ( ت  ٛٓٚىـ  ٔٗٓٗ /م )
 تاريخ الدول والمموك  ،المعروف بتاريخ ابن الفرات  ،اعتناء ونشر حسن محمد
الشياع  ،مطبعة حداد  ،البصرة . ٜٔٙٚ ،
ابن قاضي شيبة  ،بدر الدين ابو الفضل ( ت ٗ ٛٚىـ  ٜٔٗٙ /م )
 طبقات الشافعية  ،تصحيح وتعميق عبد الرحيم خان  ،دار الندوة الجديدة ،
بيروت . ٜٔٛٚ ،
القزويني  ،زكريا بن محمد بن محمود ( ت ٕ ٙٛىـ ٕٖٔٛ /م )
 اثار البالد واخبار العباد  ،دار صادر  ،بيروت . ٜٔٙٓ ،
ابن كثير  ،ابو الفدا اسماعيل بن عمر الدمشقي ( ت ٗ ٚٚىـ  ٖٕٔٚ /م )
 البداية والنياية  ،مكتبة المعارف  ،بيروت  ،ط . ٕ /
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كحالة  ،عمر رضا

 معجم المؤلفين  ،مطبعة البرقي  ،دمشق  ، ٜٔٙٓ ،المكتبة العربية بدمشق .
المقدسي  ،شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد ( ت ٘ ٖٚىـ  ٜٛ٘ /م )
 احسن التقاسيم في معرفة االقاليم  ،مكتبة المثنى  ،بغداد  ،ط  ، ٕ /مطبعة
دريل . ٜٜٔٓ ،
منذر الحايك
 العالقات الدولية في عصر الحروب الصميبية  ،االوائل لمنشر والتوزيع  ،دمشق
 ،سوريا  ، ٕٓٓٙ ،ط  ، ٔ /جـ ٕ . ٗٔ /
ناصر خسرو ،ابو معين المروزي ( ت ٔ ٗٛىـ  ٔٓٛٛ /م )
 سفرنامة  ،ترجمة وتقديم احمد خالد البدلي  ،جامعة الممك سعود  ،الرياض ،
ٖ. ٜٔٛ
ابن الوردي  ،زين الدين عمر ( ت  ٜٚٗىـ  ٖٔٗٛ /م )
 تاريخ ابن الوردي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت . ٜٜٔٙ ،
ابن واصل الحموي  ،جمال الدين محمد بن سالم ( ت  ٜٙٚىـ  ٕٜٔٛ /م )
 مفرج الكروب في اخبار بني ايوب  ،تحقيق حسين محمد ربيع  ،مطبعة دار
الكتب  ،القاىرة . ٜٕٔٚ ،
ياقوت الحموي  ،شياب الدين بن ابي عبداهلل ( ت  ٕٙٙىـ  ٕٕٜٔ /م )
 معجم البمدان  ،تقديم محمد عبد الرحمن المرعشمي  ،دار احياء التراث العربي ،
بيروت لبنان  ،ط . ٕٓٓٛ ، ٔ /
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