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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىغيرها، وعدم الدفع به ا ل لمية ا وا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرويمکن ل

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىالعلمي علللتحکيم تخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 ،وسلامة الهوامش، ودقة  کفاءة المراجع وصحة التوثيق
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

 ،رة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقةسعد جمؾس إدايُ 

أن  ،خ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقةبالتعاون مع أرسة سؿـار التاري

احلولقة رقم  ،لؽل ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط امؼد  ي

 م.0202هـ/4114( لعام 8)

يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من  ،د من احلولقةوهذا ادجؾَّ 

 ،، تتـاول عدًدا من موضوعات التاريخ اإلسَلميالبحوث اُدَحّؽؿة

"ادفؿشون يف األكدلس من واقع كتب الـوازل ادعقار  :أوهلا. والوسقط

"السقاسة اخلارجقة ألرسة يوان  :الثاين، وعرض لؾوكرشييس كؿوذجًا"

فعن "حتديد مؽان  :الثالث البحث، أما ادغولقة جتاه الرشق األقىص"

 تـاولو. دولة سَلطني اداملقك البحرية" ادعركة وزماهنا يف عرص

"الدين واألدب وحركة التللقف والرتمجة يف احلبشة يف  :الرابع البحث

احلج إىل عن " :األخرياخلامس والبحث . وجاء عفد األرسة السؾقامكقة"

 .مؽة الطريق والشعائر دراسة مؼاركة بني رحؾتى فارتقام وبتس"

 ،سفامات الباحثنيإل ـاء والشؽرفـتؼدم بلرقى كؾامت الث... وبعدُ 

قد أضاف إىل  اجلفدُ  مجقًعا من جفدهم وفؽرهم، وأن يؽونَ  راجني أن كػقدَ 

  اء.الباحثني والؼرَّ  هذه األبحاث رضاءَ  وأن حتوزَ  ،ادؽتبة التارخيقة جديًدا

صون ببحوثفم يف أعداد احلولقة فم الباحثون ادتخص  أن يس وكلمُل 

ٓقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف ى االؼادمة، وأن كتؾؼَّ 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

،،،ثم الوطن العزيز من وراء الؼصد واُلُلُ  
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 وزماهناحتديد مؽان اعمعريمة 

 قمرص اعمامًمقؽ اًمبحرية ذم

 (1)ؾمامح قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي

 :صخاعمؾ

ىمامت اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة اؾمتجاسمة ًمظروف ؾمقاؾمقة وقمسؽرية: ومؼد 

وملصبحت دوًمة طمرسمقة  د اإلؾمَلمقة،اًمبَلهددت كشلت وؾمط طمروب قمديدة 

واؾمتطاقمت أن شمؽقن  ىمقى، يبسماًمدرضمة األومم، وهذا ضمعؾفا ذات ـماسمع طمر

قمداد إؾمقاؾمة  لأهؿ ما متقزت سمف اًمعسؽرية اعمؿؾقيمقة هوًمعؾ  ،اىمقيً  اضمقًش 

ومـفا مفؿة اظمتقار اًمزمان  حتؼؼ هلؿ اًمتؿؽلم واًمـرص،اًمتل اخلطط اًمعسؽرية 

يعؼد جمؾس ؿمقرى احلرب  يملاًمسؾطان اعمؿؾق طمقث يمان:واعمؽان ًمؾؿعريمة

مع األمراء ًمقتػؼ معفؿ ًمقضع ظمطة ىمبؾ ًمؼاء اًمعدو ويمقػقة ؾمػم اعمعريمة 

قمغم ؾمػم اعمعريمة وهنايتفا  اوحتديد اًمزمان واعمؽان. وىمد يمان هلذه اعمفؿة شملصمػمً 

طمقث شمبدو ًمـا هذه اعمفؿة أىمقى سمؽثػم مـ ،ؾمقاء سماالكتصار أو اهلزيؿة

 .وإقمداد شمشؽقَلت اجلقش يعسؽراالؾمتعداد اًم

قملم  –ىمَلوون  –اًمظاهر سمقؼمس  –أرمقـقة  –اًمصؾقبققن  –اعمغقل  -: مماًمقؽاًمؽؾامت اعمػتاطمقة

 .أرؾمقف –ىمقسارية  –ضماًمقت 

                                                           

 ضمامعة قملم ؿمؿس –يمؾقة اًمبـات  ، ديمتقراه شماريخ اًمعصقر اًمقؾمطك (1)
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Abstract: 

The Mamluk state was established in response to political 
and military circumstances. It arose in the midst of many wars 
that threatened the Islamic countries, and became a war state in 
the first place, and this made it a strong war character, and was 
able to be a strong army, and perhaps the most important 
feature of the Mamluk military is the policy of preparing 
military plans that achieve empowerment and victory for them, 
including the task of choosing time And the place for the 
battle, where the Mamluk Sultan used to hold a war 
consultative council with the princes in order to agree with 
them to develop a plan before meeting the enemy, how the 
battle would proceed, and determining the time and place. This 
mission had an impact on the course of the battle and its end, 
whether by victory or defeat, as this mission seems to us much 
stronger than the military preparation and preparation of army 
formations. 
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 :اًمتؿفقد

اخلدمة اًمعسؽرية مـذ ذم  يملقمغم اًمعـرص اعمؿؾق سمدأ االقمتامد اًمػعكم 

-833هـ/006-017طمقـام ىمام اخلؾقػة اعمعتصؿ ) ،األول اًمعباداًمعرص 

ذم سمغداد وصاروا ذم م( سمنماء قمدد مـ اًمعبقد األشمراك وشمرسمقا وشمعؾؿقا 840

اًمعسؽرية اخلدمة ذم ودظمؾ سمعضفؿ  ،ظمدمة اخلؾقػة واخلَلومة اًمعباؾمقة

سمعض اًمبؾدان اخلاضعة ذم واؾمتؼؾقا سماًمسؾطة ،اعمعارك واحلروبذم ومشاريمقا 

  مفؿة.ًمؾخَلومة اًمعباؾمقة واصبح هلؿ أدوار 

ومع مرور اًمسـقات اؾمتطاع اعمامًمقؽ شملؾمقس دوًمة ىمقية امتدت  

وامتد طمؽؿفؿ قمغم مدى ، مرص واًمشام واًمـقسمة وسمَلد احلجازؾمؾطتفا قمغم 

وهمالء  (،م1517-1052هـ/903-648) ملسملم قماىمركلم وكصػ 

داومعقا قمـ اًمديـ  ياعمامًمقؽ سمداية مـ اعمعز أيبؽ طمتك األذف ـمقمان سما

وملطمرزوا اكتصارات  يبواًمقـمـ ضد اًمصؾقبقلم واعمغقل واًمغرب األور

وضمـقد اعمامًمقؽ ـمبؼة قمسؽرية همريبة قمـ اًمبَلد واًمعباد  ،ؾماطمؼة قمؾقفؿ

يماء وؿمجاقمة ومرؾماهنا ومحؾت طمؽؿت سمؼقة ومروؾمقتفا وسمراقمة ؾمَلطمفا وذ

ضد  ملاًمعامل اإلؾمَلاًمدوماع ومحاية  لفا مفؿة ضمسقؿة أال وهقمغم قماشمؼ

 األظمطار اخلارضمقة. 

ىمامت اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة اؾمتجاسمة ًمظروف ؾمقاؾمقة وقمسؽرية  وهؽذا 

 ياًمعامل اإلؾمَلمل ضمعؾت اعمامًمقؽ يثبتقن ىمدرهتؿ وشمػقىمفؿ اًمعسؽرذم 

ومؼد كشلت وشمرقمرت وؾمط طمروب  ،وممدوًمة طمرسمقة سماًمدرضمة األ وملصبحت

امًمقؽ ؿوىمد سمرزت اًمؼقة اًمعسؽرية ًمؾ،ة يماكت هتدد اًمبَلد اإلؾمَلمقةدقم

ومع سمداية كشلهتا يمان ، ًمؾحؿؾة اًمصؾقبقة اًمساسمعةدي اًمتص سمقضقح أصمـاء

وهذا األمر ضمعؾفا  ،اعمدمر قمؾقفا مقاضمفة ظمطر أقمظؿ وهق اخلطر اعمغقزم

وال قمجب  ،اىمقيً  اؽقن ًمـػسفا ضمقًش واؾمتطاقمت أن شم يىمق يبذات ـماسمع طمر
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األصؾ كشلوا وشمرسمقا شمرسمقة قمسؽرية واؿمتفروا سماًمػروؾمقة ذم ذًمؽ ومفؿ ذم 

 .واًمشجاقمة واًمبساًمة

قمـ اًمدوًمة األيقسمقة مفؿة اًمدوماع وإذا يماكت اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة ىمد ورصمت  

مل شمؽتػ وًمؽـفا اًمـظؿ  ًمؽثػم مـاورصمت قمـفا  اومنهنا أيًض  مل،قمـ اًمعامل اإلؾمَل

ا أطمسـ شمرشمقب ووماىمت شمطقير وهتذيب شمؾؽ األكظؿة ورشمبتفذم سمذًمؽ سمؾ ؾمعت 

ىمال حمؿد سمـ  ومؼدياًم  :ت اًمعسؽريةاًمتـظقامؾمائر اعمامًمؽ. ومـ شمؾؽ األكظؿة 

أن يؽقكقا يمام ذيمر ومرؾمان  ل" اجلـد هؿ زهرة اعمؿؾؽة وهبجتفا ومقـبغ مـؽكم

 ،"يبـ رضمال اًمتعاوطمقـئذ يؽقكقن مـ أهؾ احلروب وم .اًمـفار ورهبان سماًمؾقؾ

 يملرص ؾمَلـملم اعمامًمقؽ قمغم شمدريب وحتسلم أداء اًمػارس اعمؿؾقومـ هـا طم

ؾمبقؾ حتؼقؼ اًمـرص قمغم ذم يتحدى اًمصعقسمات واًمعؼبات  امتؿقزً  اًمقصبح ومارؾًم 

يستطقع هبا حتؼقؼ أهداومف سمرضب اًمتل وماجلقش هق اًمدقمامة األومم  .اًمعدو

 ودطمض اًمتدظمَلت اعمغقًمقة سمَلد اًمشاماًمصؾقبقلم واؾمؽمداد ما اؾمتقًمقا قمؾقف مـ 

ًمذًمؽ أواله ؾمَلـملم اعمامًمقؽ قمـاية يمبػمة وقمؿدوا إمم شمؼقيتف واإليمثار مـ ذاء 

سمؽمسمقتفؿ وشمدريبفؿ قمغم ومـقن اًمعسؽرية  اطمسـً  ااعمامًمقؽ وأظمذوا يعدوهنؿ إقمدادً 

اعمؿؾقيمقة  اًمػروؾمقة وملصبحت ،اعمختؾػة واألؾماًمقب اًمؼتاًمقة اًمؼتال وأدوات

ذًمؽ اًمعرص ذم ووضمدكا اًمعديد مـ اعممًمػات احلرسمقة ، يملاًمـظام اعمؿؾقحمقر 

أكقاع األؾمؾحة و يمليبات اًمعسؽرية ًمؾػارس اعمؿؾقشمتـاول أطمؽام اجلفاد واًمتدر

كطؾؼ قمؾقفا اًمتل احلرب ويمذًمؽ اعمؽائد واحلقؾ اعمتبعة وذم ويمقػقة اؾمتخدامفا 

ت سمف اًمعسؽرية اعمؿؾقيمقة ما متقزهؿ أوًمعؾ أسمرز و ل،اًمققم اًمتخطقط االؾمؽماشمقج

حتؼؼ هلؿ اًمتؿؽلم اًمتل إقمداد اخلطط اًمعسؽرية ذم  يملؾمقاؾمة اجلقش اعمؿؾق له

طمقث يمان اًمسؾطان ومـفا مفؿة اظمتقار اًمزمان واعمؽان ًمؾؿعريمة  ،اًمـرصو

يعؼد جمؾس ؿمقرى احلرب مع األمراء ًمقتػؼ معفؿ ًمقضع ظمطة ىمبؾ  يملاعمؿؾق

. وىمد يمان هلذه اعمفؿة ديد اًمزمان واعمؽانًمؼاء اًمعدو ويمقػقة ؾمػم اعمعريمة وحت
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طمقث شمبدو ًمـا هذه  .ايتفا ؾمقاء سماالكتصار أو اهلزيؿةقمغم ؾمػم اعمعريمة وهن اشملصمػمً 

 .وإقمداد شمشؽقَلت اجلقش ياعمفؿة أىمقى سمؽثػم مـ االؾمتعداد اًمعسؽر

اؾمتطَلع معسؽر أو ًمقىمت اهلجقم ي يعتؼم حتديد اًمؼائد اًمعسؽرو

ضقء اًمؼؿر أومضؾ مـ االؾمتطَلع  ذم قاشمف ًمقَلاًمعدو واًمسقطرة قمغم ىم

ذم ة حترك اًمؼقات وطمري االظمتباءًمسفقًمة  اضقء اًمشؿس كظرً  ذمي اًمـفار

أو ؿمتاء مع اًمعؾؿ سمطبقعة اًمعدو وفمرف  اققمد صقػً حتديد اعم ، يمذًمؽ يمانأمان

طمساسماهتؿ طمريمة اًمشؿس ذم وهؽذا ادظمؾقا  .يعقش ومقفااًمتل سمَلده اعمـاظمقة 

يتحريمقن ومقف وهذا يؿؽـ شمسؿقتف سمخطة دراؾمة  ياًمذ واًمػصؾ اًمظاهرية

أما اظمتقار مؽان اعمعريمة ومؽان يستؾزم دراؾمة واومقة جلغراومقة  .اعمـاخ واًمطؼس

يمقػقة  وسماًمتازماعمؽان وـمبقعة أرض اعمعريمة ؾمقاء يماكت ؾمفؾقة أو ضمبؾقة 

ويمذًمؽ اؾمتدراج اًمعدو عمؽان االؾمتػادة مـ اعمؽان إلطمراز اًمـرص قمغم اًمعدو 

 يمل.مـاؾمب ًمؾجقش اعمؿؾقما 

اًمتل يرضمع ؾمبب ذًمؽ إمم كدرة اًمدراؾمات  :أؾمباب اظمتقار اعمقضقع

زمان ومؽان  يومنذا اظمتار اًمؼائد اًمعسؽر ،شمتـاول اعمقضقع رهمؿ أمهقتف

 ذًمؽ طمتاًم دي وشمدريب اًمػرؾمان ومسقف يم يمـاؾمبلم مع اإلقمداد اًمعسؽر

 يملم اًمؼائد اعمؿؾقإمم االكتصار قمغم اًمعدو، ويمذًمؽ ًمؾتعرف قمغم يمقػقة ىمقا

دي سماظمتقار زمان ومؽان اعمعريمة ويمقػ درس ـمبقعة اعمؽان اجلغراومقة وم

اظمتقار اًمتقىمقت ًمبدء اعمعريمة أو اهلجقم ذم االؾمتػادة مـف، ويمذًمؽ اًمسبب 

إًمؼاء اًمضقء قمغم اطمد ـمرق ذم  لقمغم مقىمع متريمز اًمعدو، سماإلضاومة إمم رهمبت

ة اعمعارصة مع مؼاركة ما ضماء مـ ظمَلل اعمصادر احلرسمق ياًمتخطقط اًمعسؽر

قمـد اظمتقاره ًمؾزمان واعمؽان سمام  يومقفا مـ ىمقاقمد وإرؿمادات ًمؾؼائد اًمعسؽر

 .اعمعريمةذم  اطمدث ومعؾقً 
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 اًمدراؾمات اًمساسمؼة:

وضمقد دراؾمة واومقة متؽامؾة متخصصة  اًمباطمث طمدود قمؾؿ ذم مل يتبلم 

و قمغم ـمريؼة قمـ يمقػقة اظمتقار اًمزمان واعمؽان وأصمر ذًمؽ قمغم ؾمػم اعمعريمة أ

ما أـمؾعت قمؾقف مـ دراؾمات ؾماسمؼة شمتـاول اجلاكب و ،اهلجقم واًمدوماع

وشمريمز أهمؾبفا قمغم اًمقفمائػ  يملاًمعرص اعمؿؾقذم  يبواًمػـ احلر ياًمعسؽر

وهـاك  ،يملطمؾ شمرسمقة وشمدريب اًمػارس اعمؿؾقاًمعسؽرية وشمؽقيـ اجلقش ومرا

صص قمـ دراؾمات أظمرى شمـاوًمت رسد أطمداث ووىمائع اعمعارك احلرسمقة وىم

سمطقالت اًمؼادة اعمسؾؿلم واهتؿت سمتػاصقؾ اعمعريمة مـ طمقث أؾمباهبا 

اهلزيؿة ًمؾجقش اًمبحث قمـ قمقامؾ وأؾمباب االكتصار أو  وكتائجفا دون

ويؼصد  يملوأهؿ هذه اًمعقامؾ هق اًمتخطقط اعمتؿقز ًمؾؼائد اعمؿؾق يمل.اعمؿؾق

اجلقش ذم سمف اًمتجفقزات اًمعسؽرية وظمطة اًمعؿؾ أصمـاء اعمعريمة ودور يمؾ ومرىمة 

دقمت اًمؼائد ًمذًمؽ اًمتل وظماصة ختطقط اظمتقار اًمزمان واعمؽان واألؾمباب 

 .اد مـ ذًمؽ االظمتقار ًمتحؼقؼ اًمـرصاالظمتقار ويمقػ اؾمتػ

مـفج اًمبحث اًمتارخيل،  اًمباطمث اشمبع :اًمدراؾمةذم اعمـفج اعمتبع 

مـ  ًمـامذجوأدوات هذا اعمـفج متؿثؾة ذم اًمتحؾقؾ واًمتعؾقؾ واالؾمتؼراء 

 .اًمتل ظماضفا ؾمَلـملم اعمامًمقؽواحلروب  اعمعارك

  :يماآليتوىمد ىمسؿت هذه اًمقرىمة اًمبحثقة إمم قمدة قمـارص 

 .اعمؽان وأمهقتفزمان واًم أؾمس اظمتقار: أواًل 

راؾمة ًمبعض مـ ظمَلل دشملصمػم هذا االظمتقار قمغم ؾمػم اعمعريمة : اصماكقً 

 اعمعارك احلرسمقة مـفا:

 .اعمعارك ضد اعمغقل - 

 لم. اعمعارك ضد اًمصؾقب - 

 اعمعارك ضد أرمقـقة. - 
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 .اآلصمار اًمـادمة قمـ ؾمقء اظمتقار اًمزمان واعمؽان :اصماًمثً 

 .اخلامتة واًمـتائج -

 :وأمهقتفاظمتقار اًمزمان واعمؽان  أؾمس -أواًل 

 ،احلرسمقةمـ اًمـاطمقة ح اعمؼصقد سماًمزمان واعمؽان ققضشممـ اجلدير سمداية  

ر اًمزمان واعمؽان وىمت يعتؼد اًمبعض مـ اًمقهؾة األومم أن مفؿة اظمتقاطمقث 

وًمؽـ سمعد اًمؼراءة واالـمَلع قمغم قمدد  ،احلروب يتعؾؼ سمزمان ومؽان معريمة ما

أن اعمؼصقد سماظمتقار اعمؽان ًمقس  شمبلم يملاًمعرص اعمؿؾقذم مـ اعمعارك احلرسمقة 

اظمتقار اًمطرق اعمـاؾمبة ًمسػم  اسمؿؽان اعمعريمة ومؼط وًمؽـ يؼصد سمف أيًض  امتعؾؼً 

أو اظمتقار  ،سمف إمم اعمؽان اعمتػؼ قمؾقفدي شمماًمتل ساًمؽ اجلقش وحتديد اًمطرق واعم

ؾمقاء يمان مديـة أو  -هذا ما يطؾؼ قمؾقف اعمـاـمؼ احلققية-مؽان ًمَلؾمتقَلء قمؾقف

ؾجقش أو ًموؾمقف حيؼؼ اًمتلملم  لألن مقىمعف اؾمؽماشمقجىمؾعة أو طمصـ 

أو ًمقؽقن وؾمقؾة ًمؾضغط قمغم  ،اؾمتخدامف يمؿلم عمراىمبة اًمعدو واهلجقم قمؾقف

يمام يؿؽـ  ،ومتضعػ معـقياشمف ويسفؾ قمغم اجلقش االكتصار قمؾقف وشمدمػمه اًمعدو

ويرى أن هذا اعمقىمع يساقمده  يمل،اؾمتدراج اًمعدو إمم مؽان خيتاره اًمؼائد اعمؿؾق

ًمزمان أما ا .جمريات األطمداث ًمصاحلفذم اًمسقطرة قمغم اعمعريمة واًمتحؽؿ ذم 

 اويمذًمؽ وومؼً  ا،أو هنارً  ؾمقاء ًمقًَل اعمعريمة  وىمت يملاًمؼائد اعمؿؾق يؼصد سمف اظمتقار

ًمػصقل اًمسـة وطماًمة اعمـاخ ومدى شملصمػم ذًمؽ قمغم ضمقش اًمعدو واؾمتغَلل 

أو اظمتقار وىمت ال يتقىمعف اًمعدو ، يملاجلقش اعمؿؾقاًمظروف اعمـاظمقة ًمصاًمح 

 واكتظار شمطقر وشمغػم اومتعال اًمقىمتأو  ،ومتحدث اعمػاضملة وشمضطرب صػقومف

 . ًمؾفجقماعمـاؾمبة  أطمقال اًمعدو واكتفاز اًمقىمت



 ؾمامح قمبداعمـعؿ اًمسَلوي            128

 :اظمتقار اعمؽان

اًمزمان ذم اعمعريمة قمغم طمشد اًمؼقات اًمؼتاًمقة ذم شمتقىمػ كسبة اًمـجاح  

شمساهؿ ـمبقعة األرض مـ اًمـاطمقة اًمؽميمقبقة طمقث  ،واعمؽان اعمـاؾمبلم

أن يستغؾ  يويؿؽـ ًمؾؼائد اًمعسؽر ،اعمعارك احلرسمقةذم مفام  اواعمظفرية دورً 

اقمقة واًمتجفقزات اًمعسؽرية اعمـاؾمبة وإلقمداد اخلطة اًمدومذًمؽ ًمصاًمح ىمقاشمف 

اًمؼائد و ،معرومة وضعقة األرضذم ًمذا جيب قمؾقف اًمتعؿؼ و ،وشمقزيع اًمؼقات

معرومة ـمبقعة أرض ذم يـجح  يقمؿؾقاشمف احلرسمقة هق اًمذذم اًمـاضمح  ياًمعسؽر

وًمذًمؽ  .محاية ىمقاشمف وحتؼقؼ اًمسَلمة هلؿذم واالكتػاع هبا  واؾمتغَلهلااعمعريمة 

اعمـاـمؼ ذم أن يـزل اجلقش أو ىمائد اجلقش  يملاعمؿؾقاًمسؾطان قمغم يمان 

عمقاضع اعمـخػضة ظمقومَا مـ اذم اًمسفؾقة وال يـزل  اعمرشمػعة واألرايض

ومنذا يماكت اعمـطؼة ضمبؾقة ومقجب قمغم اًمؼائد أن جيعؾ اجلبال ، (0)اًمسققل

وأن يؽقن مقضع اًمؼؾب قمغم ضمبؾ وما ؿمبف  ًمؼقاشمف اوؾمـدً  افمفرً واًمتَلل 

 وماًمسقطرة قمغم اجلبال ،(3) ة ًمقست شمراسمقة شمثػم اًمغبارذًمؽ مـ أرض صؾب

متؽـ اًمؼائد مـ امتَلك زوايا ًمؾرؤية اعمـاؾمبة جلقش اًمعدو وحتريماشمف ويمذًمؽ 

قمؿؼ مرسح ذم  اطمققيً  اوسمذًمؽ يؽقن امتؾؽ مقىمعً وىمقاشمف شململم كػسف 

يمام أن اجلقش ،اًمعدوهجقم مـ  ؿلـمبقعقة حت ال شمعتؼم طمصقكً وماجلبا .اعمعريمة

                                                           

احلقؾ ذم م(:اًمتذيمرة اهلروية 1015ه/611ذم اهلروي )قمغم سمـ أسمك سمؽر اهلروي اًمسائح شمق (0)

 .17ب.ت،،مؽتبة اًمثؼاومة اًمديـقة-اًمؼاهرة ،احلرسمقة

حتؼقؼ قمبد  ،م(: خمترص ؾمقاؾمقة احلروب816ه/022ذم د اًمشعراكك شمقاهلرصمؿك )أسمق ؾمعق (3)

اعممؾمسة اعمرصية ًمؾتلًمقػ  -ؾمؾسؾة شمراصمـا،اًمؼاهرة ،زيادةػل حمؿد مصط ،اًمرؤوف قمقن

: األكصارى )رساج اًمديـ أسمك طمػص قمؿر سمـ إسمراهقؿ 49، 31،33 ،واًمؽممجة، ب.ت

حتؼقؼ وشمرمجة ضمقرج  ،وبشمدسمػم احلرذم م(: شمػريج اًمؽروب 1351ه/751ذم األوؾمك شمق

 .59م، 1961،مـشقرات اجلامعة األمريؽقة-اًمؼاهرة ،ؾمؽاكؾقن
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وهذه  ،يستـد إمم اجلبؾ يستطقع االؾمتػادة مـ صخقره ومساًمؽف ياًمذ

اًمعدد واًمعتاد ظماصة ذم وشمؽاومم يعقض اًمـؼص  ااعمؿقزات دمعؾ هـاك شمقازكً 

واألرض اًمصؾبة ًمقست شمراسمقة  مع قمدو يؿؾؽ ضمقشَا سملقمداد ضخؿة يماعمغقل.

ألن اًمطلم ذًمؽ يعقق احلريمة ويعطؾ اجلقش أو ـمقـقة أومضؾ ًمتحرك اجلقش 

 .بار يضايؼ األكػاس ومقمصمر ذًمؽ قمغم حتريمات اجلـد ويمػاءهتؿ اًمؼتاًمقةواًمغ

أومضؾ سمؽثػم ًمؾجقش طمقث يسؿح  سمف ماء وقمشب وظمصب ياعمؽان اًمذأما و

اًمتلظمر قمـف أو اًمقىمت اعمـاؾمب ذم سملم األؿمجار ومباهمتة اًمعدو ػل ًمف سماًمتخ

 (4)واًمؽماضمع قمـ ومؽرة اهلجقم 

ومؿـ األومضؾ أن يؽقن ؿلم أو اًمؽأما اظمتقار مؽان معسؽر اًمؼقات  

ومَل  احيدث صقشمً  يقمـ أقملم اًمعدو وىمريب مـ هنر ضمار امستقرً  اخمػقً  امؽاكً 

اظمتقار اًمطرق اآلمـة أما  (5)اعمعسؽر ذم يستطقع اًمعدو معرومة ما حيدث 

أن يصؾ سمجقشف إمم اعمؽان  ينذا أراد اًمؼائد اًمعسؽروماعممدية إمم أرض اعمعريمة 

سائر أو قمؼبات ومعؾقف اظمتقار اًمطرق واعمساًمؽ سمدون ظم ااعمتػؼ قمؾقف ؾماعمً 

وذًمؽ سمارؾمال ومرق واًمدروب اآلمـة سمعقدة قمـ اعمخاـمر واًمتفديدات 

 .ؾ واىمرص اًمطرق إمم مقاىمع اًمعدواؾمتطَلقمقة ًمدراؾمة أطمسـ اؾمف

 :اظمتقار األوىمات اعمـاؾمبة

وىمت  ،تقىمعف ًمؾفجقم وشمعد كؼطة ضعػ اًمعدواعممـ األوىمات همػم  

ألن ومقف شململم ًمؾؼقات و يصعب  جقش أن يتحرك ًمقًَل يػضؾ ًمؾاًمؾقؾ طمقث 

اختاذ شمداسمػم احلقطة واحلذر يمام أن ذًمؽ حيؼؼ مبدأ  اقمغم اًمعدو شمتبعف وومقف أيًض 

احلديث اًمنميػ قمغم ًمسان أكس سمـ ػل وم .أو قمـد اًمػجرمػاضملة اًمعدو 

                                                           

 . 59 ،األكصارى: شمػريج اًمؽروب :31خمترص ؾمقاؾمة احلروب، :اهلرصمؿك (4)

 .67 ،، األكصارى: شمػريج اًمؽروب52 ،خمترص ؾمقاؾمة احلروب :اهلرصمؿك (5)
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" أن اًمرؾمقل يمان يغػم إذا ـمؾع اًمػجر ويمان يستؿع األذان ومنن ؾمؿع :ماًمؽ

ويمان إذا مل يؼاشمؾ أول اًمـفار أظمر اًمؼتال  ،(6)..." .أمسؽ وإال أهمار اأذاكً 

أن اًمرؾمقل يمان  لمما يعـ (7)ول اًمشؿس وهتب اًمريح ويـزل اًمـرصطمتك شمز

طمقث يؽقن اًمعدو .اًمصباحذم وهياضمؿ  ك سمؼقاشمف ًمقًَل يؽؿـ سماًمـفار ويتحر

غؾقا ومؽمة أو همػم مستعد ًمؾؼتال أما اًمػرؾمان اعمفامجقن يؽقكقا ىمد اؾمت كائاًم 

حلساب اكحسار اًمظؾ أو وىمت زوال اًمشؿس اًمؾقؾ ًمقؼؽمسمقا مـ مقىمع اًمعدو 

األول االىمؽماب  :وهـا يتحؼؼ هدومان (8).أو قمـد هبقب اًمرياحأو مقؾف 

أن حيرص  اوقمغم اًمؼائد أيًض  .اعمػاضملة وىمت اهلجقم اًمرسيع مـ اًمعدو واًمثاين

وإذا مل يستطع ذًمؽ ، (9)قمغم أن شمؽقن اًمرياح واًمشؿس مـ وراء فمفر ىمقاشمف 

قمققهنؿ  يسمؼقاشمف سمحقث ال يقاضمفقن هبقب اًمرياح ومتمذ االكحرافومقحاول 

يمام أن اًمرياح شممصمر قمغم طمريمة اًمسفام  ،(12)سمرماهلا وسمريؼ ؾمَلح اًمعدو 

                                                           

 .380طمديث رىمؿ  ،088ص ،1ج ،اإلمساك قمـ اإلهمارة ،سماب اًمصَلة ،صحقح مسؾؿ (6)

 ،1قمققن األظمبار، ج :م(889ه/076ذم اًمديـقرى) أسمك حمؿد قمبد اهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبة شمق (7)

، اًمعز 100ب.ت،  ،م1905،قمـ ـمبعة دار اًمؽتب اعمرصية ،دار اًمؽتاب اًمعرسمك -سمػموت

ذم سمـ قمبد اًمسَلم )أسمق حمؿد قمزاًمديـ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اًمسَلم سمـ أسمك اًمؼاؾمؿ شمق

دار اًمػؽر،  -سمػموت،حتؼقؼ إياد ظماًمد اًمطباع ،م(: أطمؽام اجلفاد وومضائؾف1060ه/662

 .55 ،م1996

اًمتعاسمك ذم األدًمة اًمرؾمؿقة  م(:1380ه/784ذم اسمـ مـؽغم ) ضمَلل اًمديـ حمؿد سمـ حمؿقد شمق (8)

 ،م1988مطبعة اعمجؿع اًمعؾؿك اًمعراىمك، -سمغداد ،حتؼقؼ حمؿقد ؿمقت ظمطاب ،احلرسمقة

ذيمة اعمطبققمات -سمػموت  ،ؾملم ؾمقيد: اًمػـ اًمعسؽرى اإلؾمَلمكيا، 004، 002

 .098 ،م1992ًمؾتقزيع واًمـنم،

، اهلروى 33ص  ،خمترص ؾمقاؾمة احلروب :، اهلرصمؿك113 ،1اًمديـقرى: قمققن األظمبار (9)

 .72 ،، األكصارى: شمػريج اًمؽروب01 ،اًمسائح، اًمتذيمرة اهلروية

 :، األكصارى01،اًمتذيمرة اهلروية :وى اًمسائحاهلر ،33 ،خمترص ؾمقاؾمة احلروب :اهلرصمؿك (12)

 .72ص  ،شمػريج اًمؽروب
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  (11)واًمؼقس ويعجز اًمػارس قمـ اًمؼتال سمجدية 

 اد سُمدً ومنن مل دم ،" أظمر احلرب ما اؾمتطعت:وىمديام ىماًمت اًمعجؿ 

ذم أما أومضؾ اًمصقػ ذم أظمر ؾماقمة وماًمؼتال  (10)ذًمؽ آظمر اًمـفار ".وماضمعؾ 

إمم ذًمؽ يمان ىمائد  ةاإلضاومسم ،(13)اًمشتاء ومتؽقن أسمرد ؾماقمة ًمؾفجقم أومضؾ 

وماعمنمق طمار رـمب واعمغرب سمارد رـمب  :اجلقش حيدد اعمؽان وومؼَا عمـاظمف

وىمت اخلروج مـ اًمؽؿلم ، أما (14)واًمشامل سمارد ياسمس واجلـقب طمار ياسمس 

طماًمة همػؾة اًمعدو أو قمـد إراطمة ظمققهلؿ ودواهبؿ ًمؾطعام ذم  اؽقن فمفرً ي

  .(15)واًمنماب

 ااهلجقمقة شمؼع إما صباطمً  يملوىمد يماكت هماًمبقة مصاومات اجلقش اعمؿؾق 

مـ اكعؽاس  اًمقىمقع أؿمعة اًمشؿس ظمقومً  اشمػاديً  اىمبؾ اؿمتداد احلر أو قمرًص 

قمـد حتديد هذا  كاًمشؿس قمغم اًمعققن ومتضعػ اًمرؤية ويمان يراقم أؿمعة

طمساسماهتؿ طمريمة اًمشؿس ذم هذا إمم ضماكب أهنؿ ادظمؾقا  ،شمقىمقت اهلجقم

يمان اظمتقار اًمقىمت اًمغػم  اوملطمقاكً  (16)يتحريمقن ومقف  يذاًمظاهرية واًمػصؾ اًم

مـاؾمب يسبب ظمسارة ًمؾجقش وقمـ ذًمؽ حيدصمـا اعممرخ أسمق اًمػدا أصمـاء 

اًمسؾطان  أيامم 1092هـ / 692اجلقش اعمتجف ًمػتح قمؽا قمام ذم شمقاضمده 

وماشمػؼ وىمقع  ،أواظمر ومصؾ اًمشتاءذم األذف " ويمان مسػمكا سماًمعجؾ 

                                                           

 ،حتؼقؼ كبقؾ حمؿد قمبد اًمعزيز ،احلروب وومتح اعمدائـ واحلصقنذم احلقؾ  :اسمـ مـؽغم (11)

 .98 ،م0222 ،،دار اًمؽتب اعمرصية-اًمؼاهرة 

 .100 ،1اًمديـقرى: قمققن األظمبار (10)

 .52 ،اهلرصمؿك: خمترص ؾمقاؾمة احلروب (13)

 .021 ،األدًمة اًمرؾمؿقة :حمؿد سمـ مـؽغم (14)

 .70 ،األكصارى: شمػريج اًمؽروب ،52 ،خمترص ؾمقاؾمة احلروب :اهلرصمؿك (15)

اهلقئة -اًمؼاهرة  ،يملاًمعرص اعمؿؾقذم اًمػـ احلرسمك ًمؾجقش اعمرصى  :حمؿقد كديؿ ومفؿك (16)

 .167 ،م1983 ،اًمعامة ًمؾؽتاب
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ومؼاؾمقـا مـ ذًمؽ سمسبب  ،األمطار واًمثؾقج قمؾقـا سملم طمصـ األيمراد ودمشؼ

ورسكا سمسبب اًمعجؾ مـ  ،وضعػ اًمبؼر ومقهتا سمسبب اًمؼمد ،ضمر اًمعجؾ

ام ًمؾخقؾ قمغم صمامكقة أيوذًمؽ مسػمة  ا،طمصـ األيمراد إمم قمؽا ؿمفرً 

  (17)"عادةاًم

اظمتقار شمقىمقت اعمعريمة ذم سمـ إياس قمغم دىمة اًمسَلـملم األوائؾ اويميمد  

طمقث يماكقا " خيرضمقن إمم اًمبَلد اًمشامقة قمـدما شمـتؼؾ اًمشؿس إمم سمرج 

ؿمدة ذم ؾماومر  يوًمؽـ اًمسؾطان اًمغقر اأوائؾ اًمرسمقع واًمقىمت رـمبً ذم احلؿؾ 

ذم يدة احلر واًمشؿس قمؿقدية قمغم اًمرسـمان ومحصؾ ًمؾعسؽر مشؼة ؿمد

 .(18)اًمطريؼ 

  :شملصمػم هذا االظمتقار قمغم ؾمػم اعمعريمة -اصماكقً 

  :اعمعارك مع اعمغقل :أواًل  -

 اًمزمان واعمقىمع اجلبكماظمتقار ) م1062ه/658 معريمة قملم ضماًمقت 

 (واألطمراش

داريـ سملم سمقسان وكاسمؾس مـ أقمامل ذق سمؾقدة  لقملم ضماًمقت ه 

 هـ/658رمضان 05عة صباح يقم اجلؿذم وىمعت اعمعريمة  (19)ومؾسطلم 

                                                           

أظمبار ذم م(: اعمخترص 1340ه/740 شمقرماعمميد قمامد اًمديـ إؾمامقمقؾ سمـ قمغم أسمق اًمػدا) (17)

 .34م، 1999،دار اعمعارف -حتؼقؼ حمؿد زيـفؿ حمؿد قمزب، اًمؼاهرة  ،4اًمبنم ج

حتؼقؼ ،3وىمائع اًمدهقر،جذم اعمرصى(:سمدائع اًمزهقر ػل اسمـ إياس) حمؿد سمـ أمحد احلـ (18)

 .35م، 1948،دار اًمؽتب اًمعرسمقة –اًمؼاهرة ،ػلحمؿد مصط

، 4ج ،معجؿ اًمبؾدان :م(1009ه/606ذم اهلل ياىمقت سمـ قمبد اهلل شمقاحلؿقى) أسمك قمبد  (19)

مريمز أسمحاث -سمػموت  ،مقؾمققمة ومؾسطلم اجلغراومقة ،177 ،دار صادر،ب.ت -سمػموت

 .16-15 ،م1969 ،اعمـظؿة اًمتحرير اًمػؾسطقـقة
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إمم همزة طمقث  ات سمؼقادة سمقؼمس ًمػرىمة قمسؽرية متجفً م وسمدأ1062يقًمقق

سمقدرا وـمؾب كجدة مـ اًمؼائد يمتبغا اعمؼقؿ  متريمز هـاك اًمؼائد اعمغقزم

وماكتفز اعمامًمقؽ اًمػرصة وسمادروا سماهلجقم واطمتؾقا همزة وـماردوا  (02)سمحؾب

يعؾق  يد "ـمؾع اجلبؾ اًمذز ومؼأما اًمسؾطان ىمط (01) اعمغقل طمتك هنر اًمعايص

اعمغقل مقرسة اجلقش  هاضمؿاًمصباح ذم و (00)" وأىمام ـمقال ًمقؾف قملم ضماًمقت

ومتؼدم ىمطز سماعمساقمدة  اكسحبت ىمؾقًَل ومإمم ضغط ؿمديد وشمعرضت  يملاعمؿؾق

اؾمتدرضمقه سماًمػرار وشمبعفؿ اعمغقل طمتك  اصمؿ اكسحب اًمؼؾب ًمؾخؾػ متظاهرً 

قؿـة واعمقرسة واًمػرؾمان متؽـقا مـ اعمؽان اعمتػؼ قمؾقف وقمـدئذ شمؼدمت اعمإمم 

ؾمد اًمثغرة وإطماـمة اعمغقل مـ صمَلث ضمفات وماظمتؾ شمقزاهنؿ وظمرسوا اعمعريمة 

ويماكت اعمقؿـة خمتػقة سملم األطمراش واألؿمجار سمعلم  (03)وىمتؾ ىمائدهؿ يمتبغا 

 .واألؿمجار لضماًمقت ومل يستطع ومرؾمان اعمغقل اظمؽماىمفا ًمؽثرة اًمسقاىم

                                                           

، شمرمجة 1ج 0ضمامع اًمتقاريخ م م(:1318ه/718ذم اهلؿذاكك )رؿمقد اًمديـ ومضؾ اهلل شمق (02)

وزارة اًمثؼاومة  -اًمؼاهرة ،حمؿد مقؾمك هـداوى،دق كشلت،أيؿـ ومماد اًمصقادحمؿد صا

ؾمـة ذم اعمؼريزى )شمؼك اًمديـ أمحد سمـ قمغم سمـ قمبد اًمؼادر شمق ،313م، 1962واالرؿماد،

ػل حتؼقؼ حمؿد مصط،0ق1ج ،م(: اًمسؾقك عمعرومة دول اعمؾقك1440هـ/ 845

دار  -سمػموت ،ب اعمغقلطمرو:، أمحد طمطقط432،دار اًمؽتب اعمرصية-اًمؼاهرة ،زيادة

 .م1994اًمػؽر اًمؾبـاكك  

 .313، 1ج 0اهلؿذاكك: ضمامع اًمتقاريخ م (01)

ذم م(: اًمروض اًمزاهر 1093ه/690ذم اسمـ قمبد اًمظاهر) حمقك اًمديـ سمـ قمبد اًمظاهر شمق (00)

 .64 ،م1976 ،حتؼقؼ قمبد اًمعزيز اخلقيطر، اًمرياض ،ؾمػمة اعمؾؽ اًمظاهر

اسمـ  ،431-0:432ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى314 :1ج0اهلؿذاكك: ضمامع اًمتقاريخ م (03)

ذم اًمزاهرة  م(:اًمـجقم1472ه/874ذم شمقشمغرى سمردى) مجال اًمديـ أسمك اعمحاؾمـ يقؾمػ 

اسمـ أيبؽ  ،79م، 1938،دار اًمثؼاومة واإلرؿماد -، اًمؼاهرة 7ج،مؾقك مرص واًمؼاهرة

 ،8اًمغرر جم(: يمـز اًمدرر وضمامع 1430ه/736ذم اًمدودارى) أسمك سمؽر سمـ قمبد اهلل شمق

 (1أكظر، ظمريطة ).52-49 ،م1971 ،اًمؼاهرة ،حتؼقؼ أوًمرخ هارمان
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ؾؽ اًمؾحظة واختاذ اًمؼرار اًمرسيع سماهلجقم شمذم ويمان ًمقصقل اعمامًمقؽ  

اعمدن اًمشامقة اًمذيـ اضطروا ًمؾخضقع ذم أصمر سماًمغ األمهقة قمغم اعمسؾؿلم 

ًمؾؿغقل وطمؾػائفؿ اعمسقحقلم اًمنمىمقلم ومثاروا قمؾقفؿ وهنبقا دورهؿ وأظمرسمقا 

وىمد شمتبع سمقؼمس اًمؼقات اعمغقًمقة اهلارسمة ،(04) مـفؿ ااكتؼامً  يمـقسة مريؿ

 اسمقسان وهق اًمطريؼ اعمحتؿؾ الكسحاب اعمغقل وومؼً  لذىم وكصب هلؿ يمؿلم

ًمتقىمعاشمف وسمتقىمقت معلم وقمـد اىمؽماهبؿ مـ اًمؽؿلم اكدومعت اًمػرىمة اًمعسؽرية 

وآظمرون اقمتصؿقا سماًمتَلل  (05)اعمؿؾقيمقة كحقهؿ وىمتؾ اًمعديد مـفؿ 

 (06)أومـقهؿ اعمجاورة عمؽان اعمعريمة ومتتبعتفؿ اًمؼقات اعمؿؾقيمقة طمتك 

ووقمقف  يملت معريمة قملم ضماًمقت ذيماء اًمػارس اعمؿؾقوهؽذا أصمبت 

 ء احلرسمقة طمتك حتؼؼ ًمفيسماًمتجفقزات اًمؼتاًمقة سمؽؾ قمـارصها وأكف ـمبؼ اعمباد

مل يـتظر هجقم اعمغقل قمغم مرص ومل يؼؿ اًمـرص قمغم اعمغقل طمقث أكف 

سمؾ كؼؾ أرض اعمعريمة  (07)همزاها اعمغقل اًمتل سماًمتحصقـات يمام ومعؾت اعمدن 

أرضف ذم وـمبؼقا مبدأ االؾمتباىمقة ومباهمتة اًمعدو اعمرصية  ظمارج األرايض

                                                           

، اسمـ 430، 0:405ق1ج،اًمسؾقك :اعمؼريزى ،044: 3أظمبار اًمبنم ذم أسمق اًمػدا: اعمخترص  (04)

ىمطب اًمديـ أسمك اًمػتح مقؾمك سمـ حمؿد  ،، اًمققكقـك50 ،8يمـز اًمدرر، ج ،أيبؽ اًمدودارى

مطبعة دائرة اعمعارف  ،، طمقدر آسماد1ج،مرآة اًمزمان ذيؾ م(:1306ه/706ذم سمـ أمحد شمق

 .360م، 1954،اًمعثامكقة

 ،شمقاريخ اًمزمانذم اًمغرر احلسان :م(1835ه/1051ذم اًمشفاسمك ) طمقدر سمـ أمحد شمق (05)

 :حمؿد راضمح كرص اهلل ،439م، 1922 ،مطبعة اًمسَلم–حتؼقؼ كعقم مغبب،اًمؼاهرة 

 ،يمؾقة اآلداب ،ديمتقراة همػم مـشقرة ،امًمقؽاًمتـظقامت اًمعسؽرية واًمػـ احلرسمك قمـد اعم

 .112 ،م0216 ،ضمامعة سمػموت

 :اسمـ شمغرى سمردى ،65، اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر، 045: 3اسمق اًمػدا: اعمخترص  (06)

 .361: 1ذيؾ مرآة اًمزمان  ،، اًمققكقـك79: 7اًمـجقم اًمزاهرة 

 ،م1982،دار اًمـفضة اًمعرسمقة  -سمػموت ،1ج ،اًمتاريخذم اعمغقل :ومماد قمبد اعمعطك اًمصقاد (07)

 .100 ،م1963،اعمؽتبة اًمثؼاومقة -اًمؼاهرة ،إسمراهقؿ أمحد اًمعدوى: اًمعرب واًمتتار  ،326
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ذم معظؿ ىمقاشمف ػل اؾمتغؾ ضمغراومقة اعمؽان وأظمذا مل يتقىمعف اعمغقل يمام أكف وه

اًمبساشملم واألطمراش ومل يظفر ًمؾعدو ؾمقى ومرىمة واطمد يمان يؼقدها اًمظاهر 

اجلقش  لاقمتؼد أن هذه اًمػرىمة هاًمػخ إذا ذم يمتبغا  د اعمغقزمسمقؼمس ومقىمع اًمؼائ

وىمد  .ومل حيتػظ سمؼقات اطمتقاـمقة ومفزم ضمقشفومفاضمؿ سمؽؾ ىمقاشمف  يملاعمؿؾق

شمؼفؼر اعمامًمقؽ أول األمر وأـمؿعقا ومقفؿ اعمغقل مما دومعفؿ ًمتعؼب اعمامًمقؽ 

الؾمتؽامل اعمعريمة وهؿ سمذًمؽ اظمتاره اعمامًمقؽ  يطمتك سمؾغقا اعمؽان اًمذ

ز هلؿ وقمـدئذ هجؿ مؽان متؿقذم اؾمتدرضمقا اًمعدو وأضمؼموه قمغم اًمؼتال 

 .اعمامًمقؽ قمؾقفؿ مـ صمَلث ضمفات واطماـمقا هبؿ مـ صمَلث ضمفات

 مرج اسمـ قمامر سملم ضمبكممـطؼة ؾمفؾ ذم وىمد اظمتار ىمطز مؽان اًمدوماع  

يماكت شمتؿقز اًمتل هذه اعمـطؼة ذم مـ ـمبقعة األرض  احك وضمؾبقع مستػقدً اًمض

أن األرض يمام  .مـبسطة واؾمعة شمساقمد قمغم حترك اجلقش سمحريةسملهنا أرض 

سملم ضمبغم اًمدطمك وضمؾبقع ضقؼة إذ شمؽثر ومقفا األدهمال واألؿمجار واًمقديان 

وماعمـطؼة ال  ىمرب طماومات ضمؾبقع ويمذًمؽ سمقـف وسملم هنر ضماًمقت وسماًمتازم

همقر األردن وشمؽثر ذم أما سمقسان ومتؼع  (08).شمساقمد اًمػرؾمان قمغم احلريمة

  .طمقهلا اعمستـؼعات

اًمصباح اًمبايمر مع سمزوغ ذم وومصؾ اًمصقػ ذم أما زمـ اعمعريمة ومؽان  

سمعؽس ما شمعقد ،وذًمؽ اًمتقىمقت ًمف مقزة طمقث اعمـاخ ؿمديد احلرارة اًمػجر

يمام  (09) ؿمديد اًمؼمودة ياًمؼاراقمتادوا قمغم اعمـاخ سمَلدهؿ ومؼد ذم اعمغقل قمؾقف 

                                                           

ضمامعة ،ديمتقراة همػم مـشقرة ،األول يملاًمعرص اعمؿؾقذم ومـ احلرب  :أرشمقر إرسايؾقان (08)

 .180،م0227 ،دمشؼ

 :قمبد اًمعزيز ومفؿك ،6م، 1981،ًمعرسمقةدار اًمـفضة ا-سمػموت،اعمغقل :اًمسقد اًمباز اًمعريـك (09)

 .10 ،م1981 ،اًمؼاهرة ،إيرانذم شماريخ اًمدوًمة اعمغقًمقة 
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 (32)اظمتار ىمطز اًمقصقل إمم قملم ضماًمقت ىمبؾ اًمؼقات اعمغقًمقة سمققم واطمد 

قمـ ىمطز أكف ىمال  يويمذًمؽ رو .األطمراشاًمتَلل وذم هبدف إظمػاء ىمقاشمف 

" ال شمؼاشمؾقهؿ :ألمرائف وضمـقده يقم قملم ضماًمقت طمقـام رأى ضمقش اعمغقل

ويدقمقا ًمـا اخلطباء  ،ء اًمظَلل وهتب اًمرياحلطمتك شمزول اًمشؿس وشمػ

 (31)صَلهتؿ " ذم واًمـاس 

  (اعمقىمع اجلبكماظمتقار )م 1070هـ/671معريمة إًمبػمة: 

ىمؾعة إًمبػمة  هاضمؿ ضمقش مغقزم م1070هـ/671األول رسمقع 9ذم 

كؼطة معقـة إلقماىمة اًمؼقات ذم قمسؽروا وطمارصها هبدف االؾمتقَلء قمؾقفا و

طمتك  يملوهـا ؾمار سمقؼمس واجلقش اعمؿؾق (30)اًمػرات اعمؿؾقيمقة قمبقر هنر

وىمد محؾ سمقؼمس مـ ،(33)معسؽر اًمتتار وأذف قمؾقفؿ مـ أقمغم اجلبؾ 

ات وقمـد اًمـفر وضمد اعمغقل ر اًمػرقاًمصقاديـ قمغم اإلسمؾ ًمعب محص مرايمب

                                                           

م(: كزهة اعمامًمؽ 1313ه،717سمعد ذم اًمصػدى) احلسـ سمـ أسمك حمؿد قمبد اهلل سمـ قمؿر شمق (32)

صقدا، اعمؽتبة ،حتؼقؼ قمؿر قمبد اًمسَلم شمدمرى ،خمترص ؾمػمة مـ ومم مرصذم واعمؾقك 

 .149 م،0223،اًمعرصية

م(: اًمبداية 1373ه/774ذم اسمـ يمثػم، أسمق اًمػدا احلاومظ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر اًمؼرؿمك شمق (31)

 .055 ،م1998،دار احلديث -اًمؼاهرة  ،حتؼقؼ أمحد قمبد اًمقهاب ومتقح ،13ج ،واًمـفاية

  ؾمؿقت هذه اعمعريمة يمذًمؽ سمقاىمعة اًمػرات ووىمعة ضمـؼر مؼدم اًمػرىمة اًمعسؽرية اعمغقًمقة

  .اًمذى قمؼم اًمػرات

 ،172: 8، اسمـ أيبؽ اًمدودارى: يمـز اًمدرر426-425 ،( اسمـ قمبد اًمظاهر:اًمروض اًمزاهر30)

ذم اًمدودار )ريمـ اًمديـ سمقؼمس اعمـصقرى اًمـارصى اخلطائك اًمدودار شمق

 -سمػموت ،حتؼقؼ دوكاًمد ريتشاردز ،شماريخ اهلجرةذم م(: زسمدة  اًمػؽرة 1305ه/705

ذيؾ مرآة  ،، اًمققكقـك626: 0ق1ؾقك جاًمس :اعمؼريزى ،137 ،اًمنميمة اعمتحدة ًمؾتقزيع

 .3:0اًمزمان

، اًمعقـك )سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك 137 ،اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة (33)

، حتؼقؼ حمؿد حمؿد 0ج ،شماريخ أهؾ اًمزمانذم (: قمؼد اجلامن 1451هـ/ 855ؾمـة ذم شمق

 .121 ،م1988اهلقئة اًمعامة ًمؾؽتاب،  -املم، اًمؼاهرة 
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 اكزل اعمرايمب وقمؼم اًمـفروىمد أقمدوا مؽقدة ًمؾؿامًمقؽ وًمؽـف  مراسمطلم

 (34) مـ اعمغقل ايمثػمً  اومؼتؾقا وأرسوا قمددً  وؿماماًل  اواكتنمت اًمعسايمر يؿقـً 

ؾماقمد سمقؼمس قمغم يمشػ معؽرس اعمغقل اًمذيـ قمسؽروا  وهذا اعمقىمع اجلبكم

درس ـمبقعة اعمؽان وسمـاء قمغم  وسماًمتازمقمغم هنر اًمػرات  قمـد خماضة اًمؼايض

 . ذًمؽ أقمد ظمطة اهلجقم قمغم اعمغقل

 ينمف قمغم صحراء  اظمتقار مؽان ضمبكم) م1077ه/675 معريمة األسمؾستلم

 :(مؽشقومة

 م1077اسمريؾ 14هـ/675قمام اًمؼعدة  يذ 12ذم وىمعت اعمعريمة 

طمقـام قمؾؿ اًمسؾطان اًمظاهر سمقؼمس سملن اعمغقل " ىمرسمقا وصماسمقا ووصمبقا 

" طمقـفا اؾمتعد سمجقشف واظمتار  اؾمتعدوا وـمؾبقا وأهنؿ أصمـك قمنم ـُمؾبً وا

 (35)سمَلد األسمؾستلم ذم  متؿقزا ومقق ضمبال منمومة قمغم صحراء هقين امقىمعً 

قمؾقف مـ  مطًَل  اجلقش اعمغقزم سمقضقحوهـا ىمد اؾمتطاع سمقؼمس أن يرى 

رصد حتريمات اًمعدو ومعرومة قمدد ىمقاشمف  وسماًمتازم (36)إًمؼمز  رشمػعاتم

 .اكقاشمف مما ؾماقمده قمغم وضع ظمطة اهلجقم اعمـاؾمبة وحتؼقؼ اًمـرص قمؾقفؿوإمؽ
                                                           

، اسمـ أسمك اًمػضائؾ )اسمـ اًمعسال مػضؾ 427-426ـ قمبد اًمظاهر:اًمروض اًمزاهر، اسم (34)

، حتؼقؼ حمؿد يمامل قمز اًمديـ، دمشؼ ،م(:اًمـفج اًمسديد واًمدر اًمػريد1358ه/759ذم شمق

، اسمـ ايبؽ 627-626: 0ق1اًمسؾقك ج:، اعمؼريزى190 ،م0217 ،دار ؾمعد اًمديـ

 .159-158 ،7 :اًمـجقم اًمزاهرة:، اسمـ شمغرى سمردى172-169 ،8اًمدودار: يمـز اًمدرر 

: 0ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى154 ،شماريخ اهلجرةذم اعمـصقرى اًمدوادار: زسمدة اًمػؽرة  (35)

 ،، اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر001اًمـفج اًمسديد،  :اسمـ أسمك اًمػضائؾ ،608-609

 .157، 0قمؼد اجلامن :، اًمعقـك458

ؿمامل سمَلد إيران حتد هضبة أيران مـ كاطمقة  ذمهك ؾمؾسؾة ضمبال  :ضمبال إًمؼمز أو إًمؼُمس (36)

 .525ب.ت، ،دار اعمعرومة-سمػموت ،0ج ،دائرة اعمعارف اإلؾمَلمقة :اكظر ،سمحر اخلزر
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ؾمفؾ ذم  ًمقًَل  ًمؾؼقات اعمؿؾقيمقة وقمسؽردي ًمقتص وىمد ظمرج اجلقش اعمغقزم

يمان اجلقش  وسماًمتازم (37)األسمؾستلم قمغم اجلاكب األظمر مـ هنر ضمقحان 

 ااًل مقىمع مرشمػع قمـفؿ"وماىمبؾقا مـ قمؾق اجلبؾ.... وىماشمؾقا ىمتذم  يملاعمؿؾق

ومحؾت ومرىمة مـفؿ ظمؾػ اًمسـاضمؼ اًمسؾطاكقة ومحؿؾ اًمسؾطان قمؾقفؿ  اؿمديدً 

ذم  يملوهـا يمان متريمز اجلقش اعمؿؾق (38)وماكجؾت احلرب قمـ ىمتؾ اًمتتار" 

ذم اًمصحراء قمغم أرض مـبسطة ومؽشقومة واشمبع قمـرص اعمػاضملة واًمرسقمة 

 .اًمتقىمقت واحلريمة

 (واعمؽان اجلبكم نااظمتقار اًمزم) (39))مرج اًمُصػر(  بحمعريمة ؿمؼ: 

قمغم اًمشام وشمدمػم دمشؼ وطمؾب وهمزة  يماكت سمعد همزو همازان اعمغقزم 

بعد وم .م1323اسمريؾ 19هـ/720 رمضان0ذم وىمعت وىمد  ،سمثَلث ؾمـقات

وقمؼم  اضمرارً  اهمزو اًمشام مرة أظمرى ومؼاد ضمقًش مرج اعمروج ىمرر همازان مقىمعة 

ذم و (42) ًمؽووصؾت األظمبار سمذ اًمػرات وؾمار ىمائده ىمطؾقؿماه إمم اًمشام

                                                           

 ،اًمـفج اًمسديد :،اعمػضؾ سمـ أسمك اًمػضائؾ458اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر، (37)

 . 198 :8يمـز اًمدرر:،اسمـ أيبؽ اًمدودار001

 ،، اًمققكقـك7:168اًمـجقم اًمزاهرة  :اسمـ شمغرى سمردى ،609: 0ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى (38)

 .176: 3ذيؾ مرآة اًمزمان 

ـمرف ذم ؿمامل همرب ضمبال همباهمب مـ أقمامل طمقران مـ كقاطمك دمشؼ ذم ىمرية  :ؿمؼجب (39)

وىمد قمرومت اعمقىمعة سمقاىمعة ؿمؼجب  .49 :4احلؿقى: معجؿ اًمبؾدان :اكظر ،مرج اًمصػر

أراض ذم وهمباهمب واًمضؿلم وهك أؾمامء ىمرى وهمباهمب ومنهنا مشتؿؾة قمغم ـمرف ؿمؼجب 

 (0اكظر ظمريطة ) .وقمرة ذات أطمجار ؾمقداء

حتؼقؼ قمبد احلؿقد صاًمح  ،اعمـصقرى:اًمتحػة اعمؿؾقيمقة ،366 ،( اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة42)

ممرخ  ،3،932ق 1، اعمؼريزى:اًمسؾقك ج164 ،اًمدر اعمرصية اًمؾبـاكقة -اًمؼاهرة  ،محدان

 .112م،  1919،مطبعة سمريؾ -ايدن ،حتؼقؼ زشمرؾمتلم،ـملم اعمامًمقؽشماريخ ؾمَل ،جمفقل
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إمم محاة وأرؾمؾ ومرىمة إمم سمؾدة اًمؼريتلم ومتصدى  اعمغقزم شمؼدم اجلقشؿمعبان 

واؾمتؿرت اعمعريمة مـ مـتصػ  (41)مـطؼة قُمرض ذم هلؿ كائب ـمراسمؾس 

وأؾمتلكػ  (40)اًمـفار طمتك اًمعرص وأؾمػرت قمـ هزيؿة اًمػرىمة اعمغقًمقة 

ظماصة سمعد مـ شملظمر اًمسؾطان وىمطؾقؿماه زطمػف إمم اًمشام وأؾمتاء أهؾ دمشؼ 

  (43) أن رطمؾ سمعض أمراء اعمامًمقؽ

مرج اًمُصػر مـتظريـ ذم اًمشامقة ؿعت اًمؼقات اعمؿؾقيمقة تضمصمؿ ا 

يقم اًمسبت ذم أن أذىمت اًمشؿس وارشمػع اًمـفار اًمسؾطان اًمـارص إمم 

وؾمؼطت األمطار اًمغزيرة عمدة ؾماقمتلم صمؿ أذىمت اًمشؿس ومازال 

صقل اًمسؾطان اًمـارص اًمػرؾمان قمغم ظمققهلؿ وقمـدئذ وصؾ اعمغقل مع و

وقمـدئذ شمؼدم ومرؾمان اعمامًمقؽ إمم مرج اًمصػر  ،(44)حمؿد سمـ ىمَلوون 

 (سملم دمشؼ واًمُؽسقة)واًمتؼقا سماًمسؾطان قمـد قمؼبة ؿمحقر  (اًمُؽسقة)

ويمان  (45)ؿمؼجب حتت ضمبؾ همباهمبذم واشمػؼقا قمغم اظمتقار مؽان اعمعريمة 

                                                           

اسمـ ، 373 ،زسمدة اًمػؽرة :اعمـصقرى ،61 :4أظمبار اًمبنم ذم أسمق اًمػدا: اعمخترص  (41)

اهلقئة  ،ؼقؼ حمؿد حمؿد أملم،حت4اًمعقـك: قمؼد اجلامن،ج،05 :14يمثػم،اًمبداية واًمـفاية 

، 931: 3ق1اًمسؾقك ج :عمؼريزىا ،019-018م،1990 ،اًمؼاهرة ،اًمعامة ًمؾؽتاب

اعمـطؼة اًمقاىمعة سملم شمدمر  :، قُمرض112ص  ،شماريخ ؾمَلـملم اعمامًمقؽ :ممًمػ جمفقل

 .4:123معجؿ اًمبؾدان  :احلؿقى :اكظر ،واًمرصاومة

، 7، 0927رىمؿ ،اؾمطـبقل،خمطقط أمحد اًمثاًمث 4ج ،ذيؾ مرآ ة اًمزمان :اًمققكقـك (40)

 :اًمعقـك، 112شماريخ ؾمَلـملم اعمامًمقؽ،  :، ممرخ جمفقل931:،3ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى

 .  001-019: 4قمؼد اجلامن 

، 930-3:931ق1اًمسؾقك ج،اعمؼريزى ،375 -374،اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة (43)

 .  4:003قمؼد اجلامن  :، اًمعقـك158: 8اسمـ شمغرى سمردى: اًمـجقم

االرب ذم ومـقن األدب  م(: هناية1333ه/733(اًمـقيرى) ؿمفاب اًمديـ أمحد قمبد اًمقهاب شمقذم 44)

 ،18-17م، 0224،داراًمؽتب اًمعؾؿقة -سمػموت،حتؼقؼ إسمراهقؿ ؿمؿس اًمديـ ،30ج

همباهمب / ، 8:159اسمـ شمغرى سمردى: اًمـجقم اًمزاهرة ، 930، 3ق1اًمسؾقك ج:اعمؼريزى (45)

.، 871: 3معجؿ اًمبؾدان  ،اكظر: احلؿقى ،أول قمؿؾ طمقران مـ كقاطمك دمشؼذم ىمرية 

كزهة اعمامًمؽ :اكظر،اًمصػدى ،ؿ ضمبؾ اًمُػـقدق سمسػح مرج اًمُصػروىمد ذيمره اًمصػدى سماؾم

 .185واعمؿؾقك، 
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  (46)أقمغم اًمـفر ذم ىمطؾقؿماه 

م شمؼاسمؾ اجلقشان 1320هـ/ 720رمضان 0فمفر يقم اًمسبت ذم و 

وًمؽـفؿ  يملقمـد ؿمؼجب وشمؼدم ىمطؾقؿماه واصطدم سمؿقؿـة اجلقش اعمؿؾق

اؾمتعادوا ىمقهتؿ سمػضؾ سمقؼمس وؾمَلر واًمسؾطان وسمؼقة اًمعسؽر خمتػلم طمتك 

ًمعدو وهزمقه واؾمتؿرت احلرب وقمـدما اكؽرست اعمقؿـة أول متؽـا مـ ا

وىمت ؿ اكترصوا وشمقىمػ اًمؼتال أهن ااألمر اشمبع اعمغقل األمراء اعمـفزملم فمـً 

وقمـدئذ فمفرت وصعد ىمطؾقؿماه ومـ معف قمغم ضمبؾ همباهمب  (47)اًمغروب

ىمؾقب اعمغقل ذم ىمقات اًمسؾطان اًمـارص وسمدأت اًمطبقل شمدق ومدب اًمرقمب 

فرب اطمد ىمادة أو يمنطماـمة اهلاًمة سماًمؼؿر ومواطماط اعمامًمقؽ سماجلبؾ يماًمسقار 

اًمؾقؾ فمؾ ذم و (48)ًمقؽ اعمغقل ومعف سمعض اجلـد وشمبعفؿ اًمػرؾمان اعمام

طمراؾمة اعمعسؽر وإيؼاظ اجلـد ومؾام ـمؾع ومجر يقم األطمد اضمتؿعت ذم األمراء 

اًمشؿس وكزل اعمغقل ودار  ارشمػعتاًمعسؽر ووىمػ يمؾ واطمد مصاومف طمتك 

                                                           

اًمـجقم :، اسمـ شمغرى سمردى930: 3ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى4:030قمؼد اجلامن:اًمعقـك (46)

 .8،159اًمزاهرة 

 :، اسمق اًمػدا037-4:035قمؼد اجلامن  :اًمعقـك ،934-933 :3ق 1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى (47)

اًمـجقم اًمزاهرة  :، اسمـ شمغرى سمرى376،اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة. 4:60اعمخترص 

8 :162-161 . 

م(: اًمروض 1317ه/717ذم قمَلء اًمديـ قمغم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل شمق اسمـ قمبد اًمظاهر) (48)

اعمؽتبة  -سمػموت،حتؼقؼ قمؿر قمبد اًمسَلم شمدمرى ،همزوة اعمؾؽ اًمـارصذم اًمزاهر 

، 106، اًمتحػة اعمؿؾقيمقة، 377،زسمدة اًمػؽرة :، اعمـصقرى48-46،م0225،اًمعرصية

، اسمـ طمبقب )احلسـ 935-934: 3ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى4:039قمؼد اجلامن  :اًمعقـك

أيام اعمـصقر وسمـقف، ج ذم : شمذيمرة اًمـبقف (م1377ه/779ذم قمؿر سمـ احلسـ سمـ قمؿر شمقسمـ ا

 ،ئة اًمعامة ًمؾؽتاباهلق-اًمؼاهرة  ،ؾمعقد قمبد اًمػتاح قماؿمقر،حتؼقؼ حمؿد حمؿد أملم ،1

 .86-85 ،9اسمـ أيبؽ اًمدودار: يمـز اًمدرر ،049-048،م1977اًمؼاهرة، 
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 (49)صمؿ صعد ىمطؾقؿماه إمم اجلبؾ صماكقة اًمؼتال سمقـفام طمتك مـتصػ هنار األطمد

ؿمدة ذم اجلـد قمغم اجلبؾ  أناعمغقل  أرسىوىمد قمؾؿ اًمسؾطان مـ اطمد 

 ،(52)يملاعمؿؾق اًمسحر ومصادمة اجلقشذم  اًمـزول اشمػؼقا قمغم وأهنؿاًمعطش 

اًمـفار ومل يتعرض هلؿ اطمد طمتك  أظمرومؾام اصبح هنار االصمـلم كزل اًمتتار 

وصقًمقا امم اًمـفر وقمـدئذ هامجفؿ اعمامًمقؽ وطمصدوا رؤؾمفؿ واكتفت 

 (51)اعمعريمة هبزيؿة اعمغقل هزيؿة ؾماطمؼة 

اًمذيماء ذم صمَلصمة أيام وًمقؾتان سمخطة هماية ذم هؽذا اكترص اعمامًمقؽ و

ذًمؽ اًمقىمت ذم يمان ًمسؼقط اعمطر اظمتقار ومؽمة ؾمؼقط األمطار ومؼد ذم متثؾت 

قمغم اًمتتار ألن مطر اًمشام أيمثر ما يؼع كاطمقة اًمغرب ويمان اًمتتار  بلشملصمػم ؾمؾ

اعمطر ظمؾػفؿ يمان  يملوضمقهفؿ أما اجلقش اعمؿؾقذم آشملم مـ اًمشامل واعمطر 

أن سمعض اعمغقل همرق سمسبب  يمام ،(50)ضمقش اًمتتار ذم ومحقـئذ طمصؾ اًمقهـ 

احلريمة ومنما ذم اآلظمر شمعثروا  ،واًمبعض(53)يمثرة مقاه األمطار واألوطمال 

قمغم ضمـد اعمغقل ومؼد  اؾمؾبقً  يمام يمان اظمتقار اعمؽان قمامًَل ، (54)ىمتغم أو أرسى 

ىمدمف إال قمغم طمجر  يماكت شمؾؽ األرض وقمرة وال يتؿؽـ اًمػرس مـ وضع

ومؼاؾمت ظمققل اعمسؾؿلم مـ ذًمؽ وأما اًمتتار ومؽان اًمػارس مـفؿ ال يستطقع 

                                                           

اًمـجقم  :، اسمـ شمغرى سمردى4:042قمؼد اجلامن  :اًمعقـك ،935: 3ق1اعمؼريزى:اًمسؾقك ج (49)

 .160، 8اًمزاهرة 

اًمـجقم  :اسمـ شمغرى سمردى ،042 :4قمؼد اجلامن :اًمعقـك ،936: 3ق1اعمؼريزى: اًمسؾقك ج (52)

 .8،160زاهرة اًم

كزهة اعمامًمؽ :اًمصػدى،49،همزوة اعمؾؽ اًمـارصذم اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر  (51)

 .936: 3ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى042 :4قمؼد اجلامن  :، اًمعقـك188-187 ،واعمؿؾقك

 10: 4ذيؾ مرآة اًمزمان  :اًمققكقـك (50)

 .1:049شمذيمرة اًمـبقة  :اسمـ طمبقب (53)

 4:60أظمبار اًمبنمذم  اسمق اًمػدا: اعمخترص (54)
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سماإلضاومة إمم ذًمؽ ومؼد ، (55)اهلرب مؼدار رمقة كشاب إال وىمع قمغم األرض 

اؾمتغؾ اعمامًمقؽ اعمـطؼة اجلبؾقة ًمصاحلفؿ ومل يؽميمقا اًمػرصة ًمؾؿغقل 

قطروا قمغم اًمـفر وطمرمقا عمحارسمتفؿ مـ أقمغم سمؾ اطماـمقا هبؿ يمام اهنؿ ؾم

 .ويماكقا ومريسة ؾمفؾة اًمصقد أضعػفؿاعمغقل مـ اعماء مما 

وذًمؽ سمَلد اًمشام وما سمعدها ذم رك مع اعمغقل يماكت اكجد أن يمؾ اعمع 

مـ اًمتؼدم ألكف متك اؾمتقمم قمغم اًمشام اكتفك األمر  إليؼاف اًمعدو اعمغقزم

ضمبؾقة وال يؿؽـ اطمراز مـ ممقزات سمَلد اًمشام أهنا و ،وادمف مباذة إمم مرص

ػل يسفؾ ومقفا اًمتخاًمتل وشمؽثر هبا اًمقديان واألطمراش اجلبال ذم اًمـرص 

قملم ذم هذه اًمطبقعة ًمصاحلفؿ  اعمامًمقؽ اؾمتغؾ وىمد ،واظمتقار مقاىمع ًمؾؽامئـ

 .ضماًمقت ومرج اعمروج وؿمؼجب

  :اعمعارك مع اًمصؾقبلم -صماكقًا -

عمحتؾة ويتؿ ـاـمؼ ااعمعارك ضد اًمصؾقبقلم اؾمؽمداد اعممـ دف اهليمان  

، وىمد اؾمتطاع سمقؼمس ومتح مدن واحلصاراإلهمارة  :ذًمؽ سمطريؼتلم مها

واشمبع ظمطة اجلققش  .وفمفػمهمل وطمصقن وىمَلع قمديدة قمغم اًمساطمؾ اًمشا

اعمتَلطمؼة مـ مجقع اجلفات ويمان خيتار األمايمـ اعمـاؾمبة ًمتحريمات اجلقش 

مـ أمايمـ ال  شمليت وأمايمـ فمفقره وىمت اعمعريمة ومؼد يماكت اجلققش اعمؿؾقيمقة

 .يتقىمعفا اًمصؾقبققن مع اًمرسية ورسقمة اًمتـػقذ واعمػاضملة

 ا(اظمتقار اًمزمان صباطمً ): م1065ه/663وأرؾمقف ىمقسارية  ومتح: 

 م1065ومؼماير  07هـ/ 663 مجادى األول 9مع اًمصباح اًمبايمر يقم  

وقمغم طملم ظمرج اًمظاهر سمقؼمس سمـػسف قمغم رأس ضمقش ضخؿ إمم ىمقسارية 

                                                           

 .4:041قمؼد اجلامن:اًمعقـك (55)
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ذم  اعمديـة واًمؼؾعةفا ومرض احلصار قمؾقفا طمتك ومتح همػؾة مـ أهؾ

صمؿ شمقضمف قمغم اًمػقر ، (56)سمعد طمصار اؾمبقع  يمارس أ7/مجادى15

 .ًمػتح أرؾمقف ًمَلؾمتعداد ااًمقىمت ومَل يؽقن ًمدى اًمصؾقبقلم وىمتً  مستغًَل 

يقم ذم عتفا ومسؼطت اعمديـة وىمؾومقضمف ومرىمة إمم قمثؾقث وأظمرى إمم طمقػا 

اًمقاىمعة ؿمامل ىمقسارية وضمـقب ف إمم أرؾمقف ادم واطمد وسمعد ذًمؽ سمعد أيام

وومجلة وضمد اًمصؾقبققن أكػسفؿ " إال وىمد ظماًمطفؿ اعمسؾؿقن ىمبؾ أن ياوما 

يقم ذم طاقمة واإلذقمان ومتسؾؿفا اًمسؾطان يسلًمقا األمان ويبذًمقا اًم

ذم وهؽذا يمان طمسـ اظمتقار اًمتقىمقت ًمؾفجقم واًمرسقمة ، (57)اخلؿقس"

اظمتار سمػمس وىمت اًمصباح عمفامجة ومحقـام  دفحتؼقؼ اهلذم  مفاًم  اًمتحرك قمامًَل 

فق وىمت همػم متقىمع سماًمـسبة ًمؾصؾقبقلم طمقث يؽقن ضمقشفا هماومؾ ومىمقسارية 

  .وأهؾفا كائؿقن

ًمـجاح اًمعؿؾقة اًمعسؽرية  مفاًم  ومرة أظمرى يمان اًمتقىمقت قمامًَل 

م وصؾت اًمؼقات 1068مارس  7هـ/666 مجادى اآلظمرة 02لومػ

وكؼض اًمصؾقبقلم اًمقىمت واًمرسقمة  ستغًَل ماعمؿؾقيمقة سملم همزة وقمسؼَلن 

وقمغم  اًمؾفدكة سملهنؿ ضمعؾقا أهؾ ياوما يدومعقن اعمػمة إمم قمؽا ويمان ذًمؽ ممـققمً 

                                                           

ؿماومع سمـ قمغم)ؿماومع سمـ قمغم سمـ قمباس اًمؽـاكك  ،032اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر،  (56)

م(: طمسـ اعمـاىمب اًمرسية اعمـتزقمة مـ 1332ه/732ذم اًمعسؼَلكك اعمرصى كارص اًمديـ شمق

، 181م، 1989عة ؾمػػم، مطب–حتؼقؼ قمبد اًمعزيز ظمقيطر، اًمرياض  ،اًمسػمة اًمظاهرية

: 4أظمبار اًمبنمذم اعمخترص:، أسمق اًمػدا96-95 ،زسمدة اًمػؽرةاعمـصقرى اًمدودار: 

 .605: 0ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى،7

، 509-507: 0ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى ،036-034اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر،  (57)

هناية  :اًمـقيرى ،397-396 :1قمؼد اجلامن ج :اًمعقـك ،96 ،زسمدة اًمػؽرة :اعمـصقرى

اهلقئة -اًمؼاهرة  ،زيادةػل حتؼقؼ حمؿد قمبد اهلادى ؿمعػمة وحمؿد مصط ،32األرب ج

 070-068م، 1992اًمعامة ًمؾؽتاب، 
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يمان  ياًمقىمت اًمذذم يقم  إمم ياوما واؾمتقًمقا قمؾقفا ظمَلل كصػاًمػقر ادمفت 

ًمؼقات اؼمس وطمقـفا أمر سمق(58)ومقف ىمائد طمصـ ياوما يتػاوض مع اًمسؾطان

ء اًمصؾقبققن وماصاهبؿ لاًمصباح اًمبايمر وومقضمذم ياوما  ووصؾت سماًمتحرك ًمقًَل 

 (59)ؾمؾؿقا اًمؼؾعة اًمػزع واالضطراب وـمؾبقا األمان و

 اًمطرق اآلمـة واؾمتغَلل اظمتقار م: )1068ه/666أكطايمقة  حترير

 :(اًمتقىمقت

مفامجة أكطايمقة اكتؼاما مـ أمػمها  1061طماول سمقؼمس قمام  

م وًمؽـف ومشؾ 1060ذم عمحاوًمة عمحاًمػتف اعمغقل صمؿ يمرر ااًمسادس سمقهقؿقكد 

مل يلظمذه ماسمسبب شمدظمؾ هقثقم مؾؽ أرمقـقة واعمغقل ًمـجدة أكطايمقة وذًمؽ 

أفمفرت  م1066ه/666 رمضانذم  اعمرة اًمثاًمثةذم ًمؽـ  .اقمتبارهذم سمقؼمس 

امًمقؽ ومؼد رأى أمهقة ؿًمؾ يظمطة سمقؼمس ًمػتح أكطايمقة مدى اًمذيماء اًمعسؽر

طة متريمز اًمؼقات واكطَلىمفا سمعد واقمتؼمها كؼ لمقىمع ياوما االؾمؽماشمقج

االؾمتقَلء قمؾقفا طمقث اختذها ىماقمدة ًمتؼدم اًمؼقات واًمؼقام سمحريمة شمطقيؼ مـ 

اظمتار سمقؼمس و .وهذا ما يسؿك سماطمتَلل اًمـؼاط احلققيةاجلاكبلم قمغم أكطايمقة 

صمَلث ـمرق آمـة عمسػمة ىمقاشمف ًمؾقصقل إمم أكطايمقة ويستغؾ هذه اًمطرق 

ومم إمم األوملرؾمؾ اًمػرىمة  :إمدادات ظمارضمقة ًمؾسقطرة قمؾقفا ومـع وصقل

مقـاء اًمسقيدية ًمتؼطع اًمصؾة سملم أكطايمقة واًمبحر ًمعزهلا قمـ أية مساقمدات 

واًمػرىمة اًمثاكقة ىمامت سمغؾؼ اعمؿرات سملم ىمقؾؼقة واًمشام هبدف مـع ،مـ اًمبحر

                                                           

 :، اًمـقيرى19: 0قمؼد اجلامن  :اًمعقـك ،093 -090 ،اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر (58)

 ،اًمػـ احلرسمك ، ومفؿك:0:564ق1اعمؼريزى: اًمسؾقك ج ،،099-32:098هناية األرب 

187. 

 .19، 0قمؼد اجلامن  :، اًمعقـك112 ،اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة (59)
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ت اًمػرىمة اًمرئقسقة سمؼقادة واًمثاًمثة يماك ،االشمصال سملم أرمقـقة وأكطايمقة

سمذًمؽ شمؿ اظمتقار مساًمؽ متؿقزة ًمتطقيؼ اعمديـة وطمصارها مـ و (62)سمقؼمس

 .(61)اعمامًمقؽدي أيذم مجقع اجلفات هبدف ؾمؼقـمفا هنائقا 

ذم ومـ اًمـاطمقة اًمزمـقة ومؼد اظمتار سمقؼمس وىمت قمدم شمقاضمد سمقهقؿقكد  

مل يعؾؿ سمام طمؾ سمنمارشمف وطمصقهنا إال قمـ ـمريؼ سمقؼمس كػسف  يـمراسمؾس واًمذ

وقمغم طملم همػؾة مـ أهؾفا  (60).أكطايمقةذم أرؾمؾ ًمف رؾماًمة وهق مازال  ياًمذ

وال ؿمؽ أن ؾمؼقط أكطايمقة  (63)ومؽان ومتحفا مـ أيرس اًمػتقح رهمؿ طمصاكتفا 

اًمشام وسمعدها مل ذم  بلإمارة سمعد اًمرها يمان رضسمة ىمقية ًمؾؽقان اًمصؾق صماين

ؼاومة يستطع اًمداوية االطمتػاظ سمؼَلقمفؿ يمام اؾمتسؾؿت ىمؾعة سمغراس دون م

 .وشمبددت ومؽرة اًمتحاًمػ سملم أرمقـقة اًمصغرى وأكطايمقة واعمغقل

 (اًمػرص لاظمتقار اًمزمـ واؾمتغَل)م 1087هـ/ 686 :ومتح اًمَلذىمقة: 

إيطاًمقا وامتدت إمم سمَلد ذم ا واًمبـدىمقة طمقـام كشبت احلرب سملم سمقز 

وىمد طمرص ىمائد  (64)اًمشامذم عمفامجة اًمبقازكة  ىأؾمطقل ضمـقاًمشام وأشمك 

                                                           

، اسمـ قمبد اًمظاهر: 567: 0ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى326 ،32هناية األرب  :اًمـقيرى (62)

: اعمػضؾ سمـ أسمك اًمػضائؾ: اًمـفج اًمسديد 328 -327، 325-093اًمروض اًمزاهر، 

احلريمة  :قماؿمقر، ؾمعقد قمبد اًمػتاح ،0ص :4خترص: أسمق اًمػدا: اعم163 -161

 .360،م0212 ،مؽتبة األكجؾق اعمرصية –اًمؼاهرة  ،0ج،اًمصؾقبقة

 (3ظمريطة ) :اكظر (61)

 ،32:327هناية االرب  :، اًمـقيرى313-329 ،اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر اسمـ قمبد (60)

اًمسؾقك  :ريزى، اعمؼ108: 9اسمـ أيبؽ اًمدودار: يمـز اًمدر،08-03 :0قمؼد اجلامن :اًمعقـك

 110، اعمـصقرى اًمدوادار: زسمدة اًمػؽرة، 567: 0ق1ج

 .92 ،شمػريج اًمؽروب :األكصارى (63)

 0:377قماؿمقر: احلريمة اًمصؾقبقة  (64)
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طملم يماكت ذم اعمرور سماإلؾمؽـدرية وـمؾب شمليقده ومساكدشمف  ياجلـق األؾمطقل

واكتفز ىمَلوون  (65)سمؼقة ىمطع األؾمطقل شمصارع ؾمػـ اًمبقازكة قمـد قمؽا 

ومرصة اكشغال األؾماـمقؾ اإليطاًمقة ومقام سملم سمعضفا اًمبعض وشمؼدم قمغم اًمػقر 

اًمصؾقبقلم قمغم االؾمتسَلم ويماكت آظمر سمؾد  وأرهمؿًمػتح اًمَلذىمقة ومدظمؾفا 

 (66)بؼك مـ إمارة أكطايمقة شم

 اظمتقار اًمقىمت اعمـاؾمب سماؾمتغَلل  :م1088 ه/688ـمراسمؾس حترير

 :اًمظروف

ضد وأرمقـقة  سماًمتحاًمػ مع اعمغقلاًمسادس  مـذ أن ىمام سمقهقؿقكد 

 ،اًمقىمت اعمـاؾمب ًمَلؾمتقَلء قمغم ـمراسمؾس واعمامًمقؽ يـتظرون ،اعمسؾؿلم

 4ذم  ف مـاؾمبة ًمذًمؽوسماًمػعؾ يماكت اًمظرو ءت األىمدار أن حيؼؼ هدومفوؿما

اعمؿؾؽة وأكؼسؿ ؾمؽاهنا  أطمقالم طمقـام اضطرسمت 1088 ه/688رسمقع األول

قمغم أكػسفؿ وسمدأ اًمرصاع سملم اًمصؾقبلم واجلـقية طمتك ـمؾب اًمصؾقبققن مـ 

حتجج ىمَلوون سملن  وىمد ،(67)اعمـصقر ىمَلوون االؾمتقَلء قمغم ـمراسمؾس

ؾؿلم ومجؿع ىمقاشمف قمغم اًمتجار اعمس واقمتدوااعمعاهدة  صاطمب ـمراسمؾس كؼض

                                                           

اهلقئة  -شمرمجة كقر اًمديـ ظمؾقؾ، اًمؼاهرة ، 3جشماريخ احلروب اًمصؾقبقة  :ؾمتقػـ ركسقامن (65)

 . 465م، 1994 ،اًمعامة ًمؾؽتاب

، اسمـ قمبد اًمظاهر: شمنميػ األيام واًمعصقر، 31: 4اظمبار اًمبنمذم ترص اسمق اًمػدا: اعمخ (66)

، قماؿمقر: احلريمة 3،466شماريخ احلروب اًمصؾقبقة ج :، ؾمتقػـ ركسقامن148-149

 377 ،0اًمصؾقبقة 

 .378-376 ،0قماؿمقر: احلريمة اًمصؾقبقة  (67)
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وضماءت  (69)ااًمساقمة اًمساسمعة صباطمً ذم ويمان ذًمؽ  (68)ًمَلؾمتقَلء قمؾقفا

ًمؽـ سمعد ومقات األوان ويمان مـ كاطمقة ىمؼمص ومساقمدات ظمارضمقة ًمؾؿديـة 

طمصار اعمديـة واضطرسمت األطمقال أيمثر ذم ىمَلوون أرسع ومنمع قمغم اًمػقر 

الطمت اإلؿمارات  وقمـدما(72)اعمامًمقؽ دي أيذم طمتك ؾمؼطت اعمديـة سمليمؿؾفا 

 .سمسؼقـمفا وماكسحب اًمبـادىمة واجلـقية

  واؾمتغَلل ن ااظمتقار اًمزم - :م1066/ه664احلرب ضد أرمقـقة

 :اًمظروف

وطمرض  عمامًمقؽضد امع اعمغقل  احاًمػً متيمان مؾؽ أرمقـقة اًمصغرى  

كػس اًمقىمت يمان ذم وسمقؼمس هقاليمق قمغم همزو اًمشام وهذا األمر مل يغػره 

قمغم مرص سمؿـع شمصدير  ااىمتصاديً  اض طمصارً هقثقم مؾؽ أرمقـقة ومر

ؼرر االكتؼام مـف وًمؽـف وم (71)األظمشاب واحلديد إًمقفا مـ آؾمقا اًمصغرى 

اكتظار اًمػرصة ذم اًمشام يمام يمان ذم سمػتح اًمؼَلع واحلصقن  يمان مشغقاًل 

صقػ /664ػل وم .اىماؾمقً  اًمتؾؼلم هقثقم األول درؾًم واًمقىمت اعمـاؾمب 

قمـ اعمؿؾؽة وؾمػره إمم اخلان  هقثقم ومرصة همقاب ساؾمتغؾ سمقؼم م1066

 قمسؽرية سمؼقادة ىمَلوون عمفامجة أرمقـقة ومدظمؾ أدكةلرؾمؾ ومرىمة وم اعمغقزم

ىمؾعة طمصقـة -كة وإياس وطمدصمت اعمعريمة ىمرب درسمساوـمرؾمقس واعمصقص

                                                           

سمردى، اسمـ شمغرى  ،46، 31هناية األرب  :اًمـقيرى ،746 ،3ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى (68)

 .301: 7اًمـجقم اًمزاهرة

اًمسؾقك :، اعمؼريزى083، 8، اسمـ ايبؽ اًمدودار: يمـز اًمدرر46: 31هناية األرب  :اًمـقيرى (69)

 .ااًمراسمعة قمرًص ذم طملم ان اًمعقـك واسمـ شمغرى سمردى ذيمروا اهنا ومتحت ذم . 747: 3ق1ج

 .747: 3ق1اعمؼريزى:اًمسؾقك ج (72)

  .0:362قماؿمقر:احلريمة اًمصؾقبقة  ،14-13: 0م0ضمامع اًمتقاريخ  :اهلؿذاكك (71)
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ؿة ؾمقس وىمتؾ اسمـ هقثقم ومدظمؾت اًمؼقات اعمؿؾقيمقة اًمعاص -ىمرب أكطايمقة

اًمظاهر سمقؼمس سمؿفامجة أرمقـقة ام وسمعد قمدة ؾمـقات ىم(70)اآلظمر  وأرس اسمـف

ذم قمغم طملم همرة مـ أهؾفا م 1075ه/ مارس 673ؿمعبان ذم مرة أظمرى 

ة قمغم قاًمؼم واًمبحر وأرس مـفؿ اًمؽثػم ومل جيروء ًمقق اًمثاًمث مؾؽ أرمقـ

 (73).اعمامًمقؽ مقاضمفة

 :اظمتقار اعمقاىمع احلققية االؾمؽماشمقجقة -

  ًراسمؾسًمتحرير ـم ااظمتقار مقاىمع اؾمؽماشمقجقة متفقد: 

أرؾمؾ سمقؼمس ومرىمة مـ ضمقشف سمؼقادة 1066/مايق664ؿمعبان ػل وم

اعمرايمز اًمثَلصمة  ل، وه(74)ىمَلوون اؾمتقًمت قمغم اًمؼؾقعات وطمؾباء وقمرىمة 

ومؽان  لـمراسمؾس مـ ضمفة اًمشامل اًمنمىم ؿليماكت ؿمبف مثؾث حياًمتل 

طمقث يماكت اؾمؽماشمقجقة سمقؼمس شمؼقم  (75)ًمطراسمؾس اقمؾقفا ممفدً  االؾمتقَلء

 لوهذا يعـسماالؾمتقَلء قمغم ما طمقهلا وختريبف  اـمراسمؾس اىمتصاديً قمغم طمصار 

ؼقط ًمؾؿامًمقؽ ومتساقمده قمغم ؾم أمهقةىمع ذات أن اظمتقار ىمَلوون هلذه اعمقا

                                                           

، 125 ،اعمـصقرى اًمدوادار: زسمدة اًمػؽرة،072-069اسمـ قمبد اًمظاهر: اًمروض اًمزاهر،  (70)

اسمـ ايبؽ ،142 :7، اسمـ شمغرى سمردى: اًمـجقم اًمزاهرة 550: 1اعمؼريزى: اًمسؾقك ج

 .403-400 :1قمؼد اجلامن  :، اًمعقـك118: 8اًمدودار: يمـز اًمدرر

اسمـ  ،617 -0:616ق 1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى144 ،ًمدوادار: زسمدة اًمػؽرةاعمـصقرى ا (73)

ذم ) كارص اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اًمرطمقؿ شمق:اسمـ اًمػرات ،777 ،8أيبؽ اًمدودار:يمـز اًمدرر

اعمطبعة ،سمػموت ،، حتؼقؼ ىمسطـطلم رزيؼ7م(: شماريخ اسمـ اًمػرات، م1425ه/827

 .09م، 1940 ،األمريؽاكقة

قمؼد  :اًمعقـك ،545: 0ق1اًمسؾقك ج :، اعمؼريزى124 ،: زسمدة اًمػؽرةاعمـصقرى اًمدوادار (74)

 .401: 1اجلامن 

 362: 0قماؿمقر: احلريمة اًمصؾقبقة (75)
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صمؿ وىمع اظمتقار سمقؼمس قمغم مفامجة ـمراسمؾس قمؼم طمدودها اًمشامًمقة  .ـمراسمؾس

ـمراسمؾس أضعػ اجلفات طمصاكة ضمغراومقة ومبدأ سماهلجقم -طمقث ممر محص

، (76)م 1071هـ/ومؼماير 669ذم ة صاومقتا اًمقاىمعة ؿمامل ـمراسمؾس قمغم ىمؾع

ادمف كظر سمقؼمس إمم مؽان أيمثر أمهقة اؾمؽماشمقجقة وهق ىمؾعة  كػس اًمعامذم و

ـمراسمؾس وشمؼع اًمؼؾعة قمغم هضبة -يسقطر قمغم صمغر محص اًمتل طمصـ األيمراد 

شمنمف قمغم مجقع  م قمـ ؾمطح اًمبحر وسماًمتازم752يزيد ارشمػاقمفا قمـ 

مـ  ملأهنا ظمط دوماع أما لعمحقطة وقمغم ممرات اًمؼقاومؾ مما يعـا األرايض

اإلؾمَلمقة ظماصة محاة ومحص  األرايضاجلفة اًمشامًمقة اًمنمىمقة يمام أهنا هتدد 

مدكف مـ همارات  ؿلومـ هـا ضماءت ومؽرة أمهقة االؾمتقَلء قمؾقفا وذًمؽ ًمقح

ومرؾمان االؾمبتارية وطمرمان إمارة ـمراسمؾس مـ أىمقى ظمطقط دوماقمفا وظماصة 

ذًمؽ إمم أن اختذها سمقؼمس ىماقمدة ًمشـ هجامشمف دي وأ (77)هنا ىمؾعة مـقعة أ

قمغم ـمراسمؾس ومـ صمؿ يمان اظمتقاره هلذا احلصـ ًمَلؾمتقَلء قمؾقف ذا أمهقة ًمف 

 .ًمتـػقذ اعمخطط األهؿ وهق حترير ـمراسمؾس

 حترير ىمؾعة ؿمؼقػ أركقن: 

وىمع قمؾقفا االظمتقار ًمتؽقن مرايمز ىمقى اًمتل ومـ األمايمـ احلققية 

سمَلد اًمشام يماكت ىمؾعة ؿمؼقػ طمقث ذم وهتدد اًمصؾقبقلم  يملجقش اعمؿؾقًمؾ

م االؾمتقَلء 1068اسمريؾ  15هـ/666رضمب  32ذم اؾمتطاع اًمظاهر سمقؼمس 

اعمتؿقز قمـد احلدود اًمشامًمقة عمؿؾؽة سمقت اعمؼدس  لقمؾقفا سمؿقىمعفا االؾمؽماشمقج

                                                           

، 304: 32هناية األرب  :، اًمـقيرى374،اسمـ قمبد اًمظاهر:اًمروض اًمزاهر (76)

 .0:592اًمسؾقك ج:اعمؼريزى

، 03 ،م1993 ،قمامن ،يملؾقاًمعرص اعمؿذم كقاسمة ـمراسمؾس  ،ؾمؾقامن قمبد اهلل ،اخلراسمشة (77)

 ،م0228 ،دار اًمعامل اًمعرسمك -اًمؼاهرة،إمارة ـمراسمؾس اًمصؾقبقة ،هنك ومتحك ،اجلقهرى

092. 
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قبقلم طمرم اًمصؾ وسماًمتازم -مقىمع ينمف قمغم اًمؼدس  - (78)قمغم هنر اًمؾقطاين

 .مـ شمؾؽ اًمؼؾعة ذات األمهقة هلؿ

 اطمتَلل مـاـمؼ ) اظمتقار مقاىمع اًمؽامئـ ضد اعمغقل :حترير صمغر اًمؽختا

 :(طمققية اؾمؽماشمقجقة

اؾمتؿر ىمَلوون يؽمصد حتريمات اعمغقل وشمطؾع كحق اًمؼَلع واحلصقن 

قمؾقفا ًمتؽقن يمامئـ ومرايمز شمراىمب  قمغم أـمراف دوًمتف ًمقػتحفا ويستقزم

وظماصة إذا يماكت هذه األمايمـ متثؾ كؼاط طمققية  قزموشمرصد اًمعدو اعمغ

صمغر اًمؽختا قمام ذم ومػؽر ىمَلوون  .اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة ؿلواؾمؽماشمقجقة حت

قمغم مرشمػع أىمىص اًمشام يمؿ ضمفة اًمشامل سمنمق طمؾب يؼع  م1084هـ/683

ذم مـ حتتف ال يصؾ ؾمفؿف إال  ملؿماهؼ "ال يؾحؼف رام وإذا ر يصخر

يمام أن سمف خمازن اًمغَلل وصفاريج  ،ضمقاكبف"ؾمائر ذم اًمصخقر وهق يمذًمؽ 

ألمهقتف سمذل ىمَلوون  اوكظرً  (79)مقاه ومسايمـ قمديدة ومجقعفا قمغم اًمصخقر 

واختذها ىماقمدة ًمؾفجقم قمغم أرمقـقة  ،ظمؾف ًمقسؾؿقهوقمقد األمان عمـ سمدا

 (82)اوهنارً  واإلهمارة قمؾقفؿ ًمقًَل 

                                                           

قمرص احلروب اًمصؾقبقة، ذم اًمدور اًمسقاد احلصـ ؿمؼقػ أركقن  :رسور قمغم ،قمبد اعمـعؿ (78)

، هنك 132 -103 م،1997ـمـطا ضمامعة –رؾماًمة ماضمستػم همػم مـشقرة، يمؾقة اآلداب

 .084 ،إمارة ـمرسمؾس :تحك اجلقهرىوم

م(: شمنميػ األيام 1093ه/690ذم اسمـ قمبد اًمظاهر) حمقك اًمديـ سمـ قمبد اًمظاهر شمق (79)

اًمنميمة اًمعرسمقة ًمؾطباقمة -اًمؼاهرة ،مراد يمامؾ ،حتؼقؼ،ؾمػمة اعمؾؽ اعمـصقرذم واًمعصقر 

، اًمؼؾؼشـدى ) 044 ،، اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة09-08م، 1961واًمـنم،

صـاقمة ذم م(: صبح األقمشك 1418ه/801ذم فاب اًمديـ أمحد سمـ قمغم سمـ أمحد شمقؿم

 .102 ،م1919 ،دار اًمؽتب اعمرصية -، اًمؼاهرة 4اإلكشا، ج

 :، اعمؼريزى38: 31هناية األرب  :، اًمـقيرى045 ،اعمـصقرى اًمدوادار: زسمدة اًمػؽرة (82)

 .714: 3ق1اًمسؾقك ج
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 حترير ىمؾعة ىمطقـا:  

قمغم طمصـ  اهذه اًمؼؾعة ظمطرً يمان يسقطر قمؾقفا اعمغقل وىمد ؿمؽؾت  

ًمذا شمطؾع ىمَلوون إمم ضمعؾفا حتت ؾمقطرشمف سمعد  ،واًمثغقر اعمجاورة (81)يمريمر

م وسمعد ان 1084هـ/683ذم مقىمعة محص ومبدا سمحصارها طمتك ؾمقطر قمؾقفا 

 (80).ختغم اعمغقل قمـفا

  :آلصمار اًمـادمة قمـ ؾمقء اظمتقار اًمزمان واعمؽانا -اصماًمثً 

 م دراؾمة عمؽان اهلجقمقمد :االؾمتقَلء قمغم طمصـ اعمرىمب 

طمصـ األيمراد ذم كائب اًمسؾطـة  لـمؾب األمػم ؾمقػ اًمديـ اًمطباظم

مـ  اح ًمف سماهلجقم قمغم اعمرىمب اكتؼامً مـ اًمسؾطان اعمـصقر ىمَلوون أن يسؿ

هـ/ومؼماير 679ذم ومؼاد ضمقشف  ،ومقاومؼ قمغم ذًمؽكؼضت اهلدكة اًمتل طمامقتف 

وًمذا مل  اان ضمقدً م وطمارص احلصـ وًمؽـ ؾمقػ اًمديـ مل يدرس اعمؽ1081

يضع اخلطة اعمـاؾمبة وماحلصـ يؼع قمغم رسمقة مرشمػعة يصعب اًمقصقل إًمقفا مع 

اًمصؾقبقلم ًمذًمؽ مل دُمد رضسمات  كمرمذم يمان اعمامًمقؽ  طمصاكتف وسماًمتازم

طملم يمان ومرؾمان االؾمبتارية يقاضمفقن اعمامًمقؽ سمؽؾ ىمقة ذم اًمؼقات اعمؿؾقيمقة 

 (83)ؾمقػ اًمديـ ىمقاشمف سماالكسحاب االوراح وملمر ذم وشمؽبدوا ظمسائر ومادطمة 

                                                           

 :اًمؼؾؼشـدى :ل قمـ طمؾب وهمرب اًمؽختا، أكظراًمشامذم طمصـ يمريمر: يؼع أىمىص اًمشام  (81)

 .102: 4صبح األقمشك 

، 044 ،، اعمـصقرى اًمدودار: زسمدة اًمػؽرة07اسمـ قمبد اًمظاهر: شمنميػ األيام واًمعصقر،  (80)

 .714: 3ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى ،37: 31هناية األرب :اًمـقيرى

ذم سمـ أمحد  شمق اًمُعؿرى ) أسمق اًمعباس ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ ومضؾ اهلل سمـ حيقك (83)

حتؼقؼ حمؿد يمامل قمز اًمديـ،  ،3مماًمؽ األمصار جذم مساًمؽ األسمصار  ،م(1348ه/749

، 72-69 :،31هناية األرب  :اًمـقيرى،371 ،م0228،دار روائع األصمػم -اًمرياض 

 .195: 7شماريح اسمـ اًمػرات  :اسمـ اًمػرات ،137 :0اعمؼريزى: اًمسؾقك ج
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  اظمتقار اًمعدو ًمزمان )م 1099هـ/699اخلازكدار  -جمؿع اعمروج معريمة

 (ومؽان اعمعريمة

يماكت شمؾؽ اعمعريمة أول معريمة خيرس ومقفا اعمامًمقؽ أمام اعمغقل ألن 

عمـاؾمب ًمف مع اًمتجفقزات همازان ظمان اعمغقل ىمد اظمتار اًمزمان ا

م األمر اًمقاىمع وظماصة قمـدما قمؾؿ همازان وماصبح اعمامًمقؽ أما (84)اًمعسؽرية

سملن ضمقش اعمامًمقؽ يعسؽر ىمرب شمؾ اًمـرص ومؼام سمؼطع ظمط اًمرضمعة قمؾقفؿ 

محص وًمؽـ اعمغقل شمؽاصمروا قمؾقفؿ  لجمؿع اعمروج ذىمذم واًمتؼك اجلقشان 

طمقـام أمر اًمـارص حمؿد ضمـقده سماالقمتامد قمغم اًمسققف واًمدسماسمقس ومام 

ذًمؽ إمم ؾمقء شمؼدير ذم ويرضمع اًمسبب  (85)اؾمتطاقمقا اًمصؿقد أمام اعمغقل 

وقمدم اظمتقار اًمقىمت اعمـاؾمب يمام أكف  اًمـارص الؾمتعدادات اجلقش اعمغقزم

رسمقع األول وشمؼاسمؾ  9ًمؾؼاء همازان طمقث أكف وصؾ دمشؼ يقم اكتظر ـمقيًَل 

اًمتقىمقت واحلريمة ذم رسع مـف أطملم يمان همازان ذم  ،مـف 08ذم اًمطرومان 

 .اعمامًمقؽ هبؿ ئوشمػاضم

 

 

                                                           

، ممًمػ 886: 3ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى، 331: اعمـصقرى اًمدوادار: زسمدة اًمػؽرة (84)

 .58 ،جمفقل: شماريخ ؾمَلـملم اعمامًمقؽ

، اًمـقيرى 045: 7اًمـجقم اًمزاهرة :اسمـ شمغرى سمردى ،887: 3ق1اًمسؾقك ج :اعمؼريزى (85)

، اسمـ أيبؽ اًمدودار: يمـز 357-355اًمـفج اًمسديد،  :، اعمػضؾ سمـ أسمك اًمػضائؾ384: 32

 .16-15: 9اًمدرر
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 ةــامتــــاخل

مع وصقل اعمامًمقؽ ًمؾسؾطة وضمدوا اكػسفؿ أمام حتديات ومقاضمفات  

واًمدوماع قمـ اًمبَلد االؾمَلمقة دي ضمسقؿة ومل يؽـ ًمدهيؿ ظمقار ؾمقى اًمتص

مـ خماـمر ؿمتك يمادت شمدمره  ملوسماًمػعؾ اؾمتطاع اعمامًمقؽ محاية اًمعامل االؾمَل

غ طمقث أهنؿ وضعقا مـ ومراقمغم هقيتف اًمعرسمقة واالؾمَلمقة ومل يتلشمك ذًمؽ  وشمؼيض

ومائؼ اًمؽػاءة اقمتؿد قمغم اًمتدريبات اًمؼاؾمقة  ياؾمس وىمقاقمد ًمتـظقؿ قمسؽر

واًمؽمسمقة اًمعسؽرية ًمؾجـقد وشمشؽقَلت ىمتاًمقة وطمرسمقة ويمذًمؽ ظمطط طمرسمقة هماية 

 .اًمعرص لاًمؽتب احلرسمقة عممرظمذم ودمغم ذًمؽ واضحا  ياًمذيماء اًمعسؽرذم 

اؾمتخدمقا ة اعمعارصة أن اعمامًمقؽ وىمد شمبلم مـ ظمَلل اعمصادر اًمتارخيق 

حتؼقؼ ذم ًمظروف اعمعريمة يمان هلا األصمر  اظمطط قمسؽرية متـققمة ومتطقرة وومؼً 

ذًمؽ ذم طمؼقؼة األمر هـاك قمقامؾ قمديدة ؾمامهت ذم االكتصار قمغم األقمداء و

سمجاكب اًمعقامؾ  امساقمدً  إال أن مفؿة اظمتقار اًمزمان واعمؽان يعتؼم قمامًَل 

شمؾؽ اًمػؽمة ذم وىمد اؾمفبت ومقفا اعمصادر احلرسمقة  األظمرى ًمتحؼقؼ اًمـرص

 .وأوضحت أمهقتفا

إن اظمتقار اعمؽان يستؾزم دراؾمة ضمغراومقة ًمَلؾمتػادة مـ ظمصائص  

ومـ اعمقاكع واًمظروف اًمطبقعقة مـ طمقث يمقكف مـطؼة  ااألرض قمسؽريً 

ضمبؾقة أو ؾمفؾقة أو صحراية أو مـطؼة أطمراش وأؿمجار واصبح ذًمؽ مـ 

 .جيب مراقماهتا قمـد وضع اخلطة اًمعسؽريةاًمتل اهلامة  ء واالؾمسياعمباد

اًمزمان ذم اعمعريمة قمغم طمشد اًمؼقات اًمؼتاًمقة ذم طمقث شمتقىمػ كسبة اًمـجاح 

واعمؽان اعمـاؾمبلم، طمقث شمساهؿ ـمبقعة األرض مـ اًمـاطمقة اًمؽميمقبقة 

أن يستغؾ  يويؿؽـ ًمؾؼائد اًمعسؽر ،اعمعارك احلرسمقةذم  اهامً  اواعمظفرية دورً 
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صاًمح ىمقاشمف وإلقمداد اخلطة اًمدوماقمقة واًمتجفقزات اًمعسؽرية اعمـاؾمبة ذًمؽ ًم

واًمؼائد  ،معرومة وضعقة األرضذم وًمذا جيب قمؾقف اًمتعؿؼ ،وشمقزيع اًمؼقات

معرومة ـمبقعة أرض ذم يـجح  يقمؿؾقاشمف احلرسمقة هق اًمذذم اًمـاضمح  ياًمعسؽر

مل يؼترص  .هلؿ محاية ىمقاشمف وحتؼقؼ اًمسَلمةذم اعمعريمة واؾمتغَلهلا واالكتػاع هبا 

يمان خيتار اعمـاـمؼ احلققية  ااظمتقار اعمؽان قمغم أرض اعمعريمة ومحسب سمؾ أيًض 

قمؾقفا حلامية اًمبَلد أو يتخذها  قمغم اعمسؾؿلم ومقستقزم اظمطرً  يماكت متثًَل اًمتل 

 اآمـً  ااعمؽان يؿثؾ ـمريؼً  أنىماقمدة ًمؾفجقم أو يمؿلم ًمَلكؼضاض قمغم اًمعدو أو 

أو أن شمؾؽ اعمـاـمؼ متفد اًمطريؼ ًمؾؼائد ها ًمؾؼقات اعمؿؾقيمقة أصمـاء ؾمػم

 .ًمتحرير مؽان آظمر يملاعمؿؾق

ًمؾغاية طمقث أيمدت اعمصادر أن  يمام أن اظمتقار اًمتقىمقت اعمـاؾمب مفاًم  

ًمدراؾمة مـاخ  احتديد وىمت اعمعريمة أو اهلجقم قمغم طمصـ أو مديـة يمان وومؼً 

 يائد اًمعسؽرومؽان حتديد اًمؼ ،ًمػصقل اًمسـة اأو وومؼً  اأو هنارً  اعمؽان ًمقًَل 

ضقء ذم ًمقىمت اهلجقم أو اؾمتطَلع معسؽر اًمعدو واًمسقطرة قمغم ىمقاشمف ًمقأل 

ًمسفقًمة االظمتباء  اضقء اًمشؿس كظرً ذم  ياًمؼؿر أومضؾ مـ االؾمتطَلع اًمـفار

أو ؿمتاء مع  ايمذًمؽ يمان حتديد اعمققمد صقػً  ،أمانذم وطمرية حترك اًمؼقات 

ذم وهؽذا ادظمؾقا  .عقش ومقفاياًمتل اًمعؾؿ سمطبقعة اًمعدو وفمرف سمَلده اعمـاظمقة 

يتحريمقن ومقف وهذا يؿؽـ  يواًمػصؾ اًمذ طمساسماهتؿ طمريمة اًمشؿس اًمظاهرية

ومقضمدكا أن اهلجقم قمغم اًمصؾقبقبـ يمان  شمسؿقتف سمخطة دراؾمة اعمـاخ واًمطؼس.

 .اًمصباح اًمبايمر وهؿ هماومؾقنذم  اوهماًمبً  اهنارً 

اًمسؾطان  طماًمة االظمتقار اًمغػم مـاؾمب ًمؾتقىمقت واعمؽان سمؿعـك أنذم و 

 امؽان ما مل خيتاره يمان ؾمببً ذم شمقىمقت معلم وذم قمغم اًمؼتال  اوضمد كػسف جمؼمً 

أو أكف شمعجؾ اخلروج سماجلقش وإهناك اًمؼقات  يملهزيؿة اجلقش اعمؿؾقذم 

 .سمدون دراؾمة واومقة ًمألرض وًمؾزمـ
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 (1خريطة )

 

 لمعركة عين جالوت يرسم تخطيط

 



 ؾمامح قمبداعمـعؿ اًمسَلوي            136

 الٌصفرالخازندار ومرج دي ( معركة وا2خريطة )
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 تحرير أنطاكية (3خريطة )
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