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ملخص: 
يتناول هذا البحث واحدة من الق�سايا التي ت�ستدعي الدرا�سة وال�ستق�ساء يف الأ�سباب 
والعوامل التي جعلت املماليك والرقيق الذين مت �رشاوؤهم وجلبهم من مناطق خمتلفة من 
اأم بالد ال�سني وغريها  اأم طاجيك�ستان  اأوزبك�ستان  اأم  اأفغان�ستان  اأكانوا من  العامل، �سواء 
جتتمع كلمتهم يوما ما على الرغم من اختالف جن�سياتهم واأل�سنتهم، وينتقلون من مرحلة 
الرقيق والعبيد اإىل مرحلة ال�سادة، وامل�ساركة يف اتخاذ القرار ثم تتويج ن�سالتهم اأخرياً 

بال�ستحواذ على ال�سلطة. 
ال�سيا�سي  الإجناز  هذا  تتويج  ثم  وال�سام،  م�رش  وحدة  رواد  كانوا  الذين  فالأيوبيون 
يف  الكبري  بانت�سارهم  متثل  والذي  بالدهم،  يف  الأوروبيون  يتوقعه  مل  ع�سكري  باإجناز 
1187م، �رشعان ما دّبت اخلالفات بينهم بعد وفاة زعيم الدولة  معركة حطني 583هـ/ 
الأيوبية الأول ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي وا�ستقوائهم على بع�سهم، حيث بداأوا بال�سماح 
حياكة  يف  ومدخال  فر�سة  فيها  وجدوا  التي  اخلالفات  هذه  ح�سم  يف  بالتدخل  للمماليك 
احلال بني  الأيوبي، كما هو  البيت  اأفراد  الفتنه بني  واإ�سعال نريان  واملوؤامرات،  الد�سائ�ص 
اأبناء ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي، وعمهم امللك العادل، وبني اأبناء امللك العادل واأحفاده، 
حتى اأ�سبح املماليك اأ�سحاب الأمر والنهي يف الدولة، والتدخل يف تعيني ال�سخ�سية التي 
احلكم يف حالة  �سدة  اإزاحته عن  على  وقدرتهم  نفوذهم  فر�ص  فر�ستهم يف  فيها  يجدون 
حماولته تنكره لهم، اأو ا�ستبعادهم، اأو اإيقاع اخلالفات بني املماليك اأنف�سهم. ولعل ما حدث 
بني الأخوين ال�سالح جنم الدين اأيوب والعادل – كما �سريى القارئ- يعطي �سورة وا�سحة 
يف  اأو�سلتهم  التي  الأحداث  مع  التعاطي  على  وقدرتهم  املماليك،  بلغها  التي  املكانة  عن 

نهاية الأمر اإىل تويل زمام احلكم بعد الإطاحة بالدولة الأيوبية. 
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The Role of Mamluks in the Conflict between the Ayyubids
on Ruling (637- 589AH/ 1193- 1239AD) 

Abstract: 

The aim of this study is to discuss the factors and reasons that enabled 
Mamluks, the slaves whom had been bought and brought form various regions 
of the World (Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, China and other 
countries) unified despite their different languages and nationalities to unite 
and to be in high positions, then to participate in decision making and finally 
to seize power. 

The political achievements of the AL- Ayyubid in Egypt and Great Syria 
were crowned by their military achievement in defeating the Crusades in 
Heteen Battle in 583/ 1187 which astonished the Europeans. But disputes 
occurred after the death of Sultan Salah Al- Deen Al- Ayyubid when the 
Al- Ayyubid started fighting each other and they allowed for the Mamaleek 
to interfere in solving their problems. Al- Mamluks found a chance to plot 
against the Ayuby home especially during the conflict between Salah Al- 
Deen’s sons and their grandson of Al- Malek Al- Adel. Conspiracies made 
them reach the power, appointing whoever they want and intriguing against 
who opposed them. This high position in the power was demonstrated by what 
happened between the two brothers, Al- Saleh Najm Al- Deen Ayob and Al- 
Adel Al- Thany, which is led ultimately to Mamluks’ reigned after vanishing 
the Ayuby state. 
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مقدمة
يف  الأ�رش  طريق  عن  اأكانوا  �سواًء  الإ�سالمية،  الدولة  اإىل  املماليك  جلب  عادة  تعود 
احلروب اأم �رشائهم من اأ�سواق النخا�سة اإىل عهد اخلليفة العبا�سي املاأمون 198 - 218هـ/ 
، و�سار   )1( 842م   -  833 227هـ/   -  218 املعت�سم  اخلليفة  واأخيه  832م   -  813
على هذا الأمر من بعدهم، ولة الديار امل�رشية من الطولونيني، والإخ�سيديني، والفاطميني 
)2( ، ثم الأيوبيني، حيث اعتادوا على ت�سكيل فرق ع�سكرية منهم ت�سهم يف خو�ص احلروب 

واملعارك، وتدعيم نفوذهم، وفر�ص الأمن والنظام الداخلي. 
567هـ/  الفاطمية  باخلالفة  اإطاحته  بعد  الأيوبي  الدين  �سالح  ال�سلطان  اأوىل  فقد 
1171م، وتوليه �سدة احلكم يف م�رش وال�سام باملماليك املدربني ع�سكريًا اهتمامًا كبرياً 
حني تو�سع يف عملية �رشائهم وجلبهم من مناطق خمتلفة، �سواء اأكانوا من بالد القبجاق )3( 
اأم بالد الرتك )4( اأم بالد جنوب اآ�سيا )5( بعد اأن وجد فيهم اخلفة وال�سجاعة يف ممار�ستهم 
للفرو�سية يف اأثناء تدريبهم ع�سكريًا واإك�سابهم مهاراتها بحذق ودقة )6( . ويبدو اأن ال�سلطان 
اإنهائه اخلالفة  بعد  ود�سائ�ص خطرية  تعر�ص ملوؤامرات كبرية  الذي  الأيوبي  الدين  �سالح 
الفاطمية يف م�رش، واأ�رشة اآل زنكي يف بالد ال�سام )7( ، قد مال يف بداية الأمر اإىل ا�ستخدامهم 
يف حرا�سته وحرا�سة كبار معاونيه، اإىل جانب الدفاع عن الق�سور والقالع التي كانت حتوي 

خمازن ال�سالح والذخرية )8( حتى يتاأكد له �سدق نواياهم واإخال�سهم. 
والتزام  ان�سباط،  من  عنهم  �سدر  ما  �سدق  الدين  �سالح  لل�سلطان  ثبت  وعندما 
الفاعلة  م�ساركتهم  بعد  اأم  حطني  معركة  قبل  اأكانوا  �سواء  عنه،  ال�سادرة  بالتعليمات 
اجلزيلة  والعطايا  واملنح  الألقاب  يغدق  اأخذ  1187م،  583هـ/  فيها  امل�سلمني  وانت�سار 
عليهم، مكافاأة على جهودهم وبالئهم )9( . وكان من جملة الألقاب التي عرف بها مماليكه 
– على �سبيل املثال – األقابا عدة ومتنوعة )10( منها »املماليك ال�سلطانية« )11( و«املماليك 
األقاب  ، وهي بال �سك   )13( الدين«  الدين« و«عالء  » �سيف  األقاب  ، وكذلك   )12( ال�سالحية« 
حتمل معاين ال�سجاعة واملهارة القتالية التي حتلى بها هوؤلء املماليك، اإىل جانب املكانة 

العالية التي و�سلوا اإليها على اختالف جن�سياتهم واأ�سولهم يف الدولة الأيوبية. 
اأخرى، متثلت مبنحهم  الرفيعة، حاز بع�سهم على امتيازات  واإىل جانب تلك الألقاب 
اإقطاعات وممتلكات وا�سعة يف اأنحاء خمتلفة من البالد الواقعة حتت �سيادة الدولة الأيوبية 
)14( ، ومن بني هوؤلء املماليك – على �سبيل املثال ل احل�رش – اململوك جماهد الدين اإياز 
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)15( الذي منح ولية �سهرزور واأعمالها )16( ، كما نال اململوك علم الدين قي�رش )17( عمل 

اخلليل وغزة والداروم )دير البلح( وع�سقالن )18( ، ويتوىل بدوره اإدارتها وت�سيري دفة احلكم 
فيها والدفاع عنها يف حال تعر�سها لأي خطر اأو غزو خارجي )19( . 

ول جدال يف اأن اهتمام ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي وخلفاوؤه باملماليك قد اأعطاهم 
مزيداً من النفوذ والتو�سع يف ممار�سة ال�سالحيات، اإىل درجة و�سل بهم الأمر اإىل الرغبة يف 
ال�ستئثار يف امللك وتقلد ال�سلطة )20( . ول بّد من التنويه هنا اإىل اأن الباحث قد تعّمد الوقوف 
عند تويل ال�سالح جنم الدين اأيوب مقاليد ال�سلطة يف م�رش، حيث ُيعد اأكرث ملوك بني اأيوب 
الذين اأدركوا اخلطر ال�سديد الذي كان ي�سكله املماليك يف زعزعة اأركان الدولة حتى من قبل 
اأكرث املقربني منه )21( ، اإىل درجة اأنه مل يتوان عن مطاردة من لعبوا دوراً اأ�سا�سيًا واعتقال 
وم�سادرة اأموالهم واأمالكهم يف متلك دفة حكم الديار امل�رشية، وا�ستبدالهم مبماليك اأكرث 
موالة وطاعة له حني ا�ستكرث من �رشائهم من بالد الرتك واخلطائية، وتقدمي املنح والعطايا 
الوفرية على وفائهم واإخال�سهم له )22( . ول بّد اأن ال�سالح جنم الدين اأيوب قد و�سع عيونًا 
به،  الإطاحة  اإىل  الهادفة  واملوؤامرات  الد�سائ�ص  حياكة  عن  ورّدهم  حتركاتهم،  ملراقبة 

وتقوي�ص حكمه. 

املماليك بعد وفاة السلطان صالح الدين األيوبي: 
ا�ستغل املماليك الأ�سدية )23( وال�سالحية )24( خطوة ال�سلطان الأيوبي �سالح الدين 
4 مار�ص  589هـ/ املوافق  27 �سفر  اأبنائه قبيل وفاته يوم  بتق�سيمه اأمالك الدولة بني 
)اآذار( 1193م )25( ، فاأخذوا – واإن كانت ب�سورة خفية وبعيدة عن الأنظار – ي�سرتكون 
يف حياكة الد�سائ�ص واملوؤامرات بني اأبنائه الأف�سل نور الدين، والعزيز عثمان، والظاهر 
عن  بالعودة  الأف�سل  امللك  اإقناع  املختلفة  باأ�ساليبهم  ا�ستطاعوا  اأنهم  درجة  اإىل  غازي 
قراره وقبوله بالتنازل عن ال�سيادة على املدينة املقد�سة لأخيه العزيز عثمان والحتفاظ 
وتوج�ص  �سيا�سيًا  اأموره  تدبري  بف�سله يف  املماليك  اأح�ص هوؤلء  . وعندما   )26( لنف�سه  بها 
الع�سكرية  ال�ستعدادات  ببذل  عليه  ي�سريون  اأخذوا  ت�رشفه،  �سوء  من  خيفة  العزيز  اأخيه 
كافة، من اأجل مواجهته ثم ال�ستيالء على اأمالكه كلها يف بالد ال�سام، وبخا�سة بعد اأن 
الذين  ال�سالحية  املماليك  ا�ستبعد  يقدر عواقبها حني  التي مل  الأف�سل على خطوته  اأقدم 

التحقوا يف �سفوف اأخيه العزيز عثمان )27( . 
الأمري  مقدمتهم  ويف  الدولة  وكبار  قادتهم  خرية  املماليك  هوؤلء  مترد  وراء  ووقف 
فخر الدين اإياز جهارك�ص، وفار�ص الدين ميمون الق�رشي )28( ، اإىل درجة و�سف فيها اأحد 
الأف�سل،  �سلطة  اإ�سعاف  له وقعه يف  القادة كان  ان�سمام مثل هوؤلء  املحدثني  الباحثني 
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وتقوية مركز العزيز عثمان وعلّو �ساأنه )29( وحتري�سه على التوجه اإىل دم�سق وب�سط �سيادته 
اأنه عندما  املماليك، وبخا�سة  تاأثري هوؤلء  العزيز عثمان وقع حتت  اأن  )30( ويبدو  عليها 
1193م، فاإن غالبية فر�سانه الذين  590هـ/  ا�ستعد للخروج من القاهرة باجتاه دم�سق 
و�سول  عند  ولكن   )31( وال�سالحية،  الأ�سدية  من  كانوا  فار�ص  األفي  بحوايل  عددهم  قدر 
جي�سه اإىل اأبواب دم�سق جاء تدخل امللك العادل – اأخو ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي – 
عثمان،  للعزيز  املقد�ص  بيت  بت�سليم  يق�سى  الطرفني  بني  بتوقيع �سلح  الأمر  اأنهى  الذي 
واأن تكون دم�سق وطربية بيد امللك الأف�سل )32( . ومما يدل على علو املكانة التي و�سل 
اإليها املماليك حني انتدب العزيز عثمان الأمري فخر الدين جهارك�ص من اأجل توقيع هذا 

ال�سلح نيابة عنه )33( . 
الإرباك  من  نوعًا  اأحدثت  عثمان  العزيز  �سفوف  يف  ال�سالحية  املماليك  التحاق  اإن 
والفو�سى، حني اأظهر املماليك الأ�سدية املوالني له )34( عن عدم ر�ساهم بفعلتهم هذه، اإىل 
درجة و�سل الأمر بكبار م�ست�ساريهم اإىل اتخاذ قرار خطري يتبنّي منه حجم النفوذ الكبري 
الذي بداأ املماليك ميار�سونه، حني بداأوا بتدبري موؤامرة تق�سي بالنقالب على العزيز عثمان 

والتخل�ص منه )35( . 
ول �سك اأن ا�سطراب الو�سع بني اأبناء ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي ومماليكهم اأخذ 
ي�سّب يف م�سلحة امللك العادل حممد اأخو ال�سلطان الأيوبي )36( الذي كان يطمع يف تقوي�ص 
حكم اأبناء اأخيه وال�ستئثار بالنفوذ وال�سلطة )37( ، فا�ستغل اخلالفات التي بداأت تتجذر يف 
�سفوف اأتباعهم من املماليك، حيث اأر�سل اإىل املماليك الأ�سدية �رشاً حتذيره لهم من اإقدام 
العزيز عثمان على تقدمي املماليك ال�سالحية منه )38( ويف الوقت ذاته جنده يحذر العزيز 

من حماولت الأ�سدية تدبري موؤامرات �سده )39( . 
وبالفعل، جنح امللك �سيف الدين العادل يف تنفيذ خطته ال�سيا�سّية، حني عر�ص عليه 
اأخيه العزيز عثمان، الذي بداأ  الأف�سل تقدمي ما ي�ستطيع له من عون مادّي وع�سكري �سد 
يتاأهب من اأجل مهاجمة دم�سق 591هـ/ 1194م )40( ، ولعل ذلك يربز اأثر تدخل املماليك 
العادل  اإىل حّد متكني امللك  التي و�سلت  الأيوبية وخالفاتها  للدولة  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
من فر�ص �رشوطه على الأف�سل )41( يف حال انت�ساره على اأخيه، ومبوجبها يح�سل العادل 
على ثلث الديار امل�رشية، وما تبقى ي�سبح يف قب�سة الأف�سل )42( . ويبدو اأن العادل ظل يف 
حمل �سك منه، ولهذا تظاهر ب�رشورة حتقيق م�ساحلة بني الأخوين واإزالة اأ�سباب اخلالفات 
بينهما كي يخفي رغبته التي تكمن يف ال�ستحواذ على الديار امل�رشية وانتزاعها من اأيدي 
اأبناء اأخيه ال�سلطان �سالح الدين، وهذا ما يف�رّش �سبب توجهه اإىل م�رش والإقامة فيها )43( . 
ومن ناحية اأخرى، فاإن وجوده يف هذا البلد �سيمكنه من متابعة الأحداث وما يجري خاللها 



325

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

من تطورات، عندما لعب املماليك ال�سالحية دورهم يف اإثارة العداء بني امللك العزيز، وابنه 
العزيز  لتن�سيبه، ولكن وفاة  املن�سور« متهيداً  »امللك  لقب  اأطلقوا عليه  الذي  الدين  نا�رش 

 . )44( 1198م حالت دون حتقيقها  595هـ/ 
خلفًا  الدين  نا�رش  ولده  تن�سيب  رف�سها  عن  الأ�سدية،  املماليك  اأعلنت  وفاته،  فبعد 
العداء  اإىل  ي�سري  ذلك  ولعّل  الدولة،  اأمور  ت�سيري  على  قدرته  وعدم  �سنه  �سغر  بحجة  لأبيه 
امل�ستحكم بني املماليك ال�سالحية واملماليك الأ�سدية واختالف وجهات النظر حول تعيني 
الذين  الأيوبية  الدولة  اآرائهم على حكام  قدرتهم على فر�ص  ذلك  اإىل  اأ�سف  الدين،  نا�رش 
ف�سلوا يف واأد اخلالفات الداخلية بينهم، الأمر الذي اأعطى املماليك مزيداً من النفوذ وال�سطوة 
)45( ، حني جنحت طائفة املماليك الأ�سدية بفر�ص الأف�سل نور الدين خلالفة اأخيه العزيز 

عثمان يف تويل زمام الأمور يف الديار امل�رشية )46( . 
للملك  العليا  امل�سلحة  حتقيق  يف  مقدمة  كان  م�رش  يف  لل�سلطة  الأف�سل  اعتالء  اإن 
العادل التي متثلت يف التعاون مع املماليك ال�سالحية من اأجل الإطاحة بحكمه، فتمكنوا 
من هزميته )47( ومطاردة اأبناء اأخيه ال�سلطان �سالح الدين والقب�ص عليهم )48( . وبعد اأن مت 
له ما اأراد، يبدو اأنه �سعر باخلطر الكبري الذي بات يتهدده من املماليك ال�سالحية وخ�سيته 
من انقالبهم �سده، وبخا�سة اأن امللك العادل و�سف باأنه ذو راأي �سديد وعقل ودهاء، حتى 
اإن ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي مل يكن ي�ستغني عن ا�ست�سارته )49( ولهذا بداأ ي�سع اخلطط 
وال�سبل التي تكفل له اإنهاء دورهم ال�سيا�سي والع�سكري يف الدولة الأيوبية، حيث تدّرج يف 

القب�ص عليهم وم�سادرة اأمالكهم من القالع واحل�سون وغريها )50( . 
وياأتي هذا التدرج يف تقلي�ص نفوذ املماليك ال�سالحية نتيجة عوامل خارجية واأخرى 
داخلية عميقة قد تودي ب�سلطة امللك العادل يف حالة تهّوره باتخاذ قرارات �سعبة، ففي 
لهجوم  بالده  اأرا�سي  تعر�ست  1199م،  596هـ/  امل�رشية  الديار  فيه  ملك  الذي  الوقت 
العادل يف هذه الفرتة  )51( الأمر الذي جعل امللك  اأربعة �سهور  ا�ستمر قرابة  �سليبي �سديد 
الع�سيبة واحلرجة غري قادر على اأن يظهر عداءه للمماليك عالنية، �سواء اأكانوا ال�سالحية 
– اإىل حاجته ال�سديدة جليو�ص وقوات ع�سكرية  – كما يبدو  اأم الأ�سدية، ويعود ذلك  منهم 
وهجماتهم  ال�سليبيني  غارات  اأمام  والثبات  ال�سمود  من  متكنه  والت�سليح  التدريب  كاملة 
الأيوبيني  اإىل تعميق اخلالفات بني  �سعيا  1218م،  615هـ/  بعد وفاته  اإىل ما  املتكررة 
واملماليك من اأجل اأن ي�سهل عليهم ال�ستيالء على الديار امل�رشية وب�سط نفوذهم فيها )52( 
. ومن ناحية اأخرى، فاإن اإعالن العداء للطوائف اململوكية قد يوحد �سفوفها يف مواجهته، 
مما ي�سعف من عزميته ثم هزميته و�سقوط حكمه، وبخا�سة يف ظل هذه الظروف ال�سعبة 
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التي كانت تعي�سها بالده، والتي مل متكنه من بناء فرق مملوكية جديدة وت�سكيلها ي�سمن 
ولءها وانت�سارها له. 

املماليك يف عهد امللك العادل حممد وأبنائه:
لقد �سار امللك العادل قبيل وفاته على خطى اأخيه ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي يف 
تق�سيم اأمالك الدولة الأيوبية بني اأبنائه يف الوقت الذي كان فيه ال�سليبيون ي�سنون غاراتهم 
على الديار امل�رشية )53( . فتوىل ابنه وويل عهده امللك الكامل حممد )54( حكم بالد م�رش. 
بالد  حكم  مو�سى  الأ�رشف  امللك  ابنه  وتوىل   ،  )55( عي�سى  املعظم  ابنه  ال�سام  حكم  وتوىل 
امل�رشق وخالط )56( ، يف حني ح�سل اأبناوؤه الآخرون على تويل ال�سلطة يف اأنحاء خمتلفة 

من الدولة الأيوبية )57( . 
جلب  اإىل  ي�سعى  اأخذ  اأركانها،  وثبت  ملكه  يف  �سلطته  منهم  واحد  كل  وطد  وعندما 
على  مع�سكراته  يف  وتدريبهم  خلدمته،  ت�سخريهم  بهدف  املماليك  من  كبرية  جمموعات 
تهدد  تزال  ل  كانت  التي  ال�سليبية  القوات  �سد  اأكانوا  �سواء  واملعارك،  احلروب  خو�ص 
كانت  التي  وال�رشاعات  اخلالفات  ح�سم  يف  التدخل  اأم   )58( وحدودها  الأيوبية  الدولة 

حتدث بني الإخوة )59( . 
ففي اأثناء اخلالف الذي ن�سب بني الأخوين امللك الكامل وامللك املعظم عي�سى، �سارع 
اإجراء  وراء  من  والده  مماليك  له  يخطط  ما  يبدو-  كما   – عيونه  من  علم  عندما  الكامل 
ات�سالت عالقات واإقامتها مع اأخيه املعظم عي�سى تهدف يف نهاية الأمر اإىل عزله، ودعوة 
الع�سكري  وال�رشاع  )60( وظل اخلالف  فيها  احلكم  مقاليد  وتويل  اإىل م�رش  القدوم  الأخري 
بني الأخوين قائما، فبعد وفاة املعظم عي�سى 624هـ/ 1226م وتويل ابنه النا�رش داود 
1227م حملته قا�سداً م�رش لل�سيطرة عليها  625هـ/  ال�سلطة، جهز امللك الكامل  مقاليد 
من ناحية، )61( ومن ناحية اأخرى كان ي�سعى – كما يبدو- اإىل تاأديب مماليك اأخيه املعظم 
عي�سى الذين �سجعوه على مهاجمة م�رش و�سمها اإىل ملكه، الأمر الذي دفع النا�رش داود اإىل 
ال�ستنجاد بعّمه الأ�رشف مو�سى الذي عرف عنه ن�ساطه يف �رشاء املماليك وتدريبهم على 

الأمور الع�سكرية. 
لقد كان الأ�رشف مو�سى اأكرث اإخوته ن�ساطا واهتماما فيما يتعلق ب�رشاء املماليك التي 
عرفت فيما بعد باملماليك الأ�رشفية، حيث بذل يف �سبيل ذلك اأموال طائلة، ثم الإ�رشاف على 
تدريبهم وتربيتهم تربية ع�سكرية على قدر كبري من الدقة واحلنكة )62( ، واإ�سناد قيادتهم 
اإىل مملوكه عز الدين اأيبك املعظمي )63( ، وبلغ من قوة مماليكه اأن جعل منهم قوة ع�سكرية 
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قوية يهدد بهم اإخوته، ويطمع يف ال�ستيالء على البالد الواقعة حتت نفوذهم و�سيطرتهم، 
فقد اتخذ ا�ستعداداته الع�سكرية كافة من اأجل اأن يهاجم اأخيه الكامل حممد يف م�رش، دون 
اأن ياأبه برد فعل اأخيه املعظم عي�سى يف دم�سق الذي اأعلن عن ا�ستيائه وغ�سبه من ت�رشف 
اأخيه هذا )64( . وظلت طائفة املماليك الأ�رشفية متتاز بنفوذها وقوتها الع�سكرية اإىل ما بعد 
والتي حاولت  1239م،  637هـ/  ال�سلطنة يف م�رش  اأيوب حكم  الدين  ال�سالح جنم  تويل 

الإطاحة ب�سلطته )65( . 
واإىل جانب هذه الطائفة والطوائف الأخرى يف الدولة الأيوبية، ظهرت طائفة جديدة 
عرفت بالكاملية وتتبع ال�سلطان الكامل حممد ابن امللك العادل )66( ، التي قامت بدورها 
الع�سكري يف الت�سدي للحملة ال�سليبية اخلام�سة على م�رش )67( ، وما لعبته من دور كبري 
وفاعل يف م�ساعدة الكامل يف معاركه التو�سعية يف مكة، واليمن، وم�رش، وال�سام، واجلزيرة 
)68( . ومل يقت�رش دور املماليك الكاملية على اجلانب الع�سكري فح�سب، بل امتد اإىل جانب 

اآخر متثل يف اإر�ساء دعائم الأمن الداخلي، والعمل على ا�ستتباب الأو�ساع الداخلية، واحلد 
من اأعمال الفو�سى وال�سطرابات واأعمال العنف، وكذلك تاأمني حركة التجار وامل�سافرين 

من الل�سو�ص، وعمليات ال�سلب والنهب على طول الطرق اخلارجية )69( . 
على  العمل  اأم  منها  التو�سعية  اأكانت  �سواء  والجنازات  النت�سارات  هذه  اأن  ويبدو 
امللك  دفع  ما  هو  الكاملية  املماليك  اأيدي  على  الداخلي  وال�ستقرار  الأمن  اأ�س�ص  تر�سيخ 
اأن ي�سدر  اإىل  ال�سهر على م�سالح دولته  ال�سديد يف  اأن ثبت له حر�سهم  الكامل حممد بعد 
قراره بتعيني الأمري �سم�ص الدين �سواب العاديل )70( ، حاكما على ح�سن كيفا )71( ، مكافاأة 
على اإخال�سه وولئه له، وا�ستمر الأمري العاديل يف من�سبه لهذه البلدة حتى وفاته 631هـ/ 
الكامل بعد ذلك ابنه جنم الدين اأيوب )72( . ولعل ذلك ي�سري اإىل اخلربة  1233م، حيث عني 
والدراية ال�سيا�سية والع�سكرية التي متيز بها املماليك يف اأثناء احلكم الأيوبي، وما حتقق 

لهم من نفوذ ب�سبب ا�ستمرار اخلالفات الأيوبية – الأيوبية يف الوقت ذاته. 
ويتجلى هذا اخلالف، عندما اتخذ امللك الكامل حممد قراره اأن يزحف بجي�سه من م�رش 
باجتاه دم�سق �سعيا لنتزاعها من ابن اأخيه النا�رش داود )73( . ويبدو اأن الأخري كان عاجزاً 
عن �سد قوات اأخيه مما ا�سطره – على م�س�ص ودون رغبة – اإىل الدخول يف مفاو�سات 
معه اأف�ست اإىل عقد �سلح بني اجلانبني، ومبوجبه يحتفظ النا�رش داود بب�رشى )74( وبعلبك 
واأعمالها )75( وي�سم امللك الكامل دم�سق اإىل ملكه )76( ، ولكن وفاته التي جاءت بعد فرتة 
اإىل ظهور  اأدت  ما  1237م �رشعان  635هـ/  اأي يف عام  املدينة  لهذه  ق�سرية من �سمه 

ال�رشاع والتناف�ص على اأ�سده بني اجلانبني الأيوبي واململوكي )77( . 
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ففي الوقت الذي وجد فيه النا�رش داود فر�سته التي كان يتحينها ل�ستعادة دم�سق، 
انتهز بع�ص كبار مماليك امللك الكامل حممد ويف مقدمتهم �سيف الدين قليج )78( وعز الدين 
الأيوبي،  البيت  داخل  ال�سيا�سية  الأزمة  ا�ستداد  والنفوذ  ال�سلطة  اأ�سحاب  من  اأيبك وغريهم 
فبادروا اإىل عقد اجتماع طارئ للت�ساور واختيار ال�سخ�سية التي تنا�سب املرحلة القادمة، 
ولكن يبدو اأن اختالف وجهات النظر بني املجتمعني حالت دون التو�سل اإىل راأي موحد )79( 
، فمنهم من مال اإىل تن�سيب النا�رش داود على اأن يبادر اإىل توزيع اأموال اأبيه على املماليك 
)80( ، ومنهم من اأ�سار اإىل تعيني العادل الثاين ابن امللك الكامل حممد، وهو الراأي الغالب. 

فمن ناحية يبدو اأن النا�رش داود قد رف�ص ال�ستجابة للعر�ص الذي تقدموا به. ومن ناحية 
اأخرى هي اأن املماليك كانوا قد جنحوا يف اأقناع امللك الكامل بتولية ابنه العادل الثاين قبل 

وفاته وتف�سيله على ابنه الأكرب جنم الدين اأيوب )81( . 
مل تاأت ن�سيحة كبار املماليك اإىل امللك الكامل حممد واأمراء الدولة الأيوبية بتن�سيب 
ولده العادل الثاين خلفا له، وا�ستبعاد جنم الدين اأيوب دون تخطيط ودرا�سة م�سبقة حتفظ 
البيت  اإنهاء احلكم  اإىل  ال�ساعية  الدولة، وتلبي تدريجيا طموحاتهم  هيبتهم ومكانتهم يف 

الأيوبي وال�ستئثار بال�سلطة. 
فقد عرف عن العادل الثاين ان�رشافه ال�سديد يف ممار�سة اللهو وامللذات والإ�رشاف يف 
تبذير الأموال، وعدم اأهليته يف تويل �سوؤون احلكم )82( . يف حني متيز اأخوه الأكرب جنم الدين 
اأيوب – الذي كان يعتقد اأن الأمور �ستوؤول اإليه – باحلنكة ال�سيا�سية وقدرته على ت�رشيف 
الأمور بحكمة، ف�سال عما تناهى اإىل م�سامع كبار املماليك بحكم قربهم من مركز القيادة 
ومن عيونهم من الأيوبيني عن اخلطوات التي بداأ برتتيبها، وتتمثل ب�سورة اأ�سا�ص يف �رشاء 
املماليك من بالد القبجاق )83( ، التي كانت مالذا لكثري منهم بعد اأن جلاأوا اإليها هربا من 
الدين  ال�سالح جنم  ، كما عمد   )84( التتار بحقهم  ارتكبها غزاة  التي  القتل والبط�ص  اأعمال 
اأيوب على �رشائهم من بالد ال�سني )85( ، اإ�سافة اإىل جلب اأعداد كبرية منهم من بالد الرتك 
والروم والأرمن )86( ا�ستعدادا لت�سلم زمام الأمور والت�سدي للخطر الكبري الذي بات ي�سكله 

مماليك والده، وتدخلهم ال�سافر يف �سوؤون الدولة وم�ساحلها الداخلية واخلارجية )87( . 
حاكما  الثاين  العادل  تعيني  اإىل  ا�ستندت  التي  خطتهم  تنفيذ  املماليك  ا�ستطاع  لقد 
جديدا للدولة الأيوبية خلفا لوالده امللك الكامل حممد، وا�ستبعاد ال�سالح جنم الدين اأيوب 
�ساحب ال�رشعية يف تويل هذا املن�سب، من اأجل حتقيق مكا�سب �سيا�سية وتعزيز مكانتهم 
يف امل�ساركة يف اإدارة �سوؤون الدولة. فلم يكد مي�سي على تويل العادل الثاين لل�سلطة فرتة 
ق�سرية حتى اأخذ يغدق العطايا واملنح املالية اجلزيلة، ويوزع م�ساحات كبرية من الأرا�سي 
والإقطاعات على مماليكه )88( . ولعل ذلك ي�سري اإىل حجم اخلطر الكبري الذي كان يتوقعه 
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من اأخيه الأكرب ال�سالح جنم الدين اأيوب )89( ، فاأراد – اأي العادل الثاين – ب�سيا�سته هذه 
�سمان وقوف مماليك والده اإىل جانبه وولئهم له من ناحية، ومن ناحية اأخرى كان يرمي 
اإىل زيادة حدة الكراهية والعداء بني مماليكه، ومماليك اأخيه الذي لن يدخر جهدا يف اإق�ساء 

مماليك والده وانتزاع �سلطاتهم ونفوذهم ال�سيا�سي. 
ير�سم  اأيوب  الدين  جنم  بداأ  حتى  م�رش،  يف  الثاين  للعادل  ت�ستقر  الأمور  كادت  فما 
لزعزعة  اأخيه  ل�سيا�سة  املعار�سني  امل�رشيني  مع  العالقات  من  �سبكة  ويبني  خططه 
الأو�ساع الداخلية والإطاحة بحكمه )90( فغادر ح�سن كيفا وتوجه نحو دم�سق التي جنح 
)91( . ولعل ذلك ي�سري  يف ال�ستيالء عليها وانتزاعها من امللك اجلواد يون�ص نائب العادل 
اأن يكون اأكرث قربًا لالطالع عما يجري من اأحداث وتطورات  اأراد  اأيوب  اإىل اأن جنم الدين 
�سيا�سية على ال�ساحة امل�رشية، وتنفيذ التدابري الالزمة من اأجل �سمان جناح خطته التي 

ي�سعى اإليها. 
ومما يدفع اإىل هذا العتقاد، القرار الذي اتخذه جنم الدين اأيوب بتعيني ولده املغيث 
عمر )92( على دم�سق نيابة عنه يف اإدارة �سوؤونها )93( ، ثم حتركه جنوبًا نحو الديار امل�رشية 
لال�ستيالء عليها وب�سط نفوذه فيها )94( ، فما كاد ي�سل نابل�ص وي�سرتيح مع مماليكه فيها 
فرتة ق�سرية من الزمن، حتى تناهى اإىل اأخيه العادل من عيونه التي كانت ترت�سد خروج 
جنم الدين اأيوب اأخبار حتركاته واأهدافها اخلطرية، ولهذا، �سارع – اأي العادل- اإىل ترتيب 
خطة بال�رشاكة مع كبار مماليكه، تق�سي باإحباط هذه املوؤامرة واإف�سالها، حيث اأر�سل على 
�سن هجوم على  )95( يطلب منه  – �ساحب حم�ص-  �سريكوه  الدين  اأ�سد  اإىل  ال�رشعة  وجه 
دم�سق بعد ح�سارها وانتزاعها من املغيث عمر واعتقاله )96( . كما اأوعز اإىل النا�رش داود – 

�ساحب الكرك- مبالقاة جنم الدين اأيوب واإلقاء القب�ص عليه و�سجنه )97( . 
لقد جنح النا�رش داود يف مهمته، حيث قب�ص على ال�سالح جنم الدين اأيوب وزوجه 
�سجر الدر )98( يف ربيع الأول 637هـ/ ت�رشين اأول 1239م يف الكرك – جنوب الأردن- 
واأودعهما ال�سجن )99( مع عدد من مماليكه الذين بلغت عّدتهم ما بني �سبعني اإىل ثمانني 
مملوكًا )100( ، ويف مقدمتهم مملوكًا يدعى ركن الدين بيرب�ص الذي نال من احلظوة والهتمام 
اأخيه جنم الدين  )101( . وعندما علم العادل بنباأ اعتقال  الكبريين عند ال�سالح جنم الدين 
اأموال وثروات اأ�سابته الغبطة وال�رشور )102( ، ثم  اأيوب وم�سادرة كل ما كان يحمله من 
األف دينار مقابل ت�سليمه له،  النا�رش داود مبلغًا من املال قّدر بحوايل مائة  عر�ص على 
اإل اأن الأخري رف�ص ال�ستجابة لهذا الطلب )103( . ويرى اأحد الباحثني املحدثني اأن موقف 
النا�رش داود هذا كان يخفي وراءه رغبته يف ا�ستعادة اأمالك اأبيه املعظم عي�سى يف بالد 
ال�سام )104( . ويفهم من هذا، اأن العادل كان يرغب يف �سجن اأخيه يف الديار امل�رشية من 
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اأن يكون قريبا منه وحتت ب�رشه وحتى ي�سمن خال�سه من اخلطر الذي كان ي�سكله  اأجل 
جنم الدين اأيوب وجماعته. 

وخالل الفرتة التي ق�ساها جنم الدين اأيوب يف �سجنه يف الكرك اأخذ العادل- الذي مل 
يخف عليه طيلة ال�سنوات املا�سية خطر املوؤامرات التي كان ي�سكلها املماليك على اأعمامه 
كانوا  الذين  واملماليك  لالأمراء  يتفرغ  الأيوبي-  باحلكم  الإطاحة  يف  وتدرجهم  واإخوته 
ينا�رشونه ووقفوا اإىل جانبه يف حمنته، فبداأ با�ستبعاد ذوي ال�سلطة واجلاه منهم، وقطع 
رواتبهم )105( واأتى اإىل بالطه باأمراء جدد، اإ�سافة اإىل توجيه تعليماته بالعتناء بالأطفال 
الذين كانوا يوؤ�رشون يف احلروب وعرفوا با�سم الرتابى )106( . ولعل ذلك ي�سري اإىل خطته يف 

بناء جي�ص موال ومنظم يكفل له الأمن واحلماية. 
وعندما اأح�ص املماليك باأن العادل م�ستمر يف �سيا�سته هذه جتاههم، واأنه لن يرتاجع 
عنها، وجدوا اأنه ل �سبيل لال�ستعجال للتخل�ص منه �سوى مرا�سلة اأخيه ال�سالح جنم الدين 
اأيوب الذي مل يكن قد مكث يف �سجنه طوياًل )107( . حيث اأفرج عنه بعد ب�سعة اأ�سهر مبوجب 
اتفاق عقد بينه وبني النا�رش داود، يق�سي باإعادة دم�سق لالأخري بعد اأن يب�سط ال�سالح جنم 
الدين اأيوب �سيطرته على الديار امل�رشية )108( . بالتعاون مع مماليكه الذين و�سعوا خطة 

حمكمة لإزاحة العادل عن �سدة احلكم قبل اأن ينجح يف حتقيق اأهدافه. 
ومن اأجل هذا الأمر، كان املماليك الأ�رشفية قد وقفوا يف مقدمة منفذي اخلطة، ثم 
ترمي  جميعًا  خطتهم  وكانت   )109( الكاملية  املماليك  طائفة  اإليهم  ان�سمت  اأن  يلبث  مل 
الوقت  يف  فيها،  ال�سلطة  زمام  وت�سلمه  م�رش  اإىل  اأيوب  الدين  جنم  ال�سالح  دعوة  اإىل 
خيمة  نحو  وتوجهها  اأيبك  الدين  عز  قيادة  حتت  جميعها  الع�ساكر  فيه  اجتمعت  الذي 
حزيران  637هـ/  القعدة  ذي   8 اجلمعة  ليلة  وذلك   ،  )110( اعتقاله  ثم  وح�ساره  العادل 
 ،  )112( اأيام  وب�سعة  و�سهرين  �سنة  �سوى  تدم  بعد فرتة حكم ق�سرية مل   .  )111( 1239م 
637هـ/  27 ذي القعدة  ليخلفه بعدها ال�سالح جنم الدين اأيوب الذي دخل القاهرة يوم 
قلعة  يف  �سجنه  يف  العادل  اأخيه  بزّج  اأوامره  اأ�سدر  ذلك  وفور   ،  )113( حزيران1240م 
اجلبل )114( ، ثم اأخذ يكافئ جميع الأمراء وكبار املماليك الذين جنحوا يف تنفيذ اخلطة 
الدين  ال�سالح جنم  اأخوه  اأوعز  اأن  اإىل  اجلبل  قلعة  ال�سجن يف  العادل رهني  ، وظل   )115(

 . )116( اأيدي مماليكه  على  بقتله  1247م،  اأيوب 645هـ/ 

خامتة:
يخل�ص الباحث اإىل القول اإن وجود املماليك يف الدولة الأيوبية، وتعاظم نفوذهم فيها 
الأيوبي  الدين  ال�سلطان �سالح  اأخذها  التي  اجل�سيمة  امل�سوؤولية  اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود 
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اأتباع  ومطاردة  1171م،  567هـ/  م�رش  يف  الفاطمي  باحلكم  اإطاحته  بعد  عاتقه  على 
املذهب ال�سيعي وت�سديه ملناوئيه وخ�سومه من اآل زنكي يف بالد ال�سام، اإىل جانب الهدف 
الرئي�ص وهو متابعة م�رشوع اجلهاد واملقاومة الذي �سار عليه اأ�سالفه، و�سوًل اإىل حترير 

بيت املقد�ص وتقوي�ص اأركان اململكة ال�سليبية الالتينية. 
وكان لزامًا عليه اأمام ثقل هذا امل�رشوع والتحديات الداخلية واخلارجية ال�سعبة اأن 
يلجاأ اإىل ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من طائفة مماليك عمه اأ�سد الدين �سريكوه التي عرفت 
بالأ�سدية، واأن يك�سب ولءهم وطاعتهم له، كما وجد اأن الأمر كان يقت�سي منه ا�ستجالب 
جمموعات اأخرى جديدة من املماليك ودجمهم يف �سفوف جنده وقواته املوالية له. ولكي 
ي�سمن ذلك فقد منح بع�ص من �سدق يف ولئه واإخال�سه يف القتال اإىل جانبه األقابًا ورتبًا 
ال�سيا�سية  اجلوانب  يف  قرارات  اتخاذ  يف  وم�ساركته  منزلته  وعلو  مكانته  رفعة  اإىل  ت�سري 
اإياز الذي منح  والع�سكرية، ومن هوؤلء على �سبيل املثال ل احل�رش اململوك جماهد الدين 
وغزة  اخلليل  عمل  على  حاز  الذي  قي�رش  الدين  علم  واململوك  واأعمالها،  �سهرزوز  ولية 

والداروم »دير البلح«، وغريهم ممن مل ترد اأ�سماءهم يف امل�سادر التاريخية املتوافرة. 
ال�سلطان �سالح  قبل  واهتمامها من  نالت حظوتها  التي  املماليك  لقد عرفت طائفة 
الدولة  اأو�ساع  ترتيب  يف  اأ�سهمت  التي  ال�سالحية  املماليك  طائفة  با�سم  الأيوبي  الدين 
الأيوبية �سيا�سيًا وع�سكريًا تّوج بانت�سار القوات الإ�سالمية على القوات ال�سليبية الغازية، 
وحتطيم قوتها يف معركة حطني ال�سهرية 589هـ/ 1193م، واتخاذ خطوته بتق�سيم اأمالك 
الدولة الأيوبية بني اأبنائه الذي مل ينل ر�سى كل واحد بن�سيبه، مما �سمح للطوائف اململوكية 
على اختالف جن�سياتها وميولها اإىل الوقوف اإىل جانب كل واحد من الإخوة وا�ستعدائهم 

على بع�سهم بع�سًا. 
ومما ل �سك فيه اأن نهج ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي يف هذه الق�سمة قد زادت من حدة 
اخلالفات والعداوة واحل�سد بني الإخوة، ف�سارع كل منهم اإىل ك�سب ولء املماليك وطاعتهم 
باإغرائهم بتقلد منا�سب عليا وح�سا�سة يف الدولة، ومن ذلك اململوك الذي عرف با�سم الأمري 
فخر الدين جهارك�ص، حيث وّله امللك العزيز عثمان بعد فراره من �سفوف امللك الأف�سل 
وظيفة »ال�ستادار«، وهي وظيفة تطلق على من توىل قب�ص مال امللك اأو الأمري واإنفاقها 
ح�سب اأوامره كما ورد عند القلق�سندي يف كتابه �سبح الأع�سى، ج5، �ص439 - �ص430. 

ا�ستجالب  �سبيل  اأمواًل طائلة يف  واأمراوؤهم  اأيوب  بني  ملوك  اأغدق  ذلك،  واإىل جانب 
اأعداد كبرية من املماليك ممن عرفوا بدراية احلرب والفرو�سية، ون�سبت كل طائفة منها اإىل 
امللك اأو الأمري الذي عكف على �رشائها، ونالت منه كل رعاية واهتمام، ومنها – على �سبيل 
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الأيوبي  لل�سلطان  الأكرب  البن  الدين  الأف�سل نور  للملك  التابعة  الأف�سلية  املثال- طائفة 
�سالح الدين، وطائفة العادلية التي تبعت للملك العادل اأخو ال�سلطان الأيوبي، وال�ساحلية 
ن�سبة للملك ال�سالح جنم الدين اأيوب، وهكذا..... وكثرياً ما انقلب بع�ص كبار الأمراء املماليك 
على امللك اأو ال�سلطان التابعني له ليلتحقوا يف �سفوف اآخر، ويثريون فيه احلقد والكراهية، 
ويدفعون به اإىل حماربته، ومن ذلك الأمري اململوكي فار�ص الدين ميمون الق�رشي، و�سم�ص 
الدين �سنقر الكبري، وغريهم من الذين فّروا من ديار الأف�سل ال�سامية اإىل العزيز عثمان يف 

م�رش، واإ�سغال نار احلرب بينهما. 
ولعل هذا الأمر قد اأ�سهم عن ق�سد اأو غري ق�سد يف انتقال مقاليد حكم الدولة الأيوبية 
اإىل امللك العادل واأبنائه الذين �ساروا على خطى اأبناء عمهم ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي، 
حني ا�ستعانوا هم الآخرين بالأمراء املماليك يف نزاعاتهم وخ�سوماتهم، الذين وا�سلوا هذا 
النهج، كما ح�سل مع امللك العادل الثاين الذي قدموا له الدعم وامل�ساندة �سد اأخيه ال�سلطان 
ال�سالح جنم الدين اأيوب، ولكن ما لبثوا اأن عادوا عن قرارهم هذا ووقفوا اإىل جانب الأخري 
عندما حاول امللك العادل الثاين اأن يحد من نفوذهم اأو ي�سعى اإىل ا�ستبدالهم يف حماولة منه 
ترمي اإىل اإف�سال طموحاتهم يف التدرج يف اإنهاء حكم البيت الأيوبي. ول �سك اأن ال�سلطان 
ال�سالح جنم الدين اأيوب قد اأدرك مدى اخلطورة التي بات اأمراء املمالك واأتباعهم ي�سكلونها 
اأولئك املقربني  اأخذ مبالحقتهم ومطاردتهم، حتى  الأمور  له  ا�ستتبت  الدولة، فعندما  على 
منه الذين كانت لهم اليد الطوىل يف تدبري انقالبه على اأخيه العادل، وتوليه �سدة احلكم يف 

الديار امل�رشية.   
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ج5، تعليق: حممد ح�سني �سم�ص الدين، )دار الفكر، ط1، 1987م( ، �ص458. 
امل�سدر نف�سه، �ص458. . 10
امل�سدر نف�سه. �ص458. . 11
12 . . 1266م(  )ت665هـ/  املقد�سي  اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  الدين  �سهاب  �سامة،  اأبو 

حلمي  حممد  حتقيق:  ج2،  وال�سالحية،  النورية  الدولتني  اأخبار  يف  الرو�ستني  كتاب 
)ت  اإبراهيم،  بن  اأحمد  احلنبلي،  �ص205.   ، ت(  د.  بريوت،  اجليل،  )دار  اأحمد،  حممد 
1471م( . �سفاء القلوب يف مناقب بني اأيوب، حتقيق: ناظم ر�سيد، )د. ن، د.  876هـ/ 

 Lane� Poole. History, p242. .121ط، د. ت( ، �ص
القلق�سندي. �سبح الأع�سى، ج5، �ص458. . 13
ابن دقماق، اإبراهيم بن حممد بن اأيدمر العالئي )ت809هـ/ 1406م( . كتاب النت�سار . 14

لوا�سطة عقد الأم�سار، ق2، )املكتب التجاري، بريوت، 1892م( ، �ص19، 83. 
جماهد الدين اإياز: مل يعرث الباحث على تعريف له. . 15
بالفار�سية . 16 �سهر  ومعنى  وهمذان،  اإربل  بني  اجلبال  يف  وا�سعة  كورة  �سهرزور:  ولية 

اهلل،  عبد  اأبي  الدين  �سهاب  احلموي،  ياقوت  اأكراد.  كلهم  النواحي  هذه  واأهل  املدينة، 
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)ت626هـ/ 1228م( ، معجم البلدان ج3، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، )دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1410هـ/ 1990م( ، �ص425. 

الأيوبي، لعب دوراً كبرياً يف مواجهة . 17 الدين  اأحد مماليك �سالح  الدين قي�رش: هو  علم 
بن  حممد  الدين  عماد  الأ�سفهاين،  ينظر:  ذلك  عن   . 1191م(  )587هـ/  ال�سليبيني 
القد�سي. حتقيق حممد حممود  الفتح  الق�سي يف  الفتح   ، 1201م(  حامد، )ت597هـ/ 

�سبح، )القاهرة، 1965م( ، �ص564، 583، 591، 611. 
اخلليل: تقع على بعد 36كم اإىل اجلنوب من بيت املقد�ص، ينظر: الدباغ، م�سطفى مراد. . 18

بالدنا فل�سطني، ج5، )ط جديدة، دار الهدى، كفر قرع، 1991م( ، �ص47. 
غزة: تقع جنوب غرب فل�سطني، يحدها من الغرب البحر الأبي�ص املتو�سط ومن ال�رشق 
اخلليل وبئر ال�سبع ومن اجلنوب �سبه جزيرة �سيناء ومن ال�سمال الرملة. ينظر: املرجع نف�سه، 

ج1 ب، �ص11. 
الداروم )دير البلح( : الدار كلمة �سامية مبعنى اجلنوب، وهي تقع اإىل اجلنوب من غزة. 

ينظر: املرجع نف�سه، ج1 ب، �ص290. 
ع�سقالن: تقع اإىل ال�سمال من غزة. املرجع نف�سه، ج1ب، �ص156. 

اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص205. . 19
1239م( . 20 )ت637هـ/  ال�سيباين  الكرم  اأبي  بن  على  احل�سن  اأبي  الدين  عز  الأثري،  ابن 

�سفاء  احلنبلي.  ، �ص97.  1979م(  بريوت،  �سادر،  )دار  التاريخ، ج12،  الكامل يف   ،
القلوب، �ص176. العزة، رئي�سة عبد الفتاح. نابل�ص يف الع�رش اململوكي، )دار الفاروق، 

نابل�ص، فل�سطني، 1420هـ/ 1999م( ، �ص56. 
648هـ/ . 21  -  567 الأيوبية  الدولة  الأتراك يف  املماليك  اأحمد.  احلروب، حممد حممود 

1171 - 1250م، ر�سالة ماج�ستري – غري من�سورة – كلية الدرا�سات العليا، اجلامعة 
الأردنية، 1995م. �ص133

املرجع نف�سه، �ص134. عرف املماليك الذين جلبهم ال�سالح جنم الدين اأيوب من بالد . 22
ال�سني با�سم اخلطائية، عن ذلك ينظر: العيني. عقد اجلمان �ص275. ابن ال�سحنة، البدر 

الزاهر، �ص170. 
�سميت بالأ�سدية ن�سبة اإىل اأ�سد الدين �سريكوه عم ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي، والذي . 23

اأبو  ينظر:  ذلك  عن  وال�سجاعة  بالقوة  الفرقة  هذه  ومتيزت  1168م،  564هـ/  توفى 
�سامة. الرو�ستني، ج2، �ص144. احلنبلي. �سفاء القلوب، �ص43. 
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كما . 24 الأيوبي.  الدين  �سالح  ال�سطان  اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  ال�سالحية  املماليك  �سميت 
�سم�ص  اأبو املظفر  ابن اجلوزي،  �سبط  النا�رش.  امللك  لقبه  اإىل  ن�سبة  بالنا�رشية  �سميت 
الدين يو�سف بن قزاوغلي )ت654هـ/ 1257م( ، مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان، جـ8، 
ق1، �ص279. احلنبلي، اأحمد بن اإبراهيم، )ت876هـ/ 1471م( . �سفاء القلوب �ص67. 

ملزيد من التفا�سيل عن تق�سيم الدولة الأيوبية ينظر: ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص97. . 25
اأبو �سامة. الرو�ستني، ح2، �ص224 - 225. احلنبلي. �سفاء القلوب، �ص176. غنيم، 
حامد. اجلبهة الإ�سالمية يف م�رش يف ع�رش احلروب ال�سليبية، )مكتبة ال�سباب، القاهرة، 
176. العبادي، اأحمد خمتار، يف تاريخ الأيوبيني واملماليك،  1971م( ، �ص175 - 

)دار النه�سة العربية، بريوت، 1995م( ، �ص69. 
وبتدبري . 26 منه  رغبة  كان  الأمر،  بادئ  يف  القد�ص  عن  الأف�سل  تنازل  اأن  اإىل  هنا  ي�سار 

وزيره �سياء الدين ابن الأثري، من اجل حاجتها امل�ستمرة اإىل كميات وفرية من املواد 
التموينية والعتاد الع�سكرية للدفاع عنها �سد حماولت ال�سليبيني احتاللها وال�ستيالء 
عليها ثانية. عن ذلك ينظر: املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر بن حممد 
حممد  حتقيق:  ق1،  ج1،  امللوك،  دول  ملعرفة  ال�سلوك  كتاب   . 1441م(  )ت845هـ/ 
م�سطفى زيادة، )جلنة التاأليف والرتجمة، القاهرة، ط2، 1956 - 1970م( ، �ص115. 

املقريزي. . 27 الرو�ستني، ج2، �ص229.  �سامة،  اأبو  الكامل، ج12، �ص118.  الأثري.  ابن 
ال�سلوك، ج1، ق1، �ص115. 

يف . 28 الكروب  مفّرج   ، 1298م(  )ت697هـ/  �سامل،  بن  حممد  الدين  جمال  وا�سل،  ابن 
وزارة  العربية،  م�رش  )جمهورية  ال�سيال،  الدين  جمال  حتقيق  ج3،  اأيوب،  بني  اأخبار 
الثقافة، د. ت( ، �ص-11 12. مل يعرثالباحث على تعريف لهاتني ال�سخ�سيتني ولكن 
و�سفهما املقريزي باأنهما من عظماء دولة الأف�سل كما و�سف فخر الدين جهارك�ص 

باأنه من اأجل الأمراء ال�سالحية املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق1، �ص115، �ص117. 
احلروب، حممد حممود اأحمد. املماليك الأتراك، �ص104. . 29
ابن وا�سل، مفرج الكروب، ج3، �ص14 - �ص15. . 30
ق2، . 31 ج1،  ق2لوك،   ، املقريزي.  �ص30.   - �ص29  ج3،  الكروب،  مفرج  وا�سل،  ابن 

�ص116. 
النويري، �سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب، )ت732هـ/ 1332م( ، نهاية الأرب يف . 32

)القاهرة،  اأمني وحممد حلمي حممد،  الأدب، ج28، و�سع حوا�سيه حممد حممد  فنون 
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1412هـ/ 1992م( ، �ص245. غوامنة، يو�سف دروي�ص، امارة الكرك الأيوبية، )ط2، 
دار الفكر، عمان، 1402هـ/ 1982م( ، �ص176. 

اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص228 - �ص229. ابن وا�سل. مفرج الكروب، ج3، �ص30 . 33
- �ص32. 

اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص144. احلنبلي. �سفاء القلوب، �ص43. . 34
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص118. حمدي، حافظ اأحمد. ال�رشق الإ�سالمي قبيل الغزو . 35

املغويل، )دار الفكر العربي، م�رش، 1950م( ، �ص129 حا�سية )1( . 
�سالح . 36 ال�سلطان  اأخو   ، 1218م(   -  1145 615هـ/   -  540( حممد  العادل  امللك 

الدين الأيوبي، من كبار �سالطني الدولة الأيوبية، كان نائب ال�سلطنة مب�رش عن اأخيه 
�سالح الدين يف اأثناء غيابه يف ال�سام. وملا �سفا له جو امللك ق�سم البالد بني اأولده. 
الزركلي، خري الدين. الأعالم قامو�ص تراجم، ج6، )دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 

ط5، 1980م( . �ص47. 
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص155. ابن الوردي، زين الدين عمر )ت749هـ/ 1348م( . 37

تتمة املخت�رش يف اأخبار الب�رش، ج2، حتقيق اأحمد رفعت البدراوي، )دار املعرفة، بريوت، 
لبنان، 1970م( ، �ص202. ابن دقماق. اجلوهر الثمني يف �سري امللوك وال�سالطني، ج2، 
1985م( ، �ص26. ابن العماد.  حتقيق حممد كمال الدين علي، )عامل الكتب، بريوت، 
عبد احلميد بن اأحمد بن حممد، )ت1089هـ/ 1679م( ، �سذرات الذهب يف اأخبار من 

ذهب، ج5، )دار اإحياء الرتاث العربي، ط جديدة، بريوت، د. ت( ، �ص65. 
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص119. املقريزي. ال�سلوك، 140 ق1، �ص123. . 38
اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص229. املقريزي. امل�سدر نف�سه، ج1، ق1، �ص124. . 39
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص118. . 40
اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص229. . 41
امل�سدر نف�سه، ج2، �ص230. . 42
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص120. ابن خلدون. املبتداأ، ج5، �ص724. . 43
نا�رش الدين حممد بن امللك العزيز عثمان، ولد بالقاهرة 585هـ/ 1189م، مات والده . 44

اأبو   .140 الكامل، ج12، �ص120،  وعمره ت�سع �سنوات واأ�سهر عدة. ينظر: ابن الأثري. 
�سامة. الرو�ستني، ج2، �ص141. ابن خلدون. املبتداأ، ج5، �ص724. 
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ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص140. اأبو �سامة. الرو�ستني، ج2، �ص235. . 45
ابن الأثري. امل�سدر نف�سه، ج12، �ص141. اأبو �سامة. امل�سدر نف�سه، ج2، �ص235. . 46
ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص155. . 47
النور . 48  . 1352م(  )ت753هـ/  اخلالدي  القر�سي  الرحمن  عبد  بن  اإبراهيم  القي�رشاين، 

عماد  الفداء  “اأبو  ال�سالح  امللك  ال�سلطان  مولنا  اإ�سطفاء  يف  ال�سادح  والدر  الالئح 
الدين اإ�سماعيل بن النا�رش قالوون” )743 - 746هـ/ 1342 - 1345م( ، حتقيق 
ال�سلوك، ج1،  املقريزي.  ، �ص55.  1982م(  الإن�ساء، ط1،  )دار  تدمري،  ال�سالم  عبد 

ق1، �ص154. 
ابن الوردي، زين الدين عمر )ت749هـ/ 1348م( . تتمة املخت�رش يف اأخبار الب�رش، . 49

1970م( �ص202،  لبنان،  املعرفة، بريوت،  )دار  البدراوي،  رفعت  اأحمد  ج2، حتقيق 
ابن دقماق. اجلوهر الثمني، ج2، �ص26، ابن العماد، �سذرات الذهب، ج5، �ص65. 

املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق1، �ص147، 175. . 50
الكروب، . 51 مفرج  وا�سل،  ابن  ينظر:  ال�سليبي،  الهجوم  هذا  عن  التفا�سيل  من  ملزيد 

اأبي  بن  حممد  بن  اأحمد  الدين  �سم�ص  العبا�ص  اأبي  خلكان،  ابن   ،261 �ص258،  ج3، 
بكر )ت681هـ/ 1282م( . وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ج5، حتقيق اإح�سان 

عبا�ص، )دار �سادر، بريوت، 1977م( ، �ص75. 
اأبو �سامة. الذيل على الرو�ستني، )دار اجليل، بريوت، ط2، 1974م( ، �ص111. . 52
اأبي . 53 259. ابن تغري بردي، جمال الدين  ابن وا�سل، مفرج الكروب، ج3، �ص258 - 

م�رش  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم   ، 1469م(  874هـ/  )ت  الأتابكي،  يو�سف  املحا�سن 
والقاهرة، ج6، )دار الكتب امل�رشية، 1949م( ، �ص222. 

امللك الكامل حممد )576 - 635هـ/ 1180 - 1238م( ابن حممد العادل ابن اأيوب، . 54
ولد مب�رش، واأعطاه اأبوه الديار امل�رشية، فتولها م�ستقال بعد وفاته 615هـ/ 1165م. 

الزركلي، خري الدين. الأعالم، ج7، �ص28. 
العادل( . 55 )امللك  حممد  بن  1227م(   -  1180 624هـ/   -  576( عي�سى  املعظم 

اأبي بكر بن اأيوب كان له ما بني بالد حم�ص والعري�ص، يدخل يف ذلك بالد ال�ساحل 
بفقه  عاملا  وكان  وال�سوبك،  والكرك  وفل�سطني  الغور  وبالد  امل�سلمني  اأيدي  يف  التي 
اخلنفية والعربية. ولد يف القاهرة وتوفى بدم�سق. الزركلي. خري الدين. الأعالم، ج5، 

�ص107 - 108. 
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الزاهرة، ج6، �ص227. 
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امل�سدر نف�سه، ج12، �ص463. . 59
املقد�ص . 60 بيت  داود وحترير  النا�رش  امللك  اأ�سواء جديدة على  دروي�ص.  يو�سف  غوامنة، 

جملة درا�سات تاريخية، جامعة دم�سق، �ص96 - 107. 
ابن الأثري. الكامل، ج10، �ص482. ابن وا�سل، مفرج الكروب، ج4، �ص225 - �ص226. . 61
امل�سدر نف�سه، ج12، �ص352. . 62
عز الدين اأيبك املعظمي: اأمري من املماليك ُيعرف ب�ساحب �رشخد، كان مملوكًا للملك . 63

املعظم �رشف الدين عي�سى الأيوبي يف دم�سق، واأقطع مدينة �رشخد من اأعمال حوران 
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ابن الأثري. الكامل، ج12، �ص463. . 64
املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق1، �ص299. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة، ج6، �ص320. . 65

بن حممد  1249م(   -  1206 647هـ/   -  603( اأيوب:  الدين  ال�سالح جنم  امللك 
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خريالدين.  الزركلي،  1196م.  637هـ/  الثاين  العادل  اأخيه  خلع  بعد  وويل  القاهرة  يف 

الأعالم، ج2، �ص38. 
العيني، بدر الدين حممود )ت855هـ/ 1451م( . عقد اجلمان يف تاريخ اأهل الزمان . 66

ع�رش �سالطني املماليك “648 - 664هـ/ 1250 - 1265م”، حتقيق حممد حممد 
اأمني، )الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1987م( ، �ص264. ابن تغري بردي. النجوم 

الزاهرة، ج6، �ص 320. 
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احلملة ال�سليبية اخلام�سة على م�رش: كان البابا اإينو�سنت الثالث 1198 - 1216م، . 67
قد دعا يف جممع لتريان الرابع يف �سهر ت�رشين ثاين 1215م اإىل �سن حملة �سليبية 
امللك  برين  دي  حنا  وكان  املقد�سة.  الأماكن  حترير  ذريعة  حتت  امل�رشق  يف  جديدة 
ال�سليبي على عكا قد اقرتح على قادة احلملة مهاجمة ال�سكندرية اأو دمياط يف م�رش، 
اعتقاداً منه باأن ال�سيطرة على اأي منها �سيوؤدي اإىل اإتاحة الفر�سة اأمامهم للتقدم نحو 
ينظر:  ونتائجها  املعركة  هذه  عن  التفا�سيل  من  ملزيد  ا�ستعادتها.  وحماولة  القد�ص 
الكروب،  مفرج  وا�سل.  ابن   ،331  - �ص323  ج12،  التاريخ،  يف  الكامل  الأثري.  ابن 
ج3، �ص258 - 261. يو�سف، اإفرام عي�سى. احلمالت ال�سليبية كما يرويها املوؤرخون 
ال�رشيان، ترجمة فخري العبا�سي، )دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط1، 2010م( ، �ص250 
- 255. �سميث، جوناثان رايلي. تاريخ اأك�سفورد للحروب ال�سليبية، ترجمة وتعليق د. 

قا�سم عبده قا�سم، )عني للدرا�سات، ج. م. ع، ط1، 1427هـ/ 2007م( ، �ص200. 
الرحمن . 68 الدين عبد  ال�سيوطي، جالل  الزاهرة، ج6، �ص235.  النجوم  ابن تغري بردي. 

بن اأبي بكر اخل�سريي. )ت911هـ/ 1505م( . كتاب ح�سن املحا�رشة يف اأخبار م�رش 
املنطقة  هي  واجلزيرة  �ص37،   ، ت(  د.  م�رش،  املو�سوعات  )مطبعة  ج2،  والقاهرة، 
الواقعة بني دجلة والفرات يف العراق. عن ذلك ينظر: ياقوت احلموي، �سهاب الدين اأبي 
اإحياء  )دار  البلدان، ج2،  ، معجم  1229م(  اهلل، )ت626هـ/  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد 

الرتاث العربي، بريوت، 1979م( ، �ص134. 
ابن وا�سل، مفرج الكروب، ج5، �ص156. . 69
كذلك . 70 عليه  واعتمد  العادلية،  املماليك  جيو�ص  مقدم  هو  العاديل  �سواب  الدين  �سم�ص 

اأبو  اجلوزي،  ابن  �سبط  ينظر:  ذلك  1234م. عن  632هـ/  بحران  تويف  الكامل،  امللك 
املظفر �سم�ص الدين يو�سف بن قزاوغلي، )ت654هـ/ 1257م( . مراآة الزمان يف تاريخ 
الأعيان، ج8، ق2، )حيدر اأباد الدكن، الهند، 1951 - 1953م( ، �ص694. ال�سفدي، 
�سالح الدين خليل بن اأيبك )ت764هـ/ 1363م( . الوايف بالوفيات، ج16، )دار فرانز 

�ستايز، ط1، 1411هـ/ 1991م( ، �ص339. 
بلدة وقلعة عظيمة ت�رشف على نهر دجلة. ينظر: ياقوت احلموي. معجم . 71 ح�سن كيفا: 

البلدان، ج2، �ص265. 
�سبط ابن اجلوزي، ج8، ق2. �ص707. 72
وتوفى . 73 1206م،  603هـ/  ولد  اأيوب،  بن  حممد  بن  عي�سى  املعظم  ابن  داود  النا�رش 

قد توىل اأمر دم�سق بعد وفاة والده، عن ذلك، ينظر: الكتبي.  وكان  1258م،  656هـ/ 
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فوات الوفيات، ج1، �ص419. 
ب�رشى: من اأعمال دم�سق، وهي ق�سة كورة حوران. ياقوت احلموي �سهاب الدين بن اأبي . 74

عبد اهلل )ت626هـ/ 1239م( معجم البلدان، ج1، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، )دار 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1990م( ، �ص522. 

بعلبك: مدينة لبنانية، اأطلق عليها الرومان ا�سم هيلوبولي�ص (Heliopols) وتعني مدينة . 75
ال�سم�ص. فريحة، اأني�ص معجم اأ�سماء املدن والقرى اللبنانية، )مكتبة لبنان، بريوت، ط3، 

1992م( ، �ص27. 
الزاهرة، . 76 النجوم  ابن تغري بردي.   .230 الكروب، ج4، �ص228 -  ابن وا�سل، مفرج 

ج6، �ص233. الكتبي. فوات الوفيات، ج1، �ص 419. 
ابن . 77  .80  - �ص79  ج2،  مج4،  الكني�سة،  بطاركة  تاريخ  الثالث.  كريل�ص  لقلق،  ابن 

اجلوزي. مراآة الزمان، �ص705. ابن وا�سل. مفرج الكروب، ج5، �ص155. ابن الفوطي، 
كمال الدين اأبي الف�سل عبد الرزاق البغدادي )ت723هـ/ 1323م( . احلوادث اجلامعة 
�ص107.   ، ت(  د.  بغداد،  العربية،  )املكتبة  ال�سابعة،  املائة  يف  النافعة  والتجارب 
اللبناين،  الكتاب  )دار  ج3،  والآثار،  اخلطط  بذكر  والعتبار  املواعظ  كتاب  املقريزي. 
بريوت، ط بولق، 1270هـ/ 1853م( ، �ص88 الع�سامي، عبد امللك بن ح�سني بن عبد 
امللك امللكي، )ت1111هـ/ 1699م( . �سمط النجوم العوايل يف اأبناء الأوائل والتوايل، 

ج4، )املطبعة ال�سلفية، د. ت( ، �ص13. 
�سيف الدين بن قليج: مل يعرث الباحث على تعريف له. . 78
ابن اجلوزي. مراآة الزمان، �ص707. . 79
امل�سدر نف�سه، �ص707. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج6، �ص303 - 304. . 80
ابن تغري بردي. امل�سدر نف�سه، ج6، �ص303. ابن وا�سل. مفرج الكروب، ج4، �ص278. . 81
ج2، . 82 الثمني،  اجلوهر  دقماق،  ابن  �ص333.  ج6،  الزاهرة،  النجوم  بردي.  تغري  ابن 

يف  درا�سات  املنعم  عبد  حمدي  ح�سني،  �ص366.  القلوب،  �سفاء  احلنبلي.  �ص36. 
 ، 1999م(  ط،  د.  ال�سكندرية،  اجلامعية،  املعرفة  )دار  واملماليك،  الأيوبيني  تاريخ 
�ص122. العريني، ال�سيد الباز. الأيوبيون، )دار النه�سة العربية، القاهرة، د. ط، د. ت( ، 
�ص133. �سامل، ال�سيد عبد العزيز. تاريخ الأيوبيني واملماليك، )موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، 

ال�سكندرية، 2004 م( ، �ص188. 
اأيبك، . 83 بن  خليل  الدين  �سالح  ال�سفدي،  �ص235.  ج1،  الوفيات،  فوات  الكتبي. 
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)بفي�سبادن،  ثابت،  اأيدمر  حتقيق  ج10،  بالوفيات،  الوايف   . 1363م(  )ت764هـ/ 
دار �سادر، بريوت، 1980م( ، �ص329. ابن ايا�ص. بدائع الزهور، ج1، ق1، �ص288. 

جوانفيل. مذكرات جوانقيل، �ص137. . 84
عرف املماليك الذين جلبهم ال�سالح جنم الدين اأيوب من بالد ال�سني با�سم اخلطائية. . 85

عن ذلك ينظر: العيني. عقد اجلمان، �ص275. ابن ال�سحنة، عفيف الدين ح�سني حممد بن 
حممد، )ت916هـ/ 1510م( . البدر الزاهر يف ن�رشة امللك النا�رش، حتقيق عمر عبد 

ال�سالم تدمري، )دار الكتاب العربي، بريوت، د. ت( �ص170. 
ابن خلدون. كتاب املبتداأ، ج5، ق1، �ص806. . 86
ابن وا�سل، مفرج الكروب، ج4، �ص278. . 87
بن . 88 اأحمد  القرماين،  القلوب، �ص366.  �سفاء  احلنبلي.  املقريزي. اخلطط، ج3، �ص89. 

يو�سف بن اأحمد الدم�سقي، )ت1019هـ/ 1610م( . اأخبار الدول واأثار الأول، )د. ن، د. 
ط، د. ت( �ص196. 

ابن الفوطي. احلوادث اجلامعة، �ص115. . 89
اأبو الفداء. املخت�رش، مج2، ج6، �ص65. . 90
امللك اجلواد يون�ص )000 - 641هـ/ 000 - 1243م( بن مودود بن امللك العادل . 91

موت  بعد  1237م،  635هـ/  دم�سق  ويل  الأيوبية،  الدولة  اأمراء  من  اأيوب،  بن  حممد 
الكامل. تعر�ص لالعتقال من قبل النا�رش داود يف القد�ص، ويقال اأنه هرب اإىل عكا وهي 
باأيدي ال�سليبيني فاأقام معهم، وبذل لهم امللك ال�سالح ا�سماعيل �ساحب دم�سق يوؤمئذ 
ماًل وت�سلم اجلواد منهم واعتقله ثم خنقه. الزركلي، خري الدين. الأعالم، ج8، �ص263. 

املغيث عمر )000 - 642هـ/ 000 - 1244م( جالل الدين بن ال�سالح جنم الدين . 92
الدين.  خري  الزركلي،  بها.  وتوفى  دم�سق  نائب  كان  الأيوبية،  الدولة  اأمراء  من  اأيوب، 

الأعالم، ج5، �ص42. 
ابن الوردي. تتمة املخت�رش، ج2، �ص246. . 93
ابن خلكان. وفيات الأعيان، ج5، �ص84. اأبو الفداء. املخت�رش، مج2، ج6، �ص66. ابن . 94

خلدون. املبتداأ، ج5، �ص773. 
اأ�سد الدين �سريكوه )الثاين( )569 - 636هـ/ 1173 - 1239م( بن حممد بن �سريكوه . 95

اأ�سد الدين، اأبو احلارث، من ملوك بني اأيوب، كان �ساحب حم�ص كاأبيه وجده وا�ستهر 
بال�سجاعة، وتوفى يف حم�ص ال�سورية. الزركلي، خري الدين. الأعالم، ج3، �ص183. 
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ابن الوردي. تتمة املخت�رش، ج2، �ص246. . 96
اأبو �سامة. الذيل، �ص169. اأبو الفداء. املخت�رش، مج2، ج6، �ص66. . 97
اأ�سلها . 98 ملكة م�رش.  الدين،  بع�سمة  امللقبة  اأم خليل،  �سجر الدر )ت655هـ/ 1257م( 

من جواري امللك ال�سالح جنم الدين اأيوب، وحظيت عنده، وولدت له ابنه خليال، فاأعتقها 
اأمور الدولة  ال�سلطنة يف م�رش كانت يف بع�ص الأحيان تدير  وتزوجها. وعندما توىل 
عند غيابه يف الغزوات. وملا توفى امللك ال�سالح �سنة 647هـ/ 1249م باملن�سورة 
واملعارك حمتدمة بني جي�سه وال�سليبيني اأخفت خرب موته. وتقدمت للملك وخطب لها 
على املنابر و�رشبت ال�سكة با�سمها وتزوجت من عز الدين اأيبك، وقيل اأنها ماتت خنقًا. 

الزركلي خري الدين. الأعالم، ج3، �ص158. 
�ص140. . 99 اجلامعة،  احلوادث  الفوطي.  ابن  �ص85.  ج5،  الأعيان،  وفيات  خلكان.  ابن 

 .307 الزاهرة، ج6، �ص  النجوم  بردي.  تغري  ابن  اجلوهر، ج2، �ص33.  دقماق،  ابن 
ابن العماد، عبد احلي بن اأحمد بن حممد )ت1089هـ/ 1679م( . �سذرات الذهب يف 
اأخبار من ذهب، ج5، )دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط جديدة، د. ت( ، �ص183. 
. البداية والنهاية، ج13،  ابن كثري، اأبو الفداء احلافظ الدم�سقي، )ت774هـ/ 1372م( 
حتقيق اأحمد اأبو ملحم واأخرون، )دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط3، 1987م( ، 

�ص153 - 154. 
املقريزي. اخلطط، ج3، �ص90. العيني. عقد اجلمان، �ص279. . 100
هو بيرب�ص البندقداري ال�ساحلي، اأنزل به ال�سالح جنم الدين اأيوب بعد اإطالق �رشاحه . 101

اإىل اخلوارزمية، )وهم  ال�سلطة يف م�رش عقوبة الإعدام بعد ان�سمامه  وتوليه زمام 
طائفة من التتار( وهو غري الظاهر بيرب�ص البندقداري الذي توىل ال�سلطة يف م�رش 
عقب انت�ساره على التتار يف معركة عني جالوت، 658هـ/ 1260م. ينظر: اأبو الفداء. 

املخت�رش، مج2، ج6، �ص79. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة، ج6، �ص322. 
املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق2، �ص289 - 290. . 102
ابن . 103 اجلنان، ج4، �ص94.  مراآة  اليافعي.  املخت�رش، مج2، ج6، �ص67.  الفداء.  اأبو 

اأخبار الأيوبيني، ن�رشه  العماد. �سذرات الذهب، ج5، �ص183. ابن العميد، جرج�ص. 
 . 1957م(   -  1955 عدد7،  دم�سق،  العلمي،  املعهد  )جملة  كاهن،  كلود  وحققه 

�ص147. 
احلروب، حممد حممود اأحمد. املماليك الأتراك، �ص130. . 104
ج6، . 105 الزاهرة،  النجوم  بردي.  تغري  ابن  �ص34.  ج2،  الثمني،  اجلوهر  دقماق،  ابن 

�ص308. 
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اأطلق هذا ال�سم يف عهد الدولة الفاطمية. مب�رش على الأطفال من اأ�رشى احلروب، ثم . 106
تتم عملية تدريبهم على ا�ستخدام ال�سالح واأ�ساليب القتال اإىل جانب تعليمهم القراءة 
والكتابة، حتى و�سل بع�سهم اإىل رتبة اأمري للخليفة. ينظر: املقريزي. ال�سلوك، )ج، 

ق2، �ص275( . 
نعمان . 107 جربان،  �ص373.  القلوب،  �سفاء  احلنبلي.  �ص95.  ج3،  اخلطط،  املقريزي. 

حممود. درا�سات يف تاريخ الأيوبيني، �ص190. 
ابن الفوطي. احلوادث اجلامعة، �ص141. اأبو الفداء. املخت�رش، مج2، ج6، �ص68. . 108

ابن الوردي. تتمة املخت�رش، ج2، �ص247. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة، ج6، 
�ص310. 

ابن العماد. �سذرات الذهب، ج5، �ص183. العبادي، اأحمد خمتار. قيام دولة املماليك . 109
الأوىل يف م�رش وال�سام، )موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، د. ط، د. ت( ، �ص93. 

اجلامعة، . 110 احلوادث  الفوطي.  ابن  �ص103.  ج2،  مج4،  بطاركة،  تاريخ  لقلق.  ابن 
�ص141. اليافعي. مراآة اجلنان، ج4، �ص92. املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق1، �ص295. 

العيني. عقد اجلمان، �ص263. احلنبلي. �سفاء القلوب، �ص366. 
اأبو الفداء. املخت�رش، مج2، ج6، �ص68. املقريزي. اخلطط، ج3، �ص89. . 111
ابن اإيا�ص. بدائع الزهور، ج3، �ص269. . 112
ابن خلكان. الوايف بالوفيات، ج5، �ص85. ابن الفوطي. احلوادث اجلامعة، �ص141. . 113

ابن  �ص247،  ج10،  بالوفيات،  الوايف   ، اأيبك،  بن  خليل  الدين  �سالح  ال�سفدي، 
خلدون. املبتداأ، ج5، �ص774. 

القرماين، اأحمد بن يو�سف بن اأحمد الدم�سقي، )ت1019هـ/ 1610م( ، اأخبار الدول . 114
واآثار الأول يف التاريخ، )د. ن، د. ط، د. ت( ، �ص196. وقلعة اجلبل تقع بني ظاهر 
القاهرة وجبل املقطم والف�سطاط، يف مكان مرتفع. ينظر. القلق�سندي، �سبح الأع�سى، 
العبادي،  الأيبوبيني، �ص129.  تاريخ  422. ح�سن، �سفوان طه.   - ج3، �ص421 

اأحمد خمتار. يف التاريخ الأيوبي واململوكي، �ص80. 
ابن لقلق، تاريخ بطاركة، مج4، ج2، �ص104. . 115
اليافعي، مراآة اجلنان، ج4، �ص92. املقريزي. ال�سلوك، ج1، ق2، �ص327، ابن تغري . 116

بردي. النجوم الزاهرة، ج6، �ص332. احلنبلي. �سفاء القلوب، �ص367. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- مصادر البحث: 
ابن الأثري، عز الدين اأبي احل�سن على بن اأبي الكرم ال�سيباين )ت637هـ/ 1239م( . . 1

- الكامل يف التاريخ، ج12، )دار �سادر، بريوت، 1979م( . 
الأ�سفهاين، عماد الدين حممد بن حممد بن حامد )ت597هـ/ 1201م( . . 2

- الب�ستان اجلامع جلميع تواريخ اأهل الزمان، حتقيق حممد علي الطعاين، - ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة – )جامعة الريموك، 1994م( . 

- الفتح الق�سي يف الفتح القد�سي. حتقيق حممد حممود �سبح، )القاهرة، 1965م( . 
ابن اإيا�ص، حممد بن اأحمد احلنفي )ت930هـ/ 1523م( . . 3

- بدائع الزهور يف وقائع الدهور، ج1، ق1، حتقيق: حممد م�سطفى، )الهيئة امل�رشية 
العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1982م( . 

ابن اأيبك الدواداري، اأبو بكر عبد اهلل )ت732هـ/ 1331م( . . 4
- كنز الدرر وجامع الغرر، ج7، حتقيق �سعيد عبد الفتاح عا�سور، )القاهرة، 1972م( . 

البنداري، قوام الدين الفتح بن علي )ت643هـ/ 1245م( . . 5
- �سنا الربق ال�سامي، حتقيق رم�سان �س�سن، ق1، )ط1، بريوت، لبنان، 1971م( . 

ابن تغري بردي، جمال الدين بن يو�سف، )ت874هـ/ 1465م( . . 6
- النجوم الزاهرة يف ملوك م�رش والقاهرة، ج2، )دار الكتب امل�رشية، 1949م( 

جوانفيل. مذكرات جوانفيل. . 7
)دار  حب�سي،  ح�سن  ترجمة  وال�سام،  م�رش  على  وحمالته  حياته  لوي�ص  القدي�ص   -

املعارف، م�رش، ط1، 1968م( . 
�سبط ابن اجلوزي، اأبو املظفر �سم�ص الدين يو�سف بن قزاوغلي، )ت654هـ/ 1257م( . . 8

 -  1951 الهند،  الدكن،  اأباد  )حيدر  ق2،  ج8،  الأعيان،  تاريخ  يف  الزمان  مراآة   -
1953م( . 

احلنبلي، اأحمد بن اإبراهيم، )ت876هـ/ 1471م( . . 9
- �سفاء القلوب يف مناقب بني اأيوب، حتقيق: ناظم ر�سيد، )د. ن، د. ط، د. ت( . 
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احلمريي، حممد بن عبد املنعم. . 10
ط2،  لبنان،  )مكتبة  عبا�ص،  اإح�سان  حتقيق  الأقطار،  خرب  يف  املعطار  الرو�ص   –

 . 194م( 
ابن خلدون، عبد الرحمن املغربي )ت808هـ/ 1405م( . . 11

ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام  يف  واخلرب  املبتداأ  وديوان  العرب  املبتداأ  كتاب   -
عا�رشهم من ذوي ال�سلطان الأكرب، ج5، ق1، )دار الكتاب اللبناين، د. ت( . 

ابن خلكان، اأبي العبا�ص �سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر )ت681هـ/ 1282م( . 12
 .

- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ج5، حتقيق اإح�سان عبا�ص، )دار �سادر، بريوت، 
1977م( . 

ابن دقماق، اإبراهيم بن حممد بن اأيدمر العالئي )ت809هـ/ 1406م( . . 13
علي،  الدين  كمال  حممد  حتقيق  ج2،  وال�سالطني،  امللوك  �سري  يف  الثمني  اجلوهر   -

)عامل الكتب، بريوت، 1985م( . 
- كتاب النت�سار لوا�سطة عقد الأم�سار، ق2، )املكتب التجاري، بريوت، 1892م( . 

ال�سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، )ت911هـ/ 1505م( . . 14
- تاريخ اخللفاء اأمراء املوؤمنني القائمني باأمر الأمة، )القاهرة، 1251م( . 

- كتاب ح�سن املحا�رشة يف اأخبار م�رش والقاهرة، ج2، )مطبعة املو�سوعات م�رش، 
د. ت( . 

ابن ال�سحنة، عفيف الدين ح�سني حممد بن حممد )ت916هـ/ 1510م( . . 15
- البدر الزاهر يف ن�رشة امللك النا�رش، حتقيق: عمر عبد ال�سالم تدمري، )دار الكتاب 

العربي، بريوت، د. ت( . 
اأبو �سامة، �سهاب الدين عبد الرحمن بن اإ�سماعيل املقد�سي )ت665هـ/ 1266م( . . 16

- كتاب الرو�ستني يف اأخبار الدولتني النورية وال�سالحية، ج2، حتقيق: حممد حلمي 
حممد اأحمد، )دار اجليل، بريوت، د. ت( . 

- الذيل على الرو�ستني، )دار اجليل، بريوت، ط2، 1974م( . 
ال�سفدي، �سالح الدين خليل بن اأيبك )ت764هـ/ 1363م( . . 17
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- الوايف بالوفيات، ج16، )دار فرانز �ستايز، 1411هـ/ 1991م( . 
الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير )ت310هـ/ 922م( . . 18

- تاريخ الر�سل وامللوك، ج8، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، )دار املعارف، القاهرة، 
ط4، 1966م( . 

العيني، بدر الدين حممود، )ت855هـ/ 1451م( . . 19
عقد اجلمان يف تاريخ اأهل الزمان ع�رش ال�سالطني املماليك، )648 - 664هـ/  -

1250 - 1265م( ، حتقيق حممد حممد اأمني، )الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1987م(.
الع�سامي، عبد امللك بن ح�سني بن عبد امللك املكي، )ت1111هـ/ 1699م( . . 20

- �سمط النجوم العوايل يف اأبناء الأوائل والتوايل، ج4، )املطبعة ال�سلفية، د. ت( .  
ابن العميد، جرج�ص. . 21

العلمي، دم�سق، عدد7،  الأيوبيني، ن�رشه وحققه كلود كاهن، )جملة املعهد  اأخبار   -
1957م( .  - 1955

ابن العماد. عبد احلميد بن اأحمد بن حممد، )ت1089هـ/ 1679م( . . 22
- �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، ج5، )دار اإحياء الرتاث العربي، ط جديدة، بريوت، 

د. ت( .  
ابن الفوطي، كمال الدين اأبي الف�سل عبد الرزاق البغدادي )ت723هـ/ 1323م( . . 23

العربية،  )املكتبة  ال�سابعة،  املائة  يف  النافعة  والتجارب  اجلامعة  احلوادث   -
بغداد، د. ت( . 

اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عماد الدين �ساحب حماه، )ت732هـ/ 1231م( . . 24
- املخت�رش يف اأخبار الب�رش، 4 اأجزاء يف جملدين، )ط1، املطبعة احل�سينية، د. ت(  

القلق�سندي، اأحمد بن علي، )ت821هـ/ 1418م( . . 25
- �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا، ج5، تعليق: حممد ح�سني �سم�ص الدين، )دار الفكر، 

ط1، 1987م( .
القي�رشاين، اإبراهيم بن عبد الرحمن القر�سي اخلالدي )ت753هـ/ 1352م( . . 26

- النور الالئح والدر ال�سادح يف اإ�سطفاء مولنا ال�سلطان امللك ال�سالح “اأبو الفداء 
عماد الدين اإ�سماعيل بن النا�رش قالوون” )743 - 746هـ/ 1342 - 1345م( ، حتقيق 
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عبد ال�سالم تدمري، )دار الإن�ساء، ط1، 1982م( ، �ص55. 
القرماين، اأحمد بن يو�سف بن اأحمد الدم�سقي، )ت1019هـ/ 1610م( . . 27

- اأخبار الدول واأثار الأول، )د. ن، د. ط، د. ت( .     
ابن كثري، اأبوالفداء احلافظ الدم�سقي، )ت774هـ/ 1372م( . . 28

- البداية والنهاية، ج13، حتقيق اأحمد اأبو ملحم واأخرون، )دار الكتب العلمية، بريوت 
1987م( .   – لبنان، ط3، 

الكندي اأبو عمر بن يو�سف )ت 350هـ/ 961م( . . 29
- الولة والق�ساة، )طبعة روفن ج�ست، بريوت، 1908م(    

الكتبي، حممد بن �ساكر )ت 764هـ/ 1362م( . . 30
- فوات الوفيات، ج1، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، )دار �ساور، بريوت، 1980م( . 

ابن لقلق، كريل�ص الثالث )د. وفاه( . . 31
 ، 1243م(   -  1216 641هـ/   -  113 ج  امل�رشية،،  الكني�سة  بطاركة  تاريخ   -
مج4، ج1، ن�رش: اأنطون خاطر واأزولد بورم�سرت، )مطبوعات جمعية الآثار القبطية، القاهرة، 

  . 1974م( 
املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي بن عبد القادر بن حممد )ت845هـ/ 1441م( . . 32

- كتاب ال�سلوك ملعرفة دول امللوك، ج1، ق1، حتقيق: حممد م�سطفى زيادة، )جلنة 
التاأليف والرتجمة، القاهرة، ط2، 1956 - 1970م( . 

- كتاب املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار، ج3، )دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط 
بولق، 1270هـ/ 1853م( .        

الأرب يف . 33 نهاية  1332م(  الوهاب )ت732هـ/  عبد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  النويري، 
)القاهرة،  اأمني وحممد حلمي حممد،  الأدب، ج28. و�سع حوا�سيه حممد حممد  فنون 

1992م( .  1412هـ/ 
ابن الوردي، زين الدين عمر )ت749هـ/ 1348م( . . 34

– تتمة املخت�رش يف اأخبار الب�رش، ج2، حتقيق اأحمد رفعت البدراوي، )دار املعرفة، 
 . بريوت، لبنان، 1970م(  

ابن وا�سل، جمال الدين حممد بن �سامل، )ت697هـ/ 1298م( . . 35
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ال�سّيال، )جمهورية  الدين  اأيوب، ج3، حتقيق جمال  بني  اأخبار  الكروب يف  - مفرج 
م�رش العربية، وزارة الثقافة، د. ت( .     

ياقوت احلموي، �سهاب الدين اأبي عبد اهلل، )ت626هـ/ 1228م( . . 36
العلمية، بريوت،  الكتب  )دار  اجلندي،  العزيز  عبد  فريد  البلدان ج3، حتقيق  - معجم 

لبنان، ط1، 1410هـ/ 1990م( .        
)ت768هـ/ . 37 املكي  اليمني  �سليمان  بن  علي  اأ�سعد  بن  عبداهلل  اأبي  حممد  اليافعي. 

1366م( 
- مراآة اجلنان وعربة اليقظان، 4 اأجزاء، )مطبعة دائرة املعارف النظامية- حيدر اآباد 

الدكن، 1979م( 

ثانياً- مراجع البحث: 
جربان، نعمان حممود. . 1

- درا�سات يف تاريخ الأيوبيني واملماليك، )موؤ�س�سة حمادة، اإربد، الأردن، ط 2000( 
648هـ/ . 2 اأحمد. املماليك الأتراك يف الدولة الأيوبية )567 -  احلروب، حممد حممود 

1171 - 1250م( ر�سالة ماج�ستري – غري من�سورة – كلية الدرا�سات العليا، اجلامعة 
الأردنية، 1995م. 

حمدي، حافظ اأحمد. . 3
- ال�رشق الإ�سالمي قبيل الغزو املغويل، )دار الفكر العربي، م�رش، 1950م( . 

ح�سني، حمدي عبد املنعم. . 4
- درا�سات يف تاريخ الأيوبيني واملماليك، )دار املعرفة اجلامعية، ال�سكندرية، د. ط، 

1999م( . 
ح�سن، �سفوان طه. . 5

- تاريخ الأيوبيني واملماليك، )دار الفكر، عمان، الأردن، 1431هـ/ 2010م( 
الدوري، عبد العزيز. . 6

- الع�رش العبا�سي الأول، )د. ن، بغداد، د. ط، د. ت( . 
الدباغ، م�سطفى مراد. . 7

- بالدنا فل�سطني، ج5، )ط جديدة، دار الهدى، كفر قرع، 1991م( . 
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الزركلي خري الدين. . 8
- الأعالم قامو�ص تراجم، ج6، )دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط5، 1980م( . 

�سميث، جوناثان رايلي. . 9
)عني  قا�سم،  عبده  قا�سم  د.  وتعليق  ترجمة  ال�سليبية،  للحروب  اأك�سفورد  تاريخ   -

للدرا�سات، ج. م. ع، ط1، 1427هـ/ 2007م( . 
العبادي، اأحمد حمتار. . 10

- قيام دولة املماليك الأوىل، )موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، ال�سكندرية، د. ط، د. ت( . 
العزة، رئي�سة عبد الفتاح. . 11

- نابل�ص يف الع�رش اململوكي، )دار الفاروق، نابل�ص، فل�سطني، 1420هـ/ 1999م( . 
العريني، ال�سيد الباز. . 12

- الأيوبيون، )دار النه�سة العربية، القاهرة، د. ط، د. ت( . 
غنيم، حامد. . 13

- اجلبهة الإ�سالمية يف م�رش يف ع�رش احلروب ال�سليبية، )مكتبة ال�سباب، القاهرة، 
1971م( . 

غوامنة، يو�سف دروي�ص. . 14
- اإمارة الكرك الأيوبية، )ط2، دار الفكر، عمان، 1402هـ/ 1982م( . 

- اأ�سواء جديدة على امللك النا�رش داود وحترير بيت املقد�ص، جملة درا�سات تاريخية، 
جامعة دم�سق، �ص96 – 107. 

فريحة، اأني�ص. . 15
- معجم اأ�سماء املدن والقرى اللبنانية، )مكتبة لبنان، بريوت، ط3، 1992م( . 

يو�سف، اإفرام عي�سى. . 16
- احلمالت ال�سليبية كما يرويها املوؤرخون ال�رشيان، ترجمة فخري العبا�سي، )دار 

الطليعة، بريوت، لبنان، ط1، 2010م( .  

ثالثاً- املراجع األجنبّية: 
1. Lane- Poole. History of Egypt in the middle Ages, (London, 1925) . 


