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ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
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ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
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االستالل َمن املصادر ِ
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َ
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واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
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التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
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َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
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وفقراته.
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 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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عالقةُ امللك املنصور صاحب محاة مع الصليبيِّني
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حممد عادل شيت  و سلطان جرب سلطان
تأريخ التقديم2020/7/31 :



تأريخ القبول2020/8/30 :

المستخلص:

يتناول البحث سيرة ملك من ملوك بالد الشام خالل الحقبة األَيوبيَّة وتحديدا بين

سنتي (617 -575هـ) (1220 -1179م) ،وهو الملك المنصور محمد بن تقي الدين
عمر ملك حماة الذي سطر خالل هذه الحقبة مواقف وبطوالت تستدعي الوقوف عليها

والبحث فيها ،والسيَّما بعد توليه ملك مدينة حماة بعد وفاة والده سنة (587هـ1191 /م)،

وكانت له صوالت وجوالت في التصدي للحمالت الصليبية في عهده؛ ِإذ قصدت الجيوش

الصليبية بالده أَكثر من مرة ،استطاع خاللها التصدي لتلك الهجمات وتكبيد الصليبين
خسائر فادحة حتى أَيقنوا قوة جبهة حماة وصعوبة التعرض لها ،وكانت أَولى تلك الهجمات

سنة (599هـ1203 /م)؛ إِذ توجهت قوة كبيرة من أَقوى الفرق الصليبية المعروفة
(باالسبتارية)Hospitalian ،

()1

نحو مدينة بارين البوابة الجنوبية لمدينة حماة ،وحاولوا أَن

ينفذوا من خاللها ِإلى مدينة حماة لكن الملك المنصور استطاع التصدي لتلك الهجمة

 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أُستاذ مساعد/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.

( )1االسبتارية :وهي التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسبتاليين وكـان يطلـق فـي عصـر الحـرول الصـليبية
علـى طائفـة الفرسـان الـدينيين ،وقـد أُسسـت هـذه الطائفـة فـي سـنة (492هــ1099/م) بعـد اسـتيالا الصـليبيين
على بيت المقدس وتتخذ مأوى للحجاج والمرضى مـن المسـيحيين وتشـبه هـذه الطائفـة فـي كثيـر مـن أهـدافها
طائفة فرسان المعبد التي عرفت من قبل العرل بالداوية ( .)Templiersينظر :ابن واصل ،مفرج الكرول،
188/1؛ جوناثــان رايلــي ســميث ،االســبتارية فرســان القــديس يوحنــا فــي بيــت المقــدس وقبــر 7/1 ،؛ ســامي
عبداهلل المغلوث ،أطلس تاريخ الدولة العباسية.424/1 ،
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وكبدهم خسائر فادحة باألرواح والمعدات فضال عن من أُسر من القوة المهاجمة ،ثم تكرر
الهجوم في السنة نفسها في محاولة يائسة ألَخذ الثأر عن الهزيمة السابقة لكن في هذه
المرة كانت وطأة الهزيمة أَكبر وأَشد من سابقتها ،وخسائرهم أَكبر األَمر الذي اضطر

الصليبيون اللجوا ِإلى األساليل الدبلوماسية مظهرين رغبتهم في الصلح الذي تم فعال وبعد

انقضاا مدة الصلح سنة (601هـ1205 /م) ،استغل الصليبيون عدم استعداد جيش حماة،
وهاجموا مدينة حماة بصورة مباغتة أدت إِلى خسائر في صفوف أَهل حماة ووقوع أَسرى

منهم بأيدي الصليبين لكن عزم الملك المنصور ،أَنقذ الموقف مرة أُخرى بثباته وتصديه

للقوة المهاجمة حسل وصف المؤرخين ،وبعد تلك الهزيمة استطاع الملك المنصور التقليل
من وطأة الهزيمة باسترجاع األَسرى من الصليبين بالطرائق الدبلوماسية.
الكلمات المفتاحية  :حماة ؛ اسبيتارية ؛ أَيوبية .
جهاد الملك المنصور ضد الصليبيين:

تعرضــت األُ َّمـة ِ
اإلســالمية لحمــالت صــليبية مــن جيــوش أُوربــا وتمكنــت مــن خـالل

الحملة الصليبية األُولـى مـن تكـوين إِمـارات صـليبية وهـي الرهـا وانطاكيـة وطـرابلس تحكمهـا
مملكــة بيــت المقــدس ،وتمكــن األُم ـراا المســلمين مــن التصــدي لهــم طيلــة ق ـرنين مــن الــزمن،

ومنــذ بدايــة الحــرول الصــليبية كانــت اســتراتيجية الجيــوش الصــليبية محاولــة الحصــول علــى
موطئ قدم قريل من الساحل الستمرار وصول االمدادات إِلـيهم مـن أُوربـا والـدعم العسـكري

ثــم بعــد ذلــك التقــدم إِلــى داخــل أَ ارضــي بــالد الشــام ،والحصــول علــى مواق ـ أَفضــل وفعــال

اســتطاعوا الســيطرة علــى إِمــارة أَنطاكيــة ســنة (491ه ــ1098/م)( ،)1وســيطروا علــى مدينــة

( )1شــمس الــدين محمــد بــن عثمــان الــذهبي ،العبــر فــي خبــر مــن غبــر ،تحقيــق :أبــو هــاجر محمــد العيــد بــن
بس ــيوني زغل ــول ،دار الكت ــل العلمي ــة ،بي ــروت( ،د.م)( ،د.ط)364/2 ،؛ ت ــاريخ االس ــالم ووفي ــات المش ــاهير
واألع ــالم ،تحقي ــق :عم ــر عب ــد الس ــالم ت ــدمري ،دار الكت ــال العرب ــي ،بي ــروت ،ط1413( ،2هـ ــ1993/م)،

47/33؛ اليافعي ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،وض حواشـيه :خليـل
المنصور ،دار الكتل العلميـة ،بيـروت ،ط1417( ،1هــ1997/م)117/3 ،؛ الغـزي ،نهـر الـذهل فـي تـاريخ
حلل ،دار القلم ،حلل ،ط1419( ،2هـ1998/م).379/1 ،
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عكــا فــي أَكثــر مــن حملــة( ،)1وتلــك االســتراتيجية شــملت مدينــة حمــاة التــي تُعــد خــط الصــد
األ ََّول ضــد الصــليبيين فــي شــمال بــالد الشــام وقــد تعرض ـوا لهــا فــي أَكثــر مــن حملــة ،فقــد
تعرضت مدينة حماة سنة (511هـ1117/م) إِلـى أَ َّول هجـوم صـليبي عنيـف ،وكـان الهـدف
منــه احتاللهــا ل ـوال تمكــن أهــالي حمــاة وجيشــها مــن إِبــداا مقاومــة باســلة قــدموا مــن خاللهــا

تضحيات جمة أَفشلت ذلك الهجوم الذي انتهـى بانسـحال القـوة المهاجمـة( ،)2وكـذلك عنـدما
ملــك األَيــوبيين مدينــة حمــاة تعرضــت إِلــى هجــوم ســنة (573ه ــ1177/م) ،وكــان حاكمهــا
آنــذاك شــهال الــدين الحــارمي

()3

مريضــا ،ولــم يكــن بنمكانــه الــدفاع عنهــا واســتمرت المعركــة

أربعــة أيــام اســتمر فيهــا القتــال لــيال ونهــا ار تمكــن أهــل حمــاة خاللهــا مــن دحــر الصــليبيين،
وكــان الهجــوم بقيــادة ريمونــد الثالــث

()4

كونــت طـرابلس ،فانســحبوا تــاركين جثــث قــتالهم التــي
()5

تزيد عن أَلف قتيل علـى أَسـوار المدينـة  ،وتكـرر الهجـوم فـي السـنة التاليـة مـن الصـليبيين
وزاد عــزم وِاص ـرار الحمــويين فــي الــدفاع عــن مــدينتهم وكبــدوا الصــليبيين خســائر أَكبــر مــن
( )1ابــن االثيــر ،الكامــل فــي التــاريخ ،تحقيــق :عمــر عبــد الســالم تــدمري ،دار الكتــال العربــي ،بيــروت  ،ط،1
(1417هـ1997/م)95/10 ،؛ ابو الفداا ،المختصـر فـي أخبـار البشـر ،المطبعـة الحسـينية المصـرية ،مصـر،
ط( ،1د.ت)217/2 ،؛ الذهبي ،تاريخ االسالم123/36 ،؛ ابن الوردي ،تاريخ.14/2 ،

( )2أبــو يعلــي حم ـزة (ت 555ه ــ1160/م) ،ذيــل تــاريخ دمشــق ،مطبعــة اوبــاا اليســوعيين ،بيــروت( ،د.ط)،
(1326هـ1908/م).199 ،

( )3شــهال الــدين الحــارمي :هــو خــال الســلطان صــالح الــدين ومــن أكبــر وز ارئــه واله حمــاة بعــد فتحهــا ســنة

(570ه ــ1174/م) وتــوفي ســنة (573ه ــ1178/م) عنــدما حاصــر الصــليبيين حمــاة وكــان مريضــا فــي حينهــا.
ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان163/7 ،؛ الحنبلي  ،شفاا القلول.94/1 ،

( )4ريموند الثالث كونت طـرابلس أو كمـا يسـميه المسـلمون (القـوم

)  ،ورث عـرش إمـارة طـرابلس مـن والـده

ريموند الثاني سنة (547هــ1152 /م) .وأسـره الملـك العـادل نـور الـدين زنكـي سـنة (560هــ1164 /م) وأطلـق
سراحه سنة (568هـ1172 /م) واصبح وصيا على مملكة بيت المقدس سنة (570هـ1174 /م) وأصبح اقوى

الشخصــيات الصــليبية ،مــات بعــد معركــة حطــين ســنة (583هــ1187 /م) متــأث ار بصــدمة الهزيمــة .ينظــر :ابــن
واصــل  ،مفــرج الكــرول ف ــي أخبــار بنــي أي ــول :ج ،3-1تحقيــق :جمــال ال ــدين الشــيال ،جامعــة فـ ـؤاد األول،

(1372هـ1953/م) ،73/1 ،هامش 2؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ،الحركة الصـليبية صـحفة مشـرفة فـي تـاريخ
الجهاد اإلسالمي في العصور الوسطى ،مكتبة اإلنجلو المصرية ،القاهرة ،ط( ،1د.ت).505/1 ،

( )5اب ــن االثيـ ــر ،الكامـ ــل444/11 ،؛ البنـ ــداري ،سـ ــنا البـ ــرق الشـ ــامي وهـ ــو مختصـ ــر البـ ــرق الشـ ــامي للعمـ ــاد
االصفهاني ،دار الكتال الجديد ،بيروت( ،د.ط)1391( ،هـ1971/م)267 ،؛ ابن واصل ،مفرج.64/2 ،
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المرة السابقة وأُسر قائد القوة المهاجمة وقرر السـلطان صـالح الـدين قتلـه مـ بـاقي األَسـرى

الصليبيين(.)1

وعندما تولى الملك المنصور ملك حماة سـنة (587هــ1191/م) أَدرك لـك الخطـر

وبدأ يعد العدة لمواجهة الصليبيين فحصن القلعة واألسوار وقواها وعمق الخنـدق كمـا ذكرنـا

سابقا وجعل فيها الزردخانة
قــد أَخــذ قلعــة بــارين

()4

()2

واألَسـلحة( ،)3لكـن اتبـ اسـتراتيجية جديـدة تلـك المـرة؛ إِذ كـان

فــي وقــت ســابق ســنة (595ه ــ1199/م) مــن ابــن المقــدم( ،)5وعمــر

قلعتهــا وســورها وجعلهــا خــط صــد ودفــاع عــن مدينــة حمــاة ضــد الهجمــات الصــليبية ،مقابــل

إِعطــاا ابــن المقــدم منــبم وقلعــة نجــم علــى ال ـرغم مــن أََّنهمــا خيــر مــن بــارين كثي ـ ار

()6

وقــد

تناه ــت األَخب ــار ع ــن ني ــة الص ــليبيين قص ــد مدين ــة حم ــاة ،وذل ــك س ــنة (599هـ ــ1202/م)،

فتوجه الملك المنصـور مـن حمـاة إِلـى بـارين بعسـاكره ونـزل بقلعتهـا مرابطـا لهـم وفـي الوقـت

نفسـه أَرسـل للملـك العـادل يطلــل النجـدة فتقـدم السـلطان الملــك العـادل إِلـى الملـك األَمجــد

()7

( )1البنداري ،سنا البرق الشامي307 ،؛ ابن واصل ،مفرج.70/2 ،

( )2الزردخانــة :كلمــة اعجميــة مــن مقطعــين زرد تعنــي الــدرع وخانــة تعنــي مكــان ويقصــد بهــا مصــان الســالح
ومخازنه .ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.484/1 ،

( )3ابـن نظيـف الحمــوي ،التـاريخ المنصــوري أو تلخـي

كشــف البيـان فـي حـوادث الزمـان ،تحقيــق :أبـو العيــد

دودو ،مطبعة الحجاز ،دمشق1401( ،هـ1981/م).185 /1 ،

( )4بارين مدينة بين حلل وحماة من جهة الغرل .ياقوت الحموي ،معجم البلدان466/1 ،

( )5شـمس الــدين بــن المقــدم :محمــد بــن عبــد الملــك ،قائــد مــن الـوالة المقــدمين فــي العهــدين النــوري والصــالحي

تمرس على القيادة في أيام أبيه وولي بعلبك وخدم صالح الدين في حروبه م الصليبيين توفي في الحـم سـنة
(583هـ1187/م) .ينظر :خير الدين الزركلي ،االعالم.249/6 ،

( )6ابـن العــديم ،زبــدة الحلــل فــي تــاريخ حلــل ،وضـ حواشــيه :خليــل المنصــور ،دار الكتــل العلميــة ،بيــروت،
ط1416( ،1ه ـ ــ1996/م)438/1 ،؛ ابـ ــن واص ـ ــل ،مفـ ــرج101/3 ،؛ ابـ ــو الف ـ ــداا ،المختصـ ــر96/3 ،؛ اب ـ ــن
الـوردي ،تـاريخ112/2 ،؛ العينــي ،عقـد الجمـان فــي تـاريخ أهــل الزمـان ،تحقيـق :محمــود رزق محمـود ،مطبعــة
دار الكتل والوثائق القومية ،القاهرة ،ط1431( ،2هـ2010/م).42/4 ،

( )7الملك االمجد :بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن ايول صاحل بعلبك واقف المدرسة المجيدية استمر
في حكم بعلبك حتى قدم الملك االشـرف موسـى بـن الملـك العـادل إلـى دمشـق فملكهـا سـنة (626هــ1229/م)،

فانتزع منه بعلبـك فـي سـنة (627هــ1230/م) واسـكنه عنـده بدمشـق بـدار ابيـه فلمـا كـان شـهر شـوال مـن نفـس

السنة عدا عليه مملوك من مماليكه تركي فقتلـه لـيال وكـان قـد اتهمـه بصـاحبة لـه وحبسـه ،فـدفن الملـك االمجـد
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()1

صــاحل حم ـ

بِننجــاده( ،)2ولكــن تــأخرت النجــدة

بــأول األَمــر ربمــا يعــود ذلــك األَمــر إِلــى تغيــر اســتراتيجية الدولــة األ َّ
َيوبيــة بعــد وفــاة الســلطان
الناصر صالح الـدين؛ إِذ صـار كـل ملـك يقاتـل الصـليبيين منفـردا ،ورَّبمـا يعـزى السـبل فـي
ذلك لفقدان القيادة المركزيـة للدولـة األ َّ
َيوبيـة لكـن السـلطان الملـك العـادل اتبـ ذات األُسـلول
ولكن بعد تجربة مريرة في مواجهة الصليبيين ،وزيادة هجمـاتهم علـى حمـ

وحمـاة ،األَمـر

الذي جعل السلطان الملك العادل يكرر طلبه للملك األَمجد صاحل بعلبك والملـك المجاهـد

صــاحل حمـ

بالتوجــه إِلــى بــارين ونجــدة الملــك المنصــور ويكونــون تحــت قيادتــه ،وأَرســل

الســلطان الملــك العــادل كتابــا آخــر إِلــى الملــك الظــاهر بحلــل يــأمره بتســيير نجــدة مــن عنــده

فــي تربتــه التــي إلــى جانــل تربــة ابيــه وكــان شــاع ار ولــه دي ـوان شــعر .ينظــر :ابــو الفــداا ،المختصــر147/3 ،؛

الذهبي ،تاريخ االسالم195/52 ،؛ ابن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري ،دار احياا التراث العربـي،
ط ،1بيروت1408( ،هـ1988/م).153/13 ،

( )1الملـك المجاهـد :اسـد الــدين ابـو الحـارث صـاحل حمـ

 ،ابـن األميـر ناصـر الــدين محمـد بـن الســلطان

الملــك المنصــور اســد الــدين شــيركوه بــن شــاذي بــن مــروان بحم ـ

ســنة (569ه ــ1185/م) ،فملكهــا ســت

وخمسون سنة ،سم بدمشق من ابي الفضل بن الحسين ،واجاز له العالمة عبد اهلل بن بري وجماعـة وشـهد

غـزاة دميــاط و اربــط عليهــا ،وكــان شــهما مهيبــا بطــال شــجاعا مقــداما قــرر الحمــام بنـواحي بــالده لنقــل االخبــار
وكانت بالده طاهرة من الخمر والفسوق ،وكان الملك الكامل قد استوحش منه واتهمه بأنه قد اوق بينه وبين

الملك األشرف ،ولما تملك الكامل دمشق طلل منه ماال عظيما ولم تنف الشفاعة فجم األموال وبلغه موت
الكام ــل قب ــل تس ــليمها ل ــه ،ت ــوفي ف ــي س ــنة (636هـ ــ1239/م) بدمش ــق .ينظ ــر :ال ــذهبي ،ت ــاريخ االس ــالم،

328-327/46؛ ابــن كثيــر ،البدايــة والنهايــة180/13 ،؛ المقريــزي ،النجــوم ال ازهــرة فــي أخبــار ملــوك مصــر
والقــاهرة ،دار الكتــل ،مصــر (د.ط)( ،د.ت)366/6 ،؛ الصــفدي ،ال ـوافي بالوفيــات ،اعتنــاا :هلمــوت ريتــر،

دار نشـر شـتاينر ،فسـبادن1308( ،هــ1961/م)127/16 ،؛ الحنبلـي ،شـفاا القلـول فــي مناقـل بنـي أيــول،

تحقيق :ناظم رشيد ،و ازرة الثقافة والفنـون ،سلسـلة كتـل التـراث ،العـراق ،ط1398( ،1هــ1978/م)-331/ ،

.332

( )2ابــن واصــل ،مفــرج 141/3 ،ابــو الفــداا ،المختصــر103/3 ،؛ العمــري ،مســالك األبصــار فــي ممالــك
األمصــار ،المجم ـ الثقــافي ،أبــو ظبــي ،ط1423( ،1ه ــ2002/م)199/27 ،؛ محمــد مــاهر حمــادة ،وثــائق

الحرول الصليبية.244/1 ،
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إِلـى الملــك المنصـور ،وأَنكــر علـيهم تــأخر النجــدة( ،)1واجتمـ الصــليبيون مـن حصــن الكــورد
وطرابلس والحصون التي حولها وجـااوا فـي فارسـهم وراجلهـم وحصـل اللقـاا فـي الثالـث مـن

رمضــان س ــنة (599ه ــ1203/م) ،وتق ــدم إِلــيهم المل ــك المنصــور بعس ــاكره وقــاتلهم فهــزمهم
وأَخـذ جماعــة مـن مقدمــة جيشـهم وخيــالتهم

()2

وبعـث بهــم إِلـى حمــاة فـدخلوها راكبــين خيــولهم

البسين عـددهم وبأيـديهم رمـاحهم وكـان يومـا مشـهودا( ،)3وذلـك الـن يـدل علـى ثقـة الملـك
المنص ــور بنفس ــه وك ــذلك يعك ــس وط ــأة الهزيم ــة الت ــي تكب ــدها الص ــليبيون وِا َّال كي ــف أَدخ ــل
أَسراهم بعددهم وأَسلحتهم وخيـولهم إِلـى مدينتـه وفـي ذلـك قـال بهـاا الـدين السـنجاري قصـيدة
يمدح بها الملك المنصور ويهنئه بهذا الفتح الجليل منها هذه األَبيات(:)4

والمجددددددددددد يدددددددددددرك بالعسددددددددددالة الددددددددددذبل
مددددددا لددددددذو العددددددي

صددددددوت معمعددددددة

دم نتد لددم ينددو
يددا أيهددا الملددك المنصددور نصد ُ

والمشددددددددددددرنية

بالوعددددددددددددد وا مددددددددددددل

ينددددال نيهددددا المندددد بددددالبي

وا شددددل

عددددددددددددددن ونددددددددددددددا ك ددددددددددددددرو العددددددددددددددذل

وكتل الملك المنصور بعد االنتصار إِلى عمـه السـلطان الملـك العـادل يعرفـه ذلـك
فسـر العـادل بـذلك النصـر فــرد علـى الملـك المنصـور بكتـال فــي الثـامن عشـر مـن رمضــان
ســنة (599هــ1203/م) ،ومنــه روردت مكاتبــة المجلــس ووقــف الخــادم عليهــا وفهــم مــا أَشــار

إِليــه مــن يمــن حركتــه وســعادة وجهتــه وبركــة نص ـرته ودخولــه إِلــى بــالد الكف ـار ومــرثره فيهــا
وفــيهم مــن جليــل اوثــار فاستبشــر بمــا دلــت عليــه هــذه الــنعم ...واهلل تعــال يجازيــه أَحســن

الجزاا ...ويؤيده بكل حركة بأَحزال المالئكةر( ،)5وبعد الهزيمة التي تعرض لهـا الصـليبيون
( )1اب ــن واص ــل ،مف ــرج142/3 ،؛ العين ــي ،عق ــد الجم ــان164/3 ،؛ 12؛ عل ــي محم ــد محم ــد الص ــالبي ،

االيــوبيين بع ــد ص ــالح ال ــدين ،مؤسس ــة إق ـ أر للنش ــر والتوزيـ ـ والترجم ــة ،الق ــاهرة ،ط1428( ،1هـ ــ2007/م)،

.118

( )2الذهبي ،تاريخ االسالم50/42 ،؛ العمري ،مسالك االبصار199/27 ،؛ ابـن الـوردي ،تـاريخ118/2 ،؛
العيني ،عقد الجمان164/3 ،؛ علي محمد الصالبي ،االيوبيين بعد صالح الدين.128 ،

( )3ابن واصل ،مفرج.143/3 ،

( )4ابن واصل ،مفرج144-143/3 ،؛ العمري ،مسالك االبصار.200/27 ،

( )5ابن واصل ،مفرج145/3 ،؛ محمد ماهر حمادة ،وثائق الحرول الصليبية.245/1 ،
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علــى يــد الملــك المنصــور حــاولوا تحقيــق نصــر سياســي بنرســال رســول مــن الداويــة

()1

إِلــى

الملك المنصور يخبروه بوصول ستين أَلف مقاتل من الصليبيين إِلـى عكـا وصـليبيو الغـرل
قــد تصــالحوا م ـ صــليبيي الشــرق وســيوحدون جهــودهم لمواجهــة المســلمين( ،)2فــي محاولــة

مــنهم لتخويــف المل ــك المنصــور بغي ــة الحصــول علــى نص ــر سياســي ازئ ــف للتغطيــة علــى
ه ـزيمتهم فــي معركــة بــارين فأجــال الملــك المنصــور رســول الصــليبيين مــن الداويــة ربــأن ال

نجــزع بمــا تقــول وال نكتــرث ولــو انهــم اضــعاف مــن ذلــك لنــاجزتهم ،فقــد تحققنــا قصــدهم لنــا

وعلمنا ذلك وال سبيل إِلى مصالحة االسبتار بأي وجهر(.)3
مور كثيرة منها:
المذكور آنفا أُ ا

ويستنتم من الن

 .1موقف الملك المنصور المتمكن غير المكترث بأَعداد الصليبيين الكبيرة القادمة مـن أوربـا
وفــي أَتــم الجاهزيــة للتصــدي للصــليبيين وهــي أَ َّ
ولوي ـة ليســت للملــك المنصــور فحســل؛ وِاَّنمــا

لجمي أُمراا المسلمين في بالد الشام ومصر.

 .2محاولة الملك المنصور خلق فجوة بين القوات الصليبية وأَبـرز فـرقتين منهـا وهـم الداويـة،
واالسبتارية

()4

بغية تقديم تنازالت أَكثر؛ ألَ َّن الداوية كانت تقـوم بالـدور السياسـي بعـد هزيمـة

االسبتارية على يـد الملـك المنصـور ،وقـد نجـح الملـك المنصـور بـذلك؛ إِذ إِ َّن رسـول الداويـة

( )1الداويــة وهــي التســمية العربيــة لفرســان الهيكــل أو فرســان المعبــد أو فرســان المســيح الفق ـراا وانشــئت بعــد
سقوط بيـت المقـدس لحمايـة الحجـاج إلـى قبـر المسـيح (كمـا يـزعم الصـليبيون) سـنة (513هــ1120/م) وأفـرد

لهم ملك بيت المقدس جناحا في قصره ثم سلم إليهم المعبد المجاور لقصره وكلمة داوية من مداواة الجرحى.
ينظــر :مصــعل حمــادي الزيــدي ،الصــليبيون فــي بــالد الشــام212-211/1 ،؛ مجمـ اللغــة العربيــة ،المعجــم

الوسيط.424/1 ،

( )2ابن واصل ،مفرج146-145/3 ،؛ حمادة ،وثائق الحرول الصليبية.244/1 ،
( )3ابن واصل ،مفرج.147/3 ،

( )4االسبتارية :وهي التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسبتاليين وكـان يطلـق فـي عصـر الحـرول الصـليبية
علـى طائفـة الفرسـان الـدينيين ،وقـد اسسـت هـذه الطائفـة فـي سـنة (492هــ1099/م) بعـد اسـتيالا الصـليبيين
على بيت المقدس وتتخذ مأوى للحجاج والمرضى مـن المسـيحيين وتشـبه هـذه الطائفـة فـي كثيـر مـن اهـدافها

طائف ــة فرس ــان المعب ــد الت ــي عرف ــت م ــن قب ــل الع ــرل بالداوي ــة ( .)Templiersينظ ــر :اب ــن واص ــل ،مف ــرج،

188/1؛ .The Nights Hospitaler Nicholson, Helenj, (8-38).
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وبعد سماع رد الملك المنصور طلل الصلح معه ،رفأجابه إِلـى ملتمسـه فسـر الرسـول بـذلك
وقام وكشف رأسه وقبل يدهر(.)1

 .3ويبــدو أَ َّن الســبل ال ـرئيس الــذي دف ـ الداويــة لعــرض الصــلح علــى الملــك المنصــور الــذي
ُرَّبما كان الملك المنصور على دراية به هو الوض المضطرل الذي أَمسـوا فيـه هـم والقـوى
الصـليبية األُخــرى فـي بــالد الشـام ،نتيجــة الحـرل األَهليــة التـي انــدلعت بـين الصــليبيين التــي

تس ـ َّـمى ح ــرل الو ارث ــة ف ــي أَنطاكي ــة س ــنة (597هـ ــ1201/م) واس ــتمرت م ــا يق ــارل الخمس ــة
وعشرين سنة(.)2

 .4لــم يهمــل المل ـك المنصــور حــديث رســول الداويــة عــن إِعــدادهم وق ـواتهم القادمــة إِلــى بــالد
الشام إَِّنما أَرسل إِلى السلطان الملك العـادل يطلعـه علـى تلـك المعلومـات فـورد كتـال الملـك
الع ــادل يخبـ ـره في ــه ويطمئن ــه أَ َّن الص ــليبيين الخ ــارجين م ــن البح ــر يقص ــدون جه ــة الالذقي ــة
وغيرها وليس حماة ،وبعد فشل االسبتارية في الحصـول علـى مكاسـل سياسـية والصـلح مـ
الملك المنصور ونجاحـه بتحييـد الداويـة مـن المعركـة بالصـلح معهـم حـاول االسـبتار تحقيـق

نصــر عســكري بــالهجوم علــى بــارين م ـرة أُخــرى( .)3وذلــك فــي الســنة نفســها أَواخــر رمضــان

(599ه ــ1202/م) مســتغلين غيــال الملــك المنصــور بعــد عودتــه إِلــى حمــاة أَثــر ســماع نبــأ
والدة ابنــه األ ََّول المظفــر محمــود()4؛ إِذ تحــرك الصــليبيون مــن حصــن الكــورد والمرقــل ومــن
وصــل إِلــيهم مــن الغــرل وأَغــاروا علــى بــارين وعــددهم أَربعمئــة فــارس عــدا عــن التركبليــة

()5

( )1ابن واصل ،مفرج.147/3 ،

( )2رنس ــيمان ،ت ــاريخ الح ــرول الص ــليبية ،ترجم ــة :الب ــاز العرين ــي ،دار الثقاف ــة ،بي ــروت( ،د.ط)( ،د.ت)،

.184/3

( )3ابن واصل ،مفرج.148/3 ،
( )4ابن واصل ،مفرج.147/3 ،

( )5التركبلية :أو بركتلي والتصحيح عن الروضتين ( ،)183/1والتركبلي لفظة يونانية تعني ابناا أو سـاللة
التــرك وهــو مصــطلح كــان يطلقــه البيزنطيــون علــى فرقــة مــن فــرق جيشــهم تلــي فــي االهميــة فرقــة الفرســان

وينحــدر افرادهــا مــن ال تركــي أو عربــي وام يونانيــة ويبــدو أن البيزنطيــون بعــد اتصــالهم بــاألتراك الســالجقة

وانه ـزامهم فــي معركــة مالزكــرد كون ـوا هــذه الفرقــة مــن الفرســان التــي تعتمــد علــى الكــر والفــر تشــبها بــاألتراك

وايضا الحرل السريعة .ينظر :ابن واصل ،مفرج 149/2 ،هامش (.)1
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وأَلــف ومائتــا مقاتــل ومــن معهــم مــن الجرخيــة

()1

ورمــاة الزنبــورك

()2

فرتــل الملــك المنصــور

عسكره وقصدهم والتقاهم وقتل منهم مقتلـة عظيمـة وكـان مـن ضـمن القتلـى مقـدم التركبليـة،

ومن البحرية وأَسر منهم جماعـة ،وانهـزم البـاقون ال يلـون علـى شـيا ،وكـانوا قـد كمنـوا لهـم
فلم ـا علم ـوا بالهزيم ــة ول ـوا هــاربين وصــلت
كمينــا وهــم مئــة ف ــارس وأَلــف وخمســمائة ارج ــل َّ

األَسرى إِلى حماة على خيولهم بعددهم وبأيديهم قنطارياتهم(.)3

ومــدح الشــاعر ســالم بــن ســعادة الحمصــي الملــك المنصــور مهنئــا لــه بهــذا النصــر

بقصيدة مطلعها(:)4

أمددددددن اللددددددواح أن يفددددددوا أسددددددهما
بص دوا ب تخط د النبددال ونبلهددا يددرد

ديدددددددم برامدددددددة مدددددددا ُرمددددددد حتددددددد رمددددددد
الرمددددددددددددددم و يريددددددددددددددا لدددددددددددددد دمددددددددددددددا
ّ

( )1جرخيــة :والجــرخ مــأخوذة عــن الفارســية والجم ـ جــروخ وهــو نــوع مــن القــوس ال ارمــي الــذي ترمــي عنــه
النشال أو النفط ،وهناك اربعة انواع للقوس ال ارمـي الـذي يشـبه المنجنيـق وهـي قـوس الزيـار ،والقـوس العقـار
والجــرخ وقــوس الرجــل ويقــال للــذي يرمــي عــن قوســه الســهام أو النفــاط الجرخــي .ينظــر :ابــن واصــل ،مفــرج،

 150/2هامش (.)3

( )2الزنبورك والجم زنبوركات ،قد يعني نوع من القسي التي ترمي عنها السـهام وقـد تعنـي نـوع مـن السـهام
ذاتهــا فمــن النصــو

التــي تؤيــد المعنــى االول مــا ورد عــن ابــن االثيــر عنــد حديثــه عــن فــتح صــهيون ســنة

(584ه ــ1217/م) ،إذ قــال :ودام رشــق الســهام مــن قســي اليــد والجــرخ والزنبــورك والزيــار فهــذه جميعــا ان ـواع
معروفــة مــن القســي وذكــر الزنبــورك بينهــا دليــل علــى انــه واحــد منهــا وجــاا ايضــا فــي الفــتح القســي وتــوتير
الجروخ والزنبوركات وتطبير الناوكات فالتوتير ال يكـون إال للقـوس .ينظـر :العمـاد االصـفهاني ،الفـتح القسـي

في الفـتح القدسـي ،دار المنـار ،بيـروت( ،د.ط)( ،د.ت)168 ،؛ ابـن االثيـر ،الكامـل51/10 ،؛ ابـن واصـل،

مفرج 244/2 ،هامش (.)1

( )3القنطارية :نوع من الرماح وهي لفظة من اصل يوناني وسميت هكذا ألنهـا تصـن مـن نـوع مـن الخشـل

يحمل هذا االسم باليونانية وقد وصفها مرضي بن علي وصفا دقيقـا وقـال :روبنـو االصـفر ومـن جالسـهم مـن

الروم يعتدون رماحا من الخشـل الـزان ومـا شـاكله ويسـمونها قنطاريـات وليسـت بالطويلـة ويطعنـون بهـا ومـن
فرســانهم مــن تق ـرب

بهــا وهــو ان يجعــل طرفهــا فــي قربــو

ســرجه ويطعــن واســنتها قصــار ع ـراض كهيئــة

البلطيةر .ينظر :ابن واصل ،مفرج183/1 ،؛ مرضي بـن علـي ،تبصـرة أربـال االلبـال فـي كيفيـة النجـاة فـي
الحرول من االسواا ونشر اعالم االعالم في العدد واوالت المعينة على لقاا األعداا ،تحقيـق ونشـر :كلـود

كاهين ،بيروت( ،د.ط)1404( ،هـ1984/م) 9 ،هامش (.)2

( )4ابن واصل ،مفرج.149-148/3 ،
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نتاندددددددة بالسدددددددمر بدددددددل نتاكدددددددة مدددددددا

حممد عادل شيت و سلطان جرب سلطان

جدددددددددا مدددددددددا ضددددددددديهن حتددددددددد ُحكمدددددددددا

وبعـد هزيمــة االســبتارية وللمـرة الثانيــة طلبـوا هـؤالا الصــلح مـ الملــك بعــدما خبــروا

قــوة بأســه وقــوة جبهـة حمــاة ريثمــا يتســنى لهــم اســتعادة إِمكانيــاتهم بعــد أَن يصــلهم المــدد مــن
أورب ــا ،فأرس ــل المل ــك المنص ــور إِل ــى الس ــلطان المل ــك الع ــادل يخبـ ـره برغب ــة الص ــليبيين ف ــي

الصلح( ،)1ويطلل رأيه وأَمره بوصفه القائد العام وسلطان األَيوبيين وكان الرد مـن السـلطان
الملــك العــادل فيــه تخويــل للملــك المنصــور بشــروط الصــلح ويطلعــه مــن خاللــه علــى أَحـوال

الصليبيين الضعيفة في ذلك الوقـت ،والعمـل علـى تحصـين ثغـور المسـلمين وشـحنها بالجنـد
ون ـ

كتــال الســلطان الملــك العــادل جــاا فيــه :رالــذي ي ـراه المجلــس مــن الص ـوال يعتمــده

والمصــلحة -إِن شــاا اهلل -فيمــا يقصــده ،أَ َّمـا الفـرنم لالصــليبيين -خــذلهم اهلل -فـ َّ
ـنن مــادتهم
قليلــة ونجــدتهم متــأخرة وقــد وصــلت الكتــل مــن كــل جهــة تخبــر بضــعفهم ولــم يتجــدد ســوى

مضــيهم إِلــى انطاكيــة للصــلح بــين االب ـرنس وابــن الون( ،)2والثغــور بحمــد اهلل قــد تحصــنت

واألُم ـراا والعســاكر إِليهــا قــد جــردت وهــي بهــم قــد ملئــت وشــحنتر

()3

ودعــا الســلطان الملــك

العــادل الملــك المنصــور بــأن يفــاوض مــن موق ـ قــوة ويفــرض شــروطه علــى الصــليبيين لمــا

علم من ضعفهم وقلة حيلـتهم ،وفـي الثـامن مـن شـوال (599هــ1202/م) وصـلت نجـدة مـن

حلــل إِلــى الملــك المنصــور

()4

وكانــت نجــدة متــأخرة؛ ألَ َّن المعركــة قــد مضــى عليهــا ســبعة

عشر يوما والمسافة بـين حلـل وبـارين ( )150كلـم أي ال تحتـاج أَكثـر مـن يـومين أو ثالثـة
( )1ابو الفداا ،المختصر105/3 ،؛ العمري ،مسالك االبصار.202/27 ،

( )2ابن الون :ملك بالد االرمـن أو ابـن الفـون كمـا ذكرتـه بعـض المصـادر كـان لـه دو ار كبيـ ار فـي الحـرول
الصــليبية لوقــوع بــالده بــين أوربــا وبــالد المســلمين وقــد هــاجم الســلطان صــالح الــدين بــالده لتعرضــه لقبائــل

التركمان واالعتـداا علـيهم سـنة (576هــ1180/م) .ينظـر :ابـو شـامة ،عيـون الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين

النوريــة والصــالحية ،تحقيــق :اب ـراهيم الزيبــق ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،ط1417( ،1ه ــ1997/م)55/3 ،؛

الذهبي ،تاريخ االسالم.52/41 ،

( )3ابــن واصــل ،مفــرج152/3 ،؛ ابــو الفــداا ،المختصــر104/3 ،؛ محمــد مــاهر حمــادة ،وثــائق الحــرول
الصليبية.

( )4ابن واصل ،مفرج.153/3 ،
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علــى وســائل النقــل القديمــة ،ولعــل مجــيا تلــك النجــدة لغايــة سياســية لــدعم موقــف الملــك

المنصور في مفاوضات الصلح م الصليبيين ،أَفضت فيمـا أَفضـت إِليـه الهدنـة بـين الملـك
المنصـور والصـليبيين وهــو مـا حصـل مطلـ سـنة (600هــ1204/م)

()1

ولــم تشـر المصــادر

التاريخيـة إِلـى شـروط الهدنـة ،ويمكـن أَن يعـزى السـبل فـي ذلـك إِلـى عـدم اطـالع المـؤرخين
علــى شــروط تلــك الهدنــة كونهــا مــن الوثــائق الس ـرية التــي ال يمكــن االطــالع عليهــا ،ومــن

خالل األَحداث التالية للهدنة يمكن مالحظة أَ َّن الهدنة استمرت سنة وثالثة أَشهر بقـي كـال
الط ـ ـ ـ ـرفين خاللهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي أَ ارضـ ـ ـ ــيه ال يتعـ ـ ـ ــرض أَحـ ـ ـ ــدهما ل خـ ـ ـ ــر ،حت ـ ـ ـ ـى دخلـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــنة

(601ه ــ1205/م) وفيهــا أَغــار الصــليبيون االســبتارية علــى حمــاة؛ ألَ َّن هــدنتهم م ـ الملــك
المنصــور كانــت قــد انتهــت فنهبـوا وقتلـوا وســبوا( ،)2وأَخــذت النســاا الغســاالت مــن بــال البلــد

على نهر العاصي( ،)3وساقوا إِلى ضيعة علـى بـال حمـاة تعـرف (بالرقيطـا) قريبـة جـدا مـن
البال الغربي ،وكان قد خرج مـن حمـاة مـن العامـة حشـد كبيـر فاجـأهم الصـليبيون فمـا كـان
مــن النــاس لكــن احتشــدوا جماع ـات قــرل أَب ـوال المدينــة وازدحم ـوا عليهــا واختنــق بعضــهم

عليهـا ورمـى بعـض مـنهم أَنفسـهم فـي الخنـادق( ،)4وخـرج إِلـيهم الملـك المنصـور وقاتـل قتـال
األَبطــال وثبــت لكــن الهجــوم المباغــت مكــن الصــليبيين مــن هزيمــة جيشــه لكنــه وقــف علــى
ساقة الجيش

()5

من الرقيطا

()6

إِلى بال حماة ولوال وقوفه ما أَبقوا من المسلمين أَحـدا وبـذلك

حف ــظ المل ــك المنص ــور حم ــاة م ــن س ــقوطها المحت ــوم( ،)7وأَس ــروا الفقي ــه ش ــهال ال ــدين اب ــن

( )1ابن واصل ،مفرج154/3 ،؛ ابو الفداا ،المختصر105/3 ،؛ العمري ،مسالك االبصار.102/27 ،

( )2ابن واصل ،مفـرج162/3 ،؛ المقريـزي ،السـلوك لمعرفـة دول الملـوك ،تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا،
دار الكتل العلمية ،بيروت ،ط1417( ،هـ1997/م).277/1 ،

( )3ال ــذهبي ،ت ــاريخ االس ــالم5/43 ،؛ الحنبل ــي ،ش ــذرات ال ــذهل ف ــي أخب ــار م ــن ذه ــل ،دار إحي ــاا التـ ـراث
العربي ،بيروت ،ط1399( ،2هـ1979/م).5/7 ،

( )4ابن نظيف الحموي ،التاريخ المنصوري44/1 ،؛ ابن واصل ،مفرج.163-162/3 ،
( )5ساقة الجيش :مؤخرة الجيش .ينظر :ابو شامة ،الذيل على الروضتين.51 ،

( )6ضيعة على بال حماة قريبة جدا من البال الغربي .ابن الفرات ،تاريخ ،م.23-22/1/5

( )7الــذهبي ،ت ــاريخ االس ــالم6-5/43 ،؛ ابــن الفـ ـرات ،ت ــاريخ ابــن الفـ ـرات ،تحقي ــق :حســن محم ــد الش ــماع،

مطبعــة حــداد ،البص ـرة1387( ،ه ــ1967/م) ،م23-22/1/5؛ ابــن تغــري بــردي ،النجــوم ال ازه ـرة-186/6 ،

187؛ الحنبلي ،شذرات الذهل.6/7 ،
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البالعي من أَكابر أَهـل حمـاة كـان شـجاعا ،وكـان أَ َّول أَمـره معممـا ثـم خلـ العمامـة ،وتـزي
بــزي الجنــد وتــولى واليــة البــر

()1

بحمــاة مـرة وأُخــرى بســلمية( ،)2فقاتــل ذلــك اليــوم قتــاال شــديدا

ورمــى فارســا ووقعــت بــه فرســه فأخــذ اســي ار وحمــل إِلــى ط ـرابلس م ـ غي ـره مــن األَســرى(،)3
فبــات فــي ط ـرابلس ليلــة واحــدة وهــرل ونجــاه اهلل مــنهم

()4

هــرل عــن طريــق البحــر ثــم عبــر

جبــال بعلبــك حتــى وصــل إِلــى حمــاة مركــز حكمــه ســالما( ،)5وعلــى أَثــر ذلــك الهجــوم علــى
حماة استدعي الملك المنصور النجدة من الملك المعظم عيسى ابـن السـلطان الملـك العـادل
وكــان نائبــا عــن أَبيــه بدمشــق فســير إِليــه فأَرســل إِليــه ق ـوات مــن عنــده وتــرددت الرســل بــين

الملــك المنصــور والصــليبيين إِلــى أَن اســتوثقت الهدنــة بيــنهم إِلــى مــدة معلومــة

()6

اســتطاع

الملك المنصور استرجاع األَسرى والسبايا من الصـليبيين ،الـذين لـم يحصـلوا علـى أَي فوائـد
من هجماتهم على بارين وحماة(.)7

ولعل تلك النجدة جاات بعد الهجوم بغية عدم تكرار الهجـوم ،وكـذلك لـدعم موقـف
الملــك المنصــور فــي مفاوضــات الهدن ـة م ـ الصــليبيين للحصــول علــى شــروط أَفضــل كمــا

ح ـ ـ ــدث م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل ،وق ـ ـ ــد ذك ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذهبي  :رإِ َّن المل ـ ـ ــك المنص ـ ـ ــور بع ـ ـ ــث عس ـ ـ ــك ار س ـ ـ ــنة
(603هــ1206/م) فحاصــروا حصــن المرقــل ،وكــان ذلــك الحصــن لالســبتارية وكــادت القــوة
( )1والية البر :االرجح انها وظيفة المحتسل في اسواق حماة وربما يكون من اختصاصه ايضا ادارة شؤون
الحم والحجاج .ينظر :ابن واصل ،مفرج.126/3 ،

( )2سـلمية :مـن ثغــور الشـام وكانــت تعـد مــن أقـاليم حمـ

وهـي مدينــة خصـبة علــى طـرف الباديــة تقـ فــي

واحة زراعية وسلمية اسم رومـي قـديم ومنهـا إلـى حمـاة مسـيرة يـومين ( 80كـم) وتقـ شـرق مدينـة حمـاة وبهـا
المحاريـ ـ ــل السـ ـ ــبعة وفيهـ ـ ــا قنـ ـ ــاة مائيـ ـ ــة تصـ ـ ــلها بحمـ ـ ــاة تسـ ـ ــقي بسـ ـ ــاتينها ،تـ ـ ــأثرت سـ ـ ــلمية بالزلزلـ ـ ــة سـ ـ ــنة

(552هـ1157/م) حتى قيل انها هدمت عن آخرها ،وكانت مق ار لالئمة اإلسماعيليين ،وينسل إليهـا الشـاعر

المشهور بديك الجن .ينظر :ابن الفقيه ،البلـدان160/1 ،؛ الهـروي ،اإلشـارات إلـى معرفـة الزيـارات18/1 ،؛

البالذري ،فتوح البلدان36/1 ،؛ ابن خرداذبة ،مسالك الممالك.218/1 ،

( )3ابن واصل ،مفرج163/3 ،؛ ابو الفداا ،المختصر.106/3 ،
( )4ابن نظيف الحموي ،التاريخ المنصوري.44/1 ،

( )5ابن واصل ،مفرج163/3 ،؛ ابو الفداا ،المختصر.106/3 ،

( )6ابن واصل ،مفرج164-163/3 ،؛ ابن الفرات ،تاريخ ،م .24/1/5
( )7رنسيمان ،تاريخ الحرول الصليبية.188/3 ،
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أَن تقتحمه لوال قتل أَميرهم مبارز الدين اقجـا

()1

بسـهم أُصـيل بـه( ،)2ونسـل الـذهبي الروايـة

إِلــى ابــن واصــل ،لكــن ابــن واصــل نســل روايــة بعــث العســكر بقيــادة مبــارز الــدين اقجــا إِلــى
حصن المرقل إِلـى الملـك الظـاهر صـاحل حلـل وذكـر حصـار الحصـن وهـدم برجـه ،وابـن
العديم أَورد ترجمة بسيطة لمبارز الدين اقجا؛ إِذ ذكر رأََّنه مـن أَكبـر األُمـراا الحلبيـةر

()3

ولـه

دور فعـال فــي معــارك الملــك الظـاهر ،وتبــدو روايــة ابــن واصـل هــي األَرجــح؛ ألََّنـه معاصــر
للَحداث بخالف الذهبي ِم َّما يجعل روايته أَقرل للصوال ،وأَشار ابن العديم إِلـى أَ َّن مدينـة
حماة تعرضت لهجمة صليبية سنة (605هــ1208/م) اقتضـت إِرسـال الملـك الظـاهر لفرقـة

من جيشه انضمت ِإلى الملك المنصور؛ لتُسهم في الدفاع عن مدينة حماة كمـا دفعـت تلـك
الهجمــات الســلطان الملــك العــادل لزيــارة مدينــة حمــاة وقضــاا شــتاا ســنة (605هــ1208/م)

فيهــا فيمــا كانــت فــرق مــن الفرســان ِ
اإلسـ َّ
ـالمية تغيــر علــى ط ـرابلس والحصــون القريبــة منهــا
لتحفي ــف الض ــغط الص ــليبي عل ــى مدين ــة حم ــاة( ،)4وف ــي س ــنة (611هـ ــ1214/م) راجتمـ ـ

الص ــليبيون م ــن جزيـ ـرة قب ــر

وعك ــا وطـ ـرابلس الش ــام وانطاكي ــة وعس ــكر اب ــن الون لمل ــك

األرمــن وكــان قــد تــزوج بنــت صــاحل عكــا اجتم ـ هـؤالا فــي حصــن الكــورد فخــافهم الملــك
المنصور والملك المجاهد شـيركوه ف ارسـال الملـك الظـاهر الـذي ارسـل الصـليبيين بـدوره طالبـا

يتعرض ـوا لحمــاة ويتركوهــا ألَجلــه فلمــا وصــلت رســالته إِلــيهم بــذلك أَجــابوا إِليــه
مــنهم أَن ال َّ

ورضـوا مــن الملــك المنصــور بشــيا يحملــه إِلــيهم اتفقـوا عليــه واصــطلحوا معــهر( ،)5ولــم تكــن
هنــاك رغبــة لــدى الصــليبيين بمنازلــة مدينــة حمــاة أو حم ـ

واال لمــا رض ـوا ربشــي يحملــه

اليهمر في مقابل اتحاد ملـوكهم وقـادتهم والتجهيـزات الكبيـرة للجيـوش التـي أَشـار إِليهـا الـن

السابق.

وكانــت آخــر األَدوار الجهاديــة لحمــاة فــي عهــد الملــك المنصــور هــي اشــتراك ابنيــه

الملــك المظفــر محمــود والملــك قلــم أَرســالن فــي مواجهــة الحملــة الصــليبية الخامســة فبعــد
( )1تاريخ االسالم.6/43 ،

( )2ابن واصل ،مفرج.165/3 ،

( )3ابن العديم ،زبدة الحلل.434/1 ،

( )4ابن العديم ،زبدة الحلل.448-447/1 ،

( )5ابن واصل ،مفرج223/3 ،؛ ابن الفرات ،تاريخ ،م .153/1/5
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نزولهم على دمياط سـنة (615هــ1218/م) أَرسـل الملـك المنصـور ابنـه الملـك المظفـر إِلـى
مصــر( ،)1وفــي ســنة (617ه ــ1220/م) بعــث الملــك المعظــم إِلــى الملــك المنصــور يطلــل
المســاعدة لمواجهــة الصــليبيين فــي الشــام ومهــاجمتهم لتخفيــف الضــغط عــن مصــر ،فجهــز

الملك المنصور فرقة من الجيش واسند قيادتها البنه قلـم ارسـالن وأمـره بالمسـير إِلـى الملـك

المعظم وفي الطريق مـرض الناصـر قلـم أَرسـالن ورغـل بـالعودة إِلـى حمـاة لكـن والـده أَمـره
بمواصلة السير فأَطاع األَوامر وواصل سيره(.)2

ومــن خ ـالل مــا ورد فــي هــذا البحــث نجــد مالحظــات عديــدة علــى األَحـوال يالحــظ

هن ــاك ع ــدة مالحظ ــات عل ــى األَحـ ـوال السياس ــية بع ــد وف ــاة الس ــلطان ص ــالح ال ــدين يمك ــن

تصنيفها إِلى جانبين رئيسين:

الجانب ا ول :من المسلمين إِذ إِ َّن الدولة األَيوبيَّة قد تفرقـت إِلـى كيانـات صـغيرة

يحكم كل كيان منها شخصية ايوبية يطلق عليه لقل ملـك ،وبعـض المـؤرخين أَطلـق علـيهم
لقـل (الســلطان الملــك) مثــل المــؤرخ (ابــن الفـرات) فــي حديثــه عــن الملــك المنصــور صــاحل
حماة ،واعتمـاد كـل ملـك علـى امكانياتـه البسـيطة والمحـدودة فـي التصـدي للصـليبيين إذا مـا

هـ ــاجموا مدينتـ ــه ،واتخـ ــذ األَي وبيـ ــون الوض ـ ـ الـ ــدفاعي بصـ ــورة كبي ـ ـرة وكـ ــانوا ال يتعرضـ ــون
للص ــليبيين إِ َّال إِذا ه ــاجموا م ــدنهم وه ــذا األَم ــر أَض ــعف الجبه ــة ِ
اإلس ـ َّ
ـالمية كثيـ ـ ار حت ــى ف ــي
الجانـل السياســي خـالل المفاوضــات .وعــدم حـدوث معــارك كبيـرة أو فاصـلة تغيــر الخارطــة
السياسية لبالد الشام خالل تلك الحقبة مثل معركة حطـين سـنة (583هــ1187/م) ،وتنـازل
الملــك العــادل عــن كثيــر مــن األَ ارضــي لصــالح الصــليبيين مثــل انصــاف اللــد والرملــة ســنة

(603هـ1206/م).

كث ـرة المنازعــات بــين ملــوك الشــام والجزي ـرة وتوجــه الملــك العــادل إِلــى بــالد الجزي ـرة

ـر ،رغبــة منــه فــي توحيــد الجبهــة ِ
اإلسـ َّ
ـالمية وأَهميتهــا االســتراتيجية والتعبويــة فــي مواجهــة
كثي ا
( )1اب ــن اب ــي ال ــدم ،التـ ــاريخ المظف ــري ،نس ــخة مكتب ــة االسـ ــكندرية ،ب ــرقم  1292ل 545 ،؛ اب ــن نظيـ ــف
الحمــوي ،التــاريخ المنصــوري91 ،؛ ابــن واصــل ،مفــرج64/4 ،؛ ابــو الفــداا ،المختصــر124/3 ،؛ المقريــزي،
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واوثار ،دار الكتل العلمية ،بيروت ،ط1418( ،1هـ1997/م).401/1 ،

( )2اب ــن نظي ــف الحم ــوي ،الت ــاريخ المنص ــوري91 ،؛ اب ــن واص ــل ،مف ــرج86/4 ،؛ اب ــو الف ــداا ،المختص ــر،

.126/3
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 بخ ــالف الســلطان الناص ــر ص ــالح ال ــدين الــذي ك ــان يص ــالح المســلمين،التواجــد الص ــليبي
.للتفرغ لقتال الصليبيين
 مـن جانـل الصـليبيين أَيضـا قـد ضـعفت حـركتهم بصـورة عامـة مـا:الجانب ال انم

عدا بعض الفرق عنـدهم مثـل االسـبتارية والدوايـة التـي كانـت تقاتـل بش ارسـة وسـببت خسـائر
.كبيرة للمسلمين وتكبدت هي في المقابل خسائر كبيرة أَيضا
صار االعتماد على الهجمات المباغتـة مـن تلـك الفـرق علـى المـدن والبلـدات سـمة

 انكســار الـروح المعنويــة لــدى الصـليبيين بعــد فشــل الحملـة الكبــرى لهــم المســماة.تلـك الحقبــة
بالحملة الصليبية الثالثة أو حملـة الملـوك وتغيـر وجهـة الحملـة الصـليبية الرابعـة نحـو مدينـة

. وحدوث الحرل األَهلية في انطاكية أَضعف جهود الصليبيين في القتال،القسطنطينية

King Mansur's Relation with the Crusaders
(587-617 A.H) (1119-1220 A.D.)

Muhammad Adel Sheet
Sultan Jabr Sultan



Abstract

The research deals with the biography of a king from the kings
of the Levant “Bilad Al-Sham” during the Ayyubid “Al-Aywbya”
era, specifically between the two years (575-617 AH) (1179-1220
AD). It is the Mansur king Muhammad ibn Taqi Al-Din Omar king
of Hama, who during this era has written stances and championships
that require to ponder over them, especially after crowning the king
of Hama after the death of his father in the year (587 AH/ 1191
AD), and he had charts and tours in dealing with the campaigns of
the Crusaders during his reign, as the Crusader armies went to his
country more than once, during which he was able to confront those
attacks and inflict heavy losses on the Crusaders until they realized
the power of Hama and the difficulty of exposure to it, and the first
of these attacks was in the year (599 AH/ 1203 AD), when a large
 Master Student/Department of History/College of Arts/University of
Mosul.
 Asst.Prof/Department of History/College of Arts/University of Mosul.
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force of the most powerful crusader teams known (Hospitalism)
went to the city of Barin, the southern gate of the city of Hama, and
they tried to get through it to the city of Hama, but the Mansur king
managed to confront this attack and caused heavy losses in lives
and equipment in addition to capturing those from the families of
the attacking force, then the attack was repeated in the same year in
a desperate attempt to take the revenge of the previous defeat, but
this time the defeat was greater and more severe than the previous
one. This is the biggest thing that forced the Crusaders to resort to
diplomatic methods, demonstrating their desire for the
reconciliation that took place. After the expiry of the reconciliation
period in the year (601 AH/ 1205 AD), the Crusaders took
advantage of the lack of readiness of the Hama army, and suddenly
attacked the city of Hama, which led to losses among the people of
Hama and the capturing of prisoners, but the intention of King AlMansour saved the situation once again by his steadfastness and his
confrontation of the attacking force according to the description of
historians, and after this defeat, the King Mansour managed to
reduce the burden of the defeat by retrieving the captives from the
two Crusaders through diplomatic means.
Key words : Hama  ؛Asbertiya  ؛Ayobya .
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