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ً       یعد أسعد بن عمار بن سعد الخالطي المعروف بالربیب الموصلي َ ) م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (ُ
ن الشخصیات الموصلیة التي امتازت برحالتها وتنوع بیئتها السیاسیة والثقافیة، ومن الناحیة م

ًالسیاسیة، كان له دور بارز في النشاط السیاسي في الموصل، وعند أصحاب السلطان فیها، فضال  ٌ ٌ
-٥٣٠(عن مكانته المتمیزة لدى بني سكمان في مدینة خالط، وخدمته للخلیفة المقتفي بأمر اهللا

عند تواجده في بغداد، اما من الناحیة  العسكریة  فقد تولى قیادة جیش ) م١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥
ولعل أهم ما یمیز البحث هو دراسة رحلته التي كانت . الموصل  في أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة

 ذات مضامین تاریخیة وحضاریة تكشف عن طبیعة ذلك العصر، التي قد كتبها بنفسه لكنه لم
  . البن العدیم)بغیة الطلب في تاریخ حلب(یصلنا منها سوى مقتطفات في  خالل كتاب 

As'ad bin 'Ammar  bin Sa'ad al-Khallati al-Mawsili (d. 606 A.H / 1209 
A.D):A study of his biography and journey 

Asst .Prof.Dr .Maha Saeed Hameed                                             
Abstract 
      As'ad bin Ammar bin Sa'ad al-Khallati (606-1209 AD) and also 
called (al-Rabib al-Mawsili) is one of the prominent personalities. He 
distinguished by his journeys and the diversity of his political and 
cultural environment. Politically, he played a prominent role in the 
political activity in Mosul, and he was of the influential over the ruling 
class there in addition to the fact that the Banu Sakman were giving 
him a distinguished status in the city Khallat, as well as he was at the 
service of the Caliph Muqtafi(530-555 A.H/1135-1160 A.D) when he 
was in Baghdad. Militarily, he was in command of the army of Mosul 
during the third crusade. This research paper is distinguished because 
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it studies his journey of historical and civil contents, which he had 
written himself, but we received only extracts from it via Ibn al-
'Adim's book entitled (bughiyat al-talab fi tarikh halab).However, this 
journey reveals the nature of that era. 

 
في بعض ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت( البن العدیم )بغیة الطلب في تاریخ حلب(         یمتاز كتاب 

تراجمه عن أعالم الموصل بمعلومات في غایة االهمیة، والسیما ان هناك نصوص وردت فیه 
كانت قد فقدت مع ضیاع أصولها االولیة من كتب التاریخ، ولعل من أهم التراجم ما جاء في 

اسعد بن عمار بن سعد المعروف بالربیب الموصلي، اذ ترجم له ابن العدیم بما یقرب من ترجمة 
االربع صفحات جاء في ثالث منها رحلته ذات الطابع الدیني والسیاسي التي سیتناول البحث 
تفاصیلها مع تحلیل انطباعاته ومدى صحة آرائه مقارنة مع مصادر معاصرة له تحدثت عن 

والعلمیة في ذلك العصر، اما بالنسبة ألهمیة الموضوع فهو الكشف عن ابراز االوضاع السیاسیة 
ًنماذج للرحالت التي جاءت في كتب التراث في بعض متون الكتب بعیدا عن انها رحالت مستقلة 

ً، فضال عن ان )م١٣٧٧/هـ٧٧٨ت(ورحلة ابن بطوطة) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(مثل رحلة ابن جبیر
 روح العصر الذي عاشه الربیب الموصلي بما یحتویه من مفردات ًهذه الرحلة قد تعبر تماما عن

 وثقافیة وصراعات القوى المحلیة، وبغض النظر عما سبق -الحروب الصلیبیة-سیاسیة وعسكریة
ًفان هذه الرحلة تجسد تماما انطباعات واراء كاتبها الذي هو الربیب الموصلي، وقد قسم البحث الى 

ً االولى سیرته وحیاته بتفاصیلها اسمه ونسبه، مولده ونشاته، فضال عن تناولت الفقرة: أربع فقرات 
شیوخه وتالمیذه، ، وشملت الفقرة الثانیة عالقته بالسلطة ابتدأء من اول مراحل نشاطه في خالط 
ًووصوال الى اتصاله مع الزنكیین في الموصل، ثم االنتقال الى كنف االیوبیین الذین كان یمثلهم 

 ذلك الوقت، مما تزامن مع المواجهة بالصلیبین ابان الحملة الصلیبیة صالح الدین في
، وتحدثت الفقرة الثالثة عن جهوده الدبلوماسیة،  وجاءت )م١١٩١-١١٨٩/هـ٥٨٧- ٥٨٥(الثالثة

بغیة (الفقرة الرابعة التي ركز البحث علیها بتفاصیل عن رحلته التي اوردها ابن العدیم في كتابه 
  .بخطهونقلها عنه ) الطلب
 
 هو أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي بن ابي العالء بن ابي الفرج بن :أسمه ونسبه-

، )٣( وهو ابن امرأة الزوج من غیره )٢()الربیب(َ ولقب ب)١()ابي المعالي(هذیل، بهاء الدین وكني 
 حین لم تسعفنا المصادر بشيء عن ولعل هذه إشارة الى انه كان یتیم االب وانه لم یدرك والده في

 ، ویبدو ان هذا اللقب هو االقرب الى )٤()بربیب الدولة(امه او عن زوجها الذي رباه، كما لقب
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الصحة وانه نتاج تواصله مع السلطة وبلوغه مكانة فیها،  ومن ثم فقد عرف به بعد تجاوزه مرحلة 
لقب بانه من االلقاب المضافة الى الدولة َالشباب على اقل تقدیر، وقد عرف احد الباحثین هذا ال

ویطلق على كبار رجال الدولة وهو یعد صدى لبدایة تخلي الخلفاء عن شؤون الحكم لصالح 
من ابناء : "، بدلیل ان ابن الشعار عندما یترجم البن اسعد  بن عمار یذكر بانه)٥(االمراء والوالة

،في حین هذا الغموض عن حیاته المبكرة )٦("سالطیناالمراء وبیت الجاه والوالیة والخدمة للملوك وال
قد یوحي الى صعوبات كان قد عایشها، ومن ثم فان شهرته بالربیب بحد ذاتها قد توحي الى الطابع 

  . السلبي الذي اراد ان یتجاوزه اسعد بن عمار بتواصله بأكثر من سلطة في عصره
 

، ثم )٨(فعرف بالخالطي) م١١٣٥/هـ٥٣٠(،وذلك سنة)٧(   ولد أسعد بن عمار في مدینة خالط
، وسكتت المصادر عن تاریخ مجیئه الى الموصل، ولماذا )٩(أنتقل الى الموصل فعرف بالموصلي

جاء الیها؟ وبغض النظر عما سبق یبدو ان اسعد بن عمار اراد ان یغیر من واقعه وانه لم یجد في 
في البحث عن اوعیة جدیدة للعلم جعلته ینتقل الى خالط ما یشجعه على البقاء بها او رغبته 

الموصل، ویبدو ان لألوضاع السیاسیة دور كبیر في انتقال اسعد بن عمار المعروف بالربیب الى 
  .الموصل

 
      لم تحدثنا المصادر التاریخیة عن شیوخ الربیب الموصلي في خالط والموصل، وال یمكن 

 ثم الموصل كان من دون السماع الى شیوخ هاتین المدینتین السیما ان الجزم بان انتقاله من خالط
حیاته العلمیة المبكرة كانت فیهما، إذ ذهب اسعد بن عمار الموصلي الى بغداد ودرس الحدیث 
والفقه على شیوخها ابرزهم المحدث أبو الوقت عبد االول بن عیسى السجزي 

 الحنبلي ابو نصر محمد بن سعد اهللا بن نصر  ، وكذلك المحدث والواعظ)١٠()م١١٥٨/هـ٥٥٣ت(
َ، ودرس )١١()م١١٨٧/هـ٥٨٣(اخذ الحدیث علیه وذلك في سنة) م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(الدجاجي

ِالحدیث على المحدث والفقیه الشافعي ابو اسحاق ابراهیم بن مظفر بن محمد المعروف بابن البرني 
  . )١٢()م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(الواعظ

 
ن عمار الموصلي بعد عودته الى مدینة الموصل الحدیث لتالمیذه  وابرزهم ابنه َ    درس اسعد ب

ابو یعقوب اسحاق بن أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي بن ابي المعالي الموصلي، وهو 
أكبر أوالده وكان یرجع الى رئاسة وفضل، سمع الحدیث على والده، ثم قصد حلب وبقي فیها حتى 

، وایضا المحدث موفق الدین ابو العباس احمد بن أبي القاسم بن )١٣()م١٢٢٦/هـ٦٢٣(وفاته سنة
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، وابو المحامد اسماعیل بن حامد )١٤()م١٢٢٦/هـ٦٢٤(احمد القیسي االسكندري توفي بعد سنة
) مختصر تاج المجامع(ًالذي روى شیئا من شعره، ذكره في كتابه) م١٢٥٥/هـ٦٥٣ت(القوصي

انشدنا االمیر االجل بهاء الدین، ربیب الدولة، ابو :"  قال)١٥()م١٢٠٢/هـ٥٩٩(وكان ذلك سنة
 واشار )١٦(ًالمعالي اسعد بن عمار، ابیاتا قیلت في ابي ایوب سلیمان بن محمد الموریاني الخوزي

البي سلمة ) م٧٥٣-٧٤٩/هـ١٣٦- ١٣٢(هذا الشاعر في ابیاته الى قتل اخیه الخلیفة السفاح
  :) ١٧(حفص بن سلیمان الخالل

  د رأیت الملوك تحسد من          قد قلـــــــــــــــدوه ازمة التدبیـــــــــــــــــرق   
                   وانما رأوا له االمر والنهي        رموه مـــــــن غیر فهم بنكیــــــــــــــــــــر

      شرب الكأس بعد حفص          سلیمان ودارت علیه كف المدیر
  )١٨(" ً     اسوأ العالمین حاال لدیهم        مـــن تسمي بـــــــــین الورى بــــــــــالوزیر            

     ومن تالمیذه ابنه الثاني عمر بن أسعد بن عمار بن سعد بن ابي المعالي الموصلي، المحدث 
، الذي )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(،اذ عاصر ابن الشعار )م١١٩١/هـ٥٨٧(والمؤرخ ولد بالموصل سنة

، وكان صدیق المؤرخ ابن )١٩("بان له معرفة حسنة بالتواریخ والسیر وایام الناس وأخبارهم:"وصفه 
، ونقل منه اذ ما علمنا ان )بغیة الطلب في تاریخ حلب(العدیم الذي اعتمد على روایاته  في كتابه

   .)٢٠() م١٢٥٣/هـ٦٥١(االخیر زار الموصل سنة
 

-٣١٧(نت مدینة خالط لفترة ما ضمن امالك الدولة الحمدانیة في الموصل كا        
، ثم انتقلت ضمن سیطرة دولة بني مروان  ملوك دیار بكر وامد ومیافارقین )م١٠٠٣-٩٢٩/هـ٣٩٤

،وبموت المنصور بن مروان اخر خلفائهم )م١٠٩٦- ٩٩٠/هـ٤٨٩-٣٨٠(وذلك سنة
هم وانتهت دولتهم، وفي عهدهم استطاع شخص ، استولى السالجقة علی)٢١()م١٠٩٥/هـ٤٨٩(سنة

اسمه سكمان تركي االصل من االستیالء على خالط إذ كان مملوك للملك السلجوقي قطب الدین 
ولهذا سمي بسكمان ) م١٠٩٩/هـ٤٩٣(اسماعیل صاحب مدینة مرند التابعة الذربیجان وذلك سنة

، وجاء بعده ابنه ظهیر الدین )م١١١٢/هـ٥٠٦(القطبي نسبة الى مواله وظل یحكمها الى وفاته سنة
، وجاء من بعده اخوه )م١١٢٧/هـ٥٢١(ابراهیم، وسلك سیرة ابیه من عدل واحسان حتى وفاته سنة

) اینانج خاتون(احمد بن سكمان وحكم مدة عشرة أشهر ثم توفي فجأة، فحكمت والدتهما وهي 
 وكان عمره ست سنوات، فحاولت وبقیت مستبدة بحكم المدینة ومعها ابن ابنها سكمان بن ابراهیم

جدته التخلص منه واعدامه لتنفرد بالحكم، فلما رأى كبار الدولة سوء نیتها اتفقوا على قتلها  
سكمان بن ابراهیم بن ) سكمان الثاني(استقر حفیدها ) م١١٣٣/هـ٥٢٨( ،وفي سنة )٢٢(فقتلوها
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ابنة بیلدق بن علي بن أبي ) انشاه بانو(وتزوج من ) شاه ارمن(سكمان في حكم خالط وتلقب بلقب
-٥٣٠(، في سنوات الخلیفة العباسي المقتفي بأمر اهللا)٢٣(القاسم ملكة بالد الروم وارمانیة

، وكان اسعد بن عمار الموصلي رجل یملك مهارة اداریة في ادارة االمور )م١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥
، )٢٤()م١١٥٩/هـ٥٥٤( سنة بحیث خدم الخلیفة المقتفي بأمر اهللا لمدة سنتین وستة أشهر وذلك

خدم  المقتفي بأمر اهللا مدة سنتین وستة أشهر آخرها غرة ربیع االول سنة "بدلیل قول ابن العدیم 
، ونستطیع ان نحدد من هذا النص عمره آنذاك بانه بلغ الرابعة )٢٥(" أربع وخمسین وخمسمائة

ان محمد بن محمود بن والعشرین من عمره وهو یخدم الخالفة العباسیة أیام حصار السلط
وقد سكت المصادر ) م١١٥٧/هـ٥٥٢(لمدینة بغداد سنة) م١١٥٩-١١٢٨/هـ٥٥٤-٥٢٢(ملكشاه

التاریخیة عن دور الربیب الموصلي في خدمت الخلیفة المقتفي وما هو الدور الذي قام به إذ  جعله 
نة ان خالل االخیر في خدمته سنتین ونصف ویتبین بعد تتبع االحداث التاریخیة من هذه الس

وغیر ذلك فأخذه ... وصل لهم من الموصل كلك علیه دقیق وسكر وعسل وسمن " حصار بغداد
، ویبدو ان الربیب كان )٢٦(ًعلى حد قول ابن الجوزي الذي كان معاصرا للحدث " أصحاب الخلیفة 

لى على راس االمدادات وبقي في بغداد حتى فك الحصار على بغداد، ثم عاد الربیب الموصلي ا
زوجة شاه ارمن سكمان بن ) شاه بانوان(وتقلد امور ) م١١٦٧/هـ٥٦٣(خالط مدینته وذلك سنة 

في شهور سنة "ًابراهیم بن سكمان صاحب خالط اذ ذكر  اسعد بن عمار الموصلي ذلك قائال 
، ثم )٢٧("ًوكنت متقلدا أمورها...ثالث وستین وخمسمائة، كنت حینئذ في خدمة الملكة شاه بانوان

 )٢٨(لت الیه مهمة قیادة  جیوش شاه ارمن سكمان الثاني من اجل الجهاد في الجزر والسناسنةاوك
، بعد )٢٩(وكان النصر من حلیف ال سكمان بعد حصار دام ثالث سنوات ) م١١٧٤/هـ٥٧٠(سنة

-٥٧٢(ذلك انتقل من خالط الى الموصل في خدمة الملك العادل عز الدین مسعود بن مودود
فاحسن الیه وقربه واوكل الیه أمور مملكته ومصالح دولته  وتولى مهمة ) م١١٩٣- ١١٧٦/هـ٥٨٩

قیادة العساكر الموصلیة الذاهبة الى نجدة العساكر الشمالیة التابعة للسلطان صالح الدین في عكا 
او ما یعرف بالحملة الصلیبیة الثالثة وهي حملة عسكریة ضخمة شاركت ) م١١٩٠/هـ٥٨٦(سنة

ربا شنها الصلیبین إلعادة بیت المقدس من السلطان صالح الدین االیوبي وكان فیها جیوش بالد او
انتقلت من :"، بدلیل قوله الذي نقله الینا ابن العدیم )٣٠(من اهم نتائجها سیطرة الصلیبین على عكا

خالط الى الموصل، حماها اهللا، الى خدمة المولى الملك العادل عز الدین ابي المظفر مسعود بن 
ً بن زنكي بن اق سنقر، فأحسن الي وقربني، ورد الي أمور ملكه ومصالح دولته، فلم ار شیئا مودود َ

وهو ... ُأكافىء ذلك االنعام به اال بذل المجهود في الشفقة، وحفظ مصالحه في امر دینه ودنیاه 
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 عارف لي بذلك، موفر حرمتي، ویزید في معیشتي، وكان كلما تجدد حال او حدث أمر من المهام
العظام استند بني فیه، فلما قدر اهللا سبحانه وتعالى فتح بیت المقدس عمره اهللا في شهور سنة 

ونزلوا على عكا وحصروها، ...وجمعوا الجموع من أقصى بالد الكفر...ثالث وثمانین وخمسمائة، 
 وجهز واستنجد المسلمون المولى اتابك عزالدین فبادر الى اجابتهم، وتلبیة دعوتهم، وجمع الجموع

ًوجعل ولده امیرا علیهم وهو الملك السعید عالء الدین، وجعلني مقدم جیشه ومربي ولده، ...الجیوش
  .)٣١(..."وقلدني أمورهم

        وكانت تلك المشاركة لقوات الموصل اول مواجهة لها مع القوات الصلیبیة في 
ویبدو من ذلك بان الموصل قد ٍواول تصد لمقدمات الحملة الصلیبیة الثالثة، ) م١١٨٩/هـ٥٨٥(عام

استنفرت معظم قواتها، وارسلت اسلحة ومعدات انفرد العماد االصفهاني بذكرها اذ ذكر بان عز 
ومن التراس والرماح من كل جنس احكمه ... سیر من احمال النفط" الدین مسعود امیر الموصل قد

الموصل في تحقیق الوحدة في ، وتجلت هذه المساعدات التي ارسلتها ادارة )٣٢("واقومه واجوده
ًالجبهة االسالمیة، فضال عن ان هذه االسلحة كانت عامال مهما في توجیه ضربات موجعة  ً

) م١١٩٠/هـ٥٨٦(ًللصلیبیین، وبقي الربیب الموصلي مرابطا على راس هذه القوات في الشام لسنة
ًالتي أدت دورا مهما في هذه الحملة ثم رجعت الى الموصل تقل الى خدمة نور الدین ، ثم ان) ٣٣(ً

وبقي في عزه ونفاذ حكمه وامره ونهیه حتى ) م١٢١٠- ١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(ارسالن شاه االول 
  .)٣٤(وفاته 
 
لربیب الموصلي  دور كبیر في عقد صلح  مدینة الموصل مع السلطان صالح الدین االیوبي       

مفادها ان عز ) النوادر السلطانیة(ابن شداد بروایة في كتابه ، فقد انفرد )م١١٨٥/هـ٥٨١(في سنة
" :الدین مسعود اتابك الموصل قد انتدبه ومعه الربیب  الموصلي الى السلطان صالح الدین اذ یقول

مرض السلطان رأوا ذلك فرصة، وعلموا  رقة قلبه وسرعة انقیاده في ذلك ] اي الزنكیین[فلما بلغهم 
:  االمر وبهاء الدین  الربیب، وفوض إلي أمر النسخة التي یحلف بها ، وقالوا الوقت، فندبوني لهذا

أمضیا ما یصل الیه  جهدكما وطاقتكما فسرنا حتى اتینا العسكر ، والناس كلهم آیسون من 
ًالسلطان، وكان وصولنا في اوائل ذي الحجة من السنة المذكورة، فاحترمنا احتراما عظیما، وجلس  ً

 جلوسه من مرضه، وحلف في یوم عرفة، وأخذنا منه بین النهریین، وكان أخذها من لنا، وكان أول
ًسنجر شاه ، اعطاها المواصلة، وحلفته یمینا تامة، وحلفت أخاه الملك العادل، ومات قدس اهللا 

  .)٣٥( "روحه وهو على ذلك الصلح لم یتغیر عنه
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نص باتجاه االیوبیین ال سیما صالح        وبغض النظر عن المیل الواضح البن شداد في هذا ال
الدین فإنما یشیر الیه ان الزنكیین قد أوكلوا مهمة التفاوض ونتائجه الى بهاء الدین بن شداد وبهاء 
الدین الربیب، مما یدل على مكانتهما وثقة البیت االتابكي بهما وهذا یدل على ان مكانة الربیب 

نة ابن شداد التي اخذت مساحتها في كتب التاریخ عند االتابك عز الدین مسعود ال تقل عن مكا
بهاء الدین بن شداد [المعاصرة للبیت االیوبي، ونلحظ ان هذا االنجاز الذي تشارك به البهائیین

وهذه مصادفة جدیرة بالمالحظة ، یعد من أكبر االنجازات الدبلوماسیة في ] وبهاء الدین الربیب
 ما بین الزنكیین واالیوبیین ما یقرب عقد من الزمن على العصر االیوبي اذ بموجبها استمر الصلح

ًاقل تقدیر، وقد ترتب بموجبه ایضا مساندة قوات الموصل لصالح الدین في معظم معاركه 
ًالمصیریة ضد الصلیبیین ابتداء من معركة حطین، ثم تحریر الساحل الشامي وبیت المقدس وصوال  ً

، في حین ال یمكن اغفال مسألة في غایة االهمیة وهي )٣٦(الى التصدي للحملة الصلیبیة الثالثة 
ان التفویض بهاء الدین بن شداد على امر النسخة التي حلف بها صالح الدین االیوبي، یشیر الى 
ًمكانة ابن شداد بوصفه قاضیا مما یعني الزاما یدرك أهمیة الزنكیین واالیوبیین كلیهما، وهو بحد  ً

 الموصلي من كونه مفاوض ضمن الوفد المرسل ویمثل الدولة ذاته ال یقلل من شأن الربیب
ًفاحترمنا احتراما عظیما وجلس :" االتابكیة، والدلیل على ذلك ما ذكره ابن شداد نفسه بقوله ً

ً، فضال عما سبق فان مثل هذا الحدث المهم ال یرده الربیب الموصلي في رحلته التي )٣٧(..."لنا
اما أن االخیر قد تجاهل : ، وقد یكون السبب ألمرین، االول)یة الطلببغ(أورد ابن العدیم  في كتابه

ًمثل هذا الحدث ، او ان الربیب نفسه ال یعده حدثا مهما ،فضال عن ان تفسیرا اخر مفاده ان  ً ً ً
ًالربیب یعد هذا االتفاق اتفاقا مخال بمكانة البیت االتابكي وهو غیر جدیر بالتدوین واالشارة الیه ً .  

 
      بغض النظر عن التوصیف االكادیمي للرحالت اال انه ظهر لنا ادب الرحالت وهو نوع من 
االدب الذي یصور فیه الرحالة ما جرى له من احداث وما صادفه من امور  في اثناء رحلة قام بها 

االجتماعیة الن ، وتعد كتب الرحالت من أهم المصادر الجغرافیة والتاریخیة و)٣٨(في احدى البلدان
الكاتب استقى المعلومات والحقائق من المشاهدة الحیة، والتصویر المباشر مما یجعل قراءتها غنیة 
ممتعة ومسلیة، وعرف العرب ادب الرحالت منذ القدم وكانت عنایتهم به عظیمة في سائر 

الهندي، ورحلة ًبحرا الى المحیط ) م٩٧٨/هـ٣٦٨ت(العصور، ولعل من أقدم النماذج رحلة السیرافي
بتكلیف من الخلیفة العباسي ) م٨٤١/هـ٢٢٧(سالم الترجمان الى حصون جبال القوقاز سنة

للبحث عن سد یأجوج وما جوج وقد روى الجغرافي ابن ) م٨٤٧-٨٤١/هـ٢٣٢- ٢٢٧(الواثق
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وما یلیه من اكثر القرون ) م١٣/هـ٧(اخبار هذه الرحلة، ، اما في القرن) م٨٨٥/هـ٢٧٢ت(خرداذبة 
ً،فضال عن مساهمة الرحلة )٣٩(ًتاجا ألدب الرحالت مثل رحلة ابن جبیر الى مكة والمشرق ان

التجاریة ورحلة الحج في اثراء الجغرافیة بجمع البیانات عن الطرق والمدن التجاریة، ودوافع دینیة 
  . )٤٠(تتمثل في تحدید أوقات الحج وموسمه وتحدید االهلة 

الذي یخلو من تقدیم بیانات یعول علیها للطرق والمدن التجاریة      ویلحظ من  نص ابن العدیم 
ًاال انه نقل الینا نصا مهما یشیر الى وجود كتاب ألبو المعالي اسعد بن عمار الموصلي فیه رحلته  ً
ًمن خالط الى مكة مرورا ببعض المدن، ولم یسمي عنوان لهذه الرحلة اال ان مضمون النص في 

 مفتتح النص بإشارة صریحة الى وجود كتاب مفرد ینص على محتواه بدئه یشیر في بدایته او
: الخاص بالرحلة مما أرخه ابو المعالي الموصلي بخطه ونقله عنه تلمیذه القوصي، قال ابن العدیم

، )٤١(..." وشاهدت بخط الربیب ابو المعالي اسعد بن عمار رحلته من خالط الى مكة شرفها اهللا"
مركزة جسدت وصف الرحلة مما یمكن ) بضع فصول(لة ال یتعدى ربما ویتضح ان حجم هذه الرح

ًوالجزء هو ما یكتبه المؤلف غالبا لدوافع ذاتیة أو تألیفیة " ًجزءا"ان نعده عند القدماء من المؤلفین 
   .)٤٢(ًلمسألة ما یكون صغیرا وفي القدیم یرادف كلمة الكتاب او المخطوط

الرحلة تعد من الجوانب المهمة في حیاة المؤلف اذ انها اشارت    ونلحظ هنا ان االشارة الى هذه 
الى وجود كتاب مؤلف منه على صغر حجمه اال انه ذو قیمة كبیرة الحتوائه على معلومات 
ًتاریخیة وبلدانیة مؤرخة بالسنوات تجسد خط سیر الربیب الموصلي، فضال عن أنها تمثل قیمة 

الكشف عن هذا المصنف المفقود السیما اذ علمنا انه لم كبیرة في دراسة هذا المؤلف اذ قمنا ب
یصلنا شيء من مؤلفاته سوى بعض االشعار او القطع الشعریة، ونكشف منهج ابن العدیم في 
النص الذي نقله عن نص الرحلة انه بین بوضوح طبیعة ومحتوى الرحلة، اذ یكشف النص وجود 

وكان لي :"ًم نقال عن اسعد بن عمار الموصلي أكثر من رحلة واكثر من دافع لها قال ابن العدی
  : ممثلة في رحالت ثالث وربما أكثر یمكن اجمالها)٤٣("عدة سفرات

ًالغایة منها الدافع الدیني ممثال بالحج الى ) م١١٦٧/هـ٥٦٣(الرحلة من خالط الى مكة سنة- ١
لذي یمثل الرحلة وال بیت اهللا الحرام، ویلحظ ان ابن العدیم لم یشر الى مراحل الطریق او وصف ا

ًمضمونها وما جرى فیها باستثناء نص صغیر یبین لنا ابو المعالي الموصلي كان مبتهجا بهذه 
ً، فضال عن انه كان مسؤوال عن خدمة الملكة شاه بانوان زوجة شاه ارمن سكمان )كحجاج(الرحلة 

من خالط الى مكة بن ابراهیم صاحب خالط، ان المتابع لرحلة الربیب الموصلي التي انطلقت 
المكرمة،  یبدو ان عمره في قیامه بها كان ثالثة وثالثین سنة، السیما وانه ولد 
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ً، اذ ذكر ابن العدیم نصا یشیر الى وجود أكثر من رحلة قام بها الربیب )م١١٣٥/هـ٥٣٠(ةسن
وشاهدت بخط الربیب ابو المعالي اسعد بن عمار :" الموصلي في العقود الثالثة من حیاته اذ قال

، ومن ثم فان رحلته )٤٤("رحلته من خالط  الى مكة، شرفها اهللا، في سنة ثالث وستین وخمسمائة
ك الغرض منها حجة االسالم، اما التواریخ االخرى الواردة عند ابن العدیم فتشیر الى رحلة اخرى  تل

ذات طابع سیاسي  بأهداف عسكریة كان ابو المعالي المعروف بالربیب الموصلي كان قد قام بها 
ورة وقد تتجاوز من العمر ست وخمسین سنة، اذ ذكر ابن العدیم بعد حدیثه عن رحلة الحج المذك

ًانفا، ثم اتبعها برحلة الى الشام متقدما على عسكر الموصل في سنة ستة وثمانین وخمسمائة،   ً
ًویلحظ من الرحلة االولى التي اوردها ابن العدیم للربیب انها بحدود ثالثین سطرا وال تستطیع الجزم 

هو ) یة الطلببغ(بحجمها هذا انما سیاق النص عند ابن العدیم یشیر الى ان ما جاء في كتاب 
.. وشاهدت بخط الربیب ابي المعالي أسعد بن عمار "جزء أساس من الرحلة وكان االخیر قد ذكر 

ًوذكر في أولها فصال من احواله فأحببت نقله لما فیه من ذكر شيء من اموره وحقیقة حاله 
ً فصال  من  ویشیر النص السابق ان الرحلة هي فصول عدیدة وان ما نقله ابن العدیم)٤٥("وصورته

  .أول الفصول التي وردت في الرحلة
     لكن مما یثیر التساؤل انه ال یوجد عنوان لهذه الرحلة ولم یصل الینا ما یشابه اخبارها في 

، ومن ثم فهي من الرحالت المفقودة التي لم تصل الینا أو قد )بغیة الطلب(كتب أخرى غیر كتاب
ًذلك العصر، او لعلها فقدت في عصره ایضا وما نقله الینا ًیكون تداولها محدودا ولم تلق شهرة في 

ابن العدیم كجزء من هذه الرحلة هو ما متوفر في عصره ،  اما تفاصیل الرحلة فقد جاء في اولها 
اما بعد، فلما وفق اهللا سبحانه وأثبت منازل الحج وما تأتى في تلك السفرة المیمونة، وكانت حجة :"

،ویالحظ من خالل هذا النص )٤٦("في شهور سنة ثالث وستین وخمسمائةاالسالم، فأنني قضیتها 
ًان هذه حجته للمرة االولى، فضال عن كونها رحلته االولى الى مكة المكرمة، والتي ال یحدد الشهر 
الذي انطلق فیه، ویبدو ان انطالقه لهذه الرحلة كان في شهر ذي الحجة لكون موسم الحج یكون 

شاه (ًحدد نقطة انطالقه، لكنه اشار الى انه كان متولیا بعض امور الملكة في هذا الشهر، ولم ی
ًمتقلدا ...وكنت حینئذ في خدمة الملكة شاه بانوان: "ملكة بالد الروم وارمینیا، اذ ذكر) بانوان
وهي السنة ) م١١٨٣/هـ٥٧٩(،إذ یتبین في هذا النص ان تاریخ كتابته كانت بعد سنة)٤٧("امورها

،كما لم یبین الربیب الموصلي طریق الحج )٤٨(ها ابراهیم بن سكمان صاحب خالطالتي توفي فی
فشغلني ذلك االمر عن :" الذي سلكه في تلك الرحلة، لكنه أثبته  في الرحلة الثانیة بدلیل قوله
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 التي ال یذكر عنها شيء ولم ینقل )٤٩("تحریر  طریق الحج في تلك السفرة، فأثبته في السفرة الثانیة
  .ابن العدیم ما أثبته في رحلته الثانیة هذهلنا 
كما كان للربیب الموصلي رحالت عدیدة كثیر من الغرائب ): م١١٧٤/هـ٥٧٠(الرحلة الثانیة سنة- ٢

وكان لي :" ًوالعجائب الى الجزر والسناسنة بدلیل ما ورده ابن العدیم نقال عن  الربیب الموصلي
كر غرائبها من الجهاد  في الجزر والسناسنة  عدة سفرات یستحسن ثبت عجائبها، ویستطرف ذ

حتى قدر اهللا فتحها وتطهیرها من الكفر في یوم االحد عاشر المحرم من سنة سبعین  
  .)٥٠(" بعد حصارها ثالث سنین والجهاد فیها والحمد اهللا على ذلك...وخمسمائة

بیب الموصلي، ویعود االمر       ولم ینقل ابن العدیم تلك الغرائب والعجائب التي أشار الیها الر
ان ابن العدیم لم یطلع على الفصول االخرى التي كان قد كتبها الربیب  وهي : لسبیین هما االول

ان ابن العدیم قد خشي من االطالة  والخروج عن : جزء  من مضمون الرحلة، والسبب الثاني 
 خدمة الملكة شاه بانوان ًالموضوع عندما ترجم للربیب الموصلي، فضال عن انه كان مسؤوال عن

، وانشغال هذا الشاه بفتح بعض الجزر )٥١(زوجة شاه ارمن سكمان بن ابراهیم صاحب خالط 
واثبته في ) طریق الحج في تلك الفترة(فانه لم یتیسر للربیب الموصلي ان یحرر ) الجزر والسناسنة(

استثناء تاریخها ونقطة بدئها، ًالرحلة الثانیة مما ذكره ابن العدیم  من دون ان نجد وصفا لها ب
ًوأستدرك االخیر تكمیال لنص الرحلة االولى ومتبعا لها بما أشار الیه صاحب خالط والغایة منها  ً

بعد حصار دام ) م١١٧٤/هـ٥٧٠(ًاو الدافع هو عسكري ممثال في تحریر الجزر والسناسنة سنة
ًال عن ذلك  یؤكد  الربیب ثالث سنوات مما یمكن ان نطلق علیه ضمن المعارك البحریة، فض

الموصلي  انه في هذه الرحلة انه كان في خدمة بنو سكمان في خالط وكان یتولى بعض االمور 
ال نعلم تفاصیلها في الوقت  الذي یشیر الى المواجهة التي كانت بین ال سكمان وخصومهم من 

  .)٥٢(الروم البیزنطیین التي دامت اكثر من ثالث سنوات
إذ نلحظ  ان أبا المعالي بعد ): م١١٩٠/هـ٥٨٦(الط الى الموصل  الى عكا سنة الرحلة من خ- ٣

عودته من الرحلة الثانیة، قام برحلة ثالثة من خالط الى الموصل والتحق بخدمة الملك العادل عز 
فاحسن الي وقربني، ورد "الدین مسعود وهذا ما أكده  الربیب الموصلي  في نص الحق من الرحلة 

ًلكه ومصالح دولته، فلم ار شیئا أكافئ ذلك االنعام  به اال بذل المجهود في الشفقة، إلي أمور م َ
وحفظ مصالحه في امر دینه ودنیاه، وتقصیر االیدي المتطاولة واالطماع الفاجرة عن ماله وملكه 

 ، یتبین في هذا النص الصراع الداخلي في مدینة )٥٣("وهو عارف لي بذلك، موفر حرمتي...
 إذ اصبح الربیب بشكل او بأخر احد أطراف ذلك الصراع وان االتابك عز الدین مسعود الموصل،
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ًبن مودود قد وثق به وأنعم علیه مقابل خدماته، فضال عن ذلك ان هناك انقطاع في بعض 
ًمضمون هذه الرحلة وان حذفا لسطور أو كلمات قد سقط من نص ابن العدیم بدلیل انتقال الربیب 

دیث عن أوضاع الموصل الداخلیة الى الحدیث عن مجریات  فتح بیت المقدس الموصلي من الح
وتقصیر االیادي المتطاولة واالطماع الفاجرة عن ماله وملكه، : "وتفاصیل ذلك اذ ورد في النص

" فلما قدر اهللا سبحانه وتعالى فتح بیت المقدس عمره اهللا في شهور  سنة ثالث وثمانین وخمسمائة
النص نفسه یوضح الربیب بعض التفاصیل بما یخص مشاركة قوات الموصل في ، وفي سیاق )٥٤(

الحملة الصلیبیة الثالثة وكیف ان عز الدین مسعود  صاحب الموصل  عین ابنه الملك السعید 
عالء الدین على تلك القوات، وان الربیب نفسه كان في مقدمتها، وان الربیب نفسه كان في مقدمتها 

، واثبت )٥٥("  ومربي ولده، وقلدني امورهم وحفظ مصالح الدولة ومصالحهموجعلني مقدم جیشه،"
كان طریق الطاعة والجهاد في سبیل اهللا، وزیارة بیت اهللا المقدس عمره اهللا، : "مراحله ومنازله بقوله

 ، ویستمر ابو )٥٦(..." احببت ان أثبت مراحله ومنازله، وما تجدد لنا في تلك السفرة المباركة
ان الحركة من الموصل یوم الثالثاء عاشر : ي في ذكر المراحل مع ذكر تاریخ الرحلة بقولهالمعال

یعني –االثنین رابع عشر :"ربیع االول سنة ست وثمانین وخمسمائة، ثم ذكر المنازل الى ان قال 
خامس عشر ربیع :، وعرضنا العساكر، الثالثاء ) ٥٧(المنزل في قرا حصار:  من السنة-ربیع االخر

 ، ویبدو ان الرحلة جزء منها مفقود ولم )٥٩( ")٥٨(اآلخر، المنزل في مدینة حلب على شاطئ قویق
ثم ذكر المنازل من حلب الى ان ذكر وصولهم : "یوضح بقیة المنازل واختصرها ابن العدیم بقوله

  .) ٦٠(..." الى ظاهر عكة، والتقاء الملك الناصر لهم

م لم ینقل تلك المراحل والمنازل التي أشار الیها الربیب والتي         وما یؤسف له ان ابن العدی
كانت في غایة االهمیة لمعرفة الطرق والمسالك التي سلوكها في الحملة الصلیبیة الثالثة، على 
الرغم من ان ابن العدیم اوردها مع تواریخها كما یتضح في النص السابق، لذا یمكن احتساب الزمن 

ً یقرب من ثالث وثالثین یوما، وان هذه الرحلة ذات الطابع العسكري قد من الموصل الى حلب ما
تختلف عن الرحالت التجاریة او الفردیة، اذ اخذنا بنظر االعتبار الصعوبات  والمعوقات التي 
ترافق ضخامة الجیوش عند تنقالتها في الحمالت العسكریة، ومن ثم ان زمن الرحلة من الموصل 

ل من هذه الفترة عندما تكون الرحالت تجاریة او فردیة، ثم یصف ابن الى حلب قد یستغرق أق
العدیم بشكل موجز تنقالت الربیب الموصلي الذي كان بمعیة قوات الموصل لیتفقد في ذلك 
ًالوصف التفاصیل التي قد تكون في غایة االهمیة لو اننا حصلنا على مضمون الرحلة كامال اذ 

 الى ان ذكر وصولهم الى ظاهر عكا، والتقاء الملك الناصر ثم ذكر المنازل من حلب :" قال
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، مما یشیر الى ان قوات الموصل كان انتقالها من حلب الى عكا بسبب انضمامها الى )٦١("لهم
جیش صالح الدین الذي كان یعاني من صعوبة المواجهة مع الصلیبیین الذین كانوا قد حاصروا 

  .) ٦٢()م١١٩٠/هـ٥٨٦(هورة ضد سكانها وعلمائها  في سنة عكا لفترة طویلة وقموا بمذبحتهم المش
 

وهو احد تالمیذ [     قبل الحدیث عن وفاته البد من استعراض  وتحلیل ما أنفرد به القوصي
ومن العجائب والغرائب انني :" بما یخص الفترة المتأخرة من حیاة الربیب الموصلي اذیقول]  الربیب

صل، وهو في عزه ونفاذ حكمه  وامره ونهیه وارتسام رسمه، لم أصل الى بعد مفارقتي له من المو
أعداؤه في فساد احواله، وانه ] ارسالن شاه [مدینة حران حتى بلغني ان اتابك الموصل نور الدین

ًقبض علیه ونكبه، وأستأصل جمیع امواله، وال زال معتقال بالموصل الى ان توفي رحمه اهللا في 
  .)٦٣(" اعتقاله

قبض علیه صاحبه نور الدین ارسالن شاه بن مسعود بن :"     یقول ابن العدیم في نص الحق   
، ویبدو انه توفي )٦٤(" ٍمودود في ثلني عشر رمضان سنة ست وستمائة ، فمات بالسجن بالموصل

وعمره بحدود الست وسبعون سنة، وانه قد مكث في السجن حوالي سبع سنوات الن مغادرة القوصي 
، ومن ثم ال نمتلك معلومات عن تلك )٦٥()م١٢٠٢/هـ٥٩٩(صل الى حران كانت في سنةمن المو

ًالسنوات السبع التي قضاها الربیب الموصلي في السجن، فضال عن ما سبق ال یتوفر لدینا 
معلومات عن سبب الخالف وطبیعته ما بین اتابك الموصل نور الدین ارسالن شاه  والربیب 

خاص الذین كان لهم دور في توتر العالقة والوصول الى ما آلت الیه، الموصلي، ناهیك عن االش
ًفي حین یتضح ان للربیب الموصلي مكانة قد حالت من دون قتله واالكتفاء بسجنه ومصادرة 
ًامواله، السیما وان له خدمة للبیت االتابكي قد تجاوزت عقود عدة من الزمن، ان شخصیة موصلیة 

ضت ضمار المعرفة والسیاسة وانها بمستوى بهاء الدین بن شداد على من مثل الربیب الموصلي خا
نطاق الموصل على أقل تقدیر، قد أنتهى بها المطاف الى السجن والموت فیه لها مؤشرات واضحة 
على ان الحكم االتابكي قد وصل الى مراحل نهائیة وعدم قدرته على دیمومة الحكم والسلطان في 

ندما انتهت الدولة االتابكیة على ید أحد ممالیكها وهو بدر الدین الموصل مما یدل على ذلك ع
  ).  م١٢٥٩/هـ٦٥٧ت(لؤلؤ
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  :تبینت بعد  البحث امور عدة هي

یمثل المحدث اسعد بن عمار بن سعد المعروف بالربیب الموصلي، احدى الشخصیات : ًاوال
، وهي الفترة )الثاني عشرللمیالد/ للهجرةالقرن السادس(الموصلیة  الذین لهم مساهمة في احداث 

التي ازدهرت فیها العلوم في مجاالت العلم والمعرفة المختلفة والسیما علم الحدیث  الذي اشتهر به 
  .اسعد بن عمار هو واوالده وكونوا أسرة علمیة متمیزة في علم الحدیث

بغیة (تي جاءت في كتاب التعرف على نصوص الرحلة المفقودة البن عمار الموصلي، ال: ًثانیا
البن العدیم، الذي أطلعنا على هذه الرحلة  وتواریخها واتجاهاتها، إذ یكشف كتاب الرحلة ) الطلب

ًالبن عمار الموصلي الذي لم یشیر الى اسم هذا الكتاب، فضال عن عدم  وجود ذكر هذه الرحلة 
  .في المصادر التاریخیة المعاصرة له

م بما یخص رحلة الربیب مساهمة دور قوات الموصل في الحروب یقدم نص ابن العدی: ًثالثا
الصلیبیة وخاصة الحملة الصلیبیة الثالثة وانه كان على راس الجیش ولم یتطرق المؤرخون الى هذا 

عندما تحدث عن تفاصیل ) النوادر السلطانیة(االمر من ابن االثیر وحتى ابن شداد في كتابه
  .معارك صالح الدین

ت هذه الرحلة التي نقلها ابن العدیم ناقصة وغیر كاملة، مما ادى الى فقدان  مزید من كان: ًرابعا
  .المعلومات الجغرافیة والتاریخیة التي رافقت هذه الرحلة 

 
: القوصي، شهاب الدین ابي المحامد اسماعیل بن حامد، مختصر تاج المجامع والمعاجم، تحقیق )١(

ابن العدیم، كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة  ؛٣٤٨- ٣٤٧ص ،)٢٠١٠:دمشق(ابراهیم صالح، 
،مؤسسة )٢٠١٦:لندن( ،١ط المهدي عید الرواضیة،: اهللا، بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق

  .٤/٥١الفرقان للتراث االسالمي،ج
: ابن الشعار، كمال الدین أبي البركات المبارك، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقیق )٢(

؛ابن العدیم، بغیة ٥/٢٤٧ ج٤، دار الكتب العلمیة،مج)٢٠٠٥:بیروت(،١ل سلمان الجبوري،طكام
  .٤/٥١الطلب،ج

 .٢٤٤، دار المشرق،ص)١٩٨٦:بیروت(، ١٧معلوف، لویس، المنجد في اللغة،ط )٣(
 .٣٤٧القوصي، مختصر تاج المجامع،ص )٤(
، مكتبة النهضة )١٩٥٧:مصر(باشا، حسن، االلقاب االسالمیة في التاریخ والوثائق واالثار،  )٥(

 .٣٠٣، ٢٨٩المصریة،ص



  دراسة في سیرته ورحلته) م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (أسعد بن عمار بن سعد الخالطي الموصلي 

   
  

) ٤٨( 

 

 .٥/٢٤٧ج٤قالئد الجمان،مج: ینظر )٦(
وهي بلدة عامرة مشهورة فتحها القائد عیاض بن غنم، وهي قصبة ارمینیا الوسطى وتقع :  خالط )٧(

یاقوت الحموي، ابو عبد اهللا شهاب الدین، معجم : ًحالیا في تركیا غرب بحیرة وان ،للمزید ینظر
مدینة ( ؛  خیون، حسین كاظم،٢/٢٤١، دار احیاء التراث العربي،مج)١٩٩٦:بیروت.(٢مج.البلدان

، بحث )م دراسة حضاریة سیاسیة١٢٦٠-١٠٩٩/هـ٦٥٨- ٤٩٣خالط من خالل المصادر العربیة 
 .٣٢٦،ص)٦١(، عدد)٢٠١٤:دیالى(منشور في مجلة دیالى،

  .٤/٥١ابن العدیم، بغیة الطلب،ج )٨(
 .٤/٥١بن العدیم، بغیة الطلب،ج؛ ا٥/٢٤٧ج٤ابن الشعار، قالئد الجمان،مج )٩(
، ) ت/د: بیروت(ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ) ١٠(

 .٤/١٦٦دار احیاء التراث العربي،ج
: أبو شامة، شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم، المذیل على الروضتین، تحقیق )١١(

  .١٦٧-١/١٦٦، دار الرسالة العالمیة،ج)٢٠١٠:بیروت(ابراهیم الزیبق، 
  .٥/٩٩ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،ج) ١٢(
  .٣/٥٦٧ابن العدیم، بغیة الطلب،ج) ١٣(
  .٤/٥١المصدر نفسه،ج) ١٤(
  .٢٤٨- ٢٤٧ص:ینظر) ١٥(
د تولى وزارته بعد خال) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(وهو وزیر الخلیفة العباسي ابو جعفر المنصور) ١٦(

ابن خلكان، ابي العباس احمد بن محمد بن : ، للمزید ینظر)م٧٧٠/هـ١٥٤(بن برمك جد البرامكة توفي سنة
یوسف علي طویل ومریم قاسم : ابراهیم بن ابي بكر، وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق

 بن احمد ؛الذهبي، شمس الدین محمد٣٤٢-٢/٣٤١، دار الكتب العلمیة،ج)١٩٩٨:بیروت(، ١طویل،ط
- ٧/٢٣ج.، مؤسسة الرسالة)٢٠٠١:بیروت(، ١١علي ابو زید،ط: بن عثمان، سیر اعالم النبالء ، تحقیق

٢٤.  
  .٦/٧؛ الذهبي، سیر ،ج٢/١٦٧ابن خلكان، وفیات االعیان،ج) ١٧(
ابن الطقطقي، محمد  بن علي بن طباطبا ،الفخري في اآلداب السلطانیة والدول االسالمیة،  )١٨(
  .١٧٦، دار صادر، ص)١٩٦٦: بیروت(
  .٥/٣٤٧ ج٤قالئد الجمان،مج: ینظر) ١٩(
  .٩/٦٠٥، ج٤/٥٤، ج٣/٦٩بغیة الطلب،ج: ینظر) ٢٠(
ابن االثیر، عز الدین ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الجزري، الكامل  )٢١(

، دار الكتب العلمیة، )٢٠٠٦: بیروت(، ٤محمد یوسف الدقاق،ط: في التاریخ، مراجعة وتصحیح
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، ١؛غندور، محمد یوسف، تاریخ جزیرة ابن عمر منذ تأسیسها حتى الفتح العثماني،ط٩/٣مج
؛ لین بول، أستانلي، تاریخ الخلفاء والسالطین والملوك ٩٦، دار الفكر اللبناني،ص)١٩٩٠:بیروت(

، الدار العربیة )٢٠٠٦:بیروت(، ١مكي طاهر الكعب،ط: واألمراء واالشراف في إالسالم، ترجمة
  .١٤١للموسوعات ، ص

أبو الفداء، عماد الدین اسماعیل بن علي بن محمود بن عمر، تاریخ ابي الفداء المسمى المختصر  )٢٢(
، دار الكتب )١٩٩٧: بیروت(، ١محمود دیوب،ط: في أخبار البشر، وضع حواشیه

ن المسمى كتاب العبر ودیوان ؛ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدو٢/٢٩،٤٦العلمیة،ج
: بیروت(، ١المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر،ط

  .٣/١٩٩٥، دار ابن حزم،ج)٢٠١١
  .٣٢٦،ص)مدینة خالط(خیون،) ٢٣(
یر م،رسالة ماجست١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥-٥٣٠مطشر، رعد زاهر، عصر الخلیفة المقتفي ألمر اهللا  )٢٤(

  .١٣٧،ص)١٩٨٧:البصرة( غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة البصرة،
  .٤/٥٤بغیة الطلب،ج: ینظر) ٢٥(
: ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاریخ الملوك واالمم، تحقیق )٢٦(

 .١٦/١١٢لعلمیة،ج، دار الكتب ا)٢٠١٢:لبنان(، ٣محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط
  .٥٣- ٤/٥٢ابن العدیم، بغیة الطلب، ج) ٢٧(
  .ًالجزر والسناسنة، لم اجد لها تعریفا في المصادر والمراجع الجغرافیة) ٢٨(
  .٤/٥٣ابن العدیم، بغیة الطلب،ج) ٢٩(

(30) Griffith, Hugh. C. The Second And Third Crusades: Their Justification and 
Goals As Seen By The Clergy, Unpublished MA theses ,(The University of 
Kalamazoo:1980),The Faculty of Graduate College,p.7؛ Nicolle, D, The Third 
Crusade: Richard the Lion heart and the Struggle for 
Jerusalem.(Oxford:2006),osprey publishing,p.75.  

  .٥٣- ٤/٥٢ج بغیة الطلب،:  ینظر )٣١(
، مطابع )هـ١٣٢١:القاهرة(االصفهاني، عماد الدین محمد بن محمد، الفتح القسي في الفتح القدسي،  )٣٢(

  .١٧١الموسوعات،ص
، ١ط عماد الدین خلیل،: ال فتاح، شكیب راشد، الموصل ودورها في التصدي للغزو الصلیبي، تقدیم) ٣٣(
  .٢٣٥، ٢٢٩ص مكتبة الجیل العربي، ،)٢٠١١: الموصل(
  .٥٤، ٤/٥٢ج ابن العدیم، بغیة الطلب،) ٣٤(
: ابن شداد، بهاء الدین یوسف بن رافع بن تمیم، النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة، تحقیق: ینظر) ٣٥(

  .١٤٥، ص)٢٠٠٣:دمشق(، ١احمد ایبش،ط
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) ٥٠( 

 

  .٢٣٥ال فتاح، الموصل،ص) ٣٦(
  .١٤٥النوادر السلطانیة،ص: ینظر) ٣٧(
- ٢١، ٥، ص )١٩٦١:بیروت( ،١ط ، ادب الرحالت وتطوره في االدب العربي،ابو اسعد، احمد) ٣٨(

٢٦.  
ح الدین صال: ُأغناطیوس یولیا نوفتش، تاریخ األدب الجغرافي العربي، ترجمة كرا تشكو فسكي، )٣٩(

  .١٤٠- ١/١٣٨ق ، لجنة التألیف والترجمة والنشر،)١٩٥٧:لنجرد(عثمان هاشم، 
، مجلة كان ]النسخة االلكترونیة[فیة عند المسلمین في العصر الوسیط، قویسم ، محمد، مفاهیم جغرا )٤٠(

،البحث محفوظ في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة ٦١-٥٥، ص )٢٠١١:باریس( ،١٣التاریخیة،عدد
      org.ivsl.www    :على الموقع االلكتروني

  .٤/٥٢جبغیة الطلب،: ینظر) ٤١(
: الرباط(،٣بنین، احمد شوقي وطوبي، مصطفى، معجم مصطلحات المخطوط العربي،ط) ٤٢(

  .١١٣،الخزانة الحسنیة،ص)٢٠٠٤
  .٤/٥٣بغیة الطلب،ج: ینظر) ٤٣(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج) ٤٤(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج )٤٥(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج )٤٦(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٤٧(
  .٤٦، ٢/٢٩خ،جابو الفداء، تاری) ٤٨(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٤٩(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٠(
  .٢/١٥٢ابو الفداء، تاریخ،ج) ٥١(
  .٢/١٥٢المصدر نفسه،ج)٥٢(
  .٤/٥٣بغیة الطلب،ج ابن العدیم، )٥٣(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٤(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج) ٥٥(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٦(
: مال مدینة حلب على الطریق بین الموصل وحلب، للمزید ینظروهو مرج كبیر یقع ش: قرا حصار) ٥٧(

  .٤/٢٥یاقوت الحموي، معجم البلدان،مج



  مها سعید حمید. د.م.أ

  >>  
  

)٥١( 

 

یاقوت الحموي، معجم : هو نهر بمدینة حلب یتكون من عیون عدة، للمزید ینظر: شاطئ قویق) ٥٨(
كر أمراء ابن شداد، عز الدین محمد بن علي بن ابراهیم، األعالق الخطیرة في ذ ؛ ٤/١٠٣البلدان،مج

  .١/٣٢٧ ق١، منشورات وزارة الثقافة،ج)١٩٩١:دمشق(یحیى زكریا عبارة،: الشام والجزیرة ، تحقیق
  .٤/٥٤ابن العدیم، بغیة الطلب، ج) ٥٩(
  .٤/٥٤المصدر نفسه، ج: ینظر) ٦٠(
  .٤/٥٤المصدر نفسه، ج: ینظر )٦١(
، دار )١٩٩٧:بیروت( العریني،السید الباز: رنسیمان، ستیفن، تاریخ الحروب الصلیبیة، ترجمة) ٦٢(

عباس، علي سلطان، مدینة عكا في العهدین االیوبي والمملوكي دراسة سیاسیة  ؛١٠٦، ٤/٥٦الثقافة،ج
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة اآلداب، جامعة الموصل، )م١٣٢٧-١١٠٤/هـ٧٢٨- ٤٩٧(واقتصادیة

  .٣٩، ص)١٩٩٧:الموصل(
  .٣٤٨مختصر تاج المجامع، ص :ینظر) ٦٣(
  .٤/٥٤بغیة الطلب،ج: ینظر) ٦٤(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج) ٦٥(
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