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 :البحث ملخص
ؤرِّخ اإل٤نليزي ستانلي لٌن بوؿ )

ُ
عن السُّْلطاف صالح الدِّين من أىمِّ ما ُصنَِّف  (ٔ)ـ(ٖٜٔٔ-ٗ٘ٛٔيُػَعدُّ ِكتاُب اٞن

ًن السُّْلطاف اأُلخرى نفَسها أو يُقدِّرىا اآلَخروف. لٌن بوؿ أوََّؿ ُمؤرٍِّخ فقد كاف  عنو؛ فهو البوصلة اليت ّنُوِجبها تُقدُِّر ُمعظُم سِّ
صاِدر اٞنتاحة وقتذاؾ، سواء الِفْر٤ْنيَّة أَـِ العربيَّة. واستقى معلوماتِو من كتب التواريخ، ومن على

َ
 إ٤نليزيٍّ يستخدـ ٗنيَع اٞن

مة، و١نورين، ويتكوف البحث من: مقد النقوش اٞنعمارية والشواىد األثرية، و٣نَّا ُكِتَب على العمالت، ٔنصصو الدقيق.
ـ، واحملور الثاين عن: ٖٛٔٔ-ٕٛٔٔىػ/ ٜٚ٘-ٛٚ٘وخإنة. احملور األوؿ عن: ٘نلة صالح الدِّين على بالد اٛنَزيرة سنة 

 ـ.ٙٛٔٔ-٘ٛٔٔىػ/ٔٛ٘٘نلة صالح الدِّين الثانية على بالد اٛنَزيرة سنة 
 صالح الدين، إقليم اٛنزيرة الفراتية، الف بوؿ.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The book of the British historian, Stanley Lane-Poole (1854-1931) 

about Sultan Saladin, is one of the most important books on him. It is the 

compass by which most of the other Sultan's biographies are valued 

themselves or by others. Lane-Poole was the first British historian using all 

available sources at that time, whether Frankish or Arabic. He derived his 

information from history books, architectural inscriptions and 

archaeological evidence, and what was written on coins. This research 

consists of: an introduction, two elements, and conclusion. The first 

element is about: Saladin's campaign to Mesopotamia in 578-579 AH/ 

1182-1183 AD, and the second element is about: Saladin's second 

campaign to Al-Djazīra in 581 AH / 1185-1186 AD. 

Keywords: Saladin, Al-Djazīra, Lane-Poole. 

 املقدمة: -أوًل 
صدر كتابُو عن صالح الدِّين عند ُمنقَلب القرف التاسع عشر، وىو الكتاب الرابع والعشروف ضمن سلسلة أبطاؿ 

(، وطُِبَع يف حياة Evelyn Abbott( اليت كاف يرأس ٓنريرىا إيفلٌن أَبُّوت )Heroes of the Nationsاأُلمم )
(، G. P. Putnam's Sonsـ عن عن دار )ٜٙٓٔـ، والثانية سنة ٜٛٛٔاٍت: اأُلوىل سنة لٌن بوؿ ثالث مرَّ 
ـ، مث توالْت طبعاتُو. واعتمدُت يف ىذا البحث على ٖٜٓٔ( يف سنة Williams & Norgateوالثالثة عن دار )

                                           
ستشرِقٌن" ألٞنعيتو وتفرُّده، فحسُبَك من ُكُتبو: "اتريخ ِمْصر يف العصور ال (ٔ)

ُ
وسطى" الذي تُرِجم لن أابِلَغ إْف قُلُت: إفَّ لٌن بوؿ ىو "ُعَقاُب اٞن

نو، راجع: مقدمة ترٗنة كتابو "اتريخ مصر يف ترٗنًة رصينًة، و"ِسًنَة القاِىَرة"، و"ِقصَّة الَعَرب يف األَْنَدُلس" يف نّصيهما اإل٤نليزّي. وللمزيد ع
 .ٕٙ-ٕٗ، ٜٔ-ٚٔـ، صٕٕٓٓ، ٚالعصور الوسطى"، ترٗنة وٓنقيق وتعليق أ٘ند سامل سامل، الدار اٞنصرية اللبنانية، القاىرة، ط
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لعسكري الربيطاين ديفيد ـ صدرْت طبعٌة جديدٌة بتقدمي اٞنؤرخ إٕٓٓـ. وحريّّ ابلذكر أنَّو يف سنة ٜٙٓٔطبعة سنة 
، إنَّو كتاب "عابر David Nicolleنيكوؿ ) (، وذلك ّنناسبة مرور مئة عاـٍ على صدور الكتاب. فاٜنقُّ ُكّل اٜنقِّ

 .(ٕ)للقروف"، على حد تعبًن األستاذ الدكتور دمحم مؤنس عوض
اٜنادي عشر والثاين عشر من تناوؿ لٌن بوؿ قياـ صالح الدين بضّم إقليم اٛنزيرة الُفراتيَّة يف الفصلٌن 

أمًن  -كتابو، فبٌنَّ أفَّ ٓنرُّؾ صالح الدين صوب بالد اٛنزيرة جاء بعد تلقيو َدْعوة من ُمظفَّر الدِّين ُكوُكرُبِي 
اِحب ِحْصن  فَعبَػَر الُفراَت من عند اْلِبًنَة، فتلقَّاه ُكوُكرُبِي واألمًُن نُوُر الدِّين ١ُنَمَّد اأُلْرتُِقيُّ ص -حرَّاف وقتئٍذ 

َفا، فضمَّ إىل دولتو الرُّىا وَسُروَج والرَّقََّة وقَػْرِقيِسَيا وَنِصيبٌَن.  َكيػْ
ْوِصل عاِصَمة ِصْنوِه األاتِبك ِعزِّ الدِّين مسعود األوَّؿ الزَّْنِكّي، 

َ
مُثَّ فكَّر صالح الدِّين يف ضمِّ اٞن

ََنْيشو بعد شهٍر، وسار إىل  انسحبـ، لكنَّو ٕٛٔٔنوفمرب  ٓٔىػ/ َٛٚ٘رَجب  ٔٔفحاصرىا يف 
َواِصَلة عرب السيطرة على البالد احمليطة هبم اليت يعتمدوف عليها يف 

َ
ِسْنجار؛ قاِصًدا إْضعاؼ معنوايت اٞن

 ـ، ورتَّب هبا حاميًة.ٕٛٔٔديسمرب  ٖٓىػ/ َٛٚ٘رَمضاف  ٕاإلمدادات. فاستوىل عليها يف 
واَجَهة ٓناُلف كاف قد شكَّ وبعقب ذلك 

ُ
ْوِصل وشاُه أَْرِميِنَية، وساَعدمها األمًُن استعدَّ ٞن

َ
لو أاتِبُك اٞن

ُقْطُب الدِّين إيْلغازي األُْرتُِقيُّ صاِحب مارِِدين، وعساِكُر َحَلب اليت كانت ٓنت حكم ِعماد الدِّين الثاين 
َحْرزـَ قُػْرب ـ ْنمَّع َجْيٌش كبًٌن على َسْهل ٖٛٔٔىػ/ َسْلخ فرباير ٛٚ٘ذي الَقْعَدة  ٗالزَّْنكّي. ففي 

بعثوا إليو ُرُساًل للتفاوض من أْجل الصُّْلح، فرفض. وعندما  مارِِدين، لكنَّهم ٞنَّا ٚنَِعوا ابْقِتاب صالح الدِّين
ْنزِلَة، مل جيد أحًدا؛ إذ رجع ِعزُّ الدِّين مسعوٌد وٓنصَّن خلف َأْسوار مدينتو 

َ
وصل صالُح الدِّين إىل تلك اٞن

ْوِصل يف ذلك الوقت.اٜنصينة، فلم ُيالِحقْ 
َ
 و صالح الدِّين، وَعَدَؿ عن ١ناولة االستيالء على اٞن

 ٗٔوٞنَّا أكَمل صالح الدِّين تنظيَم فُتوحاتو يف ِبالد اٛنَزيرة، ساَر مشااًل فاستوىل على مدينة آِمد يف 
دينة ٜنليفو ـ، ووىب مكتبَتها الضخمَة إىل القاضي الفاِضل. مث أقطع اٞنٖٛٔٔمايو  ٙىػ/ ١ُٜ٘ٚنرَـّ 

 األُْرتُِقّي نور الدِّين ١نمٍد صاحب ِحْصن َكْيفا.
قد أبَرـ اتِّفاقًا مع  -صاِحب َحَلب وقتئذ  -يف تلك األثناء وصلو خرٌب أبفَّ ِعماَد الدِّين َزْنكي الثاين 

١ُنرَـّ  ٌْٕٙن اتب، ويف الِفرِْنج؛ فسارََع صالح الدِّين بعبور هنر الُفرات من اْلِبًنَة، ُمْسَتولًيا يف طريقو على عَ 

                                           
 .ٕٕ٘ـ، صٕٗٔٓد(، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، دمحم مؤنس عوض: مئة كتاب عن صالح الدين األيُّويب )عرض ونق (ٕ)
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ـ َخيَّم أماـ َحَلب. مل يُػْبِد ِعَماُد الدِّين ُمقاَوَمًة طويلًة؛ فسلَّم َحَلَب، وأُِعديْت ٖٛٔٔمايو  ٕٔىػ/ ٜٚ٘
 فحكمها كتاِبٍع لصالح الدِّين. -َنِصيِبٌن وَسُروج والرَّقَّة  -إليو واليُة ِسْنجار ّندهنا التابِعة ٟنا 

فجلبْت  -صاِحب ِإْرِبل، وأخي ُكوُكرُبي  -الدين دعوًة من األمًن َزْين الدِّين يُوُسف مُثَّ تلقَّى صالح 
ًدا؛ إذ َقَطَع الُفراَت من عند اْلِبًنَة يف  إبريل  ٘ٔىػ/ ١ُ٘ٛٔنرَـّ  ٕٔاْسِتغاثُتو صالَح الدِّين إىل اٞننطقة ٠ُندَّ

ـ، حَّتَّ ٘ٛٔٔىػ/ آِخر أغسطس ٔٛ٘وىَل ُٗناَدى األُ  ٜٕيف  ـ، واستوىل على مدينة ميَّافارِِقٌن٘ٛٔٔ
ْوِصل؛ ومن مَثَّ تفرَّغ صالُح الدين أخًنًا ِٛنهاد الِفرِْنج.

َ
 انتهى األمُر بعقد ُصْلح شامل مع أاتِبك اٞن

ونظرًا ألمهِّيَّة ما كتبو لٌن بوؿ عن ضمِّ صالح الدِّين لبالد اٛنَزيرة قبل تفرُّغو ٛنهاد الِفرِْنج، خصصُت 
وقمُت بِتٗنة النَّصِّ اإل٤نليزي، وعلَّقُت عليو عرب التعريف ابألعالـ واألماكن، وضبطُتها َوْفَق  ىذا البحَث.

ظافَّ اليت استند  –التارخيية واٛنغرافية  -ما ورد يف اٞنصادر العربية 
َ
وما جاء على العمالت. كما بيَّنُت اٞن

(؛ فهي Camelبيَّة يف ترٗنتو لكلمة )اٛنَمَّازَة( إىل )إليها لٌن بوؿ. وقد ْنلَّى ٕنكُّن لٌن بوؿ من اللُّغة العر 
 "الناقة" ُنسب صاِحب "القاموس احمليط".

 م:8851-8851هـ/ 875-875محلة صالح الد ِّين على بالد اجلَزيرة سنة  -احملور األول
من ُمظفَّر الدِّين   َدْعوةً  -ـ ٕٛٔٔىػ/ أغسطس ٛٚ٘وىو ُُياِصر بَػًْنوت يف ربيع اآلخر  –تلقَّى صالح الدِّين 

( وقتئٍذ؛ كي أييت إىل بالد اٛنَزيرة لالستيالء عليها، ويُعِلمو أنَّو ١نُِبّّ Harranأمًن حرَّاف ) (ٖ)(Kukburyُكوُكرُبِي )
. أخًنً  ا قد لدولتو وانِصرُه. فكانت ىذه الدعوة سبًبا كافًيا لصالح الدِّين؛ حَّتَّ يتمكَّن من َتْصِفَية ِحسابو مع آؿ َزْنِكيٍّ

اليت عقدىا صالح الدِّين مع أُمراء بالد اٛنَزيرة  -( ُنسب تعبًن لٌن بوؿ Truga Deiأو ُىْدنَة الرَّبِّ ) –بلغِت اٟنُْدنَُة 

                                           
ـ. و"ُكوُكرُبي" اْسم تُػرْكيّّ معناه ابلعريّب: "ذئب أزرؽ". ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙؾ بن ُبْكِتِكٌن، ت َچُكوُكرُبِي بن َزْين الدِّين عليِّ ُكػوىو أبو سعيد   (ٖ)

ْوِصل 
َ
ْوَلة األاتِبكيَّة ابٞن البن األثًن، ٓنقيق عبد القادر أ٘ند طليمات، دار الكتب اٜنديثة، القاىرة، لو ترٗنة يف: التاريخ الباِىر يف الدَّ

ـ، ٖٕٔٓ، ٔ؛ ِمْرآة الزَّماف يف َتواريخ األْعياف لِسْبط ابن اٛنَْوزِّي، ٓنقيق إبراىيم الزيبق، دار الرسالة العاٞنية، بًنوت، طٖٙٔـ، صٜٜ٘ٔ
، ٓنقيق بشَّار عوَّاد معروؼ، مؤسسة الرسالة، بًنوت، ؛ التَّْكِملة لَوفَػَيات النػََّقلة للمُ ٕٖ٘-ٖٕٖ، صٕٕج ، ٖـ، جْٜٗٛٔنِذرِيِّ

؛ ٕٔٔ-ٖٔٔ، صٗـ، جٜٛٚٔ؛ َوفَػَيات األْعياف وأَنْباء أَبْناء الزَّماف البن خلِّكاف، ٓنقيق إحساف عّباس، دار صادر، بًنوت، ٖٗ٘ص
 .ٕٙ-ٛٗ، ص٘ـ، جٕٜٚٔ ربيع، مركز ٓنقيق الِتاث، القاىرة، ُمفرِّج الُكروب يف َأْخبار َبين أيُّوب البن واِصل، ٓنقيق حسنٌن دمحم

، ٚ٘ٙ، ٙ٘ٙ، ٘٘ٙ، ٗ٘ٙ، ٖ٘ٙ، ٕ٘ٙويرد اٚنُو يف بعض اٞنصادر واٞنراجع: "ُكوُكُبوري"، واتبعُت يف رٚنو ما ورد على َدرامِهو رقم )
 :( ابٞنتحف الربيطاين، انظرٜٙٙ، ٛٙٙ، ٚٙٙ، ٘ٙٙ، ٗٙٙ، ٖٙٙ، ٕٙٙ، ٔٙٙ، ٓٙٙ، ٜ٘ٙ، ٛ٘ٙ

S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, London, 1877, 
vol. iii, pp. 232-238. 
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ُٗنادى  ٓٔ، يف (٘)(Shah of Armeniaوشاه أَْرِميِنَية )( ٗ)(Sultan of Koniaوُسْلطاف ُقونَِية السَّْلجوقّي )
يف الواِقع كاف ىناؾ ُحَلفاُء قد ِعيَل  .(ٚ)، َأَجَلها(ٙ)(Senjaـ، على ضفاؼ هنر َسْنَجة )ٓٛٔٔأكتوبر  ٕىػ/ ٙٚ٘اأُلوىل 

َصبػُْرىم، ينتظروف فُػْرَصَة التػَّْرحيب بو عند هنر الُفرات، فرفع صالح الدِّين ِحصارَه عن بَػًْنوت. وبعد ىجوـٍ خداعيٍّ على 
ـٍ  ـ(، َعبَػَر الُفراَت ٕٛٔٔسبتمرب  ٕٔ-ٜٔىػ/ ُٛٚ٘ٗنَاَدى اأُلوىَل  ٕٓ-ٛٔ) َحَلب اليت مل يِقْف أمامها ِسَوى ثالثة أايَّ

ْوِصل إىل َدْعَوتِو للَغْزو، (ٛ)(Biraمن عند اْلِبًنَة )
َ
، فسارََع اتبِعوه إىل لقائو: أوَّاًل ُكوُكرُبِي الذي قد قاده َخْوفُو من جاِنب اٞن

                                           
ـ(، ٕٜٔٔ-ٙ٘ٔٔىػ/ ٛٛ٘-ٔ٘٘ىو السُّْلطاف ِعزُّ الدِّين ِقِليج أَْرْساَلف بن َمْسعود بن ِقِليج أَْرْساَلف، اٞنعروؼ بِقِليج أَْرْساَلف الثاين ) (ٗ)

. وضبطُت اْٚنَو ٔٚ، ص٘و "السَّْيف اأَلَسد"؛ فِقِليج أي السيف، وأَْرْسالف اسٌم تركيّّ معناه اأَلَسد. انظر: وفَيات األعياف، جومعىن اٚنْ 
 . انظر:Kilij Arslānُنسب ما ذكره لٌن بوؿ، وىو: 

S. Lane Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, G. P. Putnam's Sons, 
New York - London, 1906, p. 161; S. Lane-Poole, The Mohammedan Dynasties: 
Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions, Archibald 
Constable and Company, London, 1893, p. 135. 

سها ُسْكماف الذي كاف موىل ألحد ( كانت إمارة أَْرِميِنَية تتاخم إقليَم ِداَير َبْكٍر، و ٘) ؛ نسبة إىل ُمؤسِّ كانت ُتسمَّى أيًضا إمارة ُسْكماف الُقْطبِّ
 
َ
ْروانيٌن ُحكَّاـ أَُمراء السَّالِجقة، وقِد اشتهر ّنقدرتو العسكرية وشهامتو؛ لذا دعاه أىايل ِخالط واٞنناطق اجملاورة لتخليصهم من ظلم األْكراد اٞن

و ذ من ِخالَط قاعدًة إل ِداَير َبْكٍر. فاْنَّ مارتو، إىل ميَّافارِِقٌن أوَّاًل واستوىل عليها، مُثَّ ما لبث أف ٕنكَّن من إْخضاع معظم بالد أَْرِميِنَية، وأنَّ
ـ؛ حيث استوىل ٕٚٓٔىػ/ٗٓٙـ انتقل اٜنكم من بعده إىل أبنائو الذين توارثوا اإلمارة حَّتَّ سنة ٔٔٔٔىػ/٘ٓ٘وعندما ُتويفِّ سنة 

؛ عماد ٖٔٛ-ٖٖٚ، ص٘ـ، جٕٔٓٓوبيوف على أمالكهم. انظر: اتريخ ابن خلدوف، ٓنقيق خليل شحادة، دار الفكر، بًنوت، األيُّ 
ـ. ٖٗٔٔىػ/ٕٛ٘. وتزوَّج ِعماُد الدِّين اٝناُتوَف السُّْكمانِيََّة سنة ٕٛـ، صٕٓٔٓالدِّين خليل: عماد الدين َزْنِكّي، دار ابن كثًن، دمشق، 

، جامعة برنستوف، انظر: كتاب االعتب  .ٜٛ-ٛٛـ، صٖٜٓٔار ألسامة ابن ُمنِقذ، نشرة فيليب ِحيتِّ
لَّما وطئو اإلنساُف يرد أيًضا "َصْنَجة" ابلصاد، وىو هنٌر عظيٌم قرب ُٚنَْيساط، يرمي إىل الُفرات، ال يتهيَّأ َخْوُضو؛ ألفَّ َقراَره رمٌل سيَّاٌؿ، ك (ٙ)

، ومها من داير ُمَضر. انظر: معجم البلداف لياقوت اٜنََموّي، طبعة دار صادر، برِجلو ساؿ بو فغرَّقو، وىو جيري بٌن  ِحْصن َمْنُصور وَكْيُسـو
؛ كتاب الروضتٌن يف أخبار الدولتٌن النُّوريَّة والصَّالحيَّة أليب شامة، ٓنقيق إبراىيم الّزِيبق، مؤسسة ٕ٘ٙ-ٕٗٙ، صٖـ، جٜٚٚٔبًنوت، 

 .ٜ٘، صٖـ، جٜٜٚٔالرسالة، بًنوت، 
ِدر السُّْلطانيَّة وجيدر ابلذكر ىنا أفَّ لٌن بوؿ أثبت االْسَم الصحيح واٞنطابق لػ "معجم البلداف"، لكن بكسر السٌن، أمَّا عند هباء الدِّين )النَّوا

حاِسن الُيوُسِفيَّة، ٓنقيق ٗناؿ الدين الشياؿ، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، 
َ
يف طبعة وادي النيل ( فورد: "شنجة"، بينما ورد ٜٜـ، صٜٜٗٔواٞن

(، وعند ابن واصل )ُمفرِّج الُكروب، ٓنقيق ٗناؿ الدين الشياؿ، دار ٚٔ، صٕـ )جٔٚٛٔىػ/ٕٛٛٔللروضتٌن الصادرة ابلقاىرة سنة 
 (: "شيخة".ٓٓٔ، صٕـ، جٜٚ٘ٔالكتب والواثئق القومية، القاىرة، 

(ٚ) S. Lane Poole, Saladin, pp. 162-163. 
، وتقع على (Berea)ٓنمل ىذا االْسَم: اأُلوىَل قرية قدمية ترجع بتارخيها إىل الكنعانيٌن، و٘نلْت يف العهد الرُّوماينِّ اْسَم  ( ىناؾ أربع َمناِطقَ ٛ)

ؤدِّي إىل انبُػُلَس.ٙٔبعد 
ُ
ْلَعة قرية تقع أيًضا يف فلسطٌن، مشاؿ مدينة بَػْيَساف، وابلقرب منها تقع قػَ والثانية  كم مشاؿ الُقْدس، على الطريق اٞن
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الذي َأْحَضر ِفرَقَو اٜنربيََّة، وانضمَّ إليو. سقطْت أمامهم مدُف بالد  (ٓٔ)(Keyfaصاِحب ِحْصن َكْيفا ) (ٜ)مُثَّ نُوُر الدِّين
ـُ ُكلٍّ من الرُّىا ) (، Rakkaوالرَّقَّة ) ،(ٔٔ)(Saruj(، وَسُروج )Edessaاٛنَزيرة واحدًة تِْلَو اأُلْخرى. فخضع لو ُحكَّا

االنتصارات أاته اٝنرُب أبفَّ الِفرِْنَج قد أغاروا على  (. ويف ِخَضمِّ ىذهNisibinوَنِصيبٌن )( ٕٔ)(Karkisiyaوقَػْرِقيِسَيا )
ُرىا ونَػْقَوى على َقْصد  قُػَرى ِدَمْشق. فقاؿ صالُح الدِّين: دعوىم؛ "خُيرِّبوف قُػًرى ومنلك ِعَوَضها ِبالًدا، ونعود نُعمِّ

 .(ٖٔ)ِبالدىم"

                                                                                                                            
، وٟنا واٍد يُعَرؼ  –وىي الواردة ابٞننت  –َكوَْكب. أمَّا الثالثة  فهي مدينٌة ابلقرب من َحَلب، هبا قَػْلَعٌة حصينٌة على الُفرَات يف البَػرِّ الشرقيِّ

ـ، ٓٗٛٔرينو وديسالف، ابريس،  ةنشر  البُػْلَداف، وأمَّا الرابعة، فهي إِْلِبًنَُة األَْنَدُلِس، اٞندينة اٞنشهورة. انظر: أاب الِفدا: تقومي بوادي الزَّيْػُتوف.
 ؛ٜٕٙص

Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1976, p. 232. 
(ٜ) ( ، ، ٕٔج مرآة الزماف،ـ(. انظر: ٘ٛٔٔ-ٗٚٔٔىػ/ ٔٛ٘-ٓٚ٘ىو األمًن نُور الدِّين ١ُنَمَّد بن َفْخر الدِّين َقرا أَْرْساَلف بن داود األُْرتُقيُّ

 .ٜٙ، صٕ؛ مفرج الكروب، ج٘٘، صٖالروضتٌن، ج؛ ٕٓٚص
وَجزيرة ابن ُعَمر من ( ويُقاؿ: ِحْصن َكْيبا، كلمة أَْرِمِنيَّة، والنسبة إليو "اَٜنْصَكِفّي"، وىي بلدٌة وقلعٌة عظيمٌة ُمشرِفٌة على ِدْجلة بٌن آِمد ٓٔ)

، ٓنقيق فهمي سعد، وأ٘ند حطيط، عامل الكتب، ؛ َأْخبار الدُّ ٕ٘ٙ، صِٕداير َبْكر. انظر: معجم البلداف، ج َوؿ وآاثر اأُلَوؿ للِقْرماينِّ
بُػْلداف اِٝنالفة الشَّرقيَّة للسِتنج، ترٗنة بشًن فرنسيس، وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بًنوت،  ؛ٖٗ٘، صٖـ، جٕٜٜٔبًنوت، 
فتحها، انظر يف ذلك: اللُّباب يف هتذيب ( بكسر الكاؼ؛ والصواب بKeyfa. وواظب لٌن بوؿ على كتابة )ٗٗٔـ، صٜ٘ٛٔ

شاىًن واألْعالـ للذىب، ٓنقيق بّشار عّواد ٜٖٙ، صٔـ، جٜٓٛٔاألْنساب البن األثًن، دار صادر، بًنوت، 
َ
؛ اتريخ اإلسالـ وَوفَػَيات اٞن

ٓنقيق عبد الفتاح دمحم اٜنلو، ؛ طََبقات الشَّاِفعيَّة الكربى للسُّْبكي، ٛٚٔ، ص٘ٔـ، جٖٕٓٓمعروؼ، دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، 
 .ٖٗٔ، صٛـ، جٜٗٙٔو١نمود دمحم الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، 

 .ٕٙٔ، صٖبَػْلَدٌة قريبٌة من حرَّاف من ِداَير ُمَضَر. انظر: معجم البلداف، ج (ٔٔ)
سمَّى ابلعربية "اٜنََلْبة"، وكثًنًا ما ترد أيًضا "قَػْرِقيَسا" و"قَػْرِقيِسياء"، وىي ُمعرَّب كركيسيا مأخوٌذ من كرك (ٕٔ)

ُ
يس، وىو اْسٌم أَلْرساؿ اٝنَْيل اٞن

عر مقصورًا. وىي بلٌد على هنر اٝنابُور قُػْرب َرْحَبة ماِلك بن َطْوؽ، وعندىا مصبُّ اٝنابُور يف الُفرَات، فهي يف مث لٍث بٌن جييء يف الشِّ
يْت بَقْرِقيِسيَ  . انظر: ُمْعَجم البُػْلَداف، جاٝنابُور والُفرَات. وِقيَل: ٚنُِّ ؛ األْعالؽ اَٝنطًنة يف ذِْكر ٜٕٖ-ٕٖٛ، صٗا بن طهمورث الفارِِسيِّ

اد، ٓنقيق ُيٍن زكراي عبَّارة، دار إحياء الِتاث العريب، دمشق،  -ٔ٘ٔ، صٔ، ؽٖـ، جٜٜٔٔأَُمراء الشَّاـ واٛنَزِيَرة لِعزِّ الدِّين ابن شدَّ
ٖٔ٘. 

(13) S. Lane Poole, Saladin, pp. 169-170. 
-ٖٚٔ، صٔٔـ، جٔ٘ٛٔوىو ينقل عن ابن األثًن، انظر: الكامل يف التاريخ، نشرة كارؿ يوىاف تورنربج، مدينة أوبسالة السويدية، 

ٖٜٔ. 
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ْسِلم الوحيد
ُ
ْوِصل عاِصَمة ِصْنوِه اٞن

َ
َره إىل اٞن ْوِصِل القويََّة تصدْت ٛنميع ىجماتو؛ (ٗٔ)لذلك واَصَل َسيػْ

َ
. بَػْيَد أفَّ أْسوار اٞن

تحمِّسٌن، إذ مل تكْن فيهما ُشرَّافةٌ ( ٘ٔ)فالسُّوُر والَفصيلُ 
ُ
داِفعٌن اٞن

ُ
ؤف ( ٙٔ)قد ُمِلئا ابٞن

ُ
إالَّ وعليها ُمقاتٌِل، وَغصَِّت اٞندينُة ابٞن

َمْسعوٌد ُمستِعدِّا إلْنقاذ مدينتو من َوْطَأة اِٜنصار، حَّتَّ لو كاف ذلك والذَّخائِر وُمعدَّات اٜنرب. مع ذلك، كاف ِعزُّ الدِّين 
ائَم كاف ىو ُمْلك َحَلب اليت مل يكْن لدى ِعزِّ الدِّين اإلرادةُ  ا  - عرب اتِّفاٍؽ ُمشرٍِّؼ، إالَّ أفَّ َمْطَلَب صالِح الدِّين الدَّ بل وُرّنَّ

ـُ  .(ٚٔ)لُيجرب أخاه كي يتناَزَؿ عنها –الُقوَّة  جاوِروف أَْرِميِنَيةفسعى ُحكَّا
ُ
للتَّوسُّط، لكن يف غًن طائٍل؛ إذ  ( ٛٔ)وفاِرس اٞن

ْوِصل"
َ
 .(ٜٔ)كانت لدى صالح الدِّين إجابٌة واِحدٌة: "ِإمَّا َحَلب، وِإمَّا اٞن

ذ صالُح الدِّين لنفسو مكااًن ُِنِ ٕٛٔٔنوفمرب  ٓٔىػ/ َٛٚ٘رَجب  ٔٔومن مَثَّ بدأ التَّطويُق يف  ذاء ابب ِكْندة ـ، فأنَّ
(Kinda Gate)(ٕٓ)( لوؾ بُورِي

ُ
 Imadiyaاٟنُجوـَ عند ابب الِعَماِديَّة ) (ٕٔ)(Bury، وقاد أخوه اتُج اٞن

                                           
. لو ـ(ٖٜٔٔ-ٓٛٔٔىػ/ ٜٛ٘-ٙٚ٘( يقصد األاتِبَك ِعزَّ الدِّين َمْسعود األوَّؿ بن ُقْطب الدِّين َمْوُدود بن ِعماد الدِّين َزْنِكيٍّ الكبًن )ٗٔ)

 .ٕٕٛ-ٕٕٚ، صٔ، ؽٖ؛ األْعالؽ اَٝنطًنَة، جٖٕٓ، ص٘؛ َوفَػَيات األْعَياف، جٔٛٔترٗنة يف: التاريخ الباىر، ص
ِلُم  الدِّين ُمسْ ( الَفِصيل يف )ِلساف العرب(: حاِئٌط قصًٌن ُدوف ُسور اٞندينة واِٜنْصن. وقد كاف للَمْوِصل ُسوراف، فأمَّا األوَّؿ فقد بناه َشَرؼُ ٘ٔ)

ـ. وأمَّا السُّور الثاين فبناه ِعماُد الدِّين َزْنِكيّّ الكبًُن بعد ٓٓٔٔىػ/ٜٗٗسنة  ِجِكْرِمشُ بن قُػَرْيش الَعِقيليُّ وبىن فصيَلو األمًُن مَشُْس الدِّين 
ْسِتِشد ابهلل يف سنة 

ُ
ْوِصل بعد ِعَماد ؛ رشيد اٛنميلي: دولة األٛٚـ. انظر: التاريخ الباىر، صٖٖٔٔىػ/ِٕٚ٘حصار اٝنليفة اٞن

َ
اتِبكة يف اٞن

، رسالة ماجستًن، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،   .ٖٕٔ-ٕٕٔـ، صٜٛٙٔالدِّين َزْنِكيٍّ
 ( زوائُد تُوَضُع يف أَْطرَاؼ اأَلْسوار؛ ٓنليًة ٟنا.Weak Joint( الشُّرَّافة )ٙٔ)
ْوِصل، مُثَّ سلَّمها إىل أخيو ( كاف الصَّاِلُح إْٚناعيل بن نُور الدِّين قد أوصى قبل موتو بتٚٔ)

َ
و ِعزِّ الدِّين َمْسعود أاتِبك اٞن سليم َحَلب إىل ابن َعمِّ

التاريخ  ـ. انظر:ٕٛٔٔمايو  ٜٔىػ/ ٛٚ٘احملـر  ِٖٔعماد الدِّين الثاين صاِحب ِسْنجار، وأخذ عوَضها ِسْنجاَر، فدخلها ِعماُد الدِّين يف 
 S. Lane؛ٛٓٔ-ٚٓٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٚٚ، صٖ؛ الروضتٌن، جٜٕٚ-ٕٛٚ، صٕٔ؛ مرآة الزماف، جٕٛٔالباىر، ص

Poole, Saladin, p. 165. 
ط. انظر: ( يقصد هبلواَف بن إيلدكز صاِحب مَهََذاف، وقَػرَا أَْرْساَلف صاِحب أَْذَربِيجاف، وشاه أَْرِمن َظِهًَن الدِّين ُسْكماف صاِحب ِخالٛٔ)

 .ٕٖٔ، ٖٕٔ-ٕٕٔ، صٕ؛ ُمفرِّج الُكروب، جٖٓٔ-ٕٓٔانيَّة، ص؛ النَّواِدر السُّْلطٕٖٔ، صٔٔالكامل، ج
(19) S. Lane Poole, Saladin, pp. 170-171. 

 .ٖٕٔ-ٕٕٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕٗٔ، صٖ. انظر أيًضا: الروضتٌن، جٕٖٔ، صٔٔوىو ينقل من: الكاِمل، ج
ْوِصل  ( أف ِعزَّ الدِّين َمْسعوًداٜٛٔ( ذكر ابُن األثًن )التاريخ الباىر، صٕٓ)

َ
وىو بٌن ابب ِكْندة وابب  –ىو "الذي فتح الباَب الغريبَّ يف اٞن

ْوِصل، ص –الِعراؽ 
َ
؛ ٕٗٔومل يكْن ىناؾ ابٌب فجاء َحَسًنا، وانتفع بو أىُل ذلك الصَّْقع". وانظر: رشيد اٛنميلي: دولة األاتبكة يف اٞن

ْوِصل يف العصر األاتبكي، نشرة إضاءات موصلية، أكتوبر ميسوف العباجيي: الكاِمل يف التاريخ البن األثًن مصدرًا لدراس
َ
ة ِخَطط اٞن

ْوِصل، راجع: رحلة ابن ُجبَػًْن، دار صادر، بًنوت، ٗ، صٙٚـ، العدد ٖٕٔٓ
َ
؛ رحلة ابن ٕٓٔـ، صٜٚٙٔ. وللمزيد عن أْبواب اٞن

، بًنوت، ط  .ٔٛ، صٕـ، جٜٚٛٔ، ٔبطوطة، دار إحياء العلـو
ُلوؾ أبو سعئٕ)

ُ
تَّة، كاف أِديبًا ٔٙٔٔىػ/ نوفمرب ٙ٘٘د بُورِي بن أَيُّوب، ُوِلَد يف ذي اِٜنجَّة سنة ( ىو اتج اٞن ـ، وىو أصغر أوالد أبيو السِّ

َ وىو يف الثانية والعشرين من ُعُمره يـو اٝنَِميس  ـ على مدينة َحَلب من ٖٛٔٔيونيو  ٙٔىػ/ َٜٚ٘صَفر  ٖٕشاِعرًا، لو ديواُف ِشْعٍر. ُتويفِّ



 / مجلة علمية محكمة مجلة دراسات موصلية ى
 هـ3665م /ذو القعدة  4244( القسم االول / حزيران 35العدد )

ي 
ي الدولي الثان 

اض   عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس واالفتر
 الثالث عشر الميالدي( -السابع الهجري/السابع  -الجزيرة الفراتية  تاريــــخ وحضارة )القرن األول 

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

 ى

 
 

(711) 

Gate)(ٕٕ)( بينما توىلَّ نُوُر الدِّين صاِحب ِحْصن َكْيفا َمهمََّة ابب اِٛنْسر ،Gate of the Bridge)(ٕٖ) لكْن مل .
حاَوالت العقيمة سحب صالُح الدِّين َجْيَشو ُْنِْد ٗنيُع ُجُهوِدىم نَػْفًعا 

ُ
حَكِم، مُثَّ بعد شهٍر من اٞن

ُ
أماـ الِبَناء اٜنجريِّ اٞن

ـٍ حَّتَّ وصل إىل ِسْنجار ) َواِصَلة عرب السيطرة على البالد احمليطة هبم Sinjarوسار ثالثة أايَّ
َ
(، قاِصًدا إْضعاؼ معنوايت اٞن

دَّة ٙنسة عشر يوًما ظلَّ صالُح الدِّين واِقًفا اليت كانوا يعتمدوف عليها يف اإلمدادا
ُ
ت. دافعْت ِسْنجاُر ِدفاًعا ُمستِميًتا، وٞن

ـ Sapor( معركَتو الُكرْبى ضد سابُور )Constantineأماـ األْسوار اليت عندىا خاض قسطنطٌُن ) ( يف األايَّ
خل صالح الدِّين اٞندينة، فنهبها ُجْنده ـ دٕٛٔٔديسمرب  ٖٓىػ/ ٛٚ٘، مُثَّ يف الثاين من شهر َرَمضاف (ٕٗ)اٝنالية

أْعماؿ النَّهب. مل ينجْح صالُح الدِّين إالَّ يف ٘ناية الناِئب  ِخَضمِّ الغاِضبوف، وخرقوا ُكلَّ َقواعد ضْبط النػَّْفس يف 
 (ٕ٘)وُمقدَّميو

ُ
ْوِصل ُمكرَّمٌن. بعد ترتيب حاميٍة بِسْنجار، استعدَّ صالح الدِّين ٞن

َ
ىم إىل اٞن واَجهة ٓناُلف كاف قد شكَّلو ، وسًنَّ

ْوِصل وشاُه أَْرِميِنَية، وساَعدمها أمًن مارِِدين )
َ
ىػ/ ٛٚ٘وعساِكُر َحَلب. مُثَّ يف راِبع ذي الَقْعَدة ( ٕٙ)(Maridinأاتِبُك اٞن

                                                                                                                            
بظاِىر َحَلب، مُثَّ ٘نلو صالُح الدِّين بعد ذلك إىل  و أصابتو ٞنَّا كاف أخوه صالُح الدِّين ُياصرىا، فُدِفَن يف َمقاـ إبراىيم طعنٍة برُكبت

؛ ٙٙٔ، صٖ؛ الروضتٌن، جٜٕٚ، صِٕٔدَمْشق وَدفَػَنو هبا. و"بُورِي" لفٌظ تُػرِْكيّّ معناه ابلعربية "ذئب". لو ترٗنة يف: مرآة الزماف، ج
ْطلوب يف َأْخبار َبين أيُّوب البن أَيْػَبك الدَّوادارّي، ٗٗٔ-ٖٗٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕٜٕ-ٜٕٓ، صٔاألعياف، ج وفيات

َ
ّر اٞن ؛ الدُّ

. وانظر بعًضا من ٕ٘ٙ، صٕٔ؛ اتريخ اإلسالـ، جٚٚـ، صٕٜٚٔٓنقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، اٞنعهد األٞناين لآلاثر، القاىرة، 
ر وَجريدة الَعْصر للِعماد الكاتب، "قسم الشعراء الشَّاـ"، ٓنقيق شكري فيصل، اجملمع العلمي العريب، دمشق، شعره يف: َخريدة الَقصْ 

، ٠نلة الثقافة، ٓٓٗ-ٖٜٖ، صٔـ، جٜ٘٘ٔ  .ٖٓٔـ، العدد ٜٔٗٔيونيو  ٕٗ؛ ٗناؿ الدِّين الشَّيَّاؿ: شاِعر من البيت األيُّويبِّ
يداف إىل الرََّبض اأَلْعلى. ٖٖٔٔىػ/ٕٚ٘الدِّين َزْنِكيٍّ الكبًن، أمر بفْتحو يف سنة ( أو الباب الِعماديُّ نسبة إىل ِعماد ٕٕ)

َ
، ومنو خُيرَج من اٞن

ْوِصل، صٛٚانظر: التاريخ الباىر، ص
َ
 .ٗ؛ العباجيي: الكاِمل مصدرًا لدراسة ِخَطط اٞن

ْوِصل القدمية، ٚنُِّي ابب اِٛنْسر ِنْسَبة إىل اِٛنْسر ٖٕ)
َ
ْوِصل ونينوى، قريٌب ( أحد أْبواب اٞن

َ
الذي أنشأه َمْرَواف بن ١ُنَمَّد، وىو ِجْسٌر يربط بٌن اٞن

ْوِصل، ص
َ
ْوِصل. انظر: دولة األاتبكة يف اٞن

َ
جاِىِديِّ بظاِىر اٞن

ُ
ْوِصل، صٕٗٔمن اٛناِمع اٞن

َ
 .ٖ؛ الكاِمل مصدرًا لدراسة ِخَطط اٞن

ـ، ٖٛٗروماينِّ قسطنطٌن واٞنلك سابور الثاين ذي األكتاؼ قُػْرب ِسْنجار يف سنة دارْت َرَحى ىذه اٞنعركة الشهًنة بٌن اإلمرباطور ال (ٕٗ)
َوؿ الفارسيَّة يف العراؽ لعلّي ظريف األعظمي، مطبعة الفرات، بغداد،   .ٖ٘-ٖٗـ، صٕٜٚٔفكاف النصر حليف سابُور. انظر: اتريخ الدُّ

حداث ونظًنهتا من العصر الروماين، وىي ٚنة تكرَّرت كثًنًا يف كتابو عن ونلحظ ىنا َمزية اتسمت هبا كتاابت لٌن بوؿ، وىي ربطو بٌن األ 
 صالح الدِّين.

ْوِصل. انظر: الكامل، ج  (ٕ٘)
َ
، ٔٔكاف انِئَب ِسْنجار وقتئٍذ َشَرُؼ الدِّين أمًن أمًناف ىندوا، وىو أخو ِعزِّ الدِّين َمْسُعود صاِحب اٞن

 .ٖٕٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕ٘ٔ، صٖ؛ الروضتٌن، جٕ٘ٛ، صٕٔج ؛ مرآة الزماف،ٖٓٔ؛ النوادر السلطانية، صٕٖٔص
ْوِصل ِعّز ا (ٕٙ)

َ
، وىو ابن خاؿ صاِحب اٞن مئٍذ ىو ُقْطُب الدِّين إيْلغازي بن أَْلِب بن ٕنِْراتش األُْرتُقيُّ لدِّين مسعود وزوج صاِحُب مارِِدين أايَّ

؛ ٕٙٛ، صٕٔ؛ مرآة الزماف، جٕٕٖ، صِٔٔخالط. انظر: الكامل، جابنتو، وابن أخت شاه أَْرمن َظهًن الدِّين ُسْكماف صاحب 
 .ٖٖٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕٗٔ، صٖالروضتٌن، ج
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ا ٚنَُِعوا ٓنت مارِِدين، لكنَّهم ٞنَّ ( ٕٚ)(Plain of Harzemَحْرزـَ )ـ ْنمَّع َجْيٌش عظيٌم على َسْهل َٖٛٔٔسْلخ فرباير 
ُرُساًل للتفاوض من أْجل الصُّْلح، فقاؿ: ستكوف إجابَػُتهم على سهل  -على الفور  -بعثوا إليو  ابْقِتاب صالح الدِّين

إىل  دِّينَحْرَزـ. كاف تَػْهديده كاِفًيا؛ إذ وىلَّ ٗنيُع اٜنَُلفاِء اأَلْدابَر ال يَػْلُووف على شيٍء، ُكلّّ إىل بلده. وعندما وصل صالُح ال
؛ فقاؿ كاتُِبو  .(ٜٕ): "ذىبوا بُقلوِب النِّساء، وقد جاؤوا وىم رِجاٌؿ"(ٕٛ)السَّْهل، مل جيد ىنالك من ُمقاوـٍ

ْوِصل، لكنَّ صالَح الدِّين مل ُيالِحقْ 
َ
و، رجع األاتِبُك ِعزُّ الدِّين َمْسعوٌد الَقْهَقَرى، ومرَّة أُْخرى ٓنصَّن خلف َأْسوار اٞن

اَوالت االستيالء على تلك اٞندينة يف الوقت الرَّاِىن. مُثَّ ٞنَّا أكَمَل تنظيَم فُػُتوِحو يف ِبالد اٛنَزيرة ّنُقتَضى وَعَدَؿ عن ُكلِّ ١نُ 
ـٍ Amidنظامو القائِم على اإلْقطاعات العسكريَّة، ساَر مشااًل، وبعد ِحصاٍر ٞندينة آِمد )  ٗٔوذلك يف  –( داـ ٖنانيَة أايَّ

ُشيَّدة من ( ٖٓ)(Enceinteاستوىلَّ عليها، برغم اٜناِمل ) –ـ ٖٛٔٔمايو  ٙىػ/ ١ُٜ٘ٚنرَـّ 
ْزَدوِج ألْسوارىا الضخمة اٞن

ُ
اٞن

شكَّل طبيعيِّا عرب منحىن على شكل ىالٍؿ يف هنر ِدْجلة. 
ُ
البازَلت األسود، وأْبواهبا اٞنصنوعة من اٜنديد، واٝنَْنَدؽ اٞنائيِّ اٞن

ُكوَّنة من "مليوف  كانت ىذه اٞندينة زاِخرًة ابلَغَنائِم ا
لثمينة، وابألسلحة الوفًنة. فوىب صالح الدِّين مكتبتها الضخمة اٞن

ثقَّف  (ٖٔ)ِكتاٍب"
ُ
. مث أقَطع صالُح الدِّين (ٕٖ)الذي انتخب منها ِ٘نَْل َسْبعٌن َٗنَّازةً  –القاضي الفاِضل  –إىل ُمسَتشاره اٞن

ْعَقَل إىل نُور الدِّين صاِحب حصن َكْيفا، حلي
َ
فو الَويفِّ الشَّْهم. ويف تلك األثناء وصلو خرٌب َمفاده أفَّ ِعماَد الدِّين ىذا اٞن

م يضرموف النَّاَر يف ُزروع بالده ابلشَّاـ ويضعوف السَّْيَف على رِقا ب الثاين صاِحب َحَلب قد أبرـَ اتِّفاقًا مع الِفرِْنج، وأهنَّ
. (ٖٖ)(Hatapْلِبًنَة، ُمْسَتولًيا يف طريق عودتو على َعٌْن اتب )أىلها؛ لذلك سارَع صالح الدِّين بعبور هنر الُفرات من ا

                                           
 .ٕٗٔ، صٖ؛ الروضتٌن، جٕٓٗ، صٕ( َضْيعٌة بٌن مارِِدين وُدنَػْيَسر، وىي من أْعماؿ مارِِدين. انظر: ُمْعَجم البُػْلَداف، جٕٚ)
. وانظر: ٖٛـ، صٜٚٛٔالشَّامّي، ٓنقيق فاحل صاحل حسن، مؤسسة عبد اٜنميد شوماف، عمَّاف، يقصد الِعماد الكاِتب، انظر: البَػْرؽ  (ٕٛ)

 .ٕٚٔـ، صَٜٜٚٔسنا البَػْرؽ الشَّامّي للفْتح البُػْندارّي، ٓنقيق فتحية النرباوي، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، 
(29) S. Lane Poole, Saladin, pp. 171-172. 

 .ٖٗٔ، صٖالروضتٌن، جب من: ونقل اٞنؤلف قوؿ الِعماد الكاتِ 
( مصطلٌح فرنسيّّ يشًن إىل "الضميمة الدفاعية الرئيسة للتحصٌن". وميثل للقلعة اٝنطَّ الدفاعيَّ الرئيَس ألبراج Enceinteاٜناِمل ) (ٖٓ)

 جدارىا واٛندراف الساترة احمليطة هبا. راجع:
Hugh Chisholm, "Enceinte", Encyclopædia Britannica, 9 (11th ed.), Cambridge 
University Press, 1911, p. 368; Stephen Friar, The Sutton Companion to Castles, 
Stroud: Sutton Publishing, 2003, p. 105. 

، نقاًل عن أيب شامة. انظر: الروضتٌن، ج (ٖٔ)  .ٙٗٔ، صٖعزا لٌن بوؿ ىذا االقتباس إىل ابن أيب طيٍّ
 ىو: مليوف وأربعوف ألف كتاٍب. –امة، ونقاًل عن ابن أيب طيٍّ أيًضا ُنسب أيب ش –والعدد الدقيق 

اَزُة يف )القاموس احمليط(: الناقة؛ فأوردىا لٌن بوؿ:  (ٕٖ) ( مركٌب سريٌع يتَّخذه النَّاُس يف ٖ٘ٔ: ٔ. ويف )اٞنعجم الوسيط Camelاٛنَمَّ
 .ٖ، ىامش ٙٗٔ، صٖاٞندف، شبو العجلة اليت ْنرُّىا اٝنيُل. وانظر: الروضتٌن، ج

 .ٙٚٔ، صٗقلعٌة حصينٌة ورستاؽ بٌن َحَلب وأَْنطَاِكيَّة، وكانت تُعَرؼ بُدُلوؾ، وُدُلوؾ رستاقها. انظر: معجم البلداف، ج (ٖٖ)
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ْيداف اأَلْخَضر )ٖٛٔٔمايو  ٕٔىػ/ ١ُٜ٘ٚنرَـّ  ٕٙويف 
َ
( أماـ َحَلب. مل Green Meydanـ خيَّم صالح الدِّين يف اٞن

ـَ الَعْودَة إىل َمْعَقلو األوَّؿ بِسْنجار. وكاف يُػْبِد ِعماُد الدِّين الثاين ُمقاَومًة طويلًة؛ فهو مل يكْن ١َنْبواًب من ِقَبل أىل َحلَ  ب، فرا
فاَوضاُت 

ُ
صالح الدِّين من جانِبو حريًصا ُكلَّ اٜنرص على تقويَّة إمرباطوريتو ّنُْلك عاِصمة مشاؿ بالد الشَّاـ. فدارِت اٞن

إىل ِعماد الدِّين  -ِصيِبٌن وَسُروج والرَّقَّة نَ  -حوؿ الِعَوض ُمقاِبل تسليم َحَلب، فُأِعديْت واليُة ِسْنجار ّندهنا التابِعة ٟنا 
 .(ٖٗ)الذي كاف عليو أْف ُيُكَمها كتاِبٍع لصالح الدِّين، بشرط ُمشارَكتو يف جهاد الِفرِْنج عندما يُطَلب منو ذلك

ل اإلْفريقيِّ حَّتَّ . فمن ِدْجَلة إىل النِّيل، وعلى طوؿ السَّاحِ (ٖ٘)إفَّ ُمْلَك َحَلب جعل صالَح الدِّين أقوى حاكٍم ُمْسِلمٍ 
، ُكلُّ ذلك أقرَّ بُسْلطتو. وُدِعَي لو يف اٛنََواِمع من مكََّة إىل بالد اٛنَزيرة.  َطرابُػُلس، وكثًن من اٞندف الكربى وشعوب شَّتَّ

 Rexاستخدـ صيغَة "ملك ٗنيع ملوؾ الشَّْرؽ ) (ٖٙ)(Lucius IIIلذلك ٞنَّا كتب إىل البااب لوسيوس الثالث )
omnium regum orientalium ابلنسبة ٛنميع األَُمراء الشرقيٌن الواِقعٌن  -وبال شكٍّ  –("، ومن مَثَّ كاف

اذ خُ  سيِطَر بال ُمنازٍِع على ىذه الرُّْقعة الواِسعة، كاف ما يزاؿ عليو أنَّ
ُ
ْطوة ضمن حيِّزه ىو اٞنلُك السَّيُِّد. لكْن كي يكوف اٞن

ْوِصُل ُروَِّعْت، وُسْلطاُف ُقونَِية السَّْلجوقيُّ صار صديًقا،  ُأْخرى؛ فهو مل يَػُعْد لديو ما خيشاه من
َ
ِقَبل الشرؽ وال الشماؿ: فاٞن

متدة وراء اٛنِباؿ ّنُحاذاة السَّاِحل الشَّاميِّ من أَْنطاِكيَّة 
ُ
لكْن بَِقَي حَّتَّ اآلف ذلك الِقطاُع الضَّيُِّق من األْرض اٞن

(Antioch( إىل َعْسقالف )Ascalon )–  أي( اٞندف الواِقعة خلف هنَري العاِصيThe Orontes ِّواألُْرُدف )
(The Jordan َناف اٜناِجزة ْسِلمٌن  –(، ومرتفعات لُبػْ

ُ
َقدَّس لدى اٞن

ُ
ْقِدس نفُسو، وىو اٞن

َ
وأَىمُّ من ذلك ُكلِّو بقي بَػْيُت اٞن

عادية الذي َشطَرَ 
ُ
ِسيحيٌن على َسواٍء. ذلكم الِقطاُع من األقاليم اٞن

َ
قدَّسُة اليت   واٞن

ُ
٣َنْلكَتو، وتلكم اُٜنصوُف واٞندُف واألماكُن اٞن

                                           
(34) S. Lane Poole, Saladin, pp. 172-173. 

، ٙٗٔ-٘ٗٔ، صٖج؛ الروضتٌن، ٗٓٔ-ٕٓٔالنوادر السلطانية، ص؛ ٕٖٚ، ٕٖٙ-ٕٖٗ، صٔٔواٞنؤلف ينقل من: الكامل، ج
ٔ٘ٚ-ٔ٘ٛ. 

أملك البالَد، وَعِلْمُت قاؿ صالُح الدِّين ٞنَّا َمَلَك َحَلَب: "وهللِا ما ُسرِْرُت بَفْتح مدينة كُسُروري بفْتح ىذه اٞندينة، واآلف قد تبيَّنُت أنَّين  (ٖ٘)
(: "واستقرَّ ُمْلُك صالِح الدِّين ٕٖٚ، صٔٔكامل، ج. وقاؿ ابُن األثًن )الٛٙٔ، صٖأفَّ ُمْلكي قِد استقرَّ وثَػَبَت". انظر: الروضتٌن، ج

 فثَػَبَت َقَدُمو بتسليمها، وكاف على َشَفا ُجْرٍؼ ىاٍر". -وكاف ُمزَْلَزاًل  -ّنُْلِكها 
ليفر فيتاليس ـ يُِقرُّ فيها بتسلُّم خطاٍب عرب أو ٖٛٔٔىػ/ُٜٚ٘نِشَرْت بعُض رسائل صالح الدِّين ابلالتينية. منها واحدٌة إىل البااب سنة  (ٖٙ)

(Oliver Vitalis( ـُ من العاِدؿ إىل البااب لوسيوس الثالث ( تتعلَّق ابٞنوضوع ذاتو. Lucius III( بشأف َأْسرى اٜنرب. ورسالٌة أقد
ع (، وواحٌد من اإلمرباطور إىل صالح الدِّين. ميكن االطِّالFrederick Barbarossaيوجد أيًضا خطاابف إىل ِفرِْدرِيك بَػْربَروسَّا )

 عليها يف:
Ralph de Diceto, ed. Stubbs, vol. ii., pp. 25-27, 56, 57; Itinerarium Peregrinorum et 
Gesta Regis Ricardi (1190-1192), ed. Stubbs, Rolls Series, Vol. xxxviii. a, London, 
1864, vol. i., pp. 37-42. 
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ليبيٌن كانت ما تزاؿ ُٓنَكُم بَقْبضٍة حديديٍَّة من ِقَبل أْعدائو، وذلكم الوادي السَّعيُد من هنر األُْرُدفِّ حيث تُػْقرَُع َأْجراُس الص
هي
َ
ؤذِّف الَعْذب اٞن

ُ
ْسِلمٌن". وكي تعوَد اَٝنَشبيَُّة بُقوٍَّة بداًل من َشْدِو اٞن

ُ
ب، ُكلُّ ىذا كاف َحَجَر َعْثرٍة أماـ "ُسْلطاف اإلْسالـ واٞن

ؤِمنٌن َكرًَّة أُْخرى وُتكَسر َشوْكُة الِفرِْنج، ال ميكن 
ُ
قدَّسُة إىل َكَنف اٞن

ُ
أْف خَيُْلَد  –فيما خيصُّو ىو على األقلِّ  –اٞندينُة اٞن

 .(ٖٚ)للرَّاحة
 م:8851-8858هـ/858د ِّين الثانية على بالد اجلَزيرة سنة محلة صالح ال -احملور الثاين

ْوِصل القاضي هَباَء الدِّين ابَن شدَّاٍد يف بعثٍة دبلوم
َ
اسيٍَّة، ٞنَّا عاد صالُح الدِّين إىل ِدَمْشق وأقاـ هبا، سًنَّ إليو أاتِبُك اٞن

ـَ هَباُء الدِّين إىل إببْ  –وّنُواَفقة اٝنليفة العبَّاسّي النَّاِصر لِدين هللا  -وعهد إليو  راـ ُشروط الصُّْلح مع صالح الدِّين. فَقِد
فَلِقَي من صالح  - (ٖٛ)ُصْحَبة "َشْيخ الشُّيوخ" بَْدر الدِّين -ـ ٗٛٔٔفرباير  ٕ٘ىػ/ ٜٚ٘ذي الَقْعَدة  ِٔٔدَمْشق يف 

التَّوصُّل إىل اتِّفاٍؽ، إالَّ أنَّو ثبت يف نَػْفِس صالح الدِّين ُكلَّ ٗنيٍل من اإلْكراـ واالْحِتاـ. وبَرْغم عدـ قدرة هَباء الدِّين على 
ه؛ ليكوف يف خدمتو. ولكوف هَباء الدِّين سفًن أمًٍن ُمناِفٍس، مل يستِطْع ( ٜٖ)الدِّين منو أَْمٌر، حَّتَّ إنَّو عرض عليو َمْنِصًبا يتوالَّ

ْوِصل يف (ٓٗ)أْف يقَبل ىذا العرضَ 
َ
 .(ٔٗ)ـٗٛٔٔمارس  ٕٕىػ/ ٜٚ٘ة ذي اِٜنجَّ  ٚ؛ فعادِت البعثُة إىل اٞن

صاِحب َجزيرة ابن ُعَمر، وابن أخي ِعزِّ  -( ٕٗ)(Sinjar-Shahأعَقب ذلك سفاراٌت ُأْخرى من ِسْنَجر شاه )
ْوِصل 

َ
ما من (ٖٗ)(Arbelaومن صاِحب إْرِبل ) -الدِّين َمْسعود أاتِبك اٞن ، اللذين قدَّما الوالَء لصالح الدِّين على أهنَّ

                                           
(37) S. Lane Poole, Saladin, pp. 173-174. 

ـ ٕٖٚٔلكتاب النوادر السلطانية الصادرة يف لَْيدف سنة  Albertus Schultensلٌن بوؿ ىذا اللقَب ُمعتِمًدا على نشرة  رد( أو ٖٛ)
على أفَّ لقَبو ىو "َصْدر الدِّين".  -( ّٔٔٔنا فيها نشرة الشياؿ لػ )النوادر السلطانية، ص –(، يف حٌن أٗنعِت اٞنصادُر العربيَّة ٙ٘)ص

ـ. لو ترٗنة يف: ٗٛٔٔىػ/ُٓٛ٘يوخ أبو القاِسم عبد الرَّحيم بن أيب البَػرَكات إْٚناعيل النػَّْيسابوريُّ مُثَّ البَػْغَداِديُّ، ُتويفِّ يف سنة وىو َشْيُخ الشُّ 
، ٕٔاتريخ اإلسالـ، ج؛ ٘٘ٔ، صٕمفرج الكروب، ج؛ ٕٔٔ-ٕٓٔ، صٖ؛ الروضتٌن، جٖٖٓ-ٕٖٓ، صٕٔمرآة الزماف، ج

 .ٓٗٙص
. انظر: عرض عليو التَّدْ  (ٜٖ) وفيات ؛ ٕٔٔالنوادر السلطانية، صريَس ّنَْدَرَسة َمنازِؿ الِعزِّ ابلُفْسطاط؛ لوفاة ُمدّرِسها البَػَهاء الدَِّمْشِقيِّ

 .ٛٛ، صٚاألعياف، ج
-ٜٖٔانية، صـ. انظر: النوادر السلطٛٛٔٔىػ/ٗٛ٘مل يلتِحْق هَباُء الدِّين ِندمة صالح الدِّين ليكوف أحَد ُمستشاريو إالَّ يف سنة  (ٓٗ)

 .ٛٛ، صٚ؛ وفيات األعياف، جٚ، صٗ؛ الروضتٌن، جٔٗٔ
(41) S. Lane Poole, Saladin, p. 191. 

 .ٔٗٔ-ٜٖٔ، ٕٔٔولٌن بوؿ يعتمد على رواية هَباء الدِّين نفِسو، انظر: النَّوادر السُّْلطانية، ص
ب الدِّين َمْودود بن َزْنِكيٍّ الكبًن، كاف ظالًِما لرعيتو وُجْنده وحرميو، حَّتَّ ( ىو ُمِعزُّ الدِّين ِسْنَجر شاه بن َسْيف الدِّين غازي الثاين بن ُقطْ ٕٗ)

ُذيَّل على الروضتٌن أليب شامة، ٓنقيق إبراىيم الزيبق، دار ٕٛٓٔىػ/٘ٓٙإنَّو سجن أوالده بقلعٍة؛ فقتلو ابُنو غازي يف سنة 
ـ. لو ترٗنة يف: اٞن

؛ سًن أْعالـ النُّبالء، ٜٛٔ-ٚٛٔ، صٖ؛ مفرج الكروب، جٕٕٓ، صٔـ، جٕٓٔٓبًنوت،  الرسالة العاٞنية، ودار البشائر اإلسالمية،
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ْوِصل من ىذه االْنشقاقات، وشرع يف ُمعاقَبة صاِحب إْرِبل الذي جلبِت اْسِتغاثُتو يف . وب(ٗٗ)أْتباعو
َ
دىيّّ استاء أاتِبُك اٞن

١ُنرَـّ  ٕٔمن عند اْلِبًنَة يف  -كما حدث يف ٘نلتو السابقة   –النِّهاية صالَح الدِّين إىل اٞننطقة من جديٍد؛ إذ َقَطَع الُفراَت 
أفَّ ىناؾ ( ٙٗ)(Ras-el-Ayn، وَعِلَم وىو برَْأِس الَعٌْن )(٘ٗ)، فانضمَّ إليو ُكوُكرُبِيـ٘ٛٔٔإبريل  ٘ٔىػ/ ٔٛ٘سنة 

ْوِصل
َ
. مل يُلِق صالُح الدِّين اباًل بتهديداهتم، وساَر َصْوَب (ٚٗ)اْئِتالفًا بٌن أَُمراء البالد الشرقيَّة من أْجل الدِّفاع عن أاتِبك اٞن

ْوِصل يف  عند َسْفح َتلِّ  (ٛٗ)(Duneysirُدنَػْيَسر )
َ
مارِِدين؛ حيث انضمَّْت إليو َعساِكُرىا، فوصل أماـ أْسوار مدينة اٞن

َرىا من اٝنََواِتٌن؛ ليشَفعن إليو ويسألنو (ٜٗ)ـ٘ٛٔٔىػ/ يونيو ٔٛ٘شهر ربيع األوَّؿ سنة  . وُسًدى سًنَّ األاتِبُك واِلَدتَو وَغيػْ
، لكْن مل  صاَٜنَة؛ إِذ اسُتقِبلن بُكلِّ اْحِتاـٍ

ُ
 .(ٔ٘): لقد كاف صالُح الدِّين صعَب اٞنِراس(ٓ٘)يُػْعَط ٟننَّ أيُّ َوْعدٍ اٞن

                                                                                                                            
، ٖٔ؛ اتريخ اإلسالـ، جٚٓ٘، صٕٔـ، جٜٜٙٔ، ٔٔٓنقيق بشار عواد معروؼ، و١نيي ىالؿ السرحاف، مؤسسة الرسالة، بًنوت، ط

 .ٕٔٔ-ٔٔٔص
، ٖـ. انظر: الروضتٌن، جٜٓٔٔىػ/ٙٛ٘خ األصغر لُكوُكرُبِي، ُتويفِّ سنة ؾ بن ُبْكِتِكٌن، األَچ( يقصد َزْيَن الدِّين يُوُسف بن عليِّ ُكوٖٗ)

 .ٜٛٔص
 .ٙ٘ٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٜٛٔ-ٜٚٔ، صٖ؛ الروضتٌن، جٖٔٔانظر عن سفارتيهما: النوادر السُّْلطانيَّة، ص (ٗٗ)
ي؛ ألنَّو كاف قد بذؿ لصالح الدين ٙنسٌن ألف ديناٍر إْف ( ذكر ابن األثًن أفَّ صالَح الدِّين ٞنَّا وصل إىل حرَّاف قبض على صاِحبها ُكوُكربُِ ٘ٗ)

ْوِصل، فلمَّا وصل صالُح الدِّين إىل حرَّاف مل َيِف لو ّنا بذؿ من اٞناؿ وأنكر ذلك؛ فقبض عليو، مُثَّ أطلقو وأعاد إلي
َ
و مدينيَت ىو قصد اٞن

 .ٖٖٙ، صٔٔالكامل، جحرَّاف والرُّىا؛ ٢نافَة ا٥نراؼ النَّاس عنو ببالد اٛنَزيرة. انظر: 
َسر، ومشهورة أو "رَْأس َعٌْن"، تنطقها العامَّة "رَْأس الَعٌْن"، وىي مدينٌة كبًنٌة مشهورٌة من مدف بالد اٛنَزيرة بٌن حرَّاف وَنِصيبٌن وُدنَػيْ  (ٙٗ)

 .ٗٔ-ٖٔ، صٖبكثرة عيوهنا اليت ُتشكِّل اٞننبَع لنهر اٝنابُور. انظر: معجم البلداف، ج
. انظر: النوادر السُّْلطانية، ص علم صالحُ  (ٚٗ) : ٙٔٔالدِّين ذلك من رسوؿ اٞنلك ِقِليج أَْرْساَلف بن مسعود السَّْلجوقيِّ صاِحب بالد الرُّـو

 .٘ٙٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕٕٚ، صٖالروضتٌن، ج
اُر من ٗنيع اٛنهات؛ فهي ٠َنَْمُع ( بلدٌة عظيمٌة مشهورٌة من نواحي بالد اٛنَزيرة قُػْرب مارِِدين، بٌن َنِصيِبٌن ورأس َعٌْن. أيٛٗ) يت إليها التُّجَّ

روا الطُّرقات، وٟنذا ِقَيل ٟنا: ُدنَػْيَسر، وىي لفٌظ ُمركٌَّب عجميّّ، وأصلو دنياسر، ومعناه رأس الدنيا، وعادة العجم يف األٚناء اٞنض افة أف يُؤخِّ
وفيات ؛ ٛٚٗ، صٕقاؿ ٟنا: "قوج ِحصار". انظر: معجم البلداف، جاٞنضاَؼ عن اٞنضاؼ إليو، و"سر" ابلعجميِّ رأس. وٟنا اْسٌم آَخُر يُ 

 . وضبطها ايقوت بكسر السٌن، واٞنثبت وفق ما ذكره ابُن َخلِّكاف ولٌن بوؿ.ٚٗٔ، ص٘األعياف، ج
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٕٕٛ-ٕٕٚ، صٖ؛ الروضتٌن، جٚٔٔ-ٙٔٔ( انظر: النوادر السلطانية، صٜٗ)
ْوِصل، أحضر صٞنَّا قدمْت والِ  (ٓ٘)

َ
الُح دُة اٞنلك ِعزِّ الدِّين َمْسعود ومعها ابنُة نُوِر الدِّين ١نمود إىل ُمعسَكر صالِح الدِّين ّندينة بَػَلٍد قبل اٞن

ٟنكَّارّي وعليَّ الدِّين أْصحابَو واستشارىم فيما يفعلو ويقولو، فأشار أكثُرىم إبجابتهن إىل ما طلنب منو، إالَّ أفَّ الفقيَو ِضياء الدِّين عيسى ا
ْشطوب 

َ
ْوِصل  –بن أ٘ند اٞن

َ
ْوِصل ال يِتَؾ المرأٍة؛ فإفَّ ِعزَّ الدِّين ما أَرَسلهنَّ إالَّ وقد  –ومها من بلد اٟنكَّاريَّة من أْعماؿ اٞن

َ
قاال لو: "ِمْثل اٞن

باٍت، لكنَّو َسْرعاَف ما ندـ نَدامَة الُكَسِعيِّ على عجز عن ِحْفظ البلد"، فوافق ذلك ىوى صالح الدِّين أبنَّو سيملك البلَد، فأعادىنَّ خائِ 
واِصَلة يف الدِّفاع عن مدينتهم. انظر: الكامل، ج

َ
؛ ٖ٘ٓ، صٕٔ. ويف )مرآة الزماف، جٖٖٚ، صٔٔردِّىنَّ بعد أْف رأى اْسِتماتَة اٞن
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واِصَلُة لؤلسوإ، وبذلوا أنفَسهم بُقوَّة اليأس، فأثبت اِٜنصاُر َفَشَلو كَسابِقو. وقدَّـ ِخالٌؼ وقع يف أَْرِميِنَية
َ
َذرِيَعًة  استعدَّ اٞن

نَهك بعيًدا، إىل
ُ
( اٞنعروفة َنوِّىا الطَّيِّب. وأخذ صالُح Diyar-Bekrِداَير َبْكٍر ) ألْجل َسْحب صالح الدِّين َجْيشو اٞن

ـ، مُثَّ عاد ٘ٛٔٔىػ/ آِخر أغسطس ُٔٛ٘ٗناَدى اأُلوىَل  ٜٕيف ( ٕ٘)(Mayyafarikinالدِّين مدينَة ميَّافارِِقٌن )
ْوِصل. لكِن اآلف قد أتى َمْوَسُم اأَلْمطار بعد قَػْيظ الصَّْيف اٜنارِؽ،

َ
حاَصرة اٞن

ُ
ومل يكِن القائُِد وال الُقوَّاُت قاِدرين على  ٞن

. فبدأ بصالح الدِّين مرٌض أزَعجو وأقَلقو؛ فاضطرَّ إىل الرحيل إىل حرَّاف ألْجل تغيًن اٟنواء؛ وألنَّو  ٓنمُّل اٞنناخ غًن الصحيِّ
شبو ميٍِّت. ابَدَر إليو أخوه العاِدُؿ من كاف ابلكاد قاِدرًا على اْمِتطاء َصْهَوة فَػَرِسو، وصل إىل قَػْلعة صديقو ُكوُكرُبِي وىو 

ْوت فِتًة طويلةً 
َ
الضبابية  ىذه األجواء. ويف (ٖ٘)َحَلب ومعو َأِطبَّاُء الَبالِط، لكن بقي صالُح الدِّين يتأرَجُح ما بٌن اٜنياة واٞن

ِميو وحلَّفهم أُرِجف بُدنُػوِّ أَجلو، ففكَّر كثًٌن من أقارِبو يف فُػْرصة ِخالفَتو، بَْل إفَّ صالَح الدِّ  ين نفَسو فقَد األَمَل؛ فجَمع ُمقدَّ
 .(ٗ٘)ألْوالده

يَػٌْنِ بدأ صالُح الدِّين يتماثَُل للشفاء، ولكْن ببطٍء، وُنُلوؿ أوائل ذي اِٜنجَّة سنة  ـُ الطُّبػْ ىػ/ ٔٛ٘بعد أْف جاَوَز اِٜنزا
ْوِصل على ر ٙٛٔٔهناية فرباير 

َ
أسها هَباُء الدِّين الذي أتى للتفاوض من أْجل ـ كاف قاِدرًا على اْسِتقباؿ سفارٍة من اٞن

ا بسبٍب من اٞنرض واٝنطر، (٘٘)الصُّْلح . وألفَّ صالَح الدِّين كاف َأْضَعَف من أْف يُفكِّر يف القياـ َُنْملٍة، ومع رِقٍَّة يف قلِبو ُرّنَّ
الد الواِقعة حوؿ َشْهَرُزور ـ(، أخذ ّنُوِجبو ٗنيَع البٙٛٔٔمارس  ٖىػ/ َٔٛ٘رِضَي ابتِّفاٍؽ )يف يـو َعَرَفة 

(Shahrzur)(٘ٙ )-  لكنَّو ترؾ لؤلاتِبك ِعزِّ الدِّين َمْسعود ُمْلَك بالِد بٌن هنَري ِدْجلة والُفرات  -أي ما وراء هنر الزَّاب

                                                                                                                            
عود كانت بعد ُمْلِك صالح الدِّين مدينَة ( أفَّ شفاعَة واِلَدة ِعزِّ الدين مسٔٚٔ-ٓٚٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٖٕٗ، صٖالروضتٌن، ج

 ميَّافارِِقٌن.
(51) S. Lane Poole, Saladin, pp. 191-192. 

 .ٖٖٚ-ٖٖٙ، صٔٔولٌن بوؿ يعتمد على رواية ابن األثًن، انظر: الكامل، ج
ا كانت أحسنت أشهر مدينة بِداَير َبْكر، ٚنُِّيْت "َميَّا بِْنٍت" ابْسِم أوَّؿ َمْن بنتها، و"فارقٌن" ىو ا (ٕ٘) ِٝنالؼ ابلفارسية يُقاؿ لو: ابرجٌن؛ ألهنَّ

يْت بذلك. انظر: معجم البلداف، ج  .ٖٕٛ-ٖٕ٘، ص٘خندقها؛ فُسمِّ
، ٖ؛ الروضتٌن، جٖ٘ٓ، صٕٔ؛ مرآة الزماف، جٜٔٔعن مرضة صالح الدِّين اٞنشهورة ُنرَّاف، راجع: النوادر السلطانية، ص (ٖ٘)

 .ٔٚٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٖٕ٘ص
(54) S. Lane Poole, Saladin, pp. 192-193. 

 .ٖٔٗ-ٜٖٖ، صٔٔويعتمد لٌن بوؿ على ابن األثًن، انظر: الكامل، ج
 .ٕٚٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٖٕٚ، صٖ؛ الروضتٌن، جٕٓٔ-ٜٔٔانظر: النوادر السلطانية، ص (٘٘)
وكانت منتصَف طريقهم إىل بيت انٍر ٟنم، وكانت مضمومًة  إحدى ُكور إقليم ُحْلواف، تقع بٌن إْرِبل ومَهََذاف، ومعناىا "نصف الطريق"، (ٙ٘)

ْوِصل حَّتَّ فُػّرِقْت يف آِخر حكم الرَّشيد. انظر: معجم البلداف، ج
َ
 .ٖٙٚ-ٖ٘ٚ، صٖإىل اٞن
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(111) 

نابِر وضْرِب السِّ (ٚ٘)اليت كانت وقتئٍذ ٓنت سيطرتو
َ
. (ٛ٘)كَّة ابٚنِْو، شريطة اْعِتافو الكاِمل بسيادتو عرب اٝنُْطبة لو على اٞن

، وغدا أاتِبُك (ٜ٘)وّنُقتَضى ىذا االتِّفاؽ ُضمِّْت ٗنيُع بالد اٛنَزيرة الشماليَّة وُجْزٌء من ُكْرِدْستاف إىل إمرباطورية صالح الدِّين
ْوِصل أحَد أْتباعو

َ
 .(ٓٙ)اٞن

 اخلامتة:
 اعتمد لٌن بوؿ يف حديثو عن ٘نلة صالح الدِّين لضمِّ إْقليم اٛنَزيرة على:

 "( الكاِمل يف التاريخ" البن األثًن نشرة اٞنستشرؽ السويدي تورنربجTornberg الصادرة يف لَْيدف يف )
 ـ، ومل خُيرِّج اقتباساتو منو، فقمُت بعزوىا.ٙٚٛٔ-ٙٙٛٔالسنوات 

 ( النَّوادر السُّْلطانية" لَبهاء الدِّين ابن شدَّاد نشرة اٞنستشرؽ اٟنولندي شولتنز"Schultens الصادرة ) يف لَْيدف
ـ، ومل خُيرِّج اقتباسو منو كذلك، فقمُت ابلتنويو إليها وعزوىا ىي األخرى. كما بيَّنُت ما أورده لٌن ٕٖٚٔسنة 

توَّفَّ سنة 
ُ
بوؿ ُمصحًَّفا، نقاًل عن ىذه النشرة القدمية؛ فذكر لقَب شيخ الشيوخ إْٚناعيل البغدادّي اٞن

 ٞنصادر العربية على أفَّ لقبو "َصْدر الدِّين"."بَْدر الدين"، يف حٌن أٗنعِت ا ـٗٛٔٔىػ/ٓٛ٘
  البَػْرؽ الشَّامّي" للِعماد الكاتب، نقاًل عن "الروضتٌن" أليب شامة، طبعة وادي النِّيل الصادرة ابلقاىرة سنيَت"

 ـ.ٔٚٛٔ-ٓٚٛٔ
 .نقاًل عن "الروضتٌن" أليب شامة ، ًنة الصَّالحيَّة" البن أيب طيٍّ  "السِّ
  ٍابٞنتحف الربيطاين أوردمها لٌن بوؿ؛ ليُبٌنِّ تبعيَة حكَّاـ إقليم اٛنَزيرة لصالح الدِّين، وقد  ىذا َنانب أربع عمالت

 أَثبتُّ ما ورد على ىذه العمالت من كتاابٍت؛ لفائدهتا.
 

                                           
عزِّ ِسْنَجر شاه صاِحب َجزيرة ابن ُعَمر،  (ٚ٘)

ُ
وأعطاىا للَمواِصلة  كاف صالُح الدِّين قد أخذ البالَد الواقعة بٌن هنَري ِدْجلة والُفرات من اٞن

 .ٕٓٔضمن شروط ىذا االّتِفاؽ. انظر: النوادر السلطانية، ص
؛ ٖ٘ٓ، صٕٔ؛ مرآة الزماف، جٕٓٔ؛ النوادر السلطانية، صٖٔٗ-ٖٓٗ، صٔٔللمزيد عن ىذا االتِّفاؽ، راجع: الكامل، ج (ٛ٘)

 .ٕٚٔ-ٔٚٔ، صٕ؛ مفرج الكروب، جٖٕٚ-ٖٕ٘، صٖالروضتٌن، ج
ح عمالٌت معدن (ٜ٘) قد ظهر على أنَّو سيٌِّد ُمهيِمٌن على عملة أَُمراء بالد اٛنَزيرة التاِلٌَن، يٌة يف اٞنتحف الربيطاينِّ أفَّ اْسَم صالح الدِّين ُتوضِّ

ـ؛ أمًن ِحْصن َكْيفا ٜٓٔٔ-٘ٛٔٔىػ أو ٙٛ٘ىػ، ٘ٛ٘ىػ، ٗٛ٘ىػ، ٖٛ٘ىػ، ٔٛ٘يف السنوات اٞنذكورة: أَمًن مارِِدين )يُوُلق أَْرْساَلف( يف 
ـ؛ سيِّد إْرِبل ٜٛٔٔ-ٛٛٔٔىػ أو ٘ٛ٘ىػ، ٗٛ٘ـ؛ أمًن اٛنَزيرة )ِسْنَجر شاه( يف ٛٛٔٔ-٘ٛٔٔىػ أو ٗٛ٘ىػ، ٔٛ٘ماف( يف )ُسكْ 

ْوِصل )ِعّز الدِّين َمْسعود( يف ٜٔٔٔىػ/ٚٛ٘)ُكوُكرُبي( يف 
َ
ـ. وانظر لوحة ٜٔٔٔ-ٜٛٔٔىػ أو ٚٛ٘ىػ، ٙٛ٘ىػ، ٘ٛ٘ـ؛ وأاتِبك اٞن

 : العمالت اٞنعدنية التالية. انظر
S. Lane Poole, Saladin, p. 193, footnote no. 1. 

(60) S. Lane Poole, Saladin, p. 193. 
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 عمالٌت ألْتباع صالح الد ِّين يف بالد اجلَزيرة
 

 
 (ٔٙ)أمًن ِحْصن َكْيفا

 

 

 
 
 

 (ٕٙ)أمًن مارِِدين

 
 
 

 (ٖٙ)ي صاِحب إْرِبلُكوُكربُ 

                                           
ـ. ُكِتَب على وجهها /سنة أربع وٖننٌن و/ ٙنسمئة/. ٛٛٔٔىػ/ٗٛ٘(، ُضرَِبْت يف سنة ٖٓٗعملٌة ٥ناسيٌة ابٞنتحف الربيطاين، رقم ) (ٔٙ)

. ]وىذا الشكُل ُمقتَبٌس من عملة اإلمرباطور أغسطس والقائد أغريبا اليت ُضرَِبْت بنيموسوس[ويوجد شكٌل لتمثاَلٌْنِ نصَفٌْن، ظهرًا لظهٍر. 
ك وُكِتَب على الظهر يف اٛنانب األيسر /اٞنلك الناصر/. وُكِتَب يف اٛنانب األمين /يوسف بن أيوب/. وُكِتَب يف الوسط /لدين هللا/ اٞنل

 أَْرْساَلف/ بن أُْرُتق ُمِعٌن اإلما/ـ الناصر/. انظر:العادؿ قطب/ الدين ُسْكماف بن/ دمحم بن َقرا 
S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 129. 

ـ. ُكِتَب على وجهها يف اٛنانب األمين /حساـ الدين ٘ٛٔٔىػ/ٔٛ٘(، ُضرَِبْت يف سنة ٜٖٛعملٌة ٥ناسيٌة ابٞنتحف الربيطاين، رقم ) (ٕٙ)
، على رأسو إكليٌل، ويده اليمىن على صدره. يُو/. ويف اٛنانب ا من احملتمل أنو [أليسر /ُلق بن إْيل غازي/. ويوجد شكٌل لتمثاٍؿ نصفيٍّ

. وُكِتَب ]ُمقتَبٌس من عملة أراتفاسديز ونقفور: لكنَّ الثوَب مربوٌط يف الوسط، بينما يكوف على العملة البيزنطية مربوطًا على الكتف األمين
٤نمة سداسية ذات صفوٍؼ منقوطة /أيوب/ اٞنلك الناصر/ صالح الدنيا/ والدين يوسف/ بن/. وُكِتَب بٌن النجمة على الظهر داخل 

 السداسية والدائرة اٝنارجية اٞننقوطة /ضرب/ سنة/ أحد/ ٖنانيػ/ ٙنسػ/ مائة/. انظر:
Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 148. 
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ْوِصل

َ
 :(ٗٙ)أاتِبك اٞن

 قائمة املصادر واملراجع
 املصادر واملراجع العربية:-أوًل 
 ـ(.الكامل يف التاريخ.)نشرة، كارؿ يوىاف تورنربج(.مدينة أوبسالة السويدية.ٔ٘ٛٔابن األثًن.) -ٔ
 ـ(.اللُّباب يف هتذيب األْنساب.دار صادر.بًنوت.ٜٓٛٔابن األثًن.) -ٕ
ْوِصل. )ٓنقيق، د.عبد القادر أ٘ند طليمات(.دار الكتب ٜٜ٘ٔألثًن.)ابن ا -ٖ

َ
ـ(.التاريخ الباِىر يف الدَّْوَلة األاتِبكيَّة ابٞن

 اٜنديثة. القاىرة.
.بًنوت.ٔـ(.الرحلة.طٜٚٛٔابن بطوطة.) -ٗ  .دار إحياء العلـو
 ـ(.الرحلة.دار صادر.بًنوت.ٜٚٙٔابن ُجبَػًْن.) -٘
 دوف.)ٓنقيق، أ.خليل شحادة(.دار الفكر.بًنوت.ـ(.اتريخ ابن خلٕٔٓٓابن خلدوف.) -ٙ
 ـ(.َوفَػَيات األْعياف وأَنْباء أَبْناء الزَّماف.)ٓنقيق، د.إحساف عبّاس(.دار صادر.بًنوت.ٜٛٚٔابن خلِّكاف.) -ٚ

                                                                                                                            
ـ. على وجهها يوجد ٕنثاٌؿ يتجو انحية اليمٌن، ٜٔٔٔىػ/ٚٛ٘(، ُضرَِبْت يف إرِْبل يف سنة ٕ٘ٙاين رقم )عملة ٥ناسية ابٞنتحف الربيط (ٖٙ)

أبو/  وُكِتَب /اٞنلك الناصر يوسف بن أيوب كوكربي بن علي/. وُكِتَب على ظهرىا /نصر هللا/ الناصر لدين/ أمًن اٞنؤمنٌن عدة/ الدنيا والدين
  ضرب ىذا الفلس إبربل سنة سبع وٖنانٌن/ ... سػػتمائة/ لدين/. انظر:دمحم. وُكِتَب يف اٟنامش /بسم هللا

Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 232. 
ْوِصل يف سنة ٜٕ٘عملة ٥ناسية ابٞنتحف الربيطاين رقم ) (ٗٙ)

َ
ـ. على وجهها صورة شخص جالس القرفصاء ٜٛٔٔىػ/٘ٛ٘(، ُضرَِبْت ابٞن

رفوعتٌن، وأسفل مرفقيو ٤نٌم. وعلى جانَب الشخص خارِج اٟنالؿ ُكِتَب يف اليمٌن /ضرب ابٞنوصل/. ويف الشماؿ ُيمل ىالاًل بٌن يديو اٞن
/وٖنانٌن وٙنسمائة/. وعلى جانَب الرأس، داخل اٟنالؿ، على اليمٌن ُكِتَب /سنة/. ويف الشماؿ /ٙنس/. وعلى ظهرىا، ُكِتَب يف اٛنانب 

انب األيسر /اٞنلك الناصر/. ويف الوسط /مسعود بن مودود/ ال إلو إال هللا دمحم/ رسوؿ هللا الناصر/ لدين هللا األمين /اٞنلك العادؿ/. ويف اٛن
 /. انظر:]يوسف بن أيوب[أمًن اٞنؤ/منٌن عدة الدنيا و/الدين أبو نصر دمحم/ 

Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 186. 
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حاِسن الُيوُسِفيَّة.)ٓنقيق، د.ٗناؿ الدين الشياؿ(.ٜٜٗٔابن شداد.هباء الدِّين.) -ٛ
َ
مكتبة ـ(.النَّواِدر السُّْلطانيَّة واٞن

 اٝنا٤ني.القاىرة.
األْعالؽ اَٝنطًنة يف ذِْكر أَُمراء الشَّاـ واٛنَزِيَرة.)ٓنقيق، د.ُيٍن زكراي عبَّارة(.دار إحياء ـ(.ٜٜٔٔابن شداد.عز الدين.) -ٜ

 الِتاث العريب.دمشق.
(.جامعة برنستوف.ٖٜٓٔابن ُمنِقذ.أسامة.) -ٓٔ  ـ(.كتاب االعتبار.)نشرة فيليب ِحيتِّ
ـ(.ُمفرِّج الُكروب يف َأْخبار َبين أيُّوب.)ٓنقيق، د.ٗناؿ الدين الشياؿ، د.حسنٌن ٕٜٚٔـ، ٜٚ٘ٔابن واِصل.) -ٔٔ

 .دمحم ربيع(.مركز ٓنقيق الِتاث.القاىرة
 رينو وديسالف(.ابريس. ةنشر ـ(.تقومي البُػْلَداف.)ٓٗٛٔأبو الِفدا.) -ٕٔ
ة.)ٓنقيق، أ.إبراىيم الزِّيبق(.مؤسسة ـ(.كتاب الروضتٌن يف أخبار الدولتٌن النُّوريَّة والصَّالحيَّ ٜٜٚٔأبو شامة.) -ٖٔ

 الرسالة.بًنوت.
ُذيَّل على الروضتٌن.)ٓنقيق، أ.إبراىيم الزيبق(.دار الرسالة العاٞنية.ودار البشائر ٕٓٔٓأبو شامة.) -ٗٔ

ـ(.اٞن
 اإلسالمية.بًنوت.

 اتريخ الدَُّوؿ الفارسيَّة يف العراؽ.مطبعة الفرات.بغداد.ـ(.ٕٜٚٔاألعظمي.علي ظريف) -٘ٔ
 ـ(.َسنا البَػْرؽ الشَّامّي.)ٓنقيق، د.فتحية النرباوي(.مكتبة اٝنا٤ني.القاىرة.ٜٜٚٔاري.الفتح.)البُػْند -ٙٔ
.رسالة ماجستًن.كلية ٜٛٙٔرشيد.)اٛنميلي. -ٚٔ ْوِصل بعد ِعَماد الدِّين زَْنِكيٍّ

َ
ـ(.دولة األاتِبكة يف اٞن

 اآلداب.جامعة اإلسكندرية.ـ
 بًنوت.ـ(.معجم البلداف.دار صادر.ٜٚٚٔاٜنموي.ايقوت.) -ٛٔ
 ـ(.عماد الدين َزْنِكّي.دار ابن كثًن.دمشق.ٕٓٔٓخليل.عماد الدِّين.) -ٜٔ
ْطلوب يف َأْخبار َبين أيُّوب.)ٓنقيق، د.سعيد عبد الفتاح ٕٜٚٔالدَّواداري.ابن أَيْػَبك.) -ٕٓ

َ
ّر اٞن ـ(.الدُّ

 عاشور(.اٞنعهد األٞناين لآلاثر.القاىرة.
.مؤسسة ٔٔبشار عواد معروؼ، د.١نيي ىالؿ السرحاف(.طـ(.سًن أْعالـ النُّبالء.)ٓنقيق، د.ٜٜٙٔالذىب.) -ٕٔ

 الرسالة.بًنوت.
شاىًن واألْعالـ.)ٓنقيق، د.بّشار عّواد معروؼ(.دار الغرب ٖٕٓٓالذىب.) -ٕٕ

َ
ـ(.اتريخ اإلسالـ وَوفَػَيات اٞن

 اإلسالمي.بًنوت.
.دار الرسالة ٔىيم الزيبق(.طـ(.ِمْرآة الزَّماف يف َتواريخ األْعياف.)ٓنقيق، أ.إبرأِٖٕٓسْبط ابن اٛنَْوزِّي.) -ٖٕ

 العاٞنية.بًنوت.
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ـ(.طََبقات الشَّاِفعيَّة الكربى.)ٓنقيق، د.عبد الفتاح دمحم اٜنلو، د.١نمود دمحم ٜٗٙٔالسبكي.اتج الدين.) -ٕٗ
 الطناحي(.دار إحياء الكتب العربية.القاىرة.

.٠نلٜٔٗٔيونيو  ٕٗالشَّيَّاؿ.ٗناؿ الدِّين.) -ٕ٘  .ٖٓٔة الثقافة.مصر.العدد ـ(.شاِعر من البيت األيُّويبِّ
ْوِصل يف العصر ٖٕٔٓالعباجيي.ميسوف.)أكتوبر  -ٕٙ

َ
ـ(.الكاِمل يف التاريخ البن األثًن مصدرًا لدراسة ِخَطط اٞن

 .ٙٚاألاتبكي.نشرة إضاءات موصلية.العدد 
ـ(.َخريدة الَقْصر وَجريدة الَعْصر."قسم الشعراء الشَّاـ".)ٓنقيق، د.شكري ٜ٘٘ٔالعماد الكاتب.) -ٕٚ

 ل(.اجملمع العلمي العريب.دمشق.فيص
 البَػْرؽ الشَّامّي.)ٓنقيق، فاحل صاحل حسن(.مؤسسة عبد اٜنميد شوماف.عمَّاف.ـ(.ٜٚٛٔالعماد الكاتب.) -ٕٛ
 ـ(.مئة كتاب عن صالح الدين األيُّويب عرض ونقد.دار اآلفاؽ العربية.القاىرة.ٕٗٔٓعوض.دمحم مؤنس.) -ٜٕ
 اأُلَوؿ.)ٓنقيق، فهمي سعد، وأ٘ند حطيط(.عامل الكتب.بًنوت.ـ(.َأْخبار الدَُّوؿ وآاثر ٕٜٜٔالقرماين.) -ٖٓ
ـ(.اتريخ مصر يف العصور الوسطى.)ترٗنة وٓنقيق وتعليق، د.أ٘ند سامل ٕٕٓٓالف بوؿ.ستانلي.) -ٖٔ

 .الدار اٞنصرية اللبنانية.القاىرة.ٚسامل(.ط
 واد(.مؤسسة الرسالة.بًنوت.ـ(.بُػْلداف اِٝنالفة الشَّرقيَّة.)ترٗنة، بشًن فرنسيس، وكوركيس عٜ٘ٛٔلسِتنج.) -ٕٖ
ٖٖ- (. ْنِذرِيِّ

ُ
 ـ(.التَّْكِملة لَوفَػَيات النػََّقلة.)ٓنقيق، د.بشَّار عوَّاد معروؼ(.مؤسسة الرسالة.بًنوت.ٜٗٛٔاٞن

 املراجع األجنبية:-اثنًيا
1. Benvenisti. (1976) The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem. 
2. Chisholm. Hugh. (1911) "Enceinte", Encyclopædia Britannica, 9 (11th 

ed.), Cambridge University Press. 
3. Friar. Stephen. (2003) The Sutton Companion to Castles, Stroud: 

Sutton Publishing. 
4. Lane Poole. Stanley. (1906) Saladin and the Fall of the Kingdom of 

Jerusalem, G. P. Putnam's Sons, New York – London. 
5. Lane-Poole. Stanley. (1877) Catalogue of Oriental Coins in the British 

Museum, London. 
6. Lane-Poole. Stanley. (1893) The Mohammedan Dynasties: Chronological 

and Genealogical Tables with Historical Introductions, Archibald 
Constable and Company, London. 


