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 :البحثملخص 
مدينة ميافارقُت من مدن اٞتزيرة الفراتية اكتسبت شهرهتا من خالل صمودىا وصمود ملكها ا١تلك الكامل االيويب       

ف القرن السابع ا٢تجري/الثالث عشر ا١تيالدي ىاجم ا١تغول البالد اإلسالمية بوجو الغزو ا١تغويل, حيث انو ويف منتص
م. مث تقدموا ٨تو بالد الشام واٞتزيرة الفراتية, وقد ٕٛ٘ٔىـ/ ٙ٘ٙو٘تكنوا من القضاء على ا٠تالفة العباسية يف بغداد سنة 

حيدة اليت رفضت االستسالم للمغول, وفشل ٘تكنوا من االستيالء على معظم تلك البالد, وكانت ميافارقُت ىي ا١تدينة الو 
ا١تغول يف احتالل ا١تدينة بسبب حصانة أسوارىا واستبسال أىلها يف الدفاع عنها فحاصروا ا١تدينة بشدة ودام حصارىم 

امل ١تيافارقُت ما يقرب العامُت, ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفدت أقواهتم, و٘تكن ا١تغول من اسر ا١تلك الك
واحضروه أمام ىوالكو وىو أسَت مكبل ابلقيود فواجهو الكامل بكل شجاعة وسبو وبصق يف وجهو ٦تا أاثر غضب 
ىوالكو فقتلو, مث قطعوا رأسو وطافوا بو يف بالد الشام حىت وصلوا بو إىل دمشق وعلقوه ىناك. وبعد عودة دمشق إىل 

لرأس وىو من مساجد دمشق قيل أن رأس اٟتسُت بن علي بن أيب ا١تسلمُت ًب أنزال رأس ا١تلك الكامل ودفن يف مسجد ا
 طالب قد دفن بو. 

 : اٞتزيرة الفراتية ـــ مدينة ميافارقُت ــــ  ا١تلك الكامل ـــ ا١تغول.  الكلمات االفتتاحية 
Abstract: 
     The city of Mayafariqin is one of the cities of Al-Djazīra that gained its 

fame through its steadfastness and the steadfastness of its king, Al-Kamel 

Al-Ayyubi, in the face of the Mongol invasion. In the first century AH / 

thirteenth century AD, the Mongols attacked the country and were able to 

eliminate the Abbasid Caliphate in Baghdad in the year 656 AH / 1258 AD.  

They were able to advance towards the Levant and Al-Djazīra, and they 

were able to seize most of those countries, and this was the only city that 

refused to surrender to the Mongols.  Hulagu got angry and killed him, then 

they cut them off and roamed with him in the Levant until they reached his 

head to his head, which led to his appearance on his head. Damascus and 

hung him there. After the return of Damascus to the Muslims, the head of 

King al-Kamil was lowered and buried in the Ras Mosque, which is one of 

the mosques of Ras al-Malik bin Abi Talib, where he was buried. 

   Key words: Al-Djazīra - the city of Mayyafariqin - Al-Malik Al-Kamil - 

the Mongols.       

 
 
 



 مجلة علمية محكمة  مجلة دراسات موصلية /  
  ( القسم 35العدد )

 هـ3665م /ذو القعدة  4244/ حزيران  الثان 
  
  الدول  الثان 

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

 4244شباط  46-43

ISSN. 1815-8854 

  
(456) 

 املقدمة
يف بداية القرن السابع ا٢تجري/ الثالث عشر ا١تيالدي ظهرت قوة مهجية لقبائل بدائية غَت مستقرة نشأت يف ىضبة      

بائل ٖتت أمرتو ويربزوا كقوة عا١تية ويؤسسوا أكرب منغوليا, وقد أستطاع أحد زعمائهم وأٝتو جنكيز خان أن يوحد تلك الق
 إمرباطورية عرفتها البشرية يف مدة قصَتة نسبيا وعرفت ىذه القوة ابسم ا١تغول أو التتار.

مث توسعت دولة ا١تغول على حساب األقاليم اجملاورة حىت أصبحت ٕتاور البالد اإلسالمية, ويف منتصف القرن       
الثالث عشر ا١تيالدي توجهت ٨توىا إلسقاط ا١تمالك اإلسالمية الغَت موحدة وا١تتنازعة فيما بينها,  السابع ا٢تجري/ القرن

وبعد القضاء على ا٠تالفة العباسية يف بغداد استطاع ا١تغول من القضاء على البلدان يف الشرق اإلسالمي الواحدة تلو 
ا١تغول والتصدي ٢تجمتهم الشعواء, فكان ال بد لوقفة األخرى ومل جيرؤ أحد من القادة ا١تسلمُت على الوقوف بوجو 

شجاعة لبلد من البلدان ١تواجهة ا١تغول وعدم االستسالم, فكان ا١تلك األيويب الكامل انصر الدين دمحم صاحب ميافارقُت 
بالد وقلة ىو صاحب ىذا ا١توقف, وميافارقُت مدينة صغَتة تقع يف مشال غرب اٞتزيرة الفراتية, وعلى الرغم من صغر ال

اإلمكانيات العسكرية مقارنة اب١تغول, أال أن ميافارقُت قررت عدم أالستسالم, فهاجم ا١تغول البالد وحاصروىا ١تدة قاربت 
العامُت ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفذت أقواهتم, بعد أن أظهرت ا١تدينة الباسلة وملكها الشجاع ضروب 

سبق ٢تا مثيل, ويف ىذا البحث سوف نتناول كيف ىاجم ا١تغول ا١تدينة وردة فعل ا١تدينة وملكها من البطولة والصمود مل ي
 الكامل. ومن هللا التوفيق 

 التعريف مبدينة ميافارقني  
تقع  , و(ٕ)مث ألف وفاء مث ألف وراء مهملة مث قاف مكسورة بعدىا ايء ونون (ٔ)ميافارقُت بفتح ا١تيم وتشديد الياء     
ميافارقُت ضمن إقليم اٞتزيرة واليت تسمى بـ)اٞتزيرة الفراتية( وىي البالد الواقعة يف أعايل العراق وجوار بالد الشام بُت  مدينة

, ويبدو أن اقًتان كلمة اٞتزيرة بنهر الفرات أمنا يرجع إىل ىيمنة ىذا النهر على (ٖ)هنري دجلة والفرات لذلك ٝتيت ابٞتزيرة
أال أن بعض اٞتغرافيُت العرب يعدون ميافارقُت مدينة بُت بالد اٞتزيرة وأرمينية وبعضهم  (ٗ)حهااالمتداد العام ١تعظم سط

                                           
 يلفظو البعض خطأً بسكون ا١تيم وفتح الياء األوىل  (ٔ)
ستعجم من أٝتاء البالد وا١تواضع, عامل الكتب, ط م( معجم ما أ ٜٗٓٔىـ /  ٚٛٗالبكري, أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم )ت (ٕ)
م( معجم البلدان, دار  ٜٕٕٔىـ/ ٕٙٙ؛ اٟتموي, شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي, )ت  ٕٙٛٔ, ص ٗم(, ج ٖٜٛٔ)بَتوت,  ٖ

 . ٖٕ٘, ص٘م( جٜٜ٘ٔ)بَتوت,  ٖصادر, ط
م(, ا١تسالك وا١تمالك, ٖتقيق: دمحم جابر عبد العال ٜٚ٘ـ /ى ٖٙٗاالصطخري, أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي الكرخي )ت (ٖ)

 . ٖ٘ – ٕ٘م(, ص  ٕٗٓٓاٟتسيٍت, ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة )القاىرة, 
 . ٕٔٔم(, صٜٜٛٔار الشؤون الثقافية )بغداد, الرويشدي, سوادي عبد دمحم, األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اٞتزيرة الفراتية, د(ٗ)
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, إال إن ا١تتعارف عليو يف ا١تصادر التارخيية القددية وا١تراجع اٟتديثة ىو أن (٘)يعدىا من أرمينية وليس من ضمن بالد اٞتزيرة
ينة ميافارقُت ىي مدينة صغَتة قددية يف اٞتمهورية الًتكية وتسمى ابسم ميافارقُت من مدن اٞتزيرة الفراتية. أما اآلن فمد

( تقع يف اٞتنوب الغريب للبالد مشال شرقي إقليم داير بكر وغالبية سكاهنا من أكراد تركيا يبلغ عدد silvanسيلفان )
بة ١تدن داير بكر اآلخرى وىي سكاهنا مايقارب من ٜتسة وٙتانون الف نسمة وىي ا١تدينة األكثر إكتظاظاً ابلسكان ابلنس

 (ٙ)من ا١تدن الزراعية
وقد ذكر ا١تؤرخُت أن أسم ميافارقُت يتكون من مقطعُت مها )ميا( وىو األودية, و)فارقُت( وىو أسم امرأة بنتها      

كرت , وذكر بعض ا١تستشرقُت أن كلمة ميافارقُت ىي ٖتريف للكلمة اآلرامية ميف(ٚ)فكأهنم يقولون )أودية فارقُت(
(Maybharkath( أو للكلمة األرمنية مورفركن )Moufargin وقد ٝتاىا اليوانن موتربوبولس )
(Matyropolis)(ٛ) وقيل أن ما بٍت منها ابٟتجارة فهو بناء ملك الفرس انو شروان بن قباذ وأما ما بٍت منها ابألجر .

من أبنية الروم ألهنا يف بالدىم وليس من أبنية  فهو من بناء ملك الفرس ابرويز بن ىرمز ولكن الذي يعتمد عليو أهنا
, و٘تكن (ٓٔ)عندما كانت الفتوحات االسالمية لبالد الشام والعراق كانت ميافارقُت من امالك ٦تلكة الرومو. (ٜ)الفرس

ظام , وبعد ضعف ا٠تالفة العباسية وظهور ن(ٔٔ)م ٖٛٙىـ /  ٚٔا١تسلمون من فتحها مع ابقي بالد اٞتزيرة الفراتية سنة 
الدويالت االسالمية تعاقب على حكم ميافارقُت عدد من الدويالت كان اخرىا الدولة االيوبية اذ استطاع السلطان 

, وخالل العصر االيويب تعاقب على (ٕٔ)م وضمها لدولتو٘ٛٔٔىـ/  ٔٛ٘صالح الدين االيويب من االستيالء عليها سنة 
 كامل )والذي سنتحدث عنو الحقاً(. حكمها عدد من امراء االيوبُت كان اخرىم ا١تلك ال

                                           
, ٕم(, ج  ٖٜٛٔم(, صورة األرض, دار صادر, )بَتوت,  ٜٚٚىـ /  ٖٚٙابن حوقل, أبو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي )ت بعد  (٘)

م(, الروض ا١تعطار يف حرب األقطار, ٖتقيق: إحسان  ٜ٘ٗٔىـ /  ٜٓٓ؛ اٟتمَتي, أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األندلسي )ت  ٖٗٗص 
  ٚٙ٘م(, صٜٓٛٔ)بَتوت,  عباس, مؤسسة انصر للثقافة,

 ـ ٕٖٗم(, ص  ٖٜٜٔشامي, حيِت, موسوعة ا١تدن العربية واالسالمية دار الفكر العريب, )بَتوت,   (ٙ)
م( األعالق ا٠تطَتة يف ذكر أمراء الشام واٞتزيرة, ٖتقيق: حيِت عبارة, وزارة  ٕٙٛٔىـ /  ٗٛٙابن شداد, عز الدين دمحم بن علي )ت  (ٚ)

 .   ٕٓٙ, ص ٖ, جٔم( ق ٜٛٚٔ)دمشق, الثقافة السورية 
م( ص  ٜ٘ٛٔليسًتنج, كي, بلدان ا٠تالفة الشرقية, ترٚتة وٖتقيق: بشَت فرنسي و كوركيس عواد, مطبعة اجملمع العلمي العراقي, )بغداد,  (ٛ)

ٖٔٗ . 
 . ٖٕٙ, ص٘ايقوت اٟتموي, معجم البلدان, ج (ٜ)
 . ٖٕٛ, ص ٘ايقوت اٟتموي, معجم البلدان, ج  (ٓٔ)
م(, اتريخ الرسل وا١تلوك ا١تعروف بـ)اتريخ الطربي( ٖتقيق: دمحم أبو الفضل  ٖٕٜىـ /  ٖٓٔالطربي, أبو جعفر دمحم بن جرير, )ت:  (ٔٔ)

 ىـ/ٖٓٙالشيباين اٞتزري, )ت ؛ ابن األثَت, أبو اٟتسن علي بن أيب الكرم دمحم ٖ٘, صٗم(, ج ٜٜٚٔ)القاىرة,  ٖإبراىيم, دار ا١تعارف, ط
 . ٖٛ٘, ص ٕم( ج ٜٜٚٔ)بَتوت,  ٔامل يف التاريخ, ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العريب, ط م(, الكٖٖٕٔ

 .  ٓٔ, ص ٓٔابن األثرب, الكامل, ج  (ٕٔ)
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 السرية الشخصية للملك الكامل األيويب 
, السلطان (ٖٔ)ىو دمحم بن ا١تظفر شهاب الدين غازي بن ا١تلك العادل أيب يكر بن ٧تم الدين أيوب بن شاذي      
كر ا١تصادر التارخيية عن اتريخ , ورث ا١تلك عن أبيو وجده ومل تذ (ٙٔ), وكنيتو أبو ا١تعايل(٘ٔ), الكامل انصر الدين(ٗٔ)ا١تلك

, أما عن السَتة الذاتية للملك الكامل (ٚٔ)م كان شاابً  ٕٓٙٔىـ /  ٛ٘ٙوالدتـو شيء سوى أنو عند استشهاده سـنة 
فعلى الرغم من موقفو البطويل وصموده بوجو ا١تغول والذي أدى إىل استشهاده أال أن ا١تؤرخون مل يتطرقوا إىل سَتة حياتو 

, (ٛٔ)أكتفوا ببضع السطور تناقلوىا فيما بينهم و٦تا ذكروه عن ا١تلك الكامل أنو كان ملكًا شجاعًا عادالً بشكل مفصل و 
, وكان ذا عبادة وورع كثَت التعبد وا٠تشوع ومل يكن يف (ٜٔ)عاقال مهيبا ٤تسنا إىل رعيتو ٣تاىداً غازايً ديناً تقياً ٛتيد الطريقة

. وكان ا١تلك الكامل أديباً فاضالً ولو نظم جيد (ٕٔ), حازماً  كردياً كثَت الزىـد والورع(ٕٓ)البيـت األيويب من يضاىيو يف داينتـو
 من الشعر ومنو قولو:

                                           
م(, الوايف ابلوفيات, ٖتقيق: اٛتد االرانؤوط و تركي  ٖٖٙٔه/  ٗٙٚالصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )ت  (ٖٔ)

م( شفاء القلوب يف ٔٚٗٔىـ/ ٙٚٛ؛ اٟتنبلي, اٛتد بن إبراىيم )ت  ٜٖٗ, ص ٙٔم(, ج  ٕٓٓٓر إحياء الًتاث, )بَتوت, مصطفى, دا
 . ٖٚٛص  م(,ٜٛٚٔية للطباعة, )بغداد, مناقب بٍت أيوب, ٖتقيق: انظم رشيد, دار اٟتر 

اتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت م(,  ٖٚٗٔىـ /  ٛٗٚالذىيب, أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز )ت  (ٗٔ)
 .ٖٙٙ, ص ٛٗ, ج م( ٖٜٜٔ) بَتوت,  ٕواألعالم, ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العريب, ط 

ا١تكتبة  م( نزىة األانم يف اتريخ اإلسالم, ٖتقيق: ٝتَت طيارة, ٙٓٗٔىـ /  ٜٓٛابن دقماق, صارم الدين إبراىيم بن دمحم العالئي, )ت  (٘ٔ)
 . ٕٔٚم( ص  ٜٜٜٔ)بَتوت,  ٔالعصرية, ط

م(, النجوم الزاىرة يف  ٓٚٗٔىـ /  ٗٚٛابن تغرى بردي, أبو احملاسن ٚتال الدين يوسف بن تغرى بردي ين عبد هللا الظهري اٟتنفي ) (ٙٔ)
أبو الفتح قطب الدين موسى بن دمحم اليونيٍت,؛  ٜٔ, ص ٚ, جم( ٖٜٙٔملوك مصر والقاىرة, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي )القاىرة, 

 . ٘ٚ, ص ٕ, ج م( ٕٜٜٔ)القاىرة,  ٕم(, ذيل مرآة الزمان, دار الكتاب اإلسالمي, طٕٖٙٔىـ /  ٕٙٚالبعلبكي )ت 
 .ٙٓ٘, ص ٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٚٔ)
الذىب يف أخبار من ذىب, ٖتقيق: م(, شذرات  ٜٚٙٔىـ/  ٜٛٓٔاٟتنبلي, أبو الفالح عبد اٟتي بن اٛتد العكربي الدمشقي )ت  (ٛٔ)

  ٜٕٗ, ص٘, ج م( ٜٙٛٔ)بَتوت,  ٔدمحم االرانؤوط, دار ابن كثَت, ط 
م(, سَت أعالم النبالء, ٖتقيق: شعيب  ٖٚٗٔىـ /  ٛٗٚالذىيب, أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز )ت  (ٜٔ)

 . ٕٔٓ, صٖٕ, جم( ٜ٘ٛٔ)بَتوت,  ٖاالرانؤوط وأخرين, مؤسسة الرسالة, ط 
م(, مرآة اٞتنان  ٖٚٙٔىـ /  ٛٙٚ؛ اليافعي, أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد )ت  ٘ٚ, ص ٕاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج  (ٕٓ)

, ٗ, جم( ٜٜٚٔ, )بَتوت, ٔ, طوعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان, وضع حواشيو: خليل ا١تنصور, دار الكتب العلمية
 .ٗٔٔص

م(, هناية األرب يف فنون األدب, دار  ٖٖٖٔىـ /  ٖٖٚالنويري, شهاب الدين اٛتد بن دمحم بن عبد الوىاب التيمي البكري, )ت  (ٕٔ)
 . ٛٓٗ, ص ٜٕم(, ج  ٖٕٓٓ)القاىرة,  ٔالكتب والواثئق القومية, ط
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  (ٕٕ)تـرى تـسـمع الـدنيـا ٔتـا أان طـالـب          فـلي عــزمات دونـها الكواكـب
 ٘ٗٙيو ا١تلك ا١تظفر شهاب الدين غازي سنة , بعد وفاة أب(ٖٕ)أما سَتتو السياسية فأنو ٘تلك ميافارقُت وخالط وغَتىا    
 .(ٕ٘), على الرغم أنو مل يكن األبن األكرب للملك ا١تظفر(ٕٗ)م ٕٚٗٔىـ / 

 عالقة ميافارقني ابملغول يف عهد امللك الكامل 
( زعيماً لعرش ا١تغول بداية ٖتول يف سياسة ا١تغول مٜٕ٘ٔىـ /  ٚ٘ٙ-مٕٓ٘ٔىـ/ ٛٗٙكان أختيار منكو خان )        

بداية تغيَت جذري يف سياستهم مع ا١تناطق احمليطة هبم فقد كانت لدى منكو خان سياسة توسعية شبيهة بسياسة جنكيز و 
خان ا١تؤسس األول لدولة ا١تغول وبدأ منكو خان يفكر إبسقاط ا٠تالفة العباسية يف بغداد وما بعدىا من بالد 

حاكماً  (ٕٚ)م عُت أخاه األصغر ىوالكؤٕ٘ٔىـ/ ٜٗٙي يف سنة , ففي العام التايل العتالئو عرش ا١تغول أ(ٕٙ)ا١تسلمُت
على بالد فارس وكلفو ابلقضاء على اإلٝتاعيلية يف إيران وا٠تالفة العباسية يف بغداد وا١تمالك اإلسالمية يف بالد الشام 

 .(ٕٛ)واٞتزيرة الفراتية ومصر
وا وهنبوا وقتلوا خلقًا كثَتًا من تلك البالد م وصلت عساكر ا١تغول بالد اٞتزيرة فسبٕٕ٘ٔىـ / ٓ٘ٙويف سنة      

, وأسروا كذلك اآلالف وهنبوا الكثَت من األموال (ٖٓ), وبلغ عدد ما قتلوا ما يزيد على العشرة آالف أنسان(ٜٕ)اٞتزرية
ر ومنها أهنم صادفوا قافلة متوجهة من حران إىل بغداد فنهبوىا وأخذوا منها أموال عظيمة من ٚتلتها ستمائة ٛتل سك

                                           
 . ٕٔٗابن دقماق, نزىة األانم, ص  (ٕٕ)
 . ٕٓٗ,  صٚ؛ اٟتنبلي, شذرات الذىب, ج  ٖٖٔ, ص ٕٕج  الذىيب,,سَت أعالم النبالء, (ٖٕ)
م(, مرآة الزمان يف اتريخ األعيان, مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارف  ٕٙ٘ٔىـ /  ٗ٘ٙسبط ابن اٞتوزي, مشس الدين أيب ا١تظفر يوسف )ت  (ٕٗ)

؛ الذىيب, سَت, أعالم  ٗٚٗ, صٖ, جٕ؛ ابن شداد, األعالق, ق ٛٙٚ, ص ٛ, ج ٕم(, ق ٕٜ٘ٔ)الدكن, ا٢تند,  ٔالعثمانية, ط
 . ٓ٘ٔ, ص ٖٕالنبالء, ج 

 . ٗٚٗ, صٖ, جٕابن شداد, االعالق, ق (ٕ٘)
 ٜٛ, ص م( ٕٙٓٓ,)القاىرة, ٔقصة التتار من البداية إىل عُت جالوت, مؤسسة أقرأ, ط السرجاين, راغب, (ٕٙ)
أعظم ملوك التتار, كان شجاعاً مقداماً حازماً ذا مهة ىوالكو : وقيل ىوالو, وقيل ىالوون, ابن تويل خان بن جنكيز خان, طاغية ومن  (ٕٚ)

م. الكتيب, صالح الدين  ٕٙٙٔه/  ٗٙٙعالية وسطوة ومهابة وخربة ابٟتروب, و٤تبة للعلوم من غَت أن يتعقل منها شيئا, مات ابلصرع سنة 
, ٗم(, ج ٖٜٚٔ, )بَتوت, ٔط م(, فوات الوفيات, ٖتقيق: إحسان عباس, دار صادر,ٖٖٙٔىـ/ ٗٙٚدمحم بن شاكر الدمشقي )ت: 

 . ٕٓٗص
 . ٖٖٔم(, ص  ٕٚٓٓطقوش, دمحم سهيل, اتريخ ا١تغول العظام وااليلخانيُت, دار النفائس, )بَتوت,  (ٕٛ)
م( البداية والنهاية, ٖتقيق: علي شَتي,  ٖٖٙٔىـ / ٗٙٚابن كثَت, أبو الفداء عماد الدين إٝتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي, )ت  (ٜٕ)

 . ٖٖٛم(, ج, ص  ٜٛٛٔالًتاث العريب, )بَتوت,  دار إحياء
؛ أما سبط ابن اٞتوزي فيقول أن ا١تغول  ٖٕٔ, ص ٖٔ؛ ابن كثَت, البداية والنهاية, ج  ٕ٘, صٚتغرى بردي, النجوم الزاىرة, جابن  (ٖٓ)

 . ٚٛٚ, ص ٛ, ج ٕقتلوا أكثر من عشرين ألف إنسان, مرآة الزمان, ق 
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مصري وستمائة ألف دينار وقتلوا الشيوخ والعجائز وساقوا النساء والصبيان معهم ففر أىل الشرق خائفُت وقطعوا هنر 
 .(ٖٔ)الفرات
وعندما وصلوا إىل ميافارقُت كان على رأس قواهتم القائد ابجيونوين رحل ا١تلك الكامل عن ميافارقُت وأستصحب معو       

, وأرسل أخاه ا١تلك األشرف موسى إىل الزعيم ا١تغويل (ٕٖ)قام عند صاحبها ا١تلك ا١توحدأىلو, وسار ٨تو حصن كيفا وأ
لكي دينع ابجيونوين عن ميافارقُت وًب لو ما أراد ورحل ا١تغول عن ميافارقُت بعد أحد عشر يوما من وصو٢تم  (ٖٖ)ابتو خان

يف ا١تدينة والذين مل ينفذوا أوامره وىربوا من مواجهة  أليها ورجع ا١تلك الكامل إىل بالده وأنتقم من بعض قادتو الذين تركهم
 .(ٖٗ)ا١تغول وعاقبهم ابٟتبس

و١تا أستقر ا١تلك الكامل ٔتيافارقُت توجو إىل سلطان ا١تغول منكو خان وحسب ما تقرر بينو وبُت ابتو خان على يد       
م وأتفق وصولو إىل  ٕٕ٘ٔىـ /  ٓ٘ٙسنة أخيو ا١تلك األشرف موسى وأخذ معو ىدية وٖتف ٙتينة وكان ذلك يف أواخر 

منكو خان مع وصول أبن صاحب ماردين وأبن صاحب ا١توصل وىناك عند منكو خان أختلف ا١تلك الكامل مع أبن 
صاحب ماردين حول أحقية كل واحد منهم اب١تلك وأدعى كل واحد منهم أبنو أكرب بيتا من صاحبو فتدخل منكو خان 

كامل وكان رأيو أبن ا١تلك الكامل ىو صاحب ا١تملكة األكرب من ماردين وعاد كاًل منهما إىل اب٠تالف ومال ٨تو ا١تلك ال
, ووافق ا١تلك الكامل أن يكون عنده يف ميافارقُت (ٖ٘)بالده بعد أن أرفق معهم منكو خان كتااًب إىل ىوالكو يوصيو هبما

, وبذلك حصل من ا١تغول على شارات (ٖٚ)ميافارقُتللمغول وىذا يعٍت أنو وافق أن جيعل انئبًا للمغول يف   (ٖٙ)شحاين
 .(ٖٛ)األمان

                                           
ىـ /  ٘ٗٛا١تقريزي, تقي الدين أبو العباس اٛتد بن علي بن عبد القادر اٟتسيٍت )ت ؛  ٕ٘, صٚزاىرة, جابن تغرى بردي, النجوم ال (ٖٔ)

 . ٚٚٗ, ص ٔم(, ج ٜٜٚٔ, )بَتوت, ٔم( السلوك ١تعرفة دول ا١تلوك, ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية ط  ٔٗٗٔ
احل أيوب بن الكامل بن العادل ٘تلك حصن كيفا وىو صيب بعد أن ملك أبوه مصر, ا١تلك ا١توحد: ىو عبدهللا بن توران شاه بن الص (ٕٖ)

 . ٖٜٔ, ص ٖٕم. الذىيب, سَت أعالم النبالء, ج  ٕٔٛٔىـ/  ٓٛٙعاش إىل ما بعد 
, أسس القبيلة ابتو خان: ىو الزعيم ا١تغويل ابن جوجي خان االبن األكرب ٞتنكيز خان, كان زعيما على القسم الغريب من ٦تلكة ا١تغول (ٖٖ)

م. للمزيد ينظر: طقوش, دمحم سهيل, اتريخ مغول القبيلة  ٕٙ٘ٔىـ/  ٗ٘ٙالذىبية وكان يعادل ابلسلطة والعظمة ا٠تان األعظم, مات سنة 
      ٓٗ– ٕٛم( ص ٕٚٓٓالذىبية, دار النفائس, )بَتوت, 

 . ٛٚٗ – ٚٚٗ, ص ٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٖٗ)
 . ٓٛٗ – ٜٚٗ, ص ٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٖ٘)
شحاين: أو شحنة وشحنة البلد تعٍت ما يرسلو السلطان من أوليائو ومن بو الكفاية لضبط البلد. أبن منظور, أبو الفضل ٚتال الدين  (ٖٙ)

ج م(,  ٜٜٗٔ, )يروت, ٖم(, لسان العرب,  دار صادر, ط ٖٔٔٔىـ / ٔٔٚدمحم بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعى االفريقي )ت : 
 . ٖٕٗ, صٖٔ
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م توجو ا١تلك الكامل إىل ىوالكو وألتقى بو فأعطاه ىوالكو فرماانً وعاد الكامل أىل  ٕٙ٘ٔىـ /  ٗ٘ٙويف سنة أي      
وكان عالقتو اب١تغول  , وىذا يعٍت أن ا١تلك الكامل كان إىل ىذه السنة مازال يهادن ا١تغول ويتجنب معاداهتم(ٜٖ)ميافارقُت

 ما زالت على ما يرام.
م زحفت جيوش ا١تغول ابٕتاه بغداد عاصمة ا٠تالفة العباسية,  ٕٛ٘ٔىـ / ٙ٘ٙبعد ذلك وابلتحديد يف ٤ترم سنة     

, وقد خرج أليهم عسكر ا٠تليفة وأقتتلوا مع ا١تغول قتااًل شديدًا وعلى (ٓٗ)وكانوا ٔتائيت ألف فارس وعلى رأسهم ىوالكو
, وكان ا٠تليفة العباسي يف (ٔٗ)رحلتُت أال انو مل يستطع الصمود بوجو قوة ا١تغول فأنكسر عسكر ا٠تليفة وتفرق اٞتندم

م( والذي أستسلم ٢توالكو وخرج أليو مع سادات  ٕٓٙٔ/ ىـٛ٘ٙ-مٕٕٗٔىـ/ ٓٗٙهلل )بغداد آنذاك ىو ا١تستعصم اب
 .(ٕٗ)بغداد ودام القتل والنهب أربعُت يوماً بغداد فغدر هبم وقتل ا٠تليفة ومن معو وبذل السيف يف 

وبعد سقوط عاصمة ا٠تالفة ورمز الدولة اإلسالمية كان من الطبيعي أن يتلو ذلك مهاٚتة بالد الشام واٞتزيرة واليت       
ة ابت ا١تغول يشرفون عليها وكانت تلك البالد تتقاٝتها ثالث سلطات ىي الفرنج واألرمن واٟتكام ا١تسلمُت واألخَت 

تتمثل يف أمراء بٍت أيوب يف عدة مدن منها دمشق وحلب وٛتص وٛتاة وحصن كيفا إضافة إىل ميافارقُت وكما ذكران فأن  
كل واحد من ىؤالء األمراء يعترب نفسو مستقال عن اآلخر فال سلطان لواحد منهم على اآلخر وال وفاق بينهم ويف نزاع 

ايتهم يف بالد الشام السيطرة أوال على بالد اٞتزيرة فهي الطريق ا١تؤدي , وكان البد للمغول لتحقيق غ(ٖٗ)وخالف مستمر
إىل حلب اليت كانت ىدف ا١تغول األىم وابقي مدن الشام وكان البد من إخضاع ا١تلك الكامل صاحب ميافارقُت 

لك ألن ا١تلك الكامل  , وكان ا١تغول حاقدين على ا١تلك الكامل ويتحينون الفرصة لالنتقام منو وذ(ٗٗ)والسيطرة على بالده

                                                                                                                            
م(, اتريخ ٥تتصر الدول, ٖتقيق: انطوان صاٟتاين  ٕٙٛٔىـ / ٘ٛٙابن العربي, أبو الفرج غريغوريوس بن اىرون بن توما ا١تلطي, )ت  (ٖٚ)

؛ ا٢تسنياين, موسى مصطفى, السنوات األخَتة يف حياة الكورد االيوبية يف مصر وبالد  ٕٕٔم(, ص  ٕٜٜٔاليسوعي, دار الشرق, )بَتوت, 
 . ٜٕٗم (, ص  ٕٚٓٓالشام, مطبعة الثقافة, )أربيل, 

م(, جامع التواريخ, تعريب: فؤاد عبد ا١تعطي الصياد, دار النهضة العربية, ط  ٖٛٔٔىـ /   ٛٔٚا٢تمذاين, رشيد الدين فضل هللا )ت  (ٖٛ)
 . ٕٕٖ, ص ٔ, جٕ, مجم( ٖٜٛٔ) بَتوت,  ٔ
  ٕ٘, ص ٛٗالذىيب, اتريخ اإلسالم, ج  (ٜٖ)
)بَتوت,  ٔم(, اتريخ ا٠تلفاء, دار الكتب العلمية, ط  ٘ٓ٘ٔىـ /  ٜٔٔوطي, جالل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر, )ت السي (ٓٗ)

 . ٖٙٚم(, ص ٜٛٛٔ
م(, طبقات الشافعية الكربى, ٖتقيق: مصطفى عبد  ٖٚٔٔىـ /  ٚٔٚالسبكي, اتج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن علي, )ت  (ٔٗ)

 . ٜٖٗ, صٗم(, ج ٕ٘ٓٓ)بَتوت, ٔلكتب العلمية, ط القادر اٛتد عطا, دار ا
م(, اتريخ ٣تموع النوادر ٦تا جرى لألوائل واألواخر, ٖتقيق: عمر عبد السالم  ٜٖٓٔىـ /  ٛٓٚا٠تزنداري, قرطاي العزي, )ت  (ٕٗ)

 . ٜٕ٘م(, ص  ٕ٘ٓٓ)بَتوت,  ٔتدمري, ا١تكتبة العصرية, ط 
 . ٜٕٓ – ٜٕٛم(, ص ٜٓٚٔتاريخ, دار النهضة )بَتوت, الصياد, فؤاد عبد ا١تعطي, ا١تغول يف ال (ٖٗ)
 . ٜٗٔطقوش, اتريخ ا١تغول, ص  (ٗٗ)
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م وكما ذكران فلما علم ابطنهم وأن ا١تداراة ال تفيد معهم ٕٙ٘ٔىـ/  ٗ٘ٙكان يف ابدئ األمر يداري التتار حىت سنة 
, خصوصاً بعد استيالئهم على بغداد وما فعلوه (٘ٗ)وأهنم قوم ليس ٢تم عهد وال ميثاق ا٧تذب منهم وغَت موقفو منهم ٘تاماً 

أىلو وخاصتو بعد أن سلم نفسو أليهم, وما فعلوه ببغداد وأىلها من قتل وتدمَت مهجي مل يشهد مثلو اب٠تليفة ا١تستعصم و 
التاريخ, كما أن ا١تغول نقموا على ا١تلك الكامل وغضبوا منو ألنو قام ْتبس النواب ا١تغول ا١توجودين يف ميافارقُت, وكذلك 

, وكان ا١تلك (ٙٗ)خان ابلتوجو مع عساكر ا١تغول ٨تو بغداد أن ا١تلك الكامل مل يستجب لطلب السلطان ا١تغويل منكو
الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق أكثر األمراء األيوبيُت قوة واقتدار وعندما أدرك ا١تلك الكامل أبن الضربة الالحقة 

عون, وأن للمغول بعد سقوط بغداد سوف توجو أليو وإىل ميافارقُت. سارع وتوجو ٨تو ا١تلك الناصر يوسف وطلب منو ال
, وقد ذىب ا١تلك الكامل يف طلبو إىل (ٚٗ)ديده ابلعساكر ليقاتل هبا ا١تغول ويدفعهم عن بالده أذا ما أقدموا على مهاٚتتها

أبعد من ذلك, وطلب من ا١تلك الناصر ا٠تروج بعساكره وتوجو ٨تو بغداد وا٧تاد ا١تسلمُت ىناك وطرد ا١تغول منها, وقال 
تًت ال تفيد معهم مداراة وال تنجح فيهم خدمة وليس ٢تم غرض أال يف ذىاب األنفس للملك الناصر" أن ىؤالء ال

م( إىل اليوم  ٕ٘ٗٔىـ /  ٕٗٙواالستيالء على البالد وموالان السلطان قد بذل ٢تم األموال من سنة اثنتُت وأربعُت )
ر الدين )صاحب ا١توصل( وال ؟ فال يغًت موالان بكالم بدفما الذي أثرت فيهم خلوص ا١تودة م( ٕٛ٘ٔىـ /  ٙ٘ٙ)

فأهنما جعالك خبزًا ومعيشة وأحذرك كل اٟتذر من رسولك فأنو ال يناصحك وال  (ٛٗ)بكالم رسولك )الزين اٟتافظي(
خيتارك عليهم وغرضو إخراج ملكك من يدك وأان فقد علمت أنٍت مقتول سواء أكنت ٢تم أم عليهم فأخًتت أبن أكون 

ا االنتظار وقد نزلوا على بغداد وا١تصلحة خروج السلطان الناصر بعساكره إل٧تاد ا١تسلمُت ابذاًل مهجيت يف سبيل هللا وم
, وىذا ما (ٜٗ)وأان بُت يديو فأن أدركناه عليها فبها ونعمت وكانت لنا عند ا٠تليفة اليد البيضاء وإن مل ندركو أخذان بثأره"

ك الكامل, كان منزعجاً جداً لسقوط بغداد ويبحث عن طريق يفسر لنا ١تاذا أنقلب ا١تلك الكامل على ا١تغول كما أن ا١تل
السًتجاعها, غَت أن ا١تلك الناصر كان يشعر ابلعجز عن مواجهة ا١تغول وكان على قناعة اتمة أن ا١تغول سوف يستولون 

ض تقدمي على بالد الشام عاجاًل أم أجاًل, وأن بلده سوف لن جيد من حيميو من ا١تغول أو ٦تاليك مصر, لذا فقد رف

                                           
  ٖٚٙ, ص ٛٗ؛ الذىيب, اتريخ اإلسالم, ج  ٘ٚ, ص ٕاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج  (٘ٗ)
 . ٗٛٗ, صٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٙٗ)
 . ٜٕٗاألخَتة, ص ؛ ا٢تسنياين, السنوات  ٕٗٚ, ص ٙابن واصل, مفرج الكروب, ج  (ٚٗ)
الزين اٟتافظي: سليمان بن علي زين الدين بن ا١تؤيد, طبيب وأديب خدم ا١تلك اٟتافظ بن ا١تلك العادل صاحب جعرب, أنتقل إىل  (ٛٗ)

١تغول حلب وصارت لو عند ا١تلك الناصر يوسف يد ومنزلة رفيعة وكان رسولو إىل ىوالكو فخان الثقة وأطمع ا١تغول يف البالد وبعد أن ملك ا
دمشق صار زين الدين أيمر هبا وينهي وعندما عادت دمشق للمسلمُت ىرب مع ا١تغول خوفًا من انتقام ا١تسلمُت. الكتيب, فوات الوفيات, 

  ٚٚ, صٕج
 . ٘ٛٗ, ص ٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٜٗ)
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, وعرض على ا١تلك الكامل أن يبعث معو رسواًل إىل (ٓ٘)العون لصاحب ميافارقُت وسّوف ابألمر ومل يسمع منو ا١تشورة
ىوالكو يشفع فيو عنده, أال أن ا١تلك الكامل رفض عرضو, وقال لو: "جئتك يف أمر ديٍت تعوُضٍت عنو أبمٍر دنيوي, ولو 

, وأخَتًا وقبل مغادرة الكامل وعده الناصر يوسف أنو (ٔ٘)يت وجهو مرتُت"أردت ىذا كنت أوجو منك عنده, فإين رأ
سوف ينجدُه أذا ما نزل ا١تغول على ميافارقُت, فرد عليو الكامل أبن ىذا ال ينفع حينئذ, وعاد ا١تلك الكامل إىل ميافارقُت 

ويطلب النجدة من ٦تاليك مصر  مكسور النفس وعلى الرغم من موقف ا١تلك الناصر أال أن ا١تلك الكامل مل يتجاوزهُ 
 .(ٕ٘)والذين كانوا أعداء الناصر يوسف

لقد كان ا١تلك الكامل واحدًا من ا١تلوك القاّلئل الذين ٕتّرؤوا على التفكَت ٔتقاومة ا١تغول وقرر ا٠تروج عليهم       
ا بتصميمو على قتا٢تم فأرادوا أن ومواجهتهم أذا ما ىاٚتوه معتمدًا على إمكانيات بالده الذاتية, ويبدو أن ا١تغول شعرو 

يشاغلوه سياسيًا إىل أن يصل جيشهم أليو ويتمكنوا منو, فأرسل ىوالكو إىل ا١تلك الكامل رسواًل وكان ىذا الرسول 
قسيساً مسيحياً غَت أن ا١تلك كان قد أٗتذ قراره ابلعصيان, فقام بصلب القسيس رسول ىوالكو, وكان ذلك ٔتثابة إعالن 

, ويبدو أن الغرض من أختيار ىوالكو ٢تذا الرسول ا١تسيحي لكي يلفت نظر صاحب ميافارقُت أبن (ٖ٘)١تغولاٟترب على ا
النصارى يتعاونون مع ا١تغول كما أنو ) أي الرسول ( كان عربيًا لكي ينقل هتديد ىوالكو ووعيده بلغة مفهومة وبشكل 

 واضح ويزرع يف نفسو ا٠توف حىت يستسلم من دون قتال.  
وأيقن ا١تغول وقائدىم ىوالكو أنو لن يستطيع الدخول إىل الشام أال بعد القضاء على ا١تلك الكامل صاحب        

ميافارقُت فجهز جيشاً كبَتاً ووضع على رأس ىذا اٞتيش أبنُو أمشوط بن ىوالكو وتوجو اٞتيش ا١تغويل ٨تو ميافارقُت وذلك 
 .  (ٗ٘)م ٕٛ٘ٔىـ /  ٙ٘ٙيف سنة 

  وامللك الكامل ووه  املغول واهاية دولته   . صمود ميافارقني3
بعد عودة ا١تلك الكامل من الشام إىل مدينتو ميافارقُت وبعد أن تواترت عليو األخبار بقصد ا١تغول بالده وبعد أن قرر      

ستعد ٠توض معركة وأ (٘٘)مواجهة ا١تغول ابالعتماد على إمكانياتو الذاتية بدأ  بتعبئة جيشو ونقل حرديو إىل قلعة اليمانية

                                           
 . ٘ٗ؛ ابن العميد, أخبار األيوبيُت, ص  ٕٚٚابن العربي, ٥تتصر الدول, ص  (ٓ٘)
 . ٘ٛٗ, ص ٖ, جٕشداد, األعالق, ق ابن (ٔ٘)
 .   ٜٔ, ص ٚ؛ ابن تغرى بردي, النجوم الزاىرة, ج  ٙٛٗ, ص ٖ, جٕابن شداد, األعالق, ق (ٕ٘)
 . ٖٓٗ؛ ا٢تسنياين, السنوات األخَتة, ص  ٕٚٚابن العربي, ٥تتصر الدول, ص  (ٖ٘)
م(,  ٙٓٗٔىـ/  ٛٓٛن دمحم بن دمحم بن خلدون ا١تغريب )ت ابن خلدون, عبد الرٛتن ب؛  ٜٕٗ, صٖٔابن كثَت, البداية والنهاية, ج (ٗ٘)

 العرب وديوان ا١تبتدأ وا٠ترب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب, ا١تسمى )اتريخ ابن خلدون( دار الكتب
قائد ا١تغويل صرطق بن نوين, نزىة األانم, ص ويذكر ابن دقماق أن ا١تغول كانوا بقيادة ال؛  ٕٕٗ, ص٘, جم( ٖٕٓٓالعلمية, )بَتوت, 

ٕٓٗ . 
 .  ٛ٘ٗ, ص ٖ, ج ٕقلعة اليمانية : وىي قلعة من القالع ا١توجودة يف داير بكر والقريبة من ميافارقُت. ابن شداد, األعالق, ق  (٘٘)
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, ونستطيع أن نقول أن عملية نقل ا١تلك الكامل ٟترديو إىل مكان آمن توضح لنا أن ا١تلك الكامل  (ٙ٘)شرسة مع ا١تغول
كانت لو فكرة أن الوضع صعب جداً بعد أن ٗتلى عنو ملوك ا١تسلمُت وأن مقتلو قادم ال ٤تالة فأختار الدفاع عن مدينتو 

 وت شهيداً.بشجاعة فأما أن ينتصر أو دي
بعدىا توجو ٨تو أمد واليت كانت من ضمن أمالكو وأرسل منها عسكرا إىل ميافارقُت لتكون مع جيش ميافارقُت ومع      

انئبو ىناك األمَت عماد الدين بن نباتة وكان مع العسكر األمَت شرف الدين اآلوي فلما خرج من آمد عرج عن اٞتيش 
, فقد منع (ٚ٘)ا١تلك الكامل وذلك أن الكامل ولكونو ملكا متدينا ذا ورع وعبادة وقصد ماردين ٟتقد كان يف نفسو على

ا٠تمر يف بالده وكان شرف الدين مدمنا ٢تا فحملتو اٟتمية على ترك ا١تلك الكامل وكاتب ا١تغول ووعدىم أن يسلم إليهم 
 . فكان ىذا األمَت من أوائل من غدر اب١تلك الكامل وخانو.(ٛ٘)ميافارقُت

مث توجو ا١تلك الكامل ٨تو ماردين وشرح لصاحبها ا١تلك السعيد موقف ا١تغول ٕتاه ميافارقُت وحذره منهم وأقام       
 (ٓٙ)أما ا١تغول فقد خرجوا من موغان (ٜ٘)عنده حىت وصل إىل مسامعو خرب اقًتاب ا١تغول من بالده فأسرع وتوجو أليهم

هم وعلى رأسها القائد ا١تغويل كهداي وأتصل اب١تلك الكامل يريد إىل خالط فلما أقًتبوا من ميافارقُت تقدمت طائفة من
التحدث معو وكان ا١تلك الكامل ال يزال يف آمد فجمع خواصو واستشارىم فأشاروا أليو بعدم ا٠تروج فلم يوافق ذلك رأيو 

ال طاقة لو هبم  وخرج من آمد يريد القضاء على كهداي وجنده فلما أقًتب منهم رأى كثرة عددىم وقوهتم فأيقن أنو
وخاف أن يلقي بنفسو إىل التهلكة فعاد وتوجو ٨تو ميافارقُت ودخلها قبل وصول ا١تغول أليها, حيث ان عساكر ا١تغول 

 .(ٔٙ)م ٕٛ٘ٔىـ /  ٙ٘ٙوصلت ميافارقُت يف يوم األربعاء الثاين عشر من ذي القعدة سنة 
صال رسالة إىل ا١تلك الكامل حيضو على ا٠تروج إىل أمشوط بن وبعث القائد ا١تغويل كهداي رسوال إىل ميافارقُت إلي      

ىوالكو ومعو ىدية ٙتينة وأن يستضيفو, وعندما وصل الرسول إىل ميافارقُت أنكر النائب عماد الدين بن نباتة وجود ا١تلك 
 بن ركن الدين طنغر الكامل يف ميافارقُت, وبعث أليهم ابن نباتة هبدية فقبلوىا. وكانت ا٢تدية على يد انصر الدين دمحم

فسألو ا١تغول عن ا١تلك الكامل فأنكره أواًل, فوعدوه ابٞتميل وأن يكون يف خدمتهم, فأقر أنو يف ميافرقُت, وأستمر انصر 

                                           
 .   ٛٛٗ, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٙ٘)
 . ٗٔٔ, صٗ؛ اليافعي, مرآة اٞتنان ج ٘ٚ, صٕاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج (ٚ٘)
 .   ٛٛٗ, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٛ٘)
 .    ٛٛٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٜ٘)
ها بعد موغان: والية واسعة يف اذربيجان فيها قرى ومروج كثَتة, على ديُت الطريق بُت اردبيل وتربيز كانت منزل الًتكمان وجال عنها أىل (ٓٙ)

م(, آاثر البالد وأخبار العباد, دار صادر,  ٕٗٛٔىـ /  ٕٛٙأن أحتلها ا١تغول, وفيها قلعة عظيمة. القزويٍت, زكراي بن دمحم بن ٤تمود, )ت 
 . ٗٙ٘م(, ص  ٖٜٛٔ)بَتوت, 

 . ٜٛٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٔٙ)
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. فكان ىذا خائن أخر ٗتلى عن ا١تلك الكامل خوفا من ا١تغول وطمعا (ٕٙ)الدين يف خدمة ا١تغول ومل يعد إىل ميافارقُت
 ة.يف أمتيازات مذل

واستمرت رسل ا١تغول إىل ا١تلك الكامل يدعونو إىل االنقياد والطاعة, فكان جواب الكامل أهنم حياولون عبثاً, وأنو       
سوف لن ينخدع أبقوا٢تم ا١تعسولة ولن يعتمد على وعودىم, بل سيمتشق السيف ضدىم ما دام على قيد اٟتياة, وىكذا 

 .(ٖٙ)أستقر الرأي على قتال ا١تغول
بعدىا توجو ا١تلك الكامل ٨تو شعب ميافارقُت مقواي من عزديتهم, ورافعا معنوايهتم, وقال ٥تاطبا أايىم: "أنٍت مل أمنع      

الفضة والذىب والغالت اليت توجد يف ا١تخازن بل سأوثر هبا احملتاجُت فأين ْتمد هللا لست كا١تستعصم )ا٠تليفة العباسي( 
, وقد القى أتييدا من ٚتيع أىل (ٗٙ)رأسو وملك بغداد إىل ا٢تالك بسب ٓتلو وشحو" عبدًا للدينار والدرىم فأنو قد سلم

 .(٘ٙ)ميافارقُت وانضموا أليو وصاروا رىن أشارتو يف معركتو ضد ا١تغول
قد شاركت يف ا٢تجوم على مدينة ميافارقُت  (ٙٙ)وكانت فرق عسكرية مسيحية شرقية من عساكر األرمن والكرج     

, وكذلك وصلت إىل ا١تغول عساكر أرسلها كال من صاحب ماردين مع ولده ا١تلك (ٚٙ)ٖتالفوا مع ا١تغولوالذين كانوا قد 
, (ٛٙ)ا١تظفر, وصاحب ا١توصل بدر الدين لؤلؤ مع ولديو ا١تلك اجملاىد سيف الدين إسحاق وا١تلك ا١تظفر عالء الدين علي

, أال أننا نستبعد ىذه الرواية وذلك ألن (ٜٙ)ميافارقُتوذكرت بعض ا١تصادر أن بدر الدين لؤلؤ كان قد حظر بنفسو قتال 
بدر الدين لؤلؤ كان يف تلك السنة من ا١ترض والشيخوخة ما دينعو من الوصول إىل ميافارقُت البعيدة نسبيا عن ا١توصل 

ز الثمانُت م عن عمر ٕتاو  ٜٕ٘ٔىـ /  ٚ٘ٙوا١تشاركة يف القتال وقد مات بدر الدين لؤلؤ يف السنة التالية أي يف سنة 
 .(ٓٚ)عاماً 

                                           
 . ٜٓٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٕٙ)
 . ٕٜٕ, ص ٔ؛ الصياد, ا١تغول يف التاريخ, ج ٖٖٔ, ص ٔ, جٕا٢تمذاين, جامع التواريخ, مج  (ٖٙ)
 . ٖٖٔ, ص ٔ, جٕا٢تمذاين, جامع التواريخ, مج (ٗٙ)
 . ٜٛٗ, ص ٔالصياد, ا١تغول يف التاريخ, ج  (٘ٙ)
ض أذربيجان واران وىم قوم مشهورين, الكرج: جعلها البعض قرية وىي ليست كذلك, أمنا ىم  أانس يدينون ابلنصرانية بالدىم بع (ٙٙ)

ت قويت شوكتهم حىت ملكوا مدينة تفليس, و٢تم والية وملك ولغة وقوة وكثرة عدد. ابن األثَت, أبو اٟتسن عز الدين علي الشيباين اٞتزري, )
 .ٖٗ, ص ٖم(, جٜٓٛٔم( اللباب يف هتذيب األنساب, مكتبة ا١تثٌت, ) بغداد,  ٖٖٕٔىـ/  ٖٓٙ

 . ٖٓٗ, السنوات األخَتة, ص ا٢تسنياين (ٚٙ)
 .  ٖٓٗ؛ ا٢تسنياين, السنوات األخَتة, ص  ٜٛٗ, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٛٙ)
 . ٖٔٙ, ص ٘ابن خلدون, اتريخ ابن خلدون, ج (ٜٙ)
البشر, ا١تطبعة اٟتسينية م(, ا١تختصر يف أخبار  ٖٖٔٔىـ /  ٕٖٚأبو الفداء, عماد الدين إٝتاعيل بن علي ا١تلك ا١تؤيد األيويب )ت  (ٓٚ)

 .ٜٛٔ, ص ٖ(, جٜٓٙٔ) القاىرة,  ٔا١تصرية, ط 
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أما ا١تلوك ا١تسلمُت فلم حيركوا ساكنا لنجدة ميافارقُت, وأو٢تم ا١تلك الناصر يوسف الذي وعد ابلنجدة أذا ما نزل      
ا١تغول على ميافارقُت, ويبدو أن عذر ا١تلك الناصر عن عدم أ٧تاده صاحب ميافارقُت ىو أنو رأى ٗتاذل أصحابو وضعف 

, كما أن رسالة التهديد اليت بعثها ىوالكو إىل ا١تلك الناصر كان (ٔٚ)ا١تغول لكثرة ا١تغول وشدة أبسهمقلوهبم عن مواجهة 
٢تا األثر الكبَت يف ٗتاذل ا١تلك الناصر عن نصرة ا١تلك الكامل, وجعلتو خائفا مذعورا ال يقوى على شيء, حيث أن 

ا ذكره يف تلك الرسالة " يعلم ا١تلك الناصر أننا نزلنا م رسالة إىل ا١تلك الناصر و٦تٜٕ٘ٔىـ/ ٚ٘ٙىوالكو بعث يف سنة 
بغداد يف سنة ست وٜتسُت وستمائة وفتحناىا بسيف هللا تعاىل وأحضران مالكها وسألناه مسألتُت فلم جيب لسؤالنا 

لينا ال فلذلك استوجب مّنا العذاب.... فاٟتصون بُت أيدينا ال ٘تنع والعساكر للقائنا ال تضّر وال تنفع ودعاؤكم ع
يستجاب وال يسمع فاتّعظوا بغَتكم وسّلموا إلينا أموركم... فنحن ال نـرحم من شكـا وال نرّق ١تن بكا قـد خربنا البالد 
وأفنينا العباد وايتمنا األوالد وتركنا يف األرض الفساد فعليكم اب٢ترب وعلينا ابلطلب فما لكم من سيوفنا خالص وال من 

ّنا اآلمان سلم ومن طلب اٟترب ندم فان أنتم أطعتم أمران وقبلتم شرطنا كان لكم ما لنا سهامنا مناص... فمن طلب م
  (ٕٚ)وعليكم ما علينا وان أنتم خالفتم أمران ويف غيكم ٘تاديتم فال تلوموان ولوموا أنفسكم... "

قابل أصر أىل ميافارقُت وصلت عساكر ا١تغول بسرعة إىل ميافارقُت وقد أصر ا١تغول على طلب ا١تلك الكامل, واب١ت     
, وتواتر الرمي على ا١تدينة وأشتد (ٖٚ)على إنكار وجوده فيها, وبسرعة كبَتة حفر ا١تغول خندقاً حول ا١تدينة ونصبوا اجملانيق

القتال بُت اٞتانبُت وأظهر أىل ميافارقُت وا١تلك الكامل شجاعة عالية يف الدفاع عن مدينتهم, "وكان الكامل يربز أليهم 
, وأدرك ا١تغول أن ميافارقُت ال ينال منها ابلقتال وذلك لبسالة أىلها يف الدفاع عنها (ٗٚ)تلهم وينكي فيهم فهابوه"ويقا

 .(٘ٚ)وحصانة أسوارىا لذا فقد أوقف ا١تغول القتال وحاصروا ا١تدينة بشدة ومنعوا الناس من الدخول أو ا٠تروج عنها
١توقف وخطورتو بعد نزول ا١تغول على ميافارقُت, فبادر إىل االتصال هبم, أما ا١تلك الناصر يوسف فقد شعر ْتراجة ا     

خصوصا أنو وبعد سقوط بغداد كان قد راسل ا١تغول وأرسل ولده ا١تلك العزيز إىل ىوالكو على رأس وفد ومعو الكثَت من 
لتو أقناعهم فك اٟتصار عن م استئناف اتصاالتو مع ا١تغول و٤تاو ٜٕ٘ٔىـ / ٚ٘ٙ, فبدأ أوائل سنة (ٙٚ)ا٢تدااي الثمينة

ميافارقُت والرحيل عنها, وكان ضمن الوفد ا١تفاوض الكاتب ابن شداد الذي روى لنا تلك ا١تفاوضات وتوجو الوفد إىل 
, وقد حقق الوفد ا١تفاوض تقدما كبَتا يف مفاوضاتو مع (ٚٚ)ا١تغول وبصحبتهم الكثَت من األموال وا٢تدااي والتحف الثمينة

                                           
 . ٙٚ,  ص ٕ؛ اليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج ٕٚٗ, ص ٙابن واصل, مفرج الكروب, ج (ٔٚ)
 . ٜٕٚ – ٕٚٚابن العربي, ٥تتصر الدول, ص  (ٕٚ)
 . ٜٛٗ, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٖٚ)
 . ٕٔٓ, صٖٕالنبالء, جالذىيب, سَت أعالم  (ٗٚ)
 . ٖٓٗ؛ ا٢تسنياين, السنوات األخَتة, ص  ٕٚٚابن العربي, ٥تتصر الدول, ص  (٘ٚ)
 . ٙٔٗ, ص ٘؛ ابن خلدون, اتريخ ابن خلدون, ج ٕٛٚابن العربي, ٥تتصر الدول, ص  (ٙٚ)
 . ٕٜٗ – ٜٔٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٚٚ)
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ص حصار ميافارقُت حىت كادوا يصلون معهم على أتفاق يرحل ا١تغول ٔتوجبو عن ميافارقُت و٦تا ذكره الوفد ا١تغول فيما خي
ا١تفاوض للمغول أن سيدىم )أي ا١تلك الناصر يوسف( أنقاد أليهم منذ عشرين سنة طوعًا واختيارًا وأرسل أليهم األموال 

 .(ٛٚ)أذا ما استمروا بسياستهم العدوانية إٔتاىهم وا٢تدااي, ويف ذات الوقت لوح الوفد اب٠تروج عن الطاعة
وقد ٧تح الوفد يف مفاوضاتو مع ا١تغول, وعزموا على الرحيل عن ميافارقُت, حىت أن القتال توقف لعدة أايم, وأستغل       

دين لؤلؤ ا١تلك الكامل توقف القتال يف عمارة ما ىدمتو ٣تانيق ا١تغول من سور ا١تدينة, لكن ورود رسالة من بدر ال
واألمراء  (ٜٚ)صاحب ا١توصل إىل ا١تغول أخربىم فيها أبن األوضاع السياسية يف بالد الشام مضطربة وأن الشهرزورية

اتفقوا على ا١تلك الناصر وأخرجوا عساكره من بالده وىو اآلن عازم على ا٢ترب بعد أن فقد معظم بالده,   (ٓٛ)الصاٟتية
ت يف أيدي ا١تغول حيرض فيها على ترحيل ا١تغول عن ميافارقُت لذا فقد عدل كما أن ىناك مكاتبات للملك الناصر وقع

, من ىـذه ا١تعلومة اليت ذكرىا أبن شداد القريب جدا من اٟتدث, نستطيع أن (ٔٛ)ا١تغول عن الصلح ومالوا إىل الغدر
أنو مل يكن ا١تتخاذل وا٠تائن نستنتج أن ا١تلك الناصر يوسف وعلى الرغم من ٗتاذلو الواضح وعدم ٧تدتو للملك الكامل, ف

األكرب ١تيافارقُت وملكها الكامل, أمنا كان صاحب ا١توصل بدر الدين لؤلؤ الذي مل يكتفي بعدم قتالو للمغول, بل وقف 
 معهم وأرسل أليهم العساكر حملاربة أبناء جلدتو ودينو.

ه أن يشموط بن ىوالكو رحل عن وقد ذكر ابن شداد أنو ورده كتاب من ا١تلك السعيد صاحب ماردين خيرب      
ميافارقُت وأستخلف القائد سنتاي يف ثالثة آالف مقاتل ليمنعوا صاحب ميافارقُت من ا٠تروج منها, وكان السبب يف 
رحيلهم ىو األمطار والثلوج وقلة األقوات ووقوع الفناء يف خيو٢تم حىت مل يبقى ٢تم سوى ألف وٜتسمائة فرس, وقد أستغل 

غياب يشموط يف أجراء بعض األعمال اليت تساعدىم على مواجهة حصار ا١تغول للمدينة, أال أن يشموط  أىل ميافارقُت
 .(ٕٛ)بن ىوالكو عاد بعد انقضاء الشتاء وّتيوش كثيفة ونزلوا على ميافارقُت وعادوا إىل ٤تاوالهتم  القتحامها

مراً وقد قارب على العامُت وفيها ا١تلك الكامل م وحصار ا١تغول ١تيافارقُت ال زال مستٕٓٙٔىـ/  ٛ٘ٙودخلت سنة      
, وقد (ٖٛ)ال يزال ٤تاصرًا ومقاتاًل قتااًل عظيمًا وقاتل معو أىل ميافارقُت وأستبسلوا يف القتال وأفنوا من ا١تغول خلقًا كثَتاً 

                                           
 . ٖٜٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٛٚ)
الشهرزورية: ٚتاعة من األكراد ٝتوا هبذا االسم نسبة إىل شهرزور وىي كورة واسعة يف اقليم كردستان هبا قرى ومدن وقصبتها دزدان  (ٜٚ)

و الشام )حاليا مدينة السليمانية(, وقد ظل الشهرزورية ىناك حىت استوىل ا١تغول على بغداد وتقدمت جيوشهم ٨تو شهرزور, ففر الشهرزورية ٨ت
 .ٜٖٛ – ٜٖٚومصر. القزويٍت, آاثر البالد, ص 

الصالحية : ويسمون ابلناصرية وىم ٦تاليك السلطان صالح الدين األيويب ومن مقدميهم األمَت جهار الدين جهاركس. ابن األثَت,  (ٓٛ)
 . ٛ٘ٔ, ص ٓٔالكامل, ج

 . ٜٚٗ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٔٛ)
 . ٔٓ٘, صٖ, جٕالق ا٠تطَتة, قاألعابن شداد,  (ٕٛ)
 . ٕٚٗ, ص ٙابن واصل, مفرج الكروب, ج  (ٖٛ)
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إديان أىل ميافارقُت  , وىذا يدل على(ٗٛ)شارك يف قتال ا١تغول ٚتيع أىل ميافارقُت, حىت النساء شاركت الرجال يف القتال
 بقضيتهم و٤تبتهم ١تلكهم الكامل األيويب وألتفافهم حولو, وأظهروا من الشجاعة ضروابً منقطعة النظَت.

ومل تفلح ٤تاوالت ا١تغول القتحام أسوار ا١تدينة اٟتصينة وا١تنيعة واليت كانت "٤تاطة بسور عظيم من اٟتجر األبيض     
ن وعلى بعد كل ٜتسُت ذراع من ىذا السور برج عظيم من اٟتجر نفسو ويف أعاله الذي يزن اٟتجر منو ٜتسمائة مَ 

, ومن األمور اليت سامهت يف حصانة السور ىي أن أىل ميافارقُت كانوا يستعملون قضبان حديد بُت (٘ٛ)شرفات"
طوال أترخيها وٟتصانة )وىو ما نطلق عليو يف الوقت اٟتاضر اٞتدران الكونكريتية(, وأن مدينة ميافارقُت  (ٙٛ)اٞتدران

. لذا ٞتأ ا١تغول إىل ٤تاوالت أخرى ألقتحام السور منها أهنم نصبوا على السور ستمائة  (ٚٛ)سورىا" مل تؤخذ عنوة قط"
سلم وىي سالمل كبَتة جدا ْتيث أن عرض درجة السلم تكفي لصعود ست عشرة نفسًا أال أن ٤تاولتهم تلك مل تفلح 

 .(ٛٛ)ٚتيع الذين حاولوا التسلق على السور من ا١تغول وابءت كسابقاهتا ابلفشل وقتل
استمر اٟتصار ما يقرب العامُت وفيها ا١تلك الكامل ٤تصورًا ومقاتاًل قتااًل عظيمًا وقاتل معو اىل ميافارقُت واستبسلوا     

ىناك يف جيش ميافارقُت  واظهروا ضرواًب من الشجاعة منقطعة النظَت, وكان ,(ٜٛ)يف القتال وافنوا من ا١تغول خلقًا كثَتاً 
فارسان ابرعان دوخا قادة ا١تغول بسبب شجاعتهم واتقاهنم الرماية وانزلوا اب١تغول افدح ا٠تسائر, ويروي لنا ا٢تمذاين حكاية 
ىذين الفارسُت وشجاعتهما يف التصدي للمغول, فيقول: "ويف اليوم التايل خرج ا١تلك الكامل مع كوكبة من الفرسان وكان 

الكامل فارسان مغواران أحدمها سيف الدين لوكبلي واألخر عنرب اٟتبشي فقتال عدة أشخاص مث ذىبوا بعد مدة  مع ا١تلك
إىل ا١تدينة وبدأوا القتال من األبراج. ويف اليوم التايل خرج ىذان الفارسان وقتال ما يقرب من عشرة فرسان شجعان وكذلك 

٢تما من جانب ا١تغول )انوري الكرجي( الذي كان يهزم جيشًا ٔتفرده فعال يف اليوم الثالث. ويف اليوم الرابع تصدى 
فحارهبما برىة مث قتل ولقتلو ىاج فرسان األتراك وكانوا يضربون كفاً على كف بدافع االنتقام, مث دخل الفارسان ا١تدينة مرة 

شًا بقيادة أرتقو ١تساعدة . مث يضيف ا٢تمذاين يف روايتو عن شجاعة الفارسُت فيقول ان ىوالكو أرسل جي(ٜٓ)أخرى"
العسكر ا١تغويل احملاصر ١تيافارقُت, وما كاد جيش ارتقو يصل اسوار ا١تدينة حىت خرج عليو الفارسان وشتتا جنود ا١تغول 

                                           
 . ٖٗٔ, ص ٕٕالذىيب, سَت أعالم النبالء, ج  (ٗٛ)
م( سفر انمة, ٖتقيق: حيِت ا٠تشاب, دار الكتاب اٞتديد ٛٛٓٔىـ / ٔٛٗانصر خسرو, أبو معُت الدين اٟتكيم القاابذاين ا١تروزي)ت  (٘ٛ)

  .ٔٗم(, ص  ٖٜٛٔ)بَتوت, 
 . ٕٚٙ, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٙٛ)
 . ٕٖٚ, ص ٘ايقوت اٟتموي, معجم البلدان, ج  (ٚٛ)
 .ٕٓ٘, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٛٛ)
م(, اتريخ ابن الوردي,  ٖٛٗٔىـ /  ٜٗٚ؛ ابن الوردي, زين الدين عمر بن مظفر, )ت  ٕٚٗ, ص ٙابن واصل, مفرج الكروب, ج  (ٜٛ)

 . ٜٜٔ, ص ٕم(, ج ٜٜٙٔالكتب العلمية, )بَتوت,  دار
 . ٕٖٓ, ص ٔ,  ج ٕجامع التواريخ, مج  (ٜٓ)
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فصدم أرتقو من شجاعتهما فتناول الشراب حىت ٙتل وتوجو لقتا٢تما والتحم الطرفان ومرة أخرى أىلك الفارسان خلقاً كثَتاً 
"فتعجب األتراك من البطلُت وعض كل شجاع شفتو حقدًا وغيظاً, بعد ذلك ظل الفارسان خيرجان كل يوم   مث عادا,

كا١تعتاد ويقتالن عدة اشخاص وجيرحان أخرين حىت مضى عام أبكملو, ومل يبق يف ا١تدينة قوت وال غذاء... و١تا مل يبق 
ن خيرجا مشاة يقاتال حىت يقتال ولكن ا١تلك الكامل مل يسمح لدى الفارسُت تنب وال شعَت قتال جواديهما وأكالىا وأرادا أ

 . (ٜٔ)٢تم بذلك "
وقد حاول ا١تغول بكافة الوسائل والطرق أن يثنوا ا١تلك الكامل عن عناده ويثنوا من عزديتو وإصراره على ا١تقاومة وعدم      

م ٘تكنوا من  ٜٕ٘ٔىـ /  ٚ٘ٙم يف سنة االستسالم ومن تلك الوسائل ٤تاولة جبانة وبعيدة عن أعراف اٟتروب وىي أهن
, وأتوا هبم إىل ٖتت أسوار ميافارقُت وكلموا (ٕٜ)االستيالء على قلعة اليمانية وأنزلوا منها حرمي ا١تلك الكامل وأوالده وأقاربو

. وىذا (ٖٜ)ف"ا١تلك الكامل وطلبوا منو أن يسلم أليهم  البلد ووعدوه ابألمان لو وألىلو فكان رده "ما لكم عندي أال السي
ما يؤكد قوة عزدية ا١تلك الكامل وشدة أبسو وشجاعتو وأديانو بقضيتو, فقد مثل الكامل إرادة اٞتهاد وا١تقاومة مهما كلف 

 الثمن واختار الشهادة بعزة إن مل يكن النصر.
, (ٜ٘)ل عشرين شهراً , وقي(ٜٗ)ولكن نظراً لطول مدة حصار ا١تغول على ميافـارقُت والذي أستـمر أكثر من سـنة ونصف    

, فقد نفدت عن (ٜٙ)مٕٓٙٔىـ/  ٛ٘ٙم وحىت سنة  ٕٛ٘ٔ/ ىـ  ٙ٘ٙوقيل ما يقارب العامُت والذي ابتدأ من سنة 
 (ٜٛ), حىت بلغ ٙتن ا١تكوك(ٜٚ)ا١تدافعُت عن ميافارقُت األزواد واألقوات وعم القحط وانتشرت األوبئة وأشتد اٞتوع والغالء

وأربعُت درمهًا ورطل ا٠تبز بستمائة درىم ورطل اللحم من سائر أجناس اٟتيوان  ٓتمس من القمح )بكيل ميافارقُت(
بستمائة درىم والبصلة الواحدة بثالثة وٜتسُت درمهًا وبيعت بقرة بسبعُت ألف درىم وبيعت رأسها وكوارعها بستة آالف 

 .(ٓٓٔ)ان الرجل ديوت فيؤكل"د أنو "ٞتوع ونفاد األقوات إىل ح, حىت وصل اٟتال أبىل ميافارقُت من ا(ٜٜ)وٜتسمائة درىم
                                           

 . ٕٕٖــ  ٕٖٔ, ص ٔ,  ج ٕجامع التواريخ, مج  (ٜٔ)
 . ٖٖٗ, ص ٔاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج  (ٕٜ)
 . ٖٛٙ, ص ٛٗالذىيب, اتريخ اإلسالم, ج  (ٖٜ)
 . ٜٕٗ, ص ٖٔابن كثَت, البداية والنهاية, ج ؛ ٜٖ٘, صٔاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج (ٜٗ)
 . ٓٔ٘, ص ٚاٟتنبلي, شذرات الذىب, ج  (ٜ٘)
(, ٜ٘ٛٔيد, م(, أخبار األيوبيُت, مكتبة الثقافة الدينية, )بور سع ٖٕٚٔىـ /  ٕٚٙابن العميد, ا١تكُت جرجيس بن الياس )ت  (ٜٙ)

 . ٜٜٔ, ص ٕ؛ ابن الوردي, اتريخ ابن الوردي, ج ٘ٗص
 . ٖٕٓ, ص ٖ؛ أبو الفداء, ا١تختصر, ج  ٕٚٗ, ص ٙصل, مفرج الكروب, ج ابن وا (ٜٚ)
, ٓٔا١تكوك: وٚتعو مكاكي وىو أسم مكيال خيتلف مقداره ابختالف اصطالح الناس عليو يف البالد. ابن منظور, لسان العرب, ج (ٜٛ)

 . ٜٔٗص
 . ٕٙٚ, ص ٙج؛ ابن واصل, مفرج الكروب,  ٔٓ٘, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٜٜ)
 . ٕٔٓ, ص ٖٕالذىيب, سَت أعالم النبالء, ج  (ٓٓٔ)
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كل ىذا وىم صابرون مرابطون وحيافظون على ملكهم ا١تلك الكامل الذي كان ينزل أليهم وجيتمع هبم كل يوم ٚتعة        
يف جامع ا١تدينة وخياطبهم ويقول ٢تم :"ليس الغرض من ىؤالء اٞتماعة كلهم غَتي دعوين أخرج أليهم وسلموا البلد أليهم 

. أال أن اٟتصار الشديد على (ٔٓٔ)على أنفسكم ومواليكم فيقولون : معاذ هللا أن نفارقك حىت تروح أرواحنا " لتأمنوا
ا١تدينة طالت أايمو ونفد ما يف ميافارقُت من ا١تؤن وعم أىلها ا١توت جوعاً وقتاًل وخارت قواىم عن ٤تاربة العدو حىت ٘تكن 

 .(ٕٓٔ)ا١تغول من إقتحام ا١تدينة والسيطرة على قلعتها " لوال ذلك مل يتمكن ا١تغول من أخذىا"
ىناك خيانة من قبل ٦تلوكُت سامهت بصورة كبَتة بسقوط ا١تدينة وساعدت ا١تغول من  ويذكر أبن شداد أنو كانت     

االستيالء عليها و٘تكنهم من ا١تلك الكامل حيث يقول " أن ٦تلوكُت من ٦تاليك افتخار الدين ايقوت ضرهبما أستاذمها 
هما على أن كاتبا التًت وقاال ٢تما: بسبب تقدمهما على غلمان ا١تلك الكامل وقلة أدهبما معهم فعظم ذلك عليهما وٛتل

أي شيء تعطوان حىت نسلم إليكم البلد ؟ فقالوا : نُعطيو لكما وكتبوا ٢تما بذلك كتااب فقاال ٢تم: إذا كان يوم ا٠تميس وىو 
وخال اليوم الثالث والعشرون من ربيع اآلخر ينزل اٟترس إىل أشغا٢تم فارموا إلينا سّلماً, فلما كان سحر ذلك اليوم... 

ُغل )ا١تغول( ٚتاعٌة واستبق بعضهم بعضا فتكّمل على السور يف 
ُ
السور فأخذ ا١تملوكان السُّّلم ونصباه فصعد فيو من ا١ت

الساعة الراىنة ستة آالف نفٍر فقاتلهم األمَت حسام الدين بن رش حىت قُتل ووجدت فيو اثنتان وسبعون ضربة ابلنُّشاب 
ا١تلك الكامل فاستنهض عزمتو, وأيقظ مهّتو فركب إليهم ومعو األمَت علم الدين وسار األمَت علم الدين سنجر إىل 

)ا١تذكور( فقاتال قتاال شديدا مث اهنزم ا١تلك الكامل واحتمى ببعض األبراج وُأسر علم الدين... مث ىاجم التًت الربج الذي 
عو ٦تلوٌك لو تُركيُّ ُيسمى قراُسنُقر وقالوا ٢تم : ٨تن ما فيو ا١تلك الكامل فقاتلهم َمْن فيو إىل أن قُتل أكثرىم, وُأخذ أسَتا وم
. فكانت خيانة ىذين ا١تملوكُت ا٠تيانة األخَتة (ٖٓٔ)نقتلكم ألاّن مل نؤمر بذلك... وُٛتل وأخوه ا١تلك األشرف إىل ىوالكو

 يف معركة ا١تلك الكامل مع ا١تغول أال أهنا مل تكن األوىل.
, (ٗٓٔ)ها ا١تغول فوجدوا فيها من العوام ثالث وستون نفراً ومن األجناد أثنُت وأربعُت رجالً أما مدينة ميافارقُت فقد دخل    

واضاف ابن شداد أن ا١تغول ١تا دخلوا ميافارقُت ٚتعوا من بقي فيها من أعيان أىلها يف اٞتامع وطلبوا منهم مااًل فلم 
منكم فقتلوىم وكذلك قتلوا من بقي يف ميافارقُت ومل  يعطوىم وقالوا: ٨تن قادرون على ا١تال ولكنا نرى أن ا١تسلمُت أحق

يبق فيها سوى سبعة أنفس )وقد ذكر ابن شداد أٝتائهم( مث أخربوا البلد ونقضوا أسواره مث رحلوا عنها وٟتقوا هبوالكو 
 .(٘ٓٔ)وأعطوا البلد ألحد األشخاص التابعُت ٢تم وكان ٦تلوكاً وأٝتو عبد هللا الالوي

                                           
 . ٘ٓ٘, ص ٖ, ج ٕاألعالق ا٠تطَتة, ق ابن شداد,  (ٔٓٔ)
م(, الذيل على الروضتُت, ٖتقيق: إبراىيم مشس  ٕٚٙٔىـ /  ٘ٙٙأبو شامة, شهاب الدين عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي, )ت  (ٕٓٔ)

 . ٖٗٔم(, ص ٕٕٓٓالدين, دار الكتب العلمية, )بَتوت, 
 . ٘ٓ٘ - ٗٓ٘, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٖٓٔ)
 .ٚٓ٘, صٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٗٓٔ)
 . ٚٓ٘, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, ق (٘ٓٔ)
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مل فبعد أن وقع أسَتاً بيد ا١تغول أُحضروه أمام ىوالكو فلما مثل بُت يديو واجهو بكل مشوخ وشجاعة أما ا١تلك الكا     
غل )ا١تغول( وما ىم عليو وإهنم 

ُ
فائقة فلم يتوسل أو يًتجى لكي يعفو عنو ىوالكو, فقال لو ىوالكو: "أنت تعلم سياسة ا١ت

قتل وأنت سقيُتك يف مهذان فما شربت, وأمرتك هبدم السور... إذا ما عمل أحدىم ثالثة ذنوب يُعفى عنو ويف الرابع يُ 
وما فعلت وقُلت لك: ُخذ أخوتك وأموالك وعساكرك وألتقيٍت على بغداد حىت نُقاتل ا٠تليفة فامتنعت والذنب الرابع إين 

جابو ا١تلك الكامل: عربُت على بيوتك فلم ٗترُج إيلَّ وال سَّتت يل ىدية وال ضيافة وال أبصرَت وجهي حىت ال ٘توت. فأ
من أنت حىت أٖتمل ا١تشقة يف رؤية وجهك؟ أنت ما لَك قوٌل وال دين  بل خارجٌي جيُب عليَّ قتالك وأان خٌَت ِمْنَك. 

 فقال ىوالكو: أبي شيء أنت خٌَت مٍتِّ ؟
ـلك بيد هللا يـؤتيو من     

ُ
يشاء وينزعو ٦تن يشاء وكان لنا فقال: ألنٍت أؤمـن ابهلل وبرسولو ويل ديٌن وأمانة ومع ىذا فإن ا١ت

 ذريتك وال يًتك من إىل تربيز فذىب منا ذلك وكذلك يفعل هللا بك إذا أراد  يُرسل عليك من يقتلك ويسيب من َعدن
كامل كأساً من ا٠تمر فأمتنع , فصقع ىوالكو من كالمو, وكان ىوالكو يشرب ا٠تمر فقدم للملك ال(ٙٓٔ)"عسكرك أحداً 

من زوجتو أن تناولو الكأس وا١تغول أمر نسائهم فوق أمرىم وال يرد أال أن الكامل أىب وأمتنع عن : ىذا حرام فطلب وقال
, فأستشاط ىوالكو غضبًا مث وكزه بسيف كان يف يده فخرق بطنو وأمر (ٚٓٔ)أخذ الكأس وسب ىوالكو وبصق بوجهو

 .(ٛٓٔ)فضرب عنقو
لطريقة اليت قتل هبا ىوالكو ا١تلك الكامل فقال: أن ا١تغول  ا (ٓٔٔ)ونقلت عنو بعض ا١تراجع اٟتديثة (ٜٓٔ)وذكر ا٢تمذاين     

كانوا يقطعون أجزاء من جسمو ويدفعوهنا إىل فمو حىت مات, وابلرغم أن ىذه الوحشية ليست مستبعدة عن ا١تغول 
مقتلو وىو  وىوالكو, أال أننا مل ٧تد من ا١تصادر التارخيية األخرى ما يؤكد ذلك ومنهم ابن شداد الذي يروي لنا تفاصيل

أن ىوالكو ندم بعد قتلو للملك الكامل. رٔتا ألنو  (ٔٔٔ)مصدر ثقة كونو كان قريبًا من اٟتدث, كما يذكر ابن العربي
 أعجب بشجاعتو و٘ترده وعدم استسالمو رغم ما القاه مع شعبو من حصار وجوع. 

لناس الرعب ويردعوا كل من يفكر يف ا٠تروج وبعد قتل ا١تلك الكامل وقطع ا١تغول لرأسو أراد ا١تغول أن يلقوا يف ا     
عليهم ١تنع تكرار حالة العصيان وعدم االستسالم اليت أقدم عليها ا١تلك الكامل فحملوا رأسو على رمح طويل وطيف بو 

                                           
 .٘ٓ٘, ص ٖ, ج ٕاألعالق ا٠تطَتة, ق ابن شداد,  (ٙٓٔ)
 . ٖٚٙ, ص ٛٗخ اإلسالم, ج ؛ الذىيب, اتري ٕٕٓ, ص ٖٕالذىيب, سَت أعالم النبالء, ج  (ٚٓٔ)
 .ٜٔ, ص ٚ؛ ابن تغرى بردي, النجوم الزاىرة, ج ٙٓ٘, ص ٖ, جٕاألعالق ا٠تطَتة, قابن شداد,  (ٛٓٔ)
 . ٕٕٖ – ٕٖٔ, ص ٔ, جٕجامع التواريخ, مج (ٜٓٔ)
 .  ٜٗٗ؛ ا٢تسنياين, السنوات األخَتة, ص  ٖٜٕ, ص ٔالصياد, ا١تغول يف التاريخ, ج (ٓٔٔ)
 . ٕٓٛ, ص اتريخ ٥تتصر الدول (ٔٔٔ)
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, حىت وصلوا بو إىل دمشق يف (ٗٔٔ)وٛتص وبعلبك ٖٔٔ, فوصلوا بو إىل حلب مث ٛتاة(ٕٔٔ)يف بالد الشام اب١تغاين والطبول
 .(٘ٔٔ)م مث علقوا الرأس يف شبكة بسور ابب الفراديس ٕٓٙٔىـ/  ٛ٘ٙوالعشرين من ٚتادي االوىل سنة  السابع
وبقي الرأس معلقاً إىل أن عادت دمشق للمسلمُت فأنزلوه ودفن يف طاٍق إىل جانب ٤تراب مسجد الرأس داخل ابب      

, ويف ىذا اٟتدث نظم ا١تؤرخ (ٙٔٔ)عنهما( دفن بو الفراديس الذي يقال أن رأس اٟتسُت بن علي بن أيب طالب )رضي هللا
 أبو شامة قصيدة شعرية يقول فيها : 

 ابن غـــازي غـزا وجـــاىــد يف         هللا قوماً أثخنوا يف ا١تشرقُت
 ظـاىـراً عالـياً ومـــات شهـيـداً           بعـــد صبــٌر عليــهـم عـامـُت

 فـلو أســــوة بــرأس اٟتــسـيـن    مل يثــنو أن طـيف ابلرأس مـنو     
 وافق السبط يف الشهادة واٟتمل         لـقـــد حــاز أجــره مــرتــيــن
 ٚتـع هللا حسـن ديــن الشهيـديـن       عـلى قبـيــح ذيــنـك الـفـعــليـن

 (ٚٔٔ)مث واروا يف مشـهد الـرأس ذاك      الرأس فأستعجبوا من اٟتالتُت
 اخلامتة

يافارقُت مدينة صغَتة من مدن اٞتزيرة الفراتية كانت ٢تا أمهية سياسية واقتصادية تناوبت على حكمها العديد من .  مٔ
 م.   ٕ٘ٛٔىـ /  ٔٛٙالدويالت حىت آل حكمها إىل الدولة األيوبية سنة 

منهم إمرباطورية كربى  . ا١تغول قبائل مهجية ظهرت يف منطقة منغوليا أستطاع جنكيز خان أن يوحد تلك القبائل ويكَونٕ
استطاعت وبفًتة صغَتة نسبيًا أن تغزوا ا١تمالك اجملاورة ويتقدموا ٨تو البالد اإلسالمية مث القضاء على ا٠تالفة العباسية يف 

 م.  ٕٛ٘ٔىـ /  ٙ٘ٙبغداد سنة 
 مرىم واالنقياد ٢تم.. ا١تلك الكامل ىو ا١تلك الوحيد من ملوك ا١تسلمُت الذي رفض اإلستسالم للمغول واإلذعان ألواٖ
. موقف ملوك ا١تسلمُت يف ا١تنطقة من ا١تلك الكامل وميافارقُت موقفًا ٥تزاًي فلم يكتفوا بعدم أ٧تاده بل أرسل بعضهم ٗ

 قوات شاركت ا١تغول يف حصار ميافارقُت.

                                           
 . ٖ٘, ص ٛٗالذىيب, اتريخ اإلسالم, ج ؛  ٙٓ٘, ص ٖ, ج ٕابن شداد, األعالق, ق  (ٕٔٔ)
 . ٖٕٓ, ص ٖأبو الفداء, ا١تختصر, ج  (ٖٔٔ)
 , وذكر اليونيٍت أنو شاىد رأس ا١تلك الكامل يطاف بو يف بعلبك ٙٚ, صٕاليونيٍت, ذيل مرآة الزمان, ج  (ٗٔٔ)
 . ٕٕٓ, ص ٖٕ؛ الذىيب, سَت أعالم النبالء, ج  ٕٙٚص , ٙابن واصل, مفرج الكروب, ج  (٘ٔٔ)
, ٕ؛ ابن الوردي, اتريخ ابن الوردي, ج ٛٓٗ, ص ٜٕ؛ النويري, هناية األرب, ج  ٚٓ٘, صٖ, جٔابن شداد, األعالق, ق (ٙٔٔ)

 . ٖٚٛ؛ اٟتنبلي, شفاء القلوب, ص  ٕٙٙص
 . ٖٗٔذيل الروضتُت, ص  (ٚٔٔ)
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ا حاصروا ا١تدينة . بعد أن فشل ا١تغول يف احتالل ميافارقُت بسبب حصانة أسوارىا واستبسال أىلها يف الدفاع عنه٘
 بشدة ودام حصارىم ٢تا ما يقارب العامُت ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفدت أقواهتم.

. كان ا١تلك مقاتاًل ومبارزًا شجاعًا قاتل ا١تغول بنفسو وقتل منهم الكثَت من األنفس ومل يتمكنوا منهم أال بعد أن ٙ
 حصروه يف أحدى األبراج فأسروه.

ا مثل ا١تلك الكامل أمام ىوالكو وىو أسَت مكبل ابلقيود مل يًتجى أو يتوسل ليعفو عنو ىوالكو بل واجهو بكل . عندمٚ
 شجاعة وسبو وبصق يف وجهو ٦تا أاثر غضب ىوالكو فقتلو.

الة . بعد قتلهم للملك الكامل أراد ا١تغول زرع الرىبة يف قلوب الناس ويردعوا كل من يفكر يف ا٠تروج عليهم ١تنع حٛ
 العصيان اليت أقدم عليها ا١تلك الكامل ققطعوا رأسو وطافوا بو يف بالد الشام حىت وصلوا بو إىل دمشق وعلقوه ىناك.

. بعد عودة دمشق إىل ا١تسلمُت ًب أنزال رأس ا١تلك الكامل ودفن يف مسجد يسمى مسجد الرأس قيل أن رأس اٟتسُت ٜ
        بو.بن علي بن أيب طالب )هنع هللا يضر( قد دفن 

 مصادر البحث
 املصادر االولية 

 م( ٖٖٕٔىـ /  ٖٓٙـــ ابن األثَت, أبو اٟتسن علي بن أيب الكرم دمحم الشيباين اٞتزري, )ت 
  ,م( ٜٜٚٔالكامل يف التاريخ, ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب, )بَتوت 
  ,م(ٜٓٛٔاللباب يف هتذيب األنساب, مكتبة ا١تثٌت, ) بغداد 

م(, ا١تسالك وا١تمالك, ٖتقيق: دمحم جابر اٟتسيٍت, ا٢تيئة ٜٚ٘ىـ / ٖٙٗـــ االصطخري, أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي الكرخي )ت
 م( ٕٗٓٓالعامة لقصور الثقافة, )القاىرة, 

 ٖء البالد وا١تواضع, عامل الكتب, ط م( معجم ما أستعجم من أٝتا ٜٗٓٔىـ /  ٚٛٗـــ البكري, أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم )ت
 م( ٖٜٛٔ)بَتوت, 

م(, النجوم الزاىرة يف ملوك مصر  ٓٚٗٔىـ /  ٗٚٛـــ ابن تغرى بردي, أبو احملاسن ٚتال الدين يوسف بن تغرى بردي الظهري اٟتنفي )
 م ( ٖٜٙٔوالقاىرة, وزارة الثقافة واإلرشاد )القاىرة, 

 م( ٜٜ٘ٔ)بَتوت,  ٖم( معجم البلدان, دار صادر, ط ٜٕٕٔىـ /  ٕٙٙبد هللا الرومي, )ت اٟتموي, شهاب الدين ايقوت بن عـــ 
 م( ٖٜٛٔم(, صورة األرض, دار صادر, )بَتوت,  ٜٚٚىـ/  ٖٚٙـــ ابن حوقل, أبو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي )ت بعد 
م(, الروض ا١تعطار يف حرب األقطار, ٖتقيق: إحسان عباس,  ٜ٘ٗٔىـ /  ٜٓٓـــ اٟتمَتي, أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األندلسي )ت 

 م(  ٜٓٛٔ)بَتوت,  ٕمؤسسة انصر للثقافة, ط 
م( شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوب, ٖتقيق: انظم رشيد, دار اٟترية للطباعة, )بغداد, ٔٚٗٔىـ /  ٙٚٛــــ اٟتنبلي, اٛتد بن إبراىيم )ت 

 م( ٜٛٚٔ
م(, شذرات الذىب يف أخبار من ذىب, ٖتقيق: دمحم  ٜٚٙٔىـ/  ٜٛٓٔاٟتي بن اٛتد العكربي الدمشقي )ت ـــ اٟتنبلي, أبو الفالح عبد 
 م( ٜٙٛٔ)بَتوت,  ٔاالرانؤوط, دار ابن كثَت, ط
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العجم والرببر م(, العرب وديوان ا١تبتدأ وا٠ترب يف أايم العرب و  ٙٓٗٔىـ/  ٛٓٛابن خلدون, عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم بن خلدون ا١تغريب )ت ــ 
 م( ٖٕٓٓومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب, ا١تسمى )اتريخ ابن خلدون( دار الكتب العلمية, )بَتوت, 

م( نزىة األانم يف اتريخ اإلسالم, ٖتقيق: ٝتَت طيارة, ا١تكتبة  ٙٓٗٔىـ /  ٜٓٛــــ ابن دقماق, صارم الدين إبراىيم بن دمحم العالئي, )ت 
 م( ٜٜٜٔ )بَتوت, ٔالعصرية, ط

 م(ٖٚٗٔىـ/  ٛٗٚالذىيب, أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز )ت ــــ 
  م( ٖٜٜٔ)بَتوت,  ٕاتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت واألعالم, ٖتقيق: عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العريب, ط 
 م( ٜ٘ٛٔلة, )بَتوت, سَت أعالم النبالء, ٖتقيق: شعيب االرانؤوط, مؤسسة الرسا 

م(, مرآة الزمان يف اتريخ األعيان, مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارف  ٕٙ٘ٔىـ /  ٗ٘ٙــــ سبط ابن اٞتوزي, مشس الدين أيب ا١تظفر يوسف )ت 
 م( ٕٜ٘ٔ)الدكن, ا٢تند,  ٔالعثمانية, ط 

قات الشافعية الكربى, ٖتقيق: مصطفى عبد القادر, م(, طب ٖٚٔٔىـ /  ٚٔٚــــ السبكي, اتج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن علي, )ت 
 م(ٕ٘ٓٓدار الكتب العلمية, ) بَتوت, 

 م( ٜٛٛٔ)بَتوت,  ٔم( اتريخ ا٠تلفاء, دار الكتب العلمية, ط  ٘ٓ٘ٔىـ /  ٜٔٔـــ السيوطي, جالل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر, )ت 
م(, الذيل على الروضتُت, ٖتقيق: إبراىيم مشس الدين,  ٕٚٙٔىـ /  ٘ٙٙي, )ت ــــ أبو شامة, شهاب الدين عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدس

 م( ٕٕٓٓدار الكتب العلمية, )بَتوت, 
م( األعالق ا٠تطَتة يف ذكر أمراء الشام واٞتزيرة, ٖتقيق: حيِت عبارة, وزارة الثقافة  ٕٙٛٔىـ /  ٗٛٙــــ ابن شداد, عز الدين دمحم بن علي )ت 

 م( ٜٛٚٔالسورية )دمشق, 
م(, الوايف ابلوفيات, ٖتقيق: اٛتد االرانؤوط و تركي مصطفى,  ٖٖٙٔه/  ٗٙٚـــــ الصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )ت 

 م( ٕٓٓٓدار إحياء الًتاث, )بَتوت, 
الطربي ( ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم, م(, اتريخ الرسل وا١تلوك ا١تعروف بـ)اتريخ  ٖٕٜىـ /  ٖٓٔــــ الطربي, أبو جعفر دمحم بن جرير, )ت: 

 م(ٜٜٚٔ)القاىرة,  ٖدار ا١تعارف, ط
 (ٜ٘ٛٔم(, أخبار األيوبيُت, مكتبة الثقافة الدينية, )بور سعيد,  ٖٕٚٔىـ /  ٕٚٙـــ ابن العميد, ا١تكُت جرجيس بن الياس )ت 

م(, ا١تختصر يف أخبار البشر, ا١تطبعة اٟتسينية ا١تصرية,  ٖٖٔٔىـ/  ٕٖٚــــ أبو الفداء, عماد الدين إٝتاعيل بن علي ا١تلك ا١تؤيد األيويب )ت 
 (ٜٓٙٔ) القاىرة,  ٔط 

 م(  ٖٜٛٔم(, آاثر البالد وأخبار العباد, دار صادر, )بَتوت,  ٕٗٛٔىـ /  ٕٛٙـــ القزويٍت, زكراي بن دمحم بن ٤تمود, )ت 
, ٔم(, فوات الوفيات, ٖتقيق: إحسان عباس, دار صادر, ط  ٖٖٙٔ/ ىـ ٗٙٚــــ الكتيب, صالح الدين دمحم بن شاكر الدمشقي )ت: 

 م( ٖٜٚٔ)بَتوت, 
م( البداية والنهاية, ٖتقيق: علي شَتي, دار  ٖٖٙٔىـ / ٗٙٚــــ ابن كثَت, أبو الفداء عماد الدين إٝتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي, )ت 

 م( ٜٛٛٔإحياء الًتاث العريب, )بَتوت, 
م( السلوك ١تعرفة دول ا١تلوك, ٖتقيق: دمحم عبد ٔٗٗٔه/  ٘ٗٛالدين أبوالعباس اٛتد بن علي بن عبد القادر اٟتسيٍت )ت  ــــ ا١تقريزي, تقي

 م( ٜٜٚٔالقادر, دار الكتب العلمية, )بَتوت, 
لسان العرب,  دار  م(, ٖٔٔٔىـ / ٔٔٚـــ أبن منظور, أبو الفضل ٚتال الدين دمحم بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت: 

 م( ٜٜٗٔ, )يروت, ٖصادر, ط
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م( سفر انمة, ٖتقيق: حيِت ا٠تشاب, دار الكتاب اٞتديد ٛٛٓٔىـ / ٔٛٗـــ انصر خسرو, أبو معُت الدين اٟتكيم القاابذاين ا١تروزي)ت 
 م( ٖٜٛٔ)بَتوت, 

م(, هناية األرب يف فنون األدب, دار الكتب  ٖٖٖٔ/  ىـ ٖٖٚالنويري, شهاب الدين اٛتد بن دمحم بن عبد الوىاب التيمي البكري, )ت ــــ 
 م( ٖٕٓٓ)القاىرة,  ٔوالواثئق القومية, ط

, ٔم(, جامع التواريخ, تعريب فؤاد عبد ا١تعطي الصياد, دار النهضة العربية, ط ٖٛٔٔىـ /   ٛٔٚــــ ا٢تمذاين, رشيد الدين فضل هللا )ت 
 م( ٖٜٛٔ)بَتوت, 

 م( ٜٜٙٔم(, اتريخ ابن الوردي, دار الكتب العلمية, )بَتوت,  ٖٛٗٔىـ /  ٜٗٚعمر بن مظفر, )ت  ــــ ابن الوردي, زين الدين
م(, مرآة اٞتنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث  ٖٚٙٔىـ /  ٛٙٚاليافعي, أبو دمحم عفبف الدين عبد هللا بن أسعد )ت ــــ 

 م( ٜٜٚٔ, )بَتوت, ٔالعلمية, ط الزمان, وضع حواشيو: خليل ا١تنصور, دار الكتب
)القاىرة,  ٕم(, ذيل مرآة الزمان, دار الكتاب اإلسالمي, طٕٖٙٔىـ /  ٕٙٚاليونيٍت,أبو الفتح قطب الدين موسى بن دمحم البعلبكي )ت ـــ 

 م( ٕٜٜٔ
 املراهع الثانوية

 م( ٜٜٛٔرة الفراتية, دار الشؤون الثقافية )بغداد, ــــ الرويشدي, سوادي عبد دمحم, األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اٞتزي
 م( ٕٙٓٓقصة التتار من البداية إىل عُت جالوت, مؤسسة أقرأ, )القاىرة,  ـــــ السرجاين, راغب,

 م( ٖٜٜٔـــــ شامي, حيِت, موسوعة ا١تدن العربية واالسالمية دار الفكر العريب, )بَتوت, 
 م( ٜٓٚٔول يف التاريخ, دار النهضة العربية )بَتوت, ــــ الصياد, فؤاد عبد ا١تعطي, ا١تغ

 م( ٕٚٓٓــــ طقوش, دمحم سهيل, اتريخ ا١تغول العظام وااليلخانيُت, دار النفائس, )بَتوت, 
 م( ٜ٘ٛٔـــــ ليسًتنج, كي, بلدان ا٠تالفة الشرقية, ترٚتة وٖتقيق: بشَت فرنسي و كوركيس عواد, مطبعة اجملمع العلمي العراقي, )بغداد, 

 م(   ٕٚٓٓا٢تسنياين, موسى مصطفى, السنوات األخَتة يف حياة الكورد االيوبية يف مصر وبالد الشام, مطبعة الثقافة, )أربيل,  -

 


