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 الزنكي العهذ يف الشام بالد يف السياسية األوضاع
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 ملخص البحث
يتناكؿ البحث األكضاع السياسية في بالد الشاـ في نهاية القرف الخامس الهجرم / الحادم عشر 
الميالدم كالتي كانت تتسـ بالصراعات السياسية نتيجة انعداـ السمطة المركزية القكية كلذلؾ 

كاف تحت الحكـ السمجكقي حيث  منها الجزء الشمالي  أقساـعدة  إلىبالد الشاـ منقسمة  بحتأص
كانت تحػػػػػػػػػػػت فقد  المنطقة الكسطى  أماكاف تحت الحكـ الفاطمي فقد  الجزء الجنكبي  أما

 مف غزك بالد الشاـ. الصميبيةالزعامات كالفرؽ الدينية , كبذلؾ تمكنت القكل 
في بالد الشاـ بسبب الصراعات الداخمية كالتحديات الخارجيػػػػػػػػػػة األحداثلتداعيات  كنتيجة      

الزنكية في مدينة  األسرةبرز عمى المسرح السياسي القائد عماد الديف زنكي مؤسس  
 إلىمف حدكد إمارته تكجه مع ابنه نكر الديف زنكي أـ كبعد أف 5527هػ/ 525لمكصؿ سنة ا

 مكحدة تحمؿ شعار الجهاد لمقاتمة الغزاة الصميبييف.  إسالميةإلقامة جبهة  بػػػػػػػالد الشاـ
 

The political condition in Al-sham preyed Al-zanki 
 

Asst .Pro .Dr.   Faiz Ali Bakheet                                       

Abstract 
                 This paper deals with political conditions in Al-sham land 

during the Fifth Century A.D Eleventh century A.D. which is 

characterized by political coflicts that result from the absence of central 

authority So,it has been divided in to Northern part which has been under 

rule of Al-Salajiga the Southern part under the ruleof Al-Fataameen ,while 

the middl part undr the native leaderships and religious groups.   

                

                                                            
                     أستار هساعذ في قسن الحذيث وعلوهه،كلية العلوم اإلسالهية،جاهعة الووصل.)*( 
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        For all these condition ,and because of the need for a story leadership 

that can tackle thes circumslan and stands external forces ,From here the 

paper seds light on showing thes circumstances and the needed leader 

:Imad Al-deen zanki ,the founder of Al-Sankian family in Mosulin the 

year 125A.H ,5521 A.B .who has moved toward Al-sham land to and the 

conflict and establishing united Islamic forehead holding the mottoof Al-

jihad against the invasions and then ,his son : Noor-Al-Deen zanki who 

follows his father,s path.                                                                                 

 األوضاع السياسية يف بالد الشام يف العهذ الزنكي 
قبػػؿ البػػدء بالحػػديث عػػف األكضػػاع السياسػػية فػػي بػػالد الشػػاـ سبػػد مػػف التطػػرؽ الػػى سػػبب 

سػمية فقػد تسميتها بالشاـ كمف ثـ دراسة مكقعها الجغرافي كأهميته السػتراتيجية , أمػا فيمػا يخػص الت
أنهػا  سػميت الشػاـ شػامان لشػامات فػي أرضػها بػيض بالشػاـ , األكلػى  تسػميتهاتعددت الركايات فػي 

, كما يذكر ياقكت الحمكم أنها سميت بالشاـ نسبة الى ساـ بف نكح كذلؾ ألنها أكؿ مػف   (5)كسكد
في حيف يذكر الظاهرم رأم أخػر فػي تسػميتها بالشػاـ ألنهػا تقػع شػماؿ ( 2)سكنها أبدلت السيف شينان 

 . (3)الكعبة , كالشاـ معناها الطيب
نه يعد مف المكاقع ذات األهمية السػتراتيجية الكبيػرة , كسبػد إبالنسبة لممكقع الجغرافي فا أم 

حػػداث السياسػػية التػػي لمػػا لػػه مػػف أهميػػة فػػي فهػػـ طبيعػػة األمػػف اعطػػاء صػػكرة لمكقػػع بػػالد الشػػاـ 
الـ عاشتها البالد في الحقبة الزمنية التي سػكؼ يػتـ البحػث فيهػا , فقػد قسػـ الجغرافيػكف القػدامى العػ

مػيـ الثالػث , الػذم يمتػد مػف شػماؿ الصػيف مػركران بالهنػد أقػاليـ تقػع بػالد الشػاـ ضػمف األق الى سبعة
, كقػد  (4)كالسند ككابؿ ككرماف كسجستاف كفػارس كالعػراؽ كبػالد الشػاـ حتػى اسسػكندرية فػي مصػر

كهػي  (5) ـ الػى خمسػة أجنػاد 637هػػ / 55قسمت بالد الشاـ بعد الفتح العربي اإلسالمي لهػا سػنة 
 .  (7)كدمشؽ كاسردف كفمسطيف كحمص(  6)جند قنسريف

أمػػا عػػف حػػدكد بػػالد الشػػاـ فيحػػدها مػػف الغػػرب بحػػر الػػركـ ) البحػػر المتكسػػط ( ابتػػداءن مػػف 
طرسكس الكاقعة ببالد األرمف حتى رفح في أكؿ الجفار بيف مصر كبالد الشاـ , كمف جهة الشرؽ 

ثـ مف الفرات الػى حػدكد الػرـك , كيحػيط بهػا مػف الشػماؿ حػد صعكدان إلى الفرات   (8)فتمتد مف ايمة
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فرات , فػػي حػػػيف يحػػػدها مػػػف جهػػػة الجنػػكب خػػػط يبػػػدأ مػػػف رفػػػح الػػػى ػػػػػبمحػػػاذاة ال (9)يمتػػد مػػػف بػػػالس
 . (51)ايمة

لقد تعاقب عمى حكـ بالد الشاـ منذ دخكلها اإلسالـ حكاـ كثر , كالذم عميه مدار البحػث 
قة في نهاية القرف الخامس الهجػرم / الحػادم عشػر المػيالدم , هنا , الكضع السياسي لتمؾ المنط

 ذلؾ الذم أتسـ بالضعؼ كاسنقساـ مما مكف القكل الصميبية مف غزك المنطقة . 
كبالػػػذات فػػػي عهػػػد   (55)لقػػػد كػػػاف الجػػػزء الشػػػمالي مػػػف بػػػالد الشػػػاـ تحػػػت حكػػػـ السػػػالجقة 

, الذم دخؿ حمػب فػي  ( 52)ـ( 5172 – 5132هػ/ 465-424السمطاف السمجكقي ألب ارسالف )
كلى السػػػمطة بعػػػد  كلػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػتؿ بعػػػد دخكلهػػػا بسػػػنتيف فتػػػػػػػػػػػػػػػ, إس انػػػه ق (53)ـ 5171هػػػػ / 463سػػػنة 

فة العباسػػي القػػائـ بػػأمر ػػػػػػػػػػػػػػشا  الػػى الخميػػػػػػػػػػػػػـ ( فأرسػػؿ ممك5192-5155هػػػ/485-447ممكشػػا  )
ببغػػػػداد يطمػػػػب منػػػػه الخطبػػػػة لغػػػػرض إضػػػػفاء الصػػػػفة  (54)ـ( 5174-5131هػػػػػ/ 467-422اهلل )

ثػر ضػعؼ الحكػـ السػمجكقي كانقسػاـ إ, كعمػى  (55)الشرعية عمى حكمػه , فخطػب لػه عمػى المنػابر 
السػػالجقة الػػى ثالثػػة أقسػػاـ , سػػالجقة الشػػاـ كسػػالجقة العػػراؽ كسػػالجقة الػػرـك ظهػػرت قػػكل أطمػػؽ 

اع الػػػذم ابتداعػػػه السػػػالجقة كطبقػػػك  كأصػػػبح ترجػػػع بػػػداياتها الػػػى اسقطػػػ (56)عميهػػػا اسػػػـ األتابكيػػػات 
, كازدادت هػػذ  اإلقطاعيػػات قػػكة خاصػػة بعػػد  (57)عنصػػران مهمػػان مػػف نظمهػػـ السياسػػية كاسجتماعيػػة 

 . (58)كفاة ممكشا  كانقساـ السالجقة عمى أنفسهـ مف أجؿ السيطرة عمى السمطة 
ـ( يؤيػد  5514هػػ/498)تبػف األكبػر ناء ممكشا  مػنهـ بركيػاركؽ كهػك األبأبدأ النزاع بيف 

ـ( كزيػػر السػػمطاف ألػػب 5192هػػػ/485أتبػػاع نظػػاـ الممػػؾ الحسػػف بػػف عمػػي بػػف اسػػحؽ الطكسػػي )ت
ـ ( ابف تركاف خاتكف التي يناصرها الكزير تاج 5557هػ/555ارسالف , كأخيه األصغر محمد )ت

سػنة حتػى  الديف شيرازم الذم خمؼ نظاـ الممؾ في منصبه , كاستمرت هذ  النزاعات اثنتػي عشػرة
, فضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ كػػػاف تػػػتش بػػػف ألػػػب ارسػػػالف  (59)كفػػػاة بركيػػػاركؽ كاسػػػتقر أمػػػر السػػػمطنة لمحمػػػد 

ـ( طامعان في السمطة أيضػا , كبػدأت المنافسػة بينػه كبػيف أخيػه بركيػاركؽ الػذم 5195هػ/ 488)ت
 .  (21)تمكف مف قتؿ عمه 
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لصػميبي الػذم هػدد كفي خضـ هذ  اسنقسامات التي سػادت دكلػة السػالجقة ظهػر الخطػر ا
بالد الشاـ بشكؿ مباشر , فقد تمكف الصميبيكف مف السيطرة عمػى انطاكيػا الكاقعػة فػي أقصػى بػالد 

,  5199ق/492ـ( كزحفػػكا جنكبػػان باتجػػا  بيػػت المقػػدس فػػي سػػنة  5198هػػػ/495الشػػاـ فػػي سػػنة )
, أمػػا  (25) كهكػػذا اسػػتفاد الصػػميبيكف مػػف الضػػعؼ كاسنقسػػاـ الػػذم عػػـ بػػالد الشػػاـ لتكسػػيع نفػػكذهـ

بالنسػػبة الػػى األجػػزاء الجنكبيػػة مػػف بػػالد الشػػاـ فقػػد كانػػت تحػػت الحكػػـ الفػػاطمي , فػػي حػػيف كانػػت 
 .  (22)األجزاء الداخمية تحت نفكذ الزعامات المحمية كالفرؽ الدينية 

اسػػػتمرت تػػػداعيات اسحػػػداث فػػػي بػػػالد الشػػػاـ نتيجػػػة لهػػػذا الصػػػراع كالضػػػعؼ  ممػػػا دعػػػت 
كيػػة تحمػػؿ عمػػى عاتقهػػا ايقػػاؼ التػػداعي ألجػػؿ الصػػمكد بكجػػه التحػػديات الحاجػػة الػػى كجػػكد قيػػادة ق

مػارة بف قسيـ الدكلة اؽ سػنقر مؤسػس اإل الخارجية , كهكذا برز عمى المسرح السياسي عماد الديف
 . (23)ـ (5527هػ/  525الزنكية بالمكصؿ في سنة )

ارسػالف فػي  ـ( عمػى يػد تػتش بػف ألػب5194هػػ/487لما قتؿ قسيـ الدكلػة اؽ سػنقر سػنة )
, لػػـ يتػػرؾ إس كلػػدان صػػغيران هػػك عمػػاد الػػديف زنكػػي البػػالي مػػف العمػػر عشػػر  سػػنيف فتعهػػد ( 24)حمػػب 

, كبقػػػػي فيهػػػػا مػػػػدة كمػػػػف ثػػػػـ انتقػػػػؿ بعػػػػدها الػػػػى  (25)بركيػػػػاركؽ برعايتػػػػه كجعػػػػؿ دار أقامتػػػػه بحمػػػػب 
ي كانػأ ـ( الػذم قػاؿ ) )هػك ابػف أخػ5194هػػ/487, بناءان عمى طمب كربكغا فػي سػنة) (26)المكصؿ

ـ( كلػػي أمػػر المكصػػؿ 5511هػػػ/ 495, كبعػػد كفػػاة كربكغػػا فػػي سػػنة ) (27)أكلػػى النػػاس بتربيتػػه ( 
ـ( أحػػػد مماليػػؾ السػػػمطاف ممكشػػا  الػػذم أهػػػتـ بعمػػاد الػػػديف الػػى حػػػيف 5516هػػػ/ 511جكػػرمش) ت

ـ( عيف السمطاف محمػد بػف  ممكشػا  عمػى المكصػؿ األميػر 5518هػ/ 512, ففي سنة ) (28)كفاته 
بػف التػػكتنكيف فقػرب عمػاد الػػديف إليػه , كأصػبحت لػػه المكانػة المتميػزة , كهنػػا بػدأت النجابػػة مػكدكد ا

كالشجاعة تمكح عميه كبمركر الكقت ابمي بالءن حسنان في حركبه ضد الصميبييف ببالد الشاـ إذ كاف 
كنتيجػػػة لهػػػذ  الجهػػػكد أصػػػبحت لعمػػػاد الػػػديف مكانػػػة  (29)يعػػػرؼ لػػػدل عسػػػاكر العجػػػـ بزنكػػػي الشػػػاـ 

صة في الدكلة السمجكقية استمراران لما كاف لكالد  مف المكانة السامية لدل السػالجقة , إذ أصػبح خا
هػػ/ 556السػمطاف محمػكد بػف محمػد السػمجكقي فػي سػنة ) هد الديف مػف كبػار قػكادهـ كقػد أقطعػعما

ـ( كمػػف ثػػـ كلػػي عمػػاد الػػديف مدينػػة البصػػرة , 5524هػػػ/ 558ـ( مدينػػة كاسػػط كفػػي سػػنة )5522
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, كبعػد ذلػؾ  (31)  رتقػاءاتيف مػا لػـ يظنػه احػد فػازداد شػأنه مف اإلمكانيػات فػي إدارتػه لممػدينكاظهر 
, العػػراؽ حيػػث رأل السػػمطاف أف عمػػاد الػػديف أصػػمح النػػاس فػػي ضػػبط أمػػكرهـ  (35) تػػكلى شػػحنكية

 .  (32)فضالن عما بيد  مف اسقطاع 
فػػػي المكصػػػؿ  (34) عمػػػى أيػػػدم الباطنيػػػة (32)ـ( 5526هػػػػ/ 521قتػػػؿ البرسػػػقي فػػػي سػػػنة )

بالجػامع العتيػػؽ ) الجػامع األمػػكم( كتػػكلى مػف بعػػد  ابنػػه عػز الػػديف مسػػعكد , فأرسػؿ إلػػى السػػمطاف 
يطمب منه أف يقر  عمى البالد , فأجابه إلى ذلؾ , كلكنه لػـ يسػتمر طػكيالن فػي الحكػـ إذ تػكفي فػي 

, الػذم طمػع فػي  (35) ـ( فتكلى بعد  أخك  األصغر كقاـ بتدبير دكلته جاكلي5527هػ/ 525سنة )
 (36) البالد كهنا تدخؿ السمطاف لحسـ المكقؼ فعيف عماد الديف زنكي عمى المكصؿ في العاـ نفسه

بعػػػد أف اسػػػتقر عمػػػاد الػػػديف زنكػػػي فػػػي المكصػػػؿ قػػػرر القيػػػاـ بعمميػػػات تػػػؤمف حػػػدكد إمارتػػػه 
, كبعػد أف فػرغ مػف  (37)الشمالية التي كانت مهػددة مػف قبػؿ اسراتقػة كالعشػائر الكرديػة كأمػارة الرهػا 

أمر المكصؿ كأرسى قكاعدها سار نحك جزيرة ابػف عمػر حيػث كػاف السػمطاف محمػكد بػف محمػد قػد 
كلػػى أمرهػػا إلػػى اؽ سػػنقر البرسػػقي , ككػػاف عميهػػا أحػػد نكابػػه الػػذم أمتنػػع عػػف اسستسػػالـ فحاصػػرها 

لجزيػػرة عنػػكة عمػػاد الػػديف زنكػػي كبعػػد أف رأل نائػػب البرسػػقي أف عمػػاد الػػديف سػػكؼ يسػػتكلي عمػػى ا
أرسػػػؿ إليػػػه يطمػػػب منػػػه األمػػػاف , فػػػدخمها عمػػػاد الػػػديف فرحػػػان لمػػػا لهػػػا مػػػف أهميػػػة سياسػػػية كعسػػػكرية 

صاحب مػارديف فػتمكف  (38)كاقتصادية , كبعد ذلؾ سار إلى نصيبيف التابعة لحساـ الديف تمرتاش 
 . (39)مف اسستيالء عميها كمف ثـ تكجه الى سنجار فدخمها 

ديف زنكي هك عبكر نهر الفرات كالسػيطرة عمػى مدينػة حمػب كغيرهػا لقد كاف هدؼ عماد ال
مػػف المػػدف الشػػامية مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ هدفػػه الػػرئيس كهػػك أقامػػة الجبهػػة اإلسػػالمية المكحػػدة لمكقػػكؼ 

مػاراتهـ , كبالتػالي تمكػف إيتكسػعكف فػي الػبالد بعػد أف أسسػكا بكجه الغزاة الصميبييف , الػذيف أخػذكا 
 (45)كحصػػف بزاعػػة (41)الفػػرات فاسػػتكلى فػػي طريقػػه عمػػى مدينػػة منػػب   عمػػاد الػػديف مػػف عبػػكر نهػػر

 . (42)كحاصر حمب إلى أف تمكف مف دخكلها 
لقد اختمفت المصادر التاريخية في مسألة دخكؿ عماد الديف زنكي مدينة حمب فقػد أشػارت 

, فػػي حػػيف أشػػارت المصػػادر األخػػرل  (43)ـ( 5527هػػػ/525بعػػض المصػػادر الػػى أنػػه دخمهػػا سػػنة)
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, كينفػػرد ابػػف القالنسػػي فػػي مسػػألة دخػػكؿ عمػػاد الػػديف  (44)ـ( 5528هػػػ/522الػػى أنػػه دخمهػػا سػػنة )
, كيمكػػف القػػكؿ بػػأف  (45)ـ( 5529هػػػ/ 524مدينػػة حمػػب كقمعتهػػا , إذ أشػػار الػػى أنػػه دخمهػػا سػػنة )

ـ( , كذلؾ ألف عماد الديف بعد أف استقر في 5529هػ/ 522عماد الديف كاف قد دخؿ حمب سنة )
ـ( , ككطػد حكمػه فيهػا أخػذ يفكػر فػي تكسػيع إمارتػه بعػد أف رأل مػا 5527هػػ/525ؿ سنة )المكص

عميه المسممكف مف الكهف كالضعؼ , فأنطمؽ مف المكصؿ محرران ما في طريقه إلى أف تمكػف مػف 
دخػػػكؿ حمػػػب كسػػػط ابتهػػػاج سػػػكانها بقدكمػػػه , فأرسػػػؿ السػػػمطاف محمػػػد بػػػف محمػػػكد السػػػمجكقي إليػػػه 

, لقػػد كػػاف نجاحػػه فػػي السػػيطرة عمػػى مدينػػة حمػػب  (4 6)كالجزيػػرة كالشػػاـ  تفػػكيض فػػي حكػػـ المكصػػؿ
تحقيؽ اسرتباط بينها كبيف المكصؿ كهذا كاف مف أخطر ما يخشا  الصميبيكف كبتمؾ السيطرة قطع 

,  (47)الصػػمة بػػيف أمػػارة الرهػػا مػػف جهػػة كبقيػػة اسمػػارات الصػػميبية فػػي بػػالد الشػػاـ مػػف جهػػة أخػػرل 
دينػػػة حمػػػب تشػػػكؿ صػػػماـ األمػػػاف بالنسػػػبة لػػػبالد المكصػػػؿ كالجزيػػػرة كقػػػد فضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ كانػػػت م

 . (48)أصبحت السيطرة عميها محكر السياسية الصميبية
بعػػػد ذلػػػؾ اسػػػتمرت انتصػػػارات عمػػػاد الػػػديف زنكػػػي فػػػي بػػػالد الشػػػاـ فسػػػار الػػػى مدينػػػة حمػػػاة 

ة جيشػػه , كمػف ثػـ عػاد الػى مدينػة المكصػؿ مػف أجػؿ راحػ (49)ـ( 5529هػػ/ 523فػدخمها فػي سػنة)
كاسستزادة بالمقاتميف كعاد كرة أخرل الى بالد الشاـ فعبر نهر الفرات كقصد حصف األثارب فتمكف 

,  (55)كيعد هذا اسنتصار نقطة بداية في استرجاع شماؿ الشاـ مػف الغػزاة الصػميبييف (51)مف فتحه 
ئػرة ممكػه لتكػكف كاصؿ زنكي مسعا  في السيطرة عمى اكبر عدد مف المػدف الشػامية كضػمها الػى دا

نػػػكاة لمدكلػػػة الجديػػػدة التػػػي كقفػػػت أمػػػاـ خطػػػر القػػػكل الصػػػميبية فتحقػػػؽ ذلػػػؾ بسػػػيطرته عمػػػى حمػػػص 
, كلػػػػػـ يبػػػػػؽ أمػػػػػاـ عمػػػػػاد الػػػػػديف سػػػػػكل السػػػػػيطرة عمػػػػػى مدينػػػػػة دمشػػػػػؽ , ففػػػػػي سػػػػػنة  (52)كبعمبػػػػػؾ 

ـ( إذ قاـ بحصار المدينة إس أنه لـ يتمكف مف دخكلها , كبينمػا هػك يحاصػرها كرد 5534هػ/529)
ـ( يػػأمر  بإقامػػة الصػػمح مػػع صػػاحب دمشػػؽ 5534هػػػ/529إليػػه رسػػكؿ مػػف الخميفػػة المسترشػػد )ت

 . (53)كالرحيؿ عنها , فامتثؿ عماد الديف ألمر الخميفة كانسحب في السنة ذاتها 
أسػػتمر عمػػاد الػػديف فػػي فػػرض سػػيطرته عمػػى القػػالع كالحصػػكف , إذ اسػػتكلى عمػػى شػػهر  

, كمف ثـ سار الى مدينة دمشؽ فحاصرها ثانية سنة  (54)ف زكر كأعمالها كما يجاكرها مف الحصك 
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ـ( , إس انػػه لػػـ يػػتمكف مػػف دخػػكؿ المدينػػة كقمعتهػػا الحصػػينة اثػػر المقاكمػػة التػػي 5539هػػػ/ 534)
, كبعد هذا الحصار كاصؿ عماد الديف جهكد   (55)أبداها صاحبها جماؿ الديف محمد بف طغتكيف 

زيػػرة الفراتيػػة بشػػكؿ كامػػؿ كتػػكج هػػذ  الجهػػكد بافتتػػاح مدينػػة مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى بػػالد الشػػاـ كالج
مػػارة الرهػػا إحػػدل اإلمػػارات الصػػميبية المهمػػة فهػػي أكؿ إـ(حيػػث كانػػت 5544هػػػ/ 539رهػػا سػػنة )ال

إمارة أسست في بالد الجزيرة ككانت تمثؿ حاجزان يمنع أم اتصاؿ بيف حمب كالمكصؿ كتهدد بغداد 
سثيػر عػػف فرحػة المسػػمميف بفػتح الرهػػا إذ كصػؼ هػػذا الفػتح بأنػػه , كقػػد عبػر ابػػف ا (56)دار الخالفػة 
, كلقد كاف لسيطرة جيش زنكي عمى مدينة الرها صدمة قكية أصابت الصػميبييف  (57))فتح الفتكح( 

في معاقمهـ فػي الشػرؽ ككانػت أكؿ ضػربة لهػـ فػي بػالد الشػاـ , لقػد كانػت سياسػية الزنكػي تنطػكم 
لتػػػػي تتكسػػػػط بػػػػالد  حتػػػػى يحقػػػػؽ األمػػػػاف لمممكتػػػػه مػػػػف الغػػػػزاة عمػػػػى السػػػػيطرة عمػػػػى جميػػػػع القػػػػالع ا

 . (58)الصميبييف كهذ  إشارة الى أف بالد الشاـ سكؼ تككف تحت حكمه بشكؿ نهائي
كاصؿ عماد الديف زنكي في تحركاته العسكرية بعػد سػيطرته عمػى مدينػة الرهػا فاتجػه نجػك 

أنػػه لقػػي مصػػرعه كهػػك يحاصػػر  قمعػػة جعبػػر كحاصػػر صػػاحبها األميػػر سػػالـ بػػف مالػػؾ العقيمػػي إس
كبكفاتػػه فػػرح الصػػميبيكف  (59)ـ( عمػػى يػػد أحػػد مماليكػػه كيػػدعى يػػرنقش 5546هػػػ/ 545القمعػػة سػػنة )

ػػػرا عثػػرة أمػػاـ تقػػػدمهـ إذ اسػػتطاع أف يفػػرقهـ فمػػػـ يػػدعى لهػػـ حريػػػة  فرحػػان كبيػػران ألنػػػه كػػاف يمثػػؿ حجا
ؾ كالسػػػيطرة بحريػػػة أكثػػػر إذ التصػػػرؼ كأصػػػبح سػػػندان عظيمػػػان لدسػػػالـ إذ ازدادت أمػػػالهـ فػػػي التحػػػر 

كانكنػػػا قػػػػد حرمػػػكا منهػػػػا مػػػػدة خمسػػػة عشػػػػر عامػػػػان , كبكفاتػػػه انتهػػػػت المحاكلػػػػة األكلػػػى مػػػػف سمسػػػػمة 
 . (61)المحاكست اسسالمية في تككيف جبهة قكية في مقاكمة الصميبيف كطردهـ مف بالد الشاـ 

ارج حػدكد بػالد بعد مقتؿ عماد الديف زنكي انقسمت دكلته الى قسميف ) قسـ شرقي كهك خ
كقسػػـ غربػػي  (65)الشػػاـ إذ تػػكس  ابنػػه األكبػػر سػػيؼ الػػديف غػػازم ككػػاف بشػػهر زكر كمقػػر  المكصػػؿ 

كرغػـ هػذا التقسػيـ الػذم أصػاب  (62)تكس  ابنه األخر كهك نكر الديف محمكد بػف زنكػي كمقػر  حمػب 
في أذهاف ابنيه كفػي  دكلة عماد الديف فاف هدؼ الكحدة كتككيف الجبهة اسسالمية كاف مازاؿ قائمان 

 إصرارهما س سيما نكر الديف محمكد .
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لقد برزت عمى المسرح السياسي في بالد الشاـ شخصية جديدة أصبح لها شأف كبير فػي  
ـ( الذم استمر مدة حكمه 5573-5546هػ/ 569-545البالد اسسالمية كهك نكر الديف محمكد )

ك يحاصر قمعة جعبر , كقد أشار عميه أسد الديف ثمانية كعشريف سنة إذ كاف مع كالد  لما قتؿ كه
كعمػػى أثرهػػا اقػػر  السػػمطاف ألػػب ارسػػالف بػػف  (64)بالتكجػػه إلػػى حمػػب كاسسػػتقرار فيهػػا  ( 63)شػػيركك  

 (65)سمطاف محمكد السمجكقي بتكليته كذلؾ لمحفاظ عمى حمب 
صػػػمة بعػػػد أف تمكػػػف نػػػكر الػػػديف محمػػػكد مػػػف القضػػػاء عمػػػى الفػػػتف الداخميػػػة تكجػػػه إلػػػى مكا 

ـ( لعصػػياف الصػػميبييف 5546هػػػ/ 545اد  ضػػد الصػػميبييف إذ تكجػػه الػػى الرهػػا سػػنة )ػػػػػػحركبػػه كجه
فيها , كقياـ األمير جكسميف دم ككرتينام بالسػيطرة عميهػا باسػتثناء القمعػة لكجػكد المسػمميف فيهػا , 

ها نػكر الػديف فبمي الخبر نكر الديف كهك في حمػب فسػار إليهػا فمػا قاربهػا خػرج جكسػميف هاربػان فػدخم
  (66)محمكد في تمؾ السنة 

مكد يراقب اإلحػداث بعػد أف بسػط سػمطته عمػى حمػب كشػرع فػي صػرؼ ػػػػػػبدأ نكر الديف مح
نكة كحػػػػرر  مػػػػف يػػػػد ػػػػػػػـ( حصػػػػف أرتػػػػاح ع5547هػػػػػ/ 542نة )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظػػػػر  الػػػػى الجهػػػػاد فػػػػدخؿ فػػػػي س

ممكهػػػا نػػػكر الػػػديف محمػػػكد , فقػػػد أخػػػذ كنتيجػػػة لهػػػذ  البدايػػػة كالشػػػجاعة التػػػي كػػػاف ي (67) الصػػػميبييف
الصميبييف يحسبكف له حسابان كبيران , سسيما أف نكر الديف محمكد لـ يكف قد تقمد الحكـ عف طريؽ 
نمػػا نتيجػػة لخدمتػػه العسػػكرية التػػي قضػػاها مػػع كالػػد  كمػػا أف حكمػػه فػػي حمػػب يتطمػػب  الصػػدفة , كام

سع ممكهـ في بالد الشاـ كتأسيس أمػارتهـ مسؤكلية مكاصمة الجهاد ضد الغزاة الصميبييف بعد أف أت
فػػي هػػذا الجػػزء المهػػـ مػػف الدكلػػة العربيػػة اسسػػالمية مػػف جهػػة , ككثػػرة اسحػػداث السياسػػية مػػف جهػػة 

 أخرل .
بعد أف حقؽ نكر الديف هػذا اسنتصػار بالسػيطرة عمػى مدينػة الرهػا فكػر فػي تكسػيع مممكتػه 

ماؿ الشاـ ضد الصميبييف متكجهان إلى بصرل ليككف لها شأف كبير في المنطقة فقاـ بهجكـ عمى ش
كفػػي السػػنة ذاتهػػا  (68)ـ( , فػػدخمها كنجػػح فػػي القضػػاء عمػػى الصػػميبييف 5548هػػػ/ 543فػػي سػػنة ) 

 (71)ـ( سػػػار الػػػى حصػػػف حػػػاـر 5549هػػػػ/ 544كفػػػي سػػػنة ) (69)حػػػرر نػػػكر الػػػديف حصػػػف العريمػػػة 
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صػميبية كتػدميرها , إذ كػاف لهػذ  كانطالؽ مف تركيز  عمػى القػالع كالحصػكف ال (75)الصميبي فحرر  
 المكاقع أهمية إستراتيجية فقد كاف يستخدمها الصميبيكف إلدامة المقاكمة ضد قكات المسمميف. 

كتسببت اسنتصارات التي حققها نكر الديف  محمكد خالؿ مػدة محػدكدة عمػى مدينػة الرهػا  
ـ ( إلى 5549-5547هػ/544-542كغيرها مف الحصكف في قدكـ الحممة الصميبية الثانية سنة )

بالد الشػاـ خكفػان مػف أف يكسػع نػكر الػديف مممكتػه عمػى حسػابهـ ممػا قػد يػؤدم بالتػالي إلػى طػردهـ 
 (72)بالكامؿ خارج بالد الشاـ 

انطالقا مف هذا األمر بدأ نكر الديف يعد خطة هدفها ضـ مدينة دمشؽ الى ممكػه بعػد أف  
ـ( سسػػيما بعػػد أف أدرؾ أف الطريػػؽ الكحيػػد 5553هػػػ/ 548ممػػؾ الصػػميبيكف مدينػػة عسػػقالف سػػنة )

إلزعػػاجهـ هػػك بالسػػيطرة عمػػى دمشػػؽ كأخػػذها مػػف صػػاحبها األميػػر مجيػػر الػػديف بػػف محمػػد فػػدخمها 
, كيعػد أبػف األثيػر خيػر مػف عبػر عػف خػكؼ الصػميبييف مػف  (73)ـ(5554هػػ/ 549فعالن في سنة )

شػياء الػى الفػرن  ) الصػميبييف ( أف سيطرة نكر الديف محمكد عمى دمشؽ بقكله ) ) كاف أبغػض األ
يممؾ نكر الديف محمكد دمشؽ , ألنه كاف يأخذ حصػكنهـ كمعػاقمهـ كليسػت لػه , فكيػؼ أذا أخػذها 

,كبعػػد ضػػـ دمشػػؽ الػػى مممكتػػه أصػػبح ممكػػه يمتػػد مػػف الرهػػا كالجزيػػرة شػػماسن إلػػى  (74)كقػػكل بهػػا (
 .  (75)شرقي األردف جنكبان 

ع نطػػاؽ دكلتػػه ففػػي ػػػػػػػػػػػػدؼ الػػى تكسيػػػػػػػػػػػسياسػػته التػػي كانػػت ته كدػػػػػػػػػػكاصػػؿ نػػكر الػػديف محم
ـ( ممؾ نكر الػديف بعمبػؾ كقمعتهػا , ككانػت بيػد الضػحاؾ البقػاعي الػذم كلػي 5557هػ/ 552سنة )

كفي السنة ذاتها أرسؿ نكر الديف محمكد كفدان إلػى مصػر هادفػان  (76)عميها مف قبؿ صاحب دمشؽ 
كالتعاكف معهـ ضد الصميبييف مف أجؿ تككيف جبهػة قكيػة , كهػك مػا كػاف  الى كسب كد الفاطمييف

 . (77)يخشا  الصميبيكف كيحسبكف له ألؼ حساب 
كانت مصر فػي تمػؾ الحقبػة تعػيش حالػة مػف الفكضػى السياسػية نتيجػة لمنػزاع الػذم حػدث 

أضػػطر  بػػيف الػػكزيريف ضػػرغاـ كشػػاكر , إذ تمكػػف األكؿ مػػف  السػػيطرة عمػػى منصػػب الػػكزارة , ممػػا
هػػػػ/ 558الثػػػاني لمتكجػػػه إلػػػى بػػػالد الشػػػاـ لطمػػػب المسػػػاعدة إلعادتػػػه الػػػى منصػػػبه كذلػػػؾ فػػػي سػػػنة )

ـ( مقابؿ كعد منه لنكر الديف بإعطائه ثمث خراج مصر إذ ما رجػع إلػى منصػبه كمسػاعدته 5563
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, فػػي حػػيف أشػػارت مصػػادر أخػػرل إلػػى أف كصػػكؿ شػػاكر إلػػى بػػالد  (78)فػػي القضػػاء عمػػى ضػػرغاـ 
, ألف مصر كانػت فػي كضػع غيػر مسػتقر ممػا حفػز نػكر  (79)ـ( 5563هػ/ 559سنة )الشاـ كاف 

 الديف الى إرساؿ حممة في السنة ذاتها لحسـ المكقؼ هناؾ .
 لـ يرسؿ نكر الديف حممته الى مصر إس بعد تفكير عميؽ فضالن عف عكامؿ عدة منها . 

ر الصميبيكف عمػى مصػر ضغط الخالفة عميه بهذا استجا  , كخكفه شخصيان مف أف يسيط
كيستحكذكف عمى خيراتها , مما يقكم مركزهـ في بالد الشاـ , لذا قرر التػدخؿ لحسػـ الصػراع بػيف 

 .(81)الكزيريف كصكسن الى هدفه المركزم كهك تكحيد الجبهة اإلسالمية لمقاكمة الغزاة الصميبييف
ف شػػيركك  الػػذم أرسػػؿ نػػكر الػػديف محمػػكد حممػػة عسػػكرية الػػى مصػػر تحػػت قيػػادة أسػػد الػػدي

, كانتصر الجيش الشامي كعاد شاكر الػى الػكزارة إس انػه  (85)اصطحب معه الكزير المخمكع شاكر 
لـ يكؼ بعهد  كاستعاف بالصميبييف عمى أسد الػديف ممػا أرغػـ األخيػر عمػى العػكدة بجنػد  الػى بػالد 

ة ثانيػة الػى مصػر كذلػؾ الشاـ , كنتيجة لهػذ  المراكغػة التػي لجػأ إليهػا شػاكر أرسػؿ نػكر الػديف حممػ
كمػػف ثػػـ أرسػػمت الحممػػة الثالثػػة الػػى مصػػر  (82)ـ( حيػػث تػػـ دحػػر شػػاكر5566هػػػ/ 562فػػي سػػنة )

ف مػػف الػػػدخكؿ الػػػى ػػػػػػػػػـ( الػػذم تمك5568هػػػػ/ 564بقيػػادة شػػػيركك  كأبػػف أخيػػػه صػػالح الػػػديف سػػنة )
تأ زر أسػد الػديف مصر , كقتػؿ شػاكر كلقيػا ترحيبػان كبيػران مػف المصػرييف كالخميفػة الفػاطمي الػذم اسػ

بػػدسن مػػف شػػاكر , إس أف أسػػد الػػديف تػػكفي فػػي السػػنة ذاتهػػا فتػػكلى صػػالح الػػديف األيػػكبي منصػػب 
 . (83)الكزارة 

بعد أف نجح نكر الديف محمكد في السيطرة عمى مصر فكر في قرار  نفسه بإلغػاء الخالفػة 
عػػػالف الخطبػػػة لمخميفػػػة العباسػػػي , كصػػػادؼ مػػػرض الخميفػػػة الفػػػا طمي العاضػػػد كتمقػػػى الفاطميػػػة كام

صالح الديف األمػر مػف نػكر الػديف محمػكد لقطػع الخطبػة لمخميفػة العاضػد كاعػالف الخطبػة لمخميفػة 
كمػػف هػػذا يتضػػح حجػػـ النجػػاح  (84)ـ( 5575هػػػ/ 567العباسػػي المستضػػيء بػػاهلل كذلػػؾ فػػي سػػنة )

قبهػا إلغػاء الذم حققه نكر الػديف محمػكد كقيادتػه العسػكرية فػي ضػـ مصػر الػى بػالد الشػاـ التػي أع
الخالفة الفاطميػة , فأصػبح نػكر الػديف محمػكد متقمػدان الشػاـ كمصػر كالجزيػرة بمكجػب أقػرار الخميفػة 

ـ( الذم هػدؼ مػف ضػـ مصػر الػى جانػب بػالد الشػاـ تحريػر الػبالد 5572هػ/ 568العباسي سنة )
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عادتهػػػا لمحكػػػـ العربػػػي اإلسػػػال  (85)مي العربيػػة اإلسػػػالمية كبيػػػت المقػػػدس مػػػف اسحػػتالؿ الصػػػميبي كام
ـ( دلػػيالن عمػػى انتهػػاء النفػػكذ السػػمجكقي فػػي هػػذ  5572هػػػ/ 568فضػػالن عػػف ذلػػؾ يمكػػف عػػد سػػنة )

 . (86)البالد 
نه عمػػػػى مصػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ الكحػػػػدة كتعيػػػػيف صػػػػالح الػػػػديف نائبػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع

( أمػػػر  نػػػكر الػػػديف محمػػػكد بجمػػػع العسػػػاكر كالتكجػػػه الػػػى منػػػاطؽ نفػػػكذ ـ5575هػػػػ/567نة )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
لمحاصرته بالتعاكف معػه,كفي المقابػؿ أرسػؿ نػكر الػديف  (87)الصميبييف كالنزكؿ عمى حصف الكرؾ 

الى أمير المكصؿ كالجزيرة كديار بكر يطمب مػنهـ العسػاكر لغػرض تركهػا فػي الشػاـ لحمايتهػا مػف 
لهػا إثنػاء غيابػه , إس أف ذلػؾ لػـ يػتـ بسػبب كفػاة نػكر الػديف محمػكد  الصميبييف الذيف قد يتعرضػكف

 .  (88)في السنة ذاتها 
كبعد كفاة نكر الديف محمكد أختمؼ المكقؼ السياسي بالنسبة لمقكل اسسالمية عامة كبالد 
الشاـ خاصة إذ فقدكا ذلؾ البطؿ الػذم كػكف جبهػة أسػالمية قكيػة أسػتطاع مػف خاللهػا كسػر شػككة 

كأصػاب (  91), كأكؿ ما نت  عف كفاته أف تجزأت القكة العسكرية القكية التي أكجػدها  (89)بييفالصمي
الخمؿ مممكته التي شممت المكصؿ كالجزيرة كبالد الشاـ كمصر ككذلؾ اليمف كقد أطاعػه أصػحاب 

 .(95)ديار بكر كخطب له بالحرميف الشريفيف 
ذانان بنهاية  الدكلػة الزنكيػة فػي بػالد الشػاـ كيبدك لمباحث أف كفاة نكر الديف محمكد كاف إي 

ه تػػػػكلى ابنػػػػه الممػػػػؾ الصػػػػالح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػف لناحيػػػػة الفعميػػػػة إس أنهػػػػا بقيػػػػت بصػػػػفتها الشػػػػكمية , فبعػػػػد كفات
هػػػ( السػػمطة كعمػػر  أحػػدل عشػػر سػػنة حيػػث بكيػػع فػػي  5585-5562هػػػ/ 577-558اسػػماعيؿ )

له كهك في مصر كخطب كضربة السكة باسمه  سائر بالد الشاـ , فضالن عف مبايعة صالح الديف
ـ( فصػار مػدبر 5587هػػ/ 583فيها , كتكلى تربيته األمير شمس الديف المعػركؼ بػابف المقػدـ )ت

 . (92)دكلته ككاف الممؾ الصالح في دمشؽ عندما أخذ البيعة 
فكػػاف إف إعػالف البيعػة قػد أثػار اطمػاع األمػراء ككبػػار الدكلػة القػادة لمسػيطرة عمػى الدكلػة , 

كؿ كاحد منهـ يرغب في تنصيب نفسه كصيان عمى الممؾ الصػالح , كأدل هػذا التنػافس إلػى النػزاع 
بػيف األمػػراء فػي بػػالد الشػػاـ مػف جهػػة , كمػػف جهػة أخػػرل كػاف هنالػػؾ الفػػرع المكصػمي مػػف استابكػػة 
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يشكمكف يتحفز لحتالؿ  شماؿ بالد الشاـ كمما سنحت له الفرصة , ككذلؾ الصميبيكف الذيف مازالكا 
, كمسػػير شػػمس الػػديف ابػػف  (94)كيؤيػػد هػػذا محػػاكلتهـ لحصػػار بانيػػاس  (93)خطػػران عمػػى بػػالد الشػػاـ 

مما أثػار اسػتنكار صػالح الػديف الػذم أعطػى لنفسػه حػؽ التػدخؿ  (95)المقدـ إليهـ إس أنه صالحهـ 
راقػب في بالد الشػاـ الػذم مكػث فػي مصػر بعػد كفػاة نػكر الػديف حػكالي خمسػة أشػهر كػاف خاللهػا ي

اسضطرابات التي كانت بالشاـ كأنكر عمى سيؼ الديف غازم حاكـ المكصؿ احتالله لبالد الجزيرة 
ز  لمتكجػػه الػػى دمشػػؽ ػػػػػػػػػػكػػؿ هػػذا حف (96)مػػع تحسػػبه الشػػديد لتحركػػات القػػكل الصػػميبية فػػي المنطقػػة 

فػػي ـ( فػػدخمها ممػػا أضػػطر الممػػؾ الصػػالح لطمػػب المسػػاعدة مػػف أبػػف عمػػه 5574هػػػ/ 571سػػنة )
كف ذلػػػؾ مكيػػػدة لػػػه ػػػػػػػػػػػػػػػػه أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكصػػػؿ سػػػيؼ الػػػديف بػػػف مػػػكدكد إس أف األخيػػػر لػػػـ يجبػػػه لخكف

 . (97)كلقكاته 
كبعػػد أف اسػػتقر ممػػؾ صػػالح الػػديف فػػي دمشػػؽ اسػػتخمؼ بهػػا سػػيؼ اإلسػػالـ طغتكػػيف بػػف 

اسماعيؿ كتكلى أبف عمه أيكب ثـ كاصؿ بسط نفكذ  عمى بالد الشاـ حتى بعد كفاة الممؾ الصالح 
عز الديف مسعكد بف مكدكد بف زنكي بكصية منه رغـ نصيحة األمراء له باف تككف الكصية لعماد 

بعػد ذلػؾ أرسػؿ األمػراء إلػى عػز الػديف مسػعكد كنائبػه مجاهػد الػديف فػي المكصػػؿ  (98)الػديف الثػاني 
ير الػػى بػػالد الشػػاـ فػػي بالقػػدـك الػػى حمػػب كعنػػدما عمػػـ صػػالح الػػديف بػػاألمر كهػػك بمصػػر قػػرر المسػػ

ـ( كنتيجػػة لخبرتػه السياسػػية كمقدرتػه العسػػكرية اسػتطاع السػػيطرة عمػى بػػالد 5582هػػ/  578سػنة )
الشاـ كأصبح سمطانان عميها , كبهذا يمكف القكؿ إف ابتداء الدكلة األيكبية كػاف نهايػة لمػدكؿ الزنكيػة 

    . (99)بشكؿ كامؿ باستثناء بعض المناطؽ التي بقيت لفترة محدكدة 
 هىامش البحث:

ـ( , 5923شمس الديف أبك عبد اهلل األنصارم , نخبة الدهر كعجائػب البػر كالبحػر )سيبػزؾ ) (5)
, محمػػد بػػف عبػػد المػػنعـ الحميػػرم , الػػركض المعطػػار فػػي خبػػر األقطػػار , تحقيػػؽ ) 592ص

 . 336ـ( , ص 5975أحساف عباس ) لبناف ) 
 . 3/352ـ( , 5955جـ البمداف ) بيركت )شهاب الديف أبي عبد اهلل ياقكت الحمكم , مع (2)
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عمػػر بػػف أحمػػد ابػػف العػػديـ , زبػػدة الحمػػب فػػي تػػاريي حمػػب ,تحقيػػؽ ) سػػامي دهػػاف ) بيػػركت )  (3)
 .2/45ـ( 5954

, عبػػد الػػرحمف  21, األنصػػارم , نخبػػة الػػدهر , ص 5/31يػػاقكت الحمػػكم ,معجػػـ البمػػداف )  (4)
 . 5/89ـ( 5961بف خمدكف ,المقدمة ) بيركت )

معد لمحرب كهك أيضػا  يعنػي المدينػة التػي يجمػع حكلهػا كػكر , كقيػؿ سػميت كػؿ  أجناد ,جمع (5)
ناحيػػػة بجنػػػد سف العسػػػاكر كػػػانكا يقبضػػػكف أعطيػػػاتهـ فيهػػػا , ينظػػػر) يػػػاقكت الحمػػػكم , معجػػػـ 

 . 5/513البمداف ) 
 . 4/413قنسريف) مدينة شماؿ الشاـ بيف حمب كحمص ,ينظر) المصدر نفسه ) (6)
د بػػف عمػػي القمقشػػندم , صػػبح األعشػػى فػػي صػػناعة أإلنشػػا , , أحمػػ 5/513المصػػدر نفسػػه )  (7)

 . 93-4/92ـ( ) 5987تحقيؽ )محمد حسيف شمس الديف ) بيركت )
ايمة ) مدينة عمى ساحؿ بحر القمـز ) البحػر األحمػر ( كهػك أخػر الحجػاز كأكؿ الشػاـ ,ينظػر)  (8)

 . 5/292ياقكت الحمكم , معجـ البمداف ) 
 . 5/328ص كالرقة ,ينظر) المصدر نفسه ) بالس ) بمدة بالشاـ بيف حمب كحم (9)
ابػػػراهيـ بػػػف محمػػػد اسصػػػطخرم , المسػػػالؾ كالممالػػػؾ , تحقيػػػؽ) محمػػػد جػػػابر عبػػػد العػػػاؿ               (51)

ـ( , 5979, أبػػك القاسػػـ ألنصػػيبي , صػػكرة األرض )بيػػركت ) 42ـ( , ص5965) القػػاهرة ) 
 . 553ص

باسػػػـ الفتػػػؽ إذ أخػػػذت بالتػػػدفؽ مػػػف ينتسػػػب السػػػالجقة الػػػى قبيمػػػة مػػػف القبائػػػؿ التركيػػػة تعػػػرؼ  (55)
مكطنها األصمي سػهؿ تركسػتاف خػالؿ القػركف الثػاني كالثالػث كالرابػع مػف الهجػرة كاسػتقرت فػي 

ـ( 5137هػػػ/429بػػادم األمػػر بػػبالد مػػا كراء النهػػر كبعػػد انتصػػارهـ عمػػى الغزنػػكييف فػػي سػػنة )
يف أبػػػك الفػػػتح بػػػف عمػػػي أعمنػػكا قيػػػاـ دكلػػػتهـ بشػػػكمها الكامػػػؿ بقيػػػادة طغرلبػػػؾ , ينظػػػر ) قػػػكاـ الػػػد

البندارم , تاريي دكلة اؿ سمجكؽ كهك مختصػر كتػاب ت تػكاريي السػمجكؽ ت لمعمػاد األصػفهاني 
 . 8-7( , ص 5981) بيركت )
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- 5132هػػػػ/ 465-424محمػػػد بػػػف جغػػػرم بػػػؾ داؤد الممقػػػب بعضػػػد الدكلػػػة الػػػب ارسػػػالف ) (52)
اريي ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػير , الكامػػػػػػػػػػػػػػػػاسثمد ابػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػف محػػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػـ ( , عػػػػز ال5172

, بغيػػة  385- 381/ 2, ابػػف العػػديـ , زبػػدة الحمػػب ) ج 75-51/74ـ ( ) 5965بيػػركت )
 . 56ـ( ص5988الطمب في تاريي حمب,تحقيؽ,سهيؿ زكار)دار الفكر,بيركت)

-461الد الشػػػػاـ سػػػػنة )بعػػػػد أف كثػػػػرت اعتػػػػداءات اإلمبراطػػػػكر البيزنطػػػػي ارمػػػػانكس عمػػػػى بػػػػ (53)
ـ ( كجد السمطاف الب ارسالف الفرصػة مؤاتيػة لتحقيػؽ أمػؿ السػالجقة 5169-5167هػ/ 462

بتحرير بالد الشاـ مف النفػكذ الفػاطمي فشػرع بػالتحرؾ متجهػان نحػك حمػب عػف طريػؽ ديػار بكػر 
, فخػػرج إليػػه نصػػر بػػف مػػركاف أميػػر ديػػار بكػػر فغيػػر استجػػا  نحػػك الرهػػا فحاصػػرها كلػػـ يػػدخمها 

كمػػف ثػػـ تكجػػه الػػى حمػػب , ككػػاف أميرهػػا محمػػكد بػػف مػػرداس فاسػػتطاع الػػدخكؿ إليهػػا فػػي سػػنة 
ـ ( لممزيد مف التفاصػيؿ ينظػر ) أبػك يعمػي حمػزة أبػف القالنسػي , ذيػؿ تػاريي 5171هػ/ 463)

 . 51/64, ابف اسثير , الكامؿ )  98ـ( , ص59178دمشؽ , تحقيؽ ) امدركز )بيركت )
 .51/94) ابف اسثير , الكامؿ  (54)
 . 74-51/73المصدر نفسه ) (55)
اتابػػؾ ) هػػك الػػذم يربػػي أكسد الممػػؾ , كهػػي كممػػة تركيػػة متككنػػة مػػف مقطعػػيف األكؿ )اتػػا(  (56)

كتعني ) األب( كبؾ ) األمير (, كلما تقمد زنكي المكصؿ سمـ إليه السمطاف محمكد بػف محمػد 
,  2/615يـ , زبػدة الحمػب , ألب ارسالف كفركخ شا  ليربيهما , فمهذا قيؿ له اتابؾ , ابف العد

شػمس الػديف احمػد ابػف خمكػاف, كفيػات األعيػػاف كأنبػاء ابنػاء الزمػاف , تحقيػؽ ) إحسػاف عبػػاس 
  .                                                         2/328ـ ( ) 5968)بيػركت )

              cloud cahen "atabak" the encylopaedia of islam (loondon: 
5961) : 5/735-732. 

-545رشػػػيد عبػػػد اهلل الجميمػػػي , دكلػػػػة استابكػػػة فػػػي المكصػػػؿ بعػػػػد عمػػػاد الػػػديف زنكػػػػي ) (57)
, حػػافظ أحمػػد حمػػدم , الشػػرؽ اسسػػالمي قبيػػؿ الغػػزك  97ـ( , ص5971هػػػ( )بيػػركت )621

 . 94ـ ( , ص  5967المغكلي ) بيركت )
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, جمػاؿ  5/75ات األعيػاف ), ابػف خمكػاف , كفيػ 475-2/471ابف العديـ ,زبدة الحمػب ) (58)
 الديف أبي المحاسف يكسؼ ابف التعزم بردم , النجـك الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة

 . 535-5/534ـ( , 5956) القاهرة )
ابػػف األثيػػر , البػػاهر فػػي الدكلػػة استابكيػػة , تحقيػػؽ ) عبػػد القػػادر أحمػػد طميمػػات ) القػػاهرة  (59)

,  316,  313,  294, 293,  229,  256-254/ 51,الكامػػػػػػػػػػػػؿ ) 52ـ( , ص5963)
, عبد الرحمف بف اسماعيؿ المقدسي المعركؼ أبك شامة , الركضتيف في 329-331,  319

ـ ( 5956) القاهرة )  2إخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية , تحقيؽ ) محمد حممي محمد , ط
مػػاد , , عبػػد الحػػي بػػف الع 5/535, ابػػف تغػػرم بػػردم , النجػػـك الزاهػػرة )  65/ص 5/ؽ5) ج

 . 4/31شذرات الذهب في أخبار مف ذهب ) بيركت /د ت ( ) 
 .245 -244, 234,  51/259ابف اسثير , الكامؿ )  (21)
, ابػػػػػػف اسثيػػػػػػر , الكامػػػػػػؿ )  536 – 535ابػػػػػػف القالنسػػػػػػي , ذيػػػػػػؿ تػػػػػػاريي دمشػػػػػػؽ , ص  (25)

, ابػػػػف تغػػػػرم  71/ص 5/ ؽ5, أبػػػػك شػػػػامة , الركضػػػػتيف ) ج 285-282, 51/272-274
 . 562- 565/ 5اهرة ) بردم , النجـك الز 

, لممزيد ينظر ) سالـ محمد الحميدة , الحركب  497-2/496ابف العديـ , زبدة احمب )  (22)
 . 56-2/55ـ ( )  5995الصميبية في عهد الجهاد المبكر ) بغداد ) 

عف تأسيس هذ  اإلمػارة ينظػر , عمػاد الػديف خميػؿ , نػكر الػديف محمػكد الرجػؿ كالتجربػة )  (23)
 . 49ص  ـ ( , 5981دمشؽ ) 

كػػاف لقسػػيـ الدكلػػة األكبػػر فػػي تثبيػػت الدكلػػة السػػمجكقية خصكصػػان فػػي عهػػد ممكشػػا  الػػذم  (24)
أستطاع أف يفتح عددان مف المدف لكف بعد كفاة ممكشػا  بػدأ النػزاع بػيف كلديػه , فكػاف اؽ سػنقر 
يدافع عف عرش بركياركؽ ضد اطماع عمه تتش , الذم دخػؿ معػه فػي حػرب أدت الػى مقتػؿ 

, أبػك  526مزيد مػف التفاصػيؿ ينظػر ) ابػف القالنسػي , ذيػؿ تػاريي دمشػؽ , صاؽ سنقر , لم
,  52/547الفػػػػداء اسػػػػماعيؿ بػػػػػف عمػػػػر ابػػػػػف كثيػػػػر , البدايػػػػػة كالنهايػػػػة ) بيػػػػػركت ) د/ت ( ) 

 . 34- 32ألجميمي , دكلة استابكة , ص
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,  67/ ص5/ ؽ 5, ج 5/27, أبػػػػك شػػػػامة , الركضػػػػتيف )  55ابػػػػف اسثيػػػػر ) البػػػػاهر ,  (25)
الديف محمد بف سالـ بف كاصؿ , مفرج الكركب في إخبار بنػي أيػكب , تحقيػؽ ) جمػاؿ جماؿ 

 . 5/28ـ ( )  5953الديف الشياؿ ) القاهرة ) 
ـ ( لممزيػػػد مػػػف 5195هػػػػ/ 489كانػػػت المكصػػػؿ تحػػػت سػػػيطرة الدكلػػػة العقيميػػػة فػػػي سػػػنة )  (26)

الكػػػركب ) , ابػػػف كاصػػػؿ , مفػػػرج  259 -51/258التفاصػػػيؿ ينظػػػر) ابػػػف األثيػػػر , الكامػػػؿ ) 
5/28 . 

 . 5/67/ؽ5, ج 5/27, أبك شامة , الركضتيف )  56ابف اسثير , الباهر , ص (27)
/        5/ ؽ5, أبػػك شػػامة ) المصػػدر نفسػػه ) ج 556ابػػف القالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ , ص (28)

 . 27ص
 . 69-67/ 5/ ؽ5ج 28-5/27أبك شامة , الركضتيف )  (29)
, ابػػف  73/ ص5/ؽ5, ج 5/29ه ) , المصػػدر نفسػػ 24-56ابػػف اسثيػػر , البػػاهر , ص (31)

 . 594-52/591كثير, البداية كالنهاية ) 
الشػػحنكية )هػػي نػػكع مػػف الكظػػائؼ التػػي يبػػدم بهػػا الشػػخص كفػػاءة عاليػػة لضػػبط األمػػكر  (35)

 .41اإلدارية في البمد بإشراؼ السمطاف )أم محافظ المدينة ( ألجميمي , دكلة استابكة , ص
, ابػف كاصػؿ , مفػرج الكػركب )  51/645امؿ ) , الك 31-28ابف اسثير , الباهر , ص (32)

5 /35 . 
ـ كعػػيف  5516هػػػ/ 511اؽ سػنقر البرسػػقي الممقػػب بقسػػيـ الدكلػػة دخػػؿ المكصػػؿ فػػي سػػنة  (33)

عميهػػا مػػف قبػػؿ السػػمطاف السػػمجكقي محمػػد بػػف ممكشػػا  ,ينظػػر) ابػػف خمكػػاف , كفيػػات األعيػػاف 
(5/242-243 . 

كـ بجممة اغتياست كاسعة النطاؽ لكبار الباطنية ) حركة دينية ذات طابع سياسي كانت تق (34)
الشخصػػيات اسسػػالمية بسػػبب الخالفػػات المذهبيػػة , أمػػا الػػدافع المباشػػر سغتيػػاؿ البرسػػقي هػػك 
العداء المستحكـ بينه كبيف ) الػدركزيني ( البػاطني كزيػر السػمطاف السػمجكقي محمػد الػذم كػاف 

ع الباطنيػة سغتيالػه , لممزيػد مػف يشير عمى السمطاف بعزؿ البرسقي فمـ ينجح بػذلؾ , فػاتفؽ مػ
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,  عمػاد الػديف خميػؿ , مجاهػدكف  536-535التفاصيؿ ينظػر ) البنػدارم , تػاريي دكلػة , ص
 . 74-73ـ ( , ص5988عمى الطريؽ ) بغداد ) 

جػػػاكلي ) أحػػػد مماليػػػؾ البرسػػػقي الػػػذم كس  عمػػػى المكصػػػؿ ,ينظػػػر) ابػػػف خمكػػػاف , كفيػػػات  (35)
 . 2/327, 5/458األعياف 

, أبػك شػامة ) الركضػتيف  644-51/634, الكامؿ )  34-35, الباهر , ص ابف اسثير (36)
) ابػػػػػػف العمػػػػػػاد ,  43-5/35رج الكػػػػػػركب ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, ابػػػػػػف كاصػػػػػػؿ , مف 76-75/ص5/ؽ5) ج

 . 4/65شذرات الذهب ) 
 . 547-2/542الحميدة , الحركب الصميبية )  (37)

W.B. Stevenson,The Crusaders In the East ( Combridge: No d ) 
,p,522-523 

ـ ( عينػػه أبػػك  نائبػػػان عمػػى حمػػػب , إس   5552هػػػػ/ 547( تمرتػػاش بػػف نجػػػـ الػػديف ايمغػػازم )ت 38)
ـ ( أم بعػػد كفػػاة كالػػد  رحػػؿ الػػى سػػمطاف محمػػكد 5525هػػػ /555انػػه                   فػػي سػػنة )

خػػك  عمػػى مدينػػة السػػمجكقي مػػف أجػػؿ       تقسػػيـ أمػػالؾ كالػػد  , إذ بقػػي عمػػى مػػارديف , كسػػيطر أ
ميافػػارقيف , كمػػف ثػػـ دخػػؿ تمرتػػاش فػػي منازعػػات مػػع عمػػاد الػػديف زنكػػي ثػػـ أصػػبحت العالقػػة أكثػػر 

ـ تمرتػػػاش الػػػى زنكػػػي لحصػػػار أمػػػد فػػػي منطقػػػة ػػػػػػػـ (  حيػػػث أنض5533هػػػػ/528كديػػػة فػػػي سػػػنة ) 
دة ) , ؼ . مينكرسكي  , ما 3/26الجزيرة , لممزيد مف التفاصيؿ ينظر ) أبك الفدا , المختصر ) 

 5933د الشػنتاكم كخخػركف ) القػاهرة ) ػػػػػػػػػػػػػػػية , ترجمة ) احمػػػػػػػػػػػػػػػتمرطاش ( دائرة المعارؼ اسسالم
 . 575-6/573ـ ( )

, أبػػػك شػػػامة , الركضػػػتيف )  646-51/645ؿ )ػػػػػػػػػػػػػػػػ, الكام 36( ابػػػف اسثيػػػر , البػػػاهر , ص39)
) كامػػؿ بػػػف حسػػيف ألغػػػزم , نهػػر الػػػذهب فػػػي  36- 5/34,ابػػف كاصػػػؿ , مفػػرج الكػػػركب )  31ا/

 . 3/87تاريي حمب , ) حمب ) د/ت ( , 
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كيمػك متػر( ينظػر) 61( منب  ) مدينػة كبيػرة ذات خيػرات كثيػرة بينهػا كبػيف حمػب عشػرة فراسػي)41)
,فػػالتر هنتس,المكاييػػؿ كاألكزاف اإلسػػالمية كمػػا يعادلهػػا 5/216يػػاقكت الحمػػكم , معجػػـ البمػػداف ) 

 .94ـ(ص2115)عماف)2مترم,تحقيؽ,كامؿ العسمي,طالنظاـ ال
( بزاعة ) بمدة مف أعماؿ حمب في كادم بطناف بيف حمب كمنػب  , صػفي الػديف عبػد المػؤمف 45)

بػػف عبػػد الحػػؽ , مراصػػد اسطػػالع عمػػى أسػػماء األمكنػػة كالبقػػاع , تحقيػػؽ محمػػد البجػػاكم )بيػػركت 
 . 5/592ـ ( )  5954)
, أبػػػػػك شػػػػػامة ,  2/618) ابػػػػػف العػػػػػديـ , زبػػػػػدة الحمػػػػػب )  36( ابػػػػػف اسثيػػػػػر , البػػػػػاهر , ص42)

, محمػػػػد أمػػػػيف بػػػػف خيػػػػر اهلل العمػػػػرم , منهػػػػؿ األكليػػػػاء كمشػػػػرب  35/ص 5/ؽ 5الركضػػػػتيف ) ج
ـ ( ) 5967األصػػػفياء مػػػف سػػػادات المكصػػػؿ الحػػػدباء , تحقيػػػؽ ) سػػػعيد الػػػديك  جػػػي ) المكصػػػؿ ) 

5/518 . 
عبػػرة اليقضػػاف فػػي معرفػػة مػػا يعتبػػر مػػف حػػكداث ( عبػػد اهلل بػػف سػػعيد اليػػافعي , مػػرخة الجنػػاف ك 43)

 .3/228ـ ( , 5971الزماف )بيركت ) 
N.Elisseeff,Nur AD –Din ( 555-569h/5558-5579c.) , (Damas : 5979) : 

2/366. 
, ابػػػف كاصػػػؿ ,مفػػػرج الكػػػركب ) 655, 51/649, الكامػػػؿ )  38( ابػػػف اسثيػػػر البػػػاهر , ص44)
المعركؼ بابف الشحنة , ركضة المناظر فػي إخبػار األكائػؿ  , أبك الكليد محمد الحمبي 5/39-41

 216/ 2ـ ( ) 5873كاألكاخر مذككر بهامش الكامؿ في التاريي سبف اسثير ) القاهرة ) 
Philip Hatti , Syria Ashort History ( London : 5959 ) ,p . 582 . 

 . 229-227( ذيؿ تاريي دمشؽ , ص 45)
, زيػػف الػػديف عمػػر  2/618, ابػػف العػػديـ , زبػدة الحمػػب )  51/651)  ( ابػف اسثيػػر , الكامػػؿ46)

 . 2/48ـ ( ) 5696بف مظفر ابف الكردم , تاريي ابف الكردم ) النجؼ ) 
( أبػػك الفػػرج غريغكريػػكس الممطػػي المعػػركؼ بػػابف العبػػرم , تػػاريي مختصػػر الػػدكؿ ) بيػػركت ) 47)

 . 25, ألجميمي , دكلة استابكة , ص 213ـ ( ) 5983
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 .78( ألجميمي , أمارة المكصؿ , ص48)
Stevenson , The Crusaders ,p.595 . 

, الكامػػؿ )  38, ابػػف اسثيػػر , البػػاهر , ص 228( ابػػف ألقالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ , ص49)
 .3/3, أبك الفدا , المختصر ) 5/35, أبك شامة , الركضتيف )  51/658-659

 5/89ية ,ينظر) يػاقكت الحمػكم , معجػـ البمػداف ) ( حصف األثارب ) قمعة بيف حمب كأنطاك51)
 . 51/662, ابف األثير , الكامؿ ) 

, ابف الكردم , تاريي ابف        663-51/662, الكامؿ )  41-39( ابف اسثير , الباهر , ص 55)
 . 2/51الكردم )  
 651-2/619, ابف العديـ , زبدة الحمػب )  228( ابف القالنسي , ذيؿ تاريي دمشؽ , ص 52)

 . 86-5/85, ابف كاصؿ , مفرج الكركب ) 
/  55, ابػػػف اسثيػػػر , الكامػػػػؿ )  248 – 245( ابػػػف القالنسػػػي , ذيػػػؿ تػػػاريي دمشػػػؽ , ص 53)

 . 5/35, أبك شامة الركضتيف )  25-22
 . 85-52/84, ابف كاصؿ , مفرج الكركب )  76- 75/ 55(  ابف اسثير الكامؿ , 54)
,  59-58, ابػػف اسثيػػر , البػػاهر , ص 273-271ؿ تػػاريي دمشػػؽ , (  ابػػف القالنسػػي , ذيػػ55)

 . 88-5/87, ابف كاصؿ , مفرج الكركب )  75-55/73الكامؿ , 
, ابػػف 55/98, ابػػف اسثيػػر , الكامػػؿ )  281- 279(  ابػف القالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػؽ , 56)

 .                 216, ابف العبرم , تاريي مختصر الدكؿ ,  5/93كاصؿ , مفرج الكركب ) 
S.F . Mahmud , Ashort History Of Islam ( London,5961) , p. 228 , 
S.Lane –Pool .Ahistory Of Egypt In the Middle Age ( Holland, 5968) 
,P.574 F Cabriel , Ashort History Of The Arabs ( London , 5965) , P 

.546. 
مػػد بػػف شػػاكر ألكتبػػي , عيػػكف التػػكاريي , تحقيػػؽ , فيصػػؿ , كينظػػر , مح 69( البػػاهر , ص57)

 . 52/385ـ( ,  5984السامر ) بغداد ) 
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 . 5/93( ابف كاصؿ ,مفرج الكركب ) 58)
,    74-73, ابػػف اسثيػػر , البػػاهر , ص  285-284( ابػػف القالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ , 59)

, ابػػػػػف كاصػػػػػؿ , مفػػػػػرج  5/517/ؽ5, أبػػػػػك شػػػػػامة , الركضػػػػػتيف ) ج 551-55/519الكامػػػػػؿ ) 
 .5/99الكركب ) 

ـ ( , ص 5985( محمػػكد ياسػػيف التكريتػػي , األيكبيػػكف فػػي شػػماؿ الشػػاـ كالجزيػػرة ) بغػػداد ) 61)
 557ـ ( , ص 5972, شاكر احمد أبك بدر , الحركب الصميبية كاألسرة الزنكية )بيركت )  39

أقمية كانت مكاليػة لمػزنكييف , ( كاف معظـ سكاف المكصؿ مكاليف أللب ارسالف السمجكقي إس 65)
فكػػاف  ألػػب ارسػػالف خػػالؿ ذلػػؾ الكقػػت منشػػغالن فػػي حيػػاة المهػػك فػػي الرقػػة فسػػعى الػػكزير لػػدل كالػػي 
المكصػػؿ زيػػف الػػديف عمػػي ككتشػػؾ لمعمػػؿ عمػػى سػػرعة اسػػتقداـ سػػيؼ الػػديف غػػازم إلػػى المكصػػؿ . 

صػػر الكسػيط , ترجمػػة ) لممزيػد  مػف التفاصػػيؿ ينظػر ) نيكيتػػا ايميسػيؼ , الشػرؽ اإلسػػالمي فػي الع
 . 414-413ـ ( , ص 5996منصكر أبك الحسف ) بيركت ) 

, شػػػمس الػػػػديف أبػػػي المظفػػػػر  553- 55/551, الكامػػػػؿ )  85( ابػػػف اسثيػػػػر ,البػػػاهر , ص62)
 .8/595ـ (  ) 5955يكسؼ ابف الجكزم , مرخة الجناف في تاريي أعياف ) الهند ) 

Stevenson ,The Crusaders ,p.553-554. 
ـ ( كانػػت لػػه مكانػػة خاصػػة عنػػد عمػػاد 5568هػػػ /564( هػػك عػػـ صػػالح الػػديف األيػػكبي ) ت63)

 . 342 -55/345الديف زنكي لشجاعته ,ينظر) ابف األثير , الكامؿ ) 
, أبػػػك  55/552, ابػػػف اسثيػػػر , الكامػػػؿ )  286( ابػػػف القالنسػػػي , ذيػػػؿ تػػػاريي دمشػػػؽ , ص64)

, محمد بػف أبػي بكػر ابػف  5/517الكركب )  , ابف كاصؿ , مفرج 43-5/42شامة الركضتيف ) 
ـ ( ,  5975قاضي شهبه , الككاكب الدرية في السيرة النكرية , تحقيؽ ) محمػكد زايػد ) بيػركت ) 

 . 314, ايميسيؼ, الشرؽ اإلسالمي , ص 222 -225
 . 553-55/552, ابف األثير , الكامؿ )  258( ابف القالنسي , ذيؿ تاريي دمشؽ , ص65)
,  555-55/554, ابػػف اسثيػػر الكامػػؿ )  228القالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ , ص  ( ابػػف66)

 . 555-5/551, ابف كاصؿ مفرج الكركب )  2/654ابف العديـ , زبدة الحمب ) 
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, ابػف العػديـ  8/595, سبط ابف الجكزم , مرخة الجناف )  55/522( ابف األثير , الكامؿ ) 67)
, ابػػف قاضػػي شػػهبه ,  67-2/66دم , تػػاريي ابػػف الػػكردم ) , ابػػف الػػكر  2/655, زبػػدة الحمػػب ) 

, محمػػد راغػػب بػػف محمػػكد الطبػػاخ , أعػػالـ النػػبالء بتػػاريي حمػػب  525 -524الككاكػػب الدريػػة ) 
 . 2/4ـ ( ) 5924الشهباء ) حمب ) 

 , البندارم , سنا البرؽ الشامي , كهك مختصر كتاب 92- 95( ابف اسثير , الباهر , ص68)
, ابف  5/65ـ ( )  5969امي ( لمعماد األصفهاني , تحقيؽ رمضاف ششف ) لبناف ) ) البرؽ الش

 . 535قاضي شهبه , الككاكب الدرية , ص 
,  532- 55/535, ابػف اسثيػر , الكامػؿ )  311( ابف القالنسي , ذيؿ تػاريي دمشػؽ , ص69)

 . 5/554ابف كاصؿ مفرج الكركب ) 
يػػػة ,ينظػػػر) يػػػاقكت الحمػػػكم , معجػػػـ البمػػػداف ) ( حصػػػف حػػػاـر ) حصػػػف حصػػػيف تجػػػا  أنطاك71)
2/215 . 
 . 55/544, الكامؿ )  99-89( ابف األثير , الباهر , ص75)
 .3/29, أبك الفدا , المختصر )  546-544( ابف قاضي شهبه , الككاكب الدرية , ص 72)
-55/597, ابػف اسثيػر , الكامػؿ )  328-326( ابف القالنسي , ذيػؿ تػاريي دمشػؽ , ص 73)

, ابػػػػف كثيػػػػر , البدايػػػػة كالنهايػػػػة )  5/236/ؽ5, ج 95-5/94, أبػػػػك شػػػػامة الركضػػػػتيف )  598
52/232  Hitti , Syria, p. 583. 

, كلممزيػػػػػد مػػػػػف التفاصػػػػػيؿ ينظػػػػػر , أبػػػػػك شػػػػػامة , الركضػػػػػتيف )  517-516( البػػػػػاهر , ص 74)
 . 238-237/ص 5/ؽ5ج
التػػاريي العربػػي , ترجمػػة ) أنػػيس  , فيميػػب حتػػي , صػػانعكا 79( غكانمػػة , أمػػارة الكػػرؾ , ص75)

 . 457, ايميسيؼ , الشرؽ اإلسالمي )  562ـ ( , ص 5969فريحه ) بيركت ) 
,  228-55/227, ابػػف اسثيػػر , الكامػػؿ ,  338( ابػػف القالنسػػي , ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ , ص76)

ـ 5956, أحمػد الصػابكني , تػاريي حمػاة ) حمػاة )  529-5/528ابف كاصؿ , مفػرج الكػركب ) 
 .61ـ ( , ص  5918, ميخائيؿ يكسؼ ألكؼ , تاريي بعمبؾ ) بيركت ) 56( , ص 
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 . 593( المعاضيدم , الحياة , ص 77)
( بهاء الديف يكسػؼ رافػع بػف شػداد , النػكادر السػمطانية كالمحاسػف اليكسػفية , تحقيػؽ ) جمػاؿ 78)

, ابػػف  335/ 5ؽ/ 5, أبػػك شػػامة, الركضػػتيف ) ج 36ـ ( , ص5962الػػديف الشػػياؿ ) القػػاهرة ) 
, محػػب الػػديف محمػػد ابػػف الشػػحنة , الػػدر المنتحػػب فػػي  538- 5/537كاصػػؿ , مفػػرج الكػػركب ) 

ـ ( , 5919تػاريي مممكػة حمػب , كقػؼ عمػى طبعػة ) يكسػؼ ألبػاف سػراكيس الدمشػقي ) بيػركت ) 
 Stevenson , The Crusaders , p . 58  24ص 

 681- 2/679العديـ , زبدة الحمب ) , ابف  298-55/295( ابف اسثير , الكامؿ ) 79)
Elisseeff ,Nur Ad – Din : 2/634-638 

 . 87-4/86, الحميدة , الحركب الصميبية )  85( غكانمة , أمارة الكرؾ , ص 81)
, أبػػك شػػامة , الركضػػتيف )  299-289/ 55, الكامػػؿ )  559( ابػػف اسثيػػر , البػػاهر , ص85)
, شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الػػذهبي ,  538-5/537ابػػف كاصػػؿ , مفػػرج الكػػركب )  5/529

, ابػػف تغػػرم  2/73ـ ( , 5988دكؿ اإلسػػالـ , تحقيػػؽ ) فهػػيـ محمػػد شػػمتكت كخخػػركف ) قطػػر ) 
 .5/387بردم , النجـك الزاهرة 

, سبط ابف الجكزم , مرخة الزمػاف  341,  335,  326-324/ 55( ابف اسثير , الكامؿ ) 82)
, أبػػػػػػك شػػػػػػامة الركضػػػػػػتيف )  687- 686,  2/685ة الحمػػػػػػب ) , ابػػػػػػف العػػػػػػديـ , زبػػػػػػد 8/268) 
, جػػػػػالؿ الػػػػػديف عبػػػػػد الػػػػػرحمف  551- 5/548, ابػػػػػف كاصػػػػػؿ مفػػػػػرج الكػػػػػركب )  5/542-543

 . 444السيكطي , تاريي الخمفاء ) بيركت ) د/ت ( , ص 
 -275/ 8, سػػبط أبػػف الجػػكزم , مػػرخة الزمػػاف )  345-335/ 55( ابػػف اسثيػػر , الكامػػؿ ) 83)

,  556,  5/554, أبك شامة , الركضتيف )  695 -2/691بف العديـ , زبدة الحمب ) , ا 277
 . 568 -567,  556-5/555, ابف كاصؿ , مفرج الكركب )  561, 558

, أبػك  8/291, سبط أبف الجكزم , مػرخة الزمػاف )  371-55/368( ابف اسثير , الكامؿ ) 84)
, السػػيكطي ,  215 211/ 5فػرج الكػػركب ) , ابػف كاصػػؿ م 594 – 5/593شػامة الركضػػتيف ) 
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 5968حسف المحاضرة في تاريي مصر كالقاهرة , تحقيؽ ) محمد أبػك الفضػؿ ابػراهيـ ) القػاهرة ) 
 .      Gabrieli , Ashort , p. 546  6-2/5ـ ( ) 

 93( التكريتي , األيكبيكف , ص85)
ـ 5988هػ( ) عماف ) 571- 435( أرشيد يكسؼ , سالجقة الشاـ كالجزيرة في فترة مابيف ) 86)

 . 593( , ص 
( حصػػف الكػػرؾ ) اسػػـ لقمعػػة حصػػينة فػػي طريػػؽ الشػػاـ مػػف نػػكاحي البمقػػاء , اسػػتكلى عميهػػا  87)

الرهباف ككسعكها عمى حساب المناطؽ المجاكرة كمنها يشنكف الغارات عمى القرل اسسالمية , كقد 
 دخكله حتى سنة حاصر صالح الديف هذا الحصف مرات عديدة كلـ يتمكف مف

, عز الػديف أبػي عبػد اهلل  4/453( , ينظر ياقكت الحمكم , معجـ البمداف )  ـ 5588هػ/584) 
محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف شػػػداد , اسعػػػالؽ الخطيػػػرة فػػػي ذكػػػر أمػػػراء الشػػػاـ كالجزيػػػرة , تحقيػػػؽ ) سػػػامي 

 . 91/ص2/ ؽ2ـ ( ج5963الدهاف ) بيركت ) 
, سػػػبط أبػػػف الجػػػكزم ,مػػػرخة  413-412/ 55مػػػؿ ) , الكا 65( ابػػػف اسثيػػػر , البػػػاهر , ص88) 

, ابػػػف كاصػػػؿ , مفػػػرج الكػػػركب )  229 -5/227, أبػػػك شػػػامة , الركضػػػتيف )  8/315الزمػػػاف ) 
5/258 . 
 . 73( التكريتي , األيكبيكف , ص 89)
( هاممتكف جب , دراسات في حضارة اإلسالـ , ترجمػة ) إحسػاف عبػاس كخخػركف ) بيػركت ) 91)

 . 529ـ ( ص 5964
 .715-2/714, ابف العديـ , زبدة الحمب )  562( ابف اسثير , الباهر , 95)
,  324/ 8, سػػبط ابػػف الجػػكزم , مػػرخة الزمػػاف )  416- 415/ 55(ابػػف اسثيػػر , الكامػػؿ ) 92)

, العمػرم ,منهػؿ األكليػاء )  2/4, ابف كاصؿ , مفرج الكػركب )  5/231أبك شامة الركضتيف  ) 
5/555 . 
 . 515, دكلة استابكة , ص ( ألجميمي 93)
 . 5/585( بانياس ) بمدة في غربي دمشؽ ,ينظر) ابف عبد الحؽ , مراصد اسطالع ) 94)
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 .3/52( ابف العديـ , زبدة الحمب )  95)
Stevenson , The Crusaders , p . 254. 

ابػػػف ,  324/ 8, سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم , مػػػرخة الزمػػػاف )  418/ 55( ابػػػف األثيػػػر , الكامػػػؿ ) 96)
 .2/7كاصؿ ,مفرج الكركب ) 

, ابػر  8/326, سبط ابف الجكزم , مرخة الزمػاف )  456-55/455( ابف األثير , الكامؿ ) 97)
 . 236- 235/ 5شامة , الركضتيف ) 

 2/516, ابػػف كاصػػؿ , مفػػرج الكػػركب )  473- 472, 457/ 55( ابػػف اسثيػػر , الكامػػؿ ) 98)
 . 6/69هرة ) , ابف تغرم بردم , النجـك الزا 517-
, ابػػف كاصػػؿ , مفػػرج  478, 475 – 473/ 55, الكامػػؿ )  585( ابػػف األثيػػر , البػػاهر , 99)

 . 95-91/ 6, ابف تغرم بردم , النجـك الزاهرة )  518/ 2الكركب ) 
 

 

 

 


