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 اإلهداء
 
 

 
إىل كل مسلم حـري  علـإ إعـزاي ديـن هللا ونصـردي ههـدا هـاا الكتـاب سـا ال  املـوىل 

 عز وجل أبمسا ي احلسين وصفادي العلإ هن يكون خالصا  لوجهي الكرمي.
ــي  ــاد  رب ــي كليعمــل عمــال  صــاحلا  وال ي شــر  بعب قــال دعــاىلم))كمن كــان يرجــوا لقــاء رب

 (110هحدا (( )الكهف، اآليةم 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

 املقدمة
 
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شررو  ننفسرنو ومرن اريأوم ننمولنرو، مرن   رده هللا 
فال ُمضل ومن  ضلل فال هودي له، ونش د نن ال إله إال هللا وحده ال شرر   لره، ونشر د نن امرداد ن رده 

 .و اوله
 (.102))أي  و الذ ن آمنوا اتقوا هللا حق تقوته وال متوتن إال وننتم مسلمون(( )آل نمران، اآل ة:

))أي  ررو النرروق اتقرروا  بيررم الررذي فلقيررم مررن نفررا واحرردو وفلررق من ررو كوري ررو وبرر   من مررو  ريرروال   رر اد 
 (.1سوء، اآل ة:ونسوء واتقوا هللا الذي تسألون به واأل حوم إن هللا  ون نلييم  قي و(( )الن

))أي  رو الرذ ن نمنرروا اتقروا هللا وقولرروا قروالد ارد دادم  عررلك ليرم ننمرروليم و غفرر ليرم ذنرروبيم ومرن   رر  هللا 
 (.71ر70و اوله فقد فوك فوكاد نظيمود(( )األحزاب، اآل ة:

اي  ب ل  احلمد  مرو  ن غرجل لرالل وري ر  ونظريم ارل ون ، ولر  احلمرد حرل ترحلرد، ولر  احلمرد إذا 
، ولرر  احلمررد بعررد الرحلررد فللارره تعررون احلمررد  مررو  ن غررجل لاللرره ولرره ال نرروء  مررو  ليررق بيمولرره، ولرره  حلرري 

 احلمد  مو تستدنيه نظمته و ربايؤه نمو بعد:
هررررذا اليترررروب امتررررداد تررررو ارررر قه مررررن  ترررر  د ارررر  ن ررررد الن رررروو ون ررررد ا الفررررة الراشرررردو والدولررررة األمو ررررة 

ريرروءم بعررد  رردو  السررالريقة، والررزنييي و ررال  الررد ن ومواررونة احلررروب العررلي ية وهررو حلقررة م مررة 
 واحلمالم العلي ية ))الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة((.

وهررذا اليترروب  تعرردمل نررن اتوررروو اتغرروت ونوامررل االنتوررو  وترردانيوم االنيسررو ، ففررجل الفعررل األول 
عر ر  مرم ومرومن م األ رلجل والق و رل  تيلم نن غزو اتغول ل الد اتسلمي، ونن نمهية د ااة ات خي م والت

حيرومم اجريتمونيرة، ود رن م، وتردانجل ا تمر  اتغروت ق يرل رينييرز فرون،  ، ونناليت  تيون من و جمتمع م
والفوحلرررد فيررره وارررووالم توحيرررد الق و رررل اتغوليرررة، ونحررروال العرررويل اجارررالمجل ق يرررل الغرررزو اتغررروت،  و الفرررة 

ووم، وانتوو  اتوبقوم،  و مر، والوا ي، والغنوء وال ررب. ويف ات عر  الع واية، واأل وبيي يف معر وال
ال ررو ،  ررون احلررد   نررن ي ررو  رينييررز فررون نلررد مسررر  األحرردامل ونررن نوررأته وتربيترره، و فررو  والدترره 
وكواريررره وافتيرررو ه فررروغد نلرررد اتغرررول، ونرررن حروبررره وبدا رررة توحيرررد الق و رررل  ررر  كنومتررره وبنررروء اجمربامو  رررة 

ة، و ون  هنوك وقفوم م مة نن مقوموم اتوروو اتغوت يف ن د رينييرز فرون،  ويعريته ونهرم اتغولي
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 رررفوته،  ولوررراونة والسرررريوء واليررررم والغرررر و، والقسررروو واجفررررال  أل ررردقو ه ومعرفترررره للرريرررول وقيودترررره 
نمهيررة  توبررة للقررودو، وداررتو  الدولررة )اليواررو(، ونعو رره التو خييررة وموقرر  الوررر عة اجاررالمية مررن اليواررو، و 

نقوال ملوك اتغول، وتنظيم واري وم فدمة ا ون، واليش اتغوت، ونشرو  اليتروب إن جممونرة مرن و رواي 
رينييز فرون ليوره، وإن مر قرة التسرلك والتا يرز لردل اتغرول، ونارولي  القترول واالتعروالم يف الريش 

وم اب ررربام، واالاررتفودو مررن احليمرروء وفقرره القيررودو، ومررن ا م يف احلرررب واررلو  م مرر  اتغلرروبي واالهتمرر
ون ررعوب الرررني ونقرردهم للمالررا العرروم )اليو  لترروي(  ررل اررنة وحضررو  نهررل احلررل والعقررد مررن اتغررول 
فيرره، وتقليرر  اآل اء وةو اررة حررق احلرروا  والنقررو  والو ررول إن نهرردال ن االتفرروت نلررد التنفيررذ، والتعرررك 

 مررو برري اليترروب نررودام وتقوليررد اتغررول االريتمونيررة   مررن فررالل ااررةاتياية واحلررعة لرردل قررودو اتغررول،
وا رافررروم الررريت انتوررررم بيرررن م. ويف ات عررر  ال ولررر : فعرررل اليتررروب احلرررد   نرررن إكالرررة اتغرررول للدولرررة 
ا وا كمية، فليص تراريم االمي فوا كم وبي م يعة العدام بي ا وا كميي وا الفة الع واية، ونار وب 

يي، وتت رر  اليترروب فررز ارر  غررزو اتغررول مررن بررالد مررو و اء الن ررر وااررتيالؤهم نلررد الغررزو اتغرروت لليرروا كم
مد نة نترا  ورينرد وبنير  وفانرده وىرو ل، ودرقنرد، واريتيرو  األقروليم الغربيرة مرن الدولرة ا و كميرة ووفروو 

حتالهلررو، وتررون ريررالل الررد ن منيررربا قيررودو اليررو  ا وا كميررة وحعررو  مد نررة فرروا كم وا كمورروهامررد فوا  
وذ ررر اتفلرر  و رر  ابررن األثرر  تررو حرردمل  رروا كم، و رردمل نررن اريتيررو  فرااررون واالاررتيالء نلررد بلرر  
واحتالل نسو والقضوء نلد نهل و ومذحبة مد نة مرو، واالنتقوم مرن نهروت مد نرة نيسروبو ، وفضروو مد نرة 

د نا وب كوال الدولة ا وا كميرة هراو، واحتالل إقليم غزنة وهنو ة ريالل الد ن منيربا، ومقتله ووقف  نل
 واليت من نمه و:

 ر فول ا وا كميي يف اجيود تيو  حضو ي. 1
 ر  ره الوع  لنظوم احليوم وندم وال ه له. 2
 .ةر النزاو الدافلجل يف األارو ا وا كمي 3
 ر حلع  النظوم احلريب ا وا كمجل. 4
 ر ح  الدنيو و راهية اتوم. 5
 يف يلم الع ود. ر ترك اال ود والوقوو 6
 ر نغنية امد نالء الد ن ا وا كمجل وهزميته النفسية. 7
 ر شيعية ريالل الد ن منيربا. 8
 ر قعر نظر ا ليفة النو ر لد ن هللا الع واجل. 9

 ر غيوب العلموء. 10
 ر اتوروو اتغوت. 11

  مو نشرم إن وفوو رينييز فون.
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اد. ويف ات عررر  األول: تيلمررر  نرررن فلفررروء رينييرررز ويف الفعرررل ال رررو :  رررون احلرررد   نرررن ارررقو  بغرررد
فرررون، وتقسررريم ةوليررره وانتيررروب نو تررروي فررروغد ننظرررم للمغرررول ونرررن موا رررلة اتغرررول كحف رررم نلرررد الررر الد 
اجاالمية، وفرتع م ألقروليم العري الورمولية وغرزوهم ألو اب ووفروو نو تروي قراان ونرن الرنظم واج رالحوم 

ه مرررن اتسرررلمي ونرررن تررروت  يررروك فرررون كنومرررة اتغرررول وايوارررته مررر  الررريت متررر  يف ن رررده ومعوملتررره لرنرررواي
اتسرريعيي ونررن وفوترره وافتيررو  منيررو فرروغد ن رررب نلررد العررر  اتغرروت وإ ررالحوته الدافليررة وتسررو ته برري 
موا رر  اجمربامو  ررة اتغوليررة وحر رره نلررد تيررو ن  ررول  برري اتغررول واتسرريعيي، بوررر  ان  يررون ا ررون 

ويل الوحيرررررد ون ررررردقوؤه  عترررررربون نت ونرررررود لررررره نمرررررو ننرررررداؤه فين غرررررجل ااتأعرررررول شرررررأفت م، نو اتغررررروت اررررريد العررررر
افضون م، وبين  ري ود هوال و يف القضوء نلد اجدونيلية واقتالو ريرذو هم و ررك رييوشره حنرو بغرداد 

لتترو  وحعو هو واات وحت و ومقتل ا ليفة اتستععم ابهلل، وا رراب احلضرو ي الرذي حلرق ب غرداد ومرو فعرل ا
مر  ميت ت رو اهلو لرة وبينر  حيومررة هوال رو )احليومرة األ ليونيرة ابلعرررات( وإدا مرو يف ن رد الرو   ووفررود 
اتلوك واألمراء نلد هوال و، وأتمل  يف نا وب اقو  الدولة الع واية ووقف  مر   رل ار   والريت  رون 

 من نمه و:
 ر غيوب القيودو احلييمة. 1
 ال ود. ر إمهول الع وايي لفر ضة 2
 ر إنعدام الوحدو السيواية يف العويل اجاالمجل. 3
 ر حلع  اليش الع واجل. 4
 ر حلع  نع ية الدولة. 5
 ر حلع  قيمة الع ود. 6
 ر حلع  مهم ملوك األمرال. 7
 ر تنوكالم ايواية دل  نلد الوهن الع واجل. 8
 ر تعدد مرا ز القول. 9

 ر احتالل ف و  الدفوو األون.10
 و ل يف اقو  الدولة الع واية.ر دو  النع 11
 ر دو  احليوم اتسلمي يف إاقو  الدولة الع واية. 12
 ر ابعود اليفوءام النود و.13
 ر منوقوة العلو ي.14
 ر الةل ونثره يف كوال الدولة الع واية.15
 ر الو ول إن آفر نق ة من االحنالل والتدهو .16
 ر تدهو  األوحلوو اجقتعود ة.17
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 الدافلجل يف بغداد. ر العراو18
 ر فيوغم الويعة))الوك ر ابن العلقمجل((.19
 ر مترق فراون التتو  وقوو اجمربامو  ة اتغولية.20

 ونشرم إن نتو ج اقو  بغداد، واليت من و:
 ر كوال النفوذ األديب والروحجل. 1
 ر بغداد مد نة اثنو ة.2
 ر تدهو  العلوم وميونة اللغة العربية 3
 لفر  لدل النعو ل.ر ال  اة وا 4
 ر القوهرو نو مة ا الفة. 5
 ر انتوو  الويعة.6
 ر تفار موقوم األمة )قونون التعدي(.7

و رون هلررذا احلرردمل اللرل، أتثرر ه العميررق يف نفروق اتسررلمي ديعررود و رون نشررد وقعررود وننظرم أتثرر اد يف نفرروق 
الوراون، و رون مرن تلر  اتراثرجل م رل قرول  الوعراء من م، فنظموا اتراثجل اليت توي  األاد يف النفا وت  

 الوونر مشا الد ن اليويف الوانظ حي  قول:
 نندي ألريل فراقيم آالم  
 فإالم نُنَذل فييم ونالم      

 إن نن قول:
 إن  ن  م لجل لألح ة فوقداد   
 نو يف ففادك لونة وغرام      
 ق  يف داي  الظونني وغدهم  
 ايماي دا  مو حلع  ب  األ      

 وقول:
 وهللا مو افةم الفرات وإمنو  
 حيم  نلجل  بذل  األايم      

ويف الفعل ال ول : تيلم  نن دولة اتمولي  ونن ن وهلم ونوأمم ونن نظوم الترد    والةبيرة والتعلريم 
 رودهم  م وريواتراحل اليت ميراون مو ونن نظوم التيرج واهنوء الد ااة ولغت م و اب ة االارتوذ ة والزمولرة بيرن

ونتو ا رررو والررريت  رررون مرررن و رررو  مرررن شررراونت م ونرررن ناررر وب هرررزميت م  ر احلملرررة العرررلي ية السررروبعةيف دحررر
 نمه و:

 ر ا تفوو شأن وميونة اتمولي . 1
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 ر وناز فرنسو نن  قيق نهداف و.2
يرة والريت مرن ونن مقتل تو انووه وكوال الدولة األ وبية و يفية مقتل تو انووه؟ واا وب اقو  الدولرة األ وب

 نمه و:
 ر توق  من ج التاد د واج ال .1
 ر الظلم.2
 ر الةل واالنغموق يف الو وام.3
 ر تع يل ا يو  الوو ي.4
 ر النزاو الدافلجل يف األارو األ وبية.5
 ر مواالو النعو ل.6
 ر فول األ وبيي يف إجيود تيو  حضو ي.7
 ر حلع  احليومة اتر ز ة.8
 و اا.ر حلع  النظوم اجاتي 9

 ر غيوب العلموء الرابنيي نن القرا  السيواجل.10
 ر وفوو اتل  العوحل جنم الد ن وندم  فوءو و   ه.11

و ررون حررد  جل نررن شررارو الررد  هررل هررجل ن وبيررة نم ةلو يررة؟ و يرر  تولرر  اررل نة معررر؟ وموقرر  ا ليفررة 
زالررد ن ن  رر  لترروت الع واررجل والعلمرروء ونومررة النرروق مررن تولي ررو احليررم، و يرر  فلعرر  نفسرر و و شررع  ن

السررررل نة وتزوريترررره بعررررد ذلرررر ؟ وبينرررر  حيررررم الوررررر عة اجاررررالمية يف ترررروت اترررررنو للوال ررررة العومررررة، ونشرررررم 
للميرررومر الررريت تعررررد هلرررو نزالرررد ن ن  ررر  يف حيمررره،  رررو  ر األ رررويب والعرررلي ، واوولرررة لرررو ا التواررر  

عررر والورروم ولررو ا التوارر  ومسررونجل ااررتغالل فر ررة النررزاو برري اتسررلمي، وتررردد السررفو ام برري ملرروك م
ا ليفررة الع واررجل يف العررلك برري اتموليرر  واأل رروبيي، وموقرر  اتموليرر  مررن مترررد الق و ررل العربيررة يف معررر، 
وتعدي نزالد ن ن      ر كمال ه اتمولي  ومقتل الفو ق نق وي، ومقترل السرل ون ن  ر  وشرارو الرد  

 بعد ذل .
ن توت اي  الد ن ق ز، وترتي ه لألمو  الدافليرة. ويف الفعرل الرابر :  و دث  نن ال نة نلجل ابن اتعز 

 ون احلرد   نرن معر رة نري ريرولوم ا ولردو وانيسرو  اتغرول، وتت عر   ررك اتغرول بعرد ارقو  بغرداد، 
وبينررر   يررر  ل احرررتالل اتغرررول لررر الد الوررروم والز ررررو، ووحلرررع  مورررروو اليومرررل األ رررويب تواري رررة التترررو  

د ننررد دفونرره ال  رروت نررن مياوفررو قي، فقررد  ررمدم اتد نررة ال واررلة وي رررم في ررو مقوومررة و يرر  ااتورر 
حلرررو  ة بقيودتررره ونظرررراد ل رررول احلعرررو  الرررذي فرحلررره اتغرررول نلرررد اتد نرررة، نفرررذم األ كات مرررن دافل رررو ونرررم 
القعز وانتور الوابء ومدم  األاوا  مرن شردو حلررب اتنانيقروم حرل هلر  ن  رر اريون اتد نرة، فقرد 

م ارررقز آفرررر معقرررل للمقوومرررة يف 1260هرررر 658وقعررر  ا ونرررة في رررو بسررر   احلعرررو  ال و رررل ويف نررروم 
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الز رو ودفل التترو  مياوفرو قي فوريردوا دير  اريوهنو مروتد، مرو نردا ار عي شيعرود نعر  نحيروء وق ضروا 
ن مرو إن فمره نلد اليومل األ ويب فعنفه هوال و ونمر بتق يعه ونفذوا  ق عون حلمره ق عرود  رغ و و ردفعو 

م إن نن 1259هرررر 657حرررل مررروم ن ق عررروا  ناررره ومحلررروه نلرررد  مرررك ومررروفوا بررره يف الررر الد وذلررر  ارررنة 
 و ل دموق، فعلاقوه نلد ابب الفراد ا، حل ننزله األهوت ودفنوه.

و رررون السرررل ون النو رررر األ رررويب ارررل ون برررالد الوررروم مرررةدد بررري اتقوومرررة واالاتسرررالم، و رررون متيوفرررود مرررن 
غول، الذ ن هددوه ابلراو ل وذ روه مبو حدمل ل غداد وفليفت و وريوء يف  ارو ل م للسرل ون النو رر:... ات

وااتعضرغ فليفت و واألنوه نن  لموم فيذب فواقعه النردم واارتوري  منرو العردم و رون قرد در  ذفرو ر 
د ه وحنررن نعرروذ نفيسررة و ونرر  نفسرره فسيسررة، فامرر  اتررول ويل  ع ررأ ابلرريررول و ررون قررد منررد ذ ررره ونظررم قرر

 ابهلل من التموم واليمول:
 إذا ل نمر دغ نقعه  
 توتا كواالد إذا قيل ل     
 إذا  ن  يف نعمة فوْ ن و  
 فإن اتعو جل تُز ل النعم     
 و م من فل ابم يف نعمة  
 فلم  د  ابتوم حل هام     

نررة اررل ون األ د، ملرر  اتلرروك إذا وقفرر  نلررد  تررويب هررذا فسررو و برريولرر  ونموالرر  وفراررون   إن مو
نلرررد وريررره األ د، أتمرررن شرررره، وتنرررل فررر ه،  مرررو قرررول تعرررون يف  توبررره العز رررز: ونن لررريا لالنسرررون إال مرررو 
اعدم ونن اعيه اول  رلم ن جيزاه الزاء األوىف . وال تعروت  ارلنو ننردك،  مرو نوقر   ارلنو مرن ق رل 

، فرإن  رونوا 1الووم وغ هم اهنزموا إن  روان ارراي فإمسوك مبعرول نو تسر ك إبحسون . وقد بلغنو جتو  
 يف ال ول نسفن و وإن  ونوا يف األ د فسفنوهو.

هررذه مرررت مررن احلرررب النفسررية الرريت  ررون اتغررول  وررنوهنو حلررد ننرردا  م. وااررتمر اتغررول يف هارروم م نلررد 
ي الومررأو داي  اتسررلمي واررق   حلرر  واررلم  دموررق وارري ر اتغررول نلررد بررالد الورروم و ررونوا شررد د

نلد اتسلمي، ف ود وا إن تدم  االاتعيوموم واألاوا  والقالو يف ال الد اليت فضع  هلم م رل حلر  
ودمورق ومحررص ومحرروو وبعل رر  وابنيرروق وغ هررو، وحققرروا بررذل  مررو يل  سررت    قيقرره العررلي يون مررن ق ررل، 

ون ر ك اتلر   س و ي.ناتسيعجل الولقد مول اتغول منذ اللعظة األون لغزوهم للورت األدىن إن العنعر 
النو ررر مسررلوب اج ادو مرنرروابد لرريا لرره  ني ووقرر  نفرر اد يف ناررر هوال ررو الررذي قرروم بقتلرره فيمررو بعررد ننررد 

 دونه هلزمية اتغول يف ني ريولوم.

                                                           
  ون هذا اام معر نند التتو .  1
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 رررون مرررن نترررو ج ارررقو  برررالد الوررروم يف ن ررردي اتغرررول وحلفرررو  م نن نرررم الرنررر  وا رررول ارررو ر ن ريو  رررو، 
ابجتروه األ احلرجل اتعرر ة و ونر  القيرودو اجارالمية مبعرر تسرتق ل فلرول اتسرلمي مرن العررات ف رب النروق، 

والووم وجت ز نفس و تعر ة فو لة م  اتغول و ون السل ون اي  الد ن ق ز نلرد  نق السرل ة يف معرر 
غرررزو اتغررروت الو رررون  رررد ك نن بقررروء دولتررره الفتيرررة  توقررر  نلرررد إريتيررروكه ذلررر  اجمتعرررون الي ررر  اتتم رررل يف 

  اجاالمية الذي ااتورل ف ره، ونن    ر  ننره حبرق نهرل لل قرة الريت نوالهرو إايه األمرراء يف معرر للممول
و ريررل السررونة ابلفعررل بعررد ادررون م نلررد نررزل اتلرر  اتنعررو  نلررجل ابررن اتعررز ن  رر  وتنعرري ه نلررد دولررة 

  العررررفول والتعرررروحل مرررر  اتموليرررر  ونفررررذ ارررري  الررررد ن يف إنررررداد ال  ررررة الدافليررررة، وحررررر  نلررررد   
رررم الورررر عة اجاررررالمية يف دولتررره واارررتاوب لتعرررروليم وترشررريد الوررري  نررررز الرررد ن برررن ن ررررد  اتيرررولفي، وحيا

هوال ررو إبنررالن احلرررب نلررد اتغررول والقرر و نلررد  اررل م وحلرررب نننرروق م نمرروم  ةالسررالم، و د نلررد  اررول
لرال وريعله من ةولييره و ونر  تلر  نبواب القوهرو ونلق  ؤوا م نلد ابب كو لة ونبقد نلد    من ا

الررررؤوق نول مرررو نلرررق يف معرررر مرررن اتغرررول، وشررررو يف إنرررداد العررردو للمعر رررة الفو رررلة واارررت وو اتسرررلمون 
بقيررودو ارري  الررد ن ق ررز  قيررق نعررراد ارروحقود نلررد اتغررول ولا ت  رر  بررالد الورروم مررن السرري رو اتغوليررة، 

، وبعرررد ذلررر  قعرررد الررر الد اتعرررر ة ويف مر رررق نودتررره لا و تاررر  اررري  الرررد ن ق رررز نمرررو  الررروالايم الورررومية
اغتيولرررره نلررررد  ررررد   ررررن الررررد ن ق ررررز وجممونررررة مررررن فراررررون اتموليرررر  ألارررر وب لا بيوهنررررو وتفعرررريل و يف هررررذا 

 اليتوب، وذ رم نهم العوامل اليت اومه  يف  قيق النعر يف معر ة ني ريولوم واليت من و:
 ر القيودو احلييمة.1
 إن نهله.ر توايد األمر 2
 ر اليش القوي.3
 ر إحيوء  و  ال ود.4
 ر اجنداد وانة األفذ ابألا وب.5
 ر ن قر ة التي يز.6
 ر بعد نظر اي  الد ن ق ز وقيودته احلييمة.7
 ر توفر  فوم ال و فة اتنعو و.8
 ر انة التد ج وو اثة اتوروو اتقووم.9

 ر االاتعونة ابلعلموء وااتوو مم.10
 الدنيو. ر الزهد يف11
 ر  رانوم دافل بي  احليم اتغوت.12
 ر انة هللا يف نفذ الظوتي وال غوو.13
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وبينرر  نن األارر وب يف انتعررو  اتسررلمي يف نرري ريررولوم متورروبية ومتدافلررة، و ررفثر  ررل من ررو يف اآلفررر 
ومررر   أتثررر اد نيسررريود، ومرررو ذ ررررغ مرررن األاررر وب لررريا نلرررد اررر يل احلعرررر وإمنرررو هرررذا مرررو نميرررن الو رررل إليررره

ال عررر  والتنقيررر  يف  رررفعوم الترررو   ، مييرررن لل ررروح ي وات تمررري نن  عرررلوا إن اتز رررد، ليرررجل نسرررتيرج 
الرررد وق والعررررب والسرررنن والقرررواني ات مرررة يف قيررروم الررردول وارررقوم و وانتعرررو  الورررعوب وهزميت رررو، ومعرفرررة 

وت األل رروب مررو  ررون  ررفوم قررودو التميرري، وفق رروء الن ررود قررول تعررون: ))لقررد  ررون يف قععرر م نررربو أل
حرد    فرةل وليرن تعرد ق الرذي بري  د ره وتفعريل  رل شرجلء وهردل و محرة لقروم  فمنرون(( ) وارر ، 

 (.111اآل ة:
 و ع  نهم النتو ج واآلاث  اتةت ة نلد انتعو  اتسلمي يف ني ريولوم فذ رم من و:

 ر  ر ر بالد الووم من اتغول.1
 ر  قق الوحدو بي الووم ومعر.2
 ر مخود القول اتنوو ة للمولي .3
 ر انتعو  اجاالم نلد الوثنية.4
 ر حدمل حوام يف ات    ال ور ة.5
 ر  و  ريد دو يف األمة.6
 ر إحنسو  اتد اتغوت.7
 ر فول التعول  بي العلي يي والتتو .8
 ر إحلعول الوريود العلي .9

 ر مد نة القوهرو نو مة اتمولي .10
 لي  الفتية.ر ميالد دولة اتمو11
 ر الدو  الرمزي لليالفة الع واية.12
 ر ت و ر اليش اتملو جل و د   نتوده وننظمته.13

لقررد تعرفرر  مررن فررالل د اارريت يف هررذا اليترروب نلررد م يعررة اتوررروو اتغرروت ونقررو  حلررعفه وقوترره، و يرر  
 هرررو نمررروم رييرررو  اارررت و  العرررويل اجارررالمجل ومرررووم مررردن اتسرررلمي،   يرررو ل ودرقنرررد و وبرررل وبغرررداد وغ

اتغررول، فوارررت وح  الررداي  وهتيررر  األنرررراد، و ررود م اتمتليررروم وغوبررر  نارر وب النعرررر، وتعقمررر  
نوامرررل اهلزميرررة يف األمرررة نمررروم اتورررروو الغررروكي ومضررر  السرررنن والقرررواني اجهليرررة ونملررر  نمل رررو ويل جتومرررل 

حررل ااررتون   القيررودو  نحررد، ومررو تغرر م وال ت رردل  والنرروق يف هررما وغررما وذل وحلررع  وفررو ، و ررغو ،
اجارررالمية يف معرررر فقررره اتقوومرررة وادا و العرررراو ونرفررر   يررر  تررردف  نقررردا  هللا  قررردا ه مرررن فرررالل ارررنن 
الن ود، ونا وب النعر، فيون  النتياة اتذهلة يف معر ة ني ريولوم لقد  رك اري  الرد ن ق رز مرن 

 ، فيونر  الرؤ رة واحلرعة واهلو رة فالل موروو ااالمجل مل  مقوموم العمود والتعردي وحقرق االنتعرو
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 ررروفية، وال عرررد العقو ررردي حوحلرررر، والفقررره السيوارررجل غحلرررج، والقررروو العسرررير ة متفوقرررة يف جمولي رررو اتعنررروي 
واتررودي، ونرررل ارري  الررد ن ق ررز ميونررة العلمرروء يف األمررة وقرروو أتثرر هم ونفرروذهم الروحررجل نلررد الوررع  

ودفع رو ليررجل  واج شرود فقروموا بردو    ر  يف تع أرة األمرة فقررمم واحرةم م وفرتك هلرم نبرواب التعلريم والرونظ
 لت  حول اتوروو اجاالمجل الذي قوده اي  الد ن ق ز.ت

إن ات  رر  األمررة ثررروو فير ررة ال تفررل، و نرروك نلميررة ال تنفررذ، متنعنررو األ ررولة ونررز اجميررون وشرررل االنتمرروء 
سررتق ل وااررتأنول احليرروو اليرميررة يف يررل فيعيننررو هررذا اتيررزون احلضررو ي يف توررييل احلوحلررر وااتورررات ات

الع ررودام السررليمة و ر رره موررونر  فيعرره و يمرره تعرروليم  هجمتمرر  إاررالمجل تسرروده العقو ررد العررعيعة وتز يرر
اجاررالم وتوريرره اقتعرروده وفنونرره وايواررته نلررد نننررو إذا تلف تنررو إن اتوحلررجل فررال نلتفرر  إليرره لنرريرر  الق قررري 

منرره القرروو نلررد السرر  اررعيود إن األمرروم لنررربز برري اتوحلررجل ا يررد واتسررتق ل ومنوررجل إن الررو اء، بررل لنسررتمد 
اتورررت، إن األمرروم لنعررل جمررردغ الد ررد مبارردغ التليرررد إننررو نعلررم نن االارررتغرات يف اتوحلررجل وحررده نررروم نو 
د دود واالاتغرات يف اتستق ل وحده هوق ورينون، واالاتغرات يف احلوحلر وحده نارز وقعرود، وحنرن نر ر

 نن نستمد من اتوحلجل دافعود وحوفزاد، ومن اتستق ل موريا ود ومرشداد ومن احلوحلر نموداد وانوداد.
وحنن نعلم نن هذا ا د ال  عود ابألحود   وا    ونعلرم نن السراي اتعرفاد ابالغرالل ال   لقره ترذ ر 

اد نلواهنرو ونن الفقر  ال  غنيره ترذ ر احلر ة والتغ  بلذامو، ونن الو   ال  و عه تذ ر موا د اتوحلجل واارتعر 
كمون غنوه والزهو مبو حلوو فيه، ونن الذلة ال تُدَف  نن الرذليل برنظم قعرو د الفيرر بعرزو ريرده، وليننرو نعلرم 
ن ضود نن الساي الذي  نسد نايم احلر ة  سة ك إن القيد وال جيد حروفزاد إن اجن رالت، ونن الفقر  الرذي 

إن الفقررر وال جيررد دافعررود إن اجاررتغنوء، ونن الررذليل الررذي  نسررد نررزو نبيرره أيلرر    نسررد كمررون الغررل   مررأن
الذل وال جيد قوو نلد دفعه، فإذا اممأنانو إن ريالل موحلرينو وحسر نو نن ف  رة بتاميرده ومقولرة ابجشرودو 

وتذو الردنيو يل رررك به تغنينو وتيفينو فلن  عود لنو هذا الالل نبرداد، وإن نسرينو نننرو نبنروء ارودو األ د ونار
ننعوبنو شرجلء إن إارتعودو هرذا ا رد، فلنأفرذ مرن اتوحلرجل بقدرْد ، مفرذ منره مرو  ردف  و رفر  و نفر ، ونردو 
منره مررو   رر ز و ُقعررد و نرريم إننررو ال نر ررد نن نعررود إن الزمررون اتوحلررجل، فولزمررون ميوررجل نبررداد ال  قرر  وال  عررود، 

 ُرل العليروء وإن الفضرو ل وال نعود إن م ل معيوة الزمون اتوحلجل، ون
ُ
ةك مثررام احلوحلرر، وليرن نعرود إن ات

اليت ال تفقرد قيمت رو مبررو  الرزمن، فيمرو نن الرذه  واألتروق ال  غر اه القيرَدم وال  عردن  مرو  عردن احلد رد، 
 .1فإن يف اتعو  مو هو  وألتوق والذه  يف اتعودن
حسررون والعرردل، والع ود ررة ا ولعررة هلل نررز وريررل والوررر عة حنررن نر ررد نعررود إن حيرروو اجميررون، والتقررول، واج

احلو مة نلد األفراد والوعوب واألمة والدول ونتعر  من ننواو الورك مو ي ر منه ومو ب ن ونعمرل لقرول 
هللا تعررون:  ونررد هللا الررذ ن ءامنرروا مررنيم ونملرروا العرروحلوم ليسررتيلفن م يف األ د  مررو ااررتيل  الررذ ن 

                                                           
 .14فعول يف الدنوو واج ال   ر 1
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ون يب  ر بعررد فرروف م نمنررود  ع رردون  ال  ورر هلررم د ررن م الررذي ا تضررد هلررم ولي رردلنا م مررن مررن قرر ل م وليميررنن  
شررريأود ومرررن  فرررر بعرررد ذلررر  فأولأررر  هرررم الفوارررقونم ونقيمررروا العرررالو وآتررروا الز ررروو ونميعررروا الرارررول لعليرررم 

 (.56ر  55ترمحون(( )النو ، اآل ة : 
تررروج إن ديررر  ننرررواو القرررول، نلرررد افتالف رررو إن نمرررر الن رررود مرررذه األمرررة والتعررردي للمورررو    الغوك رررة ر

وتنون ررو، ولررذل  اهررتم القررران اليررر  اهتمومررود   رر اد إب شررود األمررة لألفررذ  ارر وب القرروو ونوريرر  هللا تعررون 
نلد األمة األفذ  ا ومو، ألن التميي هلذا الد ن مر قه للو رول إن القرول مبف وم رو الورومل وقرد قرول 

 .1الواري  إال به ف و واري األ وليون: ومو ال  تم 
إن القرآن الير  نورير  نلرد نت ونره إنرداد القروو قرول تعرون:  وننردوا هلرم مرو اارت عتم مرن قروو ومرن  اب  
ا يررل تره ررون برره نرردو هللا ونرردو م وآفررر ن مررن دوهنررم ال تعلمرروهنم هللا  علم ررم ومررو تنفقرروا مررن شررجلء يف 

( ومرو نحروج اتسرلمي اليروم إن نن رعارلوا  رل 60فرول، اآل رة : ا يل هللا  ُرَول  إلييم وننتم يروتون  )األن
نارر وب القرروو، ف ررم  واري ررون نظومررود نوتيررود وقررول دوليررة ال تعرررل إال لغررة القرروو، فعلرري م نن  قرنرروا احلد ررد 
ابحلد د و قوبلوا الر ك ابجنعو  و قوتلوا الغزاو بيل مو ا تو  اجنسون وو رل إليره العلرم يف هرذا الععرر 

 .2ن اال  ونتود وااتعداد حريب ال  قعرون يف ذل  وال  عازونم
إن قرررودو اتموليررر  قررردموا لألمرررة ننمررروالد ريليلرررة يف الفرررداء وال  ولرررة، فقرررد اارررت ونوا نن  قرررووموا مررروال فرررةو 
حيم رررم نررردو ن غرررومشي،  ونررر  هلرررم نممررروو يف الررر الد اجارررالمية د نيرررة وايوارررية واقتعرررود ة مهرررو اتغرررول 

غرر  نهنررم ديعررود يل  سررت يعوا  قيررق  غ رومم وال الو ررول إن اهررداف م إذ  ررون اتموليرر   قفررون والعرلي يون، 
اتضرررمو  مرررن اررداد منيعرررود محو رررة للررر الد اجارررالمية ودفونرررود نرررن الررد ن واألفرررالت، فيرررون ري رررودهم يف هرررذا 

 سررتفيد من ررو  موا مررو و ونر  وقررو ع م مرر  ننررداء اجاررالم  رفعوم مضرريأة ومورررقةننظرم األنمررول الرريت قررو
و قترردل مررو اتسررلمون  لمررو ن ادوا العررزو واليرامررة، لقررد ااررت وو اتموليرر  نن    ترروا  فرروءمم وشرراونت م يف 
اتيود ن العسير ة والسيوارية، فنظرر إلري م حيروم الردول اجارالمية وشرعومو نظررو إ  رو  وإريرالل يف حري 

عر رررر  نلررررد مالمفررررت م ومسرررروتت م نو نظرررررم إلرررري م القررررول الدوليررررة األفرررررل نظرررررو فررررول واحررررةام، ف
م ررررودنت م اتقرررروء ب ورررر م وانتقرررروم م وبررررذل  تيررررون دولررررة اتموليرررر  قررررد فرحلرررر  احةام ررررو نلررررد األنررررداء 
واأل ررردقوء وتسررروبق الميررر  يف  سررر  مودمرررو وإقومرررة العالقررروم مع رررو، وشررر دم القررروهرو نورررومود ايواررريود 

 .3حليمود يف تل  احلق ة من ات    اتمولي 
اتموليرر   و ررول وامومرروم ريررو رو، فو رر   نرره نعررر ترردهو  واحلررمعالل، ونعررر  وقررد و رر  نعررر

ختلررر  ودرررود ونعرررر إريرررةم فيررره العلررروم اريرررةا اد، إن غررر  ذلررر  مرررن األحيررروم الررريت ان لقررر  مرررن نفرررواه 
                                                           

 .123فقه النعر والتميي يف القرآن الير   ر 1

 .224اتعد  نفسه  ر 2

 .267لععر اتملو جل  راحلس ة يف ا 3
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اتستورقي فو ة، فعلد الرغم من نن احلقو ق تو  إن نن نحليم إنتوج فيري يف الععو  اجارالمية قرد 
نعرررر اتموليررر  إال نن اتستوررررت الفرنسرررجل ريوارررتون فييررر   عرررده  إنتوريرررود مرررن الد ريرررة ال ونيرررة،  ريرروءغ مرررن

و قول نن ذل : ولين القوهرو يل تين يف ني وق  مضد مر زاد نلميرود يف مسرتول بغرداد وقرم رة، و ونر  
واجدا و وبعرفة فو رة يف القرني الراب  نور وا وما اتيالد ي ر ال ومن والتوا  اهلارر ي مر رزاد للسيوارة 

للتاو و العوتية، و غم نهنو احتفظ  بذوق و الف  الرفير ، فإهنرو يف جمرول اجنتروج الفيرري  ونر  مرن ال  قرة 
، ون 2، و عر  برو لمرون هرذا اجنتروج  نره، إنتروج  يرود  يرون فلرواد مرن األ رولة واجبرداو ابليليرة1ال ونية

تسلمي قد انسوقوا و اء آ اء اتستورقي، فأ ي وا برداء اجناروب إننو جند نن ندداد من ال وح ي العرب وا
مررررم، فون لقرررر  ن  ررررر نحيرررروم م مررررن حرررردود آ اء اتستورررررقي، ويل تن لررررق مررررن د ااررررة نلميررررة متيععررررة 
وموحلررونية، وهررفالء ال رروح ي الررذ ن اررو وا نلررد هنررج اتستورررقي،  فيليرر  حررل ابتعرردم نحيرروم م نررن 

مررو و د يف  ني برو لمررون الررذي ريعررل الععررر اتملررو جل ب ولرره ونرحلرره فوليررود اتوحلررونية وريرروءم م لقررة،  
من اجنتوج األ يل ات دو ابليليرة وقو ررو  مرو ريروء يف  ني ريوارتون فيير  الرذي و رل إن  ني ال نيرن 
نن نحداد من ال وح ي  سم  له فيه ننردمو قعرر احليروو الفير رة نلرد مقدمرة ابرن فلردون وحردهو يف نعرر 

بررة قرررون ثالثررة، وفل رر  العورررام مررن العلمرروء الررذ ن ُ وررو  إلرري م ابل نررون و عرررف م العررغ  والي رر ، امترد قرا
لقد حروول غول يرة اتستوررقي نن  عرفوا نعرر اتمولير  بععرر اجحن رو  وختلر  ودرود برداف  مرن ال رل 

وفتنررو وحضررو تنو و ددوا نو احلقررد نو  لي مررو ن اتبع ررم  ولعررودو بعررو اتررف في والعلمرروء ا سرروبي نلررد ثق
هذه األقوو ل حل ودروا نعرر اتمولير   لره ابلتيلر  واجحن رو  واهلاري والفوحلرد، واجحنرالل، والواقر  
نن هذا الرني الذي  ف ده غول يرة اتستوررقي ر  مرو تتوردت بره غول يرة اتسرتغربي مرن نهرل اتوررت ر  ن لرق 

مرروا العرلي يي ونريلروهم نرن الوروم،  مرو دمرروا حلفروؤهم من حقد الغرربيي الردفي نلرد اتمولير  الرذ ن د
اتغررول، وحفظرروا لرر الد الورروم واألمررو ن اتقداررة في رررو واحلارروك إاررتقالهلو قرابررة ثالثررة قرررون يف فررةو كمنيرررة 

 .3قيواية
إن احلقررررو ق التو خييررررة ت  رررر  لل رررروح ي اتنعررررفي،  ن نعررررر اتموليرررر  يل  يررررن حبررررول مررررن األحرررروال نعررررر 

ل هو الذي ي ررم فيره حضرو و نظيمرة يف  تلر  نرواحجل احليروو، لقرد  رون نعرر اتمولير  هرو إحن و ، ب
الععررر الررذه  يف العمررو و اجاررالمية، وهررذا   رردو اليرروم بوحلررو  اتم يف القرروهرو الرريت ديرر  مبد نررة األلرر  

وم  السرل ون حسرن، مأذنة واليت تنتور في و اآلاث  اتملو يرة اهلو لرة بردءاد مرن ال يمو ارتون اتنعرو ي إن رير
، ونمررررو الررررذ ن يل  ررررزو وا 4وفونقرررروه بيررررربق الوشررررني  ومسرررراد األمرررر  ن  رررر  ومسرررراد الغررررو ي وغرررر  ذلرررر 

                                                           
 .107ر  106القوهرو مد نة الفن والتاو و، معفد الع ودي  ر 1

 .371ات    الوعوب اجاالمية  ر 2

 .13الععر اتفةل نليه نعر اتمولي  ال عر ة ر 3

 .13اتعد  نفسه  ر 4
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القررروهرو، ف إميررروهنم موررروهدو اآلاث  اتملو يرررة يف دمورررق م رررل الد اارررة الظوهر رررة، والقمقيرررة الررريت  وا هرررو، 
اتملو يررة وهررو اتأذنررة الغربيررة مررن مرراذن  وبرري هررذه وتلرر  مييررن م مورروهدو منرروذج  ا رر  مررن منرروذج العمررو و

هررر ول ذلرر  يف بضررعة 884الرروم  األمرروي الرريت نمررر ب نو  ررو السررل ون قو ت رروي بعررد حر ررق الرروم  األمرروي 
 .1ش و 

واررونوم اليررربل يف اآلدب والتررو    والتفسرر  اتويف ميرردان الفيررر قررد امترروك الععررر اتملررو جل  نرره نعررر 
جل نلروم الرد ن والفقره واحلرد   جنرد اتوارونوم الضريمة لنمروم النرووي وابرن والفقه واحلد   وغ هو، ففر

تيمية وابن  ري  وال د  العي  وابن حار، ويف التو    جند اليروني  والرربكات وابرن   ر  وابرن فلردون وابرن 
تغررري بررردي والنررو ري ويف اتواررونوم العلميررة جنررد مسررول  األبعررو ، و رر ك األنوررد، وف ررز اتقر ررزي 

غ هرررو، وهرررفالء ونم ررروهلم حفظررروا لنرررو الرررةامل اجارررالمجل ابلد ريرررة األون ن كادوا نليررره حرررل ن ررر عنو اليررروم و 
نعرل ندت التفو يل نرن القروهرو يف نعرر اتمولير ، وهنروك ريونر  آفرر مرن احلضرو و اتملو يرة يل  لتفر  

حقق رو اتمولير  نلرد برابررو إليه الي ر ون ونعر  بره الونر  العسريري، ذلر  نن االنتعرو ام اتذهلرة الريت 
هرر 702هرر ر 658الورت والغرب ني نلد اتغول والعلي يي يف غضرون ن بعرة ون بعري نومرود فقرز مرن ارنة 

فقررررد  ققرررر  بسرررر   الورررراونة والعقيرررردو ونتياررررة اكدهررررو  مررررو  سررررمد بلغررررة اليرررروم ابلعررررنونوم اهلنداررررية 
ي، وهررو الفررتك ات رري الررذي يل  يررن يف والعسررير ة، الرريت مينرر  اتسررلمي مررن  ر ررر قلعررة نيررو يف فلسرر 

نمهيتررره نرررن فرررتك القسررر ن ينية فيمرررو بعرررد بوررر ودو الغرررربيي ننفسررر م لقرررد  ونررر  دولرررة اتموليررر  مرررن حيررر  
م يعت و إمتداداد م يعيود لأل روبيي وترن ار ق م مرن اتلروك والسرالمي، ف رجل دولرة نر قرة احلضرو و، نناميرة 

، ومررن األوهرروم الرريت أتثررر مررو  2ه ا  ررر الررذي  ررون  ت رردد اتسررلمياحليرروم، تقررود ال ررود اجاررالمجل يف وريرر
م  رررون هنو رررة احلضرررو و اجارررالمية، 1258هرررر ر 656  ررر  مرررن ال ررروح ي هرررو نن تررردم  اتغرررول ل غرررداد نررروم 

ولرررذل  ال  ت رقرررون إن ذ رررر شرررجلء مرررن إبررردانوم نعرررر اتموليررر  وإجنوكاتررره، وهرررذه فيررررو فومأرررة ووهرررم 
، واررررناي  نن ررررو إبذن هللا تعررررون يف  ت نررررو القودمررررة ون رررري احليرررروو العلميررررة 3اد  ت لرررر  الوقررررول ننررررده   رررر  

 والفير ة ونش ر األنالم يف ن د اتمولي .
وقرررود و نلرررد جترررووك ا رررن العظيمرررة، ونث ررر  الترررو    بورررواهده ووقو عررره  ن  ،إن هرررذه األمرررة تنررر و ابحليررروو 

وحينأرذ تسرتام  قواهرو وتسرت    وامن رو وتظ رر  موقومو اليومنة تتفار نندمو تتعرد للميومر والوردا د
ذفو رهو وتتعدل للموو    الغوك ة واتعو   القواية، إبميون نظيم و ررب ديرل حرل جيعرل هللا مرن يرالم 

قد  ن نو الععوبة اليرام، وفتوحومم الرابنيرة وارو  نلرد هرد  م التروبعون  ليل و   وحود مورقود وهنو اد مضيأود،
ءم ريعوفررل العررلي يي واتغررول تعرردل هلررم السررالريقة والررزنييي واأل رروبيي واتموليرر ، إبحسررون، وتررو ريررو

                                                           
 .13اتعد  نفسه  ر 1

 .14الععر اتفةل نليه نعر اتمولي  ال عر ة  ر 2

 .15سه  راتعد  نف 3
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و ررون اجاررالم هررو ا رررك لقررودو ال ررود اجاررالمجل مررن نم ررول نمررود الررد ن، ونررو   الررد ن، و ررال  الررد ن، 
وارري  الررد ن ق ررز، و  ررن الررد ن بيررربق، ومررن اررو  نلررد هنا ررم، ولسررون حررول اتسررلمي يف اتوحلررجل ويف 

 حلوحلر واتستق ل قول الوونر:ا
 نغ مسلُم نغ مسلمُ    
َُل مد        

 هذا نويدي ات
 من ننمق األنموت   
 نبع  حلنه  ةمن       
 ُ وحجل تُردايُده وقل    
 والوا   والد م       
 شوقود و نوغد    
 ألجمود لنو تتيلم       
 نغ مسلُم نغ مسلمُ    
 ونابلرغم ةن رقد       
 نغ هوهنو بور عيت   
 1يف مو   احلق ات ي       

 
 وبقول الوونر:

 نينن  دنوتنو متوم بضربة  
  فوب  ينون  ف جل شر ينون       

 
 بلي  ايوُمَ  والعزا ُم يل تزل  
 منو  عد العو م اتسلول       
 اتهلل مو ال غيون   زم دنوو  
  ومود ويف التو    برُّ ميي        
 يف  دي  القيد نهل  نحللعجل حل   
 ابلسو  حل  ننقجل نلد السيي       
 لن تست ي  حعو  فيري اونة  
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 نو نزو إميو  ونو   قي        
 فولنو  يف قل   وقل  يف  دي  
  يب و يب غ ري ومعي        
 اأنيش معتعمود حب ل نقيدا  
 1ونموم م تسمود ليعيو د         

 
وا التعدي للموو    الغوك ة، وانترزاو اتردن والقرالو واحلعرون مرن اتغرول والعرلي يي هرم إن الذ ن اات ون

الذ ن متيزوا مبورون م اجاالمجل الععيك، ونرفروا ف رر اتورو    ال ومنيرة الدفيلرة فتعردوا هلرو بيرل حرزم 
من ررو الرررد وق  ونررزم، إن ن ررة نمرررة تر ررد نن ترررن و مررن   ومرررو ال بررد نن  رررك ذا رمرررو التو خييررة لتسرررتيلص

 والعرب والسنن يف حوحلرهو وتستورت مستق ل و.
ي  لل وح  والقو د والزنيم واتل  والر يا ننمو  السروبقي ونمرو الرونجل ابلترو    فإنره إن قراءو التو    تض

 وي  مثرام هذه القراءو يف تغي  الواق ، وااتورال اتستق ل، ولرذل   سرتعيل التقردم و نعردم الن رود 
 ن ال  فق ون وال  تعرفون نلد انن هللا وقوانينه ونربه ونظوته من فالل التو   .نند الذ 

إن الن ررود بوريرره نرروم رترروج إن اررال  القلررم واللسررون ويل  ررناك موررروو هنضرروي نرررب التررو    مررن غرر  
يف  نقالم قو رة نو نلسرنة تعررب نرن قلروب  رودقة تردنو إليره وتنورر م ود ره بري النروق وإجيرود اليتر  النوفعرة

هذا ا ول من الضرو ام يف نويل احلروا  والردال والعرراو واتمونعرة وات ول رة ابحلقروت، وهرذا  ردفل حلرمن 
انة التداف  يف األفيو  والعقو د وال قوفوم واتنوهج وهجل تس ق التداف  السيوارجل والعسريري فرأي بررغمج 

و الرذي  لرد السري ، واللسرون هرو ايواجل تواعجل ممو  رتروج لعقو رد ونفيرو  وثقوفرة تدفعره، فروحلرل هر
الذي  لد السنون، واليت  هجل اليت تلد اليتو  ، إن مواونة احلروب العلي ية، واليت  رد  من رو  تروب 
السرررررالريقة ونعرررررر الدولرررررة الزنييرررررة، و رررررال  الرررررد ن األ رررررويب، واحلمرررررالم العرررررلي ية الرابعرررررة، وا ومسرررررة، 

 رر  مررن األاررألة ات روحررة نلررد السرروحة الق ر ررة والسوداررة، والسرروبعة وهررذا اليترروب، قررد نريوبرر  نررن الي
واجقليميررة والعوتيررة، وهررذه احلق ررة مررن ات  رر  األمررة أتا شرروهداد ات خييررود مقنعررود نلررد نن اجاررالم قررود  يف ن ررة 
حلظرررة تتررروافر في رررو النيرررة اتيلعرررة، واجميرررون العرررودت، واجلترررزام اتسرررفول، والرررذ وء الررروانجل واارررتيعوب فقررره 

وقرواني احلضرو ام وبنروء الردول نلرد إنرودو دو ه احلضرو ي والقيرودي، وافرراج النروق مرن  السنن والن ود
 ن ودو الع ود إن ن ودو هللا، ومن حليق الدنيو إن اعت و، ومن ريو  األداين إن ندل اجاالم.

د هررذا وقررد انت يرر  مررن هررذا اليتوب))اتوررروو اتغرروت نوامررل االنتوررو  وترردانيوم اجنيسررو ((  رروم األحرر
م، 2009 1 25هرر  اتوافرق 1430ا ررم  28بعد  الو العووء السرونة ال ومنرة ونوررو دقرو ق مرن ات  ر  

                                                           
 (.528 6 ال  األمة ) 1
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والفضل هلل من ق ل ومن بعد، وناأله ا عونه وتعون نن  تق رل هرذا العمرل و ورر   ردو  الع رود لننتفروو 
فرال ةسر  هلرو ومرو ميسر  فررال  بره و  رو ك فيره مبنره و رمره وريروده قررول تعرون:  مرو  فرتك هللا للنروق مرن  محررة  

 (.2مرال له من بعده وهو العز ز احلييم  )فومر، اآل ة : 
وال  سع  يف هنو ة هذا اليتوب إال نن نق  بقل  فوش  منير  نمروم فرولقجل العظريم وإهلرجل اليرر  معةفرود 

وةرروا، فرروهلل  بفضررله و رمرره وريرروده متررربيلد مررن حرروت وقرروا ملتاأررود إليرره يف  ررل حر رروا واررينوا وحيرروا
فررولقجل هررو اتتفضررل، و يب اليررر  هررو اتعرري وإهلررجل العظرريم هررو اتوفررق، فلررو ختلاررد نرر  وو لرر  إن نقلررجل 
ونفسررجل، لت لررد مرر  العقررل، ولغوبرر  الررذا رو، ولي سرر  األ رروب ، ولفرر  العوامرر ، ولتعارررم اتوررونر، 

ورينرر  الل ررم مررو ال  رحلرري  ون رررفه  ولعاررز القلررم نررن ال يررون، الل ررم بعاررر  مبررو  رحلرري  ونشررر  لرره  ررد ي
نرن قلرر  وتفير ي، وناررأل   دو رر  احلسرل و ررفوت  العلرد نن جتعررل نملررجل لوري ر  فولعررود ولع ررودك 
غفعررود ونن ت ي رر  نلررد  ررل حرررل  ت ترره وجتعلرره يف ميررزان حسررنوا، ونن ت يرر  إفرروا  الررذ ن ننررونو  نلررد 

إنتوو  بي النوق، ونرريو من  ل مسلم   ل  نلرد هرذا  إمتوم هذا ال د الذي لوالك مو  ون له وريود وال
اليتوب نال  نسد الع رد الفقر ، إن نفرو  بره ومغفرتره و محتره و حلروانه مرن دنو ره قرول تعرون:   ب نوكنر  
نن نشررير نعمترر  الرريت ننعمرر  نلررجلا ونلررد والررديا ونن ننمررل  رروحلود ترحلرروه وندفلرر  برمحترر  يف ن ررودك 

 (.19: العوحلي  )النمل ، آ ة 
ابجميررون وال جتعررل يف قلوبنررو ونفررتم هررذا اليترروب بقررول هللا تعررون:   بنررو نغفررر لنررو وجفواننررو الررذ ن ارر قوغ 

 (.10للذ ن آمنوا  بنو إن   ءول  حيم  )احلور، آ ة :  غالد 
 )ا عون  الل م وحبمدك نش د نن ال إله إال نن  ناتغفرك ونتوب إلي (.

 محتررره و حلررروانه ، نلرررجل امرررد امرررد العررراليب غفرررر هللا لررره ولوالد ررره ولميررر  الفقررر  إن نفرررو  بررره ومغفرتررره و 
 اتسلمي.

 
  

 
 الفصل األولم

 املشروع املغويل وغزوهم لبالد املسلمني
 

 املبحث األولم اجلاور التارخيية للمغولم
غرول،  عرودل اترف ع نق روم نسر و ننرد اوولتره د اارة ات  ر  ات هوال م همهية دراسة اتريخ املغولم

إذ نن ارررر و  الق و ررررل ال دو ررررة ت رررردو  أهنررررو لررررن  تتسررررق نو تنررررتظم، فررررإن نحرررردامل ات خي ررررو بلغرررر  مررررن شرررردو 
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االحل راب، مرو جيعرل مرن اتسرتعيل التمروق فريز واحرد  ضرم هرذه الق و رل  اررهو، فوألحردامل الدافليرة 
لرد مرو جيرري بري هرذه واحلروب اليت نو   دا مود بي الق و رل والريت ال برد للمرف ع مرن تت ع رو حرل  قر  ن

الق و ررل مررن اولفرروم،  ونرر  مررن العوامررل الرريت تضررلل اتررف ع وتع لرره نلررد اتضررجل يف د ااررته،  ضررول إن 
ذلررر  مرررو نحرررو  ابلترررو    ات يرررر للمغرررول مرررن الغمرررود واالفرررتال  ابألاررروم ، فضرررالد نرررن االفتقرررو  إن 

عررودف و ال وحرر  ن ضررود امتررداد واتسرروو ، ومررن اتتونرر  الرريت  1السرراالم والواث ررق الرريت  عررك الر ررون إلي ررو
األ احلجل اليت  ون  تنزل في رو الورعوب اتغوليرة، فلريا لترو    اتغرول حردود ريغرافيرة، فقرد كالر  احلرواريز 

نلرررد نن  تغل ررروا نلرررد نف رررو   مبسرررولة فو قرررة محل رررمرررن الررريت  رررد مرررن اارررتقرا هم، ومرررو اتعررر  بررره اتغرررول 
ل ررول، ونن  عررربوا ال عررو  واألهنررو  ونن  ق ررروا قسرروو اتنرروع، ونن العررعو ي اتةاميررة األمرررال ونن جيترروكوا ا

تعردهم اتعوقرل وال ررر  م  رل  عربوا نلد مو تعرحلوا له من األوبأة وا ونوم، فال خيوون اتيرومر، وال 
 ل للرمحة والرنفة ون نمو ار  فيوهلم او م دون م، فيم من اتدن الزاهرو اندثرم يف ليلة واحردو، ويلتوا

  ق هلو من األثر اول ا را ر  والرتالل الريت نقومت رو ري ر  الضرعواي ومرو  رون  عقر  الغرزوام اتغوليرة مرن 
هدوء يل  ين يف الواق  هو اهلدوء الذي  سي ر نلد نويل اأم القترول والتقوترل، وحرر  نلرد نن  رنعم مرن 

، ومررن 2فرد هنو يررود تختنن تترروا ل و  تلتق  ررو األمررم ق رل ريد رد ب مررو  اتدنيرة، بررل  ونرر  األنفروق األفرر و الريت
بوانرر  االهتمرروم بد ااررة ات  رر  اتغررول، مررو  ررون هلررم مررن ات  رر  ابلررش الورردو، نو اتسرروحوم الوواررعة الرريت  
 ون  مسرحود ألنموهلم، فيل اوولة لتقد ر م يعة الد ااة ومرو جنرم نن رو مرن نترو ج، ارول تيرون شريقة 

يو وا رررر وارريليزاي، ومررو نوريررردوه مررن تغيررر ام نلررد مسرررتول وم مرررو، واتعرررول نن اتغرررول قرروموا بغرررزو  وارر
السرروحة األو بيررة، وهررذا التغيرر   عيررا ن ضررود مررو نورر  مررن احلررروب العررلي ية برري اتسررلمي، واتسرريعيي، 

ة،  رون يومو  ون مرن نرداء بري ال وبو رة واجمربامو  رة، ومرو تعرذ  نلرد نو اب والوروم مرن تردم  قروو احلويور
اررم اتغرروت  ررون م والواقرر  نن ا1256م اررنة  ولة ننررد اتغررول الررذ ن دمررروا معرروقل م ومرروامن نمررراد ابلررش السرر

معرد اد للرنر  وا ررول ننرد األو بيرري، فأحلرعوا نرروريز ن نرن مقرروومت م ولرو يل  ررن و السرل ون اتملررو جل 
اب فضرر  م، لرررد الغررزاو يف حلظررة حودررة، فلرريا مثررة ندىن شرر  يف نن ريون ررود   رر اد مررن نو  1260ق ررز اررنة 

هلررم، نلررد نن مررو تعرحلرر  لرره نو اب مررن ف ررر اتغررول، يل   لررش مررن الورردو مررو بلغرره هررذا ا  ررر يف آارريو، فمررو 
م 1234م وااتأعرول شرأفة ناررو  ري، ارنة 1258حدمل مرن تردم  بغرداد وكوال ا الفرة الع وارية ارنة 

فرو ق وارو ر األقروليم وهجل األارو اليت  ون   يم مشرول العري فضرالد نرن غرزو رينروب العري وفروا كم و 
يفرررجل الواحرررد من رررو  ا ررروو و، وإقومرررة حيرررم اتغرررول قرررجل اهلنرررد، وهرررذا لررريا إال مو فرررة مرررن األحررردامل  الررريت 

الداللررة نلررد نمهيررة د ااررة ات  رر  اتغررول، ومررن الظررواهر الررد رو ابالهتمرروم، ننرره  لمررو اررق   حضرررو و نو 
احلضررو و الرريت دمرمررو الغررو ام اتتتوليررة،  مدنيررة نق  ررو حر ررة إحيرروء حلرريمة، تن عرر  مررن برري ننقررود وآاث 

                                                           
 .21اتغول والسيد ال وك العر    ر 1
 .24اتعد  نفسه  ر 2
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فم الد بعد ااتيالء الرومون نلرد برالد اليروغن، حردث  حر رة إحيروء يف جمرول الفنرون واآلداب وحردمل بعرد 
ااررتيالء الع مررونيي نلررد نمررالك الدولررة ال يزن يررة  ن اكداد اجق ررول نلررد د ااررة  نرروك اتعرفررة، وبعررد دفررول 

و رررل إن نو اب يف الععرررو  الواررر د شرررعوو العلرررم وال ررر  والفلسرررفة والورررعر، اتسرررلمي ألاررر ونيو وفتع رررو 
وهررررذه النمرررروذج تن  ررررق نلررررد اتغررررول، إذ نن اررررقو  بغررررداد يف نايم ررررم ندل إن انتقررررول مر ررررز الد اارررروم 
اجنسونية إن معر، ويف نفا الوقر  تفررت العلمروء واألدابء يف نحنروء العرويل اجارالمجل، فرزاد ذلر  مرن قروو 

،  ضررول إن ذلرر  نن انتقررول مر ررز الوذبيررة مررن بغررداد إن 1م واترردا ق ابل رروم الرريت حلرروا مررو الومعررو
ونلومره، ابجحلروفة إن االحتيروك يف كمرن احلرروب  2القوهرو، هيأ للعويل الغريب نن رعل نلد ثقوفرة الوررت

 العلي ية.
ن ت رررو ام نفررررل ونول هرررذه ومرررن غحيرررة نفررررل،  عتررررب ي رررو  اتغرررول ابلرررش األمهيرررة ترررو حررردمل يف آاررريو مررر

الت و ام ونريد هو ابلعدا و، مو ريرل من توحيرد آاريو، غر  ننره ال  عرك تفسر  هرذا ابتعرل اتعررول لنرو 
اآلن نرررن الوحررردو السيوارررية نو التارررونا فوحليومرررة اتغوليرررة  فلررر  السرررالم واألمرررن يف إمربامو  رررة مةاميرررة 

ن اريتيوكهررو، مررو يل  عررودل نثنرروء ارر ه مو رر  رينرروكو األمرررال، فررول رت ارروبلة مفتوحررة،   مررأن اتسرروفر إ
مرررن ، ومرررن فعرررو ص اتغرررول ن ضرررود، مرررو اشرررت روا بررره 3ألحرررد ا ررروغم ونند رررذ  يرررون معررر ه اتررروم ا قرررق

التسومك الد  ، نلد نن مو ريرل من تعليرل ذلر  التسرومك،  نره  ررير  إن مرو اشرت ر بره اتغرول مرن نردم 
  سرتند إن نارروق متري والررراريك نن هرذا التسررومك يل  يرن اتقعررود منرره اال رةامل ابلررد ن،  عتررب حيمررود ال

 .4اول اجفودو من األشيو  األ فوء م مو افتلف  داينت م
ي ررر اتغررول نلررد مسررر  نحرردامل التررو    العرروتجل يف نوافررر القرررن السررودق اثنيا ـــ التعريــف لملغــولم 

ذام ش رو دوليرة واارعة الن روت فرو ج ن روت مرومن م وا،  قوو نوتية برك اهلاري  ال و  نور اتيالدي ن 
األ رلجل ر منغوليررو يف فررالل العقرد ن األول وال ررو  مررن القرررن السرروب  اهلارري  ال ولرر  نوررر اترريالدي وقررد 
اارررت ونوا نن  فاسررروا هلرررم ن ررررب إمربامو  رررة نوتيرررة نرف رررو ات  ررر  ال ورررر ة يف اقعرررر مررردو، حيررر  تيونررر  

ء، واتةامية األمرال يف فالل ال الثة نقود األفرل من الز  اليوابنيرة وا ريز إمربامو  ت م الوااعة األ ريو
اهلررودي شرررقود إن قلرر  القررو و األو بيررة غرررابد، ومررن ارريرباي وحبررر ال ل يررق مشرروالد إن احلرردود الوررمولية للاز رررو 

ا عرررو  والرررذ ن العربيرررة وبرررالد الوررروم وفلسررر ي رينررروابد ولقرررد نرررر ف م مف فررروغ، العررررب مرررن م نلرررد وريررره 
نو ررروا نحرردامل ي ررو  اتغررول وغررزوامم للعررويل اجاررالمجل  هنررم هررم، التررة نو التتررو  وقررد هنررج مررن ا م مررن 
ريوء بعدهم من اتف في، بل وحل األغل ية من مرف فجل اتغرول يف نعررغ احلوحلرر، نلرد نن هرذه التسرمية 

                                                           
 .26اتغول، د. السيد ال وك العر    ر 1
 .26اتغول للعر    ر 2
 .26اتعد  نفسه  ر 3
 .26اتعد  نفسه  ر 4
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واو  نلد ذل  التعر ر  ا روما اتف فرون ا ومأة يل تقتعر فقز نلد اتف في اتسلمي من العرب، بل 
والرحولررة األو بيرري األقرردمون مررن م نلررد وريرره التيعرريص، إال نن اتررف في األو بيرري اتستورررقي الي ررو ، 
نم ررول بر تسررينيد  واب ثولررد الروارريي، وارريولر األتررو  وبو ررل اججنليررزي وغرر هم، نرفرروا الفرررت برري التتررو  

ت ررررره اترررررف ع اتسرررررلم  شررررريد الرررررد ن الررررروك ر، وفو رررررة مرررررو  ت ررررره يف  توبررررره واتغرررررول وذلررررر  مرررررن فرررررالل مرررررو  
اتورر و  ريوم  الترروا    ، ن مررو  ت رره اتف فررون العررينيون، والرريت تردرر   ترر  م إن بعررو اللغرروم األو بيررة 
احلد  رررة،  ولروارررية، األتونيرررة والفرنسرررية، واججنليز رررة،  مرررو نررررل اتستوررررقون ذلررر  ن ضرررود ةرررو  تررر  ابللغرررة 

غلررررول غوليررررة، و تم ررررل ذلرررر  بعررررو و   يسررررية ابليترررروب اتعرررررول بررررر التو    السررررري للمغلررررول نو ات  رررر  اتات
توريرد  رلة تعر فيرة بري االثنري  نول شجلء والتتو  شجلء آفر، وميين ناتغ نالسري  بنوء نلد هذا، جند ن

ة متفرنررة مررن  عفولتتررو  شرر ول ولرريا اتغررول تررةاد،ررر اتغررول والتتررو  ر فتقررول بيلمرروم مقتعرررو: نن التتررو  مغرر
اتغررول، ولرريا اتغررول فرررو مررن التتررو ، فوأل ررل هنررو هررم اتغررول، ولرريا األ ررل التتررو ، ونلررد الرررغم مررن نن 
التتو  تفرنوا ن الد من اتغول، ون  ك هلم دولة مستقلة، اي رم نلد اتغول حق رة مرن الرزمن ر إال ننره يف 

ذن هللا، ريرروء اتغررول  رر  كنومررة رينييررز فررون، ف ررزم التتررو ، الفررةو الرريت نررتيلم نن ررو اآلن، و مررو ارريأا إب
فقتلرروا  ريرروهلم  وارر وا نسرروءهم وااررةقوا نمفرروهلم، وهلررذا جنررد نن التتررو  قررد تالشرروا نلررد  ررد الررزنيم اتغرروت 
العظررريم، ون ررر ك اتغرررول هرررم ن رررعوب الدولرررة والغل رررة، فأاسررروا إمربامو  رررة هلرررم نرفررر  يف الترررو    ابتغرررول 

 .1و وليس  ابلتت
 

 اثلثا م موطن املغول األصليم
ون ورييعررون  مررن الغرررب حررل عررة يف واررز آارريو برري هنررري  ارريعقاتغوليررة يف اتن قررة الوا نوشرر  الق و ررل

، وتواررر  الررر عو يف 2ي ال ليرررة مرررن ري رررة الوررررت ةتررردو حرررل نقعرررد الورررمول الوررررقجل آلاررريوعرررحررردود ال
هضر ة منغوليرو واالارل ري رول  تيرون شرون  وري رول  حدودهو حل امتدد مو إن ال عر األد ايتييجل وميين

و  اب يرول  وحلرفول األهنرو  اتوريرودو يف تلر     التوي  ومو بين مرو مرن ار ول و رعراء رينرويب وحرول حبر
، اتومن الر يا هلذه الق و ل، اليت  ون  تستقر يف الس ول الواقعة بري االارل ال رول ومنومق رو 3اتن قة

ترانجل حليواغمم، ويف العي   ستقرون يف اترتفعوم وننوت ال رول تردو شر ر ن الدافأة شتوءد حي  تتوفر ا
 نو ثالثة حي  تيون اتن قة اب دو وتتوفر في و اتيوه واترانجل.

إن بعد هذه اتنومق الود د نن ال عو  فضالد نن ا تفون و نار م يف نن خيعر و مبنروع  قرو ي  ر إذ ترةاو  
 رر  العررفر ر ةررو  ررفدي إن جتمررد نهنو هررو  42فرروت العررفر و 38ا  ررو مررو برري د ريررة احلرررا و يف معظررم نريز 

                                                           
 .54الغومدي  راقو  الدولة الع واية د. اعد  1
 .19العويل اجاالمجل والغزو اتغوت، إدونيل ا ولدي  ر 2
 .19، العويل اجاالمجل والغزو اتغوت لليولدي  ر8ر  5اتغول للعر    ر  3
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وحب امو فةو مو لة من نش ر السنة، ابجحلوفة إن الراي  الود دو اليت م  من اتن قة النوبيرة يف اريرباي 
ا ملررة ترتفرر  احلرررا و ومرر  الررراي  الوررد دو يا هررذه احلولررة يف فعررل العرري  حيرر  ، وتررنع1الواقعررة مشرروالد 

ويف هرررذه ال يأرررة القوارررية،  ونررر  هرررذه الق و رررل الررريت تعررريش نلرررد العررريد والرنرررجل جترررري و اء اتيررروه  2ابلرمرررول
، ويف الس ول بي ال ول وتعتلجل اترتفعروم و اء 3القليلة يف   عراء ريويب  اليت  ع  اد و الدب والفقر

ن ن د جمرروو و  رردفع م إن ذلرر  تزا ررد العورر  واترنررد و لمررو كحرر  الفررول نو قلرر  األنورروب انتقلرروا إ
نرردد الق عررون واتوشررية، وهررذا اال  ررول والتنقررل هررو القونرردو ال  يعيررة حليررومم، وإذا احت سرر  األم ررو  نو 

ف ررر فقرردان موشرريته ر وهررجل  مت عررود لررذل  وريررد الرانررجل نفسرره نمررو تعرحلرر  اترانررجل ل فرروم وقلررة األنورروب
بررردو ه  دفعررره إن السررررقة، والن ررر  والسرررل  ةرررن جيوو ونررره مرررن معرررد   كقررره ر ن التعررررد للماونرررة وهرررذا  

، 4السررريون الرررذ ن  ورررتغلون يف الز انرررة، ومرررن هنررررو تقررروم احلرررروب والغرررو ام واالنترررداءام واألفرررذ ابل ررررأ 
وابلررغم مرن وحردو ن رول هرذه األقروام، إال ننره  رونوا  نقسرمون إن ق و رل ند ردو تتزا رد ننردادهو  ومرود بعرد 

 .5فعوهلو نن بعو حوملة ندوء ريد دو، تفرن  إلي و ونرف  مونوم و نلد نفس و واومود حبيم انقس 
 

 ربعا م القبا ل اليت دكون منها اجملتمع املغويل.
يف النعر  األول مررن القررن ال ررو  نوررر اتريالدي  السررودق اهلارري   ررون  نررزل مشرول منوررو اي، ومنغوليررو، 

نجل والعريد م نرة هلرو، تنتقرل و اء العور  مرن ميرون إن آفرر وتر ستون، ق و ل بدو ة متأفرو تتيذ من الر 
وتنتمررجل هررذه الق و ررل مررن النوحيررة اللغو ررة إن جممونرروم: جممونررة تر يررو، وجممونرروم منغوليررة، وجممونرروم 
تنفوذ رررة، و عرررع  نلرررد اترررف ع نن  فعرررل بوررريل قررروم  بررري هرررذه ا مونررروم وذلررر  ألن  رررالم معينرررة 

 امم و الم م متقو بة، ومن هذه ا مونوم:قوم  بين م ريعل  نلقومم، ونود
 القبا ل الرتكيةم .ه

وهذه الق يلة من نش ر الق و ل الة ية يف الغررب، و ونر   ؤاروؤهو   لق رون بلقر  ـ قبيلة دوركشم 
 فررون  وبقيررة هررذه الق يلررة اوفظررة نلررد ااررتقالهلو إن نن قضررد نلي ررو العرررب اتسررلمون بقيررودو  نعررر 

 م.739هر 121لدولة األمو ة يف ن د  هووم بن ن د اتل   نوم بن ايو  ، ومن والو ا

                                                           
 .19العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 1
 .20اتعد  نفسه  ر 2
 .20اتعد  نفسه  ر 3
 .20مجل والغزو اتغوت  ر، العويل اجاال13اتغول للعر    ر 4
 .5احليوو السيواية يف العرات للد تو  القزاك  ر 5
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ــ قبيلــة القرغيــزم  وهررم مررن الررةك الررذ ن  ررونوا  نزلررون يف ننرروت هنررر   نسررجل ، و ررون نمرر هم  لقرر  ـ
م، حينمررو تغل رروا نلررد  األو غررو   مررن منغوليررو 840هررر، 250بررر فوقون  اشررت روا ايوارريود حرروات اررنة 

وهم مرن منغوليرو يف نوا رل القررن الرابر  اهلارري، ن احةفروا الز انرة، وبعرد ولين  ا  رو  هزمروهم ومررد
 م.1218ذل  فضعوا للمغول كمن  رينييز فون  انة 

وهرم مرن الق و رل الة يرة وذ ررمم نقرو   ن فرون  يف ـ قبيلة األغوي "الغـ ز   اللغـة العربيـة"م 
ر ني الق و ل العورو ر  ألهنرم  رونوا  ترألفون مرن القرن ال و  اهلاري  ال ومن اتيالدي  ابام   التغزغز  

نورررر ق و رررل. دفرررل  الغرررز  إن الررر الد اجارررالمية يف هنو رررة القررررن الرابررر  اهلارررري  العوشرررر اتررريالدي  
 .1تون حل حدود معرسنقوموا إمربامو  ة امتدم من تر  و نتمجل السالريقة إن ق يلة  الغز ، وقد

م  حينمررو احتلروا وادي هنررر  ريرو  بعررد 766هرر  149ة اررنة ن ر ع  هلررم نمهيرــ قبيلــة القــارلو م 
ةك الغررربيي  يل  تيررذ نمررراؤهم لقرر   فوقررون  وإمنررو ا تفرروا إبخترروذ لقرر  لرراررقو  إمربامو  ررة  فوقررون  ا

   غرروا ، و ررونوا  فررو اد حررل القرررن الرابرر  اهلاررري  العوشررر اترريالدي  و قررول  ابررن حوقررل  ان بالدهررم  
مسوفة جيتوكهو اتسوفر يف ثالثي  ومود، ولقررمم مرن الر الد اجارالمية، أتثرروا  2 ون  متتد من  فرغونة 

تغلوا ابلز انررة، وريرررم االشررو و إلرري م آلفررر مرررو يف القرررن ال ولرر  شررضررو و الفو اررية، ويل  ل  رروا نن اابحل
 3نور اتيالدي  الراب  اهلاري 

 
 ب ـ القبا ل غري الرتكيةم

 وا وكلها همساء لشعب خيتااماخلطا )هو قر  خيتاوا( هو خيتا
الرراريك نهنرم مرن الق و رل التونفوك ررة  و ررل الر عو نهنرم مغرول   ررونوا ننرداءد للرةك الرذ ن  نزلرون نقعررد 
الورررت يف اتن قررة الرريت بلغ ررو  األتررراك  يف محالمررم ويف بدا ررة القرررن الرابرر  اهلاررري  العوشررر اترريالدي  

اررر ، فواررتولوا نلررد مشرررول العرري،  مرررو افضررعوا مشرررول قرروم  ا يترروي  حبمرررالم حربيررة مرررن نريررل التو 
منوررو اي وومرردوا نفرروذهم يف رينرروب العرري، بعررد ذلرر  امترردم ةليررت م مررن بررالد القرقيررز ر نلررد هنررر 
 نسررررجل ر مشرررروالد حررررل بلررررش رينرررروابد، ومررررن فرررروا كم غرررررابد إن بررررالد األو غررررو  شرررررقود و ونرررر   ابالارررروغن  

 ي افون ا وغم ر وتو   م  ةليت م وحلر  ةليرةنو مت م و ون  لق  ملي م  اليو فون  ر ن
ودام واتالبررا ، اختررذ آفررر ملرروك  قررره فيترروي  العرر يف ريونرر  مررن نمال  ررم األمرر    الرر   النوميررو

اجاررالمية، وبقررد إقلرريم مررو و اء الن ررر يف ن ررد  م، إن نن انتزنرره مررن م نررالء الررد ن امررد فرروا كم شرروه 
                                                           

 .24العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 1
 فرغونة: بين و وبي درقند مخسون فرايود. 2
 .25العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 3
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ل نوررررو  األمررررراء اتسررررلمي يف الغرررررب، ومغيررررون اتغررررول يف هررررر، وترررردان  ةليررررت م بفضرررر612اررررنة 
 .1الورت

و ون التتو  يف القرن ال و  اهلاري  ال ومن اتيالدي  قسرمي: األول: تسر  ق و رل، وال رو : ـ التتارم 
 هنر    ولي ، وهم ثالمل نقسوم: ثالثي ق يلة، و ونوا  سينون رينوب غريب حب و  اب يول حل

 وهم الذ ن  نزلون فو ج او  العي. التتار البيضم •
 وكانوا ينزلون مشال صحراء "جوب"، وكانوا بدوا  رحال . التتار السودم •
و ررونوا  عيوررون حررول الروافررد العليررو لن ررري  نونررون  و   ولرري ، ومو ارروا حيرروو  دتــار الغابــةم •

 العيد.
 

يف القرررن السرروب  اهلاررري  ال ولرر  ونلررد الغرررم مررن نن اتغررول الررذ ن قرروموا ابلغررزوام والفتررو  اتورر و و 
اتيالدي   ونوا  عرفون ابام  التتو   يف  رل ميرون و رون  سرع  هرذا االارم نلرد نارالل  رينييرز 
فون  ونلد النوميون فقد  ون  التتو   ق و ل مستقلة نن اتغول، بينمو  رو  اارم  مغرول    لرق نلرد 

 ررر  لفظرررة  تترررو   نن تغل ررر  نلي رررو  ديررر  الورررعوب الررريت فضرررع  لنييرررز فرررون بعرررد ق رهرررو، ويل تل
فو ة يف ال وم الغربية مرن اجمربامو  رة اتغوليرة، وهنرو  ن غرجل نن نوحلرك حقيقرة هومرة هرو نن لفظرجل 
 اتغررول  و التتررو   ادررون لق يلترري  ونرر  تعيوررون يف القسررم الورررقجل مررن آارريو الوارر د ويف الوررمول 

 .2فون، ونونون واو ر  وافد هنر نومو الغريب من العي، نلد نهنو  اولدكا و  ولي، ون  
ــ قبيلــة الكرايــ م  نقرروموا هلررم ةليررة احتلرر  اتن قررة اتمترردو مررن هنررر ن فررون وري ررول  نتررو ي حررل ـ

 402رر 400 و  ة بري نرومجل سرناو  العي، وقد تغل ر  نلرد دير  العنو رر اتغوليرة، و ولروا إن ال
نررذ ذلرر  احلرري  ررو وا  ررد نون  مرررو  ومم( نلررد  ررد ناررق  نسرر و ي مقرريم يف  1009ررر 1007هررر ) 
 و  ة  ويف القرن السودق اهلاري  ال و  نورر اتريالدي  اخترذوا كنمروؤهم ندروء مسريعية و رون سنابل

العرررر ، وذلررر  مبسررروندو ملرررو  م اارررت وو نن   ررررد نمررره الرررذي  رررون  نوفسررره نلرررد مغررررل مرررن نشررر ر 
ت ونرره ر وااررت وو مغرررل نن   ررزم    رريا مغرروت هررو   واررعوي  والررد ريونييز فررون  الررذي يررل مررن ن

التترررو   وبرررذل   رررو  نقرررول ملررر  يف منغوليرررو ومنعررره اجمربامرررو   ي  لقررر  وانج  واشرررت ر برررر وانج 
 .3فون 

                                                           
 .25العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 1
 .26اتغوت  ر العويل اجاالمجل والغزو 2
 .27اتعد  نفسه  ر 3
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 ـ قبيلة الناميانم
ر ودرون  تر يرة ولرذا  عرك انت و هم)تر   دو من إد م نهنم مغول  غميون  ر معنوهو مثونيةر ولين نلقومم  

ن  سرررينون غررررب منررروكل  اليرا ررر   وامتررردم منررروكهلم حرررل هنرررر  ا تررريش .  ونررر  مغرررول(  رررون النوميرررو
 .1 و  ة نفدم الي مسنال داينت م  الوومونية  إال نن

ــ قبيلــة بــرجقني املغوليــةم الق يلررة  ونرر  تسررين ننررد نهنررو   ترروال، ن نررون، و  ولرري ، وإن هررذه   ـ
ول هذه األهنو  ابلقرب مرن هرذه الق يلرة نزول الق و ل اتغولية نلد حلف  نس   ريونييز فون ، توان

 .2ابتداء من    ولي  شرقود حل حب و  بييول  غرابد 
و عيوررون نلررد العرريد، وذلرر  ألن  جلريررداد ريررونييز فررون ر  وررتغلون ابلرنرر ررون اتغررول األ ررليون ر ن

غرروت منرروكهلم  ونرر  تقرر  برري السرر ول والغرروابم و فعررل هنررر اررردا اي  ارريعون  برري العررويل الة ررجل ات
والعررويل اجاررالمجل وهلررذا السرر   يررل اتغررول الررةك ارروفظي نلررد تقوليررد ننعرررهم  ن بقرروا وثنيرري، نو 

 .3بوذ ي، نو نسومرو، و ون  احلضو و العينية نشد احلضو ام أتث اد نلي م
 

 رررون ا تمررر  اتغررروت  قررروم نلرررد ال  قيرررة، فقرررد  ونررر  الق يلرررة   خامســـا م حيـــا  املغـــول االجتماعيـــةم
قسمة إن ثالمل م قوم)م قة الن الء، و ونوا  لق ون ابأللقوب  مود   ني ال وارل  وتروابن  ر ني الن يرل م

ررر  واتسررن  ر ني احليرريم ر، وال  قررة ال ونيررة هررجل م قررة الررر نو و   ر ني األحرررا  ر ونلررد هررفالء  ررون  رتيررز 
 ن م قة ا و بي واتوالي له.النظوم العسيري والسيواجل يف منغوليو، كمن  رينييز فون  و ونوا  فلفو 

وال  قة ال ول ة، هجل م قة العومرة، وم قرة األ قروء و رون ليرل دونرة نو نور و مرن اتغرول   يسرود، قرد  يرون 
مليرود  فرون ، قررون   نو كنيمرود  اب رجل نو بيررجل، ومرذا اللقر  اشررت ر  ؤاروء ق و رل الغوبررة نم رول  نو رررام، 

و تلارأ نحيروغد إن إحردل الق و رل الي ر و نلرد نرودو ال ردو يف  رل . و ون  بعرو الق و رل العرغ  4ومر ي 
ومرو مر  نريرداد  رينييرز ميون،وذل  لعازهو نن الدفوو نن نفسر و  مرو حردمل لق يلرة  الال رر  يف نالق

ريررل ن ضرود لق يلريت  القنقرران، واألو ررام  حينمرو فضرعتو لنييرز فرون، لقرد نثررم ال يأرة الرريت فرون ، ومرو 
ل  الق و ل أتث اد    اد نلرد حيرومم االريتمونيرة واالقتعرود ة، فمنوف رو القرو ي والسرعجل و اء نوش  في و ت

لرنررجل اتوشررية واألغنرروم فرحلرر  نلرري م مرر  مرررو  الررزمن من ررود معينررود مررن احليرروو، فقررد نررو  الررةك  بنوررواأل
تترببررر ن ، و عيوررون اتغررول الررذ ن نقرروموا يف من قررة الغرروابم، حررول حبرر و  اب يررول  وهنررر نررومو ، نيوررة ا

                                                           
 .27العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 1
 .28اتعد  نفسه  ر 2
 .28اتعد  نفسه  ر 3
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نلرد  رريد احليررواغم يف الغرروابم، ونلررد  رريد السررم  يف األهنررو  وال عرر و، ونمررو الررذ ن  ررونوا  عيوررون يف 
نوشرروا نلررد تربيررة ا يررل واتوشررية واألغنوم، لتمسررون العورر ، و سرر  الرريررل يف نثررر ق عونرره فقررد االاررت ا 

حنررو اترانررجل ارر  ود يف نة و  رر اد مررو  ونرر   ر ررومم يف فعررول السرروتوك رر  اترانررجل واتيرروه حرردد جمررول  ررر  م 
والسرررل  والن ررر  ومرررو  رررون ميو اررره الرنررروو مرررن الترررد    اتسرررتمر نلرررد   ررروب ا يرررل  اتنوكنررروم والغرررو ام

والسعجل ال توول اترانجل واتيوه، وااتيدام األالعة، ومو  تعفون به من قوو االحتمول، ومعروغو ال رد 
ل إن احلر ررة، وحرر  اتيررومر، واتسرروو األفررق، وحرر  التسررلز،  ررل ذلرر  ريعررل والتعرر ، والورراونة، واتيرر

 ريررول هرررذه الق و رررل ن رررو و نرررن رينرررود اب نررري وريرريش ريررروهز يف  رررل حلظرررة، وننررردمو ريررروء  رينييرررز فرررون  
وااررت وو توحيررد هررذه الق و ررل  رر  حيمرره، نظررم هلررم نونررود مررن احليرروو االريتمونيررة مسررتفيداد مررن التاررو ب 

د الرررريت نوغهررررو، ومررررو قرررروم برررره مررررن حررررروب وغررررزوام، و يرررر  مررررو نظمرررره فيمررررو  عرررررل الرررريت نوشرررر و والورررردا 
وح رررو، والزام رررو ذلررر  ألنررره  رررون حر عرررود نلرررد  دررر   لمرررة الق و رررل ا وحلرررعة لررره، ونلرررد  ررر ك د1برررر اليواو 

، فوشرررتمل هرررذا القرررونون نلرررد نقررروابم ابلغرررة العررررامة، حرررل  قضرررجل نلرررد ناررر وب هابلنرررزول نلرررد حيمررر
ن إن نعررروبه، و ررردد يف هرررذا القرررونون نالقرررة احلرررو م اب يررروم، ونالقرررة ا يرررومي الفوحلرررد، و عيرررد األمررر

بعضرر م برر عو، ونالقررة الفرررد اب تمرر  وقررد جنررك رينييررز فررون، يف هررذا الغرررد وااررت وو ان رررول درروو 
حلروم احليرواغم نلرد من ربية مراومة و ون اتغول  تيذون اتغول إن رييو  منظمة، تس  وفقود   ز ح

تالف ررو مررن فيررول و ررالب وذيلب وثعولرر  وفرر ان، وغررذا  م قليررل وفو ررة يف الوررتوء إذ تقسرروا نلرري م اف
ال  يعة، وهلم مر قة يف حفظ اللعوم، وهجل انه إذا موم نندهم حيوان ق عوا حلمه شررا ك  قيقرة ونلقوهرو 

ال يأرة الريت  عيورون يف الوما واهلواء لتا  دون نن تعة  و العفونة و ون  مالبس م بسي ة ريداد تتفرق و 
في و و ون  يف الغول  معنونة من ن وال نو وبر اجبرل نو مرن ريلرود احليرواغم ويل  يرن فررت   ر  بري 

ون مالبسر م مرول فعرل الورتوء، ونمرو   مالبا الرريرول ومالبرا النسروء و رون مرن نرودو اتغرول اهنرم ال  غر
نال  غسررلوا ثيررومم نبررداد بررل  ل سرروهنو حررل يف العرري  فييتفررون لتغ هررو مرررو واحرردو  ررل شرر ر، ومررن نررودمم 

 .2ت لد و ون من نودمم ان   لوا نريسودهم ابلوعم اتقوء الربد والرموبة
 ـ سادسا م دين املغولم

ونمرو نررن داينرت م فررإن دا ق ات  ر  هررفالء األقرروام جيرد  ررعوبة يف التعررل نلررد ات رود  العررعيعة، فرر عو 
ال وبعض م ال  ذ ر شيأود، فقد قرول ابرن   ر  نرن نقيردمم: وهرم مر  اتراري  تذ ر نتفود قليلة ال توفد غلي

، 3مرررن احليرررواغم واتيتررروموريررردوه و مررررمرررون شررريأود، وأي لرررون ذلررر   سرررادون للورررما إذا ملعررر ، وال ر
                                                           

اليواو: هجل نحيوم نو داتو   رينييز فون  دوهنو له االو غو  ى  م وهجل مز ج من القواني موحلونة نلد ا ادو ا ون اتغوت  تسال  1
 ام الق لية  ون اتغول  رريعون إلي و نندمو جيلا فون ريد د للعر  ويف حولة تع أة اليو  واالاتعداد للقتول.العود

 .334إن  ر 33اتغول يف التو    للد تو  الع ود  ر 2
 . 32ال دا ة والن و ة البن     نقال نن العويل اجاالم لليولدي  ر 3
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ورتوي اليواو   مو ذ ر ابن     نقال نن الو يت بعو ات ود  اليت من و: .. ننره مرن كىن قترل اعرنود نو 
، و ررذل  مررن ال  قتررل، ومررن تعمررد اليررذب قتررل، ومررن اررعر قتررل، ومررن ابل يف اترروء الواقرر  غرر  اعررنود 

قتل، ومن انغما فيره قترل، ومرن نمعرم نار اد نو  مرد إن نحرد شريأود مرن اترأ ول قترل، برل  نوولره مرن  رده 
 ررل ويل   عررم مررن إن  ررده، ومررن نمعررم نحررداد شرريأود فليأ ررل منرره نوالد ولررو  ررون ات عرروم نمرر اد ال نارر اد ومررن ن

. وقرد 1ننده قتل، ومن ذبك حيواغد ذبرك م لره برل  ورق ريوفره و تنروول قل ره بيرده  سرتيرريه مرن ريوفره نوالد 
م  يف لقو رره مرر  الرحولررة   و ر ررجل  1260م ر 1251ريرروء يف حررد   ألحررد ملررو  م وهررو  منيررو فررون   

وننرردغ قلرر  خيفررق حب رره، ليررن هللا حنررن اتغررول نعتقررد  ن هنرروك إهلررود واحررداد لرره حنيررو ولرره منرروم  …قررول:  
نن ررررد اليررررد ن رررروب   تلفررررة  ررررذل  نن ررررد النرررروق مرقررررود  تلفررررة، فقررررد نن ررررو م اليترررروب اتقرررردق، ليررررن 

. وذ ررر 2سررالمباتسرريعيي يل ررروفظوا نليرره، وقررد نن ررد  الوررموغق  وحنررن نفعررل مررو أيمروننررو برره ونعرريش 
ونن نوالده مرولوا مر   غ رومم فمرن م مرن مرول نن  رينييرز فرون  يل  يرن متعمسرود لرد ن معري  …الو  : 

، 3إن اجاالم ومن مول إن اتسيعية وآفرون إن ن ودو األ نوم، وغر هم حسر  قونردو اآلابء واألريرداد
الظرررروهر مررررن نمرررروم مررررذاه  م اجدانررررة بوحدانيررررة هللا وننرررره فلررررق  …ونمررررو ابررررن فضررررل هللا العمررررري فيقررررول: 

 .4السمووام واأل د
نة الومونية  قول الد تو  القزاك:  ون  الداينة الردية للمغول تسمد ابلوومونزم  وتتم رل ويف تعر   الداي

هم احليروو ا و رة بع ودو مظوهر ال  يعة وفو ة الوما، ومتتوك بودو ال ونة لي نت رو الرذ ن  تولرون بردو  
 تسررررت   مررررر ذ ررررره، ويلي يوفون  إن الرحولررررة  و ر جل  الررررذدل نلررررد ذلرررر  حررررد   من ررررألت ون ررررو،  مررررو 

الدايغم األفرل اليت احت  مو اتغول، األمر الذي ندل إن ذوابهنرو و رول اتغرول  ممود نموعتعوليم و ال
. ونمررو ن نولررد فقررد  ترر   5نن ررو إن ال وذ ررة يف العرري، واجاررالم يف الرر الد اجاررالمية واتسرريعية يف  وارريو

نلررد  غررم انررةاف م إبلرره نظرريم قررود ، ال  ررفدون لرره  ون  الوررومونية  الداينررة القدميررة للمغررول، الررذ ن  ررونوا 
الورر رو الريت  رونوا  تقردمون  ع دون مو فة من  اآلهلرة  اتنع رة وىو رة تلر   اآلهلة العلوام، وإمنو  ونوا 

 .سل ون والقد و نلد إ ذا  مإلي و ابلقرابي والضعواي تو  ونوا  عتقدون في و من ال
القرردامد الرريت  ررونوا  عتربوهنررو ذام اررل ون نظرريم نلررد حيرروو ننقررومم،   مررو  ررونوا  ع رردون ن وا  نريرردادهم  

وليجل  وفق اتغول بي هذه القول السموو ة والعويل السفلجل  ونوا  لارأون إن القسيسري، وهرم  الورومون  
تروتد والسعرو نو إن  ريول ال  ، الذ ن  رونوا  عترربوهنم ذوي نفروذ ففرجل وارل ون غر ر  نلرد ننو رر ا

                                                           
  .165ر  161  17بدا ة وهنو ة   1
 .21ر  20يوو السيواية يف العرات يف الع د السي رو اتغولية د.القزاك  راحل 2
 .33، العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر19اتعد  نفسه  ر 3
 .33العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر 4
 .34اتعد  نفسه  ر 5
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 ي  نن تقرررووم   ررر اد ري رررود هرررذه األداين تاألداين الررريت تسررردوداد مرررن تلررر  عرررم، ويل  يرررن د رررن م مون واح ررر
وو اجقنررروو وارررد حوريررروم العقرررل، وذام قرررذام الالهررروم اترررنظم الرررذي ميلررر   الي ررر و األت ررروو واألنعرررو 

يرردو اتغررول ، ف ررذه نق1اهليأرروم اتنظمررة، للمعلمرري الررد نيي، ومررن ن أتثررر اتغررول برردايغم تلرر  الوررعوب
، و رررل ال وحرر  إدونيررل ن ررد العز ررز ا ولرردي،  ن نقيرردو اتغررول اتورروهة والرريت نشررو  2اتنعرفررة والفوارردو

إلي و اتف فون هنو وهنوك مو هجل إال بقواي نقيدو  عيعة  ونر   ريعة ريروءم نرن مر رق بعرو الرارل، 
ر  24إال فالف رو نرذ ر  ر فرومر ، اآل رة:  معدقود لقوه تعوت:  إن ن النوك ابحلرق بور اد ونرذ راد وإن مرن نمرة

وليرررن االحنرافررروم ال ورررر ة اتتم لرررة يف تررردفل بعرررو النررروق حيومرررود نو كنمررروء، نو نلمررروء ر يف العقيررردو ر 
، نو  غ ررة يف انتقرروم نو إي ررو اد تيونررة.. ابجحلرروفة نو احلررذل إت ونررود للورري ون واهلررول نو و رروالد إن شرر وو 

يرردو تعررل إلينررو بورريل مورروه، وليررن الررذي  ررتفعص هررذه النترر  القليلررة نو..  ررل ذلرر  ريعررل هررذه العق
 رري  نن هذه النعو  مو هجل إال بقواي نقيردو و رلتنو موروهة، وهرم  عةفرون بوريرود إلره واحرد وننره فلرق 
السررررمووام واأل د وليررررن م  وررررر ون معرررره بعررررو اتيلوقرررروم م ررررل  الوررررما   واأل وا   وغ هررررو، وهررررم 

اللوا ، واليذب، والسعر، والتاسرا، و ل رو مرن  رميم النرواهجل وا رمروم الريت  ستنيرون القتل والزغ و 
حرم و هللا ا عونه وتعون نلرد ن روده بواار ة الرارل اليررام، وإذا وريردغ العقروب قواريود نلرد بعرو هرذه 

لررون الرررا م، فررإن هررذه القسرروو نالمررة التوررو ه الرريت وحلررعت و  ررد اجنسررون الظوتررة يرروني نهنررم مررذا إمنررو  يم
نرره  ررون هلررذه األمررة نقعررود نو  سررتفيدون مررن جتربررة ، وفال ررة القررول إن األاررتوذ إدونيررل ا ولرردي  ريررك  

ييرررز فرررون  فررررأمر نك   ررر  مرررن نوامرهرررو إن نن ريررروء  ريه  مررر  مررررو  الرررزمن ن ترررر و ورررنقيررردو  رررعيعة ت
 .3 قوي مليهو ي  و ت   بعد نن نحلول إلي و مو  عتقد ننه   نف  نمته و غو ألابيتوبت و اب ز  

 ه، ابتررداء مررن العقيرردو هررذا وقررد امترردم اليررد اجنسررونية إن العقو ررد السررموو ة، ابلت ررد ل والتعر رر  والتوررو 
نلد آدم نليره السرالم ومررو اد بعقيردو إبرراهيم وإدونيرل الريت شروه  يف الز ررو العربيرة، ونقيردو   اليت ننزل

، وقرد 4نيسرد الريت شروه  نلرد ن ردي  النعرو لمواد اليت شروه  نلرد ن ردي الي رود، وانت روء بعقيردو 
الد وذلرر  يف م ررل قولرره تعررون:  اي نهررل عرر ن  ررر مررن موحلرر  و فررد برره قرروالد وفن ررد القرررآن هررذه احلقيقررة يف

اليترروب ال تغلرروا يف د ررنيم وال تقولرروا نلررد هللا إال احلررق، إمنررو اتسرريك نيسررد ابررن مررر   اررول هللا و لمترره 
امنوا ابهلل و ارله، وال تقولروا ثالثرة انت روا فر  ليرم، إمنرو هللا إلره واحرد ار عونه نلقوهو إن مر  و و  منه، ف

ر وقرررول  171 نن  يررون لررره ولررد، لررره مرررو يف السررمووام ومرررو يف األ د و فرررد ابهلل و رريال  ر النسررروء، آ ررة :

                                                           
 .251الدنوو إن اجاالم، ن نولد  ر 1
 .34رالعويل اجاالمجل والغزو اتغوت   2
 .35العويل اجاالمجل والغزو اتغوت  ر  3
 .35اتعد  نفسه  ر 4
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  ر …همم قواررية، ررفررون اليلررم نررن مواحلررعو لرر م مي رروق م لعنرروهم وريعلنررو قضررو نق مررتعررون نررن الي ررود:  ف
 ر. 13اتو دو ، اآل ة : 

 
 سابعا م دداعي اجملتمع املغويل قبيل جنكيز خانم

الواق  ننره ابارت نوء الرةك األو غرو  وا  رو اللرذ ن اارتقروا يف رينروب من قرة  ـ الفوضإ   منغوليام 1
ب يرررة منغوليرررو إن حولرررة ابلغرررة مرررن الوررردو واالحلررر راقابارررت نوء منغوليرررو األ رررلية، هررروم باالارررت ا، و 

واهلماية، فلم  ين بي التتو  واتغول واليرا  ، والنوميون مو  ون معروفود ابام مدن ال ال ، فليسر  
مدن األو غو  اول معسيرام مردو و تقروم حرول  ريم الرزنيم، والواحلرك نن هرذا اتعسرير  رنقو إذا 

 ا اتغروت نو مرو ا  ل الزنيم نو ا ون ر نلد ننه حردمل ننرد والدو رينييرز فرون، ننره يل  يرن ابالارت
 لي و من الغوابم شجلء من هذه اتعسيرام، ففجل منغوليرو، يف منتعر  القررن ال رو  نورر اتريالدي، 
ال نيررود نلتقررجل إال ابلداررو ر العررغ و الرريت  نزهلررو دونرروم قليلررة مررن األارررام الرريت متررت ن الرنررجل ويف  

سره يف نروو احليروو السرو دو، نثنروء ايرو واحردو، وهرذا م رول إمنرو نلم     من األحيون ال نعودل إال
حداثرررة رينييرررز فرررون ونفوتررره، حينمرررو ختلرررد نرررن م ننمررروم م، ونحلرررعوا مضررر ر ن إن ةو ارررة العررريد، 

، والواقررر  نن الرررروابز السيوارررية واالريتمونيرررة متزقررر  يف منتعررر  القررررن ال رررو  نورررر 1وحيررروو اليفرررول
للمغرول التروجييوم وال غر هم فروغم، اتيالدي، بس   الفوحلد اليت ااتمرم كمنود مو الد، فلم  يرن 

فعوشروا يف فوحلررد شروملة، تررو حرردمل مرن التنرروكو بري الترروجيوم ورينييررز فرون، وتررو وقر  مررن ا عررومة 
برري رينييررز فررون وريومو ررو،  ضررول إن ذلرر  مررو نورر  مررن التورروحن برري الق و ررل والعوررو ر اتغوليررة 

  مرو  رون مرن ارووالم رينييرز فرون، نلد موامن الرنجل، ومواق  اتعسريرام، ومرن الردليل نلرد ذلر
  شررتوم العوررو ر، ومررو د ج نليرره اتغررول مررن الررزواج مررن فررو ج ق يلررت م نمررو نررن يرربعررد وفرروو نبيرره، جتم

مر ررق الةاحلررجل واتفووحلرروم ونمررو نررن مر ررق االفت ررول م لمررو حرردمل يف كواج رينييررز فررون، ووالررده،  
 .2 ل ذل  ندل يف يرول    و إن احلروب

ريرررم اررووالم ند رردو ق ررل ي ررو  رينييررز فررون، لتوحيررد  د القبا ــل املغوليــةمـ حمــاوالت دوحيــ 2
الق و ررل اتغوليررة، غرر  نن هررذه ا ررووالم ذه رر  ند اج الررراي ، وقررد  رردمل اتف فررون نررن ريررد اتغررول، 
بدانتسرررو ، الرررذي اشرررت ر ابتيرررر وا د عرررة واارررت وو نن  فررروك ابلزنومرررة نلرررد ق يلرررة تعررريش يف ال ررروم 

لرره نلررد الورروما الورررقجل ل عرر و اب يررول ويل تل رر  نارررام ند رردو نن التمسرر  محو ررة ابنرره ا رروو و تنوك 
قيدو، فتزا د ندد  نروايه ويل  ل ر  نن اخترذ لقر  فرون، هرذه  ونر  النرواو األون تمليرة اتغرول و رون 
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و  لقيرردو ثالثررة نبنرروء،  ررون ن ررربهم ريررداد ألارررو قيرروم الرريت  نتمررجل إلي ررو رينييررز فررون، بينمررو  ررون ال رر
ريداد ألارو التوجييوم وش د رينييز فون يف حداثته مو وق  بري األاررتي مرن تنروفا وتنروكو وبلغر  
اتليية األون للمغرول ذ ومرو كمرن  و رل حفيرد قيردو، بعرد نن تومردم العالقرة بري اتغرول وناررو  ري 

قر  مررن   ننرره و الريت  ونرر   يرم بوررمول العري، نظررراد ترو تتعرررد لره مررن مد رد مررن ريونر  منغوليررو غر
وملرر  العرري  اتي اررونج  مررو ندل إن نورروب احلرررب بين مررو ل   ررو اتورروحنوم برري فررون اتغول 

م و عترررب هررذا التررو    بدا ررة لن ررود اتغررول 1139م، وحلرر  اهلزميررة  رريش العرري اررنة 1135اررنة 
غرول بعرد ونلد الرغم من ايودو نارو  ي نلد منوو اي، ومشول العري، فإهنرو نحلرع   را ى رر ات

نن امتررد اررل وهنم حنررو الوررمول الغررريب تنغوليررو، وبعررد نن نفضررعوا التتررو  النرروكلي نلررد الضررفة النوبيررة 
لن ررر   ولرري، ويل  سرر  إمربامررو  العرري الوررمولية  التررون فررون  مررن نارررو  رري إال نن   رر  العررداء برري 

ل والررد رينييررز فررون،  ررلة  واشررةك في ررو   سررو وي  مررن اررالاتغررول والتتررو ، فنورر   معررو ك ند رردو 
والرذي  رررو نحررد كنمرروء التترو  وادرره  تيمرروريي  ولتيليررد هررذا االنتعرو  نملررق   سررو وي  نلررد ابنرره 
نند والدته اام  تيموريي ، وهو الذي  و   عرل فيمو بعد ابارم  رينييرز فرون ، وتلرد ذلر  فرةو 

لترره هلرم مررن اجمرردادام احلربيررة، نحلرعد في ررو للتتررو  النفروذ والسررل ون بفضررل مسرروندو ناررو  رري مبررو بذ
ومبررو لررأم إليرره مررن ناررولي  السيواررة والرردهوء واتيررر، فضررالد نررن رييررو  التتررو ،  ررل ذلرر  ندل إن 
تررردانجل ةليرررة اتغرررول النوشرررأة، واررري رم التترررو  نلرررد شررررت  رررعراء ريرررويب، بعرررد نن  رررون يف حررروكو 

ذه األاررررو اتلييرررة ابلعررري اتغرررول، و رررو  التترررو  معرررد  ف رررر نلرررد ناررررو  ررري ذامرررو، فلرررم تل ررر  هررر
الورررمولية نن انقل ررر  نلررري م، ف يرررأم الفر رررة ألن  نتعرررر رينييرررز فرررون نلررري م، ونلرررد الررررغم مرررن نن 
 سررو وي يل  يررن إال   رريا نارررو بررو ريقي، مررن نورررو ق رروم، فقررد اشررت ر  سررو وي  نرره  ررون اررو ابد 

نحررررد كنمرررروء التتررررو ، وادرررره شرررراونود وقو ررررداد اب نررررود، وارررر ق اجشررررو و إن مررررو نحررررركه مررررن انتعررررو  نلررررد 
تيمررروريي، ن هنرررو إن مسررروندو مغررررل كنررريم اليرا ررر  يف الغررررب الارررةداد نرشررره، و رررول  االثنرررون 

، وقررد تررزوج  وارريوي 1نلررد نن  يرروغ  ررداد واحرردو، ونفررود رينييررز فررون فيمررو بعررد مررن هررذا التعررول 
برر  نبنرروء ن ررربهم مترروريي، ن مررودو   ال واررل  مررن هو يلررون   ولررون  مررن ق يلررة اتر يرر  ونجنرر  من ررو ن  

 .2ريو  قسو  وقوتويون، وتيموريجل فضالد نن ابنة. و ون له من كوريتي نفر ي بية و لاواتي
 

 اثمنا م هحوال العامل اإلسالمي قبيل الغزو املغويل.
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م  ررون العررويل اجاررالمجل يف اترحلررة الرريت برردن في ررو ي ررو  اتغررول منقسررمود إن جممونررة مررن اتمولرر  والرردو ال
العرررغ و بعضرررر و قرررروي وبعضرررر و حلررررعي  اررررواء مرررن النوحيررررة العسررررير ة نو االقتعررررود ة،  مررررو متيررررزم هررررذه 

، 1اتمولرر  والررردو الم ابلتنررروكو مرر  بعضررر و الررر عو مررن نريرررل السررري رو نو التوارر  نلرررد حسررروب األفررررل
 تعرون: و ون احليوم اتتنوكنون  فثرون معروحل م الويعرية نلرد معروحل اتسرلمي العليرو متنواري قرول هللا

ر و رررونوا يف ارررلو  م ا رررو  ومعرررومالمم  47وال تنرروكنوا فتفورررلوا وترررذه   ريرررم  ر األنفرررول ، اآل ررة  … 
لوعومم نو ل عض م بعضو قد ختلوا نن قواند اجاالم وم ود ه واحنرفوا ننره احنرافرود شرد داد وانتوررم بيرن م 

رقص اتررورين وا تيرروب الفررواحش، والل ررو اتوبقرروم، مررن معرروقرو لليمررر، وقتررل الوقرر  حبضررو  حفررالم الرر
ا لي ، وقد ت ع م يف ذل    و  قودمم، و    من  لوذ مم من النوق، وتو ال؟ والنوق نلد د رن ملرو  م، 
و ررون مررن نتياررة ختلرري م نررن نفررالت اجاررالم فقرردان  و  التضررعية وحرر  االاتورر ود ةررو نحلررع  الرررو  

الوهن  الذي حذ  منه الراول اليرر   رلوام هللا وارالمه نليره اتعنو ة يف حرومم م  اتغول وذل  هو  
حي قول:   وش  نن تتداند نلييم األمم  مو تتداند األ لة نلد قعرعت و، قرولوا: نمرن قلرة حنرن  ومأرذ 
اي  اول هللا؟ قول: بل ننتم  ومأرذ   رر وليرن م غ روء  غ روء السريل، ولينرزنن هللا مرن  ردو  نردو م ات وبرة 

، و ونر  2فن يف قلوبيم الوهن. قولوا ومو الوهن اي  اول هللا؟ قول: ح  الدنيو و راهية اتروممنيم وليقذ
 األمة قد تفرق  ومتزق ، ففجل  ل غحية ال ون ويف  ل ق يلة نم  و حم هللا القو ل: 

 ةو  زهد  يف ن د نندلا  
 نلقوب معتعم في و ومعتضد      
  نلقوب ةلية يف غ  موحلع و  
  وهلر ريجل انتفوفود  ولة األاد      

 
حلروا قروم م دا  ال روا   اوانت وا إن بالء شومل قول هللا تعون في م:  نيل تر إن الذ ن بدلوا نعمة هللا  فراد و 

ر لقررد غل رر  ننرردهم اتعيوررة، و فررص اجنسررون ونمرررم اتررراقص واحلرروغم، وفربرر   28ررر إبررراهيم ، اآل ررة 
زمي مررن احليرروم وفو ررت م ابلفضررو ل، ونملقرروا العنررون لورر وامم ون رمرروا نهررل دو  الع ررودو وقررل نرردد اتلترر

النفوت واليفر فيونوا  مو قول هللا نز وريل:  وحلرب هللا م الد قر ة  ون  آمنرة م مأنرة أيتي رو  كق رو  غرداد 
ر  112آ رة و  ونوا  عنعون  ر النعرل ، مب فأذاق و هللا ل وق الوو وا ول من  ل ميون فيفرم  نعم هللا

ومرررو  عنينرررو مرررن العرررويل اجارررالمجل يف هرررذا اتوحلررروو هرررو الونررر  الوررررقجل منررره، نمرررو الغرررريب منررره يف اتغررررب 
واألنررردلا فلقرررد  رررون هنررروك ن ضرررود العررررانوم الدافليرررة ابجحلررروفة إن مقوومرررة حر رررة االارررةداد، والونررر  

و إ رررران  ونررر  تقررروم الدولرررة الوررررقجل مرررن العرررويل اجارررالمجل  ونررر  تتقودررره نررردو دول، ففرررجل برررالد فرررو ق ن
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ا وكميرررة الررريت امتررردم حررردودهو مرررن ري رررول نو ال يف الورررمول إن ا لررريج العرررريب يف النررروب، ومرررن ري رررول 
السررند شرررقود إن حرردود العرررات غرررابد، ويف العرررات  ررون ا ليفررة الع واررجل يف بغررداد ولرره السرريودو الروحيررة، نمررو 

 الفرررة، ويل  عرررد هلرررذا ا ليفرررة مرررن القررروو إال نن   لررر  القررروو السيوارررية والعسرررير ة فقرررد كالررر  نرررن هرررذه ا
الرررردنوو نلررررد اتنرررروبر يف  ررررالو المعررررة نو اتنوارررر وم نو األكمرررروم  ن  وفررررق هللا اتسررررلمي، نو االاررررتنفو  

، نمرررو الدولرررة األ وبيرررة يف معرررر والوررروم، فقرررد  رررون هلرررو مورررو ل و فو رررة مررر  ةليرررة بيررر  اتقررردق 1للا رررود
السرروحل الوررومجل، وةررو  ز ررد اتورريلة تعقيررداد ننرره مرر  ي ررو  نف ررأ اتغررول  ونرر   واجمررو ام العررلي ية نلررد

م، ةرررو ندل إن وفررروو اتلررر  1218احلملرررة العرررلي ية ا ومسرررة قرررد اارررتول  نلرررد بررررج مد نرررة دميرررو  نررروم 
هرر   636ر  615العودل، ن انقسوم ال ي  األ ويب إن ندو ةول  نمه و معر ونلد  نا و اتل  اليومرل 

م. 1227ر  1218هرررر   624ر  615م، ودمورررق نلرررد  ناررر و اتلررر  اتعظرررم نيسرررد  1238ر  1218
و ررررون هنرررروك دولررررة اررررالريقة الررررروم يف آارررريو العررررغرل، وهررررجل الدولررررة الرررريت يلرررر  يف مواري ررررة اجمربامو  ررررة 

عررد ال يزن يرة منرذ نورأهنو حرل هنو ت رو،  ضرول إن ذلرر  نف رو  العرلي يي يف برالد الوروم ن العرويل الغرريب ب
 .2م1204اقو  القس ن ينية يف ن دي العلي يي من قوام احلملة العلي ية الرابعة، نوم 

 
 ـ طا فة اإلمساعيلية الباطنية. 1

 عتررب احلسررن العرر و  اتفاررا احلقيقرجل لل و فررة اجدونيليررة يف إ ررران، إذ نفرذ يف االاررتيالء نلررد   رر  مررن 
هرررر ر 483نمه رررو قلعرررة  اتررروم  الررريت اارررتون نلي رررو ارررنة الررر الد والقرررالو ا ررروو و فررررجل  فوهسرررتون  و ونررر  

م ر فعرررو م نو رررمة لندونيليرررة وقونررردو تلي رررم، ويل  قررر  نمرررر  العررر و   ننرررد هرررذا احلرررد، برررل 1090
، وقرررد اشرررت رم ال و فرررة 3اارررت وو مبعوونرررة نت ونررره ر نن  سرررتوت نلرررد اتن قرررة رينرررويب حبرررر قرررزو ن   مل رررو

م او بون نشداء، ب وا الرنر  يف النفروق، ونروثوا يف األ د فسروداد، وقرووموا اجدونيلية يف التو     هنم قو 
االمي السالريقة واهترزم بسر   م السرل نة وا الفرة، فرال غررو إن  رون العرداء شرد داد بيرن م وبري ارو ر 
اتسرررلمي،  رررون هلررررم ري ررروك  هيرررر ، وتنظررريم اررررري  تيرررون مرررن مو فررررة مرررن الورررر ون اتغرررومر ن الورررراعون، 

 قوو ومحواة وتضعية وتفونيود يف الردفوو نرن نقيردمم، و رون هرفالء الفردا يون جييردون فرن التيفرجل اتمتلأي
وارروندهم نلررد ذلرر  م يعررة الرردنوو اجدونيليررة ال ومنيررة الرريت  ونرر  جتررري يف اررر ة اتمررة، حبيرر  ننرره  ررون 

ن يف ارررن م يررررو  تعرررذ  نلرررد اتررررء نن مييرررز الوررريص ال ررروم  مرررن غررر ه، و رررون ننضررروء هرررذا ال ررروك خيترررو و 
و ررررد بون تررررد   وم شرررروقة مضررررنية نلررررد ااررررتعمول السررررال ، وناررررولي  القتررررول، ومرررررت االغتيررررول واررررف  
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، و ونرر  القونرردو ننرردهم ننرره إذا ي ررر حررو م قرروي يف الرر الد اجاررالمية ا رروو و، نارررو الفرردا يون 1الرردموء
  الرنر  والفرزو يف نفروق المير  من م إن اغتيوله ليأمنوا ريون ه، و ون هدف م األول من و اء ذل  هو ب

ونوررررررر االحلرررررر راابم والفررررررص وإشررررررونة الفوحلررررررد يف  ررررررفول اتعررررررود ن تررررررذه  م، فرررررررا  حلررررررعيت م   ررررررو  
الويعريوم يف الدولرة السرلاوقية حرل ريردوهررو مرن قومرو الفعولرة ونقوهلررو اتردبرو، ةرو ندل مرو إن هنو ت ررو 

الت ون رب نقلية مفيرو يف دولرت م، نال وهرو ا واريرة اتفافة، فلقد قتلوا ننظم وك اء السالريقة نلد اجم
 نظروم اتلر  ، و رون ذلر   ن تقردم إليره نحرد الفرردا يي مرن هرذه ال و فرة نلرد هيأرة  ريرل  رويف، ومعنرره 

م ر فيرون نول شيعرية   ر و فقردهو العرويل 1092هرر ر 485ىناره معنة جنالء فر نلد نثرهو  ر عود انة 
. وقرررد قررروم الررروالو واحليررروم اتسرررلمون بتسرررليز بعرررو نفرررراد هرررذه 2ة الدمو رررةاجارررالمجل بسررر   هرررذه ال و فررر

ال و فررة حلررد بعضرر م بعضررود، ومررن نم لررة ذلرر  ننرردمو قرروم العررراو برري ا لفرروء الع وارريي والسررالريقة، امررم 
السل ون  مسعود   نه هو الذي نونرز إن دونرة مرن الفردا يي ابلرتيلص مرن ا ليفرة  اتسةشرد  فقتلروه 

،  رذل  قترل ابنره 3م ر وم لوا به نشن  مت يل، إذا نهنم ق عروا ننفره ونذنيره وتر روه نررايغد 1134هر ر 529انة 
م ر ألن او بررررة ا لفرررروء الع وارررريي هرررردل  تفررررق مرررر  1137هررررر ر 532 الراشررررد  مبد نررررة  ن ررررف ون  اررررنة 

لعررررات العامرررجل، م رررود  م،  مرررو اررر ق نن قومررر  هرررذه ال و فرررة ابغتيرررول  نغلمرررش  غ ررر  ا ررروا كميي يف ا
إب عرروك مرررن ا ليفرررة  النو رررر ، وقررد قررروم  رررراو بررري اجدونيليرررة والدولررة ا وا كميرررة اررر   لل ررررفي فسرررو ر 

،  مرررو قومررر  هرررذه ال و فرررة  نمرررول إريراميرررة حلرررد ال وا ررر  اجارررالمية الررريت خترررولف م يف العقيررردو، 4فودحرررة
ن كوال حيم رم، برل لقرد شراعوا اتغرول فأشونوا الرن  واج هوب، ويلموا وريو وا حل لقد متل اتسرلمو 

وح ررروهم نلرررد ارررو بت م والقضررروء نلررري م، فقرررد ذ رررر  ابرررن م وم رررو : حررردث  اتلررر  إمررروم الرررد ن ررررجل برررن 
االفتيو ي قرول: نذ رر وحنرن بقرزو ن إذ ريروء الليرل وريعلنرو دير  مولنرو مرن ناثمل وقمرو  و حرل يف ارراد ق 

أل د شرريأود فوفررود مررن   سرروم  اتالحرردو  فررإذا ن رر عنو لنررو يف دو غ غومضررة ففيررة، وال نررةك نلررد وريرره ا
نفررينرو نقمورتنو فرإذا ريرروء الليرل فعلنرو،  رذل ، وألريررل ذلر    رر محرل  القزاونررة  للسريو ي و  رر محل ررم 
للسال ، ومو كال اتالحدو نلد ذل  حل  ون من نمر  مشا الد ن  قوحلجل قرزو ن وتوري ره إن  قرو آن  

و ررذ ر  الوكريررو   نن القوحلررجل مشررا الررد ن نمحررد  5اتالحرردو ر مررو  ررون وإحضررو  العسررير وختر رر  قررالو
اليررويف القررزو    ررون نلررد اتعررول ابتغررول، و ررون إمومررود   رر اد، ذهرر  مرررو إن  منيوفررون  وملرر  منرره نن 
 ض  حداد لور اتالحدو، وخيلص النوق من فسودهم، ويف نثنوء حد  ه وبينمو  ون منردفعود حبموارة اتسرلم 
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 ن  رررد م منررره  لمررروم ريوفرررة نغضررر    منيوفرررون ، و رررون هلرررو نثرررر نميرررق يف نفسررره إذ نسررر  إليررره اتترررد
الضرررع  والعارررز، ألنررره يل  سرررت   نن  ستأ رررل شرررأفة هرررذه ال و فرررة الرررذ ن  رررد نون برررد ن خيرررول  دايغم 

ينررون النعررو ل واتسررلمي واتغررول، ومررو ذاك إال ألهنررم ااررت ونوا نن  غررروا  منيوفررون  ابتررول بينمررو هررم  تع
فر رررة حلرررع  دولتررره فييرريرررون مرررن ال رررول والقرررالو لينقضررروا نلرررد ال قيرررة مرررن اتسرررلمي و عفررروا آاث هرررم، 
وفال ة القول إن ال و فة اجدونيلية  ون  من نهم العوامل اليت نا م  يف إحلرعول اتسرلمي والردنوو 

نلررد اتغررول م مررة القضرروء  اجاررالمية ودنرروو اجاررالم وكايدو الفرقررة بيررن م وترردهو هم ترردهو اد  ررومالد ارر ل
 .1نلي م يف الوق  اتنوا 

 ونررر  نالمرروم الضرررع  قرررد ي ررررم نلرررد ا الفرررة الع وارررية يف بغرررداد ق رررل ـ اخلالكـــة العباســـيةم  2
ي ررو  ف ررر اتغررول، وهررذا الضررع   ونرر  لرره ريررذو ه العميقررة الرريت برردنم منررذ ارري رو العنو ررر الفو اررية 

مرررر الرررذي ني رررر فالفرررود بررري العررررب والفررررق ومرررو تلرررد ذلررر  مرررن مبنعررر  الررروكا و يف ا الفرررة الع وارررية، األ
نحرردامل ندم إن دفررول العنو ررر الة يررة إن السررل ة يف بغررداد، وبررذل  ن رر ك  ت لرر  إن السررل ة ثالثررة 
ننو ر، هجل العرب والفرق واألتراك وقد نتج نن هذا  له مم  حيوم بر  بو ره ر الرذ ن نقروموا دولرت م يف 

لسررل ة و ررون هلررم مررو ن ادوا حيرر  جنعرروا يف السرري رو نلررد ا ليفررة يف بغررداد، وقررد رينرروب غررريب إ ررران يف ا
اارررتأثر حيررروم م ابلسرررل ة، واخترررذوا لقررر  السرررل ون ومغرررد نفررروذهم نلرررد نفررروذ ا لفررروء الع واررريي و رررون 
 بواع م إلغروء ا الفرة الع وارية متومرود، وليرن م يل  قردموا نلرد هرذه ا  روو فورية العرويل اجارالمجل السر ،

ألن دولة بر  بو رة  ونر  مرن مو فرة الوريعة، و رون هلرذا  لره نثرره الي ر  نلرد هي رة ا لفروء الع واريي وبردن  
حيرروم الرروالايم يف االاررتقالل، برروالايمم، واال تفرروء ابلرروالء األدررد لليالفررة الع واررية، ومررن هنررو متزقرر  

 ررروم االاررتقاللية نو االنفعرررولية بررردنم الررروابز القو رررة الرريت ترررربز ا الفررة بتلررر  الرروالايم، ومررر  هررذه احلر 
مالمررررك فسررررود اجدا و دافررررل ا الفررررة، األمررررر الررررذي ندل إن اوولررررة الرررر عو اجنفررررراد ابلسررررل ة وتعرحلرررر  

 مرن  ونال رو  جل مرن بغرداد ر وهرم  مسرلما الفة الع واية، لسي رو األتراك السالريقة ر بعد نن نكالروا النفروذ 
ة واخترررذ حيررروم م لقررر  ارررل ون ونررررل حيررروم م األوا رررل إبارررم السرررنة، وقرررد اررري ر هرررفالء نلرررد ا الفررر

السرررالمي العظررروم، وبقرررجل ا ليفرررة يف بغرررداد نو ابألحررررل يف قعرررره ال حرررول لررره وال قررروو، وتعررررل هرررفالء 
السالمي يف األ احلجل واتدن ومنعوهو إق ونيوم لألمرراء وذوي الورأن، وننردمو اهنرو  ارل ون السرالريقة 

و نمررل الزنييررون ن رينوبرره دو ررالم ال تتعرردل اتد نررة ومررو حوهلرر مومشررول الوررووم  ونرر  ننرروت الفرررام العظرر
  يف  رراو مر  الدولرة الفومميرة مبعرر، وانفعرل  نقروليم الدولرة نرن احليومرة اتر ز رة لنلد توحيدهو ودف

يف بغررداد ون رر ع  نرروريزو نسرريراي نررن مواري ررة ني غررزو نسرريري ويل  يررن ا  ررر اتغرروت  ررأي ف ررر 
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نوحلروو ا الفرة ق رل احلرروب الريت شرن و اتغرول نلرد الر الد اجارالمية وال مينر  هرذا مرن  هرذه هرجل  1نودي
ي رررو  فليفرررة قررروي تسرررونده بعرررو الظررررول نلرررد القيررروم بررر عو اج رررالحوم، ولين رررو  رررعوام توررر ه 

ر  1242هرررر 656ر  640، ويل  يرررن بواررر  ا ليفرررة اتستععرررم )2 رررعوام الرررذي  عرررو  اررريرام اتررروم
 ريررول السرروء نن  فعررل شرريأود  يرره، وهررو الرريررل الضررعي  الررذي ارري ر نلبرر  الع رروقم( آفررر فلفرروء 1258

 .3حلد هذا ا  ر الو ل
 
ـــون   مصـــر والشـــا م 3 م تفييررر  1193هرررر 589بعرررد نن ترررويف  رررال  الرررد ن ارررنة  ـ األيوبي

 نمال رره، ووكنرر  برري نبنرروء ال يرر  األ ررويب ذلرر  ألهنررم انتررربوا ةليترره تر ررة فو ررة وقررد قسررم  إن مخسررة
نوررررر قسررررمود، تز ررررد وتررررنقص حسرررر  نتياررررة اتعررررو ك الرررريت  ررررونوا خيوحلرررروهنو حلررررد بعضرررر م بعضررررود، نو حلررررد 
ننرردا  م، إذا مررو ل  رر  نوامررل االنقسرروم والوررقوت إن دبرر  برري نبنرروء  ررال  الررد ن ننفسرر م وانت ررز اتلرر  

معرر إن  العودل تل  الفر ة، و نل نن جيم  هذا الورتوم  ر   إمرتره فلرم  رةدد يف فررد ارل ونه نلرد
ريونررر  نمال ررره يف الوررروم، وهيرررذا يل ميرررو نلرررد وفررروو   رررال  الرررد ن  ارررول اررر   ارررنوام حرررل مرررول 

دل  معظم نولأ  األبنوء فقد قول: إنه ق يك يب نن ن ون ناتب     م  الوييوفة والتقردم، واتلر  و الع
 ر نلررد  ررل مررو ، و غررم  ررل ذلرر  فررإن  العررودل  يل  سررت   نن  سرري4لرريا هررو ابج مل وإمنررو هررو تررن غلرر 

تر ه  رال  الرد ن، برل يلر  الدولرة مقسرمة إن ار عة نقسروم و  ر اد مرو اارتقل بعضر و اارتقالالد اتمرود نرن 
فيسرتعي مو  ون رتدم النزاو بي حيوم هرذه الر الد و اآلفر فضونود اديود، و   اد معر، وفض  هلو ال ع

اررتعونة بعضرر م ابلعررلي يي نلررد نقررو مم مررن عرردو اثلرر ، بررل و رل األمررر إن ابالواحرد مررن م نلررد اآلفررر، 
، ونلد هذا فإن برالد الوروم ن ضرود  ونر  يف حولرة مرن االنقسروم واحلرزاكام والت روغو والورعنوء 5األ وبيي

نشد ةو  ون  نليه إ ران، وفرااون والعرات، نحل  إن ذلر  نن هرذه الر الد  ونر  قرد و رل  إن حولرة 
ي ية الرريت فوحلررت و ترردو قرررن مررن الزمررون، تعررد تلرر  احلمررالم، شررد دو مررن الضررع  نتياررة للعررروب العررل

فلمو شن  اتغول  غو امم اتدمرو نلد ال الد اجاالمية  ون من ال  يعجل نن  ق  حيروم تلر  اتنرومق يف 
حولررة ناررز اتم نررن مررد  ررد العرررون جفررواهنم يف الورررت، و ررل مررو فعلررروه نهنررم وقفرروا  رق ررون اتعر ررة يف غررر  

،  مرررو نن ارررالريقة الرررروم اتسرررلمي  رررونوا يف نرررزاو دا رررم مررر  6د نظرررر منتظرررر ن مرررو اررريعل برررهاهتمررروم وال بعررر
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الدولة ال يزن ية ن م  العلي يي، ف م نول من تعدل للعملة العلي ية األون مرن القرول اجارالمية،  مرو 
رد السرر   نن حيوم هذه الدولة  رونوا يف نرزاو مسرتمر مر  غر هم مرن السرالمي اتسرلمي، ومرن هرذا العر

مييننو نن نتوق  النتياة احلتمية للمعر ة القودمة اليت اتنو  بي اتسلمي من غحية وبي الق و ل اتغوليرة 
، ومررن ن اد التوارر  فل اريرر   ترر  نررن دولررة السررالريقة ونعررر الدولررة الزنييررة، و ررال  1مررن غحيررة نفرررل

 سوبعة.الد ن، واحلمالم العلي ية الرابعة وا ومسة والسوداة وال
 
قرررول تعرررون:  وإذا ن دغ نن هنلررر  قر رررة نمررررغ مةف رررو  ـ انتشـــار املوبقـــات   العـــامل اإلســـالميم 4

ر ومن اتوبقوم اليت انتوررم يف العرويل  16ففسقوا في و فعق نلي و القول فدمرغهو تدم اد  ر اجاراء ، آ ة 
 اجاالمجل يف ذل  الع د:

 ن آمنروا إمنرو ا مرر واتيسرر واألنعروب واألكالم  ريرا مرن نمرل قرول تعرون:  اي ن  رو الرذه ـ اخلمـرم 
الوي ون فوريتن وه لعليم تفلعون إمنو   ر د الوي ون نن  وق  بيرنيم العرداوو وال غضروء يف ا مرر 

ر قرولوا:  91،  90واتيسر و عد م نن ذ ر هللا ونن العالو ف ل ننرتم منت رون  ر اتو ردو ، آ رة 
واحررررد مررررن م إن مررررو ننررررده مررررن ا مررررر، وارررري  و فارررررم يف ارررري   انت ينررررو اي  ب، وقرررروم  ررررل

. وقررد انتوررر شرررب ا مررر برري األمررراء والرروك اء و  ررو   ريررول الدولررة ونليررة القرروم، وبعررو 2اتد نررة
نومة النوق يف تل  الفةو، و ون الذ ن  وتغلون يف احلروغم ر  ريروالد ونسروءد ر مرن غر  اتسرلمي 

الي ود والنعرو ل، و رونوا حر عري ريرداد نلرد نورر هرذه اآلفروم يف بل اتورفون نلي و  ونوا من 
ا تم  اجاالمجل، ونورر الورعر الرذي  ردنو إن ا النرة وتلعينره وغنو ره، ونورر الورراب ودفر  

ون نن هررذه هرجل نقعررر ال رررت مررلو ودوهلررو وو رل و، ذلرر  ألهنرم  عالور وب إن التفترريش نرن اترررن
ذلرر  بتع رريم ا تمرر  اجاررالمجل مررن الرردافل وذلرر  برردف  إن تسرر يل القضرروء نلررد اتسررلمي و 

الوررر وب اتسرررلم إن إشررر وو الررر  ن والفررررج وحعرررر تفيررر ه ونورررومه يف ذلررر ، و ونررر  احلررروغم 
ةلوءو ابلوا ي الفوتنوم، وغول وُ مرو  رن نرين يروم مرن نرينروق  تلفرة، والور وب والورعراء أيترون 

ء، بررال  فررظ، وبررال حوررمة نو  رامررة، و ررن إلرري ن، و ررن  عرحلررن ننفسرر ن نلررد الورر وب والوررعرا
 تفنن يف احليل اليت جيذبن مو الو وب، و ستي رن من العووت ب رت غ  مستقيمة، فين ار  ود 

، ويف ارررر يل 3يف   ررر  مررررن الفارررو  وا ررررون و ررررل شرررجلء حرررروهلن  رررردفع ن إن هرررذا السررررلوك اآلن
لمي حررررول بعررررو النعررررو ل القضرررروء نلررررد الرررردنوو اجاررررالمية و  رررريم اجاررررالم يف نفرررروق اتسرررر
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ند رررمم إن دو  للع رر  والل ررو اتررورين، وارروندهم نلررد ذلرر  مررو  ونرر   و رره تلرر  األد رررو مررن 
مخررو  معتقررة تقرردم و لروادهررو، و ونرر  هررذه األد رررو متنرروثرو يف حلررواحجل بغررداد واررومراء ويف مررول 

ل ررررود لليمررررر الرررر الد اجاررررالمية ويف نرحلرررر و، فررررأ  ر الوررررعراء والورررر وب مررررن االفررررتالل إلي ررررو م
وا ون، ون  روا من التغ  مو وو   متون م ىمو هو ونوومو واقومو مرن الره رون والراه روم، 
حررل لقررد نُلفرر  اليترر  يف ذلرر  م ررل  ترروب  الررداي ام   للو وشرريت  وهررو  يررتظ  شررعو  ابررن 

د ررو تسرتغل اتعتز وغ ه، و ل ليل د رر نيرد تقر  رود خيررج فيره النروق لل رو وا رون، و رون هرذه األ
ننيود النعو ل لدنوو ش وب اتسلمي وتسر يل و روهلم إن اتوبقروم، ومرن تلر  األنيرود  نيرد 
اتيالد  الذي  ون  ي رون فيه إ قود الورموو والنر ان و ن رو نيرد  الورعوني  نو نيرد  الز تونرة ، 

مشررول بغررداد  ونررر   و ررون  قرروم يف  ن ترروبر  نيرررد للقد سررة  نمشررو   يف  ُق َربُّررْل  وهرررجل قر ررة يف
نش ه حبونة لليمو  ن، و ون النوق  ذه ون من بغرداد وارومراء إن هرذا العيرد نرن مر رق الردواب 
براد، والسفن يف دريلة حبراد متنوفسي فيمو  ظ رونه هنوك من ك  رم، وك نرت م، وم روهي مبرو  عدونره 

والفسررروميز، وتعرررزل  لقعرررف م، و رررون  ضرررربون يف شرررز القر رررة ود رهرررو وحوغمرررو ون نوف رررو ا ررريم
نلرري م القيررول، وهررم رتسررون  ررفوق ا مررر، وابت ررل  ررونوا  سررمعون يف نيررد  الزنرردو د  ابلونرر  

. ابجحلرروفة إن ننيررود النعرررانية الرريت  ونرر  تقرروم في ررو احلفررالم اتورينررة الرردانرو 1الورررقجل ل غررداد
واتررررأ والم مررررو ال نحيررررو الفرررررق ننيررررودهم القدميررررة، ونفررررذوا رتفلررررون مررررو و قرررردمون مررررن ا مررررو  

، ومن و  نيد الن وك  يف نول الربي  وهو للسرنة الفو ارية  ونيرد ات رريرون  يف نول 2 تعو ه نقل
الوتوء، وال ش  يف نن  ل مو ذ رغه ننرد النتورو  ا رون وا النرة يف  بغرداد   وارومراء ، برل 

اد ومع و القيرون ات ترذالم ونرم  ويف     من ال الد اجاالمية، إذ  ون  ا مر منتور إنتوو اد     
ت عرررود لرررذل  الورررعر العرررر ك برررل اتفرررر  يف اجابحيرررة ويف التع ررر  نرررن الغرا رررز السرررد ة الررريت تررردف  
الو وب إن الري إن إش وو غرا زهم ات  ود واري ه  حنو الدنوو اجاالمية، وال غرو الريت هرو نلي رو 

 .3 اريعونليفا اجاالم من غحيته، فإغ هلل وإغ إليه 
نررن نيب اررعيد ا ضررري  حلررجل هللا ننرره نررن النرر   ررلد هللا نليرره واررلم  ب ـ اجلــوارا والنســاءم

قرررول:  إن الررردنيو حلررروو فضررررو وإن هللا مسرررتيلفيم في رررو، فينظرررر  يررر  تعملرررون، فررروتقوا الررردنيو 
، فقررد   . لقررد انتوررر الرقيررق يف ا تمرر 4واتقروا النسرروء فررإن نول فتنررة برر  إارررا يل  ونر  يف النسرروء

 ون موريوداد يف  ل ميون، يف القعو  واأل واع واتعرون  واترزا و، و رون مرن م الزجنرجل األفر قرجل 
                                                           

 .69والغزو اتغوت  ر العويل اجاالمجل  1
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واحل ورررررجل والة رررررجل والعرررررقلجل ومرررررن م العررررري ، وا رارررررو  واأل مررررر ، والرببرررررري، فيرررررون ا تمررررر  
اجاررالمجل يف تلرر  الفررةو جيمرر   ررل األرينرروق وقلررد اتسررلمون الوررعوب األفرررل فورررو  وهم يف 

و و الرقيررق وفرريرروا مررو نررن حرردودهو الورررنية، ف نرروا هلررو يف  ررل مد نررة   رر و ارروقود فو ررة  قرروم جترر
. وقررد انتوررر ا عرريون يف ا تمرر  اجاررالمجل انتوررو اد 1نلررد مراق ت ررو مويرر   سررمد  قرريم الرقيررق 

ارررر عود مررر  نن اجارررالم حررررم ا عررروء  رميرررود قومعرررود، فيرررون الع يرررد خيعرررون فرررو ج حررردود الدولرررة 
اررالمية ن جيل ررون و  ررونون يف نارروات الرقيررق يف بغرررداد، وغ هررو مررن اترردن اجاررالمية، و رررون اج

نرردد الرروا ي واجمرروء يف ال يرروم والقعررو  ن  ررر مررن ا عرريون والرريررول األ قرروء، و ررون   رر  مررن 
الرريرررول  فضرررلوهنن نلرررد احلرا رررر اللرررواا  رررونوا  تزوريرررون مرررن وهرررم ال  عرفررروهنن، ىرررالل الررروا ي 

 ررررد  ررررن معروحلرررروم هلررررم يف األارررروات وبيرررروم النيوارررري، فيررررونوا خيتررررو وهنن نلررررد حسرررر  الال
وقررون ن يف نفواررر م ومرررن نريرررل ذلرر   رررون  نرررد  ترررزوري م    رررر مررن واحررردو مرررن احلرا رررر، فقرررد  
 فرروهم اخترروذ اجمرروء هررذا التعرردد، فررأق لوا نليرره إق رروالد   رر اد متيررذ ن مررن ا لفرروء واألمررراء وقرردوو 

، فو رررة الة يررروم، والروميررروم، و رررن 2نررردد مرررن ا لفررروء نم ررروم نوالد هلرررم، برررل  ونررر  نم ررروم
، و رررون النررروق  غررردون و روحرررون إن اررروت الرقيرررق، ودو  النيواررري 3 تررردفلن يف شرررأون احليرررم

 تفرريررون نلررد الوافرردام الد رردام مررن الرروا ي احلسررون و  رر اد مررو  ررونوا رملررون مع ررم اهلرردااي 
 رررم   ررر اد مرررن األمررروال و ونررر  الررروا ي  ظ ررررن حررر  ن للاررروا ي، وللنيواررري، و رررون هرررذا  يلف

الورد د هلررفالء الررزوا  و لف ررن مررم، وحررزهنن لفررراق م نو لتررأفرهم يف الررزاي و، و مبررو كودم الواحرردو 
، و ررون النيواررون يف ارر يل 4مررن ن مررن تظ ررر لرره احلرر  ىعررلة مررن شررعرهو نو ق عررة مررن ثيومررو

وهة بعرو الرزوا  الرذ ن  ونر  متر  ن رد  م للع ر  احلعول نلد اتول واهلدااي ر  تغوفلون نن اف
 .5 ريسودهن فو ة إذا ُ ن  احليوم نن ذل 

و ون للاوا ي يف ذل  الو اتور   ابتواريقد والغنروء نثرر   ر  يف ج ـ انتشار الغناء والطربم 
شيوو ا النة واالحنالل ا لقجل بي الو وب، و  ر  مرن الوريوع، وجُم روم الورعراء، إذ ن ر ع  

ر يف الععر الع واجل ال رو  لومم موغولة ابلل و وال رب، والسعجل و اء إش وو الغرا ز،  مو انتوق
لمرررون والغرررزل مرررم، واختررروذهم بررردل ا لررريالم، وقرررد انتوررررم هرررذه اتوبقررروم بررري قرررودو غحررر  ال

الرريش والسررالمي وقررد قررول نحرردهم نررن غالمرره: حلرريوو هررذا الغررالم مرر  نشررد نلررجل  مررن نفررذ 
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، 2ه او فارل ر ون نحردهم  ق رل اتردان  مرن غر    ، و ر1ي، برل ن د العررات  ل روبغداد مرن  رد
تلررر  نو السرررل ون نن رررد و ونررر  تقررروم احلفرررالم والسررر رام، للغنررروء وال ررررب و رررون إذا مررررب ا

، و رررون للزانيررروم والفسررروت بيررروم تيرررود تيرررون معروفرررة للاميررر ، وتنتورررر يف 3و عرررن ررروء ال  ت
ية الي ر و و رون  ردهرو نردد   ر  مرن النروق  قتلرون في رو ثررومم بغداد وغ هو مرن الر الد اجارالم

. ويل  قتعرر 4وننمو هم غ  م ولي بد ن وال هيوبي مرن ارل ة ويل ال؟ والنروق نلرد د رن ملرو  م
الفسود نلد الوا ي والغلمون بل تعداه يف نوقوم    و إن احلرا ر، وال ش  يف ذلر  فقرد قرول 

آفررر ا لفرروء   ررود كمرروننسرروؤ م  و   نفرروا نررن نسرروء النرروق تعرر   اررول هللا  ررلد نليرره واررلم:
الع وايي  نقضجل ن  ره يف دوو األغو  وةو اشرت ر ننره ننره  تر  إن برد  الرد ن لفلرف  روح  
اتو ررررل   لرررر  منرررره دونررررة مررررن ذوي ال رررررب ويف نفررررا الوقرررر  و ررررل  اررررول  هوال ررررو  إن 

 ، فقرررول برررد  الرررد ن: انظرررروا إن  ررروح  اتو رررل نفسررره   لررر  منررره منانيقررروم، واآلم حعرررو
 .5ات لوبي، ونبيوا نلد اجاالم ونهله

وال  ع  هذا نن ا تم  اجاالمجل  له انقل  إن جمتم  فواد بعيد نن اجاالم، فقرد  رون ا تمر  جمتمعرود 
عو ره، ويل إاالميود و ون  م قة العومة فيه ر اليت مت رل األغل يةرر حسرنة اجارالم تتمسر  بفرا ضره وارننه، وشر

تيرررن تعررررل الرررةل وال مرررو جيرررر إليررره مرررن جمرررون واحنرررالل وفسرررود يف األفرررالت، إمنرررو  ونررر  تعررررل الورررظ  
وال فق واحلرمون، و ون  اوف ة اي ود شد داد نلد ا  ون واتنعلي و ون اتفمنون  عمررون مسروريد هللا، 

فرررر واهنرررم معرحلرررون  ررروم احلسررروب فإمرررو النرررة و رررون الررردنوو إن هللا ال  زالرررون  ُرررذ ارون النررروق ابهلل واليررروم اآل
، نوشرروا معيوررة  ل ررو شررظ  وتقورر  دم قررة مررن الزهررووالنعرريم وإمررو النررو  والعرريم ونوررأو يف تلرر  الفررةو 

وت تررل ون ررودو، وال خيلررو الفسررود يف نومررة النرروق وليررن ال  قررة الفوارردو اتةفررة هررجل الرريت  ونرر  تقررود األمررة 
قيقود لرغ وم هفالء اتةفي وإ حلروء لور وامم ن ة الفضيلة ونور الرذ لة،  او ب ومتس  بزموم و فقودمو إن

اري رم م قرة )العسرير( نلرد نمرو  النروق فقررودوهم إن او برة بعضر م بعضرود و روالد إن احليرم، ولتوارري  
وريعلت ررو هوررة حلررعيفة  اررالميةاألمررة اجرفوم الغ يررة عررالرريت  رر  ن ررد  م، فأحلررعف  هررذه الت قعررة األ د 

،  مررو اررن ي 6ي مررو مررن  ررل ريونرر عرروهنررو م  رر  حلرررابم ننرردا  و اتةب رو م ررل بيرر  العني رروم، ففررو
 إبذن هللا يف العفعوم القودمة.
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 املبحث الثاينم ظهور جنكيز خان علإ مسرح األحداثم
 

 هوالم نشأدي ودربيتيم
، وهنرروك مررن  رررل ننرره م، وفقررود لرررواايم   رر  مررن اتررف في1155ولررد رينييررز فررون نلررد هنررر  نوتررون  اررنة 

هلرم ادره  و ، وقرد  ررو كنريم م، و ون نبوه  سو وي غو  ود وقر  والدتره، إذ  رون  قوترل التتر1167ولد نوم 
و اعيدو  ن كوريته،  ولون، نجن   لره ابنرود، وحينمرو أ وي مظفراد إن منزله، فلقد مفوريتيموريي، ونود  سو 

لرردم اتتامررد،  أهنررو حاررر نمحررر، فررةاءل للررزنيم فعررص ال فررل، حلررظ  ن برردافل ق ضررة  ررده ق عررة مررن ا
غرروت الررذي  ررفمن ابألارروم  نن هررذا احلرردمل  ورر  إن نن مررو نحررركه مررن انتعررو  نلررد كنرريم التتررو ، ولررذا ات

نملق نلد ابنه اام هذا الزنيم ختليداد النتعو ه، وترو بلرش تيمروريي التوارعة مرن نمرره  رع ه نبروه  سرو وي 
ثنوء الرحلة  حد كنمروء اتغرول القنقرراد، فتن رأ لتيمروريي مبسرتق ل ابهرر، وحرر  نلرد لزاي و نفواله فولتقد ن

نن  زوريه من ابنته، بو تة، اليت يل تتارووك وقر  ذاك العوشررو مرن نمرهرو، ويل  ل ر   سرو وي نن مروم نثنروء 
 .1م1176نودته إن داي ه، وترددم الوو عوم نن التتو  داوا له السم فموم انة 

 
ملرررة  سرررو وي ونمفولررره بعرررد وفوتررره، فررروتعرول نن   اررروءم نحررروال نوالـــد  جنكيـــز خـــانم ـ كفـــاح 1

ة قيروم  سو وي اات وو نوافر نايمه نن جيم     ال ونه ندداد من الق و ل اتواليرة، فضرالد نرن ق يلر
ل   نحقود فعومه بسر   مرو نحرركه مرن انتعرو ام إن ان لقر  بعرد وفوتره، تاليت  تون كنومت و، ويل 

من نشد الق و ل نداوو وحلراوو ق يلة التوجييوم، الريت ننيررم نلرد تيمروريي الزنومرة، وترو احرتج  و ون
نلي م، نريروب الععروو اتتمرردون نن نشرد اآلاب  نمقرود قرد  عري  و الفرول، ونن احلارو و  رالبة وقرد 
تنيسرررر، فلمررروذا نتعلرررق بررر ،  رررون لزامرررود نلرررد كوريرررة  سرررو وي نن ت رررذل  رررل مرررو تسرررت ي  مرررن ري رررد 
لتععرل نلرد الرزاد الضررو ي ألفرراد ناررمو، فعررو م تلرتقز هلرم ال مرو ، ومرو  ن ر  ابأل د مرن مثررو ، 
ويل   رت اليأق إن قلوب نفراد هذه األارو، ون رربهم الكال حرداثد  رغ  السرن، ومر  ذلر  فرإن هرذه 

، فأفرذ لرد  مرل اتتونر المونة احتفظ ، مبو اشت رم بره ق يلرت م مرن احلمروق والنورو  والعررب ن
ون مررو  لررزم النوشررت م، وحر رر   ولررون نلررد نن تتومررد اتررودو برري نفررراد نرريدون مررن هنررر نعررالعرر يون  

األارو، فلمرو وقر  ا عروم بري نبنروء  سرو وي األشرقوء وغر  األشرقوء ونارفر هرذا الورقوت نرن معررو 
لرذ ن تسر  و بيتو ، ابن  سو وي من كورية نفرل انفارم  ولون يف وريره ولرد  و تيمروريي وقسرو ، ال

يف هررذا احلررودمل وقولررر  هلمررو: ن  ررو القتلرررة، فعينمررو ولررردم اي تيمرروريي  نرر  تقررر و نلررد ق عرررة دم  

                                                           
 .44اتغول للعر    ر 1
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متامدو، لستم إال منرو  تنقو نلد فر سرت و ولسرتم إال  وألُارد الغوحلر ة، ولسرتم إال  رول زاو  لرق يف 
يت ترنقو نلرد فر سرت و يف الوكاء فروت يالهلرو، و وألبرل تقضرم يف نثنروء غضر  و نبنو  رو، و ولرذيلب الر

غمرررررو العو ررررفة، فلرررريا لررررد نو، فيمررررو نرررردا ياللنررررو،  فرررروت، ومررررو تعرحلررررنو لرررره مررررن الورررررو  نلررررد ن رررردي 
التوجيوم، بلش من العن  مو ال نست ي   ملره، فرال برد مرن االنتقروم مرن م، وتعررد تيمروريي ونفوتره 

نن  نتقلرررروا  ونارررررته إال هلررررم، فلررررم  سرررر  تيمررررورييونمرررره لغررررو ام الترررروجيوم، الررررذ ن حر رررروا نلررررد إذال
مبعسيرهم إن ري ول بروقون  ولدون،، إن ري رل  نتروي، الرذي  رون لره مرن القداارة ننردهم، مرو محرل 

، ويل  تيررل ال ررفق نررن تيمرروريي 1تيمرروريي نلررد االنتقررود  نرره هررو الررذي محرروه ونعررمه مررن األنررداء
 .2يف ن دي اتغ  ن دفعة واحدو مو  ونوا ميليون يل  تاووك تس  نفراق، وق  من و مثون   ونفوته، فيل

 
ن ر تيموريي نلرد نن   رو د اللعرو ، حرل التقرد بعرد ن بعرة نايم ـ ديموجني يطارد اللصوصم  2

بغررالم ت رردو نليرره درروم الن ررل، ادرره بو توررو، نحررا ابتيررل والعومفررة حنررو تيمرروريي، فوشررةك معرره يف 
وو نندا ررره مرررم برانرررة تيمررروريي يف مراد نن ني رررر ال عررر  نرررن األفرررراق، حرررل ن ررررا نلي رررو فسررروقوهو بعررر

وإري و هم نلد نن  تيلوا نن اللعوت به، و ون من نثر هذه اتغومرو نن تومردم العرلة بري تيمروريي 
وبو توو، و ون  بدا ة مي رة ألجمرود بو تورو اتق لرة ونسرت ي  نن نسرتيلص مرن هرذه األفعرول مرو  رون 

مرررو  رررون لررره مرررن شيعرررية بلغررر  مرررن القررروو نهنرررو لتيمررروريي مرررن ال  ررروو والعرررفوم، فمرررو    ررررغ فعرررالد، 
فرحل  نفسر و نلرد  رل مرن تلتقرجل بره، فمنرذ هرذه اللعظرة اجنرذب إليره بو تورو، و برز معر ه مبعر  
تيموريي، واول نلعظ مو  ور ه ذلر ، حينمرو إحنروكم إن تيمروريي الق و رل الواحردو بعرد األفررل، 

 ررره أل رررداقه وانةافررره مبرررو  رررفدي لررره مرررن وقرررد ريرررذبت و مواه ررره يف القيرررودو وإحسواررره ابلعدالرررة وإفال
 دو فدموم، نحلع  ا ته أل دقو ه األو ل مضرب األم رول، ومرن م روو اريون ا يروم، ا  رة الورد

 . ومن الد وق والعرب:3اليراهية ال ولغة لليعوم لأل دقوء اليت ال  ضو ن و إال
حرردامل الزمررون و ةبررون نلررد إن الزنمرروء ميرررون بظرررول قواررية تظ ررر حقيقررة معرردهنم و تعلمررون مررن ن 

 مل اتووت، ومن نهم  فوم قودو األمم والورعوب والردول، الوراونة واجقردام ونريرودم ات رو ام 
، مر  الةفر  نرن اتعروحل الذاتيرة مرن نريرل العروحل والالكمة، م  شيعية  و كمية متفوقة نلد من حوهل

     وإ را  لتعقيق اهلدل.  العوم، وال خيلو الزنيم من نفالت أيار مو األت وو م  ممو 
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نجنرز تيمروريي مرن األنمرول، مرو ريعلره  ـ يواج ديمـوجني وبالـي ميـني الـوالء لـزعيم الكرايـ م 3
 فير بعدهو يف الرزواج، وال اريمو نن نابه نقرد لره ف  رة نلرد بو ترة ابنرة كنريم القنقررام النروكلي نلرد 

وريي مرن متونرة ال نروء والقروو، ويل  ل ر  نن هنر   ولي، وكاد يف فر    ره وارو ه مو ن  ك نليره تيمر
انتقرل تيمروريي وكوريترره وارو ر نفررراد ناررته إن من رر  هنرر   ولري، وا تفرر  شرأن تيمرروريي، بعرد نن جنررو 
مررن مررفامرام الترروجيوم ونحلررعد الرريررل القرروي نن تنوررده اررو ر الق و ررل، فعررو  يف مقرردو ه نن  وررةك 

ك ن مررن  ريررول اتغررول الررذ ن  تنرروكنون السرري رو نلررد شرررت يف األحرروال السيواررية،  ن  يررون مررن ال ررو  
منغوليو ومو اشت ر به تيمروريي مرن  و  نمليرة، ناث م فيره اتيرل إن السرل ون، ومحلتره نلرد نن  فيرر 
يف اجفررودو مررن مر ررز قرروي،  ن  عقررد معوهرردام واتفوقيرروم فررو ج ق يلترره، وإذ نارر م نبرروه  سررو وي يف 

  ررو  مررن نقررول ملرروك االاررت ا، حررر  تيمرروريي نلررد نن  سرر  توميررد مر ررز كنرريم اليرا رر ، حررل
نلد هنج نبيه، فتوريه إن حي   نزل مغرل نلد هنر توال، وبرذل لره ميري الروالء  ن  يرون مرن نت ونره 
وفوم ه:ارر ق نن تومرردم نوا ررر ا  ررة بينررر  وبرري نيب، فأنرر  اآلن يف مقرروم نيب وا ات  مغرررل هلرررذه 

ن جيتمرر   رر  كنومررة تيمرروريي مررن ريد ررد، اررو ر  ريررول العورر و الررذ ن الت عيررة، وونررد  ن  سررونده  
هاررروا منزلرره نثنرروء حداثررة اررنه والواقرر  نن نحرروال تيمرروريي نفررذم تسررتقر، وذاو نمررره، واررعد النرروق 
من القوبأل اتيتلفة ليسر   رداقته، فعرو  رييلمرجل، الرذي تقردم بره نبروه ألن  يرون فودمرود لره، مرن 

  شررأن بو توررو، وبفضررل نعررو ك مغرررل ملرر  اليرا رر ، والررذي دان لرره نفلررص الرفرروت، شررأنه يف ذلرر
تيمرروريي ابلت عيررة، إحنرروك إليرره كنرريم مغرروت آفررر، ادرره ريومو ررو،   رريا ق يلررة ريرروري ام، فقرروم ممررو مررن 
ا  ررة والررود مررو ريعررل من مررو نفررو ن، غرر  نن النررزاو يل  ل رر  نن دب بين مررو، فررونفر  نقررد التعررول ، 

دونررررة مررررن اترررروالي لرررره، وإذ ريرررررل التن ررررف  ن كنومررررة القرررروم اررررول تررررفول إن  واحنرررروك إت  ررررل من مررررو
تيمرروريي، اكداد احنيرروك الق و ررل والعوررو ر إن ريون رره، ومررن الررذ ن احنرروكوا إليرره، ن بعررة نمررراء مررن اتغررول 

 .1جيري يف نروق م الدم اتليجل بعد نن انفعلوا نن ريومو و
 

اريتمر  األمرراء األ بعرة وتوروو وا بيرن م، واارتقر نمررهم  ماثنيا م اختيار ديموجني خاان علـإ املغـول
ابنت رو هم مي لرون نقرردم األاررام اتلييررة، وننررق م نسرر ود، نلرد نن خيتررو وا تيمروريي فرروغ نلرد اتغررول، 
واتعرررول نن تيمرروريي  نتمررجل إن هررذه األارررو، غرر  ننرره يل  يررن لرره مررن احلقرروت يف وال ررة احليررم، مررو 

 ررون ابررن قوترروال، آفررر حوقررون للمغررول. ومرر  ذلرر  فررإن مررو  ررون مررن والء    فرروت حقرروت الترروي الررذي
وإفال  بي تيموريي وبي هفالء األمراء مت ل فيمو ريرم به الروا ة من نهنرم فروم وه: لقرد قرر غ  ن 
ننودي ب  فوغ، وارول نيرون يف اتقدمرة ننرد فرود اتعرو ك حلرد نردد ال حعرر لره مرن األنرداء، 
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الميالم، والفتيوم احلسنووام، ومرو  قر  يف ن رد نو يف اليرود األ ريلة، ارول فمو نس يه من النسوء 
ن ذله ل ، ومو حنعل نليه مرن العريد، ارول جنعلره لر  فرإذا حردمل نن نعرينو نوامررك نثنروء احلررب 

 ولتاعلنرو من روذ ن، غريوتنرو وتنترزو منرو متوننرو، ولت ارر نو برمنرو بر  نثنروء السرلم، فلتفررت بيننرو وبري كو 
هذا القرا ، وافتو وا تيموريي فوغ ونملقوا نليه اارم رينييرز فرون، والواقر  إن مرو حردمل  التزمواوقد 

لررة، واألمررراء مررن افتيررو  رينييررز فررون ليتررون احليررم، وهررو االنتيرروب الررذي اشررةك فيرره التررون ابررن قوتو 
 ر، اتلييرة السرروبقة ويل  يرن غررد منرره ارول وقرر  مرو حردمل مررن تورت  العوررو الرذ ن مي لرون األاررر
  الفر ررة اتواتيررة لالنتقرروم مررن التتررو  ، فوفتررو  قررنررودو السرريودو إن نارررو قيرروم، وتر والق و ررل اتغوليررة وإ

نقو برره وبنررو نمومترره، تررو تسرروه فيرره مررن ننرره كنرريم يف احلرررب والعرريد، ومررو اشررت ر برره ا ررون الد ررد مررن 
يف  و، و ونر  األفرالت القيود رة اب ك 1الع قر ة يف التنظيم والودو يف التزام النظروم  عتررب مرن نهرم  رفوته

رينييررز فررون،  رروتير، والرردهوء واررعة احليلررة، واليرررم والوفرروء أل رردقو ه اتيلعرري، وةو اررة الوررو ل 
 م  من حوله من القودو اتعووني.

 ـ حروب جنكيز خان وبداية دوحيد القبا ل حت  يعامتيم 1
ه الويرو   األاوارية احلربيرة واتدنيرة، فاعرل ييرز فرون نلرد نن  روكو بري ننعرو ه اتروالي لرنحر  ري 

من نقرب النوق إليره، ونشر رهم يف الرمو رة حرارود فو رود لره، وفرص آفرر ن  مرر تروف  اترفن والسرقو ة 
وإنرررداد العررررابم، والتمررروق اترانرررجل، واجشررررال نلرررد ا ررردام، و ايحلرررة ا يرررل، ونقرررل األوامرررر اتلييرررة 

لررا ننيررون الق يلررة )قو  لترروي( ويل  ررنا نمررو  بو توررو ورييلمررجل، وا وفظررة نلررد النظرروم ننررد انعقررود جم
فمررن اتررأثو  نررن رينييررز فررون ننرره قررول: إنرر  ال ننسررد ننيمررو  نتمررو  فيقررجل حينمررو يل  يررن ت  فرروت، 
ولررذا ريعلرر  ليمررو الراياررة نلررد ديرر  هررفالء، ن وريرره ا  رروب إن  نرروايه، إنيررم ديعررود ختليررتم نررن 

ك إن ريررررون ، فررررأنتم ديعررررود اي ن رررردقو جل القرررردامجل، فرررر   فرررروت ت يف ريومو ررررو، وحر ررررتم نلررررد االحنيررررو
، وقوم رينييز فون إب اول الرال إن  ؤاروء الق و رل القو رة ا روو و، خيرربهم  نره قرد ُنع ر  2اتستق ل

فررررون  ررررد ق والررررده ابأُلُفرررروو  3نمرررر اد نلررررد الق و ررررل الرررريت ق لرررر  برررره و ررررون نول مررررن  ااررررل م مرررروغرل
ه ابألفوو  ون ريواب األول اتوافقة والتأ يد، وريواب ال رو  االارت زاء والغضر ، و))ريومو و((  د ق

فعررررومه  حسرررداد  لنييررررز فرررون وغرررر و منرررره بعرررد نن ن رررر ك رينييرررز فررررون نمرررر اد، وكادم قوتررره، نفررررذ
ه، فلررم  نتقررل  رينييررز فررون  إال  اررلوب القتررول، فعنرردمو  نتقررل بعورر ته لرر نعرر ون لرره العررداء حسررداد 
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لعيفية إن مراني و الوتو ة  تيذ توييل القتول، فيقسم قوته إن نقسوم ن بعرة: اتقدمرة، من مراني و ا
 .1ا ن ة، واتففرو، ويف وا  م تس  اتوشية ونرابم العو الم

يف إحررردل اتررررام، وبعرررد مسررر و مو لرررة ابل ر قرررة اآلنفرررة الرررذ ر، نفرررربم  ه ـ معركـــة الع:ـــالتم
غ ررو    يرر  يف األفررق  نعررد  بسرررنة وإذا بق يلررة  تيرردريون  اليورروفة الرريت نمرروم اتقدمررة بوريررود 

اتفلفرررة مرررن ثالثرررون نلررر   قرررودهم  ات ريرررو اتي  قرررر   رينييرررز فرررون  القترررول فرررو اد و ونررر  قررروام 
  رينييز فون  ا و بة تتأل  من ا يولة فقز، وهجل نلد نوني:

وفيوهلم ميسية بوشرو  مرن  رتدي  ريوهلو الد وو احلد د ة وا وذ الفوالذ ة  ـ اخليالة الثقيلةم
 اللد اتدبوغ السمي ، و ون االح م الرمو  وتراود  غ و،  تقون مو حلرابم األنداء.

 يسرو  ريوهلرو وفيوهلرو د وو مرن اللرد اتردبوغ فقرز، و ونر  فيرول هرذا   ـ اخليالـة اخلفيفـةم
عردو العرن  مرن الضرومرام فيرول السر وت، و رون ارالح م القسرجل والن رول، و رون تسرليك ال

 وجت يزاته ش ي ة مبو لدل رينييز فون.
قسررم رينييررز فررون  ريولرره إن ارررااي، و ررل اررر ة مررن نلرر  اررو ب، منظمرري بعورررو  ررفول، يف  ررل  

 ررر  مو رررة ارررو ب، نمرررو )ات ريرررو اتي( فقرررد تقررردم بسرررراايه و رررل ارررر ة تترررأل  مرررن مخسرررمو ة ارررو ب 
ن مرررن ا يولررررة ال قيلررررة، منظمررري ىمسررررة  ررررفول، يف  رررل  رررر  مو ررررة ارررو ب، و ررررون العررررفون األوال

 .2والعفول ال الثة األف و من ا يولة ا فيفة
ناررند  رينييررز فررون  رينوحرره األميررن إن غوبررة   يفررة  ونرر  يف ميرردان القتررول، ودرر  ديرر  العاررالم  

الرريت تر   ررو نسرروؤهم و مررل نمتعررت م، وشرريل مررن م مربعررود   رر اد، ناررند إليرره يف رينوحرره األ سررر ووحلرر  
فول يف العاالم، ات  ود نمر حراات م لع يون الق يلة، بعرد نن ارلع م ابلقسرجل والن رول، النسوء واألم

 .3ووحل  ا يولة ا فيفة يف األموم، نيا ندوه وريعل ا يولة ال قيلة يف ا ل 
هامرر  فيولررة  ات ريررو اتي  ال قيلررة نلررد فيولررة  رينييررز فررون  ا فيفررة فواررتق لت و هررذه برشررقوم  

وقعر  في رو اهلرالك والردمو  ويل ترناك هرذه ا يولرة يف افرةات  رفول  رينييرز هو لة مرن ار وم و، ون
 يولررررة ا فيفررررة إ ررررال  هررررذا افررررون  ألن نمق ررررو  ررررون نورررررو  ررررفول، ففوررررل هاوم ررررو وحوولرررر  

الفول، فتغلغل  بي  فول ا يولة ال قيلة اتعود رة اتتقدمرة اتيدارة نشرالؤهو نلرد األ د، نند رذ 
ه ال قيلررة تقوبلت ررو، ففعررل الرررمك والسرر م فعلرره يف هررذه العررفول و ونرر  نملررق  رينييررز فررون  فيولترر
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. و ونرر  هررذه اتعر ررة قواررية، دامرر  ميلررة 1هزميررة األنررداء، لقررد ديرر  هررذه اتعر ررة مبعر ررة العاررالم
الن و ، حل حلول الظالم، انتعر في و  رينييز فرون  و رون هرذا االنتعرو  األول لره، ون روب نردوه 

(   يسود بسالارل اريوف م، ونلقروا ننرد قدميره، واريوف م و نروهنم 70واقتيد إليه ) ( نل  قتيل،6ر  5)
قتلرررة غر  رررة، وذلررر  بغلررري م يف  70معلقرررة يف  قرررومم، و رررذ ر نن  رينييرررز فرررون  نمرررر بقترررل هرررفالء الرررر

. فرررروفتتك بررررذل  إاث و ا ررررول والرنرررر  يف نفرررروق ا عرررروم، و ررررو  ذلرررر  مررررن لررررواكم 2القرررردو  نحيرررروء
 .3هذا العدام إن انعوو ألوامر رينييز فون الق و ل اليت  ولف  نليه حيومته وترت  نلد

اقتضررر  معرررلعة  رينييرررز فرررون  نن  تعرررول  مررر  مررروغرل فرررون وذلررر  ب ـ صـــراع التحالفـــاتم 
للقضرروء نلررد التتررو  ننررداء االثنرري، فررناك االثنررون يف حرممررو مرر  التتررو  وقضرريو نلرري م وال ارريمو ق يلررة 

نوميرررون واتعررررول نن النوميرررون نحلرررعف م مرررو وقررر  مرررن نرررزاو بررري ملي رررم اتر يررر ، وريونررر  مرررن ق و رررل ال
 اتاينرر  فررون  ونفيرره  بو ررو ول  الررذي تعرررد هلارروم رينييررز فررون ومغرررل وارروند نلررد ذلرر  مررو 
وق  من نحدامل يف منغوليو يف النعر  ال رو  مرن القررن ال رو  نورر، ناث مرو ايوارة احليومرة العرينية 

ت اررر  ناررررو  ررري يف العررري الورررمولية، السيوارررة الررريت د ريررر  نلي رررو فضرررالد نرررن نوامرررل اليرررة، إذ ان
نارام  ينية ند دو وهرجل ايوارة اج قروو بري الق و رل، وبري الزنمروء وحرر  ملر  العري الورمولية 

م تقرر  معر  احلررب لعروحل احللفروء، 1194نلد نن  تيذ من اليرا   واتغرول حلفروء لره، ويف ارنة 
اليرا رر  بلقرر   وانررج ، ويفررر ابنرره بةقيررة يف اررل  الرريش،  ن ونلررد ارر يل اتيوفررأو حظررجل ملرر  

 ررو   اررناون ، وحرروك رينييررز فررون ن ضررود لق ررود مررن نلقرروب التوررر  ، غرر  ننرره يل  ضررو و يف الرفعرررة 
األلقرروب األفرررل، نلرررد نن الق و ررل الررريت نحسرر  ابلت د رررد مررن ريونررر  رينييررز فرررون، نلفرر  حلفرررود، 

لتوجييون والقنقرام والتترو ، ومرن ملرو  م  تو ترو  ملر  اتر ير  دفل فيه، ق و ل ريوا ام واتر ي  وا
وريومو رررو ملررر  الواررر ام، واتفرررق هرررفالء احللفررروء نلرررد نن خيترررو وا ريومو رررو  روفرررون إمربامرررو  نلرررد 

م، ويل  ل رر  الرريش الررذي حوررده ريومو ررو نن اهنررزم وت رردد 1201الق و ررل الة يررة اتغوليررة وذلرر  اررنة 
ريومو رررو جنرررك فيمرررو بعرررد يف ا تسررروب ثقرررة ارررناون ووالرررده مررروغرل  م، غررر  نن1202ر  1201ارررنة 

 .4فون، ويف  وهلمو نن حليف مو السوبق رينييز فون
م  ررون اتسرري ر نلررد ق و ررل 1203هررر 599يف اررنة  جـــ ـ حــرب جنكيــز خــان مــع ملــك كرايــ م

، و رررون الرررةك اتورررو قة )وانرررج فرررون( مرررن ق يلرررة  را ررر  نو  ر ررر  نو القرررو ايم الررريت ترررد ن ابلنعررررانية
رينييز فون من غر  ق يلتره، ولينره مف رد لره ومرالكم لره منرذ ال فولرة، يل  ررت انتعرو  رينييرز فرون يف 

                                                           
 دي  بذل  ألن رينييز فون ااتيدم العاالم حلمو ة رينوحه األ سر اتيوول. 1
 .41اتعد  نفسه  ر 2
 .50اتغول للعر    ر 3
 .51اتغول للعر    ر 4



 44 

نيررون  ؤاررروء ق و رررل اليرا ررر  حلفو ررره فأحلرررمروا لررره الورررر ارررراد ووشررروا ننررره إن وانرررج فرررون حرررل اممررره 
و)ريومو رررو( نررردو األفررر  اب يونرررة، وهرررم ابنتقولررره، ون ادوا قتلررره بزنومرررة  تو توبررر  برررن مررروغرل بررر  ، 

رينييرررز فرررون اللررردود ويف مسررروء نحرررد األايم، بينمرررو  رررون رينييرررز فرررون مررر  ارررتة نلررر  مرررن ارررو بي م 
تعع  م العو الم معسيراد يف نحد اتنومق، نفربته دو ايته  ن ق و ل اليرا   تتام ، وتتقررب مرن 

مرن نردوه ألنره  معسيرهم داللة نلرد نرزم م اهلاروم لريالد نلرد اتعسرير، وقرر  رينييرز فرون الرتملص
حلعي  جتوه فعمه من غحييت القوو والسرنة، ألن العرو الم برفقتره، تر ر  العارالم الريت تسرع  و 
ال  ان، والعاالم اليت جترهو المول، يف هذا الوق ، انضم إن رينييز فون غالمون من فردم وانرج 

 .1فون، فأنلموه ابلقضية ونن وانج فون  ر د الق و نليه
 فون ُف  ته ومل  من قودته تنفيذهو حرفيود بيلاي دقة وُهُدوء وانتظوم و ون  ف ته: وحل  رينييز      

ن ر اررع  اتوشررية والعررو الم نلررد نن تر رر  ناررالم الررراي ا فيفررة الرريت جترُّهررو المررول، وتسرر  إن موحلرر  
  م.  12مستو  إن فل  من قه اتعسير بر 

   اهنو،  مو لو  ون اتعسير آهال.بالعاالم ة، والنو  مضرمة في و، و ب ر ترك ا يوم منعوب
ج ر قيرروم  رينييررز فررون  ودونررة بسررة انسررعوب اتوشررية والعررو الم يف  رر و  اليرروم الت رروت، احنررد م ق و ررل 
اليرا   إن معسير رينييز فون وتو  نوا اتعسرير فوليرود وندواتره فيره، انتقردوا  ن رينييرز فرون قرد 

 ون رينييرز فرون ُمتيفيرود مر   ريولره   ن يف تعق  م،وفزنود، مو ريعل م  ت ومأو فر  برريوله ونو الته فوفود 
راء، وت ررو تقرررد م  فررر، ات  رررود نمررر مراق رررة ال  ررة لليو اء ن د مرتفعرره،  فعررل و نرررن نندا رره، هنرررر  ررغ 

في ولة اليرا    ا فيفة من و تس ق ال قيلة، انقو رينييز فرون  ودونتره فارأو ر نلري م وقتلروا دير  
مقدايمة العدواي، ونابدوهم دون نن  يون للقسم األ ررب نلرم برذل . وبعرد مردو ي رر وانرج فرون وقودتره 
 قررودون القسررم األ رررب مررن قو اترره وهيررذا فقررد دنرر  اررونة اتعر ررة احلودررة فوحلرر  رينييررز فررون ف  ترره  

  وآلا:
 ن ر اهلاوم نل نندا ه ق ل م ودت م له.
  ننداءه نقول منه.ب ر ندم القيوم ماوم ري  وي، ألن  

ج ر اجارررتفودو مرررن األ د ري رررد اجميرررون، لرررتاليف نقرررو العررردد يف هرررذه األثنررروء، هامررر  في ولرررة العررردواي 
ون بيرر  رينييز فررون  حيرر  ااررتدند نشررا  قودترره، وحومررل لررواء الق يلة)ريلرردا (، و لف ررة إبحومررة 

جنررك ريلرردا  حبر ترره، ةررو نريرررب رينررو  العرردواي األ سررر واحررتالل تلاي ريو تررو  اليررو ن فلرر  هررذا النررو ، و 
قو و اليرا   نلد االنسعوب قليالد، بينمو  ونوا يف نوج هاوم م وااتمر القتول حرل حلرول الظرالم، 
حي  قوم رينييز فون ماوم نني  اة به انسعوب ريلدا  و   رينك الظرالم وانسرع  رينييز 

                                                           
 .42الغزو اتغوت لداي  اجاالم  ر 1



 45 

اليرروم الت رروت وهررو بقوترره هررذه وبعررد فررون  برريولرره شرررقود، لعلمرره  نرره ال  سررت ي  منوكلررة نندا رره  رر و  
 انسعوب رينييز فون انقسم  رُيويب إن معسير ن متنوفسي:
 ن ر معسير وانج فون  ومن انضما إليه بعد انتعو ه نلد رينييز فون.

ررز محلررة قو ررة،  ب ر معسررير رينييررز فررون ومررن توافررد إليرره جاررنوده وقرررا  رينييررز فررون إابدو فعررمه، فا  
انررج فررون دون ارروبق إنررذا ، وليررجل  تأ ررد مررن نرردوايه ااررتيدم  الر تررل ا رروما  وتقررد م حنررو معسررير و 

فأ ال نحد قودته اتو و  ن بعفة الريا، حومالد معه نحرد ننرالم  رينييرز فرون  ليرجل  تظروهر  نره 
ريروء الريأرود، َهرَراب مرن اروء معوملرة رينييرز فرون لره وترو و رل هرذا الرارول إن معسرير وانرج فرون يل 

ابداينروء الراارول، فرأ اد التأ رد مرن  رعة اتعلومروم فأ ارل معره نردداد مرن  ريرول فيولتره  قتن  األف  
ة ابلقرررب مررن معسررير وانررج فررون ونلررد تررل مورررل  رروا ه، فالاررت الو اتن قررة مررن نلررد قمررم موررر 

ن اد  اول رينييز فون نن  ع جل إشو و لسريده تدلره نلرد معسرير األنرداء وترو يل  رتمين مرن ذلر ، 
م ق و بسرنة وهجل   ز نلم رينييز فون الذي ااتعع ه معه نلرد قمرة الترل، ن ترريرل ابتير حيلة و 

نرررن ريرررواده، مواررريود حررروفر حعرررونه بيرررده، وترررو ارررأل نمرررو  فعرررل، نريررروب: ننررره وريرررد حارررراد يف حررروفر 
حعونه، وق ل نن  نت جل هذا الراول من  ف  احلارر اتوهروم مرن حروفر حعرونه  ونر  مقدمرة رينييرز 

بنتياررة ااررت النه، بررل  1ريررول وانررج فررون ونارررمم، ويل  عررد  اررل وانررج فررونفررون قررد نم قرر  نلررد   
 .2ريوءم فيول رينييز فون نلد حي غرو، فأنمل  السيول يف  قوب  ريوله

رير  وانج فون وابنه تو تو ب ، وفرا هو بي، وهن ر  العور و وار  النسروء ووقر  ريومو رو بيرد رينييرز  
،  مررو قتررل وانررج فررون وابنرره 4  نو رروله وننضرروء ريسررمه، وق عرر3فررون، فررأمر ىنقرره ىيررو  مررن احلر ررر

، وبرذل  5بعد فرا مهو من ق رل نت ون مرو ون ارل  نق األب بعرفيعة مرن فضرة هد رة إن رينييرز فرون
انقرحل  ق يلة القو ابم، ونفذم الق و ل الضرعيفة من رو والقو رة نلرد افرتالل ندايهنرو تعررد ال ونرة 

 ل مو لد  و مرن آاث  اتد نرة وفال رة العلروم، وبعرد هرذا   واجفال  لسيد آايو الد د، ريول ة مع و
ننعم رينييز فرون نلرد الغالمري اللرذ ن ننلمروه ماروم وانرج فرون وذ  رت م، فاعل رم )ترفونيرة( ر ني 
نحرا  ر ال  يلفرون بورجلء مرن احلقروت السرل ونية، ومرو  غنمونره مرن الغرزوام تيرون هلرم ابليومرل، وال 

مررو نن رروهم احلررق لرردفوهلم إن اتلرروك برردون إذن، ونرردم معرروق ت م أيفررذ من مررو ني شررجلء للملرر ،  
 .6نلد إي ذن  إن تسعة ذنوب
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األو غرو  ي و رون  عمرل  وت رود تلر  النوميرون، مرن ومن الذ ن وقعوا يف نار رينييز فرون اتأتجنرو، وهرو  
اللغرررة  فأدفلررره رينييرررز فرررون يف فدمتررره، وقرررر  اارررتيدام األو غو  رررة، وترررون هرررذا الرريرررل تعلررريم هرررذه

برن قروي نلرد ن رواتي  1ذو توبت و ألبنوء رينييز فون ونبنروء ال  قرة الراقيرة مرن اتغرول، و رون هلرم نفرو 
 .1رينييز فون وفليفته يف احليم

 
 اثلثا م مملكتا، النيمان وخضوعهما حت  سيطر  جنكيز خان.

هم  قروو نوتيرة ذام  ون النيمونيون مي لون إحدل القول اليربل اليت ريومر  اتغرول يف ي رو ه وبرروك  
إمربامو  رررة مشلررر  معظرررم ن احلرررجل قرررو و آاررريو ونريرررزاء   ررر و مرررن نو اب، والنيمرررون  رريعرررون يف ن رررل م إن 

ن احلررجل )النيمررون( قرردميود تعررد حلررمن احلرردود التقر  يررة التوليررة، حيرر  ررردهو  ونرر  العنعررر الة ررجل، وقررد  
يررروم ق و رررل )االو غرررو  ي(، نمرررو مرررن الورررمول ن احلرررجل ق و رررل )القرقيرررز(،  مرررو  ررردهو مرررن النررروب ةتل

حدودهو مرن الوررت مال رقة أل احلرجل ق و رل ) را ر ( و)اتر ير (، نمرو مرن النوحيرة الغربيرة، فيعردهو 
)القراف رررو يون(، و رررون ملرررو  م نو فررروغمم  سرررمون ) وتورررلوك فرررون(، وهرررجل  لمرررة تعررر  العظررريم، 

ة حيررومم ونظرروم جمررتمع م، ونررودامم . اخل،  مررو خيررربغ برذل   شرريد الررد ن، ونمررو مر قر…ال رو ، القرروي
وتقوليرردهم فقررد  ونرر  شرر ي ة مررن ا تمعرروم ا رروو و هلررو،  رروتغول وغرر هم مررن الق و ررل ال دو ررة الرنو ررة 

 .2األفرل
وقرد  ونرر  دولرة )النيمررون( مرن ن رررب الردول يف واررز آاريو وذا اررل ون واار  وريم ررو ملر  واحررد،  

فرررون، نلرررد  نق ق و رررل اتغرررول، جنرررد نن اتمليرررة النيمونيرررة إال ننررره يف الوقررر  الرررذي ي رررر فيررره رينييرررز 
مقسررمة إن قسررمي، شرررقجل وغررريب، وريم ررو نفررو ن  ررل واحررد مسررتقل نررن ال ررو ، فيررون )بررو رون 
فررون( ريررم ةليررت م الغربيررة، و)بي وقواتاينرر ( ريررم اتمليررة الورررقية، ونظررراد تتومخررة احلرردود الورررقية 

د ) را  ( و)اتر ي (، فقد  رون مرن نترو ج  و ثرة معر رة )و  رو( وقترل تملية )النيمون( الورقجل حلدو 
)نونررر  فرررون( نن ن ررر ع  األ احلرررجل )النيمونيرررة( مفتوحرررة نلرررد معرررراني و نمررروم الالريأررري مرررن ق يلرررة  
 را رر  اهلو بررة مررن ارري  رينييررز فررون، فنررتج نررن ذلرر  جترردد العررراو برري رينييررز فرروم مررن غحيررة 

ة نفرررل، فقررد انت ررد ذلرر  العررراو الرردامجل اتر ررر بررزوال الرردولتي ومليررجل )النيمررون( األفررو ن مررن غحيرر
)النيمونيتي( والقضوء بعو و هنو يرة نلرد اارتقالهلمو  قروتي مسرتقلتي يف وارز قرو و آاريو، فقرد قترل 
األفرررررو ن نلرررررد التررررروات، وامتعررررر  إمربامو  رررررة رينييرررررز فرررررون الوررررروبة النوهضرررررة اتمليتررررري والت مررررر  

 ازن من ن احلجل دولة اتغول.ن احلي مو لتع ك ريزء ال  ت
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م فربا ررررر ر مررررو ق، نقررررد رينييررررز فررررون جملسررررود نومررررود، 1206هررررر لورررر ر  ريرررر ، اررررنة 602ويف نرررروم  
واريتمونود نموميود، حي  ل تنعي ه  يرون ننظرم نلرد دير  ارو   ا يروم يف منغوليرو ومرو ريوو هرو يف 

وقرر  ا رروج فرو ج ن روت  ال لدان ويف هذا االريتموو، ننلن رينييز فرون نرن ف رة ريد ردو لفتوحوتره
 .1منغوليو، ونور يف هذا االريتموو قوانينه اتو و و يف التو   ، اتعروفة ابليواو

 
 رابعا م بناء اإلمرباطورية املغوليةم

يل تقتعررر ري ررود رينييررز فررون نلررد توحيررد الق و ررل اتغوليررة، بررل  ونرر  ف رروو التوحيررد نق ررة ان ررالت  
العرويل اتعررول آنرذاك، فيرون نليره لتعقيرق موررونه ال مرو ، نن  ل نروء إمربامو  رة تورمل معظرم نحنروء

 تعرك يف دي  االجتوهوم، ونن  واري ه فعو ود متعددي النسيوم وال قوفوم و ررك رينييرز فرون 
 لتعقيق نهدافه وفق ا  العمليوم العسير ة اتر زو والود دو التعقيد، وذل  حس  مو  لجل: 

 
 ـ اجلبهة الصينيةم1    
 العمليات العسكرية ضد بالد الصني الشماليةمـ    
 متـ مملكة التانغو  ه   

، نو ةليرررة ارررجل ر هيرررو، يف الت ررر  وهرررجل احلرررع  اتمولررر  مم رينييرررز فرررون نوالد ةليرررة الترررونغو هررروري
الررر المل الررريت تقودررر  النفررروذ يف العررري، ف إارررتيال ه نلرررد هرررذه اتمليرررة  سرررت ي  ان  رررتعيم ب ر رررق 

 من ري ة الغرب ةلية  ي، العدو التقليدي للمغول.  العي إن تر ستون ورو ر
هرررر 604م، 1205هرررر   602يف السرررنوام  مون بررر المل غرررزوام حلرررد ةليرررة الترررونغو قررروم رينييرررز فررر

ر  جيل  فلرررك يف دفرررول نو رررمت و نرررن م فو تسرررك ديررر  ن احلررري و ولينررره1209هرررر   606م، 1207 
نن وافررق نوهل ررو نلررد الق ررول ابلسرريودو هسرريو الرريت حو رررهو مررو الد، ويل  فرر  نن ررو احلعررو  إال بعررد 

  ك رينييرز فرون ، وبذل  ن2م، ودف  الز ة لنييز فون1209هر   606اتغولية نلد ن احليه نوم 
، ني إقلرريم  ونسررو العرري  احلرروت، وارر وب نو دوق ونلدشررون الرريت  ونرر  تعترررب مارريد ةليررة التررونغو 

ذا مررو ن اد نن  تيررذ لنفسرره مرروما قرردم يف من قررة حدود ررة مرر  العرري، فيررون نلررد القو ررد اتغرروت، إ
 .3ن احلجل العي نن   وريم ةلية  ي اليت  ون  تت   هلو بعو موا   الةك واتغول

 ب ـ مملكة كني"مملكة الاهب"م
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عرودف و فرالل غرزوه تمليرة واري   رينييز فون، يف هاومه نلد ةليرة  ري القو رة،  رعوابم يل  
لتععرررينوم اتنيعرررة، وحرررروب احلعرررو  الررريت يل  يرررن رييوررره قرررد ، وتتم رررل تلررر  العرررعوابم ابمالترررونغو 

انتود نلي و بعرد، إحلروفة إن وريرود ارو  العري العظريم، وحعرونه اتمتردو مرن الوررت إن الغررب، ةرو 
شيل فز دفوو مسرتمر حلمو رة ةليرة الرذه ، وتوري ر  ننظرو  رينييرز فرون نوالد إن التعرول  مر  

ي يف منغوليو الدافليرة حوليرود،وجنك يف إقومرة حلر  مر  ملي رو، ق و ل األنغوم اتقيمة مشول او  الع
نغرررروا الررررذي  ررررون  عترررررب، نظررررراد توقرررر  ةليترررره و بعررررد نن وافررررق نلررررد تررررزو ج إحرررردل بنوترررره للملرررر  األ

اجاررةاتياجل، واتعوهرردام اتعقررودو بينرره وبرري ملرر   رري حو اررود للعرردود العررينية، ومراق ررود نمينررود فيمررو 
هلذا، فعندمو حول  رينييز فرون ةليرة األنغروم، بردا و أنره فير  وارو ل دفروو و اء السو  العظيم و 

ةليررررة  رررري، دون ندىن ري ررررد ةيررررن، ونو ررررل حرررردود إمربامو  ترررره إن ا  ررررو  األموميررررة مررررن مواقرررر  
.و ون رينييز فون لد ه بدا ل متعددو لتعقيق نهدافه، فإذا ناز نن  قيق رو ابلقروو فوحلرل 1ا عوم

نظيمررود يف منغوليررو  ود م، درر  رينييررز فررون رييورر1211هررر   607والرررني. ويف نرروم ابلسيواررة واحليلررة 
الورقية، نلد حلفول هنر   ولي اارتعداداد لل اروم نلرد بيري، وب  يعرة احلرول يل جيرد رينييرز فرون 
 ررعوابم تررذ ر يف افررةات دفونرروم األتررراك واألنغرروم اتتعولفررة معرره ) مررو ناررلفنو(، وو ررل رييورره 

وفرب ال الد اليت اريتوح و، مرن دون نن  رناك يف االارتيالء نلرد مردهنو الر يسرية،  إن مشول العي،
فقرررد  رررون  نقعررره ات رررو ام اهلندارررية لرررذل ،  مرررو وقررر  رييوررره مرررو الد وهرررو  نتظرررر نمررروم قرررالو ارررو  

م، ويل  سررتول رينييررز فررون اررول نلررد 1212م  1211هررر   609هررر   608العرري ومضررد نومررو 
تلرر  الرر الد  ررع ة التضررو  ا، وتتيلل ررو االاررل ري ليررة متدافلررة، وميررر  مرا ررز قليلررة األمهيررة، ليررون

اررو  العرري فالهلررو، مررن فلرريج بتورريلجل إن الن ررر األ ررفر، ن إن الوررمول مررن بيرري واتتررونج، ننررد 
مشرررول شرررون ارررجل، فرررو تفد القو رررد اتغررروت إبحرررراك بعرررو االنتعرررو ام غررر  احلودرررة،  مرررو حعرررل نررروم 

يف معر ررة ري ررل  ررجل ر هررو الواقرر  برري بيرري و ولررون و رري رينييررز م 1213هررر   شرر و  ر آذا  607
ا وحلرررعي 2م ننرردمو اث  نحرررد نمررراء ا  رروي1212هررر   608فررون الفر ررة السرروحنة، يف  بيررر  األول 

لسرريودو  رري، وننلررن أت يررده للفرروتك اتغرروت، فأارررو األفرر  إن دنررم األمرر  ال ررو ر ون اررل نحررد ننوانرره 
م ليرروو ر اينررج رينرروب منوررو اي، ليررن القرروو اتغوليررة اهنزمرر  نمرروم نارروا  مد نررة القو ررد  رييرر   إن إقلرري

ليوو ر اينرج، فةارير  ريير  إن من قرة جمروو و ليعيرد تنظريم قواتره، ن ابغر  اتد نرة واحتل رو وننلرن  رجل ر 
م، توريره رينييرز 1123هرر 610. ويف نروم 3لو ر ليو مليود نلد شرع  ا  روي  ر  السريودو اتغوليرة
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إن العرري للمرررو ال ونيررة و ررون هدفرره السرري رو نلررد مر ررق  ولررون ر بيرري اجاررةاتياجل، فواررتون فررون 
نلرررد هسررروان ر هررروا، وهرررجل نول مد نرررة حعرررينة نلرررد هرررذا ال ر رررق وارررق   بيرررده، ت ونرررود، ابو  ر آن، 

ي وهواي ر الي، ن اريتروك ةرر تورو ر  رونج ر  روان غن ر  رو  اتظلرم، رينروب غرريب هرواي ر الي، الرذ
ترتعيم فيرره حعررون منيعررة تسرري ر نلررد اتن قررة الريت  نعررد  من ررو السررو  العظرريم حنررو بيرري، ن و ررل 
رينييررز فررون إن مرردفل ارر ل شرررقجل العرري الي رر  اتمتررد مررن بيرري إن غن ر  ررنج، فسرري ر بررذل  

  ر  ررو نلرد ال ر رق اتفد ررة إن األ احلرجل العررينية ويف اتن قرة الوررمولية الوررقية اارتون نلررد قلعرة  ررو 
الرريت تررتعيم ابتمررر الر يسررجل مررو برري ريي ررول  شررونش ر ا  وبيرري يف الوررمول الغررريب للرر الد، ااررتول  
قواترره نلررد ات ر تونررش اتعقررل اهلرروم الررذي  قرر  برري ف ررجل اررو  العرري، و سرري ر نررل إقلرريم شررون ر اررجل 

ر شروو، يف  بير   انت ز رينييز فون حولة الفوحلد النوجتة نن قيوم نحد األمراء بقتل مل  الذه  وي
 م، وقوم ماوم واا  نلد واز ةلية  ي من ثالثة اوو .1213هر آب ن لول 610اآلفر 

قود بنفسه الريش األوارز ومعره ابنره تولوي تروت  وكحر  مرن السر ل العظريم، ار ل العري الوررقجل إن ـ 
النروب، فن ر  واز العي، متان و اهلاوم نلد بيي بعد نن وحل  قروام ق ولت رو، ن انع ر  إن 

اتررردن ت ونرررود، بررردءاد مرررن ابو ر ترررونج رينررروابد حرررل بيررري مشررروالد، ومرررن بيررري ق ررر  رينييرررز فرررون مسررروفة 
ميرررل مرررن الورررمول إن النررروب ويل  توقررر  إال ننرررد و ررروله إن هرررو ر ابي، نلرررد الن رررر 300ريرررووكم 

ريره رينييرز فرون األ فر حي  يل تست   فيوله ن و  الن ر لغزا و ميوهه وارنة ريراينه وبعرد ذلر  تو 
إن اتن قررة النوبيررة الورررقية وو ررل إن ارر ل شررونتونج ا عرري ، ونحتررل مد نررة تسررجل ر اتن ن انتقررل 
إن مرتفعرروم اتي ر شرررون وارررو  حنرررو الوررررت واررري ر نلررد مد نرررة الن ر شرررون نلرررد الونررر  األقعرررد 

نوء بعرو احلعرون ، ابارت 1حلدود إقليم شونتونج، فسق   بيده القالو العينية الواحدو تلو األفررل
 .2اتنيعة اليت ناز نن اقتعوم و، ن  ري  او  العي العظيم، بعد ان هن  ا ل العي الورقجل

نمو النو  األمين من اليش، الذي قوده ريوريجل وريغتوي ونو توي، نوالد رينييز فرون، فسرو  إن الق روو  ـ
 رنج يف مقومعرة هرونون، مشرول   الغريب من هو ر ابي نن مر ق بوا ر تنر ك وشرونتو، واقرةب مرن هرواي ر

الن ررر األ ررفر، ونرررب آفررر الررتالل اتنيفضررة يف اتي ر هررونج و ررعد بعرردهو إن إقلرريم شررون ر اررجل، ن 
توريرره نرررب حررود هنررر فن  الررذي  قسررم اجقلرريم اتررذ و  إن قسررمي يف جمررراه اتتارره مررن الوررمول إن 

ريوا ه وهجل مردن: ابي ر ابنرج، فرن ر  النوب، وبسز اي رته نلد اتدن الواقعة نلد حلفتيه فن  ويف
توجل، وهسن ر توو،  مو ااتون نلد مد نة اتي ر  روان، حوحلررو إقلريم شرون ارجل، ن  رير  إن ارو  

 العي العظيم نن مر ق اتي توو واتتونج.
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نمو اليش ال ول  الذي قوده قواو  نفو رينييز فرون فسرو  مبعروذاو بيري مت عرود ال ر رق السروحلية مشروالد ـ 
ض  اتن قة الواقعة مو بي شون ر هروي  روان وريي رول  شرونش ا  ن توريره للسري رو نلرد منورو اي ونف

م انت ررز رينييررز 1214هررر 611العليررو، يف إقلرريم هنررري نرروا واررناو ي و رروالد إن هنررر آمررو  ويف نرروم 
فررون فر ررة م ررود و إمربامررو  العرري إن نرررد العررلك نلررد ان  ضررم رينييررز فررون  وفررة الرر الد الرريت 
فتع و يف العي اواء  ون  دافل او  العي نم فو ريره، فرأنلن رينييرز فرون موافقتره نلرد ملر  
اجمربامو  ومو إن اريتوك القو د اتغوت او  العي، يف مر ق نودته إن منغوليرو، مرن ةرر تورو ر  رونج 
 ررر  رروان، حررل نرردل اجمربامررو  نررن فيررررو العررلك وشرررو يف  عرري قالنرره وحعررونه، ونقررل نو رررمة
مليرره إن مد نررة  رروي فررونج، يف رينررويب الرر الد، لتيررون نقرررب إن ارروحة القتررول ات  ررود بيرري يف ن رردو 
ولده، فمو  رون مرن رينييرز فرون إال ان اارتدا   يوشره ونرود مسررنود إن العري واشرت   مر  الريش 

 .1م1215هر 612العي  يف معر ة فو لة اق   نلد نثرهو بيي يف ن دي اتغول نوم 
 م مقومات املشروع املغويل   عهد جنكيز خانمخامسا  

 ررون رينييررز فررون  تعرررك مررن فررالل موررروو خيرردم نهرردال اتغررول يف التوارر  والسرري رو والنفرروذ واهليمنررة 
 نلد قيودو العويل آنذاك وقد الحظ  يف د اايت نهم مقوموم اتوروو اتغوت واليت من و:

قيود ة مرن ال رراك األول دعرة لره ابلتغلر   ون  شيعية رينييز فون ـ شخصية جنكيز خانم  1
العسيري نلد  ل من وقر  يف وري ره مرن دول العرويل وشرعوبه يف القررن اتريالدي ال ولر  نورر، وقرد 
نقوم من نفسه حو مود نلد نع  العويل اتعرول يف ذل  الزمن، وناث  لدل ال ور فوفود  هي رود اارتمر 

ن ادرره تيمرروريي، ني الرريرررل الفرروالذي، و عرفرره الترررو    قو مررود يف ننمرروت النفررروق نرييرروالد ند رردو،  رررو
 ابام رينييز فون و ون هذا القو د اتغوت غبغة يف:

 ر التنظيم وبنوء اليش.
 ر االاةاتياية.

 ر التيتي .
 ر التي يز.

 ر معرفة الرريول.
 ر افتيو  األنوان.
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 ل رو هومرة للعسرير ي واتردنيي ر ا توول نقو  الضع  لدل اآلفر ن وتسي هو لعوحله وهذه اتميزام  
نلررد اررواء، والعوقررل مررن  سررعد إن اتعرفررة م مررو  يررن معررد هو، ألن اتعرفررة قرروو، وألهنررو نرررباق   رردد 

 ، و  دي إن معرفة احلقو ق ونارا  التو   ، وقيوم الدول، وتوا  احلضو ام.1يالم ال ل واال جتول
نيرة، قروي ال ردن ن رل  الررنق ابارت نوء بعرو الورعر الرمرودي  ون هذا الزنيم اتغوت مو رل القروام، متري ال 

اللون، ونينوه  عير  اهلرر و رون ال  رتيلم غر  اتغوليرة ابجحلروفة إن ن رو ام  رينية ويف حيوتره ا و رة،  مرو 
يف حيوترره العومررة، فإنرره غد اد مررو  ررون  ت رررل يف تعرررفوته، ا و ررة ولررذل  احررتفظ بنوررومه العقلررجل وال ررد ، 

 و ررة، و ررذ ر ال رروح ون  نرره يل  ررنغما قررز يف الت رررل النسررجل و ونرر  اتترر  اتفضررلة لرردل رينييررز حررل الن
لي مررو م رردنود ويل  يررن غر  ررود نررن ملررذام ا مرررو، و وررةك يف  ال ولررو و حررالم العرريد، و ررون يف   فررون لع ررة

للورررراب  ن هررذه اتتعرررة مرر  ديررر  بررر  قومرره، وليرررن نلررد نيرررا ابنررره وفليفترره نوغررروداي، فإنرره يل  سرررمك 
 يرررون متسرررل ود نليررره و رررون  عررررب نرررن  ن ررره يف هرررذه العرررودو بقولررره: إذا اتررررء يل  سرررت   االمتنررروو نرررن ا مررررو، 
فلييت  ابلورب ثالمل مرام يف الو ر وإن هرو فعرل ا  رر مرن ذلر  فإنره  رتير  ريرميرة حبرق نفسره، وإذا 

ذل  انظم فضالد، وإذا يل  وررب شرب مرتي يف الو ر فلذل  افضل، وإذا شرب مرو واحدو يف الو ر فل
 .2اترء مخراد ابترو فذل   يون نمالد نظيمود  ستعق ال نوء والتقد ر

 رون  تمتر  بوراونة فو قرة و قرد  الوراونة لردل األ ردقوء واألنرداء نلرد السرواء وقرد شرق ـ شـ:اعتيم
بره ابلوراونة مر قه إن السل ة ابلعمل حلد نغق  ونوا نلد شاونة فو قة، ومرن األم لرة نلرد إناو

ننررره يف هنو رررة اتعر رررة الررريت ننتعرررر في رررو نلرررد السرررل ون ا ررروا كمجل ريرررالل الرررد ن، ننرررد هنرررر السرررند نررروم 
م فقد بلش إناوبه بواونة فعمه الووب،  غم مو انةاه من نا  لفرا ه ابلقفرز مر  ريرواده 1221

انتررب ريرالل الرد ن  إن الن ر إن حد محله نلرد نن   تر  قرو الد  م رل هرذا جير  نن تلرد النسروء وقرد
)ابالفراريرررو(  ومرررود و رررون قو رررداد ناررر اد لد ررره قرررو الد لررره: إهنرررم  ه، وارررأهل3 رررنواد لررره  يف الوررراونة واجقررردام

 دنون  ب الد نظيم القد و فمو هو دليلر  نلرد ذلر ؟ فأريروب رينييرز فرون يف  ر وي،  نر   ومرود 
 يمنررون لقتلررجل ننررد  وحلررة وقررد نارر  نلررد ريرروادي وحيررداد يف الفررالو وقررد انةحلرر  اررتة  ريررول  ررونوا 

نن ن رروب  ذل، وقررد دون هررودت م بسرريفجل  رر  وابررل ارر وم م، وقتلررت م ديعررود، واتبعرر  مر قررجل 
مرر م ب ر رق نررودا، ابتيرون الررذي قتلر  فيرره نولأر  األنرداء فوريرردم فيروهلم مليقررة ومرن ال  عترر  

)ابالفراريرو( و ردليل نلرد مو، فواتولي  نلي و. قص رينييز فون هذه احلودثة  اواب نلرد ارفال 
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شرراونته و ارره واألهررم مررن ذلرر  ننرره  ررون  ف ررد مررذه القعررة انتقرروده  نرره  تمترر  حبمو ررة دوو ررة: لقررد 
 .1قر م السموء ر نلد حد قوهلم ر ننه لن ميوم قتالد وقد قتل دي  نندا ه وااتون نلد فيوهلم

ون فيرره شرراونة فو قررة، و ررون  ررون اررييود يف ميوفررأو حلرر ومه ليررل نمررل  ظ ررر   ـــ الســخاء والكــر م 
معروفرررود ابلرررود واليررررم، وةرررو ذ رررره الرررو   ننررره يف هرررذا ا لرررق، ننررره قررردم لررره بعرررو الفالحررري ابلعررري 
ثرالمل ب ييروم، فلرم  تفررق نن ننرد رينييرز فررون نحرد مرن ا زاند  رة فقررول لزوريتره  فروتون : نن يرره 

ريررداد فوررع  اترررنو ممررو وقولرر : هررذ ن القرررمي اللررذ ن يف نذنيرر ، و ررون في مررو ريرروهراتن نفيسررتون 
انظر إن غ ه، فإن هذا ال  د ي مو مهو، فقول: ندفعي مو إليره فإهنمرو ال   يترون هرذه الليلرة إال ننردك، 
وهررذا الرريررل ال مييننررو نن ندنرره  ررذه  ننررو مقلقررل ا ررومر و مبررو ال رعررل لرره شررجلء بعررد هررذا، وإن 

مرررو إليررر ، فونتزنت مرررو فررردفعت مو إن الفرررال ، ف رررو  هرررذ ن ال مييرررن نن نحرررداد إذا اشرررةامهو إال ريررروء م
نقلرره ممررو، وذهرر  ممررو ف ون مررو لرر عو التاررو   لرر  د نررو ، ويل  عرررل قيمت ررو فعمل ررو التررورير إن 

. واريتوك  ومود يف اروت، فررنل ننرد بقرول ننروابد فأنا ره لونره، ومولر  نفسره 2اتل  فردمهو نلد كوريته
ولا، فوشررةل احلوريرر  منرره بربرر  ابلررا، فلمررو وحلررعه برري  د رره إليرره فررأمر احلوريرر  نن  وررةي منرره ب رر

ننا ه وقول: هذا  له ب ولا؟ فقول: وبقجل منه هذا ونشو  مو بقجل معه من مول، فغضر  وقرول: مرل 
. ونهدل له إنسرون  مونرة فيسررهو وفررت ح  رو نلرد 3جيد من  وةي منه م لجل، متموا له نورو بوالا

 بوالا وننود الو   نند ذ ر هذه احلودثة:احلوحلر ن، ن نمر له بعدد ح  و 
 فلذل  تزدحم الوفود ب وبه    

 م ل اكدحوم احل  والرمون          
 

ـــ غريدـــيم  رررون مفرمرررود يف الغررر و نلرررد  رررل شرررجلء  عترررربه مليرررود لررره، ف عرررد احرررتالل مد نرررة ريو فنرررد، نررروم   ـ
ب بيررررن م، دون نن م، تقواررررم نوالده: ريوشررررجل، وريغ رررروي ونوغرررروداي، ديرررر  الغنررررو م واألاررررال1221

 رفعروا من رو شريأود  ععررة ألبري م، وننرد نررودمم إن اتقرر اجمربامرو ي وريرردوا نابهرم يف حولرة الغضرر  
الوررد د وااررتعول نلرري م نن  قرروبلوه ويف آفررر األمررر  نل األوفرروغم: موفرروت، و و  رروريجل، وشررييجل 

ونررره نلرررد موقفررره قرررو لي: لقرررد نن نلررري م نن  تررردفلوا يف األمرررر، فرررذه وا إن مقوبلرررة رينييرررز فرررون  عوت 
غل نرررو ا ررروا كميي نوالدك و رررل يف اتد نرررة ملررر   رررد  ، وقرررد انتعررررغ يف هرررذه احلررررب مبعونرررة السرررموء 
واأل د، وحنن حل وم ، مفعمون فرحود واغت ومود، تروذا ننر  غوحلر ود نلرد هرذه العرو و؟، لقرد انرةل 
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ندرررك هلرررم اآلن نن مي لررروا يف حضررررت ،  نوالدك ى رررأ م وهرررم فرررو فون، لقرررد نن ررروا إنرررذا اد للمسرررتق ل،
فرر  غضرر  رينييرررز فررون بعررد هرررذه اليلمرروم، ووافررق نلرررد ااررتق ول نوالده، إال نن غضرر ه نرررووده 
للعول نند  ؤ ت م، ونفذم نريسود األمراء ال الثة تتع   نرقود ونند ذ ابد  ثالثرة نفرراد مرن احلررق 

قرروا غرر  نول تررد    م، نهنررم خيوحلررون نول ا ررو  ابلتواررز برردو هم قررو لي: نوالدك هررم  عررقو  ويل  تل
حرومم، فإذا نن  اثبرم نلد معوملت م نلرد هرذا النعرو، فقرد تتعرول نروامف م ننر  يف اتسرتق ل، 

نرررداء مرررن موررررت الورررما إن مغرمرررو، فو ارررلنو حلررردهم وارررنقوتل م  ررروليالب التي يتيرررة، وإذا نهنررروك 
من ذه  وفضرة وحر رر، ويف الغررب هنروك  اوندتنو السموء وانتعرغ، فسول متي  بيل مو ميليون

 .1فليفة بغداد، فأ النو حلده و ون نن كال غض  رينييز فون ونفو نن األمراء
ا تيرر  رينييررز فررون فظررو    هي ررة ومررذابك ند رردو مر عررة تقوررعر لررذ رهو األبرردان،  ـــ قســودي وكهاعتــيم

ويف )ال يلي ( ر ني األقروال  وهذه األنمول الوحوية يل تين غر  ة نلد ا تم  اتغوت يف ذل  الععر
اتأثو و نن رينييز فون ر مو  لقرجل الضروء نلرد هرذه النوحيرة مرن مسرليه، فقرد ريروء في رو نرن لسرونه: 
إن ننظم مسرو للمرء هجل هزميرة نندا ره، مرردهم نمومره، االارتيالء نلرد  رل مرو ميليرون،  ؤ رة ننرزا  م 

يرز فرون مب رل هرذه األحواريا، و رون ريني   يون، امت وء فيوهلم، حلرم نسرو  م وبنرومم بري ذ انيره.
 .2نن موونر ب  قومه ونودام نعره وبيأته  عرب

ـــ إخالصـــي ألصـــدقا يم  رررون  رررد قود  لعرررود ليرررل نولأررر  الرررذ ن  رررونوا خيلعرررون يف فدمتررره، ولنرررو يف   ـ
معوملترره لضرر ومه نحسررن م ررول نلررد ذلرر ، و ررون ميرردهم ابلنعررو ك القيمررة، ومررن األم لررة نلررد ذلرر : 

م والرريت ريرروء في ررو: اررييون نليرر ، ل لرروغ 1216وداي، ننرردمو ن اررله حلررد اتر يرر  نرروم و رريته لسرروب
هدف ، نن تس  نرب مضو ق ري لية نوليرة ونهنرو    ر و، و لمرو مولر  ال ر رق  لمرو دنر  احلوريرة إن 

 ه ررل نن تررد ك العرردو ونليرر  نن تنت  ررمرردا او فيولترر  واالقتعررود يف مفونترر  حررل ال ترهررق فيلرر  ق
جل ال  تسر   اللاروم نو احلرزام  ر  الرذ ل  رر  م روايك، وإذا فولفر  نحرد فوبعر  بره إت دا مود ليل

إذا  ن  ننرفه وإال فعوق ه بنفس . وتو  ون ولده ال ير ريوشجل موريوداد م  اليش بعفة قو رد ندرد 
فرمبرررو  يرررون رينييرررز فرررون قرررد اارررت دفه مرررذه اليلمررروم وفو رررة مرررو  رررون من رررو متعلقرررود ابلعررريد، ألن 

 شررر   ن القو رررد الفعلرررجل للعملرررة  رررون ىنبررره بعرررو و مفرمرررة، ويل  يرررن هنررروك ند رررون مغرمرررود   ريوشرررجل
ارروبوداي، القو رررد العظرريم والنررررال ا  رر  ا ررررب. و ررون رينييرررز فررون  ورررا  نلررد الناوحررروم الررريت 

م، نثرل نلنرود نلرد اروبوداي للنترو ج اتذهلرة للعملرة الريت 1223رقق و القودو و  ت  مو، ففرجل نروم 
يف غرررب  1222إن شررتوء نرروم  1220ر منررذ  رري  نرروم  1222دهررو مرر  كميلرره ريي ررة ر تررويف نرروم قو

                                                           
 .28رينييز فون  ر 1
 .28اتعد  نفسه  ر 2



 54 

إ ررران، وريو رييررو، والقوقرروك، و وارريو النوبيررة، وبلغررو اي اليررربل، وةررو قولرره نلنررود مررذه اتنوارر ة: لقررد غم 
يف ار يل اوبوداي نلد تراه، وفوك يف معو ك دمو ة ننيفة، ونرد حيوته ألنظم األف و  وات ول  

نو لتنو، وإغ لراحلون ننه نشد الرحلد، وبعرد ارني مرن ذلر  الترو    نروه مبوفروت ر وهرو رينررال نظريم 
، و رون  تعررل برونجل   ر  ننرد حعرول مرو يل 1ن ضود ر نلد نفا العو و ججنوكاته اتدهورة يف العري

فقرد ميردان القترول يف وادي  ين  توقعه،  أن ميل نحد رينراالته ابهلزمية م الد، ومن ذل  ننه بعد نن ت
ب وان يف نفغونستون، حي  م  ابنه ابلت   شرييجل  وتو رو مزميرة نلرد  رد السرل ون ا روا كمجل ريرالل 
الررد ن، فإنرره يل  عمررد إن لرروم نو تعد ررد لل فرروام واألف رروء وإمنررو ا تفررد فقررز ابنتقررود افتيررو  القو ررد 

الد: إن مرن نرودو شرييجل  وتو رو نن  نتعرر دا مرود، تيدان اتعر ة، ن وريه  المه إن من  ون حولره قرو 
ويل  سرر ق لرره نن ذات مرررا و اهلزميررة وقسررومو واآلن، وبعررد نن نرروىن مررن ذلرر ، فإنرره اررييون ن  ررر حررذ اد 
واحةااررود وحررل  ولفرروم الضرر و ، وهررجل تعوقرر  نررودو بعرررامة، فإنرره  عول ررو نحيرروغد برفررق وتسرروهل، 

 ارل اروبوداي وريي رة وتو وشرو  إن م رو دو ارل ون فروا كم م ننردمو ن1220ومن ذلر  ننره يف نروم 
نمررر  اتلررر  دون اجاررروءو إن نحرررد مرررن  منن  سررر وا فرررالل ةتليررروم نوهرررل هررررافقرررد نمررررهم ديعرررود 

بن رر  ريرزء مررن اجقلرريم  السريون، وقررد تقيرد ارروبوداي وريي رة مررذا األمرر، ليررن تو وشرو  دررك لنروده
األمررر إن إنرردام النرررال اتيررول ، لينرره نررود فعرردل نررن ييررز فررون ذلرر  مررول يف ابد  نوتررو بلررش ري

ذلررر  بعرررد تفيررر ، وا تفرررد فقرررز بتورييررره لررروم ننيررر  إن تو وشرررو ، وبعررر  إليررره بضررروبز  ورررو  ه يف 
، وهيررذا ابل قررة، واجقرررا  ابلفضررل، والتعررر  مررن الغرر و واحلسررد اللررذ ن نحلرررا   رر اد ابلعالقرروم 2القيررودو

برررروغبرم مرررر  رينراالممررررو، واباررررت ونته السرررري رو نلررررد الغضرررر ،  برررري األارررريند  اتيرررردو  وغبليررررون
ا تسرر  رينييررز فررون لنفسرره ونو لترره وفرروء ال حرردود لرره، ووالءد م لقررود مررن  ررل نولأرر  الررذ ن نملرروا 
معه، و ون هفالء ديعود  تقيردون بعرزم وتعرميم، يف تنفيرذ نوامرره وتعليموتره، وغد اد مرو فورلوا يف ترذليل 

 .3اتوان  واتووت الععوابم والتغل  نلد
متيز رينييز فون مبعرفته الفو قة للرريول وقد تره نلرد قيرودو القرودو،  ـ معركتي للرجال وقياددي للقاد م

ولررذل  ن رررش يف اجمربامو  ررة اتغوليرررة، قررودو نظررروم فوحلرروا حرررروابد   رر و بتي ررري  م ونلررد مسرررأوليت م 
، فرررإهنم  رررونوا  سرررومهون إن حرررد   ررر  اليليرررة و رررون هرررفالء القرررودو ننررردمو  يونرررون برفقرررة رينييرررز فرررون

والش ، بوحل  ا  ز وتنفيذهو    إشرافه ات وشر، و ون  دي  العمليروم الر يسرية الريت ريررم يف 
حيوته تعد  نرن قرا اتره ولرذل   عرود لره الفضرل األول يف دير  انتعرو ام اتغرول اتدو رة الريت ريعلتره 

 ريعنررررو حررررروب اجمربامو  ررررة اتغوليررررة، فمنررررذ نرررروم  نلررررد م ررررل تلرررر  الورررر رو مررررن القيررررودو اتتفوقررررة، إذا
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م ننررررردمو  رررررون ننظرررررم رينراالتررررره بعيرررررداد ننررررره، موفررررروت يف العررررري، 1222م إن فر ررررر  نررررروم 1221
وارروبوداي وريي ررة يف  وارريو يف نو اب الورررقجل، فررإن رينييررز فررون يل رتررل فرروا كم وفرااررون فعسرر ، 

ة، دون نن  تعررررد رييوررره ولرررو مررررو إن برررل ارررو  بعرررد ذلررر  منتعرررراد  فرررالل ري رررول نفغونسرررتون اتييفررر
ف ررر مررن ني نرروو، وبعررد موترره، وحررل بقيررودو نشرر ر النررراالم ونوالده ونحفرروده فررإن اتغررول يل رققرروا 
إجنررروكام م يلرررة ججنررروكامم نثنرررروء حيوتررره و ررر  قيودترررره، وقرررد اارررت وو رينييررررز فرررون انترررزاو اجنارررروب 

ل وك ررره العرري  احليرريم  لرروي ر توررو اررجل ر ومررن والتفررو  مررن الفر ررق القيررودي الررذي  ررون معرره مررن نم ررو
تلرررر  اليو  ررررة الفر رررردو مررررن القررررودو الالمعرررري الررررذ ن نحرررروموا برررره، مررررن اتغررررول: بو ررررو ريجل، موفرررروت، 
اوبوداي، ريي ة واوموفو وغر هم   ر ، ةرو  ردل نن رينييرز فرون يل  يرن وحرده شيعرية   ر و فرذو 

، ومررن األدلررة نلررد 1مررو هررجل إال الع قر ررة بعين رروفعسرر ، بررل نن فرااررته ومعرفترره ابلرريررول، وافتيررو هم 
معرفته ابلرريول افتيو ه نثنوء حيوته فليفتره، ودل  هرذا االفتيرو  نلرد حيمتره واتسروو نفقره وقروو فيرره 
ونفررروذ بعررر ته، فلرررم  غرررة مبرررو اشرررت ر بررره تولررروي مرررن مواهررر  نسرررير ة نو مبرررو اتعررر  بررره ريغتررروي مرررن 

ت ود  األاواية الريت  ن روي نلي رو نظروم رينييرز فرون، برل  رامة،  ست ي  نن  فيد من و يف  قيق ا
  ز اهتمومه يف نو توي الذي تعلق  به القلروب، ترو اشرت ر بره مرن مالقرة الوريره والسريوء ونظرراد ألن 
مو اشت ر رينييز فون من قوو اج ادو، اليت يل  رث و نحد من نبنو ره،  رون ال برد نن  ورةك دير  نفرراد 

إدا و الر الد، إذ نن وحردو اجمربامو  رة ال رفظ رو إال  ريرل  تعر  بقروو اج ادو،  األارو بعرد وفوتره يف
 .2والتفي  السليم، و تعلد ىالل فلقية جتعله مق والد نند النوق

يل  يررن رينييررز فررون  ريررل حرررب متفوقررود فعسرر ، بررل  ررون إن ريونرر  ذلرر   ـــ رجــل دولــة وسياســةم
لعررزم الررذي ال  ن رر  واتقررد و نلررد نال  تعرردل حرردود  ريررل ايواررة ودولررة، و ررون مررن فعرروله ال ررو كو ا

إميوغترررره الويعررررية، ويف حرررري  ررررون نظرررريم ات رررروم ، فقررررد  ررررون مرررر  ذلرررر  حر عررررود نلررررد نن تيررررون 
مورررو  عه نبرررداد يف حررردود إميوغتررره إنررره يل ميرررن قرررز   رررة هزميرررة، وال ن ررري  بيو ثرررة، وقرررد تررررك ألوالده 

ونقررول ريرريش يف ذلرر  الععررر، وإذا قررو غ برري رينييررز  إمربامو  ررة مةاميررة األمرررال شواررعة األ ريرروء،
فون وبعو القودو وات  ر  اجنسرونية  ن نرو الفررت الي ر ، فمر الد غبليرون بروغبرم نتر  القرودو األو بيرون 
تراريرر  نرروريزاد نمرروم مد نررة  ررغ و  عيررو وختلررد نررن ريرريش  ومررل يف معررر، وا تيرر  محوقررة يف نارر ونيو 

واريو وانت رد نفر اد إن اهلزميرة السروحقة يف ميردان واترلرو، ومروم اراينود وفل  رييوود   ر اد يف ثلروج   
لرردل نلررد نندا رره يف ريز رررو غ يررة، وقررد   مرر  إمربامو  ترره  رر  دعرره وبعررره، ومررزت داررتو ه وحرررم 
ولده من الو اثة يف حيوته، وإذا  ولنو إن االايند  الي ر ، ذلر  الفرل اتنتعرر، الرذي فرتك العرويل يف 
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بع قر ترره نفررذ رينراالترره حرروالد بعررد موترره  تقرروتلون نلررد و اثترره و ضرر رون ابنرره الرحلرري  إن الفرررا   كمونرره
ليقتررل مرر  نمرره وريدترره ألبيرره، ونمررو رينييررز فررون، فقررد ريعررل مررن نفسرره ارريداد م لقررود نلررد األ د مررن  
 رررو اي حرررل ن مينيرررو، ومرررن الت ررر  ارررق  العرررويل حرررل الفولغرررو وفلفررره ولرررده دون ني احتاررروج، ونرررو  

 .1حفيده، ق الي فون، حو مود نلد نع  العويل
 
 ـ دستور الدولة )الياسا(م 2

اقتضرر  حيرروو اتغرررول  غررم برردا يت و وبسرررومت و نن تيررون هلرررم ق ررل رينييررز فرررون جممونررة مرررن اآلداب  
والتقوليد، ولين و يل تين مدونة، ألهنم  ونوا جي لون اليتوبة، فلمو ريروء رينييرز فرون، ننرود النظرر يف 

دام، و د بعضرر و وق ررل معظم ررو ونحلررول إلي ررو بعررو األحيرروم والقوانررد وريعررل هلررو  رر غة هررذه العررو
 ديررة، ونمررر  ن  ررتعلم األمفررول اتغررول ا ررز األو غررو ي،  مررو نمررر  ن ترردون تلرر  الررنظم واألحيرروم 

، وقررد نملررق نلررد  ررل حيررم مررن هررذه األحيرروم 2مررذا ا ررز، ونن رررتفظ مررو يف فررزا ن نمررراء اتغررول
اام )اياو(، وهرجل  لمرة مغوليرة أتا مبعرل حيرم وقونردو وقرونون، وتيتر  بعرو و  تلفرة يف والقواند 

اليت  العربية والفو اية فناد اياو واياه و سروت واياروت و سرق، وت لرق نلرد احليرم الرذي  رد ه 
اتلررر  نو األمررر ، وترررو  رررون  تررروب اليوارررو  ورررتمل نلرررد ريرررزء   ررر  مرررن األحيررروم الررريت تتعلرررق ابلرررزاء 

قوب وغول ود مو  يون ذل  إبندام الويص اتذن ،  و  نحد معو  هرذه اليلمرة )ايارو( القترل والع
، ونمو جمموو هذه األحيوم اتيتوبة اليت نقرهرو رينييرز فرون فإنره   لرق نلي رو ) تروب اليوارو 3واتوم
، و رررون رينييرررز فرررون  عتقرررد  ن تعررروليم اليوارررو  ررروحلة ليرررل كمرررون وميرررون، وفرحلررر و نلرررد 4الي ررر (

،  قرررول الراهررر  اترررف ع لننو رررو بي ، يف هرررذه 5الميررر  بررردون اارررت نوء، مبرررو هرررو نفسررره ونفرررراد اررراللته
العدد، ننه ريرل ت  يق اليواو بعرامة، ونن هرذا الت  يرق ريعرل مرن اتغرول ن  رر شرعوب العرويل مونرة 

رينييرررز لرؤارررو  م إن حرررد  فررروت مونرررة الره رررون ألمرررراء الينيسرررة، و ونررر  اليوارررو نول ف ررروو اخترررذهو 
، لقرد  نل ا رون األنظرم للمغرول، ننره ال 6فون جحلعول النزنوم واتيرول اجق ونيرة الضرو و ابلوحردو

ميين د   لمة هفالء الق ليي اتتع وي للدموء إال بتور   قونون  لتفون حولره، و نزلرون ديعرود نلرد 
رامة توقررر  نلرررد حيمررره، والبرررد نن تيرررون مرررواد هرررذا القرررونون مورررتملة نلرررد نقررروابم في رررو ريرررد و ررر
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اتررذن ي يف غرر  مررو شررفقة وال  محررة، ألن هررفالء األت رروو إن تر رروا وشررأهنم ريررون حيررت م القدميررة، فررإهنم 
ب واترانرجل، ل األارالن نريرمرال عو والت وحن  عودون إن مو  ونوا نليه من الفوحلد، وقتل بعض م 

 ررونوا  عيورروا مررن ق ررل  ق عررون   ، إذا  ونرر  اليواررو قررد فضرر  النررزاو وا عرروم برري اتغررول الررذ نوليررن
الررذيلب الررريت ال حلرروبز هلرررو وال  ابررز، فإهنرررو مرررن ري ررة نفررررل قررد حولت رررو إن رييررو  منظمرررة، تعررررل  
 يرر  تراررم ف   ررو بدقررة وإحيرروم، وتغرر  نلررد األمررم اتتعضرررو  أهنررو اجنعررو  اترردمر نو  أاررراب 

 .1نلد  ل مو في والراد اليت تنزل نلد احلقول اتو قة، فتلت م و الت ومود وأتا 
وقرررد تعرررود اتغرررول نن  رريعررروا إن نعرررو  اليوارررو  ستوررر وهنو، و عملرررون وفرررق مرررو توررر  بررره وذلررر  يف  

 األحوال اآلتية:
 ر نندمو جيلا فون ريد د نلد نر  اتغول. 
 ر نندمو  عقد مفمتر نوم رضره األمراء تنوقوة السيواة العومة للدولة. 
 .2تعداد للقتولر يف حولة تع أة اليو  واالا 
لقررد ن ررد  رينييرررز فررون جممونرررة القررواني اتعروفرررة ابليواررو، والررريت نسرري   رررل مررو اررر ق مررن قرررواني  

العرررل يف اجاررت ا، ليررجل  ررربز نقوليمرره معررود، يف يررل حيررم موحررد، وهررذه اليواررو الرريت  ررد م جمررزنو 
لليرون مرن مول حيم رينييز فون حددم مو لرؤاروء العورو ر مرن حقروت وامتيروكام ومرو هرو مقرر  

 ونشرررو  ا دمررة العسرررير ة وغ هررو مررن ا ررردموم، وقوانررد نظررروم الضرررا   فضررالد نرررن م ررود  القرررون
النرررو جل واترررد  والتارررو ي، وبع رررو و نفررررل مييننرررو نن نقرررول: إن هرررذا القرررونون قرررد نظرررم نالقرررة احلرررو م 

نحيروم اليوارو  اب يوم، ونالقة ا يومي بعضر م بر عو،  مرو حردد نالقرة الفررد اب تمر  وترتليص
 قجل نمو  ثالثة هجل:

 ا ضوو لنييز فون. •
 وج مخسون ق يلة من ق و ل اتغول يف موروو واحد.مواال ود يف ق يلة واحدو، ني اند •
 .3والعقوب العو م ليل   ا •

ردثنو اتقر زي نن اليواو فيقول: إن رينييرز فرون القرو م بدولرة التترو  ه ـ نصوص اترخيية عن الياسام
 م لره الدولرة قرر  قوانرد ونقروابم نث ت رو يف  تروب والورت تو غلر  اتلر  نونر  فرون، و ريف بالد 

النوق من  سميه  سرق، واأل رل يف ادره اياره، وترو ل وحلرعه،  تر  ذلر  نقورود يف  دوه اياه، ومن
 رررفو ك الفررروالذ وريعلررره شرررر عة لقومررره، فرررولتزموه بعرررده حرررل ق ررر  هللا دابررررهم، و رررون رينييرررز فرررون ال 
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  نلررد نف ررو ه، فعررو  اليواررو فن بوررجلء مررن نداين نهررل األ د،  مررو تعرررل هررذا إذا  نرر  نشررر  تررد 
. وقرول: ونفررب  الع رد العروحل الردانجل إن 1حيمود اباتد بقرجل يف ننقوبره ال خيررج نرن شرجلء مرن حيمره

ر ة بغرداد ننه  نل نسية مرن اليواره ىزانرة اتد ارة اتستنعر ر هللا نبو هوشم نمحد بن الربهون ر  محه هللا
 ومن دلة مو شرنه رينييز فون يف اليواه:

 نن من كىن قتل، ويل  فرت بي ا عن وغ  ا عن. ر 
ر ومن ال  قترل، وتعمرد اليرذب نو ارعر نو جتسرا نلرد نحرد نو دفرل بري اثنري ومهرو  تيو رمون  

 وننون نحدمهو نلد  قتل اآلفر.
 ر ومن ابل يف اتوء نو نلد الرمود قتل. 
 نن د بضونة فيسر في و، فإنه  قتل بعد ال ول ة.ر ومن  
 ر ومن نمعم نا  نو  سوه بغ  إذهنم قتل. 
 ه نلد من  ون يف  د قتل.دهو ابد نو نا اد قد هرب ويل  ر  ر ومن وريد ن داد  
ر ونن احليوان تيت  قوا مه و وق ب نه ومُيَْرق قل ه إن نن ميوم، ن  ف ل حلمره ونن مرن ذبرك احليروان   

 بيعة اتسلمي ذبك. ذ
ر ومن وق  محله نو قواه نو ني شجلء من متونه وهو  ير نو  فرر يف حولرة القترول، و رون و اءه نحرد،  

 فإنه  نزل و نوول  وح ه مو اقز منه، فإن يل  نزل، ويل  نووله قتل.
ال ن ررر وشررر  نن ال  يررون نلررد نحررد مررن ولررد نلررجل بررن نيب مولرر  ر  حلررجل هللا ننرره ر مفنررة وال  لفررة ون 

 يرررون نلرررد نحرررد مرررن الفقرررراء وال القرررراء وال الفق ررروء وال األم ررروء وال مرررن نرررداهم مرررن ن ابب العلررروم 
 ون عوب الع ودو والزهد واتفذني ومغسلجل األموام  لفة وال مفنة.

 ر وشر  تعظيم دي  اتلل من غ  تعع  تلة نلد نفرل، وريعل ذل   له قربة إن هللا تعون. 
ن ال أي ل نحد من  د نحد حل أي ل اتنوول منه نوالد، ولو ننره نمر ، ومرن  نوولره نار  ر ونلزم قومه ن 

 ررراه، بررل  وررر ه معرره يف ن لرره ونلررزم م نن ال  تميررز  ن ال  تيعررص نحررد   ررل شررجلء وغرر هونلررزم م ن
 نحررد مررن م ابلورر   نلررد ن رررعوبه وال نحررد غ اد وال مو رردو، وال ال  ررق الرررذي  ف ررل نليرره ونن مررن مرررر  

 بقوم وهم أي لون فله نن  نزل، وأي ل مع م من غ  إذهنم وليا ألحد منعه.
ر ونلزم م نن ال  دفل نحد من م  ده يف اتوء ولينره  تنروول اتروء بورجلء  غةفره بره، ومرنع م مرن غسرل  

 ثيومم، بل  ل سوهنو حل ت لد.
  فرت بي موهر وجنا.ر ومن  من نن  قول لوجلء ننه جنا، وقول: دي  األشيوء موهرو، ويل  
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رررر ونلرررزم م نن ال  تععررر وا لورررجلء مرررن اترررذاه ، ومرررنع م مرررن تفيررريم األلفرررو  ووحلررر  األلقررروب، وإمنرررو  
 خيوم  السل ون ومن دونه، و دند ابده فقز.

ر ونلرزم القرو م بعرده بعررد العسرو ر ونارلعت و إذا ن ادوا ا رروج إن القترول، وننره  عررد  رل مرو اروفر  
 اجبرو وا يز، فمن وريده قد قعر يف شجلء ةو رتوج إليه نند نرحله إايه نوق ه.به نسيره و نظر 

 ر ونلزم نسوء العسو ر ابلقيوم مبو نلد الرريول من السير واليل  يف مدو غي ت م يف القتول. 
 ر وريعل العسو ر إذا قدم  من القتول  لفة  قدمون مو إن السل ون و فوهنو إليه. 
  ل انة بعرد او ر بنومم األبيو  نلد السل ون لييتو  من ن لنفسه ونوالده،.ر ونلزم م نند  نق   
 ر و ت  لعسو ره نمراء، وريعل م نمراء نولول ونمراء مو تي ونمراء نوروام. 
ررر وشرررو نن ن رررب األمررراء إذا نذنرر ، وبعرر  إليرره اتلرر  نفررا مررن ننررده حررل  عوق رره، فإنرره  لقررد نفسرره  

و ذليررل فوحلرر  حررل ميضررجل فيرره مررو نمررر برره اتلرر  مررن العقوبررة ولررو  ونرر  إن األ د برري الراررول، وهرر
 بذهوب نفسه.

ر ونلزم م نال  ةدد األمرراء لغر  اتلر ، فمرن ترردد مرن م لغر  اتلر  قترل، ومرن تغر  نرن موحلرعه الرذي  
  رام له بغ  إذن قتل.

 ر ونلزم السل ون إبقومة الرب د حل  عرل نف و  ةليته. 
ليواه لولده ريغتروي برن رينييرز فرون، فلمرو مروم الترزم مرن بعرده نوالده ونت ونره حيرم ر وريعل حيم ا 

 .1اليواه،  ولتزام نول اتسلمي حيم القرآن وريعلوا ذل  د نود، يل  عرل نن نحد من م  ولفته بوريه
هرررر مبرررو  ز رررد نرررن قررررن 845ق رررل اتقر رررزي  ب ـ مـــا كتبـــي املـــؤر  الفارســـي اجلـــويين عـــن الياســـام

هرر نرن اليواره بتفعريل ن  رر وليرن ن رو و 681  اتف ع الفو ارجل ن رو اتلر  الرو   م ونع ،  ت
اتقر زي تعترب يف احلقيقة فال ة وافيرة ترو ريروء ننرد الرو  ، نلرد نن األفر  قرد كاد يف احلرد   نرن 

و ننو رة  عنرون مر ، الريت  رونوا 2غحية هومة هلو ن رب األثر يف حيوو اتغول العسير ة هجل م و ايم العريد
  رر و  لمررو فرغرروا مررن القتررول، إذ  ونرر  يف احلقيقررة هررجل  ايحلررت م ا   ررة إن نفوارر م، وليررن م  ررونوا 
 تيررذوهنو وارريلة جنررداد ننفسرر م إذا مررو ريررد الررد ودنرروا حلمررل السررال  وفررود غمررو  اتعررو ك، ف ررم 

 منتظمررة  مررو يف حل رروم العرريد  ررد بون ننفسرر م نلررد مررو ارريفعلونه يف وقرر  احلرررب، و قفررون  ررفوفود 
 قفررون يف ميررود ن القتررول متومررود وأيفررذون مررن م اآلالم واألاررلعة الالكمررة للتررد    نلررد ااررتعموهلو، 
وهرررم ابجحلرررروفة إن هررررذا ميلفررررون بتسرررقز نف ررررو  األنررررداء والتاسررررا نلررري م،  قررررول اب تولررررد: ومررررن 

عرريد الرريت  ونرر  الواررو ل القيمررة الرريت تعمررل نلررد حفررظ النظرروم وتررد    النررد وافت ررو هم، محررالم ال
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تعد نلد ن روت واار ، وفي رو ترانرد دير  األوامرر ا و رة ابلنظروم احلرريب برنفا الدقرة الريت ترانرد مرو 
. و ررررون  ورررررل نلررررد ميررررود ن العرررريد   ررررو  األمررررراء الررررذ ن  عرررر ع ون مع ررررم ا ررررواني 1إابن احلرررررب

ن شر ر إن ثالثرة نشر ر والسرا ي، و تزودون مبيتل  اترأ والم واتورروابم، ومتترد هرذه ات رو ايم مر
ا إن احليررواغم  مررو  نظرررون أتن وحررذ  ونن  نظرررو  ونلررد النررود اتوررة ي في ررو نن   وشررروا العرريد يف

ننررردا  م، فلرررو فررررد ونن رينررردايد قرررد نف رررأ يف إ ررروبة اهلررردل فإنررره  عوقررر  نلرررد ذلررر  ابلضررررب إن 
ن نرن توقير  الرزاء نلرد ني شريص ابلععو، و   اد مو  يون العقوب ابلقتل، بل إهنرم  رونوا ال  رةددو 

 نس  إليه اجمهول وا  أ م مو  ون هذا ا  أ بسي ود اتف ود، بعرد ذلر  توفرد الرارل إن ا رون وهرجل 
 مرل إليره تقرو  ر مفعررلة نرن  رل مرو دا  يف هررذه ات رو ايم الريت تور ه إن حررد   ر  منروو ام اليررو  

نرد ومرن محرالم العريد ن ضرود، رعرل اتغرول نلرد يف الععو  احلد  ة، وذل  لنبقوء نلد تد    ال
اللعرروم الالكمررة تررد الرريش والرر الد، و ررونوا إذا مررو قتلرروا نرردداد   رر اد مررن حيررواغم العرريد، ن لرروا ن رررب 

، 2قد  من حلم و ميين م ن له، وذل  حل   عدوا نن م ش ك الروو يف األايم العارول الريت تنتظررهم
 تارررزن مرررن حيرررومم، ورر رررون نلرررد ةو ارررته منرررذ العرررغر و ررررول نن واتغرررول  عترررربون العررريد ريرررزء ال 

رينييررز فررون اررقز ذام  رروم مررن فرروت ريررواده، ون رري  حرري  ررون  عرر ود فنز ررراد برررايد وشرروء حسررن 
حظرره نال   ودرره ا نز ررر وهررو ملقررد نلررد األ د، إذ  ررون قررد انتعررد ريون ررود فقررول لرره اليرروهن:  ررون 

ز رر وقضرد نحرجلا ولروال  محرة السرموء لن عر  ا يف قترل  و  ذل  نذ راد ل ،لقد فعلر  شرراد برغ تر  
نلي . فرد رينييز فون نليه قو الد: لقد ند    ذل  شيعيود، وننلم نن نعيعت  تسرت دل ا ر  

. 3ولينررو حنررن اتغررول قررد انترردغ منررذ حررداثتنو ننمررول العرريد ولرريا مررن السرر ل نلينررو نن نغرر  نوداتنررو
 .4و نثنوء العيد، و قومون بتنفيذهو بيل دقةو ون للمغول نظم وقواند  لتزموهن

نررص  رينييررز فررون يف اليوارو نلررد ننرره ميقرر  السررقة والفعررش مقتررود فو ررود،  جـــ ـ مــن هخــال  املغــولم
وإن نقوب مرتي ي رو اجنردام و رر    نره  غضر  إذا نلرم بولرد ال   ير  نبو ره، نو  ع  رغ  خيرول  

  الغر  نرنو مبيولفرة اتررنو لزوري رو نو بتماالنتمرود نلرد كوريتره نمر نفيره األ ررب، نو ابفتقرو  الرزوج إن 
نن إنونة الفق  نو بعدم احةام اترءواي لرؤاو  م، وهند نت ونه نن اجغرات يف شرب ا مر فقرول: 
إن الرريرررل السررريران  ولرريرررل اتضرررروب نلرررد نم  ناررره،  فقرررد نقلررره و فوءتررره فوشرررربوا ثرررالمل مررررام يف 
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واألفضررل نال توررربوا نبرردا، وليررن مررن الررذي  سررت ي  اجحارروم نررن الوررراب  الورر ر الواحررد ال ن  ررر
 ؟.1م لقود 

 ح ـ موقف الشريعة اإلسالمية من الياسام
نعررررو  اليواررررو  الحررررظ نن بعضرررر و  وافررررق الوررررر عة اجاررررالمية الغررررراء، وليررررن ن  رهررررو يف إن اتتأمررررل  

ومتنر  ال غيرون واالارت داد وتردنو إن  ول  هلو، فولور عة اجاالمية تقروم نلرد احرةام حقروت الفررد، 
السررعجل واليفررو  لينتفرر  النرروق بتاو برره، وجيررد مثرررو نملرره، نمررو اليواررو، فإهنررو تقرروم نلررد ناررا ريررو رو 
يوترررة، تلغرررجل شيعرررية الفررررد، و ارررر نلرررد حر تررره، وتي لررره بقيرررود الرررذل والع ود رررة، وإذا  رررون اتغرررول 

ألنفسر م، ال اريمو يف وقر  احلرروب، وذلر  نلرد  عتربون اليذب ريرمية بنص القونون، فإهنم نحلوه 
ا يل ا د عة والتفرقة بي اتتعو بي من األنداء ويل  قر  األمرر ننرد هرذا احلرد، برل إن اتغرول  للروا 

د  واتيرل إن االنتقروم، فمر الد  رون الرةك لغراللفم وا من اتواثيق وني وا ابلع ود تو     يف نفوا م من
وم ر نقرررب إن اتغررول، بررل  ونرر  مررن م  تو رر   رريش رينييررز فررون، و ونرر  ررر مررن برري اررو ر القوميرر

التقوليد ال دو رة يف آاريو الوار د، تز رد الرةك قررابد مرن اتغرول، و غرم هرذا  لره يل رروول اتغرول اال رود 
مرر  الررةك، وإشرررا  م مع ررم يف الفررتك ويل تيررن ا رروداثم الرريت جيروهنررو نحيرروغد مرر  الررةك إال حلرررابد مررن 

 ررردو احلربيرررة اتألوفرررة ننررردهم، فقرررد  رررونوا رررروولون بتأ يررردامم اليوذبرررة ألوا رررر العرررداقة ر نن  فرقررروا ا
ننرررداءهم ن جي رررزوا نلررري م واحرررداد فواحرررداد، وحنرررن نعلرررم نن رينييرررز فرررون ن رررد  رررداقته ألم السرررل ون 

وبري التردفل يف امد فوا كشوه مستغالد الفوو اليت  ون  بين و وبي ابن و، وذلر  ليرجل ررول بين رو 
احلرررب، إذ  ونرر   رر  إمرمررو نرردد مررن اليتو رر  ومرر  هررذا فقررد  ررون معرر هو األاررر والنفررجل، حيرر  

. ويف غرب آايو لع  حفيد رينييز فون  هوال رو  نفرا الردو ، 2موت  يف ن د الغربة ذليلة م ونة
و ل ر  بعرد ذلرر  ففرجل وقر  مرو،  ررون جيرري ا روداثم مر  اجدونيليررة ومر  ا ليفرة الع وارجل، ولينرره مر

 نن ااتأ ل شأفت م ديعود.
وإذا  ون اتغول  نودون ابلتعروون، فإمنرو  قعردون التعروون الرذي  ـ دفاين الفرد   سبيل اجملموعم 

 قررروم نلررررد تفررررو  الفررررد يف ارررر يل ا مرررروو، ونررردم االنررررةال  ي حررررق للمررررء يف حر ترررره الويعررررية، 
 رراه، برل نليره نن  ورر ه معره يف ن لره، وال جيروك  فنع  اليواو نلد نال  نفرد نحرد بيرل شرجلء وغر ه

نن  تمت  نحد ابلو   دون ن عوبه، بل  قسم ال عوم ابلتسرووي، ومرن مرر بقروم وهرم أي لرون فلره نن 
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 نررزل و ررفا ل م مررن غرر  إذهنررم ولرريا ألحررد منعرره، فم ررل هررذه النعررو  الررو رو تيورر  لنررو نررن  و  
 .1نسون نتياة اعيه و فوحههذا ا تم  التعوو  الووذ الذي ررم اج

ودنررر  اليوارررو إن اجابحيرررة إذا نلزمررر  التترررو  ننرررد  نق  رررل ارررنة بعررررد ارررو ر بنرررومم  ــــ اإللحيـــةم 
األبيرررو  نلرررد السرررل ون لييترررو  مرررن ن لنفسررره وألوالده ويف هرررذا هررردم لييرررون األاررررو الررريت هرررجل نمرررود 

 .  2االاتقرا 
اتغرول وم رون م  ونر  تردنو إن االمشأرزاك، وت ر   واحلقيقة نن    اد من نرودام :رمحاتـ هكل احمل 

يف نفررروق اتسرررلمي النفرررو ، واليراهيرررة تنوفومرررو لتعررروليم م، فيرررونوا نلرررد اارررتعداد ألن أي لررروا  رررل مرررو 
حرمررررره اجارررررالم، برررررل اهنرررررم ال  تو نرررررون نرررررن ن رررررل احليرررررواغم الدنسرررررة و رررررونوا  يرهرررررون االارررررتعموم 

يف اتيرروه الو  ررة، ولررذل   ررونوا  ة ررون ال يرروب حررل ت لررد  واالغتسررول، وحرمرروا غسررل األ رردي وال يرروب
ومررن فررول  هررذه التعليمرروم انترررب جمرمررود فو ريررود نلررد القررونون ونقوبترره اجنرردام،  ررذل  انتررربوا ذبررك 
احليررروان بق ررر  حلقررره مرررن الررررا م الررريت ال تغتفرررر ن ضرررود، فعرمررروا نلرررد اتسرررلمي ذبرررك حيرررواغمم وفقرررود 

ورررو وااتعوحلرروا نررن ذلرر  ب ررر قت م الوحوررية ا و ررة الرريت تقرروم نلررد تعررذ   لل ر قررة الرريت نريوكهررو ال
احليررروان، دون نن أتفرررذهم بررره شرررفقة وال  محرررة، فيرررونوا  ورررقون ب رررن احليررروان، ن ميررردون ن رررد  م إن 

 .         3ريوفه، فإذا و لوا إن قل ه امسيوه ونزنوه من ميونه
: ن الرررذي  رررون نليررره رينييرررز فرررون يف  قرررول القلقورررنديس ـ أتثـــر مســـلمي املغـــول للياســـام

التد ن، وريرل نليه ننقوبه بعده، الري نلد من روج ايارة الريت قر هرو، وهرجل قرواني حلرمن و مرن نقلره 
وقر هرررو مرررن ذهنررره،  تررر  في رررو نحيومرررود وحررردد في رررو حررردوداد  مبرررو وافرررق القليرررل من رررو الورررر عة ا مد رررة 

ننررره يف  ملو اترررتت  رررو ونمرررر نن جتعرررل يف فزا نررره  ون  رهرررو  رررول  لرررذل  ودوهرررو اليوارررة اليرررربل وقرررد ا 
إن غرر  ذلرر  مررن األمررو  الرريت  ت  ررو ةررو هررم دا نررون برره اآلن، …ننقوبرره، ونن  تعلم ررو  ررغو  نهررل بيترره

. إن مرررو  رررر  بررره القلقورررندي مرررن ننررره  مبرررو دان 4و مبرررو دان بررره مرررن  لرررد حبليرررة اجارررالم مرررن ملرررو  م
احلقرو ق التو خييرة متروم ات وبقرة، فقرد انتنرق اجارالم ))بر رة(( ابل واو من  لد حبليرة اجارالم، لي روبق 

فررون الق يلررة الذه يررة يف القيارروت ويل  يررن ا ررون وحررده هررو اتسررلم بررل  ررون نسرروؤه و ريررول حوشرريته 
مسررلمي، و ررون ليررل نمرر  ننررده، وليررل فررونون مررفذن وإمرروم، و ونرر  مرردا ق  فرريظ القرررآن   رر و، 

ء اتغرول اتسرلمي،  رونوا ال  زالرون متمسريي بي ر  مرن نرودام الترة ونلد الرغم من هذا، فرإن هرفال
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وتقوليرردهم اتت عررة يف منغوليررو ةررو تضررمنته اليواررو، فمررن ذلرر  نررودو تتعررو د مرر  تقوليررد اجاررالم، وهررجل 
نرررردم ااررررتعمول ميرررروه الن ررررر ال للغسررررل وال لالغتسررررول، وقررررد نُ رررره نلررررد السررررفراء الررررذ ن  ررررون  راررررل م 

ربق إن برررال   بر رررة  لتوثيرررق الرررروابز بررري ال ررررفي ر  ال  غسرررلوا مالبسررر م يف السرررل ون الظررروهر بيررر
.ونمررو اتغررول الررذ ن قرردموا 1االو دو وليررن م  ررونوا  غسررلوهنو ففيررة، إذا مررو اشررتدم حرروريت م إن ذلرر 

إن معررر ونوشرروا في ررو، فيررونوا متررأثر ن ابتدنيررة اجاررالمية ق ررل ني انت ررو  آفررر، ومرر  هررذا  ررونوا ال 
( و ررونوا إمنرو  ُبروا بردا  اجارالم ولُقنروا القررآن ونرفرروا 2ون يف بعرو شرأوهنم ر  ت عرون نعرو  اليوارو زالر

.والواقر  نن نعرو  اليوارو  3نحيوم اتلة ا مد ة، فامعوا بي احلق وال ومل، وحلموا اليد إن الرد ا
القررآن ننرد اتسرلمي   ون  اةمة ريداد لدل اتغرول إن د ريرة ت لرش التقرد ا، فيونر  ننردهم مب وبرة

حبيررر  ننرررره ال جيرررررؤ شررريص حررررل السررررل ون نفسررره نلررررد  ولفررررة نحيوم رررو، نمررررو إذا فرررررج نلي ررررو ني 
 .4شيص آفر م مو  ون  منزلته فإنه  يون نرحلة لالمت ون والعقوب

 ررذل  يلرر  نحيرروم اليواررو موحلرر  ننو ررة األقرروام الة يررة ش ـ ديمــور لنــك يتمســك للياســام
األ ليروني يف إ رران، فقرد ارو  نلي رو التيمو  رون، و رونوا  ت عرون تعوليم ررو يف  حرل بعرد نن كالر  دولرة

إدا و دفرررة السيوارررة وشرررأون احليرررم، ويف الررروال م واحلفرررالم  قرررول ابرررن نربوررروه: و رررون تيمرررو  معتقرررداد 
و ررذل   ررل الفترروي ونهررل الدارر  وا  ررو وتر سررتون ونولأرر  ال غرروم  ل ررم …للقوانررد النيررز فونيررة

د رينييررز فررون ر لعنرره هللا ر نلررد قوانررد اجاررالم، ومررن هررذه ال ررة نفررل  ررل مررن مرروالغ ميوررون قوانرر
وشيينو حوفظ الد ن ال رزاكي ر  محره هللا ر ومروالغ واريدغ وشريينو نرالء الرد ن امرد ال يرو ي ر نبقروه 

نييرز فونيرة هللا ر وغ مهو من العلموء األنالم ون مة اجاالم بيفر تيمو ، وبيفر من  قدم القوانرد ال
نلد شر عة اجاالم، ومن ري وم نفر ن ضود. وقيل إن شوه  ع نب رل الترو او والقوانرد النييرز فونيرة 
ونمر نن جتري ايوارت م نلرد ريرداول الورر عة اجارالمية، ومرو نيرن لرذل   رعة، فرإن ذلر  ننردهم 

 .5لة العررة واالنتقودام الععيعةت و   و
 

ج اتغرررول نلرررد تسرررايل نقررروال ملرررو  م وتعليق رررو بعرررد د   ع ـ دســـ:يل هقـــوال ملـــو  املغـــولم
فقز مو جييرزه ا رون،  وندونمو قوله هفالء اتلوك، فيونوا   مومم، لين م يل  يونوا نحرا اد يف  توبة  ل

وهررذا القسررم مررن نحود رر  اتغررول  ررون  قررد ه  نرروايهم و نزلونرره مررن ننفسرر م منزلررة الترروق  واالحررةام، 
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ة )بيليرر ( مبعرل )حيمرة(. وقرد دعر  حيررم رينييرز فرون و رو م مرريعررود و رونوا   لقرون نليره  لمر
لميررر  ال وا ررر  اتغوليرررة،  ستوررر دون مرررو،  ستوررر وهنو يف  تلررر  شرررأون حيرررومم،  مرررو  ستوررر ون 

 نحيوم اليواو من هذه احليم اليت و دم نلد لسون رينييز فون.
ــ  مررن اآلفررر فليسررو و جكالترره حرروالد لتيونرروا  ال  ررفذ بعضرريم بعضررود يف نمررو  الرردنيو، فررإذا شررعر بعضرريم  يلـ

 مبأمن من شرو  األنداء.
 إن من  دبر بيته نحسن تدب ،  تمين من إدا و اتملية. ـ
 من متين من إدا و نورو نفراد ونحسن اوق م،  تيسر له اوت رييش نظيم. ـ
 .1من متين من نظوفة بيته،  ست ي  نن ررق حيومته من السرات ونهل الوقوءـ 
 
بعرد نن جنرك رينييرز فرون يف توحيرد الق و رل، بردن يف وحلر  نظروم  ـ دنهيم واجبات خدمة اخلانم 3

لل الد، وقد حدد هذا النظوم يف جممونة ويو  ،  تون نمر  ل وييفرة شريص نو ن  رر، وإذا  ونر  هرذه 
لويررو    الويررو   مررن الويررو   اهلومررة نو احلسواررة تررون نمرهررو نحررد نقررو ب ا ررون األنظررم، و ونرر  هررذه ا

  مو  لجل:
 ن ر ن بعة نشيو  حلمل الس وم واألقواق.

 ب ر ثالثة نفراد  تولون اجشرال نلد ال عوم والورب.
 م ر فرد واحد  تون إنداد اترانجل لألغنوم واتوشية وثالثة للمعوفظة نلد هذه اترانجل.

 .2رير ر شيص واحد جنداد العرابم العسير ة وواو ل النقل واحلمل
 احد لنشرال نلد اتويفي وا دم يف قعر ا ون.  ر فرد و 

 د ر ن بعة نفراد  تولون احلرااة ابلتنووب ومحل السيول.
 ذ ر اثنون  توليون نمر ا وفظة نلد ا يول.
 ق ر ن بعة نشيو  لت ليش  او ل ا ون.

 .3  ر اثنون من الن الء للمعوفظة نلد النظوم يف اريتمونوم اتغول
النردي الواحرد مرن م ننلرد مرت رة مرن قو رد  رون األنظم شرأن   ر  يف دولرة اتغرول، فقرد  و ون حلرق ا ون 

األل   ريل يف اليش، و تم افتيو  هرفالء بعنو رة، و رون  ترون نمرر احلراارة مرن م جممونترون نحردهم للن رو  
يررو  نلرر  ونفرررل لليررل، وقررد بلررش حرروات نورررو آالل ةررن نرفرروا ابلقرروو وشرردو ال ررأق، ومررن هررفالء  ررتم افت
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 ريل  سمد  ل واحد مرن م )مرود ( ر ني الوراوو ات رو ك ر وهرفالء األلر   قومرون ىدمرة ا رون و الكمونره 
وال خيرريررون للقتررول إال مرر  ا ررون نفسرره وال  تلقررون األوامررر إال منرره، ابجحلرروفة إن ا ررون األنظررم وحراارره،  

تيالء نلرد الغنرو م نثنروء احلرروب، و رون  ون  هنوك م قة األمراء وهم معفون مرن الضررا   وهلرم حرق االار
هررفالء األمررراء ال  سررتأذنون ننررد الرردفول نلررد ا ررون و ررون مررن نررودو ا ررون إ رررام م وذلرر   ن  قرردم هلررم 

، وانتررب  وفرة اتغرول رينروداد يف الريش ونلري م محرل السرال  إذ مرو دنر  احلوريرة، ولرذل  1الوراب بنفسره
ية يف السرلم رينردايد يف نوقروم احلررب، و رون نلرد المير  ترد    ننفسر م انترب اتغوت  انيرود لألغنروم واتوشر

وإنررداد األاررلعة الالكمررة للقترررول، وقررد نرررل اتغرررول ديعررود ابل ونررة العميرروء لقررروادهم،  مررو نرفرروا اب يونرررة 
وع، وندم الوفوء ابلع ود يف نندا  م، ومن  ونوا رو بون دون  محة ال فرت بي األمفرول نو النسروء نو الوري

 .2نو اتر و ولذل  اتسم  حرومم ابلقسوو والتدم  والتير  
واارررت وو رينييرررز فرررون نن  يسررر  احرررةام رييوررره، فقرررد  رررون  عتربونررره   يسررر م األنلرررد،  قدارررون نوامرررره، 

عيرا  هم  سرت ي   ولفرة ا رون األنظرم و ، ويل  يرن نحردهليرأمونتره،  مرو  فعروه إن مرت رة الت و نزلون نلرد
 .3الذي وحلعه رينييز فون م و ته و فوءته ودهوءه النظوم العسيري

 لقد نظ م )رينييز فون( رييوه نلد التد ج العسيري  وآلا: ه ـ دنهيم اجليش املغويلم
 تيرررون مرررن نوررررو آالل شررريص )ارررو ب( و سرررمد فو ررردو )نُرررواين(، نو  التوكـــان )دومـــان(م •

 )نو ن(.
 ه ) وكابشجل(.تتأل  من مخسي شيعود )ُاو ب( وُ سم د آمر  الكوكبةم •
 تتأل  من مخسي شيعود )ُاو ب( وُ سم د آمره )نون وشجل(. املقدِّمةم •
تترررأل  مرررن نوررررو نشررريو  )ارررو بي( وتعتررررب هرررذه ن رررغر وحررردو مقوتلرررة، قرررد جيررروك  اجلماعـــةم •

 .4جتز ت و، فتقوتل وتعيش ومتوم او اة
تيومي ررة ليررلاي اررو بإ إذا إن   ونرر  ديرر  الوحرردام مررزو دو ىيررول مررن لررون واحررد ومبعررد ل مخسررة فيررول اح

الرررواد  رررون السرررال  الر يسرررجل يف ريررريش اتغرررول، فيونررر  رييوشررر م تترررأل  مرررن ا يولرررة فقرررز نررردا اتدفعيرررة 
واهلنداررية الرريت  ونرر  ندوامررو ُ مررل نلررد ناررالم، وال  ُوريررد ُمورروو بين ررو  ونرر  هررذه ا ي ولررة مقس ررمة إن 

 ثالثة ننواو:
  و فتك اتعر ة  وذل  ابلوروو ابلقتول واالشت وك م  العدوالسرااي الفدا ي ة، واري ـ 
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 ارااي العونقة وهجل ا ي ولة ال قيلة، واري  و التغلغل يف  فول األنداء واات مو  الفوك.ـ 
 الس رااي ا فيفة، وهجل من ا ي ولة ا فيفة، واري  و ات و دو، واة النوحي يف القتول.ـ 

 ة)ال قيلة( السي  وقواي للساي وم وا ومود  وفية، وفأاود ثقيلة. ون اال  في ولة الع ونق
نمو جت يزاممإ فيونر  الرد وو اللد  رة حلمرو ت م ومحو رة فيروهلم وفروذ فوالذ رة مظل رة فوالذ رة ر ن ضودرر حلمو رة 

لسررناي   ومه االحتيوميررة مرر  مَسررنالرررنق والر ق ررة وحقي ررة للسرر وم واقيررة حلررد الرموبررة، رفررظ في ررو النرردي ارر
الساي وم، وَحدايهو، ونوات اد احتيومية لألقواق، ابجحلوفة إن ذل ،  ون اتقوتل رمل ح الد مرو الد ذا اُنورومة 
 سررتيدمه يف ريررراي ندوام احلعررو ، نو اررع  العاررالم الغومسررة يف األوحررول، نو اتنقل ررة نو العوملررة نررن 

ف ر  وحقي رة  ضر  في رو ن كاقره االحتيوميارة مرن اللعرم ا الس  . و ون رمل اتقوتل ر ن ضود إغء لغلجل احللي  
ر، الررذي  ضررعه يف إغ رره، و ضرر  فوقرره اترروء، و غليرره، و سررتعمله  وحلليرر ، وقربررة  ررغ و ثوا  ررز واللررا ا ررو

ة و ونر  جت يرزامم ُتور ه ا ي ولر ة، فيرون الررمك مر  القروقيفرللموء، نمو اال  الس رااي الفدا ية، وا ي ولرة ا ف
ال قيلة ندا الفأق ال قيلة واحل رل ذي األنور ة إال نن فرقرة احلررق متتروك نرن بقي رة ا ي ولرة ابلرةق الرذي  رون 
رملررره ا ي ررررول ليرررتالىف برررره حلرررررابم ُاررريول األنررررداء و ررررون ليرررل فررررو ق يف الرررريش ن بعرررة نو مخسررررة فيررررول 

بيررة نلررد ف  ررة حررر ت م الر ا عررة، و ر ررومم احتيوميرة نرردا الررذي  ر  رره و ررونوا  عتمرردون يف ديرر  نملي ررومم احلر 
ا ومفرررة و رررون لنييرررز فرررون احتيرررو  نررروم  مرررو  رررون لررره ارررو بون للمعوفظرررة نلرررد معررروحل اجمربامو   رررة يف 
ا لرر ، واررو بون آفرررون جدا و اتقومعرروم ا تلررة  مررو  ررون لد رره هيأررة فو ررة لالاررتي و ام، وننوررأ) تالد 

معتمرررداد ر يف ذلررر  نلرررد اهلررردااي والونرررود والرررزواج ونفررر اد شررريل رييورررود بقيرررودو فومسرررود( يف الررردول ا ررروو و ر 
معونه) رييجل نواين(    تعُّرل اجمربامو  العياي )إمربامو  اليي( تقوتله ُااللة السُّنج وهيرذا، متيرن  

حعرروهنو، رينييررز فررون  مررن الت عرررل نلررد إمربامو   ررة اليرري، وناررولي  و، وُف   ررو و ورر  اررراي قالن ررو، و 
 .1ونقوم و احليو  ة، وموا دهو اجقتعود ة

 ب ـ من وصااي جنكيز خان جليشيم
 مُين  اتايعول قو د التُّومون النُّيون  آبفر م له وليا له نمر نلد اآلفر ن.ـ 
نرردم تقعررر  الفرررد يف جت يزاتررره مررن ا رريز واجبررررو إن مالبسرره، وإن  رررل مررو  يررون مسرررفوالد ننرره مرررن ـــ 

 تيول   عوق   شد العقوبة.جت يزام، وا
اتعوق ررة ر بوررد و ر ليررل مررن يل  سررم   ررالم نبيرره مررن األوالد، واألع األ رررب مررن نفوترره، والزوريررة مررن ـــ 

 كوري و.
 جي  مرانوو السالسلة يف تنفيذ وإ دا  األوامر فولفرد ال  راري  إال آمره، وهيذا إن ننلد الرت .ـ 
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    ال ر ق، نو  قوم  رمية.اتعوق ة ر بودو ر ليل من  سرت و قـ 
الضرررعفوء، والعارررزو  وجيعرررل األفرررراد مرررن ارررو ر النررروق، ونمرررو  يلررر  ابلقيرررودو مرررن  رررون نررروقالد شررراونود،ــــ 

 العو و. فيتيذهم  نوو، فيوكو األنمول مذه
نلد دي  القودو من ندىن مستول إن ننلرد مسرتول مواري رة رينييرز فرون يف السرنة مررو، ليتلقروا منره ـ 

 .1و عغوا إن نععه،وقول إن من فعل ذل  متين من نن  ع  قو داد ليش نظيماألوامر، 
 ون الواد يف اليش اتغوت  عترب السرال  األاوارجل، وُ سرل ك اتقوترل بسري    ج ـ التسلح والت:هيزم

رز الر المل  رُيعر  ُمع  رأو و مك وقواي، نحدمهو للر مجل نثنوء  ُُ وب ا يل، وال رو  للر مرجل بدقرة،  مرو  رون جُي اي
ة تُعل رررق برررذ ل الرررواد، لوحلررر  نري زتررره في رررو، برررفيفرررة ون كات احتيوميرررة، وقُر بسررر وم  تلفرررة، و دوام حفرررر ف

، ونم رررو القرررودو 2وتسرررونده يف  اريتيررروك األهنرررو  والرررةُّو والرررداول اتو يرررة، و رررون اتقوترررل  ترررد  و برررد و مرررن اللرررد
قيرررق ُمسرررتد ر،  ررريز حوفتررره نُرررري  رررربز في رررو ح رررل، حبيررر  ف وجحلرروفة إن األارررلعة فيرررونوا  رررزودون  لرررد   

 عرر ك ريي ررود مسررتد راد  ُلقررون فيرره مالبسرر م، وناررلعت م وغ هررو مررن األمتعررة، حررل ميتلررا متومررود، و قفررل، ن 
 ضرعون واررز  ررل هرذا نارررريت م ونمتعررت م ابلقررو ب إن ذ رل الررواد، و يلايرر   ريرل ابلسرروحة، وجيررر الررواد 

غد ر  مباوذ   تعين م نلد الع و ، ن  ردفعون ا يرل ال وقيرة لتور   ذلر  الرواد، ونمرو فلفه، و زودون ر نحيو
اتقوتلون اآلفرون، فيون رمل  ل من م قر ة متينة احليو ة  ض  في رو ُ رل  نمتعتره، ن تُعقرد فوهت رو، وترربز 

 .3الع عو ي بذ ل ريواد لع و  الن ر،  مو تستيدم هذه القر ة نفس و  ْزن اتوء حي اريتيوك
 ون اليش اتغوت  تقدم بقيودو رينييز فرون نلرد ري  رة نر ضرة وب الثرة ن اتل:   س ـ هساليب القتالم

رينو  نمين، ورينو  ن سر وواز  ون النوحون األمين واأل سر  تقدمون نلرد مسرتول واحرد تقر  رود يف حري  
ي   سمك لره مبسروندو ني من مرو، دون نن  ون واز اليش  تقدم متأفراد قليالد نن النوحي األو لي، حب

 عرد نفسه للعدمة اتعود ة،  مو  سمك ر يف الوق  نفسه ر للانوحي اآلفرر ن بت و رق مرففرو العردو إذا 
تعررد الوارز للم ودرة، لقرد انتمررد رينييرز فرون يف بنروء رييوره نلررد م ردن الورع  اتسرلك،  مرو انتمررد 

ل ال الثرررة ال تتعررردل مسررر و  ررروم واحرررد، و رررون رينييرررز فرررون ف رررز احلررررب ا ومفرررة، و ونررر  اتسررروفة األ ات
 ررم يف مخسررة نوررر  ومررود نثنرروء محلترره 1130 تقرردم  يورره لرريالد وهنررو اد، فقررد متيررن رييورره مررن ق رره مسرروفة 

 ررم يف مرردو ثررالمل نايم نثنرروء محلترره نلررد هنغررو اي، وق ررل و رروله إن هدفرره  ايم 450نلررد بولونيررو ومسرروفة 
فقررز، ويف منت ررد اليتمررون، ن  عقرر  ذلرر  التسررلل هارروم ننيرر  ومفرروريا فاررراد، قليلررة  ررون تقدمرره لرريالد 

اد واتعرروبيك نو إحلرررام النررو  لرريالد، لقتررول، و ررون  سررتعمل األنررالم هنررو  و ررون  سررتيدم إشررو ام اتيرردان نثنرروء ا
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ولقد ااتيدم رينييز فون يف حروبه دير  ف رز اتيودنرة وات وغترة، و رون  عقرد اتعوهردام مر  فعرومه 
لورررل م وبرررذل الورررقوت يف اتمليرررة الررريت  ر رررد دمو هرررو ق رررل إنرررالن احلررررب نلي رررو، و رررون  رارررل ننو رررر مرررن 
ااررتي و اته لوررن حرررب نفسررية نلررد نندا رره ق ررل ن ررة معر ررة، و ررون  سررتيدم حرررب العررونقة لق ررر رييررو  

ن مررن أتليرر  نندا رره، ونلررد الرررغم مررن نن رينييررز فررون اررفو  ووثرر ، إال ننرره إمترروك ابلزنومررة والقيررودو ومتيرر
 .1نقول رييش، وأتايا نقول إمربامو  ة نرف و ات    القرون الوا د

لقررررد اهررررتم رينييررررز فررررون   رررر اد ابالتعرررروالم، لقررررد  ونرررر   ـ االدصــــاالت   اجلــــيش املغــــويلم ش
 االتعوالم يف اليش اتغوت،  وآلا:

رو ال عرررر ة، وترررتم هنرررو اد رررر االتعررروالم بررري التورررييالم، و ونررر  تقررروم  ارررلوبي ر األول: بوااررر ة اتيررروب
الن رروء اجشررو و ابلعلررم الررذي محلرره حومررل العلررم اترافررق لقو ررد التومررون، ولرريالد بواارر ة فررونوق نمحررر، 
و ونر  إشرو و واحردو مرن العلرم نو الفرونوق  وفيرة لتعر ر  السررا ة ابلنظرر إن احلر رة ات لوبرة. ال ررو : 

ترررتم هرررذه و األنلرررد يف العو رررمة )قررررو قرررو م(  باالتعررروالم بررري مقرررر الررريش يف ال  رررة وجملرررا احلرررر 
بواارر ة آمررر فررز اتوا ررالم، و رروآلا:  ررون ال ر ررق برري ال  ررة والعو ررمة  قسررم إن قوامرر ،  يررون 
مر رررز  رررل من رررو يف ن ررررب مد نرررة يف ذاك قررروم ،  رررون )الررردا وريو( نو آمرررر فرررز اتوا رررالم آمرررراد تر رررز 

هذا اتر رز آمرر مر رز االتعروالم، و وتر  لتسرايل  االتعوالم نو  مو  سميه اتغول )ايم(،  وريد يف
وق  مرو  السعوو ومغود مم اتر ز، واألشيو  الذ ن مروا مم يف ذهرومم إن ال  رة نو إايمرم إلي رو، 
وندد من األشيو  حلرااة اتر ز، وندد     من ا يول السر عة اليت  ون     من و مسررريود مت يرا 

 80ول اتيععي بواري وم اتراالة من نولأ  الذ ن  سرت يعون ق ر  )للعر ة،  ون  واري وم الرري
 .2نل ( ريواد جدامة هذه االتعوالم 300 م( يف اليوم الواحد، و ون قد ل ختعيص )100ر 
 رررون رينييرررز فرررون  عررري قودتررره مرررن بررري حراررره ا رررو ، ومرررذا األارررلوب، ريعرررل قيرررودو   ـ القيـــاد م ع

مربامو  رررة الووارررعة   ررردي  ريرررول  عررررف م رينييرررز فرررون معرفرررة القررروام العسرررير ة يف ديررر  نحنررروء اج
شيعية م وشررو، وقرد ريررمم بنفسره، ونن مرو قروم بره نولأر  القرودو مرن ننمرول جميردو ابلنسر ة للمغرول 

 ردبر بيتره نحسرن تردب   رتمين مرن  ن، و رون  قرول: إن مر3ف  دليل نلد مقد تره نلرد افتيرو  قودتره
، 4متيرن مرن إدا و نوررو نفرراد، ونحسرن اروق م تيسرر لره ريريش نظريم إدا و اتملية، وقول ن ضود: مرن

، و رون  قت ر  الوحردام مرن رييوره 5ويل  ين قودو اتغول ن  ر من منفرذ ن مروهر ن إب ادو إمربامرو هم
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وجيعفل رررو مرررن ريد رررد م قرررود تت ل ررروم األحررروال والظررررول، و رررون  تيرررذ إريراءاتررره ارررر عود، و تعوشرررد 
لرره قواتررره نحيرروغد ، ولقرررد نن ررجل لقررر  )النررو ن األ ررررب( أل ررغر نبنررروء  نتررو ج الفوررل الرررذي قررد تتعررررد

رينييررز فررون )تولرروي( والررذي  ررون اليررد اليمررل ألبيرره يف الوررأون العسررير ة،  مررو محررل لقرر  )نررو ن( 
افوو رينييز فون األ غران ومهو )متوغو( و)بلغومروي(، يل  تمتر  نحرد مرن  رل  افروو رينييرز فرون 

)ريررروريجل قسرررر( بينمرررو دفرررل ال ررروقون م قرررة األ ارررتقرامية ر النررر الء ر ومحرررل حبقررروت اجمرررو و، إال اررراللة 
ننضررروء األ ارررتقرامية العسرررير ة لقررر  )مرفرررون(، و تمتررر  حومرررل لقررر  مرفرررون ابالمتيررروكام اآلتيرررة: 

يف ن رررد  م يف احلررررب والعررريد، واارررت ونت م     ، هلرررم احلرررق يف الغنرررو م الررريت تقررراالنفررروء مرررن الضررررا
 ورروؤون، دون إذن فررو ، غرر  مسررأولي نررن ريرميررة  رتي وهنررو، إال ننررد دفررول الرر ال  يف ني وقرر  

الرمية التواعة )الرا م اليت نقوبت و اجندام(، أيفذون موحل  الورل يف اتادب، و قردم ليرل مرن م  
 أق من الن يذ، و ون يف ن د رينييز فون ثالثرة مرن قرودو التومروغم نحردهم )موقروت(، و رون  قرود 

ة الورقية، وال و  )بو رو ريجل( قو رد اتيمنرة نو ال  رة الغربيرة، وال ولر  )نغاي(  قرود قروو اتيسرو نو ال  
الواز، و ون األمراء ر النو د ر  يونون ننلرد م قرة ن ارتقرامية يف الر الد، نمرو اليترل الورع ية، فإهنرو يل 

 .1تين اول نداو يف ن دي مسوندي رينييز فون
 
ق ررل نن  قرروم اتغررول بغررزو إقلرريم مررن األقرروليم،   ع املغلــوبنيمـ هســاليبهم   احلــرب وســلوكهم مــ 4

 ون  ت رر  ا  رة احلربيرة ر الريت ارول  ت عوهنرو ر نلرد بسرو  ال عر  يف ريلسرة  القو  لتروي  حرل إذا مرو 
نارررتقر الررررني نلرررد الغرررزو، نملرررق اتغرررول ريواايسررر م يف برررالد العررردو، فيامعرررون األف رررو  مرررن هنرررو وهنررروك، 

ش، وخيتررربون حعررون اترردن، ن  عررودون مررذه اتعلومرروم إن بالدهررم و  لعررون قررودو و ستقعررون حولررة الرري
اليش نلي و وبعد ذل   رال ا ون  االد من ق لره إن حيروم األقروليم واريون اتردن  ردنوهنم إن التسرليم 

ون اجغرو و والنزول نلد مونته و ون  ننمول اتغول اج هوبية تلقجل الفزو يف نفوق اريون الر الد الريت  زمعر
نلي و و ون  قلومم تنيل   ن ود وفزنود حينمرو  وري رون إلري م إنرذا هم اتعترود،  ولسرنو نعلرم مروذا تفعرل بيرم 

، فررإذا 2األقرردا  إذا يل تسرررنوا إن تقررد  ا ضرروو واالاتسررالم وهللا وحررده هررو الررذي  علررم مررو هررو غكل بيررم
و بت م، حرل إذا مرو شرو فوا نبرواب اتد نرة، دنروا النروق  فضوا التسليم ون روا نلد اتقوومرة، تقردم اتغرول  ر

للمرررررو األفرررر و إن الرررردفول يف مررررونت م، فررررإذا فرررررج نظمررررو  م وذوو الرررررني فرررري م، ومحلرررروا إلرررري م اهلرررردااي 
والتعرررر ، وق لرررروا تزو ررررد الرررريش اتغرررروت مبررررو رترررروج إليرررره مررررن مررررفن، فررررإن اتغررررول ال  تعرحلررررون هلررررم ابألذل، 

ن اتد نررة حو مررود مررن قرر ل م،  عررد  ا ررون مراررومود بررذل  حررل  يررون هلررذا احلررو م و يتفررون  ن  راررلوا إ
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، وتسرررليم نورررر فررر ام 1االحرررةام وات وبرررة يف النفررروق و رررون التسرررليم يف هرررذه احلولرررة معنررروه الت عيرررة ات لقرررة
و و قليلررة اجقلرريم نو اتد نررة،نمو إذا اختررذ السرريون مر ررق الععرريون، واررليوا ارر يل اتقوومررة فسررر اتغررول فسرر

نموم اتد نرة ا و ررو، فرإهنم ال  عقردون مر  نهل رو  رلعود يف حولرة نارزهم نلرد موا رلة القترول واحلر را هم 
إن التسررليم، بررل  عررد  ا ررون نوامررره بقتررل ديرر  السرريون، ال فرررت ننررده برري  ررغ  و  رر ، وال برري  ريررل 

وال ر قررة اتت عررة يف ذلرر ، نن  رردنو اتغررول  وإمرررنو،  ررذل  أيمررر قواترره بتير رر  اتد نررة وإابحررة القتررل العرروم،
األهرروت اب ررروج إن يرروهر اتد نررة، و  قرروا نلررد العررنوو ون ابب احلرررل وبعررد ذلرر   راررلوهنم إن تر سررتون 
ومنغوليو، وخيتو ون مرن بري األاررل مرن  عرلك للقترول، فييونرون مرن م قروام غر  نظوميرة،   لقرون نلري م 

 ال ررروقي، فرررإذا ن رررر نهررروت اتد نرررة نلرررد اتقوومرررة،  غرررم فررررد احلعرررو  اارررم )حورررر( ن  عملرررون اررريوف م يف
التقرد اتغرول  نرود ننردا  م يف ن د إذا نلي و مدو مو لة فإن اتغول   ودوهنو و ستولون نلي و ننوو، نمرو 

 لرروذوا  ار لة، فررإهنم   ررودوهنم لرريالد وهنررو اد حررل  ن يرروا قررواهم، وتيررون النتياررة نمررو نن  ستسررلموا هلررم، ونمررو
ابلفرا ، وبعد اتعر رة  ع رجل ا رون  رل ارو ب مرن رينروده نعري ود نرودالد مرن الغنرو م واألارالب،  مرو  ةريرل 

. و ونرررر  مر قررررة القترررول الرررريت اررررلي و اتغرررول وديرررر  الرررر الد 2نرررن حعررررونه ليع يرررره مرررن هررررو يف حوريررررة إليررره
فقد  ونوا يف  ل ميرون  سروقون  اتتعضرو )العي وغرب آايو ن يف  وايو فيمو بعد( واحدو نلد الدوام،

ارريون القرررل العررزل نفواريررود لوررد نك هررم يف حعررو هم للمرردن احلعررينة، وانتررود اتغررول ننررد اقتعرروم احلعررون 
نن جيعلررروا هرررفالء السررريون التعسررروء يف اتقدمرررة ليرررجل  تلقررروا هرررم السررر وم اتن ولرررة نلررري م، وليم ررردوا ال ر رررق 

ألحيرون تروكو نلري م ج  روم العردو  ن الريش وافرر العردد، للايش الذي  ت ع م و ون  األنالم يف بعرو ا
و قول إن ندد اتغول نند حعو  )فناد(  ون نور ن نل  فقز، بينمو  ون نردد األاررل الرذ ن نريرربوا 

،  ررذل   ررون هررفالء األارررل  يلفررون حبفررر ا نررودت، ونعرر  3نلررد معرروح ة الرريش مخسرري نلرر  نسررمة
 ايد مررن األنمررول احلربيررة العنيفررة الورروقة واألارررل اتغلوبررون نلررد نمرررهم ندوام احلعررو  ومررو  ررراه اتغررول حلرررو 

مررن ريررراء ذلرر  معرحلررون لألف ررو  السرريمة، دون نن جيرردوا ارر يالد للفرررا ، إذ نن ننرري اتغررول مررن و ا  ررم 
. وو ر  ابرن 4اوهرو نلي م، حل إذا مو نهنر  األاررل قرول ننردا  م، جيرجلء دو  اتغرول لنري روك نلري م

اترف ع اتعررول ذلر  وقرول: و ونر  نرودامم إذا قروتلوا مد نرة، قردموا مع رم مرن نارو ل اتسرلمي بري   ثاأل
ن ررد  م  زحفررون و قرروتلون، فررإن نررودوا قتلرروا، فيررونوا  قرروتلون  رهررود، وهررم اتسررو ي،  مررو قيررل  وألشررقر، نن 

 اتسررلمي األاررو ل، وهررم تقرردم  نعررر ونن أتفررر  عقررل، و ررون هررم  قرروتلون و اء اتسررلمي، فييررون القتررل يف
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. و ررذل  برررو اتغررول يف االلتارروء إن واررو ل ا ررداو والتمو رره، فيررونوا إذا حو ررروا مد نررة مررن 1بنارروو منرره
اتدن ومول حعو هم هلو دون ريدول تظوهروا برف  احلعو  نن و، والعودو من حي  نتروا، حرل إذا اممرأن 

نود إلري م اتغرول، وانقضروا نلري م فارأو ق رل نن  سرتعدوا  نهوت اتد نة إن  حيل نندا  م ونلقوا االح م،
 .2فتسقز اتد نة يف ن د  م نلد الفو 

و اشررت ر برره رينييررز فررون مررن العررالبة والعنررود يف ايواررته فإنرره يل ةررابلرررغم  ـ االهتمــا  لخلــرباتم 5
ذوي االمررالو فيمررو  غفررل اجفررودو مررن جتررو ب اتتعضررر ن، إذ تلقررد اتسرروندو مررن ن ابب ا ررربو واترشررد ن و 

 تعلررق ابلوررأون اجدا  ررة واتيرروبرام الرريت تسررونده نلررد القيرروم  نمولرره احلربيررة، واتعرررول نن تنظرريم اجدا و 
اتدنيرة ننرد رينييررز فرون يف مسررت ل حيمره  رون نمررراد ابلرش العررعوبة، فرال شر  نن اتغررول وقترذاك يل   لغرروا 

هلرم  وليرا ر  والنوميرون، ولرذا نحلرع  احلوريرة موارة  من اتستول احلضو ي مرو بلغتره الق و رل الريت فضرع 
إن اجفودو من الوعوب ا وحلعة اتوالية له نق  توحيرد منغوليرو، و رون التارو  اتسرلمون نول مرن ي رر يف 
برالد اتغرول مرن ن رعوب احلضرو ام، برل نن ثالثرة مرن اتسرلمي  رونوا مرن نشرد النروق إفال رود لتيمرروريي 

احلوليرررة الررريت  رررودف و يف حيوتررره ات يررررو، وهرررفالء هرررم: ريعفرررر فوريرررو، وحسرررن، )رينييرررز فرررون( يف األايم 
ودانوررمند احلوريرر ، ونفررود رينييررز مررن حسررن ودانوررمند يف محلترره نلررد ةليررة فواكمورروو مبررو قومررو برره مررن 
مفووحلوم ابام اريدمهو مر  السريون األ رليي، برل حردمل حينمرو نرزم رينييرز فرون نلرد م ودرة العري 

إن اتلرر  التررون فررون،  ارروالد ادرره ريعفررر، ويل  ل رر  نن نقررل إن رينييررز فررون نحرروال الوررمولية، نن ننفررذ 
ال الد وو   ال ر ق الذي اليه، فأفود رينييز فون من هرذه اتعلومروم يف محلتره الريت انتعرر في رو نلرد 
د التون فون، واختذ رينييز فون له مستوو  ن من اتروالي لره نلرد افرتالل ننو ررهم، ومرن هرفالء: امرو 

 لررواج مررن اتسررلمي، وات ر ات ر توجنررو مررن األو غررو  ي، وت ليررو توررو تسرروي، مررن العررينيي وهررو الررذي فرردم 
آفررررر ملرررروك النوميررررون ونلاررررم نبنرررروء رينييررررز فررررون اليتوبررررة األو غو  ررررة والررررراريك نن امررررود  لررررواج هررررو امررررود 

م ومنذ ررذ 1218ورروه، اررنة ا روا كمجل، نحررد السررفراء ال الثررة الررذ ن وري  ررم رينييررز فررون إن امررد فوا كم
يررل  عمررل مستوررو اد لنييررز فررون، فعينرره حو مررود نلررد إقلرريم مررو و اء الن ررر بعررد اررقومه يف ن رردي اتغررول 
فأحسن إدا ته. وليو توو تسوي ا يتو جل العي ، فيون من نهوت العي الومولية وقد شغل نبروه منعر  

لعوليرة ر أيا ننره احلرد   منفعرالد ر حير  اارتفود الوكا و ألارو  ي، ونشرت ر  رجل ليرو تورو تسروي ب قوفتره ا
رينييرز فرون مرن فربتره ونفيرو ه يف إدا و الدولرة، فقرد نقروم رينييرز فرون ن رول اجدا و اتغوليرة نلرد نفيرو  
وثقوفوم اآلفرر ن الريت اارتفودهو مرن ا ررباء واتستورو  ن مرن الورعوب واألمرم األفررل،  وحلضرو و العرينية 

 وغ هو.3واالو غو  ي
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وقرر  نلررد  لرروي شررو تسررجل نن  لعرر  دو اد هومررود و ررع ود نثنرروء قيرروم اجمربامو  ررة ـ حكــيم مــن الصــنيم 6
اتغوليررة، فقررد حظررجل إبنارروب رينييررز فررون منررذ نن وقعرر  نينرره نليرره و ررون نول فيلسررول  رري   لتعررق 

حرردمل مرررو نن ابلرريش اتغرروت ويل جيعررل اتغررول األمررو  ة رردو نمرروم هررذا ال ولرر  للفلسررفة وال رر  والفلرر  و 
اررير حلرروبز معرررول مب و اترره يف  ررن  األقررواق ابلعرري  العرروت القومررة وال و ررل اللعيررة،  قررول لرره: مررو هررجل 
الفو دو من وريود  ريل  ت  م  او بي؟ فرد العي : إن  ن  نقرواق رييردو رتروج إن جنرو ، ونمرو ننرد مرو 

يرررو لررردل رينييرررز فرررون حظو رررو  وريرررة تررردنو إن  ررروح  حيمرررة،  سرررتدنجل األمرررر إدا و إمربامو  رررة، فوحل
جيمر  اليتر   ييماألاالب والغنو م،  ون هذا احل ونثنوء حروبه الي  و وال و لة، بينمو  ون اتغول جيمعون

والررداول الفلييررة واألنورروب ال  يررة، وقررد اررال ريغرافيررة احلمررالم واتعررو ك واتواقرر ، وننررد مررو اريتوحرر  
نند ررذ لألفررذ ب ررأ ه مررن الضرر و  الررذ ن  ررونوا   ررزنون برره  الرريش موريررة مررن الرروابء، فقررد أتمنرر  لرره الفر ررة

 وبيت ه لقد اقوهم من موء ننووبه وريعل هللا هلم فيه شفوء.
 ررون رينييررز فررون  قررد ه لعلمرره ونزاهترره، ويل  ررةك احليرريم العرري  فر ررة متررر إال حرروول في ررو إ قررول القتررل 

ون شروهد مررو يف مضرو ق ري رول مهرالاي الذي  ون  فر  مر ق اليش اتغوت، وتقول نا و و إن رينييرز فر
السرررفلد، حيرررواغد، ناي رررود بوررريل ن رررل، ليرررن نفضرررر اللرررون وبقررررن واحرررد ال غررر ، فوارررتدند هرررذا العررري  
ليسأله نن ذل  احليوان، فأريوب هذا بعوم ففير  وقرو : هرذا هرو  يرو ر تروان. إنره  لروت  عررل دير  

مأز   رر اد مررن ننمررول التقتيررل. إن ي ررو ه هررو بررال اللغرروم األ حلررية، وررر  األحيرروء مررن برر  اجنسررون، و ورر
، وتعتررررب  تررروابم احليررريم 1شررر   رررذ ر لررر  ن  رررو السررريد ا رررون، ودنررروو إن اليررر  نرررن ات ررروو هرررذا السررر يل

العي  ر ليو توو تسجل مرن ندت اتعرود  ونوثق رو، و ررير  إليره الفضرل فيمرو  رون للمد نرة العرينية مرن أتثر  
ك الرريت  ررون جير  ررو اتغررول يف السرريون بعررد االاررتيالء نلررد بالدهررم ويف نلررد رينييررز فررون ويف حررد اتررذاب

انقود اليت  من الن   واحلر ق الذي تعرحل  له اتدن نلد نبردي اتغرول ومرن مظروهر اهتمومره ن ضرود، مرو 
نريرراه مرن نحبررومل الارتيلص نقروق  م يررة، تيوفعرة مررو  عرد  نرن ري رر  الضرعواي مرن نوبأررة ونلرد الرررغم 

لررروي تورررو تسرررجل لدولرررة اتغرررول، وألاررررو رينييرررز فرررون، فإنررره يل  سرررت   نن خيفرررجل شرررعو ه مرررن إفرررال  يب 
ونومفته حينمو   ل  الرنفة مبد نة نو إقليم، حرل بره قضروء اتغرول وحيم رم و ور  إن ذلر  او يتروي ابرن 
 رينييررز فررون بقولرره: نال تررزال ت يررجل نلررد هررفالء القرروم. ومرر  ذلرر   ررون لواررومته الف نررة احلييمررة نمهيررة يف
وق  إريرراءام  تعرذ  تالفي رو نو إ رالح و، فنظرراد ألنره  نتمرجل ن رالد للعنعرر اتغرول وألنره تور   ابحلضرو و 
العينية  عترب واي ود م يعيود بي ننعرر اتغلروبي نلرد نمررهم وبري ال غروو اتغرول، نلرد ننره مرو  رون ليسرعد 

ري االاررتموو إليرره، بررل حررر  نلررد نن م وشرررو ننررد اتغررول للرردفوو نررن قضررية إنسررونية، فوفررود مررن ننرره ال جيرر
   رر  هلررم نن الرنفررة مررن دوانررجل السيواررة السررليمة وبررذل   ررون رقررق غرحلرره، فمررو  ررون  رتي رره اتغررول مررن 
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مهاية ووحورية، و ررير  إن مرو اشرت روا بره مرن ال رل، وحردمل يف نثنروء احلملرة األفر و الريت قودهرو رينييرز 
نه ال ريدول من الرنواي العينيي الدد، ألهنرم ليسروا  روحلي فون نلد  ونسو، نن نشو  قو د مغوت إن ن

الاررتيدام م يف احلرررب ولررذا رسررن ااتأعررول شررأفة  ررل هررفالء السرريون، الررذ ن   لررش نررددهم حنررو نورررو 
مال ي نسمة، حل  عر ك  و رل ريونر  مرن األ د إن مرانرجل  يرل العسرو ر، وننررب رينييرز فرون نرن 

حلييم العي  يل  ل   نن ننلن للمغول الرذ ن ال  راتبرون يف إفال ره م لقرود تقد ره هلذه النعيعة غ  نن ا
مو  عود نلي م من اتزااي اباتغالل األ احلجل ا ع ة واجفودو من هفالء الرنرواي ا رد ن وشرر  نن مرو  فررد 

نلر  نوقيرة  500من الضرا   نلد األ د، ومن ميوق نلد اتتورير ارول  تععرل من رو  رل ارنة حنرو 
نل  غرا و من احل روب، فيسر  برذل  اتعر رة، ون رد إليره  400نل  ثوب من احلر ر،  80لفضة، ومن ا

. وةرو  رذ ر لنييرز فرون تقرد ره 1رينييز فون نن  ض  نلرد هرذه القوانرد مقردا  مرو  تععرل مرن الضرر  ة
ز فررون واحةامرره وااررتفودته مررن اتتعضررر ن وات قفرري ون ررعوب ا ررربام ويف ن ررد نوغرروداي، فليفررة رينييرر

وابنرره،  ررون هررذا العرري   ررد ر اجمربامو  ررة مبفرررده تقر  ررود، وقررد ااررت وو نن أيفررذ نمررر تنفيررذ العقرروابم مررن 
ن ررردي الضررر و  اتغرررول القسررروو القلررر  ليضررر  ذلررر  يف ن ررردي قضررروو نيرررن م هلرررذا الواريررر ،  مرررو نررري ري ررروو 

إناروب القرودو اتغرول  حلرا   لعوحل ا ز نة، و ون  شراونته وحيمتره واررنة فرومره، وذ روؤه  سرتدنجل
و رررون  عررررل  يررر   رررفثر فررري م، فمررر الد  رررون ا وقرررون نوغررروداي مررردمنود نلرررد الورررراب بي ررررو و رررون للعيررريم 
العي   غ ة    و يف نن  ظل هذا ا وقون نلد قيد احليوو نمول مدو ةينة وترو  نل نن نعرو عه ألغروداي 

وءه  ومرود بونروء مرن حد رد  رتفظ بره ا مررو، وقرد وانةاحله نلد إغراقه يف شرب ا مرر ال جتردي فتريالد، رير
آت ل  حوفته بفعل اليعول، نرد هذا الونوء نلرد العوهرل اتغروت وهرو  قرول: إذا  ونر  ا مررو  ردمل 
م ل هذا التأث  يف احلد د، فوحيم بنفس   ي   يون أتث هو يف نحوو   وأتثرر نوغروداي مرذه الربهنرة، 

وغروداي لعمررل قروم بره الرروك ر العري  ونمرر إبلقو رره يف السران، ولينره غرر  فونتردل يف شررابه، ومرررو غضر  ن
 ن ه بعد فةو ونمر ابجفرراج ننره وليرن العري  يل  رغر  يف مغرود و السران، ون ارل نوغروداي  ستفسرر نرن 
الس   الذي منعه نن الظ و  يف ال ال  فأريوب: نن  ريعلت  وك راد لر  وننر  وحلرعت  يف السران، إذن 

ن ، وننررر  نملقررر  ارررراحجل، إذن فرررأغ بررررني، إنررره لسررر ل نليررر  نن جتعرررل مررر  نلعوبرررة يف  رررد   فرررإ  مرررذ
ولين  ي  نات ي  بعد ذل  نن  ند ر شفون اجمربامو  ة؟ وننيد بعد ذل  لوييفته و رون بعرو الضر و  

موتره إن اتغول  ت مونه ابمالد  م  ثروو    و من و اء نمله م  رينييز فرون ونوغروداي ولرذا نمردوا بعرد 
تفترررريش مسررررينه ليررررجل ال جيرررردوا مررررن ال ررررروو اتزنومررررة غرررر  ندوام موارررريقية متعفيررررة و  ومرررروم، وفرررررا ز 

 .2وريداول وحاو و نلي و  توابم منعوتة
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 ررون ا لررا العرروم  اليو  لترروي   عقررد  ررل نرروم ـ الكوريلتــاا "اجمللــس العــا " وهركــان الدولــةم 7
 لرررم   40 لتررروي يف حيررروو رينييرررز فرررون، مرريعرررود ت لرررش دا رتررره و رررون اتيرررون، الرررذي افتررر  النعقرررود آفرررر  و  

تقر  ررود، و ررون ميررون م وليررود، وفقررود للتفيرر  اتغرروت، فولعورر   غ ررجل األ د نلررد ريوانرر  الن ررر واليررأل وفرر  
والعيد    ، و ون الوق  نوا ل الربي  وهو الو ر اتفضل الريتمروو اليو  لتروي ونفرذ قرودو الريش  فردون 

 رررددو، ويل  ترررأفر قلررريالد ارررول اررروبوداي اتسرررتدند مرررن نو واب، لقرررد قررردموا مرررن ديررر  ن  رررون يف اتوانيرررد ا
اتعمرررررو و اتعروفرررررة، رينرررررراالم، فررررروغم، ملررررروك وارررررفراء، قررررروموا برحلرررررة مو لرررررة للو رررررول إن جملرررررا نررررر الء 

لقودمرة مرن العري اجمربامو  ة اتغولية وقد نحضروا مع م ندداد    اد من ال  ونة واحلوشية و ون  اتر  روم ا
  و  القررودمي مررنضررألنررالم اتغتنمررة و ونرر  مر  رروم الجمرررو و ابل قررر ومغ رروو ابحلر ررر و ونرر  ترفرررل فوق ررو ا

ة واألذايل ضرررتي ي )اليررروك(، ذوام القررررون العر ة، جمررررو و  مرررول النقرررارررفو  التي يررر  مسرررقوفة مذه رررة ومرب 
 سررتعملوهنو ك نررة للررراايم واألنررالم، وريرروء ترروت نمرر  احلر ر ررة ال يضرروء، العظيمررة القيمررة لرردل اتغررول، الررذ ن 

لرروج ثال يضرروء وريرروء ريغ رروي، هوب ررود مررن  احلررروب، قودمررود مررن فرااررون ريول ررود معرره نرردداد   رر اد مررن المررول
ال ول  قود مو ة نل   ناجل من ا يل هد ة ألبيره،  رون المير   رتردون نل سرة مرن ذهر  وحر رر ومعروم  

ون إحلرروفة   د رة مرن ريلررود الرذيلب وقو ررة تالبسر م ال مينرة و ونرر  ا يرل، نوحلررود مرن فرراء السررمو ، و تردثر 
نرررن اللرررد ات قررر  بفعرررل األنرررواء واتنوفررروم، مربدنرررة بقمعرررون مرررن الرررز د ا لارررل، وارررروري و تلمررر  ابلفضرررة 

مة حبير  وة واريتم  اليل يف فس و  نبريو  رون مرن الضريسي   األبعو   حلواء الواهر النفا لوو وخت
 سررتون  نلفررجل شرريص، و ررون للفسرر و  مرردفل ال  سررتعمله اررول ا وقررون، و ررون النررود حرروملوا الررةوق 
من الودو والعرامة حبي  يل  ين قز ليارؤ نحد نلد ا وكفة ابالقةاب من مقر رينييز فرون و مرو فعلروا 

ء واألاررررلعة يف منوارررر وم ارررروبقة، فقررررد نترررروا مع ررررم مرررردااي لليوقررررون،  حسررررن ناررررالمم مررررن ا يررررل والنسررررو
وابلينررروك اتلتق رررة بعنو رررة نرررن فرررزا ن نعررر  العرررويل تقر  رررود و قرررول مرررف ع مغررروت إنررره يل  سررر ق قرررز نن شررروهد 
اتغررول م ررل هررذه الفيومررة واألمررة مررن ق ررل. نمررراء اجمربامو  ررة  وررربون اآلن، نوحلررود نررن حليرر  األفررراق، 

. رينييررز فررون جيلررا اآلن 1 يررذ شرر اكمخررر العسررل ون يررذ فررو ق األبرريو اتعتررق و ررون رينييررز فررون ا ررود لن
نلررد العررر  الررذه  الررذي  ررون للسررل ون امررد ا رروا كمجل، وقررد ريررا برره مررن درقنررد و ررون إن ريون رره اتج 
و ولون السل ون الراحل، ونندمو اريتم  اليو  لتوي يف نول ريلسوته، واارت ل رينييرز فرون نول ريلسرة 

األف و إن نن قول: لقرد رينير  ار وو نظيمرة،   ن نن د للعضو  فال ة نن محالم السنوام ال الثة
، يل  تر اك رينييرز فرون الداهيرة 2وارل وغد   ر اد بفضل اليسرو  ونلرييم ديعرود نن تعيوروا يف مونرة القرواني

إبجنوكاته، و ون الوجلء األهم يف نظره، والوري   قيقره، هرو ا ضروو لدارتو  اجمربامو  رة اتغولية)اليوارو(، 
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إن تورييرره نعررك لضرر ومه، وال إن قيررودمم بنفسرره، ف ررم اآلن قررود ون نلررد شررن احلررروب  إنرره يل  عررد حبوريررة
فرقررة نلررد مسررأوليت م و ررون  رررل بوحلررو  مرردل ا  ررر الي رر  الررذي  ررون مررن اتتوقرر  نن  ررنام نررن وقرروو الت

ن  رررل   إن نوالده األشرررقوء ال الثرررة وقرررول: ر ال تسرررمعوا نبرررداد لليعررروموم نفرروالررةاو فيمرررو بيرررن م وقرررد الت
بيرررنيمج وريررررم حفرررالم ومرررادب تررردو شررر ر، ن انفرررر  نقرررد احلورررد، فغرررود  ريغ ررروي إن ري ولررره وتوريررره 
آفرررون يف مررر ق م إن  را ررو وم ونلررد  نارر م رينييررز فررون و ررون ارروبوداي  سرر  إن ريون رره وردثرره نررن 

مو  تره العظيمرة، مغومراته يف نويل الغرب و راق رينييز فون بعد ذل  موبقجل من حيوتره لتوميرد دنرو م إمربا
الررريت امتررردم مرررن  رررو اي حرررل ا لررريج العرررريب، وريررررل تنظررريم اجدا و بعرررو و  وملرررة، دقيقرررة ومنظمرررة إبشررررال 
احلييم العي   لوي شو تسجل و مبو  ون الوجلء األ  ر إلفواتد للنظر، يف هذه اجمربامو  رة تعردد الردايغم، 

 .1نيي ومسيعيي وبوذ ي ومسلميوقد د  رينييز فون حوله مستوو  ن من دي  األداين وث
ة  ون اتغول نلد مقربة من احلضو و العرينية، لرذا فرإن أتثر  ال قوفرة العريني  ـ االسرتادي:ية املغوليةم 8

نمر ال ميين إمهوله ، وهنوك احتمول  ن  يون رينييز فون قرد أتثرر، ابلتفير  اتتفوقة نلد ا تم  اتغوت 
و بررة وارر   ذلرر  نن رينييررز فررون، بعررد نن جنررك يف ترردم  إمربامو  ررة  رري العسرريري العرري  يف جمررول ا 

العرررينية، الررريت  ونررر  تعررررل ابجمربامو  رررة الذه يرررة ن رررره نررردداد   ررر اد مرررن العلمررروء والعسرررير ي ون رررعوب 
احلرررل والفنررون العررينيي نلررد العمررل يف فدمترره، و ررون اتغررول وال شرر  حررل ق ررل اريتيرروكهم لرردا  العرري 

قد أتثروا مبن  رونوا  رزو هم مرن العرينيي مرن جت رو  ونلمروء ومنفيري ايواريي ونسرير ي فرو  ن مرن الي  ، 
حوميررروم احلررردود والسرررر يف ذلررر  النارررو  العايررر  للمغرررول يف قيرررودو اليرررو ، هرررو تف رررم اليومرررل ل  يعرررة 

تررراع نو م ودنررة،  احلرررب، فلقررد قرروتلوا برردهوء غرر  مع رري غرر  إم ررول،  نتزنررون ات ررود و ورتفظررون مررو دون
و عملررون يف نفررا الوقرر  نلررد تسرريي  رروول ا عررم حبملرره نلررد شررعو  ابألمررن اليرروذب وذلرر  ق ررل نن 
 تعر وا منقضي نليه  ولعونقة، لقد  ون اتغول  عدون بعنو ة ودقة ف   م ليل حرب يف ا لرا العروم 

ون العمررالء والواارريا إن ن احلررجل )اليو  لترروي( الررذي  ررون نونررود مررن جملررا حررريب ن ضررود، لقررد  ررونوا  راررل
العررردو ليرررأتوا  نرررالم نرررن نمرررو ه العسرررير ة، والسيوارررية واالقتعرررود ة، واللوغرافيرررة و رررونوا  سرررتعملون حبرررذت 
ودهوء تيتييوم مو  عرل اليوم ابام الرتل ا وما، و تعومون ا و بة النفسرية، وقرد اارتيدموا يف العري 

لية، واد نوا يف فرو ق وبرالد مرو و اء الن رر،  هنرم غضر  هللا و رون  رةك ونو اب الورقية، ايواة اج هوب الي
لقررودو اتيرردان، بعررد وحلرر  ا  ررة،  ومررل احلر ررة يف ااررتيدام مررواه  م وم ررود امم، يف ن رروت حرردود وااررعة 
لتنفيررذ االاررةاتياية العومررة ننررد بدا ررة فعررل احلعررود، وبينمررو  يررون الفالحررون يف ال لررد الضررعية، غررو قي 
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 في نلررد حعررود مز ونررومم، وإذا مررم  فرروريأون بنررزول اتغررول نلرري م  ررولراد، اللتقررو  حرروريت م مرررن نررو 
 .1احل وب، وجتالل مو  ز د نن هذه احلورية

وقررد و رر   وترر  نو يب ناررلوب القتررول وا و بررة اتغوليررة ووقعرره نلررد األو بيررون  مررو  لررجل: إن نو اب تررد ك 
دهرررو،  ونررر  تعليمررروم رينييرررز فرررون تقضرررجل  ن  عرررم الرنررر  واهللررر  ديررر  اليررروم معرررل ا و برررة اتغوليرررة ونبعو

األ ريررروء نقررر  الضرررربة األون، ونن  عرررما الورررلل األ د ومرررن نلي رررو إباث و إحسررروق ابلعارررز التررروم  ولرررذي 
 دثرره  و ثررة م يعيررة ال  مرررود هلررو وال وقو ررة من ررو، وحبيررر   يررون الوررعو   ن  ررل مقوومرررة لررن تيررون ارررول 

.لقرد اي رر رينييرز فرون 2ينه، إن الويومي نفوان الويومي، وقد ن ال م هللا غض ود ولعنةالنون ات  ق بع
للعرررررويل بعرررررو و د اموتيييرررررة، و وررررر  نرررررن القيمرررررة احلقيقيرررررة للمرررررزج العسررررريري مرررررن االارررررتعداد واجنرررررالم، 
 واالنض و ، واحلر يرة وحلرربة ات رقرة والرد وق اتسرتفودو مرن حرروب رينييرز فرون مرن حير  الروهرايم ال
تررزال اليرروم  رروحلة  مررو  ونرر  يف نايمرره ولررذل  نن واحلررعجل نظر ررة القتررول اتييونيييررة احلد  ررة والررداني إن 
حرب الدابابم ومنظر  و،  ولنرال فوللر والسر  ليردل هرو م وآفرر ن قرد لرأوا إن حرروب رينييرز فرون، 

 .3ليستوحوا من و التورييه واج شود
اةاتياية اتغولية وإجنوكامو العسير ة  تم ل يف واق  ننره مرو يل  يرن إن الد ق الوهري الذي نتعلمه من اج

الرريش جم رروالد ومورررابد بروحيررة واحرردو شرروملة مررن التفرروهم، واالنسرراوم، واتسررعد الواحررد والتيرررق لل رردل 
 .4والغو ة، ابتداء من القو د األنلد حل ريندي الع ، فإن ذل  اليش ال  ست ي  نن  قوتل و فوك

ز التي ريز االارةاتياجل اتغروت ابلة يرز نلرد اتفاسرة العسرير ة والريت اشرت رم ابلعمليروم احلر يرة لقد متير
السر عة ا ومفة، وااتعمول ا داو واتيوتلة نلد الم     وإفضروو ا تمر   لره ألغراحلر و ا و رة ورير  

تتميررز هررذه العسررير ة موقررة نمررل حلرريمة مررن شرردو االنضرر و  والتقيررد ابلقررواني والسرر ر نلررد ت  يق ررو، و 
 ن ضود يف األمو  التولية:

 ر أتمي اجنالم االاةاتياجل الالكم تنوو ام اتيودنة والتضليل، بقعد توتي  العدو.
 ر تواي  ا الفوم الدافلية لدل ا عم.

 ر ااتغالل السرنة وموقة االحتمول للمنوو و واتفوريأو.
 تغ ية ا سو ر يف العفول وتدث هو.ر جتنيد ال وقة ال ور ة ا لية اتغلوبة، ل

 ر احتالل اتدن ق ل نن تظ ر في و ن ة مقوومة ريد ة.
 ر التنسيق الععيك، ويف حينه، بي مفو ك مت وندو.
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وهررررذه اتيررررزام ديع ررررو تررررفدي إن احلفررررو  نلررررد ال وقررررة ال وررررر ة ا رررردودو وإن االنتعررررو ، ويل  قررررم الناررررو  
، وإمنو قوم نلد اشةاك وتعوون من دي  اليفوءام، ولرو غر  مغوليرة،  العسيري اتغوت نلد  فوءو واحدو 

 رررون العرررينيون  نتارررون م نداررري نفضرررل  واألترررراك فيولرررة ناررررو، واتسرررلمون ن  رررر ب ولرررة، إال نن اتغرررول  
 ونوا  ظ رون دي  إميونيرومم وفوا ر م، اتود رة والروحيرة والنفسرية، يف منوذرييرة نسرير ة  روحلة لورع  

بيليترره للعرررب، لقررد حررول اتغررول  اب ررة ق يلررة مونيررة إن دولررة نسررير ة ند رردو األوريرره واألدوا ، ميررر ق 
وحررروفظوا رييوشررر م قو رررة ابالنضررر و  العرررو م وافرررةاق العررردو، و ونررر  الوررر يوم الرب د رررة وا ومرررو اترحليرررة 

ايت م ذاتيرة اتن ر ، تسمك ابالاتاوبة نوريالد إن  ل  د نلد حدودهم اتةامية األمرال، و ونر  اارةاتي
 .1قوم  وت و م، حس  االات ونة التيتييية واجميوغم االاةاتياية اتتوحة هلم

 ررون للمغررول نررودام وتقوليررد اريتمونيررة اررو  نلي ررو رينييررز فررون   ـ عــادات ودقاليــد اجتماعيــةم 9
اتوررروو اتغرروت يف ونبنرروؤه مررن بعررده، ونظررراد لغربت ررو ومرافت ررو، نورر  إن نمه ررو، ليوهنررو ريررزء مررن مقومرروم 

ن د رينييز فون، فمن اتعرول نرن اتغرول نهنرم  رونوا  سرينون ا يروم،  مرو هرو اتت ر  ننرد ال ردو، و رونوا 
 سررررمون نمينررررة إقررررومت م يف اتعررررو   واتورررروا )) ررررو مل(( نو ))نو دو((، وريرررررايد نلررررد هررررذه العررررودو  ررررونوا 

الت((، ونفررررل ميضرررون في رررو الورررتوء تسرررمد خيترررو ون نمرررو ن معينرررة  قضرررون في رررو العررري ،  قرررول هلرررو ))بررري
))قيوررالت((، وااررتمروا  سرر ون نلررد هررذا التقليررد حررل بعررد نن فتعرروا   رر اد مررن الرر الد اتتمدنررة، واحلرر روا 
إن ارررين العوا رررم، فيونررر  هلرررم نمينرررة  قيمرررون في رررو  ررريفود ونفررررل  قيمرررون في رررو شرررتوء وهرررذه ا يررروم يف 

د نررررة الي ررر و إذ ننرررره ابجحلررروفة إن   رررررو ا يررروم واأل ررررواع، فررررإن اتعرررو   واتورررروا،  ونررر  تتيررررذ  رررفة ات
السررريون الرررذ ن  عرررع ون ا رررون،  رررونوا مي لرررون ديررر  ال وا ررر  مرررن قرررواد اليرررو  جن القضررروو واليتررروب 
والعنوو والتاو  وغ هم، و ون ن ابب احلرل والعنونوم  زاولون نملية ال ي  والورراء، وميردون هرذه اتردن 

 لزم و من احلورييوم، و ون  نودو اتغرول يف حولرة حردومل نمرر هروم،  تنعري  ملر  ريد رد نو  اتتنقلة مبو
القيوم حبملة حربيرة نن  ردند نمرراء اتغرول ونقرو مم إن االريتمروو بواار ة  ارل  قروم هلرم ))إ لايرون(( مفررد 

هررذه ا ررولا حررة نلررد بسررو  ال عرر . و و للتورروو  يف  تلرر  اتسررو ل ات ر  )) لاررجل(( ني م عررومل نو اررف 
 قررول هلررو ابتغوليررة ))قو  لترروي((، ونمررو نررن الررزواج، فقررد  ررون لليررون نن  تررزوج مبررن  ورروء مررن النسرروء، و ررون 
أيفررذ مب رردن تعرردد الزوريرروم والعررودو اتت عررة ننرره إذا تغلرر  نلررد ملرر  نو نمرر  نو نقررد معرره ا رروداد نو  ولفررود، 

ليرره وقتلره، فيرون  ترزوج مررن امرنتره، و رون رينييرز فررون فإنره  رون  ترزوج مرن ابنترره نو نفتره ونمره إذا تغلر  ن
كوريرة، و رون اتغرول  فضرلون نبنروءهم  500 س  نلد تل  ال ر قة، و قول إن ندد كوريوته  رون  ز رد نرن 

من الزورية اليت  فثروهنو نلد غ هو من النسوء، وبعد موم ا ون  ونر  تأرول دير  نسرو ه إن ن ررب نبنو ره، 
ج مبن  وروء مرن ن، وذلر  ابارت نوء والدتره،  مرو نن لره نن ميرنع ن أل ردقو ه نو   لرق وله احلق يف نن  تزو 
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، ونمرررو جممررروو األبنررروء واألقرررو ب واألشررريو  الرررذ ن هرررم مرررن نوررر و ا رررون نو األمررر ، فقرررد  رررون 1ارررراح ن
ته،   لررق نلرري م  لمررة ))نُُ وغ(( مبعررل ))نورر و(( نو ))ارراللة((، نمررو  نررواي ا ررون الررذ ن خيضررعون لسرري ر 

 .2فقد  ون   لق نلي م لفظة ))نولوق((
 رررون اتغرررول  عتقررردون نن للوررريومي أتثررر    ررر  نلرررد حيرررومم، و رررونوا   بـــني املغـــولم ـ اخلراكـــات 10

خيوررون السررعر، وخيوفونرره وقررد تضررمن  اليواررو نحيومررود شررد دو  ادنررة توقرر  نلررد  ررل مررن  ررت م ابلسررعر 
نهنرم وحردهم هرم الرذ ن  إن مو فرة الي نرة مرن ال روذ ي نلردوالوعوذو بقعد األحلرا  ابلغ  و ونوا  نظرون 

 سرررت يعون إب رررول أتثررر  السرررعر ودفررر  حلرررر ه، و عررررل  رررل واحرررد مرررن م ابارررم ))ىرررش((، والسررروحر اتلرررم 
بضررروب السررعر  قررول لرره ))قرروم((، ولقررد  ررون هررفالء الي ررون  زنمررون نهنررم  سررت يعون تسرري  الورريومي،  

فوهنم وأيمترون  مرهم، ونهنم قد رون نلد التن رف ابلغير  نرن مر رق  ضر   مو نن ذوي األ وا  الور رو أيل
الويومي واأل وا ، فعند قع  الرند نو ي و  الربت،  ونوا  قفون مودوهي  ومتي  رأن نلرد  ؤوار م 
ال  ، وإذا اتفق نن ن وب   رونقة شيعريود ويل   لر ، فرإن نفرراد ناررته وق يلتره   ردونره نلرد الفرو ، وال 

عررررحون لررره ابلعرررودو إن ا يمرررة ق رررل مضرررجل ثرررالمل ارررنوام، والغر ررر  نهنرررم  رررونوا  تعرررو ون ننررره إذا ريلرررا  
شيص يف اتوء وق  الربير  نو العري ، نو غسرل  رده يف الن رر و وحلر  اتروء يف نوا  ذه يرة نو فضرية، نو 

خيوروه اتغرول،  نلقد بل وق مغسول يف الععراء، فإنره  نرتج نرن هرذا  لره  نرد وبررت   ر ، وهرو نفورد مرو
وجتن ررود ليررل هررذا، نعررر  اليواررو نلررد نقرروابم قوارررية تنفررذ فررو اد فرريمن  قرررةل هررذه ا  ررواي وهيررذا  رررون 
اتغررول خيوررون قرروو السررموء األبد ررة ر  مررو  ررونوا  سررموهنو ر ن  ررر مررن ني آفررر، فمررن السررموء أتا األنو رر  

الربيرر  الررذي   رر  احليرروو واألم ررو  الرريت  والرنررد والررربت والعوا رر  ال لايررة، ومررن السررموء ن ضررود أيا دلء
تغذي احلورو ش ويف بعرو األوقروم  رون رينييرز فرون  تاره مبفررده إن قمرة ري رل مرتفر  ليتضررو إن هرذه 
القوو ا فية يف السموء قو الد: ابع  إت   وا  م قوم اهلواء العليو لتعرودق ، نمرو نلرد األ د فأبعر  إت 

وقررر يف نفرروق الرر عو مررن م ننرره برردون التمتمرروم وال قرروق وا ررزن الم ،  ررذل  3برريررول  يونررون نرروغد ت
الررريت  لارررأ إلي رررو السررروحر، ال مييرررن نن  نرررزل ات رررر والررر لج و رررونوا  عررروملون اترحلرررد معوملرررة قوارررية و ونررر  
نودامم ننردمو ميررد نحرد مرن م،  عرزل نرن مرقرده وتوحلر  نالمرة نلرد مسرينه تور  إن وريرود مرر و يف 

م دفررول نحررد نليرره، وال  ررزو  اتررر و نحررد نبررداد إال مررن  تررون فدمترره وقررد توحلرر  حربررة الرردافل، وإن نررد
فو ج فيمة اترر و، تلر  حوهلرو ق عرة مرن العرول األارود وبرذل  ال جيررؤ شريص غر ر  نلرد دفوهلرو 
ونندمو توتد نلرة اترر و،  ة ره المير ، ألنره لريا معررحود ترن  وروهد موتره نن  ردفل قعرر اجمربامرو ، 

سرين نظرريم مررن العظمرروء حررل   ررزغ القمررر الد ررد، فيررأهنم بسررلو  م هررذا  نظرررون إن اتررر و نظرررمم نو م
                                                           

 .352اتغول للعيود  ر 1
 .352اتعد  نفسه  ر 2
 .355اتغول  ر  3



 79 

. وهيررذا ذانرر  تلرر  ا رافرروم، وانتورررم برري نقرروام اتغررول انتوررو اد ناي ررو، وقررد  رردمل 1إن ملررومل جنررا
ريليلررة، نو ، و ررون اتغررول  قررد ون األشرريو  الررذ ن  ررفدون هلررم فرردموم 2نن ررو اغلرر  اتررف في والرحولررة

 قرررردمون هلررررم مسررررروندام قيمررررة يف نوقرررروم ا نرررررة والورررردو وانةافررررود مرررررذه اتنررررة،  ررررونوا  عنرررررون مب ررررل هرررررفالء 
األشرريو ، و تع فرررون نلررري م وهرررذا الع ررر  والتقررد ر  سرررمد ابتغوليرررة  اررريو غوميش  و   ررروهنم األ احلرررجل 

إن ننقرومم ابلو اثررة و عررل هررذا يف  واألمرالك ليسرتغلوهنو، ولينتفعرروا مبرو ترد ه نلرري م، ن تأرول تلرر  األمرالك
اتغولية مبو  سمد ))ايو غول(( ونحيوغد  رونوا  ع روهنم لوحروم شر ي ة ابتيرداليوم يف الععرر احلرد   وهرجل 
من الذه  نو الفضة نو ا و  حس  مقوم  ل شيص، وهجل يف حارم  ر  اليرد، و رنقش نلي رو اارم 

تز ن ررو  ررو و األاررد، ونمررو إذا شرر  ا ررون يف نحررد نت ونرره، هللا وااررم ا ررون، وندررد األنررواو من ررو مررو  ونرر  
، و ون اتغول  عتقدون ننه ال  عك نن  وريرد إن ريونر  حرو م آفرر نلرد 3فإنه  قيله إن ا و مة  و مته

ي ر األ د  نوكنه السري رو والسرل ون )) ب يف السرموء وحرو م يف األ د((، و رونوا  عتقردون نن ا رروج 
ون و ولفررة نوامررره،  عررد ريرمررود نظيمررود ال  غتفررر يف نظررر اتغررول، ذلرر  ألن نوامررره يف نلررد مونررة رينييررز فرر

نقيرردو هررفالء القرروم إمنررو تعررد  مررن السررموء، فععرريون   يسرر م، إمنررو نعرريون هلل، و ررون  نظررر ن ضررود إن نفررراد 
ونن ختر ر   نارته تل  النظرو القداية، فولدنيو تقوم وتقعرد إذا انتردل نلرد واحرد مرن م نو ن ري   ذل،

مد نررررة ))نيسرررروبو (( وريعررررل ننولي ررررو نارررروفل و بسرررر   قتررررل )) مغوريررررو ((  رررر ر رينييررررز فررررون، وتسررررو ة 
 .4))ابميون(( ابأل د نلد إثر قتل ))موتورين(( ابن ))ريغتوي(( وحفيد رينييز فون، ليف د هذه احلقيقة

مرااررررم اررررددو للتتررررو ج ، لررررذا فلررررم تيررررن لررررد  م ميل  يررررن اتغررررول  عرفررررون الرررر ال  والعو ررررمة يف بدا ررررة نمررررره
واالارررتق ول الردرررجل وا لرررا اتليرررجل العررروم، برررل  ونررر  مراارررم هرررذه الرديررروم تتسرررم ابل سرررومة، وبعرررد وفررروو 
رينييرز فررون وننردمو ن اد   ررو   ريررول العور و تتررو ج ابنرره ))نق روي فررون(( نلرري م، قروموا نوالد بتعد ررد  رروم 

حسر  نرودامم، ن نمسرر  ))ريغتروي((  رد نفيرره السرعد نرن مر رق السررعرو واتنامري، ن  فعروا قالنسرر م 
اليمل ونمس   نوتيري(( شرقيق رينييرز فرون  رد  نق روي  اليسررل ونريلسروه نلرد العرر ، وقردم تروت لره 

ابد ن ري ررو احلوحلرررون ديعررود نلررد األ د ثررالمل مرررام احةامررود وهنررأوه وهررم  ا عررون، وبعررد انت رروء مرااررم اشررر 
معيررة اررو ر األمررراء، وري رروا نمرروم الوررما ثررالمل مرررام، ن ريلسرروا  التتررو ج فرررج  نق رروي  مررن اتعسررير يف

لتنرروول الوررراب واالحتفررول ، وبعررد انت رروء احلفررل، يررل اتغررول    ررون ال عرروم لرر المل نايم متواليررة نلررد  و  
رينييررز فررون، وافتررو وا ن بعرري فترروو مررن نسررل األمررراء ون   رروهن يف  ومررل ك نررت ن ونل سرروهن نفيررر ال يرروب 

م ننرواو اليررود، وليرن م قتلرروهن يف الن و رة،  مررو قتلروا نرييررودهن معتقرد ن نن يف ذلرر  اجريررراء وك نروهن  قرري

                                                           
 .356اتعد  نفسه  ر  1
 .356اتعد  نفسه  ر  2
 .358اتغول للعر    ر  3
 .143اتغول للعيود  ر 4
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. هرررذه بعرررو ا رافررروم والعرررودام واألنررررال الررريت شررريل  و ونررر  ريرررزء مرررن 1إ حلررروء لررررو  رينييرررز فرررون
 اتوروو اتغوت.

 
 املبحث الثالثم إيالة املغول للدولة اخلواريميةم

يف  د دهم جقليم فوا كم، فذ روا نن حدوده مرن الغررب برالد الرةك الغز رة.ومن  اتفق الغرافيون اتسلمون
، وانترب اال ر يري إقلريم 2النوب فرااون، ومن الورت بالد مو و اء الن ر ومن الومول بالد الةك ن ضود 

 ن فررروا كم مرررن نقررروليم مرررو و اء الن رررر، بينمرررو نرررده ريغررررايف آفرررر مرررن نهرررل القررررن ا ررروما اهلارررري مرررن مررردا
، ولعررل السرر   يف إحلرروفته إن فرااررون يف القرررن ا رروما  رريرر  إن فضررونه للسررالريقة يف اررنة 3فرااررون
، وهذا  د د فرحله الواق  السيواجل ال الواقر  الغررايف ونمرو ايقروم احلمروي اتتروىف ارنة 4م1038هر  430
، ونمرو فروا كم 5الن ررم، فقد ذ ر نرن هرذا اجقلريم إنره منق ر  نرن فراارون ونرن مرو و اء 1228هر   626

يف وقتنرررو فتقرررر  حلرررمن اال ررررود السرررروفييت ر ارررروبقود ر ووكنررر  برررري د ررررو  تي مهرررو اوكبيسررررتون وتر مونسررررتون 
اوبقود، وذل  بعد غزو الروق هلو وفلع م نم هو فون فيوو السريد ن رد هللا فرون مرود  يف ارنة 6السوفيتي
 .7م1924

ا وا كميررة يف األ ررل إن ننوشررتيي وهررو ن ررد تر ررجل    نسرر  اررالمي الدولررةهوال م ســالطني خــواري م 
الريت تقر  يف نفغونسرتون احلوليرة و  ردو نن هرذا 8 ون ةلو ود لألم  السلاوقجل بلي وك، اشةاه مرن برالد الغرو 

األمرررر  السررررلاوقجل قررررد  نل يف ننوشررررتيي مالمررررك جنوبررررة اتضررررع  يف تيو نرررره السررررمجل اتنسررررق، و ررررفوته 
. 9قدمه إن بال  السل ون السلاوقجل ))مليووه(( حير  حظرجل بوييفرة السروقجل النفسية اهلود ة، ومن مثة

م، 1077هررر 470نة نلررد إقلرريم فرروا كم، اررنة عه الوييفررة فر ررة الةقررجل حررل نرري شرروقررد هيررأم لرره هررذ
م، وترررو  رررون انوشرررتيي قرررد ن ارررل ن ررررب نبنو ررره 1096هرررر 490فوارررتمر مرررداومود نلي رررو حرررل وفوتررره يف ارررنة 

ن مد نة مرو ليتلقد آداب الريلاة و اوم اجمو و، فقد نات  ذلر  لق ر  الرد ن فر رة ق   الد ن امد إ
الةقررجل حرري  ني األمرر  السررلاوقجل ذاد ح وررجل الررذي  ررون ريررم فرااررون مررن ق ررل السررل ون السررلاوقجل، 

                                                           
 .357اتغول للعيود  ر 1
 .11ة ا وا كمية د. غف  الع ود  ر الدول 2
 .14آ وم اترريون يف ذ ر اتدا ن اتو و و يف  ل ميون  ر  3
 .17نف و  الدولة السلاوقية  ر  4
 . 11(، الدولة ا وا كمية  ر  400  4معام ال لدان )  5
 .12الدولة ا وا كمية  ر  6
 .12اتعد  نفسه  ر  7
 .11اك ا وا كميون  ر (، األتر  297 27هنو ة األ ب )  8
 (.322 4مفرج اليروب ) 9
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 ، ويف نفرررا العررروم آلررر  إمرررو و1هرررر490بر يرررو وت تعيينررره واليرررود نلرررد إقلررريم فررروا كم، ولق ررره فررروا كم شررروه ارررنة 
فرااررون إن األمرر  اررنار السررلاوقجل مررن ق ررل نفيرره السررل ون بر يررو وت يف فرروما دررودي األوت ونبقررجل 

هررر اتبعررود 521 490ق رر  الررد ن امررد يف منعرر ه، فظررل هررذا األمرر  مرروال فررةو وال ترره نلررد إقلرريم فرروا كم 
د مرن  يوارة وف نرة ، وقد  رري  ذل  يف الغول  إن مو  ون نليه ق   الد ن امر2لسنار وملتزمود ب ونته

ونرفرررون ابلميرررل للسرررالريقة ن رررعوب الفضرررل نليررره ونلرررد نبيررره،  مرررو  رريررر  ن ضرررود ترررو  ونررر  نليررره دولرررة 
السالريقة من قوو آنذاك وىو ة الفةو األون مرن حيرم السرل ون ارنار السرلاوقجل ويل  سرت   آتسرز برن 

ج نلررد إمو هررو منررذ نرروم هررر(( نن  عرررب نلررد هررذه ال ونررة مررو الد، فيررر 551 522ق رر  الررد ن امررد ))
هرررر ودفرررل يف  رررراو مو رررل مررر  السرررل ون ارررنار، فرررنام نرررن ذلررر  تعررررد مد نرررة فررروا كم للععرررو  530

هرررر، ويف  رررل مررررو  رررون آتسرررز  ضررر ر إن إنرررالن 542، 538هرررر، 533السرررلاوقجل ثرررالمل مررررام يف ننررروام 
. ويف احلقيقرة يل 3ها ضوو والتمروق العفرو وتقرد  اهلردااي، و رون السرل ون السرلاوقجل ارنار  ق رل ذلر  منر

 يررن السررل ون اررنار متفرغررود تواري ررة نعرريون آتسررز فقررد تعرررد رييورره الضرريم هلررزميتي فررودحتي: األون 
نمرروم ق و ررل القراف رروي الرروثنيي الررذ ن  ررونوا ريمررون تر سررتون و  ررددون اترردن اجاررالمية يف بررالد مررو و اء 

ن الريت تقر  نلرد مخسرة فراار  مرن درقنرد حير  هر نند قر رة ق روا536الن ر، وقد وقع  هذه اهلزمية انة 
هلررر  ريررريش ارررنار ووقررر  قرررواده يف األارررر و رررذل  كوريتررره وهررررب هرررو بنفسررره إن مد نرررة ترمرررز، فسرررق   

. ونلرد الررغم مرن نن آتسرز  رون حلرولعود يف ااتعضرو  4بذل  بالد مو و اء الن ر  ل و يف ن دي القراف وي
نتقرررروم منرررره، إال ننرررره احلرررر ر نمرررروم تفرررروقم ف رررررهم، القراف رررروي  ر ضرررر م حلررررد السررررل ون اررررنار بررررداف  اال

. ونمرررو 5ومد ررردهم جقلررريم فررروا كم إن معررروحلت م نلرررد نن  ررردف  فراريرررود ارررنوايد مقررردا ه ثالثرررون نلررر  د نرررو 
اهلزمية ال ونية لسنار فيون  نموم ق و ل الغز الة مونية اليت  ونر  تقريم حرول مد نرة بلر ، وقرد وقعر  هرذه 

، وقرد 6م، وفي و قتل قواد انار، ووق  هو مر  كوريتره يف األارر1153هر 548انة اهلزمية نند مد نة مرو 
تالل التررررواكن العسرررريري فررررلفررررةو األفرررر و مررررن حيررررم اررررنار إن اندل حلررررع  السررررالريقة يف إ ررررران إابن ا

والسيوارررجل يف آاررريو الواررر د ففرررجل الوررررت تفررروقم ف رررر القراف ررروي يف تر سرررتون وبرررالد مرررو و ء الن رررر، ويف 
م ارر وو ق و ررل الغررز وىو ررة يف  رمررون وميررران، ويف الوررمول ي رررم نممرروو ا رروا كميي يف النرروب إكداد

االارررتيالء نلرررد إقلررريم فراارررون ب رواتررره ال  يعيرررة، ونلرررد هرررذا يل تتوقررر  وفررروو السرررل ون ا ررروا كمجل آتسرررز يف 

                                                           
 .19الدولة ا وا كمية واتغول حوفظ محدي  ر 1
 .283ات    إ ران بعد اجاالم  ر 2
 .19األتراك ا وا كميون،  ربي اليم  ر 3
 .19اتعد  نفسه  ر 4
 .385، ات    إ ران بعد اجاالم  ر20اتعد  نفسه  ر 5
 .131ن د اتنعم حسني  راالريقة إ ران والعرات،  6
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بررر  ، نو وفرروو السرررل ون السرررلاوقجل اررنار بعرررده يف الرا1م1156هرررر 551التوارر  مررر  درررودي اآلفرررو ارررنة 
، حتمية العراو بي ال رفي، فقد شرو ن رل ن ارالن برن اتسرز 2م1157هر 552نور من  بي  األول انه 

هررر يف بسررز اررل ونه نلررد غررريب فرااررون نقرر  وفرروو اررنار وبعررد ذلرر  متيررن السررل ون 568هررر ر  551
ل هررر( مررن هزميررة السررل ون السررلاوقجل مغررر 596هررر ، 568ا رروا كمجل نررالء الررد ن تيررش بررن ا ررل ن اررالن)

م، فرأكال برذل  ارل ون السرالريقة نرن 1193هرر  590ال ول  ننرد مد نرة الرري يف شر ر  بير  األول ارنه 
 .4نمالك الدولة ا وا كمية متومخة أل حلجل ا الفة الع واية   ع ، فأ3العرات

ــا م الصــدا  بــني اخلــواريميني واخلالكــة العباســيةم  ويل  ررفدي هررذا التارروو  اتيررو  إن نتياررة اثني
هرر( والرذي حرراد ا روا كميي يف او برة 622ر  575ترحلجل ال رفي فو ليفة الع واجل النو ر لرد ن)حودة 

السرررالريقة نمرررالد يف نن خيلعررروه مرررن اررري رمم قرررد ند ك  رررالء ننررره اارررت دل فعرررمود هرمرررود آبفرررر فرررل ننيرررد، 
تمتررررد منررررو لالل نمررررالك السررررالريقة فعسرررر  وإف ررررفالء ا رررروا كميي القررررودمون مررررن الورررررت لررررن  يتفرررروا ابحررررت

نممررون م إن نيررل مررو  ررون هلررفالء السررالريقة مررن مظرروهر السرريودو نلررد بغررداد نفسرر و والرريت مت لرر  يف فرررد 
 .5اد م نلد ا  ة والسية ودا  فو ة للسل ون ا وا كمجل ت وول دا  ا الفة الع واية وتعلوا نلي و

م 1200هررر  596مرن  مضرون ارنة ويل  تغر  وفروو السرل ون ا روا كمجل نررالء الرد ن تيرش يف التوار  نوررر 
هرر  نروود ا روا كميي 617هرر ر 596شيأود مرن النوحيرة السيوارية، إذ ترو ترون ابنره نرالء الرد ن امرد ميونره 

ات ول ررة بيررل مررو  ررون للسررالريقة مررن مررزااي لرردل ا الفررة الع واررية، فوريررد ا ليفررة النو ررر نفسرره مضرر راد إن 
، ن نمعن يف ذل  فعمل نلرد إاث و األمرراء 6لغو  ي نلد ا وا كمييإت وو هناه القد ، فورو يف ااتعداء ا

واحليرروم ا ليرري يف غررريب إ ررران حلرردهم، بررل ننرره  ررول  ن ضررود مرر  ريررالل الررد ن احلسررن ال ولرر  اجدررونيلجل 
هر(  وح  قالو اجدونيلية يف ق ستون، وآتوم، و ودابن، و ون قرد تظروهر برةك مرذه  618ر  607)

، ونلررد هررذا فقررد شرررو ا وا كميررون يف نحيرروم ارري رمم 7ة وانتنرروت مررذه  نهررل السررنة والمونررةاجدونيليرر
هرر 606نلد إ ران  ل و، ف ولومول ل االاتيالء نلد إقليم موكند ان الواق  رينويب حبرر قرزو ن، وحلرمه ارنة 

هررر، 611اررنة  هررر ن إقلرريم ميررران607، ويف النرروب ريرررل االاررتيالء نلررد إقلرريم  رمررون اررنة 8إن دولررت م

                                                           
 .118السالريقة يف التو    واحلضو و، نمحد حلمجل  ر 1
 (148 4العرب للذه  ) 2
 .21األتراك ا وا كميون  ر 3
 .21اتعد  نفسه  ر 4
 .21اتعد  نفسه  ر 5
 .37الدولة ا وا كمية واتغول، حوفظ محدي  ر 6
 ن وق إق ول. 332ات    إ ران بعد اجاالم  ر 7
 .22 وا كميون األتراك  را 8
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، ويف نقعررد الورررت  1وتضررمن ذلرر  السرروحل ات ررل نلررد ا رريز اهلنرردي مبررو فيرره مينرروء هرمررز التاررو ي ات ررم
 2هررر، ومهررو مررن نمررالك الدولررة الغو  ررة603 ررون ا وا كميررون قررد جنعرروا يف احتررواء مررد نيت هرررام وبلرر  اررنة 

ل الررد ن منيررربا ن رررب نبنرروء فررال حيم ررو إن ريررال 3هررر612الرريت اررق   نو ررمت و غزنررة يف ن ررد  م اررنة 
السل ون ا وا كمجل نالء الد ن بن تيش، وموريز القول هنو، نن الدولة ا وا كمية قرد بلغر  آنرذاك نقعرد 

. وابلفعررررررل اررررررو  السررررررل ون ا رررررروا كمجل اررررررنة 4اتسررررررون و ون رررررر ك ا رررررر دام و اب القررررررة الع واررررررية وشررررررييود 
 جيررد السررل ون ا رروا كمجل حرريررود يف نن م  رروب الغرررب نلررد  نق محلررة وري ت ررو بغررداد ويل1217هررر 614

 علررن إارررقو  ااررم ا ليفرررة الع واررجل النو رررر لررد ن هللا مرررن ا   ررة، مسرررتنداد إن فتررول ن رررد هو دونررة مرررن 
نلمرروء بررالد مررو و اء الن ررر، قضرر  بعرردم نهليترره لليالفررة، وابلترروت فقررد افتررو  هررو واحررداد مررن ارراللة نبنرروء 

نررالء الررد ن نبررو اتيررو م امررد بررن نيب ريعفررر بررن  دة ترمررذ، و رردنبررن نيب مولرر  يف مد نرراحلسرري بررن نلررجل 
مرروهر احلسرري  ونعرر ه فليفررة وف رر  لرره نلررد اتنرروبر ونقررش ادرره نلررد السررية ، ويل  يررن بوارر  ا ليفررة 
الع وارررجل نن  قررر  ميترررول اليرررد ن حيرررول هرررذا التعررردي ا  ررر  مرررن ق رررل ا ررروا كميي بعرررد نن  نل بنفسررره 

، ف ررود  لالاررتعداد هلررذا ا  ررر الررداهم وناررز ا وا كميررون نررن  قيررق 5ومررأمممررووي حلفو رره ت ونررود  رر  
هدف م يف االاتيالء نلد بغداد نو مة ا الفرة الع وارية، وإارقو  ا ليفرة الع وارجل النو رر لرد ن هللا، إذا 
ه   نلد رييوش م نند ناد آابد الذي تق  غريب مهذان نوا   ثلاية ننيفة نهلي  ننرداداد   ر و مرن 
الند والدواب واتفن، ونممع  في م األ راد من او   إقليم ال ول ا روو ، فلرم جيرد السرل ون ا روا كمجل 

 .6منو ود من العودو من العودو إن بالده
 

 اثلثا م هسباب الغزو املغويل للخواريمينيم
نوالد يف من قرررة فيرررر رينييرررز فرررون يف نن نفضرررل مر قرررة جارررقو  ا الفرررة الع وارررية يف العررررات هرررجل التمر رررز 

نفغونسرررتون ونوكبيسرررتون، ألن اتسررروفة حلررريمة بررري العررري والعررررات، والبرررد مرررن وريرررود قوانرررد إمرررداد اثبترررة 
للايررو  اتغوليررة يف من قررة متوارر ة برري العرررات والعرري،  مررو نن هررذه اتن قررة الرريت تعرررل ابلقوقرروك غنيررة 

وررر و و و نوكهرررو   ررر و، ونمواهلرررو وفررر و، هرررذا ب روامرررو الز انيرررة واالقتعرررود ة، و ونررر  مرررن حواحلرررر اجارررالم ات
ابجحلوفة ال  ست ي  ر تيتيييود ر نن ررو ب العررات ويف ي رره شرعوب مسرلمة  و بره نو تق ر  نليره ف رو  

                                                           
 .23اتعد  نفسه  ر 1
 .23اتعد  نفسه  ر 2
 .23اتعد  نفسه  ر  3
 .23اتعد  نفسه  ر 4
 .24األتراك ا وا كميون  ر 5
 اتعد  نفسه  ر. 6
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اجمرررداد،  رررل هرررذه العوامرررل ريعلررر  رينييرررز فرررون  فيرررر نوالد يف فرررود حرررروب متتوليرررة مررر  هرررذه اتن قرررة 
رل يف ذل  الوق  ابلدولة ا وا كمية، و ون  تضم بي ميومرو نردو الورقية من الدولة اجاالمية، واليت تع

نقررروليم إارررالمية هومرررة م رررل نفغونسرررتون ونوكبيسرررتون والة منسرررتون و وكافسرررتون  ومورييسرررتون واب سرررتون 
ونريررزاء مررن إ ررران، و ونررر  نو ررمة هررذه الدولرررة الوواررعة هررجل مد نررة نورينررردو يف تر منسررتون حوليررود، و رررون 

اتفوت م  مل  فوا كم ))امد بن فوا كم شروه(( نلرد حسرن الروا ، ومر  ذلر  فلرم  رينييز فون يف ش ه
 ين رينييز فون من نولأ  الذ ن   تمون بعقودهم، نو رةمون اتفوقيرومم، ولينره نقرد هرذا االتفروت مر  
ملرر  فرروا كم ليررفمن ي ررره إن نن  سررتت  لرره األمررن يف شرررت آارريو، ونمررو وقررد ااررتقرم األوحلرروو يف من قررة 

، وحررل تيررون احلرررب مقنعررة 1لعرري ومنغوليررو، فقررد حررون وقرر  التوارر  غرررابد يف نمررالك الدولررة اجاررالميةا
ليررل ال رررفي، البررد مررن وريررود ارر    رردنو إن احلرررب، وإن االدنرروء  ن االتفوقيرروم يل تعررد اررو  ة، وقررد 

إبذن  ننره . وانتظر حل ريروء ذلر  السر   الر يسرجل اريأا احلرد  2حب  رينييز فون نن ا   منوا 
 ، ولين مثة نا وب ففية  ون  هجل ال وان  هلذا الغزو، من نمه و:هللا
حيررر   ونررر  حوحلررررو رينييرررز فرررون  ـ اجلـــدب الـــاا كـــان يســـود هقـــاليم  ســـيا الشـــرقية، 1

))قراقررو م(( ومررو ترترر  نليرره مررن قعررز نوررأم ننرره حرروريت م الدا مررة إن الي رر  مررن اتررواد الغذا يررة الالكمررة 
مرررم،  مرررو  رررونوا يف حوريرررة موارررة إن اقتنررروء مرررو  قررري م نرررودايم ال  يعرررة مرررن مل واررروم حليرررومم وحيررروو دوا

وغ هو، و ون لقيوم نالء الد ن امرد فوا كموروه مبنر  اتر و نرن م مرن اليسروام واألقروام وغ هرو، وارده 
 .3مرت التاو و يف وريوه م، نثره يف تورييه ننظو هم إن الدولة ا وا كمية

 ون اتغول يف هذه الفةو يف حولة  قظة ونورو ،  عيورون نجمرود لنشاط املغويلمحالة اليقهة واـ  2
انتعو امم السوبقة يف العي وغ هو، وبسر   ذلر ، وحلرعوا ألنفسر م ف رة للسري رو نلرد اتنرومق ا روو و 

 مو هلم، وقرد دعروا نرن ارعة الدولرة ا وا كميرة الريت غردم نمال  رو جمروو و هلرم، ونرن ثراءهرو الضريم وحضرو
 .4الرا عة   لعوا إلي و

ونمرو السرر   ات وشررر والر يسررجل، فإنرره مقترل بعررو  ريررول اتغررول الررذي  مقتــل بعــض اــار املغــولمـ  3
نشعل احلرب:  ون رينييز فون قد ن ال إن نالء الد ن امرد فوا كموروه ننرد نودتره إن مد نرة ىرو ل، 

 مررررن ثررررالمل جتررررو  مسررررلمي هررررم: امررررود م وفررررداد 1218هررررر 615بعررررد اوولترررره الفوشررررلة لغررررزو بغررررداد اررررنة 
ا وا كمجل، نلد فوارية ال يو ي،  وا   نيو األترا ي، املي ابهلدااي من منتاوم آايو الوار د  غ رة 

                                                           
 .50ات    الدولة اتغولية يف إ ران  ر 1
 .22قعة التتو  د.  اغ  السرريو   ر 2
 .180(، نودو الرو  لليالفة  ر914ر  12اليومل البن األث  ) 3
 .180، نودو الرو  لليالفة  ر67الدولة ا وا كمية حوفظ محدي  ر 4
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. ون ارل مر  الوفرد  اررولة و رف و بعرو اترف في  هنرو  قيقررة 1يف قيروم نالقروم جتو  رة وميردو خترردم ال ررفي
ة واتوادنررة ونقررد اتفرروت جتررو ي برري ال لررد ن، وفيمررو  لررجل نررص مررن مغرروت ذلرر  الوقرر ،  عرررد في ررو اتسرروت

و نظرريم شررأن ، ومررو بلغرر  مررن اررل ون ، وقررد نلمرر  بسرر ة مليرر ، وإنفرروذ نررالراررولة: ))لرريا خيفررد نلي
حيمرر  يف ن  ررر نقرروليم األ د، ونغ ن ل مسرروتت  مررن دلررة الواري رروم، وننرر  ننرردي م ررل ننررز نوالدي 

  العي ومو  لي و من بالد الةك، وقد نذنن  ت ق رو ل م، وننر  نفررب وغ  فول  نلي  ن ضود نن  ملي
النوق  ن بالدي م و ام العسو ر، ومعودن الفضة، ونن في و الغنية نرن ملر  غ هرو، فرإن  ن ر  نن تفرتك 

.(( وبغو النظر نن الدل الرذي اث  حرول 2للتاو  يف ال تي ا يل الةدد، نم  اتنوف  ومشل  الفوا د
الراولة بي بعو اليتوب، وهل  ون مدلوهلو رتوي نلرد اكد اء شرأن األمر  ا روا كمجل نو نلرد إمرراء هذه 

له ومالمفة، فإن الذي حدمل هو نن نالء الد ن فوا كمووه ني ر ااتيوءه من و، وبي  نيرة العردوان نلرد 
نرده ابجحسررون إن رينييرز فرون، وااررتدند نحرد  اررله وهرو امررود ا روا كمجل، وانفرررد بره دون اررو رهم، وو 

 دقه فيمو  سأله، ونن وه مرن معضردته ريروهرو نفيسرة نالمرة الوفروء مبرو ونرد، وشرر  نليره نن  يرون نينرود 
، ن برردن  سررتيربه نررن حقيقررة مررو ريرروء يف  اررولة 3لرره نلررد رينييررز فررون، فأريوبرره إن مررو اررأل  غ ررة و ه ررة

 سرأل نرن نردد نسرير رينييرز فرون رينييز فون إليه، فلمو  دقه الواب غض  األم  ا وا كمجل ونود 
يف حررردو هنرررو ننررررد الرارررول نرررن اجريوبرررة العرررعيعة إبقررروء نلرررد حيوتررره ومل رررود للسرررالمة، و د يف حرررذت 
و يواة: ليا نسيره ابلنس ة إن هذه األمم واليش العرمرم إال  فو ق يف فيل، نو دفرون يف ريرنك ليرل، 

ة موقفه، فعرل الرال تو مل وه مرن اتوادنرة ولين نالء الد ن فوا كمووه نرل  غم هذه اجريوبة، حقيق
 .4واتوافقة نلد تردد التاو  بي ال لد ن

نلرد إثرر توقير  هرذا االتفروت التارو ي محرل  ـ دردد الت:ـار بـني الطـركني ومقتـل اـار املغـولم 4
لي رو رينييز فون حبزم نلد أتمي التاو و بي شرت آايو، حي  ةتليوته وغرمو، حي  دولة فروا كم ومرو  

غرابد، واعد ريوداد لتواي  ن وق و، وأتمي مرق و من ق وو ال رت، وتزو د اتسرول  الر يسرية حبرراق دروهم 
ابررن العررربي ))قراقايررة(( ر ني مسررتعفظي  ر  فررر التاررو  و رريونت و نثنرروء مرو هررو مررو، ون ررد  نوامررره إن 

. لقرد حرر  رينييرز 5 معسريرام اتغرولهفالء اتستعفظي مبرافقة  ل نرين  رمل جتو و حل  و رلوه إن
فون نلد ال عد االقتعودي وبنروء قروو اقتعرود ة ارو م التارو و بري شررت آاريو وغرمرو بنظروم اتم، وحردمل 
يف هذا العوم نن و ل  إن بالد رينييز فرون قوفلرة جتو  رة قوام رو ثالثرة مرن نهرل ىرو ل رملرون بضرو ع م 

                                                           
 .181نودو الرو  لليالفة اجاالمية  ر 1
 .83ا و السل ون ريالل الد ن  ر 2
 .85، 84ا و السل ون ريالل الد ن  ر  3
 .182، نودو الرو  لليالفة  ر469ات    احللفوء للسيومجل  ر 4
 .183، نودو الرو  لليالفة  ر85ا و السل ون  ر 5
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و  ليق ىوغم اتغرول، و رون ننرد نحردهم و ردند نمحرد، ثروب  آه ، وغ هو ة1من ال يوب اتذه ة واليرابق
اتسررتعفظون  ليررق مبقرروم رينييررز فررون نفسرره، لررذا قررودوهم إن بالمرره، فلمررو م ررل نمحررد برري  د رره ملرر  مثنررود 
ابهظود ل ضونته اليت تعلرق مرو رينييرز فرون، األمرر الرذي نغضر  ا رون، ومحلره نلرد معرود و بضرونة نمحرد 

فراد حوشيته وكج هذا التورير يف السان، نمرو  روح وه، فقروال: ننردمو ارأال نمرو   ل ونره مثنرود وتوك ع و بي ن
، ويل جترررد اوولرررة محل مرررو نلرررد 2ل ضرررونت مو: هرررذا  لررره إمنرررو نتينرررو بررره لنقدمررره فدمرررة لليرررون، ال لن يعررره نليررره

مو، و ت للتررورير تقييمرره نند ررذ نمررر رينييررز فررون إبن و  مررو مثنررود جمررزايد مررن الررذه  والفضررة، نررن بضررونت 
، ونفرو ننره ون رد  رينييررز فرون نقر  نوامرره إن األوالد وا رواتي واألمرراء نن  نفررذوا 3نمحرد فعوملره ابت رل

مع م دونة من ن عومم ومع م بواليش الرذه  والفضرة، ليال روا مرن مرا ر  الر الد ونفو سر و مرو  عرلك 
 ررر النسرروي نهنررم ن بعررة، قررول ابررن العررربي نهنررم هلررم، وقررد افتلرر  اتف فررون يف نرردد هررفالء التاررو ، وبينمررو ذ 

، وقررد هم الررو     بعمو ررة ومخسرري  ريررالد  ل ررم مررن 4مو ررة ومخسررون اتريررراد مررو برري مسررلم ونعرررا  وتر ررجل
، وم مرررو  يرررن نمرررر نرررددهم فرررإن 6. بينمرررو يل  ورررر ابرررن األثررر  وال ابرررن فلررردون إن ني نررردد هلرررم5اتسرررلمي

ق له رمل  ارولة إن السرل ون امرد فوا كموروه  قرول في رو: إن  نود مز فون بع  مع م  اوالد مغوليرينيي
، وقد ار غ مع رم دونرة مرن غلموننرو ليععرلوا 7التاو  و لوا إلينو وقد نندغهم إن مأمن م اوتي غومني

وت من مرا   تل  األمرال، فين غجل نن  عودوا إلينو آمني ليتأ د الوفوت بي الون ي، وتنعسرم مرواد النفر
 .8من ذام ال ي

و ررل جتررو  اتغررول إن مد نررة نترررا  الواقعررة يف نقعررد  ـ قتــل الت:ــار املغــول ومصــادر  همــوا مم 5
احلدود الورقية للدولة ا وا كمية، و ون تعد مفتو  التاو و بي شرت آايو وغرمو، و ون مرو حرو م مرن ق رل 

ورر ن نلر  فرو ق،  قرول النسروي فورره  فوا كمووه  دند  نول فرون، وهرو ابرن فرول فوا كموروه، يف ن
نفسه الدنيأة إن نموال نولأر ، و وتر  السرل ون ميوت رة فرو ن مرو ن،  قرول إن هرفالء القروم قرد ريروءوا إن 

فرذ رسرن ، ون9نترا  يف كي التاو  وليسوا بتاو ، برل ن رعوب نف رو ،  يورفون من رو مرو لريا بويرو ف م
ال، و  لرر ، إذنرره يف معررود مم وقررتل م، ويل  ررزال  ررذل  حررل مبررو مع ررم مررن نمررو  لرره القضرروء نلرري م، و غر رره

                                                           
 اليرابق : لفظ فو اجل معرب، معنوه ال وب ا ون. 1
 .400ات     تعر الدول ابن العربي  ر 2
 .184، نودو الرو  لليالفة  ر400ات     تعر الدول  ر 3
 .184نودو الرو  لليالفة  ر 4
 .184اتعد  نفسه  ر 5
 .184اتعد  نفسه  ر 6
 .70الدولة ا وا كمية  ر 7
 .185، نودو الرو  لليالفة  ر401ر  400ات     تعر الدول  ر 8
 .169، ات    ا لفوء  ر86ر  85ا و السل ون ريالل الد ن  ر  9
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نذن لررره فوا كموررروه يف االحتيرررو  نلررري م إن نن  ررررل فررري م  ن ررره، غررر  نن  نرررول فرررون تعررردل حررردوده، فلرررم 
 يت  ابالحتيو  نلي م ، وانتظو   ني نم  فوا كم في م، بل جتووك ذلر  فقر و نلري م وففرد بعرد ذلر  

 .1دو منه وغد اد يموال اتعدو واألمتعة اتنضدو ميفرد اتذ و  بتل  األنثرهم، وانق   فربهم، وت
هررذا مررو  قولرره النسرروي، و ف ررده السرريومجل، نمررو مررو  قولرره غرر ه، مررن اتررف في فييتلرر  ننرره مررن نرردو وريرروه 

 نعرد هلو فيمو  لجل:
واهلم وقرتل م، ن ر  ذ ر النسوي نن  نول فون  غ ، يف  توبه إن السل ون، نن  فدن له يف معود و نمر

نلررد حرري  قررول غرر ه ننرره يل  فعررل ن  ررر مررن ننرره  فرر  األمررر إليرره بعررد و رروهلم، واررأله  ن رره فيمررو  فعررل 
 مم.

ب ر بينمرررو  ررذ ر النسررروي نن السررل ون نمرررر ابالحتيررو  نلررري م حررل  ررررل  ن رره فررري م، ونن  نررول فرررون 
قرررول: إن فوا كموررروه نمرررر ،  رررذه  غررر ه إن ال2تعارررل وجترررووك  رررالحيوته فقرررتل م دون إذن السرررل ون

 نوالد ابالحتيو  نلي م، ن نت عه  مر قتل م ومعود مم.
رير ر  ذ ر النسوي نن  نول فون ااتأثر  مواهلم لنفسه دون السرل ون، و رروي غر ه ننره بعرد نن قرتل م 

ي ، وقرد نلرق فرومرب 3ا  مو مع م إن السل ون الذي فرقه نلد جتو  ىو ل ودرقنرد، ونفرذ مثنره مرن م
نلد مقتل نولأ  التاو  بقوله: وإغ لنرل الو   نلرد حرق حري  قرول: إن دم رم نهررت، وليرن  رل 
ق رو منه قد  فر نن و بسيل ريو ل من الردموء ونن  ؤوار م قرد ارق  ، وليرن  رل شرعرو في رو قرد  

. ويل  ررنج مررن نولأرر  التاررو  إال واحررد نترريك لرره اهلرررب مررن 4 لفرر  مأرروم األلررول مررن النرروق حيررومم
 .5شوهده من مأاوو ن عوبه التاو  ول إن بال  رينييز فون نقل إليه م سه، وتو و ا

 نل رينييررز فررون نن  سرروي هررذا األمررر مرر  ا رروا كميي  ـ الدبلوماســية املغوليــة حلــل املشــكلةم 6
ابل رت السلمية فرأ اد نن  سرت ل  حقيقرة األمرر ويل  سرتعال وحرر  نلرد حرل اتوريل ابل ررت السرلمية، 

 ررردل نلرررد حيمتررره وبعررد نظرررره،  مرررو  ظ رررر مررن فرررالل األحررردامل  نررره  ررون  وا كموررروه هي تررره ننرررد وهررذا 
رينييز فون فعمل نلرد تردم هو نفسريود وايواريود ونسريرايد ونفالقيرود، فأ ارل ابرن  فررج بغررا، ويف  رع ته 

 نررالء الررد ن اثنررون مررن اتغررول،  اررالد مررن ق لرره   ل ررون تفسرر اد وإ ضرروحود تررو حرردمل، وبعرر  مع ررم  اررولة إن
امرررد فوا كموررروه  قرررول في رررو: إنررر  قرررد نن  ررر  ف ررر  و ررردك ابألمرررون للتارررو ،، ونال تتعررررد إن نحرررد 
من م،فغررد م وني رر ، والغررد  ق رريك، ومررن اررل ون اجاررالم نقرر ك، فررإذا  نرر  تررزنم نن الررذي ا تي رره  نررول 

                                                           
 .400، ات     تعر الدول  ر186نودو الرو  ا الفة اجاالمية  ر 1
 .186( نودو الرو  ا الفة  ر519 5العرب ) 2
 .23(  ي  دفل التتو  بالد اتسلمي د.اليمون العودو  ر223 22الم الن الء )ا  نن 3
 .187نودو الرو  لليالفة  ر  158ات    ىو ل  ر 4
 .187نودو الرو  لليالفة  ر  159ات    ىو ل  ر 5
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ود للرردموء، وتسرريينود فررون  ررون مررن غرر  نمررر  ررد  منرر  فسررلم  نررول فررون إت  ألريوك رره نلررد مررو فعررل، حقنرر
، وبلرش مرن اارتيوء نرالء 1للدموء، وإال فأذن حبرب ترفص في و غوات األ وا ، وتتعضد مع و نوامل الرمو 

الرررد ن امرررد مرررن هرررذه الرارررولة نن نمرررر بقترررل ابرررن  فررررج بغررررا، نمرررو الراررروالن اللرررذان  رررع وه، فقرررد نملرررق 
، وترو و رل ن رأ العردوان إن رينييرز فرون قرول 2ملاراح مو، ودك هلمو ابلعودو إن ا ون ل واي لره مرو حرد

غوحلرررر ود: ال جتتمرررر  مشسررررون يف درررروء واحرررردو وال جيرررروك نن   قررررد فوقرررروغن نلررررد ن د واحرررردو، ون اررررل إن 
فوا كمورروه  اررولة مقتضرر ة تنررذ ه بسرروء نوق ررة مررو فعررل )ننرر  الررذي افررةم احلرررب، وال مرررد للقررد ، ونننررو 

يررذا جنررد نن نررالء الررد ن امررد فوا كمورروه قررد حرردد مررذه السيواررة (. وه3جن ررل العوق ررة، ونلم ررو ننررد هللا
نمرررل للعررريش مع رررم يف  نلررردهلرررم ني جمرررول لل عررر   غرر  الرشررريدو، موقررر  اتغرررول جتررروه ا ررروا كميي، ويل  رررتك

، و ف د برو نن مسرأولية نرالء الرد ن نرن ف رر الغرزو 4االم، ويل  ةك نموم م إال ا يالد واحدو هجل احلرب
تعرد له اتسرلمون بقولره: والررني السرو د ننره يل  يرن هنروك مرو ررول دون وقروو غرو و اتغرول، اتغوت الذي 

ولين و من غ  ش  ار ل  و سررم حردوث و بواار ة مرو نررل نرن ملر  فروا كم نرالء الرد ن امرد مرن 
ييرز مم  وفيونة وتردد، ونمو فيونته فظوهرو، ألنه نقدم نلرد قترل  ارل اتغرول وجترو هم، فرأن د برذل  لن

فرررون احلارررة الدامغرررة لترب رررر اهلاررروم نليررره،  رررذل  مرررن نهنرررم ننرررد نول  ررردمة تلقوهرررو مرررن اتغرررول ناررررو إن 
. ويل  يررن إقرردام نررالء الررد ن امررد نلررد قتررل 5إي ررو  الفررزو وا ررول برردل مررو  ررون   د رره مررن غ راررة و ررد  

و  الوررررقية للدولررررة جترررو  و ارررل اتغررررول هرررو العومرررل الوحيررررد الرررذي ناث  اتغرررول وشرررراع م نلرررد غرررزو األق رررر
اجارررالمية، برررل نن قضررروء األمررر  ا ررروا كمجل نلرررد حيررروم ديررر  الررر الد الررريت اارررتون نلي رررو يف توارررعه شررررقود 
وغرابد، قوي نزم م نلد الزح  نلرد هرذه األق رو ، وبسرز اري رمم نلي رو،  قرول ابرن األثر : فرإن هرفالء 

ااررتون نلررد  دمرره نن فوا كمورروه امررداد  ررون قررالتتررو  إمنررو ااررتقوم هلررم هررذا األمررر لعرردم اتررون ، وارر   ند
الرر الد وقتررل ملو  ررو نفنرروهم، وبقررجل هررو وحررده اررل ون الرر الد ديع ررو، فلمررو اهنررزم مررن م يل   ررق يف الرر الد مررن 

، وهنرروك مررن  رريرر  ارر   الغررزو اتغرروت إن  ررر و 6ميررنع م وال مررن رمي ررو، ليقضررجل هللا نمررراد  ررون مفعرروالد 
لد ن هللا رينييز فون نلد غزو الدولة ا وا كمية، وقد ريوء اموم النو رر برذل  يف ا ليفة الع واجل النو ر 

ابن األث ، حي  قول: و ون ا   مو  نس ه العام إليه  عيعود من ننه هو الرذي نممر  التترو  يف الر الد، 
 هررذا . وقررد اتبرر  ابررن األثرر  يف7و ااررل م يف ذلرر ، ف ررو ال ومررة اليررربل الرريت  عررغر ننرردهو  ررل ذنرر  نظرريم

                                                           
 .187نودو  و  ا الفة ر 343 تعر ات    العرب، ايد نم   ر 1
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 .188، نودو  و  ا الفة  ر97هو لود الم، رينييز فون  ر 3
 .188نودو  و  ا الفة  ر 4
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 .189(، نودو الرو  لليالفة  ر149ر  12اليومل ) 6
 .40، الدولة ا وا كمية  ر189نودو الرو  لليالفة  ر 7



 89 

،  مررررو ريرررروء االمرررروم يف  ترررر  بعررررو 1االمرررروم فر ررررق مررررن اتررررف في األقرررردمي  رررروبن الررررو دي وابررررن الفرررررام
اتستورررقي، ومررن هررفالء بررراون، فقررد نو د هررذا االمرروم يف معرررد حد  رره نلررد النو ررر ونالقترره ىوا كمورروه 

ذ را نن ا ليفة نررد نلرد  ، ومن بين م هو ولد الم و و تن فقد2بقوله: ونفذ  وا  اتغول نلد م ودته
رينييررز فررون يف  اررولته نن  قرروم هررو مب ودررة الدولررة ا وا كميررة مررن الورررت، و تررون النو ررر م مررة م ودت ررو 

. إن مرن  تأمرل مررو ذ رره ابرن األثر   تضررك لره  راهيتره لليليفرة النو ررر، 3مرن الغررب، وبرذل     قررون نلي رو
تضررك بررراءو النو ررر، نسرر   وا ترره إن تاألمررر قررد  نيورر  و  لررذا و ررمه مررذا االمرروم تورر  اد برره، وتررو نحررا

معررد  م عررون يف  رردقه، وهررو العاررم ني ا رروا كميي، وةررو جيررد  ذ ررره نن هنرروك مررف في غرر  ابررن األثرر  
نو ررروا هررذه الفررةو، ويل  ورر وا إن اتعررول النو ررر ابتغررول، مررن نم ررول النسرروي، وارر ز ابررن الرروكي، وابررن 

لي م ابن وا ل، واليوني ، وابن م وم و، وال نغفل نن اتف في العينيي الرذ ن  افقروا شداد، ونيب شومة، و 
محلرة رينييرز فرون ونوالده ون فروا هلررم ات خي رم، يل تيرن مردوغمم جم ولررة للمرف في اتسرلمي الرذ ن فرردموا 

لدولرة ا وا كميرة، ، ولذل  فإغ نرريك ندم  عة اموم النو ر بتعر و اتغرول نلرد غرزو ا4اتغول فيمو بعد
نو تسرر  ه   ررة  ررو و يف وقرروو ذلرر  اهلارروم، ونرررل نن مررو فعلرره فوا كمورروه  ررون وحررده  وفيررود لقيرروم رينييررز 

 .5فون بذل  الغزو اتدمر لورت بالد اجاالم
 

 رابعا م غزو املغول بالد ما وراء النهر والعرا  الع:ميم
غرول وهرو كمووه قد بع  ر نلد إثر مقترل جترو  ات ون نالء الد ن امد فوا    ـ بالد ما وراء النهرم 1

ريواايسه إن بال  رينييز فون، للوقول نلرد مردل اارتعداد اتغرول للعررب،  ومقيم مبد نة ىو ل ر بع
فقضرروا مرردو مو لررة، ااررت ونوا فالهلررو نن  ررفدوا ات مررة الرريت ن ررد إلرري م مررو، وقررولوا بعررد نررودمم: ان نرردد 

مررن ن رررب النرروق نلررد القتررول، وننرررف م بفنونرره وهلررم معررون  للسررال ، تيفررجل  اتغررول ال   لغرره احلعررر، ونهنررم
حوريت م منه، ومواد متو ن م وافرو، ونوحلك نولأر  الوااريا نن حقرو ق األمرو  هنروك تور  إن ننره ال ق رل 

. ود ق نالء الد ن امرد فوا كموروه إبمعرون هرذه اتعلومروم، فرأد ك فداحرة مرو وقر  6ألحد مبقوتلة اتغول
يه من ف أ بقتله جتو  اتغول و ال م، ونردم نلرد ذلر ، وليرن ليسر  ارونة منردم، ن نفرذ  عمرل فيرره ف

                                                           
 .190(، نودو الرو  لليالفة  ر6ر  1) اجنالم للز  لجل 1
 .190نودو الرو  لليالفة  ر 2
 .190، نودو الرو   ر91، 90هو ولد الم رينييز فون  ر 3
 .231احليوو السيواية يف العرات يف الععر األف  للقزاك  ر 4
 .191نودو الرو  لليالفة اجاالمية  ر 5
 .364(، نودو الرو   ر313ر  9اليومل البن األث  ) 6
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، وااتورررو   ريررالد   رررق بررره و رردنجل الوررر وب ا يرررويف الفقيررره، فلمررو م رررل بررري  د رره قرررول لررره: قرررد 1و رردبر نمرررره
و فعرم مرن الرةك يف حدمل نمر نظيم البد من الفير فيه، وإريولة الرنل فيمو نفعل وذل  ننه قد  رك إلين

. فأشو  نليره ا يرويف إبنرالن النفر  العروم، ودنروو مرن بقرجل مرن ملروك األمررال ليلعقروا بره 2ندد ال رعد
يف رييوش م، فإذا ا تمل  تع أة اليو  ارو  مرو إن ريونر  هنرر اريعون حير  حردود دولتره الوررقية مر  

هرررذا الررررني، ونشرررو وا  نررره مرررن األ ررروب تررررك ، غررر  نن نمرررراء ون ابب اتورررو و يف دولتررره  نوا نيرررا 3اتغرررول
اتغررول حررل  عررربوا ارريعون، و تقرردموا يف الوهررود، والعررعو ل واتضررو ق والرروداين الرريت جي لررون مسرررولي و، 
حرل إذا و رلوا ىررو ل  رون التعر  قررد نفرذ مررن م  رل مأفرذ، وبررذل  مييرن الظ رو  نلرري م، وإفنروؤهم نررن 

، وبينمرو  رون فوا كموروه  سر  5ل نلد جت يز رييوه للقوء اتغول، ويل  ل   فوا كمووه نن نم4بيرو نبي م
يف اجترروه الورررت، جمررداد يف ملرر  اتغررول نقرر  ااررتعداده نلررد هررذا النعررو،  ررون رينييررز فررون  عرر ء رييوررود  
  رر اد، و لقررجل يف رينررده ننررد بدا ررة الزحرر  غرررابد هررذه األوامررر العررو مة: ارر وا معررجل لنمعررق بقواتنررو الرريررل 

و واحتقرررغ، إنيررم اتوررو  ون  يف انتعررو اا، ولرريين قو ررد العورررو آمررر احلظرر و مررنيم منت  ررود الررذي اكد ل بنرر
م يعررود،  قو ررد العورررو آالل: قو ررد الفرقررة، ومررن خيررول  نو  فوررل يف إجنرروك واري رره ارريفقد حيوترره ونسرروءه 

 .6ونوالده
ـــة هدـــرارم ة يف نررروم بررردن رينييرررز فرررون غرررزوه شررررت الدولرررة اجارررالمي ه ـ االســـتيالء علـــإ مدين

م، فقررد و رررل إن حوفررة هنررر اررريعون نلررد مقربرررة مررن مد نررة نتررررا  نلررد  نق ريررريش 1218هررر 615
مرن فر و رينرده، و ونر  غو رة الريش يف اترحلرة األون االارتيالء نلرد برالد  7قوامه حنو ارتمو ة نلر 

ناروق  مو و اء الن ر، ا عو و بي هنرايعون يف الوررت، ورييعرون يف الغررب، لرذا وحلر  ف تره نلرد
،، وهيرذا 8د اهلاروم ر، حبي   تعذ  نلد اليش اترداف  األم وت نلد هذه ال الد من ن بعة ريوان 

النقضررود نلررد بررالد مررو و اء الن ررر واالاررتيالء نلي ررو وبرردن لبعررة يف وقرر  واحررد  ر رر  اليررو  األ  
 رررون الونررر  ا وا كميرررون مب ودرررة قررروام اتغرررول، واررررنون مرررو قومررر  احلررررب اررراوالد بررري الفرررر قي، و 

اتغوت في و بقيودو نحد نبنوء رينييز فون، وقد  ندد القتلد من اتسرلمي نورر ن نلفرود، ومرن اتغرول 
مبو ال رعد   ررو ويف الليلرة الرابعرة مرن القترول افرةت اليورون، و رير  اتسرلمون إن ىرو ل حير  نمرر 
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ل نورر ن نلفرود ويف درقنرد مخسري عداد للععرو ، وتررك يف ىرو  تاالفوا كمووه نهل و ونهل درقند اب
،  ونرر  مد نررة نترررا  اعررنة  عررينود قرروايد، ومررو 1نلفررود، ن نررود إن فرروا كم وفرااررون ليامرر  العسررو ر

حومية قوام و مخسون نل   ريل  عووهنرو ريريش آفرر بنعرو نوررو آالل نلرد  نار م ))فراريرة(( وك رر 
نليررره نارررز الررريش ا ررروا كمجل نرررن   ترتررراألمررر  امرررد فوا كموررروه، ودام احلعرررو  مخسرررة نشررر ر، ةرررو 

اتقوومررة، ن هزميترره، وبررذل  تيسررر لقرروام اتغررول االاررتيالء نلررد مد نررة نترررا  الرريت تعررد مفتررو  مررو و اء 
، لقررد  ررون هارروم اتغررول نلررد هررذه اتد نررة ننيفررود، فقررد  ررونوا  توقررون لل ررأ  مررن )) نررول فررون(( 2الن ررر

م( وهن وهرو 1219هرر 616ولوا نلرد هرذه اتد نرة ننروو ارنة حو م هذه اتد نة وقوتل التاو ، لقرد اارت
نثنرروءه  ومررو دوا ارريوهنو، وقررد تق قررر  نررول فررون إن قلعررة اتد نررة واحتمررد مررو حنررواد مررن شرر ر، فقررد يف

داف  دفروو اليرو ا اتسرتمي ، وترو وريرد نفسره او رراد مرن  رل ريونر   رمعظم  ريوله، ومر  ذلر  يرل 
فت عرره رينررداين مغوليررون وهررو ال ميلرر  نن  ررداف  نررن نفسرره إال  قررذل بنفسرره إن اررق  نحررد اتنرروكل،

بقررذف مو ابحلاررو و الرريت  ررون  نوولرره إايهررو بعررو النسرروو، ونفرر اد وقرر  يف ن رردي اتغررول الررذ ن قررودوه إن 
معسرير رينييررز فررون الررذي  ررون يف ذلرر  الوقرر  نمرروم مد نررة درقنررد، وليررجل  نررتقم رينييررز فررون منرره 

بعرررو  ريولررره نن  عررر روا  ميرررة مرررن الفضرررة و سررري وهو يف نينيررره ونذنيررره، نمرررد إن التنييرررل بررره، فرررأمر 
و ه و ارررله، وبسرررقو  نتررررا  ارررقز مفترررو  برررالد مرررو و اء جترررذا نفرررذ رينييرررز فرررون ونيرررده يف قوترررل وهيررر
 .3الن ر

نمررو نرن الرريش ال رو  الررذي  رون  رر  قيرودو ريرروريجل ن رررب  ب ـ االســتيالء علــإ مدينــة جنـدم
ه مد نررة ))رينررد(( إحرردل معوقررل اتسررلمي نلررد هنررر ارريعون، وقررد نبنرروء رينييررز فررون، فيونرر  ق لترر

و رررل هرررذا القو رررد إن هرررذه اتد نرررة بعرررد نن اارررتون نلرررد   ررر  مرررن اتعوقرررل واتررردن الواقعرررة نلرررد هنرررر 
ارريعون، ومتيررن بررذل  مررن السرري رو نلررد  ررل جمرررل هررذا الن ررر تقر  ررود، فلمررو اقررةب مررن مد نررة رينررد 

يوهنو نمر الدفوو نن ننفس م ونن مد نت م، وقرد نعر  اتغرول ا رونيق غود هو حو م و ليالد ات  ود لس
حررول اتد نررة ااررتعداداد لتع رريم نارروا هو، وإكاء هررذا االاررتعداد مررن ق ررل اتغررول انقسررم األهرروت نلررد 
ننفسرر م، فرررنل فر ررق مررن م حلرررو و الرردفوو نررن اتد نررة، و نل فر ررق آفررر ال فو رردو مررن الرردفوو وآثررر نن 

يف احلررول، لعررل األهرروت جيرردون يف ذلرر  فرر  شررفي   نارري م مررن الوقرروو  رر  ارريول  سررلم اتد نررة 
اتغول، والظوهر نن هذا الرني  ون  نو ره ن  ر ة السيون بدليل نن اتغول يل جيردوا مقوومرة مرو دافرل 
اتد نة، وهم  د ون ناوا هو من دي  ري ومو، ونف اد الم  اتد نة والم من الم مرن نهل رو، وقُترل 
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مررن قتررل اتغررول، وبعررد نن وحلرر  ريرروريجل نلررد اترردن اتفتوحررة حيومررود  لعرري، ن ررد  نوامررره لنرروده 
 .1ابلع و  إن إقليم فوا كم

ار هو لالارتيالء نمرو اثلر  رييرو  رينييرز فرون الريت  ـ االستيالء علإ بنكـ  وخ:نـد م ت
و(( إن النرروب نلررد بررالد مررو و اء الن ررر، فقررد اررو  إن مد نررة بنيرر  نلررد هنررر ارريعون و))فانررد

من ررو، وقررد متيررن اتغررول مررن دفررول مد نررة بنيرر  بعررد نن اررلم و األهرروت، و ررون اتغررول قررد نمنرروهم 
نلد حيومم، لين هفالء اتغول الذ ن ال  عرفون معل للع ود واتواثيق، تو دفلوا اتد نرة فعرلوا النرد 

ن الفر رق ال ررو  فر و شرر وبه لينتفعروا برره نرن اتردنيي وانملرروا القترل يف  قرروب الفر رق األول، وافتررو وا مر
يف ننموهلم احلربية، ن او م هذه الفرقة اتغولية حنو النوب ميممة ش ر مد نة فاندو الواقعرة نلرد 
هنررر اررريعون، وهررجل مد نرررة ديلررة اشرررت رم حبرردا ق و وانتعرررو  التاررو و في رررو،  مررو اشرررت رم بوررراونة 

تيمررو  ملرر (( قو ررد احلوميررة ا وا كميررة في ررو، فضررل نن نهل ررو وقرروو  ارر م، وةررو  سررةنجل النظررر نن ))
 غود  اتد نة م  نل  من رينوده إن ريز رو  غ و يف واز الن رر، بعيرد نرن شرومأيه، حرل  يرون يف 
مأمن من غو ام اتغرول، ونلرد بعرد  رول  مرن مرمرد ار وم م، وقرد ارو  مرو  ز رد نلرد نورر ن نلر  

تعررو اد م ينررود نلررد ا رروا كميي يف مد نررة نترررا  وغ هررو مررن رينرردي مغرروت، مررن نولأرر  الررذ ن انتعررروا ان
اتررردن،  تررر ع م مخسررري نلفرررود مرررن فررر و شررر وب ا ررروا كميي، تسررروندو هرررذه الفرقرررة اتغوليرررة الررريت  ونررر  
 و ررر ))تيمررو  ملرر ((، وقررد  لفرر  هررذه المرروو إبحضررو  األحاررو  مررن ال ررول ا رروو و وإلقو  ررو يف 

ود  سرت ي  اتغرول نن  عرربوا من رو إن هرذا ا روا كمجل الرذي  رون معتعرمود يف الن ر، لييونوا بذل  مر قر
ريز رترره نلررد نن ))تيمررو  ملرر ((  ررمم نلررد إفسررود ف ررت م، فعررن  اثرر  نورررو اررفينة   رر و غ ررد 
ريرررد اهنو ابللرررود، و رررون  رارررل يف  رررل  ررروم ارررتود مرررن هرررذه السرررفن لنغرررو و نلرررد اتغرررول الرررذ ن  رررونوا 

اتو ل إن الز رو ف موهنم بس وم م، ولين ))تيمرو  ملر (( وريرد يف الن و رة   عملون يف هذا ال ر ق
شرعن رينروده ونمتعتره يف ار عي مر  رود، ارو   ن، وبعرد ننن مقوومته لن جتدي نفعود فعمم نلد اهلررب

يف الن رر متا ررود حنررو الورمول نلررد نن اتغررول  ررونوا  راق ونره مررن ريررون  الن ررر، وقرد نلررم وهررو  سرر  يف 
ر نن ريوريجل بن رينييز فون قد حود قوو    و من اتغول نلد مقربرة مرن رينرد نلرد ريرون  هنرر الن 

ايعون، وننه اد هذا الن ر بقن رو من السفن، واحل ر ))تيمو  ملر (( نن  رةك الن رر إن السروحل 
حي  امت رد ريرواده وقوترل ننرداءه قترول اليرو ا، ومر  ذلر  اارت وو نن خيردو م و د ره ونن  عرل يف 

 .2و ة إن مد نة فوا كم حي   ون  رابز ريالل الد ن منيربا بن نالء الد ن فوا كمووهالن 
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 ونر  مد نررة ىررو ل مرن برري مردن بررالد مرو و اء الن ررر الرريت   ث ـ اســتيالء املغــول علــإ  ــار م
م وبرردن 1219هرر 616ممر  اتغرول يف االاررتعواذ نلي رو، فنررزل رينييرز فرون بظوهرهررو يف نوافرر نرروم 

حعررو اد ايمررود نلي ررو، و ونرر  القرروو اجاررالمية الرريت و ررل إلي ررو نمررر الرردفوو نن ررو تتيررون  لفررو ه  ضرررب
. واارتمر اهلاروم نلرد ىرو ل ثالثرة نايم، وهرجل اآلن ))يف دولرة نوكبيسرتون حوليرود((، 1من نور ن نلفود 

وهررجل بلرردو اجمرروم الليررل وا رردمل العظرريم امررد إدونيررل ال يررو ي  رروح   ررعيك ال يررو ي. وبعررد 
ثالثررررة نايم ي ررررر بعرررردهو للارررريش ا رررروا كمجل اتررررداف  حلررررعفه وقلررررة حيلترررره، ونند ررررذ قررررر  التق قررررر إن 
فرااون، التمواود للناوو، ولين  ي  الس يل إن االنسعوب م  هذه العرفول اتةا رة مرن الريش 
اد اتغوت؟ لقد نول اليش اجارالمجل نلرد موا رلة احلررب، وحقرق شريأود مرن النارو ، لينره ن غرم نفر  

نلرد اال تررداد، ويل  ررزل   ررو دهم اتغررول نلررد مقربررة مرن هنررر رييعررون حررل ننزلرروا مررم هزميررة ارروحقة ويل 
ا وا كميررون الررذ ن بقرروا يف اتد نررة ر إثررر ذلرر  ر نن قررومم  ، ونحررا2 ررنج مررن القتررل إال شرررذمة  سرر و

جل اتد نررة برررد  حلررعف  وبرردن اليرررأق  رردب يف نفواررر م وهررم  ررررون فرر و النررد  غود هرررو، فأ اررلوا قوحلررر
الد ن  عرد تسليم اتد نة و  لر  األمرون، فأريوبره رينييرز فرون إن ذلر ، وفتعر  نبوامرو  ابر  ذي 

. ودفرررل رينييررز فررون اتد نرررة ومررر نمرروم مسررراد هوشررم دفلرره ةت يرررود 3م1219هررر 616احلاررة اررنة 
، نررزل إن ريررواده واررأل نمررو إذا  ررون هررذا هررو قعررر السررل ون، فلمررو قيررل لرره نن هررذا إمنررو هررو بيرر  هللا

ن د اتسراد و ررعد اتنررب و ررو  قررو الد  نلرد  رروته لقرد ق رر  العلرر  ننرز ا يررل معومرود. وقررد ف ررم 
اتغرول مرن هررذه الع رو و نن رينييرز فررون  ور  إن رينرده  ن  ن  رروا اتد نرة، وقرد محررل اتغرول إن فنرروء 

فر ا يررل،  مرررو نهرررون اتسرراد نررردو  ررنود ق  ررروي نسررريود   رر اد مرررن القرررآن اليرررر  وقعررر   رر  حررروا
اتغررررول الررررد ن اجاررررالمجل، إبحضررررو هم قرررررب ا مررررر إن اتسرررراد،  مررررو نحضررررروا اتغنيرررري مررررن اترررردن 

، وننيرررون ال لرررد و  رررو  األ مرررة  قومرررون ىدمرررة النرررد يف جمرررولا 4اتيتلفرررة، ونفرررذوا  ورررربون و  ربرررون
قية، و رررون مرررن هرررفالء الورررراب نو  رررفدون هلرررم الرقعررروم وفرررق  ارررم اتغرررول نلرررد توقيررر  اآلالم اتواررري

. وفرررج رينييررز فررون بعررد ذلرر  ودرر  ارريون 5الفق رروء األريررالء مررن دفرر  برره  ررذل  ليسرروق ال غررول
اتد نررة وملرر  مررن م نن  عينرروا هلررم ن  ررر هررذا المرر  ثررراء، فعينرروا لرره مررو تي ونوررر ن بيررن م مثررونون مررن 

هلرم نن الغررد مرن محلتره األغراب، ف لر  مرن م نن  قةبروا منره، ونفرذ  تعردمل إلري م، وبعرد نن بري 
هرو نن   رأ  مرن السرل ون ا روا كمجل قرول: لقرد ا تي رتم ف رأد فوحورود، وإن الرؤاروء هرم ا رمرون، وإذا 
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اررألتمو  نررن نفسررجل قلرر  ليررم إنرر  نقمررة هللا نلررد األ د، فررإذا يل تيونرروا جمرررمي فررإن هللا مررو  ررون 
نمرهم نن خيرريروا  نروكهم اتدفونرة ونال ، وبعد نن فرغ رينييز فون من حد  ه 1 سمك ت  ن ننوق يم

  ولوا مبو ليا مدفوغد ألنه  ست ي  نن  ع ر نليه ، وقد ترك رينييز فون  ل  ريل من هفالء األغنيروء 
يف حرااة  ريل مغوت نلد ننه وريد نن هنوك ن بعمو ة فو ق فوا كمجل يل خيرريروا مرن اتد نرة مر  ارو ر 

 القلعرة، وقرد رينرد اتغرول مرن اريون اتد نرة مرن  قرد  نلرد  ريول احلومية فرأ غم م نلرد االلتاروء إن
محررررل السررررال  واررررو وا إن القلعررررة وحو ررررروهو وبعررررد نن نحرررردثوا يف حوا   ررررو نرررردو ثغرررررام دفلوهررررو، 
وحينأرررذ يل  ة ررروا في رررو شيعرررود واحرررداد نلرررد قيرررد احليررروو، نلرررد نن هرررذه احلوميرررة العرررغ و دافعررر  نرررن 

تلرر  نرردداد   رر اد مررن اتغررول،  مررو قتلرر  نرردداد   رر اد مررن نفسرر و بيررل شرراونة نحررد نورررو  ومررود، وق
. و ظ ررر نن رينييررز فررون   رر   نارره ننرردمو اررقز نرردد   رر  2السرريون الررذ ن ااررتيدموا يف احلعررو 

من اتغول حلعواي يف اوحة القتول، فأمر دي  السيون نن خيرريروا مرن اتد نرة جمررد ن مرن نمرواهلم، ال 
  رتررد  و ن دفررل اتغررول اتد نررة فررأنملوا في ررو الن رر  وقتلرروا مررن رمررل نحررداد مررن م غرر  مالبسرره الرريت

، وو ررر  ابرررن األثررر  مرررو فعلررره اتغرررول يف ىرررو ل فقرررول: ودفرررل اليفرررو  ال لرررد 3 رررودف م مرررن السررريون
فن  ررررروه وقتلررررروا مرررررن وريررررردوا فيررررره ونحرررررو  رينييرررررز فرررررون ابتسرررررلمي، فرررررأمر ن رررررعوبه نن  قتسرررررموهم، 

 رررو ال يرروء مررن الرريررول والنسرروء والولرردان، وتفرقرروا ن رردي ارر أ، فوقتسررموهم، فيررون  ومررود نظيمررود مررن  
ومتزقرررروا  ررررل ةررررزت، واقتسررررموا النسرررروء ن ضررررود، ون رررر ع  ىررررو ل فوو ررررة نلررررد نروشرررر و  ررررأن يل تغررررن 

. ونمرررو ابرررن   ررر  فقرررد قرررول: فقتلررروا مرررن نهل رررو فلقرررود ال  علم رررم إال هللا ر نرررز وريرررل ر ونارررروا 4ابألمرررا
النسوء الفواحش يف حضرو نهل ن، فمن النروق مرن قوترل دون حرميره حرل الذ  ة، والنسوء، وفعلوا م  

. وةرو هرو ريرد ر ابلرذ ر نن 5قتل، ومن م من نار فعذب  نواو العذاب و  ر ال يوء والضايج ابل لرد
اتغول نشعلوا النو  يف اتد نة فوحةق   اررهو، إذ نن معظرم م وني رو  ونر  مرن ا ور ، ويل   رق مرن 

إال تلرر  ات نيررة مررن اآلريررر، ونفرر اد نررز  مررن بقررجل مررن نهل ررو إن إقلرريم فرااررون، وهيررذا  م ررو  اتد نررة
شرد اتغول نهوت مد نة ىو ل الذ ن اشت روا بولع م ابلعلوم والفنون، وةو هرو ريرد ر ابلرذ ر نن نحرد 

 رررو و ترررو و رررل إن إقلررريم فراارررون ندرررل مرررو نحدثررره اتغرررول يف مد نتررره يف هرررذه الع ةاررريون هرررذه اتد نررر
((، وقرد 6القع و اليت نرب في و تع  اد  ودقود نمو حدمل: ))نتوا فيربوا ونحرقوا  وقتلوا وهن وا ن ذه روا

                                                           
 .441الدولة ا وا كمية واتغول  ر 1
 .145اتعد  نفسه  ر 2
 145اتعد  نفسه  ر 3
 .200(، نودو الرو   ر333ر  9اليومل ) 4
 (.80ر  17ال دا ة والن و ة ) 5
 .145الدولة ا وا كمية واتغول  ر 6
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ن ررر ع  مد نرررة ىرررو ل نمرررالالد ابليرررة واارررتمرم نلرررد هرررذا النعرررو حرررل نفرررذ رينييرررز فرررون نفسررره يف 
 .1إ الح و وإنودو بنو  و، ق ل موته بزمن قع 

 
 عد نن دمر التتو  مد نة ىرو ل العظيمرة، ونهليروا نهل رو وحرقروا ف هـم617ـ اجتياح مسرقند  ح

داي هررو ومسرروريدهو ومدا ارر و انتقلرروا إن ا رروو و ))درقنررد(( وهررجل ن ضررود يف دولررة نوكبيسررتون احلوليررة 
وا ررر ع وا يف مرررر ق م جممونرررة   ررر و مرررن آاث  اتسرررلمي مرررن مد نرررة ىرررو ل، و مرررو  قرررول إبرررن األثررر : 

، و ررونوا  عرر ع ون األاررو ل 2قرر ك  ررو و، فيررل مررن ننررا وناررز نررن اتوررجل قتررلفسررو وا مررم نلررد ن
 مع م ألا وب    و من و:

 ونوا  ع رون  رل نوررو مرن األارو ل نلمرود مرن ننرالم التترو   رفعونره، فرإذا  آهرم نحرد مرن بعيرد يرن ر 
رررو بوهنم، نهنررم مررن التتررو  وبررذل  تي ررر األنررداد يف ننرري ننرردا  م بورريل  هيرر ، فررال  تييلررون نهنررم 

 وت دن اهلزمية النفسية تدب يف قلوب من  واري وهنم.
ررر  ررونوا جيررربون األاررو ل نلررد نن  قرروتلوا مع ررم حلررد ننرردا  م ومررن  فررو القتررول نو يل  ظ ررر فيرره قرروو 

 قتلوه.
ر  ونوا  تةاون مرم ننرد لقروء اتسرلمي، فيضرعوهنم يف نول العرفول  ولرد وو هلرم، وخيت أرون فلف رم، 

 فلف م الس وم والرمو  وهم رتمون مم.و  لقون من 
ر  ونوا  قتلوهنم نلد نبواب اتدن ل   الرن  يف قلوب نندا  م، وإنالم م نن هرذا هرو اتعر  الرذي 

  نتظرهم إذا قووموا التتو .
ررر  ررونوا   ررودلون مررم االاررو ل يف حررول ناررر الرريررول مررن التتررو  يف القتررول، وهررذا قليررل لقلررة اهلررزا م يف 

 . 3و رييش التت
 ون  درقند من ن رب مدن برالد مرو و اء الن رر وننظم رو نلرد اجمرالت، ف رجل حوحلررو هرذا اجقلريم، 
و ونرر  إن ريونرر  ذلرر  مر ررزاد  م مررود للتاررو و، ولررذل  نحي رر   ارروا  حلرريمة،  علوهررو ند ررد مررن 

مخسرري  األبررراج، للرردفوو نن ررو، و ونرر  حوميت ررو ننرردمو فررر من ررو امررد فوا كمورروه ر غرررابد تتررأل  مررن
، و ررررل ابرررن العرررربي، نهنرررو  ونررر  ن بعررري نلررر  4نلررر  مقوترررل مرررن ا وا كميرررة نلرررد مرررو  رررذ ر ابرررن األثررر 

فو ق، و ون رينييز فون نلد نلم بيل هذه االاتعدادام الدفونية، لذا وحل  ف ته األ رلية نلرد 
ر والرريت  ناروق ننرره ارييود ننررد ناروا هو حرررابد شرد دو قواررية، فرتر  نمررو ه نلرد نن تلتقررجل  رل قواترره

                                                           
 .145اتعد  نفسه  ر 1
 .30اليومل يف التو    نقالد نن قعة التتو  د. السرريو   ر 2
 .13قعة التتو  د. السرريو   ر  3
 .201(، نودو الرو   ر333ر  9اليومل ) 4
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بردن مررو غررزو بررالد مرو و اء الن ررر مررن شرررت نتررا ، ننررد درقنررد، وا رر ع  معره نرردداد   رر اد مررن نارررل 
، وتو   ش موو ل درقند وريد نن رينوده مرن الي ررو حبير  ننره 1ىو ل ليستعي مم يف نملية احلعو 

، وم رررد 2وا كموررروهاارررتغل نرررن ثالثررري نلررر  مرررن م، ن رررد إلررري م م رررو دو األمررر  نرررالء الرررد ن امرررد ف
رينييز فون لالاتيالء نلد درقند إبفضروو دير  اتنرومق الريت  ونر   ريز مرو إفضرونود  تعرذ  معره 

، و رون ا رون اتغروت  قرد  نن 3نن  ستفيد فعومه من و نثنوء حعو ه هلو، وجنك يف  قيق هرذه الغو رة
االنتقررود إن مررو نبررداه قو رردا حعررن اتد نررة لررن  تيسررر لرره فتعرره ق ررل بضررعة اررنوام، مسررتنداد يف هررذا 

حوميت مررو مررن حلررروب الورراونة، فضررالد نمررو ننررزاله بقرروام اتغررول مررن فسررو ر، لينرره  نل نن  تررون 
، فعولفه الناو  يف االاتيالء نلد بعو نبوامو ةو ترت  نليره 4بنفسه قيودو اهلاوم نلد هذه اتد نة

يررة الرريت تنعررد  مررن ن ررل تر ررجل حلرررو و التسررليم، قيرروم قررودو الرريش ا رروا كمجل، ف ينمررو  نم ن  ر ررة احلوم
. ووافق رينييز فون نلرد فيررو التسرليم، 5 نل الفر ق اآلفر حلرو و القتول، وا تدوا إن القلعة او بي

وونررد هررفالء األتررراك  هنررم ارريدفل م يف رييورره، لررذا فرريرروا إليرره مرر  نررو المم، وانضررموا إن نسررير  
نمليرود ر ونروده، فرأمر حلرق شرعو هم نلرد نرودو اتغرول ر فرردانود  اتغرول، ون اد رينييرز فرون نن  ف رد ر

، و ون مرن ن  رر 6ومتو  ود ر غ  نهنم مو  ود اتسوء  ق ل حل قتلوا من م ثالثي نلفود من نبركهم نمراؤهم
ن قن نهرل اتد نرة ومرن بقرجل مرن نفرراد حوميت رو ابهلرالك فأوفردوا يف اليروم الرابر  للقترول قوحلرجل  نذل  ن
نرررة وبعرررو نلمو  رررو،  عرحلرررون نلرررد رينييرررز فرررون التسرررليم، مورررةمي نن أيمرررن م نلرررد حيرررومم، اتد 

فأريومم ا ون إن مو مل وا، وحينأذ فتع  األبواب نلد نن اتغول يل  رنوا ن دهم إذ نمرروا السريون 
حرقررروا اب ررروج مرررن اتد نرررة، ن وحلرررعوا السررري  فررريمن يل خيرررج، واارررتولوا نلرررد قلعت رررو، وهن ررروا ال لرررد، ون

م ون غررم رينييررز فررون القررود  ن مررن نهررل درقنررد 1220هررر 617الوامرر ، و ررون ذلرر  يف ا رررم اررنة 
((، م  ال سرررتونيي مرررن نهل رررو إن ))قراقرررو نلرررد محرررل السرررال  رينررروداد يف  رررفول اتغرررول، وبعررر  م ررررو 

والق ررن ،  مررو نحلررق م رررو العررنوو وىو ررة نسرروريو احلر ررر 7لتز ين ررو مبنتزهرروم نلررد حنررو مغررو  درقنررد
، ودررك  مسرري 8ىدمررة كوريرروم رينييررز فررون ونقراب رره  رقيررق، وارر  بعضرر م مرر  ا ررون إن فرااررون

                                                           
 .201، نودو الرو   ر173(، ات    ىو ل  ر333ر  9اليومل ) 1
 .201، نودو الرو   ر173ات    ىو ل  ر 2
 .201، نودو الرو   ر173ات    ىو ل  ر 3
 .202، نودو الرو   ر124الدولة ا وا كمية  ر 4
 .34ر  33غولية  راحليوو السيواية يف ن د السي رو ات 5
 .202، نودو الرو   ر116ات    ىو ل  ر 6
 .203، نودو الرو   ر174ات    ىو ل  ر 7
 .203نودو الرو   ر 8
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، وقرد قرد  ابرن العرربي هرذه 1نلفود من السيون ابلعودو إن اتد نة بعد نن دفعوا مو ة نل  ق عرة ذه يرة
ااررتيالء اتغررول نلررد الفد ررة مبررو يت نلرر  د نررو ، قرروم  مع ررو اثنررون مررن   ررو   ريررول درقنررد، وهيررذا ل 

م، وو رر  ابررن األثرر  مررو نحدثرره اتغررول يف اتد نررة فقررول: 1220هررر 617هررذه اتد نررة يف نوا ررل اررنة 
فلمرررو  رررون اليررروم الرابررر  غدوا يف ال لرررد نن خيررررج نهلررره دررريع م ومرررن أتفرررر قتلررروه فيررررج ديررر  الرريرررول 

مرررن الن ررر  والقترررل والسررر   والنسررروء والعررر يون، ففعلررروا مررر  نهرررل درقنرررد م رررل فعل رررم مررر  نهرررل ىرررو ل
، وافتضوا األبيو ، ونذبوا النروق  نرواو العرذاب …والفسود، ودفلوا ال لد فن  وا مو فيه ونحرقوا الوم 

، و غررم مرررو حرردمل مررن ختر رر  يف هرررذه اتد نررة فقررد فررررد 2يف ملرر  اتررول وقتلرروا مرررو يل  عررلك للسرر 
، وليرجل نرد ك مرو حرل حبوحلررو برالد 3نرو رينييز فرون نلرد نهل رو ريز رة ارنو ة قرد هو ثالمثو رة نلر  د 

مو و اء الن ر إثر الغزو اتغوت نو د مو ذ ره شونج شون، وهرو نارق   ري   رع  رينييرز فرون يف 
غزواته و ت  مفلفود ابلعينية نن هذه الرحولة، فقرد ذ رر نن مد نرة درقنرد  ونر  ق رل ا تسرو  الدولرة 

د ااررتيالء اتغررول نلررد هررذه اتد نررة يل   ررق في ررو ا وا كميررة تضررم ن  ررر مررن مو ررة نلرر  نارررو، وليررن بعرر
ارررول  بررر  نررردد اررريوهنو، وذ رررر نن   ررر  ن مرررن العمرررول العرررينيي انتورررروا يف هرررذه اتد نرررة، و غرررم نن 

. وبعرد 4اتمتليوم يل  يف ن دي اتسلمي فإن إدا مرو  ونر   ر  إشررال ريريش االحرتالل اتغروت
الووه ا وا كمجل مرن وريره القروام اتغوليرة، ن ر ع  اقو  نو مة السل ون امد، درقند، وهروب 

ن احلررجل األارررو ا وا كميررة مفتوحررة نلررد معررراني و دون حرروم  حلررد قرروام رينييررز فررون الرريت ن رر ع  
حرو تس  نربهرو مروالد ونرحلرود دون نن جترد معو حلرود هلرو، لرذل  فرال نار  نن جنرد اتردن واتقومعروم 

اتغولية اتنتعرو الزاحفة ومو نن قو ب فعل  بير  ذلر   تتسوقز واحدو تلو األفرل، يف ن دي القوام
العوم حل ن مل اتغول فتع م لمي  ن احلجل السل ون امرد يف إقلريم مرو و اء الن رر، مرن مد نرة رينرد 

. وهيررذا ابهنيررو  ديرر  بررالد 5يف الوررمول إن ىررو ل ودرقنررد يف النرروب، ف نو رر  وفناررد يف الواررز
لرردفوو الرريت انتمررد الرريش اجاررالمجل نلي ررو، وتيسررر للمغررول بعررد ذلرر  مرو و اء الن ررر اهنررو م ف ررو  ا

 .6االاتيالء نلد نقوليم شرت الدولة اجاالمية ال وقية من غ  ننوء
 

 شا ممواريمية ووكا  حممد خواري ح األقاليم الغربية من الدولة اخلاجتيا ـ  2

                                                           
 .147الدولة ا وا كمية  ر 1
 .147(، الدولة ا وا كمية  ر169ر  12اليومل يف التو    ) 2
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 .148اتعد  نفسه  ر 4
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ميرة، وانت ر  بسرقو  حعرون ومردن نتررا    دو نن الضررابم الريت ننزهلرو اتغرول بر عو نريرزاء الدولرة ا وا ك 
و ند وبني  وفاندو وىو ل، وغ هو،  رون هلرو أتثر  ابلرش يف نفرا نرالء الرد ن امرد فوا كموروه فعرو ل 
بعرررد و ررروله إن درقنرررد مرررن ىرررو ل نلرررد الرحيرررل إن ميرررون نمررري جيررر  فيررره نمرررره نو   عررر  نرررن إميونيرررة 

قنرد جملسرود حلرم وك اءه و  رو  قرواده لل عر  فيمرو مييرن نملره التعدي هلرذا العردو الغوشرم، لرذا نقرد يف در 
تقوومة اتغول، وي ر يف هذا االريتموو اجتوهون: نوهلمو  ررل نردم ريردول الردفوو نرن برالد مرو و اء الن رر، 
ونن  ر ررز ا وا كميررون اهتمرروم م نلررد محو ررة األقرروليم الرريت تقررم غررريب رييعررون، واثني ررو  فضررل اجنسررعوب 

 ر إلي رو قرردم ب فوا كمورروه الررني األفر ، وتوريرره حنرو غزنررة، وبينمرو هرو ارروو عر، وقررد اات1ةرينروابد إن غزنر
وك ررر ابنرره   ررن الررد ن قررد وري رره إن نبيرره لينتفرر  ىربترره يف يرروهر األمررر وللررتيلص مررن   نليره وهررو مبد نررة بلرر

لعامررجل مومنرره حيمرره وااررت داده يف احلقيقررة، فلمررو ا تورر  الرروك ر مررو  ررراد برره احتررول ل ريرر  إن العرررات ا
األ لجل، لذا ااتغل ثقة نالء الد ن امد فوا كمووه فيه، ونرد نليه اتسر  إن العررات العامرجل حير  
جيد فيه اتول والرريول والد و الواقجل من اتغرول، فق رل األمر  ا روا كمجل مورو ته وارو  إن نيسروبو  إحردل 

نن اتغرول قرد نرربوا هنرر رييعرون، ون ر عوا نلرد مدن فراارون، غ ننره يل  قرم مرو إال فرةو قعر و، إذ بلغره 
مقربررة منرره، ونهنررم جيرردون يف ال عرر  ننرره، فلررم  يررن يف واررعه حينأررذ إال نن  غررود  نيسرروبو  وأيفررذ مر قرره 

. و ونرر  قرروام اتغررول تتعقرر  نررالء الررد ن امررد فوا كمورروه الررذي فررر هررو ابد مررن 2شرر ر العرررات العامررجل
ه قرررد غود هرررو فأفرررذوا  ت عرررون نثرررره، لقررروام إن نيسررروبو  وريررردو  رررل  هرررذه ادرقنرررد إن فراارررون، فلمرررو و 

ش فوا كموررروه الرررر يا، األمرررر الرررذي ريعرررل األمررر  يواارررت وو اتغرررول نلرررد مقربرررة مرررن الرررري نن  وقعررروا  ررر
ا ررروا كمجل  فيرررر يف االلتاررروء إن فليفرررة بغرررداد  غرررم مرررو بين مرررو مرررن نرررداء، فسرررو  حرررل نرررزل ))مبررررج دولرررة 

وو ررررل معرررره مررررن رييورررره كهرررروء نوررررر ن نلرررر  فررررو ق، فواريرررره كحرررر  القرررروام آابد(( مررررن ننمررررول مهررررذان، 
، ةررو احلرر ره إن االجترروه إن إقلرريم موكنررد ام رينررويب حبررر قررزو ن، وو ررل إن مراررد  عرررل ))ابب 3اتغوليررة

ايون((،  قول النسوي: ويل يف إحدل قرل هذا اتينوء  عرلجل ابلنروق يف اتسراد و نرذ  هلل لرأن  ت ر  
لرره مليرره ليقرريمن العرردل، إن نن انيورر  نمررره، وهرروريم التتررو  موحلررعه، ونند ررذ   رر  لرره السررالمة وننيررد 

، تردند ريز ررو ))نوغرر توروت((، نو رير  ن احلوليرة، نلرد 4 ز قلعة نمينة يف إحردل ريررك حبرر ا ر ال عر إن
، وقد  مد اتغول كو قه ابلس وم، فلمأ نف أته  ما بعضر م فسر ك فلفره حر رود نلرد 5فالل يف ذل 

                                                           
 .204نودو الرو   ر 1
 (.333 9اليومل ) 2
 .205(، نودو الرو   ر334ر  333 9اليومل ) 3
 .106ا و السل ون  ر 4
 .205، نودو الرو   ر177ات    ىو ل  ر 5
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ه فغرقوا، وو ل فوا كمووه تأمنه نليالد، ومو ل   نن فرو ت احليروو يف تلر  الز ررو يف ال رو  والعورر ن نفذ
 .1م1220هر 617من ذي احلاة انة 

وقد و   النسوي حولة نالء الد ن يف نايمه األف و فقول: حدث  غ  واحد ةن  رونوا مر  السرل ون يف 
ل ون مرررن نلرررة ذام النرررر  مرررو ن سررره مررررن احليررروو، وهرررو  ظ ررررر اتر ررر ، قرررولوا:  نررررو نسررروت اتر ررر  وابلسرررر

حنفررر فنقرررب، فمررو الدنيولسررو ن و اال تأرروب حلررا اد و قررول: يل   ررق لنررو ةررو ملينرروه مررن األ د قررد  ذ انرري 
إلي و إال اول اخنداو واغةا ، مو هجل إال  اب   دفل مرن ابب وخيررج مرن ابب، فرونتربوا اي    ونال ا  دب

قرررد و رررل نرررالء الرررد ن نفررر اد إن إحررردل الرررز  العرررغ و مل رررود لألمرررون، ونقررروم يف إحررردل نون األل ررروب، و 
ا يوم، نلد نن األهروت الرذ ن  قيمرون نلرد شروما موكنرد ان  رونوا أيتونره مبرو  لزمره مرن مأ رل ومرو رتوريره 

الرد ن  عود رياللتا و جل إبق ون م اجق ونوم، وتو إمن حلرو ام احليوو، ويف نظ  ذل   ون السل ون 
منيرررربا نمرررالك نبيررره بعرررد بضرررعة ارررني نقرررر هرررذه اجق ونررروم أل رررعومو، ونالحرررظ نن  رررل مرررن  رررون معررره 
نالمة من نالء الد ن  ون ريالل الد ن منيرربا  ق عره إق ونرود، وترو نحرا نرالء الرد ن نن اتررد  ورتد 

دند نبنروءه ريرالل الرد ن نليه  ومرود بعرد  روم ونن نمره تر رون فروتون قرد وقعر  نار و يف ن ردي اتغرول، اارت
منيرربا ونكالغ شروه، وآت شروه، وو ررل نمرو  دولتره إن ابنرره ريرالل الرد ن، بعرد نن ننلررن ننره الوحيرد الررذي 

، وةو قوله ألبنو ه، هذه الع رو و الريت ذ رهرو النسروي: إن نرري السرل نة قرد 2 ست ي  محو ة الدولة ا وا كمية
وهررذا العرردو قررد أت رردم ننيوبرره وتورر    ابتلرر  نيفررو ه، انفعررم  والدولررة قررد وهنرر  قوانرردهو، ومرردم  

، وبعرد 3وتعلق  ننيوبه، وليا أيفذ ب أ ي منه إال ولردي منيرربا، وهرو نغ موليره الع رد، فعلييمرو ب ونتره
نن قضد نالء الرد ن يف هرذه الز ررو شر راد، قضرد حن ره ودفرن في رو، وةرو  فار  لره نن نت ونره نارزوا نرن 

قميعرره و فنرره برره، و رررول  ه حررل نن مشررا الررد ن امررود و ررون مررن اتقررربي إليرره فلرر إجيرود  فررن  يفنونرره برر
،، وقررررد و رررر  ابررررن الررررو دي حولررررة السررررل ون نررررالء الررررد ن 4السرررريومجل ننرررره  فررررن بوررررو  فرررررا   ررررون معرررره

 فوا كمووه يف نوافر نايمه فقول:
 وفو ت اتسيي نومونه   
 ومليه ةتعنود ابترد       
  منن ريوهر ممو م حول    
 فمو فدل الوهر هذا العرد       

                                                           
 .108،  107ا و السل ون  ر 1
 .151الدولة ا وا كمية واتغول  ر 2
 .152الدولة ا وا كمية واتغول  ر 3
 .113ات    ا لفوء للسيومجل  ر 4
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وقررد ذ ررر النسرروي الررذي نو ررر هررذه احلرروادمل، وفرردم يف بيررواتم ا رروا كميي بعررو نبيرروم تعررو  حررول 
 نالء الد ن يف نايم ا وته األون وحوله بعد نن مول  به األايم نبدو تعو ر:

 القروم دنذل اتلوك و و   
 و    ل نز ز ذليال       
 ك به فوحلعيوح  اتلو    
 وكفوا إليه  نيال  نيال       
 فمو متين من نمره   
 و و م له األ د إال قليال       
 ونومهه العز نن الزمون   
 إذا  امه ا تد ننه  ليال       
 نتته اتنية مغتوية   
 وال  نليه حسومو  قيال       
 فلم تغن ننه محوو الرريول   
 ويل جيد قيل نليه فقيال       
  ذل   فعل ابلوومتي   
 1و فني م الدهر رييال فايال       

و ررون هرردل اتغررول القرر و نلررد نررالء الررد ن امررد فوا كمورروه، ليررن م يل  سررت يعوا  قيررق هررذه األمنيررة، 
ومرررر  ذلرررر  فررررإهنم ااررررتولوا نلررررد   رررر  مررررن اترررردن وال لرررردان الرررريت  ررررودفت م وهررررم   و دونرررره، ومررررن نبركهررررو 

و الرررررريت اشررررررت رم مبنونت ررررررو وحعررررررونت و ويل  القرررررروا يف االاررررررتيالء نلي ررررررو اررررررنة ))موكنررررررد ان(( ذام القررررررال
،  ذل  اجت   بعو القوام اتغولية إن الرري فو رلت و نلرد حري غفلرة 2م مقوومة تذ ر1220هر 617

، ويل  قرم اتغرول يف الرري بعرد اارتيال  م 3نن ااتول  نلي و ونوش  في و هن ود وال ود  من نهل و، ومو ل   
بررل مضرروا مسرررني يف نثررر فوا كمورروه  ن  ررون  ررل مد نررة نو قر ررة ميرررون نلي ررو، و ضررعون السرري  يف  نليرره

 قوب نهل و، وال   قون نلد شا في و، فلمو و لوا يوهر مهذان التقد مم   يس و  عررد نلري م العرلك، 
نك نهل رو األمرن ومررو و قردم إلري م األمروال وال يرروب والردواب وغر  ذلر  مررن اهلردااي ال مينرة، فوافقروا نلررد مر

 ووا نن و إن كجنرون فو تسرعوهو، ن اجت روا إن مد نرة قرزو ن فتعردل هلرم نهل رو ونفرذوا  رذودون نن رو يف 

                                                           
 .153، الدولة ا وا كمية  ر48ا و السل ون ريالل الد ن  ر 1
 .206نودو الرو  لليالفة  ر 2
 .206(، نودو ا الفة  ر368 2ات    ا ميسجل ) 3
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، ن اجترره اتغررول إن إقلرريم نذ بياررون، وق ررل نن  عررلوا 1وكو اتغررولحررننيررد انت ررد مررزميت م ودفوهلررو يف قتررول 
وقتلررروا   رر اد مرررن نهل رررو ن اررو وا إن قررروق فرررومتن  نهل رررو  إن نو ررمة اجقلررريم مرررروا مبد نررة ارررناو  فن  وهرررو

،وترررو و رررلوا إن اتد نرررة ))ترب ز(( رررونع م 2نرررن م، ويل  زالررروا رو رررروهنو حرررل متينررروا مرررن االارررتيالء نلي رررو
اهلرردااي، متم لررة يف اتررول وال يرروب والرردواب، وننلررن ت عيررة مررن  رروح  و نوكبرر  بررن ال  لرروان، وقرردم هلررم   رر اد 

، نلررد نن اتغررول مررو ل  رروا نن احلرر روا بسرر   برررد الوررتوء القررو ق إن الرحيررل نررن ترب ررز واجت رروا 3هلررمبررالده 
نرب ا ول موقون إن السواحل الغربية ل عر قزو ن مل ود للردلء، وإذ هرم  قيمرون يف هرذه السرواحل نقرد 

لرررر  العررررودل حيررروم ريو رييررررو معوهرررردو دفونيررررة مرررر  ناتبييررررة نذ بياررررون ومررر  اتلرررر  األشرررررل مواررررد بررررن ات
 رروح  بررالد الز رررو وفررال  لالنقضررود نلررد اتغررول، وحررددوا برردء اهلارروم بفعررل الربيرر ، غرر نن اتغررول 
ف نررروا إن مرررو  ررردبر حلررردهم، ونمررردوا إن القيررروم ماررروم نلرررد هرررذه القررررل، فورررتتوا مشل رررو، واارررتولوا نلرررد 

تفلرريا(( و ررون ذلرر  يف حعررون ريو رييررو وفربوهررو،  مررو توغلرروا يف ن احلرري و حررل و ررلوا إن حوحلرررمو ))
، وتررو ل للمغررول االاررتيالء نلررد إقلرريم ريو رييررو نررودوا اثنيررة إن إقلرريم 4م1220هررر 617ذي القعرردو اررنة 

نذ بياررون الررذي انرررتفو نلرري م، ومرررو  ررودوا  عرررلون إن ))ترب ررز(( حوحلرررو هرررذا االقلرريم حرررل ننلررن نهل رررو 
ول  روب مراغرة إحردل نم روم هرذا اجقلريم، االاتسالم، وتع دوا بدف  ريز ة    و، ن اجت   قوام اتغر

و ونر   يم ررو نمرر و اخترذم إحرردل القررالو حعررنود هلرو، وشرررن  تقررووم هارروم اتغرول الررذ ن حلررربوا نلررد 
هررذه اتد نررة حعررو اد ايمررود، ااررتيدموا فيرره جمررونيق م، ومررو ل  رر  اتد نررة نن اررق   يف ن ررد  م  ابرر   ررفر 

عوا السررري  يف نهل ررررو، فقترررل مررررن م مرررو خيرررررج نرررن احلررررد م،  قرررول ابررررن األثررر : ووحلرررر1221هررررر 618ارررنة 
، و ررجل  تأ ررد اتغررول مررن فنرروء ديرر  نهل ررو 5واجحعرروء، وهن رروا  ررل مررو  ررلك هلررم ومررو ال  عررلك هلررم نحرقرروه

نمررروا بعررو األارررل اتسررلمي نن  نررودوا يف شرروا ن و  ن اتغررول قررد  حلرروا، فلمررو اممررأن مررن افتفررد مررن 
، لقررد تعرررد 6ريرروا  مررن  رروبأ م قرر و اتغررول نلرري م وقتلرروهم نررن آفرررهمنهل ررو يف الررد وب واآلريرروم وفر 

شرت الدولة اجاالمية هلذا الغرزو اتغروت، نلرد هرذه العرو و اترونرة، ومر  ذلر  فرإن فليفرة بغرداد النو رر 
لررد ن هللا يل ت ررد منرره ن ررة اوولررة لعررده،  مررو يل  سررتم  إن الراررل الررذ ن قرردموا إليرره مررن الرر الد الرريت ني  ررو 
اتغررول، وقررد محررل موقرر  ا ليفررة السررل  مررن هررذه الرر الد، ونرردم اجارر وم يف جنرردمو بعررو اتررف في نلررد 
امومرره ابالتعررول ابتغررول، و ر ضرر م نلررد غررزو الدولررة ا وا كميررة نلررد نن ا ليفررة النو ررر برردن  وررعر ى ررر 

نمررراء اتسررلمي    بعرروالزحرر  اتغرروت ننرردمو  حررل اتغررول نررن مد نررة مراغررة، وقعرردوا مد نررة إ بررل، فررأاث
                                                           

 .207( نودو الرو   ر645ر  64 5العرب للذهجل ) 1
 .207(، نودو الرو   ر520 5ن )ات    ابن فلدو  2
 .207نودو الرو   ر 3
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نررب ابرن األثر  نمرو انتروب نهرل اتو رل مرن ا رول حري شررو اتغرول يف الزحر  نلرد  دا وحلعي له، وق
مد نررة ن بررل بقولرره: وو ررل ا رررب إلينررو بررذل  ابتو ررل، فيفنررو حررل إن بعررو النرروق هررم ابلررالء فوفررود مررن 

لجل إمو مرو حينأرذ مظفرر د مد نة إ بل، و ون  ، وانزنج ا ليفة النو ر حي نلم بزح  اتغول نل1السي 
ي من ق ل فليفة بغداد، فقد فوجل النو ر نن  تاره قرواد اتغرول إن العررات العرريب نرن مر رق رب الد ن  و 

دقوقررو برردالد مررن إ بررل، بعررد نن  يتوررفوا ونررو و مسررولي و، و ررعوبة الو ررول إلي ررو، لررذا بعرر  براررل  مررل 
 ربي  وح  إ بل، وبد  الد ن لفلف  وح  اتو رل، واتلر  األشررل نوامره إن  ل من مظفر الد ن  و 

مواررد  رروح  بررالد الز رررو، أيمرررهم ابلتوريرره إن مد نررة دقوقررو يف نسرريرهم ليعرردوا اتغررول إن هررم نرردلوا 
نن إ بل إلي و، تومأة القتعوم العرات العريب، فس  بد  الد ن بعرو فررت رييوره إن دقوقرو، وغرود  مظفرر 

م مر  نسرو ره وتر ع م در    ر  مرن العسرو ر اتت ونرة نمرو اتلر  1221هرر618  فر انة الد ن إ بل يف
األشرل فونترذ  نرن احلضرو  بنفسره يف نسريره إن دقوقرو بو رول اتلر  اتعظرم نيسرد برن اتلر  العرودل 

، وو ررل  قرروام نمررراء 2مررن دموررق،  سررتناده نلررد الفرررنج الررذ ن  ررونوا وقتررذاك قررد ااررتولوا نلررد دميررو 
، بقيرودو ةلو ره 3ل واتو ل والز رو إن دقوقو حي  ا  ا ليفة النو ر إلي م رييوود قوامه مثومنو ة فرو قإ ب

قوتمر، وناند ا ليفة إن األم  مظفر الد ن  و ربي قيرودو القروام اجارالمية وونرده مبرده ابلعسرير غر  
، ويل  يررد  عررل إن اتغررول ن ررأ جتمرر  نن حيرروم اتسررلمي ناررزوا نررن إنررداد القرروو الالكمررة تواري ررة اتغررول

القرررول اجارررالمية للقرررو  م حرررل  ريعررروا الق قررررل وهرررم رسررر ون نن نسرررير اتسرررلمي  تررر ع م، و حلررروا إن 
العرات العامجل، نمو العسير اجاالمجل فأقوم نند دقوقود فةو ت ي له نثنوءهرو نن العردو قرد انعررل نرن م،  

، 4م1221هرر 618، لرذل  تفرقروا، ونرود المير  إن بالدهرم ارنة  مو نن اتردد اتونرود بره يل  عرل إلري م
وقضرررد اتغرررول الفرررةو التوليرررة متنقلررري بررري اتررردن اجارررالمية اتيتلفرررة يف العررررات العامرررجل ونذ بيارررون ون ان 
وريو رييررو مرردمر ن  رررربي مررو بقرررجل مررن مرردهنو، حررروملي مررو  سرررت يعون محلرره مررن ف امرررو، ن نرررب القو ررردان 

وال عررر األاررود إن بررالد القفارروت و وارريو، واررو  اتغررول بقيررودو   نن قررة الواقعررة برري حبررر قررزو يررون اتاتغول
 .5هذ ن القو د ن إن بلغو اي ونو لوا الرن  إن نقعد حدود نو واب

ون تقروليم الريت تسري ر نلي رو تر رون فرواأل  رون إقلريم فروا كم مرن  ـ استيالء املغول علإ خـواري م 3
د ن فوا كموروه فقرد  رون نفوذهرو يف هرذا اجقلريم  فروت نفروذ السرل ون نفسره، وذلر  نم السرل ون نرالء الر

بفضررل نت ون ررو اتيلعرري مررن ق يلررة  ونيرروت الرريت تسررين السرر ول الواقعررة مشررول فرروا كم ومشررول شرررقجل حبررر 

                                                           
 (.156ر  155 12، اليومل )209نودو الرو   ر 1
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ن اررل ، هنمرروم نينيرقرزو ن، وبررغم هررذا الورقوت الرذي قرروم بري نرالء الررد ن ونمره، فإنره تررو  نل ا  رر مروثالد 
إلي و يف فوا كم   ل  من و نن تتق قر هجل وحوشت و إن إقليم موكنرد ان، رينروب حبرر قرزو ن، حر رود نلرد 
حيومررو،  مررو نرررل رينييررز فررون  راررل إلي ررو ننرردمو درر  بررذل  الوررقوت الررذي قرروم برري نررالء الررد ن ونمرره، 

فتوحوتره، نلرد نن السرل ونة يل  ستميل و إن ريون ه، ووندهو  ن  ةك هلو مرو بيردهو مرن نمرالك بعرد نن  رتم 
، وتررو نلمرر  تر ررون فرروتون بتق قررر السررل ون نررالء الررد ن امررد، نزمرر  يف 1مرتم مبررو ريرروء يف هررذه الراررولة

نررالء الررد ن، ومحلرر   ءولرريم فرروا كم مرر  و رريفومو، ومرر  نبنررم نلررد مغررود و إق1219هررر 616نوافررر اررنة 
نمررالد بربرررايد فوحوررود ذلرر  نهنررو نمرررم بقتررل  مع ررو  ررل مررو مييررن محلرره مررن  نرروك، وق ررل نن ترحررل ا تي رر 

نولأ  األمراء الذ ن  ون نالء الد ن قرد اارتون نلرد نمال  رم، والرذ ن  رونوا يف اراون فروا كم، فقتلر  
نبنررروء مغرل ررر  آفرررر ارررالمي السرررالريقة يف العررررات ونمرررراء بلررر  وترمرررذ وابميرررون وابررر  آفرررر ملررروك الررردولو 

الة ررون فرروتون مررن إقلرريم فرروا كم بغيررة االلتارروء إن العرررات   .  حلرر2ر نالغو  ررة، و  رر  ن مررن األمررراء اآلفرر
العامرررجل، ن انتعرررم  وهرررجل يف ال ر رررق إبحررردل قرررالو موكنرررد ان احلعرررينة ، وقرررد اارررتون القو رررد اتغررروت 
))ارروبواتي(( يف نثنرروء م و دترره نررالء الررد ن فوا كمورروه نلررد هررذه القلعررة، الرريت اررلم  بعررد ثالثررة نشرر ر 

ندفره ا و رون من ميوه للورب، ووقع  تر ون فوتون نا و يف ن دي اتغرول الرذ ن قودوهرو حي نفذ مو 
هررجل وحوشررريت و ونبنررروء نرررالء الررد ن إن معسرررير رينييرررز فرررون، وقرررد يلرر  تر رررون فررروتون ناررر و يف ن ررردي 

م، ونمرو نبنروء 1233هرر 630اتغول حل  حلوا إن بالدهم و ع وهو مع م إن هنروك، حير  موتر  ارنة 
نالء الد ن العغو  فقد قتل م رينييز فون  غم حداثة ان م،  مرو نن رد نبنره ريغ روي اثنتري مرن بنروم 
نررالء الررد ن، فتررزوج واحرردو ونن ررد ال ونيررة ألحررد  ريولرره اتقررربي،  مررو نن ررد رينييررز فررون ابنررة اثل ررة مررن 

ي وابم  نتظرررر ، وهيرررذا فرررال إقلررريم فررروا كم مرررن احليررروم ا ررروا كمي3بنررروم نرررالء الرررد ن حلوري ررره دانورررمند
 .4مع ه ا توم نلد ن دي اتغول

بعد وفوو نالء الد ن يف الز ررو اتنعزلرة يف حبرر  ه ـ انتقال جالل الدين منكربيت من خواري م
قزو ن نلد حنو مو  ن نو نرب نوالده ال الثة ريالل الد ن منيربا، ونكالغ شوه، ونت شروه، نرربوا ال عرر 

وا مبظررروهر الفرررر  والسررررو  إذ  ونررر  حوحلررررو هرررذا اجقلررريم يف فوحلرررد إن إقلررريم فررروا كم حيررر  اارررتق ل
مسررتمرو منررذ غود مررو تر ررون فرروتون الرريت انوررغل  بنفسرر و، وفومررو نن تعرري حو مررود نلررد هررذا اجقلرريم، 
وقررد و رر  النسرروي و ررول ريررالل الررد ن منيررربا ونفو رره إن إقلرريم فرروا كم يف ن ررو و نو دهررو يف هررذا 

 ون إن  محررة هللا ودفررن ابلز رررو،   رر  ريررالل الررد ن ال عررر إن فرروا كم  فو رره اتقرروم: تررو انررد ج السررل
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وت وشررر النرروق بقرردوم م ت وشررر مررن ننضررل داؤه، فظفررر بدوا رره،  …اتررذ و  ن )نكالغ شرروه ونت شرروه(
. ونلرررد الررررغم مرررن نن ريرررالل 1واريتمعررر  ننررردهم مرررن العسرررو ر السرررل ونية كهررروء اررر عة آالل فرررو ق

اارررت ونوا نن جيمعررروا رييورررود   ررر اد تواري رررة اتغرررول، فقرررد  رررون مرررن اررروء حرررظ  الرررد ن منيرررربا ونفو ررره
ا وا كميي نن هذا اليش  ون  تيون من تل  الق و ل الة ية الريت تنتمرجل إلي رو تر رون فروتون والريت يل 
ترد نن توت ريالل الد ن منيرربا احليرم بعرد نبيره، وقرد ن اد ريرالل الرد ن نن خيضر  هرذه اليرو  

ابلقوو فتامروا نلد قتله، ويل جيد ريرالل الرد ن  رريرود إال الفررا  والناروو بنفسره مرن اهلرالك، ففرر  ال و رو
إن فرااون بعع ة ثالمثو ة فو ق    إمرو ))تيمو  مل (( حو م مد نة فنارده، و رون قرد فرر إن 

الريت تفعرل إقلريم إقليم فوا كم بعد غزو اتغول مد نته  مو  ن نو، وقد نرب ريالل الد ن هرذه العرعراء 
. ونمرررو 2فرروا كم نررن فراارررون يف اررتة نورررر  ومررود، و رررل بعرردهو إن األ احلررجل القر  رررة مررن مد نرررة نسررو

الند اتتامرون فقد بقوا يف فوا كم بعد  حيل ريالل الد ن نن و، ولين م مو ل  روا نن  حلروا ن ضرود إن 
ن إقلريم فرروا كم حلروو آفرر نمررل فراارون بعرد نن اررو  إلري م اتغرول، وبرحيررل ريرالل الرد ن منيررربا نر

يف إنقوذ هذا االقليم إذ يل  عرد هنروك مرن قروو تسرت ي  نن تقر  يف وريره التيرو  اتغروت، و رون يف قردوم 
و ااررتلف  نظررر رينييررز نوالد نررالء الررد ن فوا كمورروه مد نررة فرروا كم ودع ررم اليررو  الي رر و في ررو، مرر

ريرروريجل وريغترروي ونغ رروي الررذ ن  ررونوا قررد نمترروا   هررذه اتد نررة رييوررود  رر  قيررودو نبنو ررهفررون، فسرر  إن
فررتك بررالد مررو و اء الن ررر ابالشررةاك مرر  رييررو  رينييررز فررون، وليررجل رو ررر رينييررز فررون نبنرروء نررالء 

للعررعراء الرريت تفعررل  3الررد ن مررن  ررل ري ررة نمررر رييوشرره يف فرااررون  ن تقرر  نلررد احلرردود النوبيررة
ن مد نرة نسرو، وتررو ن ادا االشرت وك مع ررم فروا كم نرن فرااررون، وقرد نسرير ارر عمو ة فرو ق ابلقررب مرر

حل  ممو اهلزميرة، ن وقعرو يف األارر، وقرد ق ر  اتغرول  ناري مو و شرقومهو يف ار مي، ن مروفوا ممرو 
يف نحنوء هرذه اتقومعرة إمعروغد يف السرير ة يف ا روا كميي، وإ هروابد لألهروت اتتمررد ن، ويف هرذه األثنروء 

م  ررون الرريش اتغرروت  تقرردم حنررو مد نررة فرروا كم، حوحلرررو 1220و اررنة هررر   مررو 617ذو القعرردو اررنة 
وي، إذ ال جنرد فيمرو ار ن معر  هنرر رييعرون يف إقلريم  رعاجقليم اتسرمد مرذا االارم، وتقر  مقربرة مر

 .4ندا هذه اتد نة ومو ريز مو من مدن  غ و وقرل متنوثرو إال ن اد   عراو ة
اتغولية    قيودو ريروريجل ونغتروي مرن نبنروء رينييرز  :  ون  اليو ب ـ حصار مدينة خواري 

فررون،  مررو ذ رررغ، وليررن القيررودو العليررو  ونرر  يف  ررد ريرروريجل ن رررب ابنو رره، وهيررذا  ررون اتغررول نقرروايء 
بررروح م اتعنو ررة وبرريرروهلم ومبررفاك و رينييررز فررون هلررم، نمررو اليررو  ا وا كميررة، فيونرر  ال حلرروبز هلررو، 
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يرربا ونفرواه،  مرو  ونر  ن  ر رة هرذه اليرو  مرن ق يلرة  ونيروت وفو ة بعد نن فر ريرالل الرد ن من
الة يرررة وهرررجل ال تعررردو مرررن اليرررو  اترتزقرررة الررريت ال   م رررو يف   ررر  نو قليرررل نن ترررداف  نرررن األ احلرررجل 
ا وا كميررررة، و ررررل القرررروام ال الثررررة إن اتد نررررة ومل رررروا مررررن نهل ررررو التسررررليم وونرررردوهم حسررررن اتعوملررررة 

نن وه إقليم فوا كم ليعيمه وننه حر ص نلد نن   قرجل حوحلررو هرذا اجقلريم  وننلنوهم ريوريجل نن نابه
. هرررذا إن نن السرررل ون 1مرررن التير ررر ،  مرررو نفرررربهم ننررره حرررذ  رينررروده إال ميسررروا هرررذا اجقلررريم  ذل

اتتوىف نالء الد ن فوا كموروه  رون قرد ن ارل إن نهرون هرذه اتد نرة نلرد إثرر تق قرره وفررا ه  نعرع م 
م اتقوومررة،  رروغد أل واح ررم، وقررد ريرروء يف  اررولته هلررم مررو أيا: إن ألهررل فرروا كم نلينررو ابلتسررليم ونررد

ونلد الفنو من احلقوت اتتالحقة والسوال  احلوحلرو والسوبقة مرو جير  نلينرو النعرك هلرم، واجشرفوت 
و غرم . 2نلي م، وهذا العدو ندو غول ، فعلرييم ابتسروتة وال ر رق األ فرق ودفر  الورر ابلوريره األوفرق

 ررذ ر ريرروريجل ونعررك السررل ون ا رروا كمجل انقسررم السرريون إن معسررير ن: فر ررق من مررو  ررفمن بضرررو و 
التسليم وفر ق آفر  ررل حلررو و اتقوومرة والردفوو نرن ومرن م، وقرد انتعرر ننعرو  الررني ال رو  ووقفر  

نلرررد اتقوومرررة اتد نرررة موقررر  الررردفوو، واارررتعد السررريون للمقوومرررة، وترررو ند ك اتغرررول نرررزم ا ررروا كميي 
ااررتعدوا برردو هم للقتررول فنعرر وا حررول اتد نررة آالم احلرررب مررن جمررونيق ومتررو  ا وغ هررو، وتررو  ونرر  
األ احلررجل ا ي ررة ابتد نررة فقرر و مررن األحاررو  الرريت رترروج إلي ررو اتغررول يف ننمررول احلعررو  الرريت  قررذفوهنو 

مرن نشراو  الترروم وق عروا اريقوهنو ق عررود  نلرد اتردن ا و ررو بواارر ة ا رونيق فقرد اقتلعروا نرردداد   ر اد 
مسرررتد رو تر وهرررو فرررةو مرررن الرررزمن يف اتررروء حرررل اكدادم قررروو، واارررت ونوا بعرررد ذلررر  نن  سرررتعملوهو يف 

، وبينمو  ون  ااتعدادام اتغول قو مة نلد قدم واوت، و رل   ر  3جمونيق م لتع يم ناوا  اتد نة
ول يف حفرررر ا نرررودت حرررول اتد نرررة الرررذ ن نجنرررزوا هرررذا مرررن ناررررل الررر الد ا وحلرررعة الرررذ ن اارررتغل م اتغررر

 .4العمل يف غضون نورو نايم
وتو اممرأن اتغرول إن اارتعدادامم احلربيرة قروم ثالثرة آالل  جـ ـ ه:و  علإ املدينة واحتال ام

من م ماوم  ون النعر فيه حلي  ا وا كميي فظنوا نن انتعرو هم ن ر ك مرن األمرو  ا ققرة، واروند 
نلرررد تقو رررة  وح رررم اتعنو رررة، نلرررد نن هزميرررة اتغررول يف هرررذه اتررررو ترريررر  إن تلررر  الفوحلرررد الررريت  ذلرر 

حل  ابليو  اتغولية، نتياة  الل نوأ بي ريوريجل وريغتوي اب  رينييز فون، و غم هرذا النرزاو، 
 ااررتمر حعررو  هررذه اتد نررة اررتة نشرر ر ن اررل قرروام اتغررول يف فالهلررو إن رينييررز فررون و ررون إذ ذاك
نموم مد نة ال ولقون يف ننوت هنر رييعون ر   ل رون منره مردداد  عرود مرو فسرروه نمروم مد نرة فروا كم،  
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 مرررو نقلررروا إليررره نن ررروء ا رررالل الرررذي نورررأ بررري ابنيررره، ومرررو ندل إليررره مرررن شرررقوت وفسرررود وفوحلرررد يف 
نوامرره  فول اليش اتغروت، وقرد اارتوء رينييرز فرون ننردمو در  هرذه األن روء، فأ ارل اتردد وبعر  

إبانود قيودو اليش إن ابنه ال ول  نريتروي، ونمرره نن  عرلك مرن نمرر نفو ره، وترو ننرود القو رد الد رد 
تنظرريم رييورره وقضررد نلررد تلرر  الفوحلررد الرريت انتورررم يف  ررفول الرريش نمررر رينررده ابهلارروم نلررد 

نلرد هرذه األاروا ، ن اتد نة، واارت وو اتغرول يف الن و رة نن خيةقروا ناروا هو ونن  رفعروا ننرالم النعرر 
نشعل اتغول النو  يف منروكل اتد نرة وم وني رو، ونلرد الررغم مرن جنرو  اتغرول يف افرةات حعرون اتد نرة 
 مم ا وا كميون نلد االاتموتة يف الدفوو نن ننفس م ونرن مرد نت م، وقرد اروهم النسروء واألمفرول 

عرررو اررر عة نايم، ونفررر اد وريرررد السررريون ، واارررتمرم مقوومرررة ا ررروا كميي نلرررد هرررذا الن1يف هرررذا ال رررود
ننفسرر م قررد جتمعرروا يف نحيرروء ثالثررة، وبعررد نن ننيررت م احليلررة وحلرروق  مررم السرر ل نرحلرروا نلررد اتغررول 
التسليم، فأ ال الفقيره ))نروت الرد ن((، اتسر  فروا كم إن قو رد الريش اتغروت الرذي نواله احةامره 

الررذي م ررل فيرره الراررول ا رروا كمجل يف حضرررو القو ررد ونمررر  ن تفرررد لرره فيمررة فو ررة، وتررو آن الوقرر  
اتغرروت قررول لرره: إننررو شرروهدغ مررن هي ررة ا ررون، وقررد آن نن نورروهد مررن مرمحترره، فغضرر  القو ررد اتغرروت 
وقررول: مرروذا  نوه مررن هي رريت، وقررد نفنرروا الرريررول ومرروولوا القتررول؟ فررأغ الررذي شرروهدم هي ررت م وهررو نغ 

غرروت األهرروت اب ررروج مررن اتد نررة، وملرر  مررن ن ررعوب احلرررل نن . وقررد نمررر القو ررد ات2ن   ررم هي رريت
 قضوا يف ميون منعزل، فمن م من فعل وجنو مرن اتروم، ومرن م مرن امتنر  ويرن نن هرفالء اريففذون 
إن بالد اتغول ونن ال وقي اية ون نحيوء، وقد  دق  ن وءو ا وا كميي نرن  حيرل ن رعوب ات رن 

 رررذب  ن ررروءمم ال ونيرررة، إذ ننمرررل اتغرررول السررري  يف  قررروب مرررن بقرررجل مرررن واحلررررل إن برررالد اتغرررول و 
السرريون، و ررون نلررد  ررل رينرردي مررن اتغررول نن  قتررل ن بعررة ونوررر ن  ريررالد فوا كميررود، فررإذا نلمنررو نن 
الرريش اتغرروت  ررون  تيررون مررن مو ررة نلرر   ريررل ند  نررو ذلرر  العرردد الغفرر  مررن السرريون الررذ ن  رررون 

يل   ررررق مررررن السرررريون يف اتد نررررة إال الفتيرررروم العررررغ ام واألمفررررول الررررذ ن . ونفرررر اد 3نعرررري  م اهلررررالك
 .4ااةق م اتغول

بعرد  نثرراد  وليجل جي رز اتغرول نلرد اتد نرة وجيعلوهرو س ـ وصف ابن األثري ملا حدث خلواري م
ني، فتعوا ادود هنر رييعرون فغرقر  اتد نرة ومردم  نبنيت رو ون ر ع   رأن يل تغرن ابألمرا، وقرد 

ن األثر  مرو ا روب هررذه اتد نرة تعرو راد دقيقرود يف هرذه الع ررو و: ن نهنرم فتعروا السرد الرذي مينرر   رو  ابر
موء رييعون نن ال لد فدفله اتروء، فغررت ال لرد ديعره، ومردم  األبنيرة، وبقرجل موحلرعه مروء ويل  سرلم 
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مرن   ررب،  من نهله نحد ال تة فإن غر ه مرن الر الد قرد  رون  سرلم بعرو نهلره مرن م مرن خيرويف ومرن م
ومن م من خيرج ن  سلم، ومرن م مرن  لقرجل نفسره بري القتلرد فينارو، ونمرو نهرل فروا كم، فمرن افتفرد 

. ويف نفررا الوقرر  الررذي ارري ر فيرره اتغررول 1مررن التتررو  نغرقرره اترروء وقتلرره اهلرردم، فأ رر ع  فررراابد   رروابد 
ر رييعررون، ومررن نشرر رهو نلررد إقلرريم فرروا كم نرررل رينييررز فررون  ررتم إفضرروو اترردن الواقعررة يف ننرروت هنرر

ترمذ وبل  ومن ال ر   اتفيل نن رينييز فون تو ااتون نلد مد نة ترمذ، امر إبفرراج دير  السريون 
من اتد نة ونمر رينرده بقرتل م ديعرود، وقرد حردمل نن هرم نحرد اتغرول بقترل امررنو ناروك فرأ ادم هرذه 

  رررو اتغرررول مرررذه الررروهرو ذ ررررم نهنرررو اتررررنو نن تفتررردي نفسررر و  ررروهرو مثينرررة  ونررر  متتلي رررو، فلمرررو مول
ابتلعت ررو يف ريوف ررو، فوررق اتغرروت ب ررن اترررنو ونفرررج الرروهرو مررن ريوف ررو، وقررد انتوررر ا رررب اررر عود برري 
اتغررول فظنرروا نن السرريون ديعررود قررد ف ررأوا الررواهر يف ب رروهنم، لررذل  نمررر رينييررز فررون بوررق ديرر  

، وبعررد ااررتيالء اتغررول نلررد إقليمررجل مررو و اء 2رب ررون اترروتد لل عرر  نمررو نسررد نن  يررون في ررو ريررواه
الن ر وفوا كم، اات ونوا نن ري وا متومود إبقلريم فراارون حير  وري روا حلرربت م التوليرة، فوارتولوا نلرد 

 .3مدن هذا اجقليم اتد نة تلو األفرل، ويل  ق  يف مر ق م نو ق نو مينع م مون 
ييرررز فرررون ابلسررر  إن إقلررريم فراارررون يف  رررد م األوامرررر لتولررروي برررن رينـ اجتيـــاح خراســـانم 4

و ظ ر نن رينييز فون  ون  نوي غزو هذا اجقليم بنفسه بردليل ننره   1220هر    617فر   نوم 
نرررب إن الضررفة الغربيررة لن ررر رييعررون واررو  إن مد نررة بلرر ، إحرردل اترردن الغنيررة الواقعررة نلررد الضررفة 

 .4الغربية لن ر رييعون، ابتغوء االاتيالء نلي و
يل تيرررن مد نرررة بلررر  اعرررنة  عرررينود  يفرررل هلرررو العرررمود نمررروم اليرررو  االســـتيالء علـــإ بلـــخم ه ـ

اتغوليرررة، وترريررر  شررر رو هرررذه اتد نرررة إن نهنرررو  ونررر  مرررن نم ررروم اتررردن ا وا كميرررة، فضرررالد نرررن قيمت رررو 
التاو  رررة بسررر   وقون رررو نلرررد إحررردل اتمررررام التاو  رررة اهلومرررة يف وارررز آاررريو، و ونررر  هرررذه اتد نرررة 

رو مب وني رررو آهلرررة بسررريوهنو حرررل قيرررل ننررره  رررون مرررو نلررر  ومأترررون مرررن اتسررروريد الي ررر و وم ل رررو مرررن نررروم
اتسررروريد العررررغ و،  مررررو  ررررون مررررو محومرررروم ند ررردو فو ررررة ابألريونرررر  والتاررررو  الررررذ ن  فرررردون نلررررد 

م يل  عف ررو رينييررز فررون مررن التير رر ،  1221هررر   618، وبرررغم تسررليم هررذه اتد نررة يف اررنة 5اتد نررة
  عررر  نهل رررو مرررن القترررل ن ا تفرررد ابلزحررر  ننرررد هرررذه اتد نرررة وقنررر  إب ارررول ابنررره تولررروي إن  مرررو يل
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فرااون نلد  نق رييش ميون من ا عي نلفود، و ظ ر من تغي  رينييز فون ف ته احلربية انره ن اد 
 .1نن  فمن نمال ه ورييوشه يف هذه النق ة

 ب ـ احتالل نسا والقضاء علإ ههلهام
م و ون  تتيون مرن نوررو اآللر  1220هر ر  617لول إن فرااون يف انة او م مال   رييش تو 

رينررردي بقيرررودو توريرررو  كوج ابنرررة رينييرررز فرررون، وقرررد ارررو  القو رررد إن مد نرررة نسرررو وترررو قربررر  إحررردل  
 تو  ه من اتد نة الز اتسلمون ا وم م نلد  ريوهلرو فقترل نردد   ر ،  مرو قترل بلارو  قو رد هرذه 

د نة نوررون منانيقرود، وبعرد مخسرة نورر  يوشه، نمر  ن  نع  حول اتاليتي ة وتو و ل توريوشر 
 ومررود ااررت وو اتغررول نن ررردثوا ثغرررو يف حوا   ررو واحتلوهررو لرريالد، وتررو ملرر  الن ررو  برردنوا   ررأ ون تقتررل 
القو ررد بلاررو ، فررأفرريوا ديرر  السرريون ونمررروا برررب  م الواحررد  رروا  اآلفررر،  مررو نمررروا بررربز ذ انررجل  

و اء ي ررره، ن قتررل اتغررول ديرر  النسرروء والرريررول واألمفررول حررل قيررل إن نرردد مررن قتررل مررن  ررل  ريررل 
  احلسررو  رو ر  النسروي هرذه احلودثرة و رفود   ايون هرذه اتد نرة بلرش ن  رر مرن ار عي نلفرود و وقرد

واأليل حيررر  قرررول: فسررروقوهم إن فضررروء و اء ال سررروتي،  رررأهنم ق عرررون الضرررأن تسررروق و الرنررروو، ويل ميرررد 
التتو  ن د  م إن ال  وهن  إن نن حوروهم إن ذل  الفضوء الواارعة ابلعرغو  والنسروء والضرايج 
 وررق ريل رروب السررموء والعرريو   سررد منوفررذ اهلررواء، ن نمررروا،  ن  يتفرروا بعضرر م بعضررود ففعلرروا ذلرر  

فعري  تفروا  فذالغ، وإال فلو تفرقوا ومل وا ا ال  ندواد من غ  قتول وال ل قر  ، لنارو ن  ررهم،
ل، فمرررن دمررروء و ل ونمعمررروهم اررر وو األ د وميرررو  اهلرررريررروءوا إلررري م ابلقررروق ونحلررراعوهم نلرررد العرررد

مسررفو ة واررتو  م تو ررة و ررغو  نلررد ثرردل نم ومررو اتقتولررة مةو ررة و ررون نرردو مررن قتررل بلسررون نهل ررو 
توررررروا يف ، و ررررروي النسررروي نن اتغرررول ان2ومرررن انضرررول إلي رررو مررررن الغررررابء و نيرررة بلرررردهو اررر عون نلفرررود 

فرااون و ونوا  لمو حلوا ب لد دعوا الفالحي وقرودوهم  وألغنروم تسروندمم يف حعرو  األمرو ن الريت 
 رغ ررون يف االاررتيالء نلي ررو وقررد ااررتون الرنرر  والفررزو نلررد النفرروق حررل  ررون األارر  نحسررن حرروالد 

ل  رغمرون حيروم و رون اتغرو ةن نقوم يف منزله ألنه ن  ك ال  عرل شيأود نن اتع  الذي ايفول إليه 
 .3نلد االشةاك يف ننمول احلعو ، ومن نىب من م قتل شر قتله  ون ماتقومعوم ونت

ذهرر  إت مد نرررة مرررو ريرريش   رر  مررن التتررو  نلررد  نارره بعرررو نوالد ـ ماحبــة مدينــة مــروم  ـجــ
ودو تولررروي رينييرررز فرررون واارررتعونوا  يف هرررذه اتوقعرررة  هرررل بلررر  اتسرررلمي، و ررررك الررريش اتغررروت بقيررر

واات وو اتغول إابدو نورو آالل  ريل مرن ا يولرة الة مرون  رونوا  عسريرون نلرد مقربرة مرن اتد نرة، 
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فوارتد ريوهم إن  مري وقتلروا نردداد   رر اد مرن م وفرر ال روقون بعرد نن غررنم اتغرول مرن م نردداد   ر اد مررن 
فربا ررر ارررنة  25هررر ر 618ارررم ارررنة  ق عررون اتوشررريةاليت هن وهررو مرررن مد نررة مررررو، ويف اليرروم التررروت نول

م ر اررو  ترروت يف مخسررمو ة مررن ا يولررة الفتيررو  حعررون اتد نررة ويل ميررو نارر وو حررل جتمعرر  1221
ر ن منفرذان للناروو، وليرن  رلد هذه اتد نة، و ون نمروم ا واليو  اتغولية اليت نفذم يف اهلاوم ن

حرااة األاوا  واتنوفذ ليعولوا دون فروج األهروت اتغول ف نوا إن هذ ن اتنفذ ن وقضوا الليل نلد 
واليو  ا وا كمية من و، ويف اليوم التوت ن ال حو م اتد نة و ون   لق نليره ))مرد ر اتلر ((،   رو  

 رفمن مرن يف دافرل اتد نرة فرودن م اتغرول بتل يرة  نن تولوي  عرحلرون التسرليم، بورر  ن ريول الد ن إ
ل  فرج بنفسه إن معسرير اتغرول رمرل اهلردااي إن تولروي، الرذي ن رد لره م ول  م حل نن مد ر ات

ارري  ته يف حيررم هررذه اتد نررة وننيوهنررو لييلرر  نلرري م ا لرر  وميررنع م اهل رروم، فأ اررل مررد ر اتلرر  يف 
اارررتدنو  م، وترررو حضرررروا إن معسرررير اتغرررول  ب  رررم تولررروي ومع رررم مرررد ر اتلررر ، وملررر  مرررن م نن 

 مو لتي.له قو متي  1 عدوا
 فتضم ندوء   و  التاو  ون عوب األموال يف مد نة مرو. ـ هما القا مة األوىلم

فتضررم ندرروء ن ررعوب احلرررل والعررنوو ات رررو، ن نمررر ابررن رينييررز فررون نن  ـــ همــا القا مــة الثانيــةم
بيرارجل  ال واحرد، ن ريروءواو يعرود مرن ال لرد حرل يل   رق في رو أيا اتغول  هل ال لد ندعي فيرريوا د

 من ذه  قعد نليه ابن رينييز فون ن ن د  األوامر اآلتية:
نن أيتوا  مر  الر الد وبي رو  القرودو والرؤاروء فيقتلروا ديعرود نمروم نومرة نهرل ال لرد، وابلفعرل ريروءوا  •

 ابلوفد الي   وبدءوا يف قتله واحداد واحداد ابلسي  والنوق  نظرون و  يون.
 ررررو، وإ اررروهلم إن منغوليرررو االارررتفودو مرررن فرررربمم العرررنونية إفرررراج ن رررعوب احلررررل والعرررنوو ات •

 هنوك.
إفراج ن عوب األموال وتعذ   م حل خيربوا نن  ل موهلم، ففعلوا ذل ، ومن م مرن  رون ميروم  •

 من شدو الضرب وال جيد مو  يفجل الفتداء نفسه.
وررروا قررررب السررررل ون دفرررول اتد نرررة وتفتررريش ال يررروم حب رررود نرررن اتررررول واتتررروو النفررريا حرررل إهنرررم ن  •

 ))انار((نمالد يف وريود نموال نو ذه  معه يف قربه، وااتمر هذا ال ع  ثالثة نايم.
األمررر ا ررروما، نمرررر ابرررن رينييرررز فرررون، نن  ُقترررل نهررل الررر الد ندعرررون، وبررردن اتغرررول  قتلرررون  رررل  •

ف رذا ايون مرو، الرريول والنسوء واألمفول، وقولوا إن اتد نرة نعر  نلينرو وقوومر ، ومرن قرووم 
 .2مع ه
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وهيررذا ن رر ع  مد نررة مرررو نثررراد بعررد نرري وهلرر  ارريوهنو ندرريعن الررذ ن قررد هم ابررن األثرر  بسرر عي 
هرذا العردد يف  توبره ات  ر  ري رون  وروي فرذ ر ننره بلرش مليروغد وثالمثو رة نلر    نلفود، ونمو الرو   فقرد

 .1 ريل ندا ال   اليت  ون  يف نمو ن ففية
ارو  توريوشرر بعرد مذحبرة نسرو إن مد نرة نيسروبو  ارنة  دينة نيسابورمد ـ االنتقا  من ههايل م

م ونررزم نلررد االاررتيالء نلي ررو وقررد هود ررو ابلفعررل ولينرره قتررل بعررد ثالثررة نايم بسرر م 1220هررر 617
القيررودو ننرره ال ميلرر  القرروو اليوفيررة لالاررتيالء  وقررد وريررد القو ررد الررذي حررل الرره يف مررن ارر وم نندا رره،

  نن ررررو احلعرررو ، ات  ررررود هرررذه ات مررررة الوررروقة إن نن أيا ريرررريش تولررروي وتفرررررغ نلرررد هرررذه اتد نررررة فرفررر
، وبعد مقتل نهوت مد نرة مررو  ررك تولروي إن مد نرة نيسروبو  2لالاتيالء نلد بعو احلعون ا وو و

 نلد مس و اث  نور  ومود من مد نة مرو.
ه اتد نررة ننرردمو حرروول االاررتيالء تولرروي نن   ررأ  ترروم ))توريوشررر(( الررذي قتررل نمرروم نارروا  هررذون اد 

نلي و ق ل و ول تولوي  يوشه، ونمو األهروت فقرد ناروءوا إن فعرو ل اتغرول الريت  ونر  تظ رر ت ونرود 
ابلقررب مرن اتد نرة، ن نفرذوا نه رت م لالارتعداد ننردمو نلمروا نن اتغرول اري ودون اتد نرة، وترو  نل 

ريونرر ،  لغوليررة وقررد نحومرر  ابتد نررة مررن  رريررة اليررو  اتاألهرروت ا و رررون وقررواد اليررو  ا وا كم
فقدوا  ابمة ريأش م ون ارل األهروت نرواابد نرن م مرن األ مرة و  رو   ريرول اتد نرة، ونلرد  نار م قوحلرجل 
القضررروو يف فراارررون إن اتعسرررير اتغررروت ونرحلررروا نلرررد تولررروي التسرررليم وتع ررردوا  ن  رررفدوا للمغرررول 

 رون  رد ه  غلرجل ونفسره تتعررت شروقود لالنتقروم تقترل كوج شرقيقته حلر  ة انو ة، وليرن تولروي الرذي  
، ويف اليوم التوت تفقد تولروي رينرده 3توريوشر،  فو  ل العرود اليت نرحل و نليه نهوت هذه اتد نة

الذ ن  ونوا  راب ون حول اتد نة ونفذ  وراع م، حرل إذا مرو حرل اليروم ال رو  نورر مرن شر ر  رفر 
م نمررر مب ودررة اتد نررة مررن  ررل ميررون وااررتمر القتررول مررول الن ررو  1221ة نبر ررل اررن 7هررر 618اررنة 

والليل، ن اارت وو اتغرول نن خيةقروا احلعرون ورردثوا يف حوا   رو ثغررام ند ردو مينرت م مرن دفرول 
، ونفررر اد متيرررن اتغرررول مرررن ب  شررروا ن و ومنوكهلرررو مسررررحود للعررررو اتد نرررة مرررن ديررر  ري ومرررو ون ررر ع

فذوا   أ ون مبقتل توريوشر، وقد دفل  كورية ذل  القو د وهجل ابنرة رينييرز فرون احتالل اتد نة، ون
اتد نة  عع  و نورو آالل  ريل وقتلروا  رل مرن  رودف م مرن  ريرول ونسروء ونمفرول، ويل  ة روا حرل 

، وةو  دل نلد نن اتغول  ونوا  تعرقون شوقود للتنييل بسريون نيسروبو  نن تولروي 4الق ز واليالب
سررريون  لتمسرررون الناررروو ابلرقرررود بررري ري ررر  القتلرررد، فليرررجل ال  رررةك فر رررة ألحرررد مرررن م  نل بعرررو ال
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. 1للنارروو، نمررر بق رر  ديرر   ؤوق القتلررد ووحلرر  هررذه الرررؤوق يف ريونرر  واألريسررود يف ريونرر  آفررر
وقد ااتمر ختر   اتد نة مخسة نور  ومود كالر  في رو معوت رو، ويل   رق اتغرول إال نلرد ن بعمو رة  ريرل 

احلرل وات ن لالنتفوو مم، وليرجل   مرأن تولروي إن القضروء نلرد دير  اريون اتد نرة من ن عوب 
ترك بعد  حيله نن و ندداد من النود قتل السيون الذ ن قرد  ظ ررون بعرد  حيرل الريش اتغروت، وقرد 
ي ررر فعررالد نرردد مررن م نري ررز نلرري م الرريش اتغرروت،، وةررو هررو ريررد ر ابلررذ ر نن اررقو  هررذه اتد نررة 

 .2بعد وفوو نالء الد ن فوا كمووه بو ر ن حدمل
او  اليش اتغوت بعد اجري وك نلد نيسروبو  إن مد نرة هرراو إحردل  س ـ خضوع مدينة هرا م

مرردن فرااررون اهلومررة، ووريرره قو ررده، وهررو يف مر قرره إلي ررو، مو فررة مررن رينررده إن مد نررة مرروق فرردمرمو 
ن اررل تولرروي ننرردمو و ررل إن موررو ل ، و 3وفربرر  مورر د نلررجل بررن مواررد الرحلررجل وهررو ون الرشرريد

هراو  نذ  نهل و ابلتسليم فأريوبوه، بقتل  اوله إلي م، وااتعدوا للدفوو نن مد نت م الريت مرو ل  ر  نن 
، ومثونيرة 4هود  من دي  ري ومو يف وق  واحد، وبعد حعو  دام نوررو نايم نلرد  وا رة ابرن األثر 

لرررد نن  رررفمن اتغرررول حيرررومم ووافرررق تولررروي نلرررد هرررذا ، ملررر  نهل رررو التسرررليم ن5نايم نلرررد  وا رررة غررر ه
ال لرر  ميرهررود، ألن إنقسررومود ف رر اد حرردمل يف رييورره ومرر  ذلرر  يل  رر  بونررده لألهرروت، فقررد قتررل 
من م حنو اث  نور نلفود، ن ون نلي رو حو مرود نسريرايد مسرلمود، وغود هرو  مرر مرن نبيره رينييرز فرون 

  ر  نن اث م نلررد احليرم اتغروت نلررد إثرر درروو لهرراو مررو  . نلرد نن6ليلعرق بره ننررد مد نرة ال ولقررون
نهل ررو فرررب انتعررو ام ريررالل الرررد ن منيرروبرا الرريت نحركهررو نلررد اتغرررول يف إقلرريم غزنررة، األمررر الرررذي 
ريعررل اتغررول جيررردون نلي ررو محلررة قواررية، افتتعت ررو ننرروو، وننزلرر  مررو   رر اد مررن السررل  والن ررر ، ن 

الوقرر  يررذا فضرر  إقلرريم فرااررون للمغررول، وةررو هررو ريررد ر ابلررذ ر ننرره يف . وه7ريعلت ررو معومررود للنرر ان
تر رر  إحرردل الق و ررل الة مونيررة الرريت  ونرر  تسررين ابلقرررب مررن مد نررة  نالررذي غررزا فيرره اتغررول فرااررو

مرو نمال  رو  ر  أتثر  الفرزو مرن غحيرة اتغرول وهروريرم غررابد إن ن مينيرة، وبعرد ذلر  ب مونيرة ننروام 
د هررذا اجقلرريم فة رر  هررذه الق يلررة هررذا اتيررون واررو م إن آارريو العررغرل وااررت وو نغررو  اتغررول نلرر

قو ررردهو ))ن مغررررل(( مررر   ريولررره الرررذ ن  رررونوا  يونرررون ن بعمو رررة ون بعررري نو لرررة، نن  قيمررروا يف إحررردل 
اتقومعررروم التوبعرررة لسرررل ون السرررالريقة الرررروم يف إقلررريم ننقررررو نلرررد حررردود الدولرررة ال يزن يرررة، و ولررر  
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م، بعرد نن دب الضرع  إن السرالريقة يف 1300هرر 700ة إن ن مرون الرذي اارت وو يف ارنة الزنومر
آاررررريو العرررررغرل، نن  يرررررواين لررررره دولرررررة نلرررررد ننقرررررود هرررررذه الدولرررررة السرررررلاوقية، واخترررررذ لنفسررررره لقررررر  

 ))ال ون(( و عترب ن مون هذا اتفاا احلقيقجل للدولة الع مونية.
 
نن ريرالل الرد ن منيروبرا و رل إقلريم غزنرة يف ريريش   ترو بلرش رينييرز فرون ـ احتالل إقليم غزنةم 5

  رر ، نارررو يف اتسرر  إن هررذا اجقلرريم، وحو ررر يف مر قرره قلعررة ابميررون احلعررينة برر عو رييورره الررذي  ررون 
قوامره اررتي نلرر  مقوتررل نلررد حري ن اررل معظمرره للقرروء ريررالل الرد ن، ومررو ل  رر  قواترره نن اقتعمرر  هررذه 

، وتررو نل رينييررز 1مررو مررن ريوامرر  وقعررو  ونكالرر  معررويل احليرروو في ررو القلعررة، ودفلرر  اتد نررة، وهرردم  مررو
فون إحراك ذل  النعر احلوام نلد مد نة ابميون ريوءته، األن وء  ن ريالل الد ن متيرن مرن دحرر ريريش 
اتغول يف الس ول القر  ة من مد نة بر وان ابلقررب مرن مد نرة غزنرة، فسرو  رينييرز فرون مبرن معره تالقوتره، 

يز فون قد ن ال يف وق  اوبق بعو قواته لةابز ابلقررب مرن مد نرة  وبرل ون رد إلي رو مراق رة و ون ريني
 ر وم ريالل الد ن، وتقد  ن ة مسوندو  توج إلي و مليعرة رييوره الريت  ونر   و رر قلعرة ))قنردهو ((، 

وليرة حنرو بر وان فلمو حل  بتل  ال ليعة اهلزمية نلد ن دي ريالل الد ن منيربا، اجت   هذه القروام اتغ
، وو ررل 2القر  ررة مررن غزنررة، ونورر  القتررول بين ررو وبرري الرريش اجاررالمجل يف السرر ول ا ي ررة مررذه اتد نررة

ريررالل الررد ن بعررد نتعررو ه يف قنرردهو  إن مد نررة غزنررة ونفررذ جيمرر  حولرره اليررو  ااررتعداداد للقرروء اتغررول، 
بلر ، واألمر ان: مظفرر ملر  واحلسرن بقررات ا ليارجل، وننظرم ملر   روح   فوافوه لليدمة اري  الرد ن

قزلق يف كهوء ثالثي نل  فو ق، ومعه من نسيره ونسير نمي مل  م ل رو، وهيرذا تيسرر لرالل الرد ن 
نن جيمرر  رييوررود قوامرره اررتون نلرر  مقوتررل، ن اررو  تالقرروو الرريش اتغرروت الررذي  قرروده تولرروي بررن رينييررز 

نرررد الليرررل ليسرررتأنفو القترررول يف الغرررداو،و غم حيرررل اتغرررول فرررون، واارررتمر القترررول  ومرررود، ن افرررةت اليورررون ن
ج هررروب الررريش اجارررالمجل فقرررد  رررون لوررراونة ريرررالل الرررد ن نثرهرررو يف هزميرررة اتغرررول وفررررا هم نمررروم فرارررون 

، وقد و ر  النسروي انتعرو  ا روا كميي نلرد اتغرول و رفود نقرل مرو  قرول ننره ننره  عررب تع ر اد 3ا وا كميي
وا كميي يف ذلرر  الوقر ، فقررد ريرروء يف و رر  هررذا االنتعرو  مررو  لررجل: فلمررو اشررت    رودقود نررن نفسررية ا رر

المعررون محررل ريررالل الررد ن بنفسرره نلررد قلرر  ترروت فررون، ف رردد نظومرره، ون ررر  رر  قرروا م ا يررل ننالمرره 
ونلررأه إن االهنررزام، وإاررالم اتقرروم، و يمرر  فرري م ارريول االنتقرروم، و  رر  ريررالل الررد ن ن تررول اتغررول 

ألارريول جمرروم  األ تررول، و يرر  ال وقررد فاعرروه  فوترره ونبيرره وةليترره وذو رره، فررةك ال والررد وال  فعررل اب
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، 1مولررود وال نوبررد وال مع ررود، تلفظرره النرروادي إن ال رروادي، وقتررل ترروت فررون يف وهررج القتررول، و  ررر األاررر
ن األارو، وريرالل الرد ن  نظرر وقد انتقم ا وا كميون من اتغول انتقومود شد داد فيونوا  دقون األواتد يف آذا

. و ون من نثر ذل  النعر الذي نحركه ريالل الد ن يف هرذه اتعر رة 2إلي م، و علو وري ه ال ووشة مبو يفر
نن اث م نلررد اتغررول بعررو اترردن اجاررالمية الرريت  ونرر  قررد فضررع  هلررم، واررلم  مررن ترردم هم، م ررل 

ل الررذ ن  ررونوا رو رررون  ررول يف قلرروب اتغررو مد نررة هررراو، غرر  نن ثو مررو نمخرردم يف م رردهو،  مررو دب ا
، و رون انتعرو  ريرالل الرد ن نلرد اتغرول يف ار ول بر وان 3((، واحلر روا إن  فر  احلعرو  نن روجلقلعة ))و 

انتعررو اد مفقتررود، ف ينمررو  ررون  رروكو الغنررو م نلررد قواترره ورينرروده اشررتد النررزاو برري قو ررد ن مررن   ررو  قواترره نلررد 
ر ررده لنفسرره، وبلررش مررن شرردو ا ررالل نن حلرررب نحرردمهو اآلفررر نلررد  نارره حعررون نررريب  ررون  ررل من مررو  

بسو   ون رمله، ويل  رد السل ون نن هذه اجهونة، ويل  ق رل القو رد اتعتردي نن  عترذ  نمرو برد  منره، 
و ون  النتياة نن انسع  القو د اآلفر  نوده إن مد نة ))بيوروو (( إن حردود اهلنرد، وانضرم إليره نردد  

، وبينمررو  ونرر  4النررود الغو  ررة مررن مد نررة غزنررة بعررد نن فوبرر  ديرر  ري ررود السررل ون النررودمم   رر  مررن
قرروام اتسررلمي نلررد هررذه احلولررة مررن الفرقررة واالنقسرروم إذ و ررل رينييررز فررون إن غزنررة وهررو معررمم نلررد 

ل ريرالل ك ، ويل  ين من الرني يف شرجل نن جيرواالنتقوم هلزمية رييوه اليت حدث  نند موو ل مد نة ب وان
اتغول، ورييوه يف هذه احلولة، لذا آثر اجنسعوب إن الس ل الواقر  غرريب هنرر السرند، ونفرذ  بالد ن حبر 

م مرو بقرجل معره مررن 1221هرر 618، و تر  األمرر  ا روا كمجل ارنة 5 عروود ميوت رة اتنورقي و سرتميل م إليره
 عرل ي رره إن منع ر  هنرر السرند،  مرو مل  ونمره  اليش ترتي ود حسنود، فأاند قيودو اتيمنة لقو ده آمي

نمرررر قو رررد اتيسررررو ابالارررتنود إن نحرررد مرتفعررروم ال رررول يف هرررذه اتن قرررة، وبقرررجل هرررو يف القلررر ، ن نوررر  
القتول، و ودم اهلزمية تلعق ابتغول يف ال دا ة، لين م مو ل  وا نن اريتوحوا القوام اجاالمية مرن ا لر ،  

، نلرد نن ريرالل الرد ن  غرم ذلر  يل  ستسرلم، 6و ندل إن هزميرة اتسرلمي مو هودوا اتيمنة من اجمروم ةر
برل يررل  قوتررل ولرريا معرره اررول ارر عمو ة  ريرل يف شرراونة غد و، و ررف و ابررن األثرر  بقولرره: انةفرروا  ل ررم 

، و ون هدل ريالل الرد ن مرن هرذا القترول 7نن  ل مو مضد من احلروب  ون لع ود ابلنس ة إن هذا القتول
دامل ثغرو يف  فول اتغول،  تيسر لره وليوره اهلررب من رو، غر  ننره احلر ر إن نن  روت وري ره اليو ا إح

شرر ر هنررر السررند، وقررذل بنفسرره وحبعررونه فيرره مررن ا تفرروو نوررر ن ذ انررود، وااررت وو مررذه الوارريلة نن  عرررب 
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إن الضررفة الن ررر إن الونرر  الورررقجل، وقررد قتررل نرردد   رر  مررن رينرروده وغرررت نولأرر  الررذ ن حرروولوا الع ررو  
الورررقية،  مرررو ناررر نحرررد نبنو رره و رررون يف السرروبعة مرررن نمررره، ن قتلررره رينييررز فرررون برري  د ررره، وتررو اقرررةب 
ريررالل الررد ن مررن هنررر السررند،  نل والدترره ونم ابنرره وحرميرره  عررعن ابهلل نليرر  اقتلنررو وفلعررنو مررن األاررر، 

ر   نن ريالل منيربا احرتفظ برذل  . ومن ال 1فأمر من فغرقن، وهذه من ناو   ال الاي ونواد  الركااي
الررواد الررذي نرررب برره هنررر السررند، و ررون ارر  ود يف إنقرروذ حيوترره دون نن  ر  رره حررل ااررتعود بررالده بعررد  حيررل 
رينييررز فررون نن ررو. و ونرر  اليررو  اتغوليررة تترروت إن اللعرروت  ررالل الررد ن، وهررم    رر  مررن م بع ررو  الن ررر 

العمل، وتو نلم رينييز فرون نن نردوه قرد نمرر  ن  ذاتنفيذ ه فون نارو ومن  رينوده منغ  نن رينييز 
 لقررجل  ررل مررو  ررون ميليرره مررن ذهرر  وفضررة يف هنررر السررند حررل ال  قرر  غنيمررة ارر لة يف  ررد اتغررول، ن اررل 

. وبرغم حررج موقر  ا روا كميي يف 2بعو  ريوله فغو وا يف الن ر ونمين م نن  نتولوا بعو هذه األموال
  اهلزميررة الرريت حلرر  ابلسررل ون ا رروا كمجل ورينرروده، ااررت وو ن بعررة آالل مررن النررود هررذه اتوقعررة، و غررم تلرر

ا روا كميي نن  نارروا  نفسرر م بع ررو هم مررن الضررفة الورررقية حيرر  و ررلوا، حفرروو نررراو،  ررأهنم نهررل النوررو  
، 4. ومررن ال  يعررجل نن  فررر  السررل ون ريررالل الررد ن بلقرروء هررذا العرردد مررن رينرروده3حوررروا ف ع رروا مررن الق ررو 

ومو ال ش  فيه نن ريالل الد ن، يف الفرةو الريت قضروهو يف برالد اهلنرد،   ر اد مرو  رون  ظ رر مبظ رر اليسر  
نبيررواتد الررذليل مررن هررول مررو ن رروب دولترره نومررة، ون رروبه فو ررة، بعررد موقعررة السررند وقررد نظررم ابررن الررو دي 

د نن قرد  هلرذه الدولررة نن دولتره و ير  احنرد  هررو ودولتره إن هوو رة نميقرة، بعررو و ر  في رو ريرالل الررد ن 
 تعل إن ذ وو ا د وقد ريوء يف هذه القعيدو مو  لجل:  

 
 من مل  الدنيو ودان  له

 فول ل  ل ال ل نن رسدا
 بقد  مو ترف  ن عومو

    م فولرني قرب اتدا
 و لجل نلد اتغري بعليو  و 

 ايضع  اليوم و  يجل غدا
 تع يه  وتوفق لين و 

 العدا ت  ش يف األفذ    ش
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 م تدن حلو تن ذاقه
 ولين انظر فرب ات تدن    

 غدا و فوانة نهل و
 1مو كهد الزهود في و ادل    

لقد  ون ريالل الد ن مضرب ات رل يف الوراونة واجقردام، وننار  فعرمه ونردوه رينييرز فرون، وقرول: 
قرروايد شرراونود   . وقررول لرريررول دولترره: مررو ناررعد األب الررذي  نارر   ريررالد 2ل الورراعونوهيررذا  يررون الرريرر

،  ررون إقلرريم 3  ررذا، ني ريررالل الررد ن، ألن الرريررل الورراوو  قررد  الرريررل الورراوو ولررو  ررون نلررد فعررومه
غزنة آفر نق و  شرت الدولة اجاالمية اليت غزاهو اتغول يف ن د النو ر لد ن هللا ا ليفة الع وارجل، وبعرد 

وانررتقم مرن قروتلجل جتررو ه و ارله يف مد نررة نن اممرأن رينييرز فررون إن متينره مررن السري رو نلرد هررذه الر الد، 
، ون ررد اتغررول ارري رمم نلررد اتنررومق اجاررالمية الوواررعة مررو برري العرري والعرررات ف  ترروا نقرردام م يف  4نترررا 

  ل بقوو الدولة ا وا كمية، وهذا  ومل اآلن ندوء الدول اآلتية من الورت إن الغرب:
رر اب سرتون، ابارت نوء 6رر تر منسرتون، 5رر نوكبيسرتون، 4، رر موريييسرتون3ر ق غيزارتون، 2ر  وكفستون،  1

و مر  ر معظم إ ران، ابارت نوء احلردود الغربيرة هلر8ر نفغونستون، 7اتنومق النوبية في و واتعروفة إبقليم  رمون، 
 .5ر النوب الغريب لروايو12ر ريو رييو، 11ر ن مينية، 10ر نذ بياون، 9ونيلية، العرات، واليت  سين و اجد

 
ر  617يل  قرد  للسرل ون ا روا كمجل األفر  ريرالل الرد ن منيرربا  ـ هناية جالل الدين منكربيتم 6

بر وان القر  رة مرن  روبول ار ل ننرد  فعلرد الررغم مرن انتعرو ه نلري م هر نن  عرمد نمروم اتغرول ن ضرود،628
قررواد رييورره، وتفرررت  هررر، إال ننرره احلرر ر إن الفرررا  إن بررالد اهلنررد نرررب هنررر السررند نثررر افررتالل618اررنة 

، وق رل نن خيررج السرل ون ريرالل الرد ن مرن 6رينده وابلتوت هزميته نمروم ريريش رينييرز فرون يف نفرا العروم
هر قر  نن تيون وري تره إن نقعرد الغررب، ومبعرل آفرر فإنره آثرر نن  ضر  نفسره ومرو ت قرجل 621اهلند انة 

تروك العرعراء القوحلرة الريت تفعرل بري من رييوه يف نبعد نق ة نن متنوول رييو  اتغول، ومرن ن فقرد اري
اهلنررد وإقلرريم  رمررون الررذي اررو و حو مرره برررات احلوريرر  إبنررالن وال رره للسررل ون ا رروا كمجل، بررل ننرره نرررد 
إحرردل بنوترره نليرره ليتزوري ررو، فق ررل السررل ون ذلرر  منرره، وتيررر  اجريررراء نفسرره مرر  اررعد هللا ناتبرر  إقلرريم 

                                                           
 .155تتمة اتيتعر يف نف و  ال ور  ر 1
 .188تقلة يف اتغرب اجاالمجل  رالدول اتس 2
 .189اتعد  نفسه  ر 3
 .224نودو الرو   ر 4
 .65قعة التتو   ر 5
 .25األتراك ا وا كميون  ر 6
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ا  وو التولية لدل ريالل الد ن هجل االارتيالء نلرد مد نرة . و ون  1فو ق، ونالء الد ن حو م إقليم  زد
لي رو فردان  لره، ن ف ون نو مة إقليم ال رول الرذي  رتعيم يف اتن قرة الغربيرة مرن إ رران، ومرن مثرة انتقرل إ

الد ن ر الذي  ون ريم تلر  اتن قرة مرن ق رل نبي مرو السرل ون نرالء الرد ن ر وتومرد  غيوملوتو  ون نفوه 
انسعوب اتغول من رو نو رد ن ابجتروه الوررت، فقرد ننلرن بردو ه انضرواءه  ر   ا رة نفيره،  حيمه فيمو بعد

فقررد ن رر ك غررريب إ ررران   ملرره واقعررود  رر  اررل ون ريررالل الررد ن الررذي نحلررع  ةليترره الد رردو متومخررة 
يي ألمالك ا الفة الع واية، وقد اروندم الظررول السيوارية ريرالل الرد ن   ر اد، إذ ترويف فعرم ا روا كم

هرررر، ويل مييررر  ابنررره الظررروهر يف ا الفرررة ارررول تسرررعة 622العنيرررد ا ليفرررة النو رررر لرررد ن هللا يف شررروال ارررنة 
هررر الررذي يل 640هررر 623تنعررر اررنة س، فالرر  ا الفررة إن ابنرره ات2هررر623نشرر ر، إذ تررويف يف  ريرر  اررنة 

ر ا الفرة يف بغرداد  ين  رل الدفول يف مواري وم نسير ة حلد ا وا كميي ومن مثة فقد ااتق ل يف قعر
. ومررررن غحيررررة نفرررررل انوررررغل اتغررررول يف وفرررروو ا وقررررون األنظررررم رينييررررز فررررون اررررنة 3 اررررول ريررررالل الررررد ن

، واهنميررروا يف اجنرررداد للقو  لتررروي ))اترررفمتر العررروم الرررذي  نرررو  بررره افتيرررو  ا رررون الد رررد((، مررردو 4هرررر624
تيوب نو تروي اثلر  نبنروء رينييرز فرون نومي ندا  فالهلمو تولوي ابن رينييز فون دفة األمو  حل ل ان

. ويف تل  األثنروء  رون السرل ون ريرالل الرد ن قرد ان لرق 5م1229هر ر 626فوقوغد ننظم ميون نبيه انة 
مشررروالد إن نذ بيارررون الررريت دانررر  لررره، فوا رررل الزحررر  مشررروالد حيررر  هرررزم اليررررج اتسررريعيي واارررتون نلرررد 

ظررررو   يف حررررق اتسررررلمي وىو ررررة يف إقلرررريم نذ بياررررون نو رررمت م تفلرررريا، وانررررتقم مررررن م مبررررو ا تي رررروه مرررن ف
 .6ا وو 

وريروء اارت الل ا روا كميي يف ال رومن والعورر ن مرن  ه ـ بدايـة النهايـة جلـالل الـدين منكـربيتم
األ ررويب  لهررر نلرد مد نررة نفرال  التوبعرة ر آنرذاك ر للملر  األشررل بررن العرود627درودل األون ارنة 

 ن منيررررربا الررررذي تعرررررد رييورررره هلزميرررة مر رررررو نمرررروم  ررررول  ريرررريش بدا رررة لن و ررررة اررررل ون ريررررالل الرررد
هررر نلررد مقربررة مررن نذ بياررون، 627األ رروبيي واررالريقة الررروم يف ال ررومن والعوررر ن مررن  مضررون اررنة 

. ويل  ضرري  7فروهنزم السرل ون إن نذ بيارون ون ارل رينروده إن  رعراء موغرون لينرولوا قسر ود مرن الراحرة
ة السوحنة ر بعرد نن ذاقروا األمرر ن نلرد  رد السرل ون ريرالل الرد ن مرن ق رل اجدونيلية يف آتوم الفر 

حررل إذ احلرر رهم إن دفرر  ناتوو اررنو ة لرره، فرااررلوا اتغررول حررل  ن ضرروا للقضرروء نليرره، ق ررل نن  سررةد 
                                                           

 (.261ر  7 نز الد   وريوم  الغر  )  1
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قوتره، ويف احلقيقرة يل  يررن اتغرول يف حوريرة إن  ررر و مرن اجدونيليرة نو غرر هم، وقرد ريروء إنتيرروب 
هررر فرروغد ننظررم للمغررول إ ررذاغد بتنفيررذ ااررةاتياية مغوليررة ريد رردو 626رينييررز فررون اررنة نو ترروي بررن 

مت لررر  يف غرررزوام نسرررير ة متواليرررة نلرررد ري  ررروم ثرررالمل هرررجل رينرررويب العررري، وغرررريب إ رررران، وشررررقجل 
نو اب، وابلتوت ن  ك غريب إ ران ىو ة الومول الغريب هدل ناواجل للمغرول، حير   يمرن نردوهم 

ا رروا كمجل ريررالل الررد ن وارررنون مررو ابد  هررذا األفرر  ر  غررم ا ررالل ر إن ميوت ررة  اللرردود السررل ون
ز ررررو والسرررل ون نرررالء ا ليفرررة الع وارررجل اتستنعرررر ابهلل، واتلررر  األشررررل األ رررويب  ررروح  دمورررق وال

 ن وآمررد دء اتسررلمي، حيرروم ميوفررو قي ومررو  اررل ون اررالريقة الررروم، وغرر هم مررن نمرررا ذالررد ن  يق ررو
م  جل  رالوا إليه رييوشود من ننردهم تعوونره نلرد جمومرة هرذا ا  رر الرذي  ت ردد اتسرلمي  ستناد م

 .1ديعود، فأحام هفالء  ل م نن منو رته
نارفرم اهلزميرة السروبقة نرن نترو ج ف ر و نثررم نلرد مرو  ب ـ اختالل   التـواين العسـكرام

 لر  يف آالل القتلرد واألاررل، تالهو من نحردامل، فقرد ن ري  الريش ا روا كمجل بنيسرة فودحرة، مت
ويف احلرر راب نظومرره وفقرردان السرري رو نليرره ، واررقو  هي ترره برري القررول العسررير ة ا رروو و لرره بعررد نن  
 ونررر  ختورررد  اررره واررر وته، وقرررد ندل هرررذا االفرررتالل يف الترررواكن العسررريري إن ي رررو  مفشررررام 

ز ررو نن اتوقر  الد رد ررتم نلري م ايواية لدل القول السيواية يف اتن قة فقد ن قن معظرم نمرراء ال
ارنة االنضواء    اهليمنرة األ وبيرة الريت مي ل رو اتلر  األشررل اتقريم بدمورق، واتف رد مرن ق رل نفيره 
اليومل يف معر، ومن ريون  آفر ن  ك ال وب مفتوحود نلرد معررانيه نمروم ارالريقة الرروم  رجل متترد 

،  رذل  يل 2ل ون ا وا كميي شرقجل مد نة نفرال نممون م إن     من اتدن اليت  ون  فوحلعة لس
، ويل 3تتأفر ةلية اليرج اتسيعية نن إكالة السي رو ا وا كمية نرن ن احلري و وىو رة العو رمة تفلريا

تل ررر  بعرررو اتررردن ات مرررة م رررل ترب رررز و نارررة نن ني ررررم نعررريوهنو لليررروا كميي واريرررةنم نلرررد قترررل 
يف آتروم يف اتموملرة يف نداء األاتوو اتقرر و نلي رو مرن ق رل ال عو من م، وشررن  مو فرة اجدونيليرة 

. ونمو ا  ر األ رب وهو اتغول فقد ن ر ك هاومره وشرييود ريرداد بعرد نن و رل  4السل ون ا وا كمجل
مال ررر  رييوررر م إن مد نرررة الرررري، وانفرررتك ال ر رررق نمررروم م، حنرررو إقلررريم نذ بيارررون حيررر  تنررروثرم بقرررواي 

 ررل هررذه اتررفثرام  ونرر  تن ررا بررزوال الدولررة ا وا كميررة ونفررول جنررم اررل وهنو   الرريش ا رروا كمجل ات ررزوم،
 .5األف  ريالل الد ن منيربيت
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 ونررر    جــــ ـ األخطـــاء الـــيت وقـــع كيهـــا جـــالل الـــدين منكـــربيت   مرحلتـــي األخـــري م
د ن فر  ريرالل الر و لتدلنو نلد حتمية كوال الدولرة ا وا كميرة، ونفرول جنرم ارل وهنو األواتفشرام تتس
 وق  ر نق  هزميته السوبقة ر يف نف وء ند دو من و: ون قد  منيربا الذي 

ر حلع  نظوم اات النه، فقد وقع  إحدل اراايه يف ن د اتغول نند مد نرة الرري، بينمرو نن ر  
ار ة نفرل معلوموم فومأة نن نودو اتغول، وختوذل  ال ول ة، فلم  رذه  نفرادهرو إن موكنرد ان 

 نمر بذل  السل ون ا وا كمجل نفسه. نو فرااون،  مو
ر إنتقوده ا وما نن اتغرول ايقضرون الورتوء ابلعررات العامرجل، ونهنرم لرن  تعردوه يف نذ بيارون إال 
يف الربي ، فيون  م وغتت م لره نلرد غر  اارتعداد منره فوحلر ر إن تررك نسرو ه ابلعررات نلرد مقربرة 

 .1اتتفرقة هنوك من مد نة ترب ز واو و هو إن موقون ليام  نسو ره
ر إحلوحه يف ميوت رة اتلر  األشررل األ رويب  روح  الز ررو ونفرال   غرم نعرك فلعرو ه لره بعردم 
ريدول ذل ، فو ة وننه ر ني ريالل الد ن ر قد دفل بزورية اتل  األشرل اليررييرة ر نسر ة إن 

هنزامره مرن ريريش بالد اليرج ر يف ليلة اقتعومه مد نة نفال ، ون ر نلد االحتفو  مو حل بعد ا
 .2هر627اتل  األشرل وحلفو ه االريقة الروم انة 

ررر جتر ررده اررتة آالل فررو ق فرروا كمجل   غررم حرررج موقفرره بعررد اهلزميررة السرروبقة واقررةاب ف ررر اتغررول 
منره لل اروم نلرد مردن فررتربم ومل يرة ون كجنررون انتقومرود مرن فعرمه نرالء الرد ن  يق روذ اررل ون 

فراررون ا رروا كميي نلررد تلرر  اترردن الروميررة وارروقوا إن اتعسررير اررالريقة الررروم، فأغررو  هررفالء ال
، و ورر  هررذا اجريررراء مررن ق ررل 3ا رروا كمجل الي رر  مررن الغنررو م حررل بيعرر  نورررون غنمررود بررد نو 

السررل ون ا رروا كمجل نررن فقررده بعرر ته السيواررية إذ ننرره بررذل  قررد برردد ن ررة اب قررة نمررل يف احتمررول 
 .4م معه يف  رانه ا توم حلد اتغول اتتا ي حنوهحدومل تغي  يف موق  االريقة الرو 

رررر اخنرررداو السرررل ون ا ررروا كمجل برارررولة اتلررر  األ تقرررجل اتسرررعود برررن ن ترررق  ررروح  آمرررد الرررذي نفرررذ 
ررحلره نلرد غرزو برالد ارالريقة الرروم وانررداد إايه ابتسروندو العمليرة يف هرذا الغرزو إبمرداده ىمسررة 

ون ا روا كمجل نرن اججتروه إن مد نرة ن رف ون نو رمة آالل فو ق من ق له، وابلفعل نرزل السرل 
إقليم ال ول وغ  مسو ه حنو آمد، فلمو مو ده اتغول التارأ إلي رو مول رود االحتمروء  اروا هو،  فرو 
اتلرر  اتسررعود فررتك نبوامررو لرره، وقذفرره نهل ررو ابحلاررو و، فو تررد نن ررو حسرر اد، مضرر راد إن مواري رررة 

 اتغول وحده.
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 لقرة يف نوترر فرون  الرذي  رون  عرله بقرابرة مرن غحيرة ا فولرة إال ننره  رون خيودنره ر وحل  ثقتره ات
فرو اد وري نررود، فأومهرره مرررو نن اتغررول قرد  ريعرروا مررن ننررد حرردود منروكريرد ونشررو  نليرره يف نثنرروء الفرررا  
إن آمررد الرريت  فضرر  ااررتق وله، ابلعررودو مررن نفررا ال ر ررق الررذي اررليه اتغررول إليرره، فرريرر  برن رره 

هال ره يف ديرر  الوريروه بتردب ه،  مررو  قرول النسررول ن تر ره يف هنو رة ات ررول ليلقرد معرر ه لييرون 
وحررده وتوريرره هررو إن اتلرر  اتظفررر شرر وب الررد ن غرروكي  رروح  ميوفررو قي تررو  ررون بين مررو مررن 

 ، وقد وق  ريالل الد ن يف بعو األمو  واألف وء الونيعة واليت من و:1ميوت وم
مررر مرر  ندمو رره وفو ررته يف اررونوم احلرررج الرريت نحرردت في ررو اتغررول برره، ررر اني وبرره نلررد تعررومجل ا 

شررريأود،  هحرررل نوشررر  بعضررر م نن  ررردفل نليررره فيمتررره، وهرررو غ رررم اررريران ال ميلررر  مرررن نمرررر نفسررر
ر يف   ولفررود بررذل  تعرروليم الررد ن اجاررالمجل مررن غحيررة، وشرررل الند ررة الررذي  لررزم القو ررد ورينررده

 يز بدالد مرن الوقروو  ر  مو لرة التيروذل والتورو ش مرن غحيرة والة  لميدان احلرب ر إبنمول العق
 .2نفرل

ذا ا رودم ر حودثة فودمه قلج وهو فل فعجل ديل العرو و،  رون ريرالل الرد ن  رنروه فروتفق نن هر
و نليره مرو يل  سرم  مب لره ونمرر النرد واألمرراء نن ميوروا يف رينوكتره  ريولرة، ز موم، فرأي ر اهللر  والر
 اريررالد فألزمرره نمررراءه ووك ررره ابلر رروب، فلمررو و ررل إن ترب ررز ن اررل إن نهررل وموررد بعررو ال ر ررق 

نلرري م حيرر  يل   عرردوا ويل  م، ففعلرروا، فررأنيرال لررد فررأمرهم اب ررروج نلررد ال لررد لتلقررجل اتبرروم ا ررود
 ظ روا من احلزن وال يوء، ن  ر ةو فعلوا ون اد معوق ت م نلد ذل  فوف  في م نمراءه فرة  م ن يل 

ذلرر  ا عررجل وااتعررع ه معرره حيرر  اررو  وهررو  ل ررم و  يررجل ن امتنرر  نررن األ ررل والورررب  رردفن 
نن  قول ننره مروم، قترل القو رل نحد و ون إذا قدم له معوم  قول: امحلوا منه إن قلج وال  تاوار 

فيون رملون إليه ال عوم و عودون و قولون: إنه  ق رل األ د و قرول: إنر  اآلن ن رلك ةرو  نر ، 
ءه مرن الغريظ واألنفرة مرن هرذه احلولرة مرو محل رم نلرد مفو قرة مونتره واالحنيروك إن وك رره، فلعق نمررا

. ونمرو الروك ر فقرد انسرع   روب 3ليرهنو فررج اتغرول ف قجل ح ان ال  د ي مو  عن  وال اريمو تر
حيزان، فأنرود تعم هرو وريروهر ابلععريون في رو وابد  إن ميوت رة اتلروك وإ رال  حولره مع رم نلرد 

لر  آ ان، ونذ بيارون بنفسرره، ن  قريم هلرم ا   ررة في مرو، فيوتر  نررالء الرد ن  قي روذ واتلرر  نن مي
األشررررل ابذال ال ونرررة هلمرررو وغنترررود ارررل ونه ريرررالل الرررد ن ابلظرررويل اتيرررذول يف  ت ررره، وقرررد مترررودل 
الرروك ر يف نعرريونه حررل ننرره قرر و نلررد  ررل مررن نرررب حبرردود قلعترره مررن ن ررعوب السررل ون يف نثنرروء 

                                                           
 . 33اتعد  نفسه  ر 1
 .375، ا و ريالل الد ن منيربا  ر33اتعد  نفسه  ر 2
 .34(، األتراك ا وا كميون  ر496ر  12اليومل يف التو    ) 3
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  حسرروم الررد ن قلررج ، بررل ننرره  وترر1مررن اتغررول، ووحلررع م  رر  العررذاب ن ااررتل  نمررواهلم الفلررة
الة مررون يف آ ان أيمررره ابالحررةاك نلررد مررو ننررده مررن حرررم السررل ون وفزا نرره،  اءر ن اررالن ن رررب نمرر

اارتمولته و ، فوحل ر ريالل الد ن إن مراارلة الروك ر 2وإنه إن حضر السل ون بنفسه يل  سلم و إليه
 .3نته إن نن حضر ننده، فلمو و ل إليه نبقوه نايمود ن قتلهو ود

ر إ دا ه األمر ر تو دامهه اتغول آفر مرو ر إن قو د رييوه نو فون نن  فو قه مبرن معره مرن العسرير 
حررل  ت عرره اتغررول وخيلررص هررو مبفرررده، وقررد نف ررأ يف ذلرر  ر  مررو  قررول النسرروي ر فررإن نو فررون تررو 

شذاذ العسير فلق ، وو ل إن ن بل ومعره ن بعرة آالل فرو ق، واروت إن فو قه انضول إليه من 
هرر وهرجل 639ن ف ون وملي و كموغد إن نن قعدهو اتغول، ويل نلد قيد احليوو بفرو ق إن ارنة 
 4نفا السنة اليت  ت  في و النسوي  توبه اتو و ا و السل ون ريالل الد ن منيربا

  نو ترروي نلررد إت رروو و ررية والررده رينييررز فررون يف حررر  س ـ مقتــل جــالل الــدين منكــربيتم
االارررررررتمرا  يف إجنررررررروك    وترررررررره يف االارررررررتيالء نلررررررررد العرررررررويل، فع رررررررد إن قو ررررررررد مغررررررروت اب ك  رررررررردند 

وء نلد ريرالل الرد ن وحينمرو اقةبر  ض))ريرموغون(( بقيودو محلة مغولية ريد دو تتاه حنو الغرب للق
ر    رررق نليررره ونحرررا بضرررعفه نمررروم م، نفرررذ رييرررو  اتغرررول وشرررعر ريرررالل الرررد ن فو اكموررروه اب  ررر

 يوتررررر  ارررررالمي اتسرررررلمي وحيررررروم م،  سرررررتنادهم و ررررردنوهم لنادتررررره والوقرررررول يف وريررررره ننرررررداء 
اجاررالم، وةررو  ررون  قولرره هلررم يف  ت رره حسرر   وا ررة اتررف ع الرروك ر ن ررو ملرر  الررو  : إن رييوررود ريرررا اد 

القررروو قرررد  ررررك حنررروغ، فرررإذا تررررك وشرررأنه مرررن نسرررو ر التترررو   أنررره النمرررل وال عررروبي مرررن حيررر  الي ررررو و 
فسرول ال تعررمد نمومره القررالو واألمعرو ، وقررد متيرن الرنرر  يف قلروب النرروق يف هرذه اتن قررة، فررإذا 
هزم  وفال ميو  بينيم، فلرم تسرت يعوا مقوومرة هرذا العردو، وإذن فرأغ ليرم مب وبرة ارد األاريند ، 

 إذا مرو و رل م ن رأ إتفوقنرو وإ رودغ فرةم قرومم فليسو و  ل منيم إن إمردادغ بفروج مرن النرود، حرل
، وابلررررغم مرررن ف ررو و ذلررر  الوحلررر  يل  سرررتا  5وفرر  يف نضررردهم فيتورررا  رينرررودغ ونقررول نلررري م

ارالمي اتسرلمي، وحيروم م، برل تر روه ال الاتغواثم ريالل الرد ن فوا كموروه، ال فليفرة بغرداد، و 
ون ريررالل الرد ن و ر ررزون ري ررودهم فاتغرول  سررت د وحرده  واريرره معر ه ا ترروم، ويف تلرر  األثنروء  ررون

للقضرروء نليرره، وف رروريم ريرمرروغون نقرروليم ريررالل الررد ن وااررتون نلررد الررري ن مهرردان ووا ررل الزحرر  
حرل حرردود نذ بياررون، و ررون ريررالل الررد ن فوا كمورروه،  نرروو  نسررير اتغررول و نسررع  مررن موحلرر  

                                                           
 .357ا و السل ون ريالل الد ن منيربا  ر 1
 .35، األتراك ا وا كميون  ر176اتغول  ر 2
 .35تراك ا وا كميون  راأل 3
 .497ا و السل ون ريالل الد ن منيربا  ر 4
 .101العرات بي اقو  الدولة الع واية والع مونية  ر 5
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نرروت دريلررة، وهنرروك وقرر  ريررالل الررد ن آلفررر وهررم  الحقونرره حررل إنت ررد برره ات ررول يف موحلرر  يف ن
للمغررول وقفترره األفرر و واشررت   مع ررم يف معر ررة قواررية إنت رر  بتمز ررق رييورره بعررد نن تي ررد فسررو ر 
فودحة ابأل وا ، غ  نن ريالل الد ن جنو ومتين من الفررا  مرن اروحة اتعر رة، ويرل  تنقرل  تفيرود مرن 

، وانت رد بره األمرر إن الوقروو 1هرر628انة ميون إن آفر، حل دفل ري ول األ راد، و ون ذل  يف 
هررررر نغسرررر ا اررررنة 628يف ق ضررررة بعررررو هررررفالء األ ررررراد، فقتلرررره نحرررردهم يف منتعرررر  شرررروال اررررنة 

. وهنرررأ دونرررة مرررن األنيرررون اتلررر  األشررررل  ررروح  دمورررق مبقترررل ريرررالل الرررد ن فأريرررومم 2م1231
ود لررردفول التترررو  لررر الد قرررو الد: منأرررون  مرررذا ارررول تررررون غررر  هرررذا، وهللا لتيرررونن هرررذه اليسررررو اررر  
. ونمررر اتلرر  شرر وب 3اجاررالم، مررو  ررون ا رروا كمجل إال م ررل السررد الررذي بيننررو وبرري ايريرروج ومرروريوج

الد ن غوكي األ ويب  وح  ميوفو قي إبحضو  من قتله فأحضروه فأقر بقتلره، ونحضرر فراره واررريه 
وا كمجل قرررد و رررلوا إن واررريفه، و رررون ))نوترررر فرررون( السررروبق ذ رررره ودونرررة مرررن فررروا  السرررل ون ا ررر

شر وب الررد ن غرروكي، فرأنزلوا يف قعررره فررأمر شرر وب الرد ن حبمررل ري مررون السرل ون ريررالل الررد ن لرريالد 
مررن القر ررة، فلمررو ريرروءوا قررول ألوترفررون: ننظررر هررل هررو هررذا؟ فلمررو  آه بيررد وقررول: نعررم، فرردفنوه لرريالد، 

 .4ونففوا قربه  وفة نن  ن ش
تغررررول لليرررروا كميي ومقتررررل ريررررالل الررررد ن تفرقرررر  درررروو بعررررد هزميررررة ا  ـ التمــــز  اخلــــواريميم 

ا وا كميي ومتزق  يف  ل وريه، فقد انسع  فول ريالل الد ن ومن معره إن اتلر  الظروهر شر وب 
  ر و مرن   السل ون وارا  ه وفدامه وق عرة الد ن غوكي،  وح  ميوفو قي، نلد حي اجت   كورية

مر   رواب غ ر  الز ررو مرن ق رل األ رويب اليومرل، فأمنره نسيره إن مد نة حران ومل روا نمروغد مرن األ
ن غد  به، فن   م نسريره ونفرذوا نمرواهلم، ونحريز بزوريتره يف قلعرة حرران، ن اارتدني  إن دمورق 

، ونمو حظية السل وم اليت  ون قد تر  و مر  نحرد ن رعوبه ق يرل هاروم اتغرول، فإنره ترو 5م  مووفأق
ه، نفررذهو ومضررد مررو إن بغررداد، ونهررداهو إن ا ليفررة الع واررجل درر  بفقررد السررل ون و ررك ذلرر  ننرر

، وتوكنر  موا ر  نفررل مرن 6اتستنعر ابهلل، فيون  ننده من نريل حظروايه إن نن موتر  يف نايمره
ا وا كميي مو بي نعي ي واتو ل، واناو  وإ بل، وغ  ذل  من ال الد فتي ف م اتلروك والرنرواي، 

د الررررزء األ رررررب مررررن ا رررروا كميي بررررالد عررررالفررررال  وال رررردوي وغرررر هم، وقوممرررر  في ررررو  ررررل نحررررد حررررل 

                                                           
 .101اتعد  نفسه  ر 1
 .35األتراك ا وا كميون  ر 2
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االريقة الروم، فأق ع م السل ون نالء الد ن  قي وذ بن  ييسرو بالداد تعيورت م واارتيدم م نلرد 
حررري اهنرررزم   ررر ون مرررن م إن ترابرررزون ر الواقعرررة نلرررد السررروحل النرررويب لل عرررر األارررود ر وبرررالد اليررررج 

ت ع ررررم بقرررواي ا ررروا كميي يف نررردو نحنررروء مرررن الوررررت األدىن اجارررالمجل، فيرررون مرررن ، وهيرررذا 1ا ررروو و
  ابلوررررت مررررول السيوارررية الررريت نحواتتوقررر  ذوابهنرررم يف إحررردل هرررذه األحنررروء، نو  ل رررو، غررر نن الظررر

األدىن اجاررررالمجل آنررررذاك هيررررأم هلررررم الفر ررررة يف االاررررتمرا   قرررروو نسررررير ة مررررفثرو ترررردفل  يف ندت 
ة والعسرررير ة، حرررل توافرررق هلرررو اارررةداد بيررر  اتقررردق مرررن ن ررردي العرررلي يي ارررنة العررررانوم السيواررري

. وقررد بينرر  هنو ررة ا رروا كميي يف  2هررر فظررل يف ن رردي اتسررلمي حررل قيرروم احلرررب العوتيررة ال ونيررة642
  تويب نن احلمالم العلي ية الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة.

 
إن ناررر وب ارررقو  الدولرررة ا وا كميرررة   ررر و، ريومع رررو  يـــةمخامســـا م هســـباب يوال الدولـــة اخلواريم

، فعنرردمو ..اخلاالبتعررود نررن  يرريم شرررو هللا يف الررنظم السيواررية واتوليررة واالريتمونيررة والعسررير ة واألفالقيررة
 غيرر  شرررو هللا يف نمررو  احليررم جيلرر  لألفررراد والدولررة والوررعوب اتنضررو ة  ت ررو تعواررة وحلررنيود يف الرردنيو، 

ن الس   يف كوال الدولة ا وا كمية وريلر   و ثرة اتغرول نلرد األمرة، هرو ف رأ ا تي ره السرل ون واتعرول ن
نرالء الررد ن امررد فوا كموروه وذلرر  ننرره نمرر بقتررل التاررو  التترو  الررذ ن دفلرروا برالده تمو اررة التاررو و، وتررو 

ييرز فرون غضر ود، وقروم ن ال إليه رينييز فون اف اد  سأله نن ا   قتل التاو ، قتله ن ضرود، فوشرتعل رين
، وإذا أتملنو يف القرآن الير  يف حلروء ارنن 3حبملة هوريوء نلد ةلية فوا كمووه ن نلد نويل اجاالم  له

واألفالت، وإكدهو  األمم وإحن وم و الذي نشو  إليه القررآن، ال اريمو مرو ذ رره األنمول هللا ا ولدو لنتو ج 
 يل وإفسرودهم يف األ د، ونلروهم ومترردهم، ومرو ريررل ذلر  مرن يف بدء او و اجاراء من تدهو  بر  إاررا

كح  اتلوك الظوتي، وتسل  م نلد ب  إاررا يل وفرراب اتسراد األقعرجل،   ردو نن السر   احلقيقرجل يف 
هررذه الفتنررة اليررربل وا نررة الرريت ن رري  مررو العررويل اجاررالمجل، لرريا نن  قررةل ملرر  نو حررو م مررن ف ررأ يف 

ترردفق ارريل نرررم مررن ا ررن والرر الء، و فرروريا العررويل اجاررالمجل وتعرروب األمررة اجاررالمية الترردب  والسيواررة في
 و،  ررد نن خي را فررد مرن نفرادهرو، وإذا محلنرو نررباق عقر اليت يل تين تتوقع رو وال تسرت مذه الفتنة العميوء،

يف ذلر  الععرر  قرق لنرو   القرآن يف  دغ، وااتعرحلنو نوحلروو اتسرلمي ا لقيرة والد نيرة، واتدنيرة والسيوارية
 ولوما يف  ابعة الن و ، نن هذه احلودثة اتوأومة يل تين مفوريأة وإمنو هنوك نار وب ن  رر نمقرود ون رولة 

هالك األمم واقو  الردول وكوال احلضرو ام ال رردمل ن  رود يف حر رة الترو   ،  ن، إ4ةو ينه النوق وذ روه
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دولرررة نو األمرررة الظلرررم واالحنررررال، وبعرررد نن  ع ررروا الفر رررة برررل نتيارررة تمو ارررة هرررذه األاررررو احلو مرررة نو ال
اليلمررة فيرردفعوا مثررن إحنررراف م وإريرررام م ومغيرروهنم وفسررق م، واآلايم  ررررة يف  ماليوفيررة، حررل  ررق نلرري 

، قرول تعرون:  ذلر   ن 1ذل ، إذا ننعم نلد دولة نعمة ناي  ون  ف و ال  سل  و حرل  يفرر مرو ن رعومو
(، واآلايم يف هرذا   ر و، 53 نعمة ننعم و نلد قوم حل  غ وا مو  نفس م  )األنفول،آ رة:هللا يل    مغ اد 

اواء مو خيص الفرد نو األمة، بل إن القرآن اليرر  ليرذ ر نن بعرو مرو  عري  األمرم واألفرراد مرن اارتد اج 
فلقوا له، برل  نسرون اترنعم  حي مي ل م هللا تعون وتواتي م الدنيو، وتفتك نلي و ف امو فينسوا م مت م ومو

ريررل رياللرره، و نسررون مررو ننرردهم ل رردهم وذ ررو  م وقررد  فلسررفون األمررر فيقولررون لررو يل نيررن نسررتعق هررذه 
إذا  النعم تو ُمنع  لنو ويف هفالء  قول تعون: فلمو نسروا مرو ذ رروا بره فتعنرو نلري م نبرواب  رل شرجلء  حرل

م فق رر  دابررر القرروم الررذ ن يلمرروا واحلمررد هلل  ب العرروتيم  ترره فررإذا هررم م لسررونغفريحرروا مبررو نُوترروا نفررذهنم ب
نلررد اتررفمن واليرروفر ن ( وات ررم نن هللا تعررون ال رارر  نعمررة نررن نحررد، بررل  وكن ررو 45ررر44)األنعرروم آ ررة 

 فرر مرو واارتعمل و اارتعموالد اريأود فرإن العقروب العرودل ارينزل بره  راق  اليل في و فمرن مغرد ويلرم ومرن  
وارر  وقررد   ررول ذلرر  الع ررد ق ررل نررزول العقرروب ولينرره  يررون يف ال ر ررق وبعررد هررذا وذلرر  يف الوقرر  اتن

 (.286فإنه ال  يل  هللا نفسود إال ُواع و  )ال قرو، آ ة: 
ومن اتالحظ يف د ااة نار وب ارقو  الردول واحلضرو ام  هنرو ال تسرقز بسر   واحرد، برل تتامر  نردو 

ء بينمرو الر عو اآلفرر بسررنة ن ررب، مل بر زع و، بعض و  نا وب لتدهو هو واقومنا وب لقيوم و، وندو 
 كالر  يت، وهذا مو حدمل للدولة ا وا كميرة الر2تضوفر دلة من العواملبوال تسقز الدولة بضربة واحدو بل 

 من الوريود يف اتورت اجاالمجل بعد اجريتيو  اتغوت لداي  اتسلمي ونهم هذه األا وب يف نظري.
نن اتلوك ا وا كميي ف أ     وذلر  نهنرم   د    إجياد ديار حضارام ـ كشل اخلواريميني 1

بذلوا  ل قواهم يف تواي   قعرة اتلر ، ودنمره وقمر  احلعرون، ويل   رذلوا ني إهتمروم بت ليرش  ارولة اجارالم 
إن ذلررر  القسرررم ال ورررري الرررذي  عررريش  ررروا  حررردودهم، و رررون بنفسررره نوترررود مسرررتقالد، وبعررررل النظرررر نرررن 

  الررد   والواريرر  اجاررالمجل،  ررون ُمقتضررد احلررزم السيواررجل وبعررد النظررر، نن  عنرروا إبجيررود اجنسرراوم الررداف
العقو رردي مرر  هررذه الرردنيو اجنسررونية الوااررعة، وبررذل   يونرروا قررد نقرروموا حرروهلم ارريوريود، رفظ ررم نررن ذلرر  

ن نن  قردموا و ير كم  سرت   ا وايلو ، 3ا  ر الذي يل  واري  م وحدهم فعس ، بل ا تسك اتسلمي  ل رم
مورررونود حضررو ايد جيرردد حيو ررة الدولررة و راررم نهررداف و و رردفع و بقرروو حنوهررو، وإمنررو دفلرروا يف ننفرروت مظلمررة 

 ست يعوا  و ل اتنروو ي هلرم إن نروملي  انت   بزوال دولت م، لقد اتسع  األ د اليت  قومون فوق و، ويل

                                                           
 .88يف التفس  اجاالمجل للتو    نعمون السومرا جل  ر  1
 .128التفس  اجاالمجل للتو    للسمرا جل  ريف  2
 (.280 1 ريول الفير والدنوو ) 3
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وتعليم ررررو وتربيت ررررو نلررررد اجاررررالم العررررعيك وتعلرررريم مع ررررم يف جمررررول الرررردنوو ونوررررر اجاررررالم ودنرررروو األمررررم 
ة اجاالم للغوم  الوعوب اتسرلمة، فقرد  رون ات لروب قيق اواء ابللغة العربية وبةدة حالوعوب د ن هللا
والعقيدو، والسيوارة والفيرر، و ونر  هرذه  ارولة نظمرد،  واكن بي الدولة والدنوو، واأل دمن م  قيق الت

كميون  مو تقتضجل الظررول والتعردايم ، و مرو تقتضرجل اتال مرة للتعردي، وهرذا ا  رأ يل  تقدم في و ا وا  
الي رر ، فعقيقررة األمررررنهنم يل   ع رروا بتيرررو  حضررو ي  رررتمم تيررو ام الفتوحررروم و يملرره، وميرررتص  ررل حر ررروم 

 .1ا روج والفص ف يذا التو    احلضو ي دا مود إمو نن تتقدم نو متوم وال ايون يف ات    اجنسونية
يل  سرت   ارالمي ا روا كميي توحيرد شرتوم العرويل  ـ كر  الشعب لنهـا  احلكـم وعـد  وال ـيم 2

اجارررالمجل يف اتوررررت، برررل  رررون حيم رررم بغيضرررود يف ديررر  نقررروليم شررررت العرررويل اجارررالمجل ويل ررررظ حيمررره 
و يل ررظ االحررةام ابلق رول يف برالد ال رل، وال بررالد فراارون، ونقروليم مقومعوترره ون رقوو مدنره وتوابع ررو،  مر

يف بررالد الغرررو ، وال يف برررالد نفغونسررتون، و رررون ميروهرررود م غوحلررود يف مرررو و اء الن رررر، فلررم  نسررروا جمرررز و نهررروت 
درقند، اليت بلش ندد اتذبوحي قرابة مو يت نل  إنسون،  مو يل  تعوون السيون  مي  فأرومم وم قرومم مر  

ه، نثنررروء هروبررره وم رررو دو اتغرررول لررره، وشرررق ))ري ررره نرررواين، السرررل ون ا ررروا كمجل وال حرررل مرررد  رررد الغرررومل لررر
واوبتوي مرو ي(( ةليرة الوروه ا روا كمجل مرن شررق و إن غرمرو   رو دون ارل وهنو، ويل ررظ بعرون نحرد، ال 
من رينده، و ريول نسيره، ومحوايمم يف اتدن اليت مر مو، وال من إدا ام حيومته ومروام  هوتير  اتردن 

الي و، والس ل اليت ارو  إلي رو اوولرة مرن م  يا  نظرون إليه و دلون اتغول نلد ال ر ق الذونقوليم و،  ونو 
مبسررروندو اتغرررول ال ررر يوده، فورررع ه يل  يرررن  احلررريود ننررره، ونلمررروء دولتررره  ينرررون لررره  رهرررود نميقرررود، ونلرررد 

لرد  نار م افتالل مذاه  م شوفعية نم نحنول  رون  سران م ن  قرتل م ن  لقرجل مرم يف مروء رييعرون، ون
برهون الد ن امد نمحد اتعررول برر)) د  ريي رون(( ونبرو ارعيد جمرد الرد ن ال غردادي وريرالل الرد ن، إمروم 

م القرافررونيون، فقررد  ررفوهم واحررداد واحررداد، ويرر ن، ونفيرره نوحررد الررد ن ، ونمررو احلدرقنررد، وابنرره شرر وب الررد
، وآفرررون كريرروا مررم يف السرراون ن تواابلتعرروون مرر  نمرره نفرروا بعضرر م إن مرردن موبرروءو، بقرروا في ررو حررل مررو

تلرروهم، والقرروا   رر  م يف مررلء رييعررون، م ررل السررل ون ن مررون الررذي ذبررك  مررو تررذبك الورروه، واتج الررد ن ق
بليررو فررون، الررذي قتلرره ريررالد الورروه ريي ررون ملرروان، فعررز  نارره دومنررو ذنرر  اقةفرره، وهيررذا فعررل مرر  بقيررة 

ون الورررع  ال  يرررن ح رررود لررره، برررل  رهرررود نميقرررود قرررد أت رررل يف األمرررراء، واحليررروم ونليرررة القررروم يف ةليتررره، و ررر
نفوارر م، لظلمرره وريربوترره وتعسرر  رينررده مررم يف شررل منررومق الرر الد الرريت نفضررع و ابحلد ررد والنررو   نررده 
األتراك: لقد  ون  الرمحة والوفقة بعيدتي  رل ال عرد نرن م، و ونر  تعررفومم الرننروء، وريالفرت م اهلمايرة 

، ونمررو ريررالل الررد ن بررن السررل ون 2لوررر رو هررجل الرريت تسرر    يف اررقو  نارررو السررل ونونررنف م ون واح ررم ا

                                                           
 (.582 2، الدولة األمو ة للعاليب )98بنو نمية بي السقو  واالنتعو   ر 1
 .558، الفتوحوم اجاالمية ل الد اهلند والسند د. حذ فة الغومدي  ر275نوحلوو الدول اجاالمية للغومدي  ر 2
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نالء الد ن، فقد  ون هو اآلفر م غوحلود، ميروهود، ألنه نحو  نفسه  ند ش ه مرتزقة، فلم  تعروون احليروم 
التيررب اتسلمون غرب إ ران م ل السالريقة واأل وبيي، وحرو م بغرداد الع وارجل، مر  ريرالل الرد ن لغلروه يف 

والغ رارررة، واوولرررة فررررد نفررروذه، وتيرررو ن ةليرررة لررره يف اتن قرررة ابلقررروو، ونلرررد حسررروب الورررعوب واتلررروك 
 .1اآلفر ن

إن انة هللا تعرون موحلرية يف الورعوب واألمرم ال تت ردل  ـ النزاع الداخلي   األسر  اخلواريميةم 3
ك األمرم وكوال الردول االفرتالت، قررول وال تتغر ، وال جتومرل وقرد ريعرل هللا ار عونه وتعرون مرن نار وب هرال

 اول هللا  لد هللا نليه والم:  فإن من  ون ق ليم افتلقروا ف ليروا  ويف  وا رة ))فرأهليوا((،  وننرد ابرن 
  .2ح ون نن ابن مسعود  حلجل هللا ننه، فإمنو نهل  من  ون ق ليم ابالفتالت

موم ألن ذهلرررالك بترروقجل ناررر وب االفرررتالت اتررراإن مررن الرررد وق ات مرررة يف هرررذه الد ااررة التو خييرررة نن نتررروقد 
الررذي وقرر  فيرره  ل  ررو وإنررداث هو و ررون هلررذا االفررتالاالفررتالت  ررون ارر  ود يف حلرريوو الدولررة ا وا كميررة وهال 

ال ي  ا وا كمجل نا وبه من و: حلع  الواكو الرد   واألغنيرة وحر  الرذام والتيولر  نلرد اتعروحل الدنيو رة 
نلرررد السرررل ة والررروه واتنعررر ، ف رررذه األاررر وب  ونررر  وقررروداد للمنوكنررروم والتنررروحر مرررن نريل رررو واحلرررر  

وا الفوم اليت وقع  بي نفراد ال ي  ا وا كمجل فيون  من ن رب معوول اهلردم ونار وب الضرع  وتالشرجل 
الدولة، وقد ااتقرن هرذه احلقيقرة ابرن فلردون حير  ذ رر نن مرن آاث  اهلررم يف الدولرة انقسروم و ونن التنروكو 

. لقررررد برررردن ا ررررالل اتررررفثر يف األارررررو 3لقرابررررة  قلررررص ن وق ررررو  مررررو  ررررفدي إن قسررررمت و واحلررررمعالهلوبرررري ا
ا وا كمية ابلعرراو بري نرالء الرد ن ا روا كمجل ووالدتره تر رون فروتون الريت  ونر  هلرو نعر ية قو رة مرن قروام 

ون إذا حرردمل نورر مو حررل ن رر ك نفوذهررو يف الدولررة ال  قررل نررن نفرروذ السررل ون نفسرره، مررن ذلرر  ننرره  رر
حررودمل مررن ري ررة مررن ري رروم الدولررة، نو نرحلرر  مورريلة مررن اتوررو ل و ررد  في ررو حيمررون متنوقضررون 

. وهرذا 4نحدمهو من السل ون واآلفر مرن تر رون فروتون، نظرر يف ات  ر   رل مرن احليمري ونقرو نحردث مو
 ررون ات  رر     نررويف متومررود مررو جيرر  نن  يررون يف م ررل هررذه األحرروال مررن حيرر  احررةام نوامررر السررل ون م مررو

األوامررر الرريت تعررد هو تر ررون فرروتون ولررذل  نرررل نن نفرروذ هررذه السررل ونة ونورر مو قررد توغررل يف الدولررة ةررو 
نحلع  هي ة حيوم رو، وفضرالد نرن ذلر  فرإن السرل ون نرالء الرد ن فوا كموروه  رون ال خيرول  ألمره نمرراد، 

 مو، ولنضرب م الد لقروو تر رون فروتون ليوهنو نمه، وبس     رو نمراء الدولة وحيوم و الذ ن  ونوا من نو
وتغلغررل نفوذهررو يف الدولرررة، فقررد نمين ررو نن ترفررر  نحررد اتقررربي إلي رررو وهررو نظرروم اتلررر  إن منعرر  الررروكا و 
و غمررود نررن السررل ون الررذي يل  يررن مييررل إليرره بسرر   جترررده مررن العررفوم ا لقيررة الرريت جيرر  نن  تعلررد مررو 

                                                           
 .559االمية ل الد اهلند والسند  رالفتوحوم اج 1
 (.102،101  9 عيك ال يو ي بور  العسقال  ) 2
 .118الضع  اتعنوي ونثره يف اقو  األمم  ر 3
 .42ا و ريالل الد ن منيربا  ر 4
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ن مررن الرريرول اترتوري، فإنره نرررل ن ضرود ابلتليرف يف ال ر  فيمررو  روح  هرذا اتنعر ، ففضررالد نرن ننره  رو
 عرد نليه من األمو ، وقد حدمل نن  ون نالء الد ن يف مد نة نيسوبو  وناند منعر  القضروء في رو إن 
 د  الد ن الندي، الذي  ون من بي  تقلد     من نفراده    اد من ويو   الدولة،  مرو  رون مرن نهرل 

وبعررد نن قلررده نررالء الررد ن هررذا اتنعرر  حررذ ه مررن نن  راررل اهلرردااي إن الرروك ر،  مررو  فعررل العلررم والفضررل، 
ن  ررر احليرروم، وليررن القوحلررجل ند ك مررو  ةترر  نلررد نرردم إ اررول اهلرردااي إن الرروك ر، وفو ررة بعررد نن هرردده 

فرود  نرو   ولهذا بسوء اتع ، وحدمل بعد ذل  نن ن ارل القوحلرجل إليره فعرالد  يسرود  تومرود بره ن بعرة آالل د
لرررم نرررالء الرررد ن ذلررر ، ن ارررل إن الررروك ر   لررر  منررره اهلد رررة، فوحلررر ر نن نيف ذلررر  نوامرررر السرررل ون، وترررو 

 رال و إليه  تومرة  مرو و رلته، وترو م رل القوحلرجل يف حضررته ارأله نرن نروو اهلد رة الريت ن ارل و إن الروك ر، 
لر ، فلمرو واري رره ابهلد رة نارقز يف  ررده فأريروب القوحلرجل  نرره يل  رارل شريأود ونقسررم بررنق السرل ون نلررد ذ
، وات ررم مررن هررذا  لرره، نن نحررداد يل جيرررؤ 1وانررةل ابألمررر، وحينأررذ ن ررد  السررل ون نمررره بعزلرره ونررزل الرروك ر

نلرررد نن  فررروتك الررروك ر اتعرررزول ىررررب نزلررره ويل  سرررت   السرررل ون تنفيرررذ مرررو نمرررر بررره، ونالحرررظ تر رررون فررروتون 
و نمالك ابن و ))نكالغ شوه(( الذي  رون ريرم إقلريم فروا كم، وارو  ن دم بعد ذل  إن نظوم اتل  جدا  

الررروك ر يف حيرررم هرررذا اجقلررريم اررر و تتفرررق مررر  م يعتررره الورررر رو، وهنررر  بعرررو نمررروال هرررذه األقررروليم، ويل نلرررم 
 إقلرريم فرروا كم، ونمررره  ن رضررر إليرره  نق الرروك ر، و ررون اث م اث رترره ونوفررد نحررد قررواده إن السررل ون بررذل 

نال  رحلرجل هرذا األمررر نم السرل ون ونمررم اباررتدنوء هرذا القو رد نقرر  و روله ونمرتره  ن رضررر إن  م يعيرود 
الررد وان ننرردمو  يررون الرروك ر هنرروك ونن جيي رره اباررم السررل ون و قررول لرره: إن السررل ون  قررول ت مررو ت وك ررر 

 ك، وقرد احلر ر غ ك فين نلد  نق نمل  فليا ألحد يف او ر نقوليم اتل  نن خيرول  نمررك و نيرر قرد
القو رررد نن  نفرررذ مرررو نمرررر بررره واارررتمر نظررروم اتلررر   تمتررر  بسرررل ة واارررعة  غرررم غضررر  السرررل ون نليررره،  مرررو 

، لقد  ون نفوذ تر ون فوتون الي ر  يف شرفون الر الد 2ااتمرم نوامره غفذو يف فوا كم وفرااون وموكند ان
ميرة، فو رة نن تر رون فروتون ورينودهرو اترتزقرة وانعدام الوفوت بين و وبي ابن و قد كلزل ناوق الدولرة ا وا ك 

من نو و قنقلجل قد وحلعوا اتمول  األ لية يف الدولة ا وا كمية  ر  إدا مرم اتسرتقلة ونينروا نقررابءهم يف 
إدا و معظررم شررفون اتمولرر  اتفتوحررة ن ضررود ويل  يررن السررل ون امررد حيلررة حررل يف افتيررو  وت ن ررد ةليترره 

، و ونررر  دا ررررو قررروو تر رررون فررروتون هرررجل وال رررة فررروا كم و رررون معظرررم 3لرررد  غ رررة والدترررهووك رررره ارررول النرررزول ن
الرريش وقودترره و ريررول الدولررة يف تلرر  اتن قررة إمررو مررن نتررراك قنقلررجل نو مررن فرروا  اتليررة وغلموهنررو وقررد ل 

من رو تعيي نظروم اتلر  امرد برن  روحل يف منعر  الروكا و وافتيرو  نوكالغ شروه وليرود لع رد فوا كموروه  مرر 
ونلد فالل  غ ة السل ون امد، فعلد الرغم من نن ولد ره ريرالل الرد ن و  رن الرد ن  روغ ن ررب مرن ابنره 
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ال ول  نوكالغ، فقد تنروكل السرل ون نرن وال رة ن رده لألفر  بعرد إ ررا  تر رون فروتون، ولُقر   يب اتظفرر 
و رررون نهل رررو  أهرررل تر رررون  ق ررر  الرررد ن، وذلررر  ألن والررردو نوكالغ  ونررر  مرررن ق يلرررة تر رررون فررروتون نفسررر و

فروتون مررن األتررراك ذوي النفرروذ و ررونوا مررن ننرروان والردو فوا كمورروه، وهيررذا، فعنررد نررودو ريررالل الررد ن إن 
فرروا كم وإنررالن فلرر  نوكالغ وتعيينرره برردالد منرره  ررون نول مررن شررق نعررو ال ونررة نليرره وندل إن فسررود نمررره 

و ونر  تر رون فروتون تنو ر  السرل ون ريرالل الرد ن وفرا ه من فوا كم هو فول نوكالغ شروه  قُتلُرش فرون  
العررداء، وحرري فررر مررن فرروا كم نعررع و نحررد فوا رر و ابلفرررا  واللعرروت  رريش ريررالل الررد ن، إال نن تر ررون 
فوتون  فض  النعيعة وقول  الوقوو يف نار رينييز فون نفضل    اد من العيش يف يالل ريرالل الرد ن 

اتتع وررة للرردموء ونقراب  ررو مررن األتررراك  ررونوا مررن األارر وب الر يسررية  ومرروريز القررول: إن هررذه اترررنو األغنيررة
لفسررود نمررر فوا كمورروه و ررون   رر  مررن ا لررل الررذي ن رروب دولترره غجتررود نررن ااررت دادهو ونررن الفارروو الرريت 

 .1تفعل بين و وبي ابن و
وهو للردفوو  ون  نظرم ا روا كميي احلربيرة وف   رم الريت ننرد  ـ ضعف النها  احلرب اخلواريميم 4

نررن دولررت م ق يررل الغررزو اتغرروت مررن العوامررل الر يسررية الرريت ندم إن انتعررو  اتغررول، ففضررالد نررن نن الرريش 
ا ررروا كمجل الرررذي انتمرررد نليررره نرررالء الرررد ن  رررون  تيرررون مرررن الة مرررون وق و رررل  ونيررروت، نمرررو الة مرررون ف رررم 

وندل اارتي وهنم يف هرذا الرزء مرن العرويل االلة األتراك الغرز الرذ ن نفضرعوا فرو ق  ر  كنومرة السرالريقة، 
اجاالمجل وافتالم م ابلعنو رر الفو ارية والعربيرة، إن تغير   رفومم ال مونيرة ونرودامم ولغرت م، نمرو ق و رل 
  ونيوت  ف ري  ن رل م إن السر ول الواقعرة مشروت إقلريم فروا كم ويف مشرول شررقجل حبرر قرزو ن وقرد انردفعوا 

نلررد اثررر تعرروهرهم مرر  اررالمي هررذه الدولررة فقررد تررزوج السررل ون نررالء الررد ن تيررش إن ن احلررجل ا وا كميررة 
مرن تر رون فروتون ابنرة نحرد كنمرروء هرذه الق و رل و رون مرن اثرر ذلرر  نن هرورير   ر  مرن  ريرول هرذه الق و ررل 
مررن نقرررابء تر ررون فرروتون ونفررراد نورر مو إن ن احلررجل الدولررة ا وا كميررة ودفلرروا يف فدمررة نررالء الررد ن امررد 
فوا كمووه وفو ة بعد نن منع م السل ون بعرو األقروليم ليعيموهرو ابدره، ونملرق ن رد  م في رو، وةرو ال 
شررر ، نن قررروو ا ررروا كميي قرررد تضررروءل  نمررروم هرررذه اال ارررتقرامية العسرررير ة، وشرررعر األهلرررون فعرررالد، و رررذا 

ه مزنزنرررة األ  رررون، السرررل ون ابحلوريرررة إن الرررتعفظ يف إشررر وو  غ ررروم هرررفالء النرررد الرررذ ن  ونررر  ا رررت م لررر
ومونت م له ال تقوم نلرد شرعو   رنم نرن اجفرال ، فلمرو شرعروا بنروااي السرل ون حنروهم نمردوا إن إ هروب 

، وتفرنن هرفالء النرد الغررابء يف تعرذ   األهروت وارليوا يف 2األهوت اتسوتي وهنر  حروانيت م يف ال رقروم
. لقرد  3معره نحروال الدولرة السيوارة واالريتمونيرة ذل  ا الد متعددو، فوحل رب األمرن يف الر الد واحلر رب 

 ررون رينررود األتررراك معررد  قلررق واحلرر راب للدولررة ا وا كميررة فررإن هررفالء النررد يل   تمرروا   رر اد ابلرردفوو نررن 
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هذه الدولة شأهنم يف ذل  شأن النود اترتزقة الذ ن  و ل إلي م نمر الدفوو نن شع  غر ر  نرن م و رونوا 
روا يف ميرردان القتررول فلررن  عررود نلرري م هررذا النعررر ىرر    رر ، ن إن الرريش ا رروا كمجل   ررد  ون نهنررم إذا انتعرر

 ون  نقعه النظوم وال ونة للقواد والقد و نلد  مل الععوب، تل  العفوم الريت  ونر  مرن نهرم ةيرزام 
مم يف الرريش اتغرروت، ونهررم مررن ذلرر   لرره فقررد فقررد نررالء الررد ن فوا كمورروه ثقررة شررع ه، فلررم  وررو  وه بقلررو 

االاررتعداد تواري ررة هررذا ا  ررر الررداهم، ويل  سررو نوا لالنضررموم  رر  لوا رره،  مررو يل  سرروندوه يف درر  اتررول 
الرالكم لننفروت نلررد رينروده، هرذا فضررالد نرن نن القررد و نلرد جتنيرد السررل ون ترن  وروء مررن  نيتره يل تترروفر، 

فنرررل نهنررو  ونرر  ف ررة غرر  موفقررة، إذ برردالد  ونمررو غحيررة ا  ررة احلربيررة الرريت ات ع ررو نررالء الررد ن فوا كمورروه،
مررن نن جيمرر  رييوررود واحررداد  قرر  برره يف وريرره اتغررول نررراه  رروكو قواترره نلررد اترردن اتيتلفررة يف بررالد مررو و اء 
الن ررر، فمرر الد نررراه  ضرر  يف مد نرررة ىررو ل نوررر ن نلرر   ريررل، ويف درقنرررد مخسرري نلفود، مررو نررراه  ضررر  يف 

هرذا اجقلريم نورر ن نلفرود، ونرراه ن ضرود  رارل دنوتره إن نقروليم الدولرة ا وا كميرة  مد نة نترا  الريت تعتررب مفترو 
اتيتلفة ل و رة الضررا   من رو، معلنرود ننره ايعرن  يف  رل إقلريم رييورود  عرودل مرو جيمر  مرن هرذا اجقلريم مرن 

اتغررول القضرروء نمرروال، وهيررذا نرررل تفرررت الرريش ا رروا كمجل برري اترردن ا وا كميررة اتيتلفررة، ةررو ارر ل نلررد 
نلد اتدن واحردو تلرو نفررل، ولرو نن نرالء الرد ن در  رييوشره وقوبرل مرو اتغرول دفعرة واحردو، لرمبرو ار ل 
نليه القضوء نلي م وبس   جتم  اليو  ا وا كمية يف دافرل اتردن، نررل نرالء الرد ن  عمرل ريوهرداد نلرد 

افل األاوا  يف مأمن من غرد  ننردا  م،  عي تل  اتدن وتقو ة حوا   و، حل  يون النود وهم يف د
ومررن األم لررة نلررد ذلرر  مررو فعلرره يف مد نررة درقنررد إذ ننرره  غررم إتسرروو هررذه اتد نررة نررراه  ورررو يف بنرروء اررو  
حوهلو لييون وايلة قو ة من واو ل الدفوو، وليجل رعل نلد اترول الرالكم هلرذا اتورروو  نرراه  روكو نمولره 

م نمو و او  درقند، واات وو بعد ذل  نن جيم  اتول الرالكم هلرذا اتورروو يف األقوليم لم  الضرا   ابا
ويف وق  قع ، ولين الغزو اتغوت اتفوريا منعره مرن إجنروك موررونه، و رذه  اتف فرون مرذاه  شرل يف 
تعليررل السرر   الررذي دفرر  نررالء الررد ن إن توك رر  قواترره نلررد هررذا النعررو يف دافررل اترردن ا وا كميررة، فرر ل 

 ررون ننرره قررد يررن نن اتغررول ارريملون حعررو  هررذه اترردن العد رردو، ومررن ن  عررودون إن بالدهررم دون نن ريي
، و رررل اررييا نن نررالء الررد ن فوا كمورروه يررن يف ذلرر  الوقرر  نن رينييررز 1 نررولوا مررن هررذه اترردن منرروالد 

مررن حيرر   فررون اررييتفجل يف الرر الد اجاررالمية بن رر  مررو تعررل إليرره ن د رره مررن الغنررو م واألاررالب ن  عررود
، وهذا خيول  م عود مو نزم نليه رينييز فرون مرن إفضروو نقروليم آاريو الغربيرة، و ررل فالدمر  ارتول 2نتد

نن السرل ون ا روا كمجل  رون ال   رق بقواتره ولرذل   رون خيورد نن  تامر  نردد   ر  مرن  ريولره  ر  قيررودو 
سرره بععرريون السررل ون، فرروت مررو  ريررل واحررد فتنقلرر  نليرره هررذه اليررو   قيقررود لرغ ررة قو رردهو قررد  دثرره نف

تقدم فإن القوام ا وا كميي يل  يونوا من اليفو ة واتقد و حبي   ست ي  قو د واحد من م نن  قرود رييورود  
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  رر اد، نحلرر  إن ذلرر  نن نررالء الررد ن وريررد ننرره مررن العررع  نليرره نن  لتقررجل  ندا رره يف العررراء، ولررذل  
وا كميي احلررريب  ررون مرت يررود ومضرر رابد، ونن قررومم وكنرر  فضررل التععررن يف اترردن، وةررو تقرردم نن نظرروم ا رر

وتفرقرر ، ولررذل  ارر ل نلررد اتغررول إفضرروو اتد نررة تلررو األفرررل وإابدو احلوميررة بعررد احلوميررة،  مررو ارر ل 
نلرري م بعررد إهنيررو  بررالد مررو و اء الن ررر الرريت   ررز ا وا كميررون في ررو واررو ل دفررون م نن  ز لرروا الدولررة ا وا كميررة 

 .1و نم ره اتسلمون من مدهنو، وجيعلوا من و نمالالد ال جتد من   يي ووخيربوا م
 ررون حرر  الرردنيو م يمنررود نلررد القيررودو والوررع  يف ذلرر  الوقرر ،   ـ حــب الــدنيا وكراهيــة املــوتم 5

وقررد دبرر  اهلزميررة النفسررية يف قلرروب اتسررلمي، وتعلقرروا برردنيوهم الذليلررة تعلقررود ال  ُف ررم و حلرروا نن   قرروا يف 
م ومرردهنم  نتظرررون اترروم نلررد ن رردي الفرررت اتغوليررة، و رردت  اررول هللا  ررلد هللا نليرره واررلم ننرردمو قررراه

قررول:   وشرر  األمررم نن تتررداند نلررييم،  مررو تتررداند األ لررة نلررد قعررعت و، فقررول قو ررل: ومررن قلررة حنررن 
م ات وبرة مرنيم،  ومأذ؟ قول: بل ننتم  ومأذ    ، ولينيم غ وء   وء السيل، ولينرزنن هللا مرن  ردو  نردو 

 . لقرد 2وليقذفن هللا يف قلوبيم الوهن، فقول قو ل: اي  اول، ومو الوهن؟ قول: حر  الردنيو و راهيرة اتروم
له السريل، اي ر ح  الدنيو نلد القلوب، و ره اتسلمون اتوم يف ا يل هللا، فأ  عوا  ولغ وء الذي رم

غربرروا معرره، ال  ني وال هرردل وال ممررو ، ونررزو هللا نررز شرررقوا معرره، وإذا توريرره السرريل غرررابد  ود إذا توريرره شرررق
وريرررل م وبرررة اتسرررلمي مرررن قلررروب التترررو ، فمرررو نرررودوا  يةثرررون ابألنرررداد الغفررر و ونلقرررد يف قلررروب اتسرررلمي 
الرررروهن والضررررع  وا ررررو  حررررل  ونرررر  نقرررردام اتو ررررة مررررن اتسررررلمي ال تقررررول نلررررد محل ررررم إذا واري رررروا تررررةايد 

.  قول نبو احلسن الندوي: وقد دفل  ن  التترو  يف قلروب اتسرلمي 3إال ابهللوال حول وال قوو  …واحداد 
إن حرررد نن نحرررد التترررو  دفرررل بعرررو األحيرررون يف ارررية مرررن اررري  مد نرررة حيررر  وريرررد مو رررة  ريرررل مررررن 

. وذام مرررو دفلرر  امرررنو 4اتسررلمي فقررتل م ديعررود، ونتررد نلررد آفرررهم دون نن  تارررن نحررد مررن م تقوومترره
و نهنرو امررنو  نة بزي الرريول وقتل  دي  نفراد األارو، ونررل نحرد اتسراوني الرذي  رون مع رتتو  ة بيتود متز 

األحيررون نن تتررو ايد ناررر مسررلمود وقررول لرره حلرر   نارر  نلررد هررذا احلاررر حررل آا  وفقتل ررو، وقررد حرردمل بعرر
اتد نرررة اب نارررر فأذحبررر ، وفضررر  لررره اتسرررلم ويل  سرررعه نن  ررررب  ميونررره ذاك ن نترررد التترررو ي اب نارررر مرررن 

.  ررون غررو و التتررو  فتنرررة نظيمررة، وانررة   رر و، هررزم العرررويل اجاررالمجل هررزاد ننيفررود، وتر رر  اتسرررلمي 5وذحبرره
م  ررروتي موررردوهي واارررتون الرنررر  وا رررول نلرررد العرررويل اجارررالمجل مرررن نقعررروه إن نقعررروه، وغلررر  نلرررد 

 م مسررتعيلة، واهنررزام م فرروت القيرروق، النرروق اليررأق والتورروؤم، فيررونوا  عتررربون التتررو  بررالءد دررووايد ومقرروومت
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حررل اررود ات ررل ))إذا قيررل لرر  التتررو  اهنزمرروا فررال تعرردت((، فيررل بررالد نو دولررة توري رروا إلي ررو نرررل نهنررو 
نبيرردم وفربرر ، ويل   ررق في ررو شررجلء مررن مقدارروم اتسررلمي إال وانت يرر  حرمت ررو، فيررون اجترروه التتررو  إن 

، وانت رروك األنرراد، وال شرر  نن العررويل اجاررالمجل  لرره وال ارريمو ري رة  رررادل معررل الترردم  واجابدو والذلررة
الررزء الورررقجل منرره وقرر   رر  هررذه الفتنررة العميرروء نلررد بيرررو نبيرره، إن اتررف ع  وررغل بتسررايل  ررل لررون مررن 
نلوان األحدامل والوقو  ، ومتر به منوير    و جابدو األمرم وال لردان حرل  تعرود احتمرول  رل ذلر ، فيارري 

ل هررذه احلرروادمل مررن غرر  نن  رررت لرره قل رره، وترردم  لرره نينرره، وليررن اتررف ع الورر   ابررن األثرر  يل قلمرره بتسرراي
حيرر  قررول: لقرررد  1 ررتمين مررن إففرروء شررعو ه الررر ك وأتترره النفسررجل حينمررو و ررل إن ذ ررر حررودمل التتررو 

ريررالد ونؤفررر بقيرر  نرردو اررني معرحلررود نررن ذ ررر هررذه احلودثررة ااررتعظومود هلررو  و هررود لررذ رهو، فررأغ نقرردم إليرره   
 ريالد، فمن الذي  س ل نليه نن  يتر  نعرجل اجارالم واتسرلمي؟ ومرن الرذي   رون نليره ذلر ؟ واي لير  
نمرررجل يل تلرررد ، واي ليتررر  مرررر  ق رررل هرررذا، و نرررر  نسررريود منسررريود، إال ن  ح  ررر  دونررررة مرررن األ ررردقوء نلررررد 

ثررة الفعررل  تضررمن ذ ررر احلود تسرري رهو ونغ متوقرر ، ن  ن رر  نن ترررك ذلرر  ال جيرردي نفعررود، فنقررول: هررذا
وفعًّر  اتسرلمي، فلرو  قم والليروت نرن م ل رو ونمر  ا ال ر نقمر  األايالعظمد واتعري ة اليرربل، والريت

قول قو ل إن العرويل منرذ فلرق هللا ار عونه وتعرون آدم إن اآلن يل   تلروا م ل رو ليرون  رودقود، فرإن التروا    يل 
 رررون م ررل هررذه احلودثررة، إن نن  نقرررد العررويل وتفررل الرردنيو نال  عررل ا لررقو مررو وال  ُررداني و، ولتتضررمن مررو  ق

ايريوج وموريوج، وهفالء يل  ُ قوا نلد نحد بل قتلوا النسوء والرريول واألمفول، وشقوا ب ون احلوامرل وقتلروا 
الريت اارت و  شرر ُهو األرين ة، فإغ هلل وإغ إليه  اريعون وال حول وال قوو إال ابهلل العلرجل العظريم، هلرذه احلودثرة 

، و قرول مفلر  ))مر رود الع رود(( الرذي شر د 2ونم  حلر ُهو، واو م يف ال الد  ولسعوب ااتدبرته الراي 
هذه الوقعة بعينه ومو دا  يف مولده الرري ومومنره مهردان مرن حروادمل فظيعرة بعينره ومرن التير ر  والتردم : 

هررر نلررد بررالد اجاررالم، ال  عرررل نظرر  تررو قرروم برره 618ااررتون الرريش التتررو ي ر فررذهلم هللا ودمرررهم ر اررنة 
هرررفالء الوحرررو  مرررن الفتنرررة واجفسرررود، والقترررل واهلررردم واجحررررات ومرررو ي رررر مرررن نولأررر  اتالنررري مرررن فظرررو   
تقوررعر من ررو اللررود يف ني نعررر مررن نعررو  التررو   ، ال يف اجاررالم وال يف الوهليررة، فقررد قتلرروا وناررروا يف 

لودي ن  ر من ا عمو ة نل  مسلم، إن الفتنة الريت ناث وهرو يف العرويل اجارالمجل )) ي(( وحدهو اليت هجل مو 
واتعررري ة الررريت ننزلوهرررو نلرررد اتسرررلمي ال تسررر  اليلمررروم نن تعرررو هو، وهرررذه احلودثرررة نغرررل مرررن نن تورررر  

وا نهنرررم للنررروق، ونيررروذاد ابهلل، إذا يل تتعررررك محي رررة اجارررالم وغ تررره يف ملررروك اتسرررلمي وارررالمين م، ويل  رررذ ر 
مسأولون نن األمة لقوله  لد هللا نليه والم:  األمر   او نلرد  نيتره وهرو مسرأول نن رو ، وإذا يل تن عر  
فرري م ن ريررت م و ريررولت م ليررجل  تعرردوا نلررد  لمررة واحرردو و نقررودوا تررو نمرررهم هللا برره يف قولرره تعررون:  انفررروا 

، وإذا يل  سرتعدوا ب ررذل الرنفا واتررول 41التوبررة ، ففوفرود وثقروالد وريوهرردوا  مرواليم وننفسرريم يف ار يل هللا 
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واتلر  ليرجل  ردفعوا هرذه الفتنرة، وإن ذلر   لرره  ردل نلرد نن اتسرلمي اريفوريأهم الرذل والنيسرة، وترمتررجل 
بالد اجاالم يف نحضون اليفر، ونفود نن اتسلمي الذ ن  ونوا ال رملرون إال اجارم، اريفقدون اجارم 

 .1ندنيه وال نعمل به والرام  لي مو نتياة تو
))غيروب العردل(( إذا الفرقرة هرجل مر رق االحن رو ، فرإن  ـ در  االحتـاد والوقـوع   ظلـم العبـادم 6

الفوحلررلة برري األمررم والوررعوب، وهررجل الوارريلة لقيررودو ال وررر ة إن  ةالوحرردو هررجل ارر يل اال تقرروء وت رروء اتيونرر
ية إن وحدو العر  وإ رود اليلمرة والرريروو إن شررنه نو التعوليم الورنتاحلضو و الرابنية الرشيدو، وقد ن شد

فيرره مررن شررا فعيمرره إن هللا ذليررم هللا  يب  مو يرريم اليترروب والسررنة فيمررو بيننررو، قررول تعررون:  ومررو افتلفررت
، وقرول تعرون:  فرإن تنروكنتم يف شرا فرردوه ان هللا والرارول إن  10نليه تو ل  وإليه نني   الوو ل ، آ رة 

، فقررد ن ررل شرررو هللا تعررون، 59 واليرروم اآلفررر ذلرر  فرر  ونحسررن أتو ررال  النسرروء ، آ ررة  نررتم تفمنررون ابهلل
وترت  نلد ذل  الفرقة والتوت  والتورذم بي ةول  اتسلمي، ويل  سرت   اتسرلمون نن  عملروا بقرول هللا 

، فاعرل هللا 46 رة ، تعون:  وال تنوكنوا فتفولوا وتذه   ريرم وا رربوا إن هللا مر  العروبر ن  األنفرول ، آ
نز وريل الفول قر نود للتنوكو واتسلمون  ونوا يف تنوكو مستمر، وفالل دا م، ونندمو  ون   ردمل بعرو 
فةام اهلدنة يف احلرب م  التتو   ون اتسلمون  غ ون نلد بعض م، وأيارون بعضر م، و قتلرون بعضر م، 

نعررر نبررداد، فوتسررلمون  رونوا ر يف تلرر  اآلونررة ر وقرد نلررم  قينررود نن مررن  ونر  هررذه  ررفت م فررال  يترر  هلرم ال
  لرر  بعضرر م بعضررود، و سرر  بعضرر م بعضررود، فررال نارر  نن غلرر  نلرري م ريرريش اتغررول نو غرر هم،  قررول 
ابررن األثرر : و ررون امررد بررن فوا كمورروه قررد ااررتون نلررد الرر الد وقتررل ملو  ررو ونفنرروهم وبقررجل وحررده اررل ون 

، لقرد ق ر  امرد ا روا كمجل  2وال مرن رمي رو ويل   رق يف الر الد مرن مينع ر ال الد ديع و، فلمو إهنزم من التتو 
 ررل العالقرروم بينرره وبرري مررن حولرره مررن األق ررو  اجاررالمية، يل  تعرروون مع ررو نبررداد، بررل نلررد العيررا قوتل ررو 
الواحدو تلو األفرل، و ون  قتل ملوك هذه األق و  و ضرم و إن ةليتره، وال شر  نن هرذا فلر  نحقروداد  

و يف قلرروب ارريون هررذه الر الد، وهررذا لرريا مررن احليمررة يف شرا. انظررروا إن  اررول هللا  ررلد هللا نليرره   ر  
، موالم نندمو  ون  فرتك الر الد  رون  روت كنمروء هرذه الر الد نلي رو ورفرظ هلرم ميرونت م و  قرجل هلرم ملي ر

ي ، ونبقرد نلرد فيضمن بذل  وال  م وحر  النروق لره، فرأبقد نلرد حيرم ال عرر ن ملي رو اتنرذ  برن اروو 
حيررم نمررون مليي ررو رييفررر ون ررود، بررل ونبقررد نلررد الرريمن والي ررو ابذان بررن اررومون الفو اررجل ننرردمو ناررلم 

النروق  هحو مود بقوتره ال ر ر ون وهيذا، وهذا ىالل مو فعله السل ون نالء الد ن امد ا وا كمجل، فقد  
تقررر إلرري م، ويل تيررن العرررانوم برري ا الفررة ، فلمررو احترروج إن النرروق يل جيرردهم، وتررو احترروج إن األنرروان اف

الع واية والدولة ا وا كمية فقز، بل قوم  الدولرة ا وا كميرة نفسر و نلرد  ررانوم دافليرة، وميو رد   ر و 
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ومررفامرام ند رردو، فلررم تتوحررد القلرروب مررذا ال لررد، وانعيررا ذلرر  نلررد العررفول، و ونرر  النتياررة اهلزميررة 
، قول تعرون:  إن هللا رر  الرذ ن 1تعقق واألمة نلد هذا النعوللنعر نن  نموم اتغول، ومو  ون السوحقة 

نفررال   دفررل ، ونمررو ريررالل الررد ن ننرردمو4 قرروتلون يف ارر يله  ررفود  ررأهنم بنيررون مر ررو   العرر  آ ررة ، 
هررر وحلرر  السرري  يف نهل ررو وفعررل يف ذلرر  فعررل التتررو ، فقتررل  ررل مررن وريررد يف 627التوبعررة لأل رروبيي نرروم 

نرررود، ا قرررد قلررروا، ف عضررر م  رررون فرررو ت فوفرررود بعرررد احلعرررو  األول، وبعضررر م مررروم يف ال لرررد ريو ال لرررد، فيرررونو 
نردم    رعد إلي رو مرن األمرراء واألرينرود، و ونر  األقروام قرد قلر ، برل نوبعض م  عد إن القلعة م  مر
يل ل واليررالب والسررنون ،  ررون  عرر ودون الفررأ  وأي لونرره، و ررربوا  رررباد غررو فررال ، حررل ن ررل نهل ررو ال 

، وتررو فتعرر  ارر  ءونرره منرره مررن إقدامرره نلررد اررف  الرردمو عررربهو او ررر فوفررود مررن ريررالل الررد ن ومررو  عرف
احلر ، وابنوا األوالد  مو  فعل ابليفرو، وهن   األموال، وريرل منه نظ  مو ريرل من التترو ، فرال  نسيره

ه نردم الردفول يف  رراو مر  القرول ،  رون األريرد  بر2ريرم نن هللا ا عونه نوق ه ب غيه ويل مي له وقل  شأفته
اجارررالمية يف الوررروم وغ هرررو، و رررون نليررره نن  عمرررل نلرررد تلمرررة الدولرررة و  ررر  رييوررره نلرررد نارررا نقو د رررة 

لررريت  سرررت ي  نن ونفالقيرررة، لقرررد  رررون ريرررالل الرررد ن  فتقرررد للعيمرررة وال عرررد السيوارررجل وميرررو م األفرررالت، ا
ون د ن  ريرل اترحلررة ات لوبرة، واررةل إبذن هللا تعررو األب رول والقررودو واتلروك، ويل  يررن ريرالل الررمرر يسر  

يف  غررولز الررذي حقررق االنتعررو  نلررد اتمنيررربا و ررفوم ارري  الررد ن ق ررالررد ن  الفرررت الي رر  برري ريررالل
معر ة ني ريولوم، إن الظلم يف الدولة  وترد يف اجنسون  عال يف موته بعد نن  قضرجل اتردو اتقرد و لره 

ترردو ررري نريررل موترره، فيررذل  الظلررم يف األمررة والدولررة،  عاررل يف هال  ررو مبررو وهررو مررر و، وابنت رروء هررذه ا
 و واحلرمعالهلو فرالل مردو معينرة  علم رو هللا هرجل األريرل اتقرد   في و من آاث  مدمرو تفدي إن هال ردثه 

 لرره ني الررذي قررد ه هللا مبوريرر  اررنته العومررة الرريت وحلررع و آلريررول األمررم بنرروء نلررد مررو  يررون في ررو مررن نوامررل
ال قرروء  ولعررردل، نو مرررن نوامرررل اهلرررالك،  رررولظلم الرررذي  ظ ررر نثرهرررو وهرررو هاللي رررو بعرررد مضرررجل مررردو ارررددو 

، فقررررول تعررررون:  وليررررل نمررررة نريررررل فررررإذا ريرررروء نريل ررررم ال  سررررتأفرون اررررونة وال  سررررتقدمون  3 علم ررررو هللا
ليررل نمررة مررن واررجل  محرره هللا يف تفسرر  هررذه اآل ررة:  وليررل نمررة نريررل  ني ل، قررول األ34 األنرررال: اآل ررة ،

، ولين هالك األمم وإن  ون شيأود مف رداد وليرن 4األمم اهلولية نريل، ني وق  معي مضروب الاتأعوهلم
األمررة الظوتررة ملرر  حتمررود بسرر   يلم ررو حسرر  اررنة هللا  ن ررول لنررو، ني نننررو نعلررم  قينررود نوقرر  حلولرره جم

فررال مييررن ألحررد نن ررردد ابألايم وال تعررون يف الظلررم والظرروتي، وليننررو النعرررل وقرر  هاللي ررو ابلضرر ز، 
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:  ذل  من نن وء القرل نقعه نلي  من و قرو م  وحعريد م ومرو يلمنروهم 1ابلسني وهو ادد نند هللا تعون
ريرروء نمررر  برر  ومررو نغنرر  نررن م آهلررت م الرريت  رردنون مررن دون هللا مررن شررجلء تررو وليررن يلمرروا ننفسرر م فمررو 

ر  100فذ الُقرل وهجل يوتة إن نفرذه نلريم شرد د  هرود: آ رة كادوهم غ  تت ي  م و ذل  نفذ  ب  إذا ن
102. 

نته تعررون يف ن اررمررن تقرردم مررن األمررم الظوتررة، بررل إ إن اآل ررة اليرميررة ت رري نن نررذاب هللا لرريا مقتعررراد نلررد
واحرردو، فررال  ن غررجل نن  ظررن نحررد نن هررذا اهلررالك قو ررراد  ولأرر  الظلمررة السرروبقي،  نةنفررذ  ررل الظرروتي ارر

، 102 تعون تو حيرد نحرواهلم قرول:  و رذل  نفرذ  بر  إذا نفرذ القررل وهرجل يوترة  هرود: آ رة ، ألن هللا
ف ي هللا تعون نن  ل من شو ك نولأ  اتتقردمي يف نفعروهلم الريت ندم إن هال  رم فرال برد نن  ورو   م يف 

ن ون نودلرررة مبعرررل نذلررر  األفرررذ األلررريم الورررد د، اآل رررة  رررذ  مرررن ف رررو و الظلرررم، فولدولرررة اليررروفرو قرررد تيررر
ننفس م ال  تظوتون فيمو بين م، ف ذه الدولة مر   فرهرو ت قرد، إذ لريا  قحيوم و ال  ظلمون النوق، والنو

مررن اررنته هررالك الدولررة ليفرهررو فقررز، وليررن إذا انضررم إن  فرهررو يلررم حيوم ررو للرنيررة وتظررويل النرروق فيمررو 
، قررول االمرروم 11نهل ررو معررلعون  هررود: آ ررة ، ، قررول تعررون:  ومررو  ررون  برر  لي لرر  القرررل بظلررم و 2بيررن م

لررر  نهرررل القررررل الرررراكي يف تفسررر ه: إن اترررراد مرررن الظلرررم يف هرررذه اآل رررة: الوررررك واتعرررل: نن هللا تعرررون ال   
معررلعي يف اتعررومالم فيمررو بيررن م،  عومررل بعضرر م نلررد العررال  ونرردم  ررونوا إذا   مبارررد  رروهنم موررر ي

لرره: بظلررم ني بورررك و فررر  ونهل ررو معررلعون  ني فيمررو بيررن م يف تعررومجل . ويف تفسرر  القرررم  قو 3الفسررود
ه الفسرررود،  مرررو احلقررروت، ومعرررل اآل رررة: نن هللا تعرررون يل  يرررن لررري لي م يف اليفرررر وحرررده حرررل  نضرررول إليررر

، قررول ابررن تيميرره يف هررالك الدولررة الظوتررة 4اتيييررول واتيررزان  وقرروم لررو  ابللرروا  انهلرر  قرروم شررعي  برر ي
سلمة: ونمو  النوق نن تستقيم م  العدل الذي  يون فيه االشرةاك يف بعرو ننرواو اجن ن  رر وإن  ون  م

ةرررو تسرررتقيم مررر  الظلرررم يف احلقررروت، وإن يل تورررةك يف إن، هلرررذا قيرررل إن هللا  قررريم الدولرررة العودلرررة وإن  ونررر   
ال ترررردوم مرررر  الظلررررم  رررروفرو وال  قرررريم الظوتررررة وإن مسررررلمة، و قررررول: إن الرررردنيو ترررردوم مرررر  العرررردل واليفررررر، و 

واجاررالم، وذلرر  نن العرردل نظرروم  ررل شررا، فررإذا نقرريم نمررر الرردنيو ابلعرردل قومرر  وإن يل تقررم ابلعرردل يل تقررم 
، ولقررد حرردث  مظررويل نظيمررة يف ن ررد ا رروا كميي، 5وإن  ررون لعرروح  و مررن اجميررون مررو جيررزي برره يف اآلفرررو

جارررالمية واو ررررمو واارررت وحت و،  رررون مرررن ارررف  الررردموء بغررر  حرررق، وقترررل للمسرررلمي، واريتيرررو  اتررردن ا
، واللروا  غر   نوالن ر  والقترل، ونمرل  رل ق ريك، و راليش ا روا كمجل  ضررب بره ات رل يف  الرزغ فري م فرو  
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معررذوت بيرررب وال بعررغر والغررد  فلررق هلررم، نفررذوا تفلرريا ابألمررون، ن غررد وا وقتلرروا وارر وا،  ونرر  نسررو ر 
. لقرد ارومه  اتظرويل الريت ا تي  رو ا وا كميرون يف كوال دولرت م 1وريالل الد ن نوابشود في م شر وفسرق ونتر

 من الوريود.
ي ررم نغنيرة امرد نرالء الرد ن يف  ـ هاننية حممد عـالء الـدين اخلـواريمي وهزميتـي النفسـيةم 7

إهتمومرره بتررأمي نفسرره ونارررته ومقربيرره وموونرره يف أتمرري شررع ه، وحرروفظ ريرردادنلد  نرروكه و نرروك آاب رره، ونهررل 
فرررو  نلرررد مقرررد ام ونمرررالك شرررع ه ونرررودو مرررن  سرررقز نم رررول هرررفالء القرررواد نمررروم ا رررن والوررردا د والفرررص احل

واتعو   اليت تعع  ابألمم والوعوب والدول، ونودو مو تن زم الوعوب اليت تق ل مذه األوحلوو اتغلوبرة 
فلفره م وشررو   و دونره  دون إ ال ، لقد فر السرل ون امرد نرالء الرد ن فروا كم مرن نيسروبو  واجتره التترو 

مررن مد نررة يف فرررا   ررز  فوحلررك وو ررل إن ريز رررو يف حبررر قررزو ن، وجنعرر  ف ررة امررد ا رروا كمجل يف الفرررا ، 
و حلجل ابل قوء يف تل  القلعة م  الفقر الود د واحليوو العرع ة وهرو اتلر  الرذي ملر  برالداد شوارعود ونمروالد 

ذا مرد قل  نفالقجل يف األاوق، ومرو هرجل إال نايم ابهظة ولين  حلجل بذل  ليجل  فر و ناو بنفسه، وه
امرررد نرررالء الرررد ن امرررد فوا كموررروه يف هرررذه الز ررررو وحيرررداد مر رررداد شرررر داد فقررر اد، و ررردت هللا: مررروم حرررل 

.  ررررون األون للسررررل ون 78يف بررررروج مورررريدو  النسرررروء : آ ررررة ،  م إ نمررررو تيونرررروا  ررررد  يم اترررروم ولررررو  نررررت
، 2قل  يف ميدان ال ود، ونن ميروم مقر الد ال مردبراد لق اثب  الأ ، م مأن اا وا كمجل نن ميوم  اف  الرن

نيررررة ال غيضررررة واهلزميررررة النفسررررية الرررريت ن رررري  مررررو ذلرررر  السررررل ون ا رررروا كمجل، لقررررد دب الرنرررر  غولين ررررو األ
 وا ول يف قل ه من اات سول رينرود اتغرول وحنيرت م يف احلررب، وبعرد نودتره مرن درقنرد نفرذ  وريد مررا اد 

 اد ب  وم اتغول يف القتول ومعرفت م بفنون الرمو ة والقتول ابلسي ، وهو مو نفوفه لد ريرة ننازتره نرن ار يتو 
، بل نن يف فرا ه  ون رذ  األهوت من اتغول و دنوهم للتسليم هلرم ومرونت م، و رون  وفره مالعمود نموم 

قررد الرريش وحلررع   و  الرردفوو والقتررول وفرررا ه أتثرر  اررجلء نلررد النررود ونهرروت الرر الد، وندل إن انفرررا  ن
 ، ف روب السل ون من اتيدان من نا وب كوال الدولة ا وا كمية.3وال ود نند األهوت

بعررد نن  ريرر  رينييررز فررون إن بررالده نررود ريررالل الررد ن مررن  ـ شخصــية جــالل الــدين منكــربيتم 8
يضررة الونرر ، ويل  يررن يف وارر  هررذا اهلنررد، و ررون يف الررزء الغررريب مررن نقرروليم الدولررة ا وا كميررة حيومررة م 

لالنتقوم من حيروم الر الد ا ي رة بدولتره ونلرد  نار م ا ليفرة الع وارجل بسر    هالسل ون الذي   ز ري ود
نرردوامم ألبرري م، والررذي  ررون فرروت مررو تقرردم نلررد توارري   قعررة بررالده نلررد حسرروب مررو جيوو هررو مررن حيرروم 

ا  هذا السل ون نن  عمرل نلرد توثيرق  وابرز الرود واجفروء ال الد اجاالمية وغ  اجاالمية، يل  ين يف و 
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  اارررت وو في رررو، نلرررد قعررررهو، نن  ن ررر  القرررول قرررالررر ان، ولرررذل  قضرررد فرررةو مرررن الو  بينررره وبررري هرررفالء
اجاالمية و ضعف و، مو ناث  نفو  اتسلمي منه واي  م نليه، فونفضوا من حوله، فضرالد نرن هرذا فإنره 

ننره ونرن العرويل اجارالمجل إن حري، بسر   تفررغ م توررو ل م  والرذ ن انعرروفيل رسر  حسروابد للمغرول، ا
الدافلية يف ذل  الوق ، و ون الواري  نلد ريالل الد ن منيرربا وقرد نرود إن برالده وتربر  نلرد نرشر و 
نن  سررتفيد مرررن نف ررروء نبيررره وهفواتررره السيوارررية، فيعمرررل نلرررد ا تسررروب إ حلررروء ري انررره يف ا رررو ج، و يرررون 

ارررالميود  قررر  بررره يف وريررره اتغرررول، و رررون جيررر  نليررره ن ضرررود نن  عمرررل نلرررد  سررر  ا رررة  نيتررره حرررل حلفرررود إ
 ضمن والء األهروت إذا مرو ي رر ا  رر اتغروت مرن ريد رد، وليرن نلرد العيرا مرن ذلر  نرراه ال  رةك قروو 

دل نلررد مررن القررول اتوريررودو يف ذلرر  الوقرر  إال غ رر  و العررداء، فررو ج دولترره ودافل ررو، ففررجل ا ررو ج انترر
نمالك ا ليفة، ونمالك األمراء اتسلمي يف بالد مو بي الن ر ن،  مو غزا نذ بياون وريو رييرو ونذل نهلي مرو 
لسل ونه، وغ   مو فرة اجدونيليرة العرداء فأل ر  نليره ننرداءه وشراع  اتغرول نلرد إنرودو غرزو ن احلرجل 

نيرربا ا و رييرة منرذ ي رو ه نلرد اتسرر  ، وقرد و ر  ابرن األثر  ايوارة ريرالل الرد ن م1الدولة ا وا كميرة
التررو خيجل مررن ريد ررد، و ررفود  عرررب تع رر اد  ررعيعود نمررو ريل ترره نليرره هررذه السيواررة مررن نحلرررا ، فقررول: و ررون 
ريالل الد ن اجلء الس و، ق يك التدب  تليره، يل  رةك نحرداد مرن اتلروك ا روو  ن لره إال نروده وغكنره اتلر  

ه نول مررو ي ررر يف ن ررف ون ودرر  العسررو ر قعررد فوكاررتون، فععررر مد نررة ونارروء جموو ترره، فمررن ذلرر  ننرر
شسوررة وهررجل لليليفررة فععرررهو واررو  إن دقوقررو فن   ررو وقتررل في ررو، فررأ  ر وهررجل لليليفررة ن ضررو، ن ملرر  
نذ بياررررون وهررررجل ألوكبرررر  فملي ررررو وقعررررد اليرررررج ))ريو رييررررو(( وهررررزم م ونرررروداهم ن نررررود اتلرررر  األشرررررل 

الررد ن  رروح  بررالد الررروم، ونررود اجدونيليررة، وهنرر  بالدهررم وقتررل فرري م،   رروح  نفررال ، ن نررود نررالء
، 2فررأ  ر وقررر  نلرري م وييفررة مررن اتررول  ررل اررنة،  ررذل  غرر هم فيررل مررن اتلرروك ختلررد ننرره ويل أيفررذ بيررده

وهيررذا  ررون مررن نثررر نررداوو ريررالل الررد ن هلررذه القررول ا ي ررة بدولترره نهنررو  فضرر  نن متررد لرره  ررد اتسرروندو، 
. ونمرو يف الردافل فنررل ريرالل الرد ن رروول نن  يرون احلرو م اتسرت د 3مهه اتغول بغرزوهم اتفروريانندمو دا

يف دولترره، فررونقو ننرره افرروو غيررومل الررد ن تت عرره قرروو   رر و مررن  ريررول رييورره يف الوقرر  الررذي  ررون  تعررتم 
ي ونررره نليررره ،  سرررتفيد مبا رررود  رررل  ريرررل يف دولتررره  رررذل  نررررل   رررو   ريرررول الدولرررة  نفضرررون مرررن حولررره ر

بوررررر ية مرررررن الدارررررو ا واترررررفامرام، و ورررررعلون نليررررره نررررر ان ال رررررو و يف الررررر الد ا وحلرررررعة،  مرررررو حررررردمل يف 
تيرررو ن ريررريش  سرررت ي  نن  واريررره بررره العررردو اتغررروت إال ننررردمو دقررر  ب . ويل   رررتم ريرررالل الرررد ن4نذ بيارررون
شرأونه الدافليرة  رو ق رل نن  رتمين مرن إ رال غره نلرد حري و ذوي ر اتغول فارأو يف اتيردان فأفرالسونة 
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م، وكالر  1231هرر  628و ا و ريية، فيون  النتياة نن ا تسك اتغول الدولة ا وا كمية من ريد د ارنة 
. مرررد  الرررذه  ريرررالل الرررد ن منيرررربا 1هرررذه الدولرررة برررزوال آفرررر شيعرررية فوا كميرررة مرررن اررراللة نوشرررتيي

ء الرررد ن امرررد ابرررن السرررل ون ابرررن السرررل ون الي ررر  نرررال براسرررل ون الي ررر  ريرررالل الرررد ن منيرررو وقرررول: ال
 رون   …فوا كمووه ا وا كمجل، متل  ال الد، ودانر  لره األمرم، وريررم لره ناو ر  وننردي ار ته يف جملرد

ريالل الد ن ندر تر يود قع  منعام الع و و،  تيلم ابلة ية، وابلفو ارية، ونمرو شراونته فعسر   مرو و دتره 
دامود ال غضروابد وال شرتومود وقرو اد، ال  ضرع  إال ت سرمود، من وقعوته فيون نارداد حلررغومود ونشرا  فرارونه إقر

وال  ي ر  المود، و ون خيتو  العردل غ ننره  رودل نايم الفتنرة فغلر  وريررم لره نمرو    رول شررح و مرو بري 
 قررن  هريرداجل الرد ن برن الروكي  اروالد و ا تقوء واخنفود، وهوبته التتو  ولواله لدااوا الدنيو وقد ذه  إليه 

 .2  و  يجل، ن انتذ  نمو  فعله رينده بي رمم، وندم مونت ميف معع
 ـ قصر نهر اخلليفة الناصر لدين هللا العباسيم 9

اات وو غيومل الد ن نفو ريالل الد ن ان  تمل  من قة مشول إ ران نتياة الفراغ النسر  الرذي تر ره التترو  
 إقلرريم  رمررون يف رينرروب إ ررران، يف هررذه اتن قررة وارري ر نلررد مرردن الررري ون ررف ون، وو ررل  ارري رته إن

ون  ع  اي رو غيومل الد ن بن فوا كموروه نلرد منرومق مشرول وغررب ورينروب إ ران،نمرو اتن قرة الوررقية 
والوررمولية الورررقية مررن إ ررران وهررجل إقلرريم فرااررون بيوملرره، فيونرر   رر  السرري رو التة ررة، وبررذل   عرر ك 

ع واررية، و ررون ذلرر  يف الفررةو الرريت انق رر  في ررو ريررالل غيررومل الررد ن مب وبررة حررو ز  ررد برري التتررو  وا الفررة ال
 الد ن يف اهلند.

الررد ن يف ت  يرر    ررون مررن اتتوقرر  مررن النو ررر لررد ن هللا ا ليفررة الع واررجل يف ذلرر  الوقرر  نن  سرروند غيررومل
بينرره وبرري ةليررة فرروا كم، تنررومق، و ررون اتفرررود نليرره نن  تنواررد ا الفرروم القدميررة اارري رته نلررد هررذه 

م اآلن  واري ررون نرردواد موررة ود وهررم اتغررول،  ررون ذلرر  فرررد الوقرر  نليرره، إن يل  يررن بسرر   هنرروذلرر  أل
  يررر  قررردم دوافررر  الرررد ن واألفررروو والنعررررو للمسرررلمي ، فلررريين بسررر   األبعرررود االارررةاتياية اهلومرررة و اء ت

  و ُعتررررب قررة، ذلررر  ألن غيررومل الرررد ن هررو الررذي  قررر  م وشرررو يف مواري رررة التتررو غيررومل الررد ن يف هرررذه اتن
ال وابرررة الوررررقية لليالفرررة الع وارررية يف بغرررداد وإن اارررت وو التترررو  نن  ق رررروا غيرررومل الرررد ن فسرررتيون اترحلرررة 

، لقرد  3ال ونية هجل ا الفرة الع وارية، ليرن ا ليفرة الع وارجل النو رر لرد ن هللا يل  يرن  رد ك  رل هرذه األبعرود
وم، واتيررر ابتسررلمي، ويل  ررنا فالفوترره  ررون  عررو  مررن قعررر النظررر ومررن نمررراد النفرروق،  عرر  االنتقرر

القدميررة مرر  اتمليررة ا وا كميررة ون اد نن  قررود ن  ررون السررل ون هنرروك، غارريود نهنررم بينرره وبرري التتررو ، ونمررل 
غررون مو سررجل((، و ررون  ريررالد   رر اد و رروح   دافليررة برري غيررومل الررد ن وفولرره ))انلررد إذ رروء وإشررعول فتنررة 
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ريررريش غيرررومل، و رررون األفررر  ال  ق ررر  نمرررراد دون مورررو ته، فراارررله ا ليفرررة   ني يف احلررررب،  عمرررل نمررر اد يف
ذل    ضرمن برونظم لره االارتيالء نلرد اتلر ، و  النو ر لد ن هللا ، و غ ة يف االنقالب نلد غيومل الد ن

ا ليفة والء ا غون مو سجل له، و  عد غيومل الد ن نن احليم، ويل   مه تلر  الفتنرة الريت ارتدو  يف األ د 
وو و لره، والريت تعتررب العمرق االارةاتياجل اهلروم لره وجنرك يف موررونه الترامري وانردلع  احلررب بري غيرومل ا ر

وفولرره ودا م جمررز و برري اتسررلمي، واررق   األنررداد الغفرر و مررن اتسررلمي قتلررد بسرريول نفررواهنم، واهنررزم 
هرو ومرن بقرجل معره إن  ا غون مو سجل فول غيرومل الرد ن، وقترل مرن فر قره نردد حلريم، ونارر ال روقون، وفرر

 .1نذ بياون وال حول وال قوو إال ابهلل
هدم ترن تعردل للمقوومرة،  تسلمي حلد اتغول، بل  ون معولإن ا ليفة الع واجل يل  قم بواري ه يف دنم ا

وا ننمولرره ونفالقره ابلنقرد الررالذو،  تعردمل ننره اتررف ع ابرن األثر  فيقررول: لوهرذا ا ليفرة ذم رره اتف فرون وتنروو 
ون ق يك الس و يف  نيته، فتُيرب يف نايمه العرات، وتفر ت نهله يف ال الد، ونفذ نمال  م ونمرواهلم، و رون و 
دو  الضريوفة ب غرداد ليف رر النروق نلي رو يف  مضرون ف قير  مردو، فعل الوا وحلده، فمرن ذلر  ننره نمرل  

بعرو اتيروق الريت ريررد دهو ن ق ر  ذلر ، ن نمرل دو  الضريوفة للعاروج، ف قير  مرردو ن نب ل رو، ونملرق 
و الم الفترروو، فأريوبرره ب غررداد فو ررة ن ننودهررو، وريعررل رُيررل  مهرره يف  مررجل ال نرردت وال يررو  اتنوارري  وارررا

. فيررون هررذا ا ليفررة 2ابلعرررات وغرر ه إن ذلرر  فيررون غرررام ا ليفررة مررذه األشرريوء مررن ننارر  األمررو  قوالنرر
ول، بررررل نمررررل نلررررد إاث و الفررررص دافررررل  ررررفول فعررررمود لليرررروا كميي ويل  قرررر  مع ررررم يف التعرررردي للمغرررر

اتسلمي، فيرون ذلر  مرن نار وب كوال الدولرة ا وا كميرة وال شر  نن انترداءام ا روا كميي السروبق نلرد 
 ا الفة ب غداد من نا وب حلعف م وندم الوقول مع م.

لردل احليروم  ء والفق روءول جنرد ميونرة العلمريف  قيرق األمرة لالنتعرو ام اليررب  ـ غياب العلمـاءم 10
ل يف ويف وريرردان الوررعوب واحلررعة اتعررويل، بررل نالحررظ اليترروابم نررن نمهيررة ال ررود وفضررو له، وارر و الراررو 

عرررو ام األمرررة نلرررد ننررردا  و، و تعررررك ا   ررروء والعلمررروء والفق ررروء يف توام وات  ررر   رررد  اجارررالم وإنز الغررر
قترول األنرداء يف الدولرة ا وا كميررة ال نوارو  النروق، وخيرريرون مر  النرد يف اتعرو ك و ورو  ون  نفسر م يف 

 ميونة للعلموء والفق وء، بل ن لوا نن دو هم، ف ذا من نا وب كوال الدولة ا وا كمية.
قو د اتوروو اتغوت  ا وب النارو  اتود رة والقونونيرة، مرن فون نفذ رينييز  ـ املشروغ املغويلم 11

الورررعوب اتغوليرررة واألفرررذ  لفررراو برررة ناررر وب الفرقرررة دااألفرررراد و قيرررودو متزنرررة ووحلرررو  يف اهلررردل، وإنرررداد 
  ول االريتموو واال ود والوحدو وتقسريم األدوا ، والتي ريز السرليم، واالدا و النوريعرة، والتنظريم ا يرم 
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اجاالمية لة  م شر عة  مم ومييرن إدرول جنرو  ال الد وغ هو من األا وب، وابجحلوفة إن تدهو  نوحلوو 
 وت نلد الدولة ا وا كمية يف النقو  التولية:اتوروو اتغ

 ه وتواحلعه. رب حنية رينييز فون وث وته و  ه ـ
علومررررروم التاررررو  اتسرررررلمي مومررررل نلررررد نوحلررررروو ةولرررر  فوا كموررررروه، وااررررتغالل يلإمالنررررره اب ـ 

 واتةدي والعو حلي ابتسول  وال رت.
 ي اتغول وإفضون م ديعود ألمر واحد.وم و العو مة يف حفظ النظوم بياليواو النييز ة ونحجـ ـ 
االتفرروت الترروم بررري قررواده ونبنو رره، حيرر  يل  يررن ألي مرررن م  ني بعررد  ني رينييررز فررون، و رررونوا د ـ 

 ديعود ندوام لتنفيذ نهدافه، ويل تين تسوو  نايد من م فيرو االاتقالت نو التفوت نلد اآلفر.
ل بي رينود رينييرز فرون وهرو مرو  رون ا وا كميرون وحدو اللغة والعودام والتقوليد ووحدو اهلدس ـ 

 .1 فتقرون إليه
قرروو الررنظم االريتمونيررة واحلربيررة ننررد اتغررول مقو نررة اب رروا كميي، فقررد اهتمرروا ابلييرر  ال ابليررم، ع ـ 

يف  ررل  ررغ و و  رر و، وهررو الررذي  ورررل  ا ررون األنظررم ف ررو اترريرر  األفرر  فولسرل ة العليررو  ونرر  يف
وم اتنوارر ة هلررو و ررون الرريش وإنررداده و اررم ا  ررز واتواقرر  احلربيررة وافتيررو  األوقرر نلررد تنظرريم الرريش

، وقررد مررر معنررو ذلرر  هررذه هررجل نهررم نارر وب اررقو  الدولررة ا وا كميررة، 2 منظمررود نحسررن تنظرريمتو اتغرر
العومررل يف وهررجل متدافلررة ومتورروبية  ررفثر  ررل من ررو يف اآلفررر أتثرر اد نيسرريود، فولسرر   السيواررجل  ررفثر 

 ري، و تأثر به وهيذا.العسي
 

 سادسا م وكا  جنكيز خانم
م والعرري  التروت يف مقررره العروم ننررد هنرر ترروال مررن 1226إن  1225نمضرد رينييررز فرون شررتوء نروم 

إمربامو  ته الي  و، و ون اومود برفوت موثوقي،  ول هلم اتد ك وقرول هلرم: لقرد ارونتمو  وريعلتمرو  
  نملره، ونمسريتم بيردي بعيرداد نرن نمرل األمرر ا  رأ، وبفضرل جي يعمل الععيك الذال اد نلد دقو

 .3هذا السلوك من ريون يم فقد بلغ  اترت ة العولية
ل شررجل ر شرريو ))نوهسررجل ر هررو ررون ذلرر  معوق ررة ملرر  ال ررونغو  نو ررون هنرروك نمررل  نتظررر التنفيررذ، 

ن رينييررز فررون هسرريو(( اتتومخررة للتي رر  لرفضرره، إ اررول رييورره لالشررةاك يف احلرررب حلررد فرروا كم، و ررو
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 وم  رك ابجتوه الغررب قرد ق ر  نلرد نفسره ن رداد مبعوار ة اتلر  ال رونغومجل نلرد ذلر  الررفو  غرم 
م  ل رييوشه حلد ال ونغو ، وليرن ال رأ  وحرده يل  يرن الرداف  نلرد 1226ننه اتب  له، وحود نوم 

قررة،  رررون  إفضرروو تلررر  اتن   هنرروك ناررر وب وريي ررة نفرررل تررردنو إناو بررة نولأرر  القررروم، بررل  ونررر
 ررينيو إمربامو  ررة  رري، اجمربامو  ررة الذه يررة، بعررد مغررود و رينييررز فررون للعرري قررد جنعرروا فواررةريعوا 
قسررمود   رر اد مرررن نقرروليم م، و ررون موفررروت النرررال اتغرروت العومرررل يف العرري نيوبررة نرررن رينييررز فرررون، 

ية جتعل مرن العرع ، إن موت يود يف قتول مر ر متوا ل مع م، وند ك رينييز فون نن العوامل الغراف
يل  يررن مررن اتسررتعيل، تورييرره حلررربة ةيتررة إن العررينيي الررذاه يي بينمررو السررل ة اتغوليررة غرر  مسررتقرو 
 ووميرردو يف بررالد ال ررونغو  و ررون اهتمومرره مررذا األمررر مررن الورردو حبيرر  يل  لاررأ لتعقيقرره إن ني مررن

و رردلنو هررذا القرررا  ننرره  ررون ال ررزال موليررود إن قيررودو الرريش بنفسرره  هرينرالترره، وإمنررو نمررد  غررم تقرردم اررن
م و ونر  ال دا رة غريعررة، غر  ننرره 1226لمير  قرواه ال دانيررة والعقليرة وبردنم احلرررب يف فر ر  نرروم 

ريررررواد رينييررررز فررررون مرنرررروابد برررر عو  ا يررررول  كوررررتوء ويف إحرررردل منرررروو ام العرررريد، درررريف فعررررل ال
ون اتغروت ن حلرود ون ري  رينييرز فرون نلرد نثرر اتتوحوة اليت  ون  وفر و يف تلر  األحنروء ونلقرد اب ر

ذل  مبرد شد د، األمر الذي دنو نوالده اترافقي لره واتتقردمي ارنود مرن رينراالتره إن التوروو  فيمرو 
 غود هرو، بين م حول مو جير  نلري م نملره، قرول نحردهم: ال رونغو  شرع  حضرري  سرين اتردن ال 

  إن هررذا اتيررون بعررد نن  سررتعيد ا ررون نوفيترره، ووافررق إن الررومن، لنرريرر نومررن اتميررن نن نعررود اآل
ا تمعررون نلررد هررذا الرررني، وليررن رينييررز فررون  فررو وقررول: إذا حنررن ذه نررو فسرريظن ال ررونغو   قينررود 
 ننو خنول من م، إن  نبقجل للعالج والوفوء يف هذا اتيون ولن نربحه، وان دن فن ع  إلري م برارولة، 

ع ونه، وقررد وري رر  إن مليررة مررونغو  الراررولة التوليررة: ونررردم  ن لنرررل مررو هررو الررواب الررذي ارري
تيون  دي اليمل، ولين   فض  نن تذه  معرجل إن او برة ا روا كميي، ونحلرف  اجهونرة إن هرذا 

ترحلرية، و رون ريرواب العوهرل  بالد فروا كم فقرد ريأر  نملر  منر الععيون، واآلن وبعد نن افتتع  
ام  قرر  وإهونررة، وقررد غضرر  رينييررز فررون لررذل  غضرر ود شررد داد، ال نغررومجل نلررد هررذه الراررولة ن ررو  

وهترر   ررو فود: نمررن اتميررن بعررد هررذه اجهونررة نن نررذه  بعيررداد؟ إ  لررن نذهرر  ولررو  ررون و اء ذلرر  
موا. إ  نقسم نلرد هرذا ابلسرموء األبد رة، وقرد وىف بقسرمه، فردمار ةليرة ال رونغو  ودولرت م ولينره 

فررون مر ضدررود منررذ اررق ته األفرر و نررن ي ررر الررواد نثنرروء العرريد مرروم يف ارريوت ذلرر ،  ررون رينييررز 
، وترو اشرتد اتررد نليره ونررل نن منيتره قرد حونر  اارتدند 1و ون  وعر نن اترد ميتص منه احليروو

 ن ه اتتي، ونقله الرك ن، فاعلره وت ن رده، فوافقروا نلرد  ةنوالده فأو وهم نن خيل  ابنه نو توي تز 
و رريته ألوالده: انلمررروا اي نوالدي اليررود ننررره قررد قررررب اررفري إن دا  اآلفررررو،  افتيررو ه ، وهررذا نرررص
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ير   سرل  مرن   ةليرة نر ضرة بسري ة، حبعروي، ااتيلودغ نريلجل، ونغ بقوو اآلهلة والتأ يد السرمو
مسر و ارنة مرن نريليرم اي نوالدي ف يأمرو ليرم، فو رييت ليرم ننيرم تورتغلون   رووا  و إن مرل من

نررداء و فرر  األ رردقوء وتيونررون ديعررود نلررد  ني واحررد، حررل تعيورروا يف نعمررة ودالل بعرردي برردف  األ
د نرة تسررن ريررو ناررلم م. وهنرروك يف نقلريم  ررون اررو العرري  احلرد   غرر  ال عيررد مررن 1وتتمتعروا ابتمليررة

م وقررد محررل 1227هررر اتوافررق نغسرر ا 624رينييررز فررون الرررو  يف النعرر  األول مررن  مضررون نرروم 
و ودفررن يف اتن قررة الرريت خيرررج من ررو هنررر نونررون و ررو لي وبقررجل موحلرر  الرردفن اررراد مررن ري مونرره إن منغوليرر

 األارا   مو هجل نودو اتغول. 
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 الفصل الثاين
 سقوط بغداد علإ هيدا املغول

 
 املبحث األولم خلفاء جنكيز خانم

 هوال م دقسيم ممالك جنكيز خانم
ل نلرري ن ديعررود كوريترره اتسموو َ ُسرروجني  ررون لنييررز فررون كوريرروم واظيرروم   رر ام ولينرره  ررون  فضرر

نبنوءه من هذه الزورية و قدم م نلد نبنو ره اآلفرر ن، وقرد نجنر  رينييرز فرون نليه بَرْييجل  وهلذا  ون  عز 
تسعة نوالد من بين م ن بعة  ونوا من كوريته  سوجني وهفالء األبنوء األ بعة هرم: ريروريجل وريغتروي ونوَ تروي 

ز فررون  ع ررد إلرري م  ال ررل األنمررول،  مررو  ررون  عتمررد نلرري م انتمررداد  ليررود يف وتُولررُوي، و ررون نبرروهم رينييرر
إد او إمربامو  ترره اتةاميررة األمرررال، فمرر الد نررراه  يلرر  ن رررب نبنو رره ريوريجل  ابجشرررال نلررد شررأون العرريد 

تنفيررذ وتنظريم القعرو  وتز ين رو، ونمرو ابنرره ال و  ريغتروي  فقرد و رل إليره تنظرريم شرأون القضروء والعمرل نلرد 
نحيرروم رينييررز فررون وقوانينرره وتوقيرر  الررزاء والعقرروب نلررد اتقعررر ن، وريعررل ابنرره ال ول  نو ترروي  خيررتص 
ابلوأون اتولية واجدا  ة، و قوم بتنظيم شأون اتل ، وتدب  معوحل النوق، وفوحلد إن ابنره تولرول م وشررو 

نييررز نن فرر  وارريلة لتررد    نبنو رره  ، وقررد  نل ري1شررأون الرردفوو وإنررداد اليررو ، و ررون  رردند الش نررواين
نلد م وشرو م وم احليم و مل اتسرفوليوم، هرو نن  قسرم إمربامو  تره بيرن م وهرو نلرد قيرد احليروو وقرد ل 

 التقسيم نلد النعو التوت:
 رون نعري  ريروريجل وهرو ن ررب نبنروء رينييررز فرون، الر الد الواقعرة بري هنرر ا ترش والسرواحل النوبيررة ـ  1

ون تلرر  الرر الد نومرة الق ارروت و  لررق نليرره إاررم الق يلرة الذه يررة نسرر ة إن فرريم معسرريرامو ل عرر قررزو ن و رر
، وتو  ون ريوريجل قد تويف ق ل وفروو نبيره قرر  2ذام اللون الذه ، و ون غول  نهل و من األتراك والة مون

ومفرررة رينييرررز فرررون نن تيرررون هرررذه اتنرررومق مرررن نعررري  حفيرررده  ابترررو برررن ريررروريجل  الرررذي اشرررت ر برقرررة الع
و نور  مرن منوكنروم مرونذوبة احلد   وشدو التعقل ون  ك  نق بي  رينييز فون وقوم بدو  حوام في

 نلد وال ة العر  لنمربامو  ة.
 الن ر و وشغر وبل  وغزنه.فتص ريغتوي ب الد األو غو ، ونقوليم مو و اء اـ  2
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 منررومق ري ررول ات  ابريرروي، غل نو ترروي وت الع ررد، قسررمود  قررل نررن نعرري  إفوترره و ررون  نععررر يفـ  3

 ونمرال حب و نالريول وحود هنر اليميل الذي  ع  يف تل  ال ع و و ق  غريب منغوليو.
منغوليو، اتن قة األ لية لنييز فون وآاب ره ونريرداده والريت تورمل وداين نهنرو   ررولي ونونرن ون فرن ـ  4

وقررد ااررتمر ريررم اجمربامو  ررة مرردو ومن قررة قراقررو م  ونرر  مررن نعرري  تولرروي ن ررغر نبنرروء رينييررز فررون، 
م( بعرررفته و ررريود نلرررد العرررر ، م قرررود للعررررل اتغررروت، وذلررر  1229ر  1227هرررر )  626ر  624نرررومي 

 .1مبسوندو ثالثة من اتستوو  ن إن نن ننتي  ا ون الد د فلفود لنييز فون
 

عرر  فوليرود مرن ملر  يرل الو بعد وفوو رينييرز فرون هم للمغولم هعاثنيا م إنتخاب هوكتاا خاان  
ترردو نررومي، ونفرر اد  نل األمررراء الي ررو  حلرررو و التعايررل بتنعرري  فرروغد ريد ررداد، حررل تنعررلك األمررو  وال 
 ن ت رررت الفسررود وا لررل إن نارروق اتلرر ، وقررد ااررتقر  ن  ررم نلررد إخترروذ هررذه ا  رروو، فأوفرردوا الراررل إ

قو  لتروي((، ووفرد نلرد منغوليرو األمرراء وقرواد ال وم واألمرال و رو وا مي ردون لعقرد جملرا الورو ل ))ال
يف ت ودل وري روم النظرر ىعرو   ذل  اليش ويلوا هنوك ثالثة نايم يف متعة وننا ومرب، وشرنوا بعد

افتيو  ا ون الد د، فوريتمعوا نلد تروت نو تروي نرر  ا ونيرة، ولينره حروول التنعرجل واالنترذا   نره غر  
وشرررو هررذا األمررر، وااللتررزام برره، ألنرره  ونن نفرروه ))تولرروي(( نريررد  منرره مب آهررل لترروت هررذا اتنعرر  ا  رر ،

األع األ ررغر، وم قررود لتقوليررد اتغررول و ارروم م  قرروم مقرروم األب و تع ررد دا ه وألنرره  ررون مالكمررود ألبيرره لرريالد 
ا نليرره وهنررو اد و عرررل األ ررول والقررواني ، غرر  نن نفوترره ونقو برره، نغلقرروا نمومرره  ررل ابب لالنتررذا  ون رررو 

نلرد نن  ق رل هرذا اتنعر ، وذ ررروه بو رية نبيره يف هرذا الورأن، فنررزل نلرد مورأت م آفرر األمرر، ونند ررذ 
  نمره ))نوجتيري( حبزامره سرنفذ ))ريغتوي((  د نفيره ))نو تروي(( اليمرل ونفرذ تولروي  رده اليسررل ونم

  نو تروي ))حوقروغ(( ني ونريلسوه نلد ار ر ا ونية و فر  احلوحلرر ن دافرل الر ال  وفو ريره وننلروا تنعري
هرررر 626فررروغد ننظرررم لنمربامو  رررة اتغوليرررة، وذلررر  يف القو  لتررروي الرررذي نقرررد هلرررذا الغررررد يف  بيررر  ارررنة 

م قررود للرارروم والعررودام اتت عررة و قررو ب والعوررو ر. م( بعررد ذلرر  قرروم ا ررون بتوك رر  األمرروال نلررد األ1229)
تتوليرررة  ررردقة نلرررد  و  رينييرررز فرررون،  رررذل  افترررو  دو ثالثرررة نايم مبتقرررد  األمعمرررة تررر رننرررد اتغرررول، نمررر

ن بعرري فتررروو حسرررنوء مررن نسرررو األمرررراء الرررذ ن  ررونوا  الكمونررره ونل سررروهن نفيررر ال يررروب وك نررروهن ابتر رررعوم 
ر قتلرررروهن وذلرررر  نلررررد نلررررد حررررد كنم ررررم  2والررررواهر، ن ن اررررلوهن نلررررد رييررررود ن رررريلة إن رينييررررز فررررون

غررول، قررر  نن تيررون  ررل األحيرروم الرريت نمررر مررو رينييررز فررون ومعتقرردهم ر ونلررد نثررر توليررة نو ترروي نررر  ات
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غفررررذو اتفعررررول، ونن ت قررررد معررررونة بعيرررردو نررررن التغيرررر  والت ررررد ل  ررررذل  ن ررررد  نفرررروا شررررومالد نررررن ديرررر  
هردد ابنرزال العقروب العرو م نلرد  رل مرن  دثره و األشيو  الذ ن ا تي وا ذنوابد ق ل ريلواه نلرد العرر  

لرر  واهررتم اهتمومررود   رر اد اب مررول الفتوحرروم الرريت برردنهو والررده رينييررز فررون نفسرره مبيولفررة القررواني بعررد ذ
 .1فيون اليو  الالكمة لغزو إ ران ونو اب والعي

 
 اثلثا  م املغول يواصلون يحفهم   البالد اإلسالميةم

ن محلررة ريد رردو نلررد ةولرر  الدولررة وررلقررد  ررون انتيرروب نو ترروي بررن رينييررز فررون ألنظررم للمغررول إ ررذاغد ب
 وا كميرة والقضروء نلي رو هنو يرود، نلرد نن اتغرول الررذ ن  رونوا ال  زالرون رتلرون من قرة مرو و اء الن رر، قرروموا ا

محرالم منظمرة نرل قروام السرل ون ريرالل الرد ن منيرربا،  ونر  تسرفر ات و نرن انتعرو   وق ل ذل  بعرد
إن نتياررة حودررة، إن نن ، ولين ررو نلررد  ررل حررول يل تررفد 2ريررالل الررد ن وات و نفرررل نلررد انتعررو  اتغررول

ده اتوررر و  ))رُيررز مررروغون نررواين(( بقيرررودو احلملررة نلرررد إ ررران، فسرررو  نلرررد  نق  ررن ررد ))نو تررروي(( إن قو
رينرردي، معرر ع ود معرره نرردداد مررن نم ررر قررودو اتغررول، وقررد قرردم الميرر  إن  50000ريرريش   رر  تعررداده 

كم، وابجحلرروفة إن ذلرر  نحلرريف  إن هررذا اتغررول وحيرروم م يف فرروا   ءتر سررتون حيرر  مل رروا اترردد مررن نمرررا
، 3رينرررردي 100000العررردد الي رررر  قرررروام نفرررررل غرررر  نظوميررررة مررررن نارررررل األنررررداء، ف لررررش نرررردد الميرررر  

واارررت وو اتغرررول تررردم  ريررريش ريرررالل الرررد ن منيرررربا  مرررو مرررر  معنرررو، وبعرررد نن ختلعررروا مرررن نف رررر نررردو 
فرتك والغرزو دون نن  عروق م نرو ق، نو تقر  يف اات وو نن  واري  م ب سولة ن  ك ال ر ق نموم م ة رداد لل

، و نورروا في رو 4مر ق م نق ة، فوات ونوا يف  سر وا ولة نن  ونوا محالمم نلرد معظرم الر الد اجارالمية
ا ررراب والرردمو ، و ررون هنرروك قو ررد فرروا كمجل ادرره ))نو فررون(( وهررو الررذي ااررت وو نن  نقررذ حيرروو ريررالل 

مرو ق ل نن  فر من زمود إن  ردارتون  رون هرذا القو رد ال  رزال نلرد قيرد  الد ن نندمو هوده اتغول يف آفر
رينرردي مررن النررود ا رروا كميي و ررلوا إن إ بررل،  4000احليرروو بعررد مقتررل ريررالل الررد ن، فسررو  نلررد  نق 

ومن هنوك ناررو نو فرون  مبفررده إن إ رف ون حير  لقرجل حتفره نلرد  رد اتغرول وبعرد ذلر  تفرقر  ال قيرة 
جل ري رررول  ردارررتون والز ررررو والوررروم، فقترررل بعضررر م نلرررد  رررد األ رررراد نلررررينرررود ريرررالل الرررد ن ال وقيرررة مرررن 

وننرررراب ال رررردو وافترررو  ال رررروقون نن  عملررروا  انررررود مرتزقررررة يف فدمرررة اررررالمي األ ررروبيي واررررالريقة الررررروم 
 .5لون في ومو و وا لفةام مو لة ا  ود يف إاث و     من اتتون  يف ال الد اليت  ع
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ول داي  بيررررر، ون كن الررررروم وميوفررررو قي األل قرررروامم إن ثالثررررة رييررررو    يسررررية: فررررتك الرررريش وقسررررم اتغررررو 
ومو د ن ونعي ي واناو ، وقد تقدم هذا اليش حل بلش اوحل الفرام، واشتز رينود اتغرول يف القترل 

م وقرد مقوومت م نو حل جمررد دروو اد ر دوالسل  والن   دون نن جيرؤ نحد من ايون هذه اتنومق نل
اارتون الرنرر  والفرزو نلررد قلرروب األهروت إن احلررد الررذي  تضرك فيمررو اروقه ابررن األثرر  مرن قعررص تررذ جل 
هليرر  األاررد يف النفرروق وت رر  الورراون، تلرر  القعررص الرريت قررد  ترروهم القررو   نهنررو ارريق  نلررد ارر يل 

ن م حيروايم  يرود فيمرو  واه،  قرول: ولقرد حيرد نر 1ات ولغة لوال نهنو ريوءم نلرد لسرون مرف ع  عتررب ثقرة
قيرل إن الرريرل مررن م   دون رو  يرذب مرو مرن ا ررول الرذي نلقروه هللا ار عونه وتعرون يف قلرروب النروق حرل

 ون  دفل القر ة نو الد ب وبه د      من النوق فال  زال  قتل م واحرداد بعرد واحرد وال  تاوارر نحرداد 
 .2نن ميد  ده إن ذل  الفو ق
مد نة ))بدليا(( وبعد نن نحرق رو اارتون نلرد بعرو القرالو ا ي رة ىرال   ونمو اليش ال و  فقد قعد

 وغ هو.
واررو  الرريش ال ولرر  إن من قررة نذ بياررون، وشرررو  فررتك مرردهنو الواحرردو تلررو األفرررل، ونفرر اد  ررمم نررل 

م، وذلر  ألن األهروت هنروك 1232هرر 629احتالل حوحلررمو ترب رز، فسرلم  دون مقوومرة يف نوا رل ارنة 
 ن وننرردمو أت رردوا مررن حلررعفه اث وا نررل احليرروم ا رروا كميي ديونرروا نلررد وفرروت مرر  السررل ون ريررالل الرريل  

وقتلرروهم وق عرروا  ؤوارر م ون اررلوهو إن اتغررول تقرررابد إلرري م، هلررذا يل  يررد الرريش اتغرروت  قررةب مررن نبررواب 
ل وقمرو  إن قرواد اتغرول  ترب ز حل او و األهوت إن تقد  فررود ال ونرة، وقردموا  تلر  اهلردااي مرن مرو
مررو  ررون مررن اتغررول إال نن ف مررو ق لرروا شررعنة مررن قرر ل م، وتع رردوا  ن  رردفعوا هلررم ريز ررة   رر و  ررل اررنة، 

وافقوا نلرد هرذه العررود، ودفلروا اتد نرة، ولين رو ارلم  مرن التير ر ، والتردم  إذا قيسر  بغ هرو مرن 
غرررول إقلررريم إ برررل وغرررزو حوحلررررته، إال نن م( دفرررل ات1235ر  1234هرررر )633ر  632، ويف نررروم 3اتررردن

نهوت اتد نة نارنوا إن القلعة، و عنوا في و، فعو رهو اتغول ن بعي  ومود ونف اد افتدل األهروت ننفسر م 
مب لررش   رر  مررن اتررول و حررل اتغررول نن ررو ننرردمو دعررروا نن اترردد قررد ريرروء مررن بغررداد، وبعررد ذلرر  انتقلررر  

م( ووا ررررل  كحف ررررو مشرررروالد حررررل و ررررل  مد نررررة 1236هررررر )634ت فيررررة اررررنة القرررروام اتغوليررررة إن العرررررا
 ر، نارو وننلرن ال رود بعرد نن در  جملسرود مرن العلمروء نفتروا  ن ا )اومراء(، فلمو شعر ا ليفة  ت دده 

الغرررررزو يف اررررر يل هللا فررررر  مرررررن احلرررررج إن بيررررر  هللا، فيرررررون نن جتمررررر  ريررررريش   ررررر  بقيرررررودو جموهرررررد الرررررد ن 
ااررت وو نن   ررزم اتغررول ابلقرررب مررن تير رر  مررو برري دريلررة وري ررل ))مَحْررَر ن(( ونن  فرر  ناررر ، و 4الدواترردا 
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نرررررردد   رررررر  مررررررن اتسررررررلمي  ررررررونوا قررررررد وقعرررررروا يف ن رررررردي اتغررررررول نثنرررررروء قترررررروهلم يف إ بررررررل، واقرررررروم اتسررررررلمون 
م حيرر  هزمرروا 1237هررر 635االارتعيوموم اتنيعررة حررول بغررداد ونررود اتغررول اليرررو وقعرردوا بغررداد نرروم 

، وااررتمر اتغررول يف م ودرررومم 1تسررلمي يف ا ررونقي، وقتلررروا نرردداد   رر اد مرررن م، ونررود ال رروقون إن بغررردادا
لو رييو ون مينية ودمروا وفرابوا ولين اتغول نودوا ونحسرنوا معوملرة ن مينيرة وريو رييرو وارليوا مع مرو نفرا 

وملررة نلررد األقرروليم الورررقية مررن السررلوك الررذي  اررليوه مرر  فررو ق و رمررون و ررذل  ارري رو اتغررول ارري ر  
الدولة ا وا كمية، دون نن جيردوا ندىن مقوومرة، فسرلم  ااسرتون وغرز  و وبرل وحردود السرند، واارت وو 

م بعرررررد انتعرررررو هم نلررررري م يف معر رررررة ننيفرررررة 1243هرررررر 640اتغرررررول السررررري رو نلرررررد ارررررالريقة الرررررروم نررررروم 
  السرل ون غيرومل الرد ن  رون اتغرول مبوحل   واة مروغ  ووحلر  األغحلرول بعردهو يف ق ضرة اتغرول وفضر

 .2ونلتزم بدف  ريز ة انو ة له
بعرد وفروو رينييرز فرون جنعر  ناررو  ري يف اارةداد ريرزء   ر   ـ كـتح هقـاليم الصـني الشـماليةم 1

من ةليت م، واختذم مد نة  وي فونج يف هوغن نو رمة هلرو، فلمرو ترون نو تروي حيرم اتغرول ننرد العردو 
م، وذل  يف نفا الوق  الرذي  رون رينروده يف 1229هر 627  رييوشه إلي و انة لفتك هذه ال الد، فس

إ ران  تعق ون السل ون ريالل الد ن منيربا وقد  رك نو تروي بنفسره مر  نفو ره ريغتروي وتُروت إن ار ل 
))هوانج هو(( الذي   لق نليه اتغول ))فزامو ان(( ن قسرموا قروامم إن رييوري   يسريي: هارم نحردهم 

توي، وافتو  اآلفرر اهلاروم نلرد النروب بقيرودو نفيره تولروي، وقرد نارفرم اتعرو ك  ول بقيودو نو ومال من
نررن انتعررو  اتغررول نلررد قرروام العررينيي انتعررو اد ارروحقود وانتزنرروا مررن م مسرروحوم شواررعة مررن األ احلررجل، 

، وارق   هرذه وبعد ذل  ن د اتغول إن قو ردهم اتور و  ))ار واتي(( بفرتك العو رمة )) روي فرونج((
العو مة الي  و يف ن دي اتغول وقتل معظرم اريون اتد نرة ويل  فلر  مرن م إال القليرل و رون ذلر  يف ارنة 

م، ونلد نثر ذل  تقدم الوك ر احليريم )) رجل ليرو ريوتسروي(( إن نو تروي ملتمسرود نال أيمرر 1233هر 631
، وننررد قيروم اتغررول حبملررت م نلررد العرري 3بتردم  اتد نررة، بررل  لعق ررو ابألمرالك اتغوليررة، وااررتاوب ل ل رره

الومولية  ون حيوم العي النوبية من ناررو ))ارونج((  قردمون اتسروندام للمغرول ممعرود يف نن  يرون 
   احلرب بيرن م وبري اتغرول و ونر  هرذه وهلم نعي  يف ن احلجل العي الومولية، فلمو فوب  آموهلم، ن

ن ضرود، وحلرم نمال  رو إن حروكمم وليرن ل هرذا يف ن رد فلفروء  فر ه اوحنة هلم للقضوء نلد هذه األارو
 .4نو توي

                                                           
 .181، اتغول للعيود  ر113احلوادمل الومعة البن الفومجل  ر 1
 .183اتغول  ر 2
 .185اتعد  نفسه  ر 3
 .186راتعد  نفسه   4



 146 

 150000بعررد نن نررود نو ترروي مررن العرري مظفررراد،  ررون رييوررود نظيمررود تعررداده  ـ املغــول   هورلم 2
رينرردي ناررند قيودترره العليررو إن  ابتررو بررن ريرروريجل، و لفرره بفررتك بررالد الررروق والررر ا وال لغررو  واقرروليم نو اب 

و ررررون القو ررررد اتغرررروت اتورررر و  ))ارررر واتي((  تررررون القيرررودو الفعليررررة وقررررد متيررررن هررررذا الرررريش مررررن  الوررررقية،
القررررم الررريت  ونررر  مومنرررود لل وشرررقرد  واالارررتيالء نلرررد  رررل  اتن قرررة الواقعرررة بررري ري رررول األو ال وشررر ه ريز رررر 

شتعل  النر ان يف وال لغو ، وهزم حيوم  وايو، ونحرت مد نة موايو، ودمر مد نيت اوكدال وفالدمي ، فو
ة يف  رل السريون اوكدال نلد حري شر دم فالدم  رر ننرد ارقوم و ننروو نفظر  اتنروير، إذ دا م اتذحبر

الذ ن لأوا إن الينيسة واز هلي  النرو ، وبعرد ذلر  إنسروب  اليرو  اتغوليرة إن ةليرة نو رانيرو، فقل روا 
اد، وااررتولوا نلررد نو ررمت و )) ييرر (( يف اررنة هررذه اتنررومق  ناررود نلررد نقرر  ونرروثوا في ررو ختر  ررود وفسررود

م  ( ودمروهررو ترردم ا  ررومالد ن هن رروا إمررو و غوليسرريو الرواررية، وبررذل  اررق   يف ن ررد  م 1240هررر )638
هرر، 886هرر ر 636 وايو   مل و، وااتمرم تل  اتنرومق الووارعة فوحلرعة للمغرول مردو قررني ونعر  

بولنرردا، وتوريرره القسررم  د قسررمي: كحرر  القسررم األول نلررقسررم  رييوشرر م إننوبعررد نن ل فررتك  وارريو، ا
ون   لرررش ترررنيي واألو لررر  نلرررد ريررريش متعرررول  مرررن ال ولرررغال رررو  إن ا رررر. وقرررد متيرررن القسرررم األول مرررن الت

رينرردي، وااررتون اتغررول نلررد مد نررة ))بيراررالو(( وتقرردموا حررل مد نررة برررلي، بعررد ننزلرروا  30000تعررداده 
وابتررردن ا رررراب والررردمو  ويف هرررذا االقلررريم وحرررده، دعررروا ن يوارررود مألوهرررو آبذان ابلسررريون الفنررروء واهلرررالك 

نذن نفذوهو مع م دليالد نلد مو  رونوا  فيررون بره مرن  ق  270000حلعوايهم وقتالهم ف لش جممون و 
. ونمو القسم ال و  فقد تغل  ن ضود يف نفا الوق  نلرد ا رر ي واارتون اتغرول نلرد نو رمت م 1وا وو

رون  )بيس (( وتقدموا إن فيينو من ري ة وإن اواحل حبر األد ايتي  من ري ة نفرل، وبينمو اتغول ارو)
يف فتوحرررررررررومم نلرررررررررد قررررررررردم واررررررررروت يف نو اب إذا ابألن ررررررررروء تررررررررررد إن نو اب تعلرررررررررن وفررررررررروو نو تررررررررروي يف ارررررررررنة 

لد ررررد، م وااررررتدنوء ابتررررو وارررر واتي حلضررررو  القو  لترررروي واالشررررةاك يف انتيرررروب ا ررررون ا1241هررررر 639
 ..2وبذل  الم  نقوليم غرب نو اب من ف ر اقق  ون  نتظرهو نلد ن دي هفالء اتغول

 ون نو توي ولونود إن نقعد حد ابلورب واجدمون نلرد ا مرر وقرد تسر     ـ وكا  هوكتاا قا نم 3
الورراب هذا يف حلرعفه  ومرود بعرد  روم، ويل  تيسرر ا و رة وال األ رفيوء منعره مرن ذلر ، برل  رون  ي رر مرن 

و فرررود نلرررد الل رررو واتتعرررة نه  رررو ب يف نو اب، يرررل مررردو اررر   ارررنوام شررر غمرررود نرررن م وننررردمو  ونررر  رييو 
راب إن نن نثر هذا نلد  عته، ويف إحدل الليوت نندمو حون نريله، نفر  يف الورراب، فترويف وهرو ووال

 .3م1241هر 639غ م و ون ذل  يف انة 

                                                           
 .187، اتغول للعيود  ر 248ات     تعر الدول البن العربي  ر 1
 .188اتغول للعيود  ر 2
 .188اتغول للعيوم  ر 3



 147 

 د هوكتاامـ النهم واإلصالحات اليت مت    عه 4
قرروم نو ترروي بعرردو إ ررالحوم يف الرر الد اتغلوبررة نلررد نمرهررو فقررد ترررك كمرروم األمررو  يف العرري يف  ررد وك ررره 
احليرريم )) ررجل ليررو ريوتسرروي(( الررذي ااررت وو نن  نوررا يف هررذا االقلرريم إدا و حوكمررة منظمررة، مسررتعينود يف 

الت ر ،  رذل  جنرك يف تنظريم الورأون  ذل  ابليتوب والعمرول مرن العرينيي واألو غرو  ي واج ررانيي ونهرل
اتولية، وحل ز نمليوم الدافل وا و ج، وإن هذا الوك ر  رري  الفضرل يف إنرداد ميزانيرة اثبترة لنمربامو  رة 
اتغولية، إذ نلزم العينيي  ن أيدوا حلرا   معينرة نقرداد ونونرود، مبرو جيرري تقرد ره مرن اثرواب احلر رر و ميروم 

يد يف شرتغروت نوررو يف اتو رة ةرو رروكه مرن ق عرون ا يرل واتوشرية والغرنم، ن ننره نلد حي  ردف  ا احل وب
مد نرررة بيررري ))فرررون ابليرررش(( مررردا ق لتيرررر ج شررر وب ذوي فرررربو و فررروءو، وفي رررو  رررونوا  د ارررون تعررروليم  

 امود  لرررواج   مرررو نعررر  ابنه مسرررعود و رررلي، وترررو ل ألو تررروي فرررتك العررري الورررمولية وت ن1 ونفوشررريا
حو مرررود نلرررد إقلررريم مررو و اء الن رررر، فقررروم األب واالبرررن بتعمررر  مررو فربررره اتغرررول، ونفلعرررود يف فدمرررة  بيرر  

، و رون نو تروي مييرل إن التعمر  والتورييد وشررو 2النوق وإ ال  نحرواهلم وإدا و تلر  اتنرومق نحسرن إدا و
  لررش  ومة الد رردم يف بنرروء نو ررمة ريد ردو لرره ونمررر بتوررييد قعرر شرروم  يف العو رر1234هررر 631يف نروم 

مول  ل حلل  من نحلالنه  مية ا م بعيد اتدل، ونقروموا يف وار ه مقعرو و نوليرة ونجنرزوا ذلر  ات رل يف 
ن مرل  ررو و ونل نسرق، ن نيفرروا نلرد كفرفتررة وتز ينرره مبيتلر  فنررون الرنقش والتعررو ر وامرر  ن   رر   ررل 

مررة حرول هررذا القعرر فروم لوا ديعررود األمرر وننرردمو مرن اجفروو واألبنرروء وارو ر األمررراء واتالكمري لره دو اد في
مترر  هررذه ات ررو  واتعررل بعضرر و برر عو  ونرر  جممعررود نمرانيررود  ا عررود و ررون ذلرر  إبشرررال نم ررر ات ندارري 

، ومررو  نو ترروي نظرروم الرب ررد وفيررر يف حفررر اآلاب  نلررد امتررداد د وب 3العررينيي الررذ ن قررد نحضرررهم معرره
 .4الععراء يف آايو الوا د

 ررون نو ترروي مليررود  رميررود ن يررل ا لررق، ميرر  اتعوملررة معاملــة هوكــايت لرعــااي  مــن املســلمنيم ـ  5
حي نن نفوه ريغتوي،  رون ال  ير  نرن إ رذاء اتسرلمي، وإحلروت الضرر  مرم، و رون  رود  للمسلمي نلد

اتغوليرة  نن  ستأ ل شأفت م من او ر ال لدان، وتنفيذاد هلذه السيواة د ج نلد  رر و   رو  الويعريوم
مرررن األمرررراء والقرررواد ليرررجل  وشررروا ابتسرررلمي ننرررد نو تررروي حرررل  تغررر  نلررري م و عمرررل نلرررد ا رررال  مرررن م، 
وذام  رروم ريرروء  اهرر  برروذي إن ا ررون وقررول لرره: إنرره  نل رينييررز فررون يف اتنرروم، وننرره أيمررر ابنرره نوَ ترروي 

د حلظررة واحرردو يف تنفيررذ هررذا اتررر بضرررو و العمررل نلررد هررالك اتسررلمي يف ديرر  األق ررو  و و رريه  ال  ررةد
ألن اتسلمي ن  عوا اآلن   رو، واول  يون نلد ن د  م القضوء نلد مل  اتغرول، فلمرو در  نو تروي 
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ه نلرد الفرو  نن هرذا اليرالم  رذب وارو افرةاء، ارتذ يود وا ود للمسرلمي، ند ك بفراو ون هذا احلد  ، 
  ررو  الويعرريوم مررن   هنو ترروي إن نقررد اريتمرروو   رر  حضررر وننرره مررن إررروء نفيرره الظررويل ريغترروي، ن دنررو 

اتغرررول وحيررروم اتمولررر  ونمرررر ابارررتدنوء ذلررر  الراهررر ، و لفررره  ن  عيرررد اررررد  ارررولة رينييرررز فرررون نلرررد 
مسم  من احلوحلر ن ففعل، بعد ذل  قول نو وا:  ن غجل نن تيرون ليرل دنرول حارة وبرهرون حرل  ت ري 

من الميرر  نلررد مرو قررول نو ترروي، ن توريره ا ررون إن الراهرر  م فرأقالعردت مررن اليررذب، والعرعة مررن السرر
واأله: نتعرل اتغولية نم الة ية نم اجثني معود؟ج..فأريروب الراهر : إنر  ننررل الة يرة فقرز، نند رذ قرول 
نو رروا: إن رينييررز فررون  ررون ال  عرررل اررول اتغوليررة وننرر  التعرررل اررول الة يررة، ف أ ررة لغررة إذن بلغرر  

، فلمو أت د الراه  ننه قد افتضك نمره، يل رر ريرواابد، وانرةاه ا ارل 1ابتغولية نو ابلة ية هذا األمر: هل
ونلرد هرذا اتضررك للامير   ذبرره ونفوقره وليرن نو ترروي يل  ردو هررذه الفر رة مترر دون نن  لقررن هرذا الراهرر  

مررن حير  نتيرر ،  د ارود الذنرود يف األفررالت فقرول لره: إنرر  لرن ناررت يك دمر  احةامرود ألفررجل ريغتروي، فعرد
 ألهنررم إفوتنرو ون رردقوؤغ وقررد ااررتمدم ةليتنررو يوقرل لغترروي وكمرترره: نن  فررواد ن رد يم نررن إ ررذاء اتسررلم

القرروو مررن م وبعرروهنم ن رر ك العررويل مسرريراد لنررو ومرروو نمرررغ. و رررول ن ضررود نن اتغررول  ررونوا ن ررد وا قرررا اد  ال 
حلم ررو  ذبيعرررة اتسررلمي، برررل توررق  ررردو هو   ررذبك ني شرريص ا ررررال واحليررواغم األفررررل الرريت  ف رررل

ون توف و، وذام  وم اشةل  ريل مسلم فروفود من السوت، ونفذه إن ال ير ، ونو رد األبرواب، ن َدارد ر 
هللا ر وهررم بذحبرره، واتفررق نن  اه يف السرروت  ريررل تر ررجل مررن الق ارروت، فتعق رره وتسررلق السرر ك، وقيررد ذلرر  

ل القرراان نوابرره للتعقيررق، وننرردمو نملعرروه نلررد مررو ريرررل قررول: إن اتسررلم واررع ه إن بررال  القرراان، فأ ارر
الرريررل الفقرر  قررد احررةم القررونون، وهررذا الة ررجل ترررك القررونون، ألنرره  ررعد إن دا  الفقرر ، ومررذا جنررو اتسررلم 

 .2وقتل الق اوقجل
 
 
  (م 1249ـ  1246هـ = 647ـ  644ـ كيو  خان ) 6

ل، وافتلفوا نلد من خيلفه نلد العر ، فوألم   ابترو  ملر  رب  نحوال اتغو  نلد نثر وفوو نو توي، احل
فوغم  وايو ووداي الق اوت ونحد   و  األمراء ال و ك ن يف نارو رينييز فون يل  يرن مييرل إن نن  ترون 
نرررر  اتغرررول نحررررد مرررن ناررررو نو ترررروي،  رررذل   رررون  رغرررر   واتن  االبرررن ال رررو  ألو ترررروي يف تررروت هررررذا 

ن هنرررررروك فر ررررررق آفررررررر  رررررررل التقيررررررد بو ررررررية ا ررررررون الراحررررررل، وافتيررررررو  حفيررررررده اتنعرررررر  بعررررررد نبيرررررره، و ررررررو
ال فل شرر امون  لييررون فرروغد، ننظررم للمغررول، ونظررراد ترررو  وقرر  مو ررل دون نن  سررتقر اتغررول نلررد  ني 
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معي ىعو  هذه اتسألة وبس   غيوب  يوك االبرن األ ررب نرن اتقرر األ رلجل للمغرول، ميرأم الفر رة 
 هررذا اتنعرر  و ررون مررن بيررن م نوجتيرري نفررو رينييررز فررون، إذ ن اد نن  غتعرر  العررر  لل ررومعي يف ترروت

ابلقررروو، وتوريرررره لتنفيرررذ هررررذه ا  رررة إن معسررررير القررراان  رررريش ريررررا  مررررزود ابلعررردو والعتررررود، ف ررروج النررررد 
نليررره يف   واألت ررروو، ومرررو نن نلمررر  تو ا ينرررو مرررذا التررردب ، حرررل ابد م إب ارررول الرارررل إن نوجتيررري تعتررر

ع  يف هذا الس يل، إذ ندم نوجتيي وم رد ار يل االنترذا ، نا فق، وتعمل نلد ااتمولته إن ريون  و، ف
داد إن مومنرره، وليرررن تو ا ينررو فرروتون يل أتبررره مررذه ا ررووالم، و رررمم  نلررد نن  تررون ابن رررو   ررن قفررل نو

نلررد ن برر  اررنوام يف  يرروك هررذا اتنعرر ، ول لرروغ الغو ررة،  ررو م ت ررذل قعررو ل مررو يف ري رردهو ترردو تربررو 
ارر يل اريتررذاب األقررو ب واألمررراء  نررواو التعرر  واهلرردااي حررل حلررم  األغل يررة إن  ررف و، و ررو وا  هررن 

ايواررت و حلررد إشررو مو،  ررذل  اررنع  هلررو الفر ررة للررتيلص مررن   ررو  الويعرريوم والرروالو الررذ ن  ررونوا 
و ون  هرذه اتررنو غو رة يف  و ون  هلو حوري ة تدند فوممة  ن ل و من مو د موق، ن نحلق  ىدمت و،

الررذ وء واليفرروءو وموحلررعود لل قررة التومررة، و ومتررة نارررا  ا رروتون، و ررون نظمرروء الرر الد  تيررذوهنو نداو لتعقيررق 
نغراحلرر م، فأفررذم تو ا ينررو فرروتون تعررزل مبوررو و تلرر  احلوري ررة األمررراء ون  ررون الدولررة ةررن  ررونوا  تقلرردون 

 ردم تو ا ينو فروتون  مرن نهنرو ن ر ع  متلر  الو قرة الراحبرة    اليرربل يف ن رد نو تروي وننردمو أتواتن
ووريدم نن الظررول  ل رو م يرأو لنارو  ف ت رو، ن ارل  الرارل إن   رو  الويعريوم اتغوليرة مرن دير  

 .1األمرال واألمعو  حلضو  ريلسة القو  لتوي اليت اول  نع  في و  يوك  ديود فوغد ننظم
 للمغولمـ اختيار كيو  خان خاان  هعهم  7

عقد القو  لتروي نلرد حلرفول إحردل ال عر ام غررب منغوليرو، فروقة  نغلر  نم ا1246هر  644ويف نوم 
احلوحلرررر ن انتيررروب  يررروك فررروغد، ننظرررم للمغرررول ولينررره  عترررذ  اتارررود بضرررعفه ومرحلررره ويف الن و رررة ق رررل نن 

لته، فوافررق الميرر  نلررد  تقلررد هررذا اتنعرر  نررزوالد نلررد  غ ررة األمررراء بوررر  نن  يررون احليررم و   ررود يف اررال
ق، ف ذلررر ، نند رررذ فلررر  األمرررراء قالنسررر م، وحلررروا نحرررزمت م، ونريلسررروا  يررروك نلرررد العرررر  ن نفرررذوا اليررر

و  عرروا نمرروم نرشرره، وننلنرروا انتيوبرره  ديررود فرروغد للمغررول وااررتمروا رتفلررون مررذه اتنوارر ة مرردو نارر وو و ررون  
رت، وتررذ ر اتعررود  التو خييررة نن القرراان نومررل  اررول  يرروك  قرروم بتوك رر  األمرروال نلررد األمررراء و ؤارروء الفرر

ا ليفررة معوملررة حسررنة ولينرره اررلمه  اررولة  ل ررو مد ررد وونيررد، نمررو ة لرروا اجدونيليررة، فرررا   عرر  نلرري م 
،  رون  يروك فرون،  ريرالد 2ريوم غض ه، و رف م نذالء م وني، و د نلد كنريم م  داد ريوفرود إن نقعرد حرد

إن الغررزو والفررتك، ف ررو نقرررب الورر ه إن ريررده رينييررز فررون ويل  يررد  سررتقر يف احليررم مغررومراد اررو ابد ميرروالد 
حل لف  نظر األمراء والن الء حلرو و مرانوو نحيوم اليواو وجتن  ا روج نلي رو نو  ر ف رو وأتو ل رو وامرر 
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 رذل   لر  نمرراءه مبعوق ة الذ ن قعروا يف نداء واري  م نو ا تي وا  ولفوم يف اتدو السروبقة نلرد توليتره،  
وقرررررررواده بتاررررررريش اليرررررررو  لفرررررررتك العررررررري النوبيرررررررة ون رررررررد مرررررررذه ات مرررررررة إن القو رررررررد اتغررررررروت اررررررر واتي، 
واوفررد ا لاييتوي  إن إ رررران لفررتك بقيرررة اتمولرر  اجارررالمية، وريعررل لررره السررل ة العليرررو يف اجشرررال نلرررد 

ولر  ا  رو، وون األمر  مسرعود شأون الروم واليررج واتو رل وداي  بيرر، ونعار  امرود، حو مرود نلرد ة
بيرررر ، حو مررررود نلررررد مررررو و اء الن ررررر وتر سررررتون، ونرررري األمرررر  ن غررررون واليررررود نلررررد بررررالد فرااررررون والعرررررات 
ونذ بياون وشروان واللو  و رمون وفو ق ومرل اهلنرد، وقلرد السرل ون   ن الرد ن  ارل نة الرروم ألنره قردم 

ونررزل نفرروه األ رب نررز الررد ن  وقررر  نن  يررون داود العررغ   إن منغوليررو مبنوارر ة تنعرري ه إمربامررو اد للمغررول
 .1اتعرول اببن فيز مليود ايومود لداود الي    وح  تفليا

 ونررر  تو ا ينرررو فررروتون ترررد ن ابتسررريعية، وهلرررذا ه ـ سياســـة كيـــو  خـــان مـــع املســـيحينيم 
وترو انتلرد نرر  ن دم إن األم  قدات  اتسريعجل ابجشررال نلرد تربيرة ابن رو  يروك منرذ العرغر، 

اتغررول قرررب إليرره ريينقوي  الررذي  ررون  عمررل مستوررو اد ووك ررراد ألبيرره، و ررون مررن ق يلررة  را رر ،  ررد ن 
ن ضررود ابتسرريعية، ويل  يترر   يرروك مررذا، بررل قلررده منعرر  الرروكا و، فيررون هلررذ ن الرررريلي أتثرر    رر  

يي مرررن نم رررول األ مرررن نلررد ا رررون اتغررروت، إذ  رررو   ع ررر  ن فرررود شرررد داد نلرررد  نررروايه مرررن اتسررريع
في و انتيوب  يوك قد امتوكم بروفرو لا ، و ذ ر اتف ع بروان نن المعية العومة اليت 2واليرج والروق

ندد من حضرهو من ة لجل الدول األرين ية والوعوب ا وحلرعة لنفروذ اتغرول فقرد حضررهو اثنرون مرن 
هرر وقرد اارتق ل 643م= 1245ة  روابم  ررير  ات خي رو إن نغسر ا ارنىالي نة بع  ممو ال رواب 

، غرر  نن  يرروك ننررردمو قرررن  اررولة ال رررواب ملرر  إن ال ررواب نن  عرررةل 3هررذان اليوهنررون فرر  اارررتق ول
لرره ميرري الت عيررة، فلمررو نود  وحنررو  إن العليررو ونن  قرردم إليرره مرر  اررو ر نمررراء الغرررب ليعلفرروا بسرريودته 

يي ة ل مرول، ون فرق مرو تقر رراد مفعرالد ذ رر فيره م قدم إليه هذه الراولة ات1247ال واب يف هنو ة انة 
. وفال ررررته القررررول ننرررره يف نعررررر  يرررروك فررررون ا تفرررر  شررررأن 4نن اتغررررول يل خيرريرررروا إال للغررررزو والفررررتك

اتسررريعيي نلرررد حررري ننررره يل  رتفررر   ررروم للمسرررلمي وذلررر  بترررأث  نمررره مرررن ري رررة و ونررر  ترررد ن 
 رذل  وريرد األم روء اتسريعيون ال ر رق ة رداد ه اتسريعيي مرن ري رة نفررل،   رابتسيعية وبتأث  وك ر 

لنشررررال نلرررد الورررأون ال  يرررة يف الررر ال  اتغررروت و رررون مرررن نثرررر هرررذه السيوارررة نن شرررون  بعرررو 
 .5التقوليد اتسيعية يف األواو  اتغولية
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 م:1249هر   647ب ـ وكا  كيو  خان، 
ابتو  ملرر  فرروغم  وارريو رب  نحرروال اتغررول، وافتلفرروا نلررد مررن خيلفرره نلررد العررر  فرروألم   احلرر

ووادي الق اول، ونحد   و  األمراء ال و ك ن يف نارو رينييز فرون يل  يرن مييرل إن نن  ترون نرر  
، ويل رضررر إن منغوليررو حلضررو  ريلسررة القو  لترروي الرريت نعرر  في ررو  1اتغررول نحررد مررن نارررو نو ترروي

تقرره نن خيضرر  ابتو  بسرر    يرروك  ديررود فرروغد ننظررم وننرردمو تررون  يرروك فررون احليررم نفررذ نلررد نو
جل منرره بعررفة فو ررة ومررن نارررو نو ترروي بعررفة نومررة ولينرره يل  يررد  عررل إن حرردود  اتوقرر  العرردا

م، نمررو والدترره تو ا ينررو فرروتون، 1249هررر  647ترروم يف  بيرر  ال ررو  اررنةدرقنررد حررل وافرروه األريررل ا 
 .2فقد توفي  ق له بعدو نش ر

نلررد نثررر وفرروو  يرروك فررون، ن اد نو ترروي ش املغــويلم ـ اختيــار منكــو خــاان  هكــرب علــإ العــر  8
ونت ونرره نن  قيموا شررر امون  إمربامرررو اد للمغرررول وليرررن الختررروذ هررذه ا  ررروو،  رررون البرررد مرررن احلعرررول نلرررد 
موافقررة األم  ابتررو  ابنت ررو ه ن رررب األمررراء اررنود ومقومررود فأ رر ك مررن حقرره النظررر يف افتيررو  اتلرروك وتنعرري  م 

يرره   ل ررون نن رضررر إن منغوليررو لعقررد القو  لترروي وتنعرري  ا ررون الد ررد، فرررد نلرري م ونلررد هررذا ن اررلوا إل
ر إن منغوليررو بسر   مرحلره، ويف نفررا الوقر  وريره الرردنوو إن   رو  األمررراء فمعترذ اد بعردم قد ترره نلرد السر

ء نو تروي والقواد للعضرو  إن الق اروت حير   قريم، واجشرةاك يف القو  لتروي النتيروب ا رون، وليرن نبنرو
وريغتوي نو حلوا هذا اجقةا ، ون روا نلد نن  عقرد القو  لتروي يف اتقرر األ رلجل لنييرز فرون ريررايد نلرد 

بعررو اتنرردوبي ونمررو امتنعرروا نلررد الررذهوب إن الق ارروت وا تفرروا  ن نغبرروا نررن م العررودو اتت عررة ونلررد هررذا 
  نقررد القو  لترروي ونررودي مبنيررو إمربامررو اد منيررو وإفوترره فقررد ل رروا دنرروو ابتررو، ونارررنوا إن الق ارروت حيرر

نلد اتغول وتلق  بلق  منيو قاان  ومرذا انتقرل احليرم إن نوالده تولروي الرذ ن مي لرون الفررو ال رو  مرن 
ين تو يل  ين دي  األمرراء ة لري يف هرذا اجريتمروو، نُتفرق نلرد نن  عقرد القو  لتروي لنارو رينييز فون و 

ة الد رردو ورضررره األمررراء والعظمرروء جقرررا  تنعرري  منَيو  فرروغد ننظررم للمغررول مرررو اثنيررة يف م لرر  السررن
م يف من قررة قراقرررو م، 1260هررر ابر ل648بعررفة  ديررة ونقررد القو  لتررروي مررراو نفرررل يف شرر ر ذي احلارررة 

وذل   غرم ننر  اتعو حلري وفيره ننلرن انتيروب منيرو  ديرود وليرن اتنروو ي لسيوارة منيرو يل خيضرعوا هلرذا 
قرا ، وحروولوا تردب  مرفامرو لقلر  نظروم احليرم ابلقروو، فعلرم برذل  منَيرو يف الوقر  اتنوار  ولا القر و ال

نلرد اتترامر ن ق رل تنفيرذ ف   رم، وتررو حقرق مع رم انةفروا  ررم م و ررون منيرو قراان  نروي العرفك نررن م 
، ونفرر اد ملرر  موررو و إال نن األمررراء حررذ وه مغ ررة الت رروون مع ررم، ون ررروا نلررد حلرررو و االقتعررو  مررن م

امود  لواج، فسرد إليه قعة األايند  ون ار و ومفداهرو ننره ننردمو اارتون األاريند  نلرد ن  رر ةولر  
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العويل، ن اد نن  س  حنو اهلند، غ  نن نمراء الدولة ون  وهنو فرريروا نلرد مونتره وختلفروا نرن متوبعتره، ونفرذ  
اريند  نرن نرالج هرذه الوحلر  ون ارل  اروالد إن وك رره  ل مرن م  علرن االارتقالل واالارت داد، فعارز األ

ن ا و الذي ال نظ  له، ونملعه نلد  نعيون نمرا ره ومترردهم، وارأله نرن إجيرود حرل هلرذه اتسرألة فردفل 
ن ارر و مرر  الراررول إحرردل احلرردا ق، ونمررر  ن جُتتَرر   األشرراو  الي رر و مررن ريررذو هو ونن تغرررق شررا ام 

نريرروب، وننرر  يل تف ررم مقعرروده، ونهلرر  األارريند  ر نلررد الفررو  ر األمررراء   ررغ و، فقررول األارريند : لقررد
اتسرررت د ن، ونعررر  نبنررروءهم يف نمرررو ن م، فواتعسرررن منيوقررروآن هرررذا القرررول ونمرررر بضررررب نننررروت األمرررراء 

 1اتعتقلي ووحل  دعود آفر يف ميوهنم.
 ه ـ إصالحات منكوقا ن الداخليةم
لرررنظم اجدا  رررة ننو رررة   ررر و فرررناك يف هرررذا السررر يل جنوحرررود اهرررتم منيوقررروآن ابج رررالحوم الدافليرررة وا

منق ررر  النظررر ، و رررون مرررن نحسرررن احليررروم الرررذ ن اواررروا اتغرررول ايوارررة اب نرررة ، و غرررم حر ررره نلرررد 
التمس   حيوم اليواو وا وفظة نلد آداب اتغول، فإنره نظرراد ل رول معوشررته لألمرم اتتمدنرة ولي ررو 

تغلوبة، فقد أتثر نونود مو و ون  يره الرةل، و نيرر ات روذل، ولريا لره إفتالمه ابتتعضر ن يف األمم ا
 وء، رينرردايد ذ هوا ررة اررول العرريد، ومررن  ررفوته ننرره  ررون ابلررش النوررو  اب نررود يف تسرري  اجدا و متوقررد الرر

اباررالد وايوارريود مرروهراد، ومررذه ا عررول ننررود القرروو واحليو ررة إن مررو نقومرره ريررده رينييررز فررون مررن نظررم 
 .2جمربامو  ة اتغولية ناولي  إدا  ة ايمة، وريعل من و دولة ابلغة القووووه  ا

 ررون ال  فرررت برري مو فررة ونفرررل، ونومررل   ب ـ دســويتي بــني طوا ــف اإلمرباطوريــة املغوليــةم
اتسرريعيي واتسررلمي وال رروذ ي نلررد قرردم اتسرروواو و فررل احلر ررة للاميرر ، إذ دررك للواحررد مررن م  ن 

له يف اتسو ل الد نية يف حر ة اتمة، ونلد الرغم نن منيو  رون  رد ن بعقيردو نارالفه  نوير اآلفر جيود
الوومونية، فإنه  ون  ور د األنيرود ال وذ رة واتسريعية واجارالمية دون تفرقرة نو متييرز، إذ ارلم بوريرود 

 يت ، ومنيرو قروآن يف هرذا  سر  نلرد ايوارة والدتره ))ُاررقو 3إله واحد  ع ده  ل إنسرون حسر مو شروء
بييجل(( اليت نثرم فيه أتث اد    اد، فم  نن هرذه اتررنو  ونر  ترد ن ابتسريعية، إال نهنرو ارلي  ارلو ود 
حسررنود مرر  الرنررواي اتسررلمي، و ونرر  شررد دو الع رر  نلرري م، ال ارريمو األ مررة وموررو   اجاررالم، إذ 

قومر  يف ىرو ل مد ارة نغدق  نلي م الي   من الع واي واهل روم، ويل تقر  ننرد هرذا احلرد برل نهنرو ن
نررل نفقت ررو ا و ررة، ووقفرر  نلي ررو نوقوفررود   رر و وولرر  نلي ررو شرري  اجاررالم ارري  الررد ن ال رروفركي، 
ونينر  اتد ارري، و نرر  شرأون ال ل ررة، و ونرر  تتعردت نلررد الفقررراء واتسرو ي مررن اتسررلمي، وقررد 
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مرو ق  1هرر649ة ارنة ااتمرم نلد هذا النعو مرن فعرل ا ر ام إن نن توفير  يف شر ري ذو احلار
 .2م1251

قوبرل منيوقروآن ارف  لرو ا ابحرةام ون ررم  جـ ـ مشروع التحالف بني املغول واملسـيحينيم
وفودته ودك له  ن  نوير العلموء ال وذ ي واتسلمي يف حر ة اتمة، إال ننه يل  ع ره ريرواابد مقنعرود فيمرو 

نن  سو و لو ا م  دير  اتلروك اتسريعيي إن  تعلق بتيو ن إ ود م  اتسيعيي، بل ننه مل  إليه 
الدفول يف مونتره، وقرد مير  )) وبرروت(( مخسرة نشر ر يف قراقروم ويف الن و رة نرود إن الوروم حير  

،  ررون ا ررون اتغرروت الي رر  ال  ق ررل نن  يررون ارريد يف 3قوبررل لررو ا يف مد نررة نيررو وقرردم إليرره الراررولة
لغررة ال سررومة، إذ نن ن رردقوءه  عتررربون نت ونررود لرره، نمررو ننررداؤه العررويل اررواه، و ونرر  ايواررته ا و رييررة اب

فين غجل ااتأعول شأفت م، نو إفضون م حل  يونوا نت ونود له، و ل مرو اارت وو ))ولريم  وبرروت(( نن 
رعل نليه، هو ننه ااتيلص ونداد  ودقود  ن  تلقد مسوندو موتو قردم نمرراؤهم ل رذل الروالء لسريد 

  فرنسرو يل  سرت   التفروود نلرد ناروق هرذه الوررو  وغرود  )) وبرروت(( قراقروم العويل. نلد نن ملر
م نو داد إن بال  ابتو بعد نن افةت آايو الوار د، ومرن ن إريتروك القوقروك 1254يف نغس ا نوم 

وبالد السالريقة ابألغحلول إن ن مينيرة ومن رو إن نيرو ولقرد )) وبرروت(( يف  رل ميرون مرن االحرةام 
و  ليق براول  قعد ا ون الي  ، وم مو  ين من نمر فإن هذه الرحلرة قرد نمردم ))ولريم والت ايل م

 وبررروت(( مبعلومررروم   رر و مفيررردو نررن اتغرررول، وو ررر  لنررو نرررودامم وم ررو ع م وحيرررومم اجريتمونيرررة، 
وغ  ذل  ةو  ودفه يف  حلته،  مرو و ر  دير  الق و رل والمونروم الريت  رون  تيرون من رو العنعرر 

 .4غوت واليت نفضع و رينييز فونات
يف السنة التولية حليم منيوقوآن، وبعد نن ااتقرم األحروال  س ـ سياسة منكوقا ن اخلارجيةم

الدافلية وختلص من دي  اتنوو ي لسيواته، وريه ننيوته حنرو الغرزو والفرتك والعمرل نلرد تواري   قعرة 
ع رو مرن ق رل وقرد دفعره هرذا التعرميم إن جت يرز اجمربامو  ة، فعمم نلد فتك ال الد الريت يل  تيسرر فت

محلترررري    ترررري، نعرررر  نفرررروه األ ررررغر ))هوال ررررو(( نلررررد  نق إحرررردامهو ون ررررد إليرررره ابلقضرررروء نلررررد 
اجدونيلية وإفضوو ا ليفة الع واجل، ونع  نفروه األوارز ))قروبيالي(( نلرد  نق احلملرة األفررل 

سه للس  حبملة نفرل بقعد االارتيالء نلرد بعرو بفتك نقوليم العي النوبية، وااتعد منيوقوآن نف
 .5األقوليم يف هذه ال الد الفسيعة
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   ـ وقفة للتحليلم
هرر مرن  رو اي شررقود إن بولنردا غررابد، ومرن اري  ا مشروالد إن 639ر و ل  حدود دولة التتو  يف نوم 

الوقرر  هررجل حبررر العرري رينرروابد وهررو إتسرروو  هيرر  يف وقرر  قيواررجل ون رر ع  قرروو التتررو  يف ذلرر  
 القوو األون يف العويل بال منوكو.

ررر  تررون قيررودو التتررو  بعررد ))نو ترروي(( ابنرره )) يرروك بررن نو ترروي((، وقررد  ررون هلررذا ا وقررون الد ررد 
الرررني يف ت  يرر  األقرردام يف الرر الد اتفتوحررة برردالد مررن إحلرروفة بررالد ريد رردو قررد ال  قررول التتررو  نلررد 

و ورييوشر و، ومرن ن فقرد توقفر  الفتوحروم التتو  رة، ويف حفظ النظوم في و، والسي رو نلد شعوم
 ن د هذا ا وقون، وإن يل التتو  روفظون نلد نمال  م الوااعة.

ررررر ابتلرررر  التتررررو  يف فتوحررررومم السرررروبقة النعرررر  الورررررقجل لألمررررة اجاررررالمية، وحلررررموا معظررررم األقرررروليم 
هرذه اتنرومق،  مرو قضروا متومرود اجاالمية يف آايو إن دولت م وقضروا نلرد  رل مظروهر احلضرو و يف 

 نلد ني نوو من اتقوومة يف هذه اتنومق الوااعة، ويل الوحل   ذل  لسنوام    و الحقة.
ررر يررل القسررم األواررز مررن العررويل اجاررالمجل ر والررذي   رردن مررن العرررات إن معررر ر مفرقررود موررتتود، ال 

يف وقرررت م، وإمنرررو إنورررغل نهلررره  يتفرررجل مبوررروهدو اليرررو  التتو  رررة وهرررجل تسرررقز معظرررم ةولررر  العرررويل 
ابلعرانوم الدافلية فيمو بين م وإكداد تفيي م بعو و    و،  ذل   ون القسم الغرريب مرن العرويل 

 االمجل الذي  ضم لي يو وتونا والزا ر واتغرب وغريب نفر قيو مفييود متومود.جا
دمرم  نو سر م ونحرقر  ر ذات األو بيون النعو ل من و الم التتو  وذبك من م مأوم اآلالل، و 

 مدهنم، بل هددوا مد داد حقيقيود نن  عل التتو  إن نقر دا  اليوثولييية النعرانية يف  ومو.
ر وم  نن النعو ل  ؤوا نفعول التتو  إال نن ملروك النعرو ل يف نو اب الغربيرة )فرنسرو وإجنلرةا وإ  وليرو 

ند فرةو مرن الفرةام.. ولرذل   رون ملروك وإتونيو(  ونوا  رون  نن هذه مرحلة مفقتة اول تق  ن
 حلد اتسلمي. 1العلي يي نلد إاتعداد  ومل للتعوون م  التتو 

ررر نفررذم نقو ررد الرريش التتررو ي يف التغرر  بعررد احلمررالم الرريت وري وهررو  إن نو اب، فقررد تررزوج نرردد  
نسررر يود يف   ررر  مرررن قرررودو اتغرررول مرررن فتيررروم نعررررانيوم، وبرررذل  بررردنم الداينرررة النعررررانية تتغلغرررل 

 ال ال  اتغوت، وهذا اوند ن  ر نلد إميونية التعوون بي التتو  والعلي يي.
رررر إارررتمرم احلرررروب العرررلي ية األو بيرررة نلرررد اتسرررلمي يف معرررر والوررروم، و ونررر  معرررر والوررروم يف 

يي، وليررن  ونر  هررذه هرجل آفرر نايم األ رروبيي، وقرد دا  العررراو بذلر  الوقر   رر  حيرم األ  رو 
ي بعض م، ون  ك اتسلمون بي شقجل الرحد بي التتو  من غحية والعلي يي من غحيرة بين م وب

 نفرل، ويل ميتن  اتسلمون من العراو فيمو بين م.
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هرررر ترررويف اتستنعرررر ابهلل ا ليفرررة الع وارررجل، وترررون ا الفرررة ابنررره ))اتستععرررم ابهلل(( 640رررر يف ارررنة 
هرو وإن  رون قرد اشرت ر بي ررو ترالوو القررآن وابلنظرر يف و ون   لش من العمر آنذاك ثالثي نومرود، و 

التفسررر  والفقررره، و  ررررو ننمرررول ا ررر ، إال ننررره يل  يرررن  فقررره   ررر اد يف السيوارررة، ويل  يرررن لررره نلرررم 
ابلرريرررول، فوخترررذ ب ونرررة فواررردو، وإكداد حلرررع  ا الفرررة نمرررو  ونررر  نليررره وارررنأا إبذن هللا تعرررون 

 بذ ره ابلتفعيل.
 اتغرررول وا الفرررة الع وارررية يف العررررات إال شرررر ز حلررريق يف غررررب إقلررريم فرررو ق رررر يل   رررق فو رررال بررري

)غرررررب إ ررررران اآلن(، وهررررو نلررررد قررررد  مررررن األمهيررررة وإن  ررررون حلرررريقود، إذ  ونرررر  تعرررريش فيرررره مو فررررة 
اجدونيليرررة الوررريعية ا  ررررو، و رررونوا نهرررل حررررب وقترررول، وهلرررم قرررالو وحعرررون، فضرررالد نرررن م يعرررة 

فالل دا م م  اتذه  السر  و راهيرة شرد دو لره و رونوا  تعروونون مر  اتيون ال لية، و ونوا نلد 
ننررداء اجاررالم   رر اد، فمرررو  رااررلون التتررو  ومرررو العررلي يي، و ررون اتغررول  ررد  ون وريررودهم، ومرر  
ذلررر  ف رررم ال   مأنرررون هلرررم، ومرررو  رررونوا  رغ رررون يف بقررروء قررروو ذام قيمرررة يف ني ميرررون نلرررد ي رررر 

 .1األ د
 

يل  ين نموم اتغول بعد ااتيال  م نلد نمالك الدولرة  والقضاء علإ اإلمساعيليةم رابعا  م هوالكو
ا وا كميررة ني قرروو تسررت ي  انررةاد مررر ق م حنررو الغرررب و ررون احليرروم اتسررلمون  عرفررون مترروم اتعرفررة نمهيررة 

لررة الدولررة ا وا كميررة،  عرروريز قرروي بيررن م وبرري اتغررول ونلررد  ررل فقررد حررر  منيررو فررون نلررد إنررداد مح
هوال رررو إنرررداداد ايمرررود  يفرررل هلرررو النارررو ، فقرررد ا ارررل اترشرررد ن لييترررربوا ال ر رررق الرررذي ارررول مترررر منررره 
نسو ر هوال و من قراقو م حل شوما هنرر رييعرون، فأقروموا السرو  نلرد األهنرو  العميقرة، ونلرد جمرو ي 

إنر  اآلن نلرد  نق ريريش  ، ن  ارم ألفيره ا  رة الريت  رون نليره نن  ت ع رو حير  قرول لره: 2اتيوه السر عة
    وقوام ال حعر هلو فين غجل نن تس  من تو ان إن إ ران وحوفظ نلد تقوليد رينييرز فرون وقوانينره يف 
اليليرروم والز أرروم وفررص  ررل مررن   يرر  نوامرررك و تانرر  نواهيرر  يف الرقعررة اتمترردو مررن رييعررون حررل 

فأغرقره يف الذلرة وات ونرة مر  نسرو ه  نقو جل بالد معر بل ف  و نرواو ن فر  وننعومر ، نمرو مرن  ععري 
ونبنو رره ونقو برره و ررل مررو  تعلررق برره، وابرردن إبقلرريم ق سررتون يف فرااررون، فيرررب القررالو واحلعررون، فررإذا ابد  
فليفررة بغررداد بتقررد  فرررود ال ونررة، فررال تتعرررد لرره م لقررود، نمررو إذا تيرررب ونعررد فوحلقرره ابآلفررر ن مررن 

 دي  األمو  العقل احلييم والرني السرد د، ونن تيرون يف دير  اهلوليي،  ذل   ن غجل نن جتعل  ا دك يف
األحوال  قظود نوقالد، ونن ختف  نن الرنيرة التيرولي  واترفن، ونن ترفره نرن م، ونمرو الوال رة ا ربرة، فعلير  
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نن تعيررد تعم هررو يف احلررول، وثررق ننرر  بقرروو هللا العظرريم اررول تفررتك ةولرر  األنررداء، حررل  عرر  لرر  في ررو 
، وفررررج هوال رررو نلرررد  نق 1وموررروا ند ررردو، وشررروو  دقررروك فررروتون يف ديررر  القضرررواي والورررأون معرررو  

م ويف مر قررره لقرررجل مسررروندو  وملرررة مرررن نمرررراء 1253هرررر 651رييوررره مرررن قراقرررو م نو رررمة اتغرررول يف ارررنة 
اتغررول الرررذ ن ننررردوا لررره اتأ ررل واتوررررب يف ديررر  اتراحرررل وحر ررروا نلررد نن  نظفررروا ال ر رررق الررريت تقرررر  نن 
 سلي و رييش هوال و من احلاو و واألشواك  مو نندوا السفن لره لع رو  األهنرو  الي ر و،  مرو قروم األمرراء 

، ويف شرر ر شررع ون 2والنرر الء يف تلرر  النررواحجل حبوررد ننررداد   رر و مررن النررد لننضررموم إن ريرريش هوال ررو
وريره إن مد نرة  رش، م و ل رييش هوال و إن درقنرد، ونمضرد مرو ن بعري  ومرود ن ت1255هر 653انة 

وهنرروك و ررله  وفررة األمررراء واأل رروبر يف فرااررون وقرردموا فضررون م وهررداايهم لرره ونقرروم مررذه اتد نررة قرابررة 
ش ر وريه فالهلو ندو  او ل إن اتلوك والسالمي يف ال الد ا روو و ملر  مرن م معوونتره يف   ريم قرالو 

 ن   قرري م نلررد وال ررت م وال  تعرررد هلررم بسرروء،  اجدونيليررة والقضرروء نلرري م ويف مقوبررل ذلرر  تع ررد هلررم
 . 3وهددهم  ن امتنون م نن مسوندته جيرهم إن اهلالك وننه اينزل مم مو  نزل ابجدونيلية

حرر  الفرومميون نلرد نورر دنرومم اجدونيليرة يف ن ريروء الدولرة  قالع اإلمساعيليةم  ـ نشأ 1
لعرررررات، وإكداد نفرررروذ اجدونيليررررة يف نعررررر السررررل ون اجاررررالمية، ولقيرررر  دنررررومم جنوحررررود يف فررررو ق وا

السلاوقجل مليووه، حل ااتولوا نلد ن   ون، ونوروا في و دنرومم يف ن رد كنمري م نمحرد برن ن رد 
اتلر  برن ن ررو ، ومرن تالميرذه احلسررن برن العر و  مررن ن رل مير ، نررز  نبروه إن اليوفرة، ن إن قررم، 

ن رررول الررردنوو مرررن ن رررد اتلررر  برررن ن رررو  ر دانيرررة  ومرررن قرررم، إن الرررري، حيررر  ولرررد احلسرررن ونررررل
هرررر و رررل إن معرررر، بعرررد  حلرررة مليأرررة ابألف رررو  هدفررره مقوبلرررة 471اترررذه  يف العررررات ر ومرررن ارررنة 

اتستنعررر ر اجمرروم الفرروممجل ر وبقررجل يف معررر ن  ررر مررن اررنة، يل رررظ فالهلررو مبقوبلررة اجمرروم، وغررود  
ال عر إن إجتوه السرفينة إن حلر ، ومن رو نرود إن  معر يف افينة م  دونة من الفرجنة، وندل هيوج

ن رررف ون، ومن رررو إن قلعرررة آتررروم، ومرررو ده نظررروم اتلررر  الررروك ر السرررلاوقجل الي ررر  مفارررا اتررردا ق 
النظوميررة الرريت  رردثنو نن ررو يف  توبنررو السررالريقة، ومتيررن ننعررو ه مررن السرري رو نلررد آترروم ر ني نررش 

ارتقر احلسرن العر و  يف آتروم ن ارل الرردنوو إن ا، وترو 4رهرر483العقروب ر واارتون نلرد القلعرة ارنة 
األمرال و ون احلسن الع و   دنو إن نزا  بن ا ليفة اتستنعر ألن اتستنعر قرد فلر  ابنره األ ررب 

، ألن  نزا  من وال ة الع د، وناندهو إن ابنه اتستعلد، و فو احلسن الع و  فل  االبرن األ ررب نرزا
د اتررذه  اجدررونيلجل، الررذي  ع ررجل وال ررة الع ررد لنبررن األ رررب، و ررون احلسررن ذلرر   تنرروىف مرر  نقو رر
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الع و  يف معر نثنروء فلر  اتستنعرر لنبرن األ ررب نرزا ، وترو  فرو هرذا اجريرراء اران يف معرر، ن 
، ونمررل احلسررن بررن العررر و  نلررد توارري   قعرررة 1غود هررو، ودنررو إن نررزا  يف الررر الد الرريت ارري ر نلي رررو

السرررل ون مليوررروه، و رررون دولرررة احلسرررن العررر و  نلرررد العقيررردو اجدونيليرررة الوررريعية  دولتررره بعرررد وفررروو
مت رفررة يف العقيرردو، واحنرفرروا نررن اجاررالم العررعيك، وللرررد نلررد مررزانم اجدونيليررة ال ومنيررة نلرر  نبررو 

، وقد فعل  احلرد   ننره يف  ترويب 2حومد الغزات  توبه اتواوم بفضو ك ال ومنية داحضود جدنوءامم
 نن السالريقة.

م، ا رد  1256هرر   نرو ر 653فرا ذي احلارة ارنة ـ اقـتالع جـاور الدولـة االمساعيليـةم 2
هوال و نوامره بتوق  دي  السفن والزوا ت، وإقومة ريسر نلد هنر رييعرون حير  نرربم قواتره الن رر 

 رو الورتوء متوري ة إن قالو اجدونيلية ونزل يف مرند ش و قون ابلقرب مرن مد نرة بلر  وامضرد هوال 
، ن و ررررل هوال ررررو بعررررد ذلرررر  نلررررد  نق الرررريش الر يسررررجل إن قررررالو اجدونيليررررة احلعررررينة، 3هنرررروك

واات وو ابحليلة ات و، وابلقوو ات و نفرل نن  ستون نلي و الواحدو تلرو األفررل حرل ننت رد مرن آفرر 
  ررن الررد ن م حيرر  يل  سررت   كنرريم اجدونيليررة 1257هررر 654قالن ررم قلعررة اترروم يف نوافررر اررنة 

مورروه، مقوومرررة هوال ررو، فواتسرررلم لرره وق رررل األ د نمومرره وبرررذل  متيررن اتغرررول مررن االارررتيالء ك   افو 
نلررد  ررل قررالو اجدونيليررة الرريت بلررش نررددهو حنررو اتو ررة، والرريت اختررذهو هررفالء اجدررونيليون نو ررو اد هلررم 

اتنومق بل ملر  مرن   رن اني مو لة، ويل  يت  هوال و بالاتيالء نلد قالو اجدونيلية يف تل  
 هارل منردوبي مرن ق لراالد ن فو شوه تسليم دير  قرالو اجدونيليرة يف برالد الوروم، فوارتاوب لره و  

ل هوال رررو لررردنوو النررروق هنررروك إن التسرررليم ننررردمو تعرررل إلررري م الرررراايم  ارررإن برررالد الوررروم ومع رررم 
 .4اتغولية

د هوال رو نلرد مو فرة اجدونيليرة، ارو  بعرد نن قضرخامسا م حتر  اجليوش املغولية حنو بغـدادم 
لتعقيق هدفه ال و ، الذي  ده لره نفروه منيرو فرون، وهرو اجارتيالء نلرد بغرداد، والقضروء نلرد ا الفرة 
الع واررية، الرريت ند  ت ررو الوررييوفة وي رررم نلي ررو مظرروهر الضررع  واجهنيررو ، والواقرر  نن ريررذو  الضررع  

اررية ق ررل جمررا اتغررول مبرردو مو لررة بسرر   نوامررل   رر و ذ رررغ والتفيرر  قررد امترردم إن ريسررم ا الفررة الع و
بعض و يف مو مضد وانذ ر ال عو اآلفر إبذن هللا تعون. لقرد تفيير  الرروابز القو رة الريت  ونر  ترربز 
ا الفررررة الع واررررية مبيتلرررر  األمعررررو  اجاررررالمية، حيرررر  نوررررأم دول ند رررردو وإمررررو ام مسررررتقلة يف قلرررر  

                                                           
 ومو بعدهو. 26 رات    معر، ابن ميسر  1
 .130دولة السالريقة للعاليب  ر 2
 ، نقالد نن ريوم  التوا   .48ري ود اتمولي  للغومدي  ر  3
 .49اتعد  نفسه  ر 4



 158 

ننررردمو بررردن اتغرررول كحف رررم نلرررد اتمولررر  اجارررالمية يف الوررررت  رررون ا ليفرررة ا الفرررة الع وارررية ونمراف رررو و 
 .1م(1258هر 656م 1242 640الع واية يف ذل  الوق  هو اتعتعم ابهلل)

 ملة إىل بغدادماحلري ـ س 1
بعررد نن حقررق هوال ررو فررون هدفرره األول، وهررو القضرروء نلررد مو فررة اجدونيليررة اررو  لتعقيررق هدفرره ال ررو  

م ن ارررل هوال ررو  اررروالد إن ا ليفرررة 1257هرررر 655نلرررد ا الفررة الع وارررية ويف  مضرررون اررنة وهررو القضررروء
معوغة يف قول  من الت د د والونيد ريوء في و: لقد ن النو إلي   النو وقر  فرتك قرالو اتالحردو ومل نرو 

ابلريش ننرد  متردغ نمدداد من الند، ولين  ني رم ال ونة ويل ت ع  الند و ون  آ ة ال ونة واال رود ن
و  ا ررمسرر غ إن ال غرروو، فلررم تراررل إلينررو النررد والتمسرر  العررذ  وال بررد ننرره قررد بلررش دعرر  نلررد لسررون 

، إن اليروم، والرذي حروت 2والعوم، مو حل ابلعلم والعروتي نلرد  رد الريش اتغروت، منرذ ن رد رينييرز فرون
ول حبرم ةرن  رونوا ذوي نظمرة وشرو ة، وذلر   ار ا وا كمية والسلاوقية وملوك الدايتة واالاتبيية وغ ه

هللا القررد  الرردا م، ويل  يررن ابب بغررداد مغلقررود يف وريرره ن ررة مو فررة مررن تلرر  ال وا رر ، واختررذوا من ررو قونرردو 
غلق يف وري نو  غم مولنو من قد و وارل ون؟ ولقرد نعرعنوك مرن ق رل، واآلن نقرول لر   مليود هلم، فيي  

يعرر  بق ضررة  رردك وال تل رر  الوررما ابلوحررل فتتعرر ، ومرر  هررذا احررذ  احلقررد، وا عرروم وال تضرررب ات
فقررد مضررد مررو مضررد، فررإذا نمرروو ا ليفررة، فلي رردم احلعررون و ررردم ا نررودت، و سررلم الرر الد البنرره، ورضررر 

كايدو نو تقوبلتنو، وإذا يل  رد احلضو  ف ال  الد من الوك ر واليمون شوه، والدواترد ، لي لغروه  ارولتنو دون 
واري نرو نن نيرن لره احلقرد، وارن قجل لره نلرد دولتره ورييوره و نيتره، ااتاوب ألمرغ فلرن  يرن  نقعون فإذا

ثر ا الل والدال، فليعي النرد وليعري اروحة القترول فإننرو مترأه ون  و بتره آنمو إذا يل  عش إن النعك و 
فإنر  لرو  نر   تفيررود  وواقفرون لره نلرد اارتعداد، وحينمرو نقرود اليرو  إن بغررداد، منردفعود ب رو و الغضر ،

فسررررول ننزلرررر  مررررن الفلرررر  الرررردوا  واررررول القيرررر  مررررن نليو رررر  إن ناررررفل   …يف السررررموء نو يف األ د
 وألارررد، ولرررن ندو حيرررود يف ةليتررر  وارررأريعل مرررد نت  واقليمررر  ون احلررري  معمرررة للنرررو ، فرررإذا ن دم نن 

. 3ن إ ادو هللا فرررظ  ناررر  وناررررت  فوارررتم  لنعرررعجل مبسرررم  العقرررل والرررذ وء، وإال فسرررأ ل  يررر  تيرررو 
اتتمرر   …و فررو اتعتعررم بورردو و د نلررد هوال ررو براررولة  ل ررو احتقررو  قررول في ررو: ن  ررو الورروب احلرردمل
ومهررود نن نمررره تقعررر العمررر، ومررن يررن نفسرره اي ررود ومتغل ررود نلررد ديرر  العررويل مغررةاد يف  ررومي مررن اجق ررول، م

  علم األم  ننه من الوررت إن الغررب وننره مرن  ل  م  شيأود لن جتده؟ نالتقضوء مربم، ونمر ايم، توذا 
اتلرروك إن الوررعوذ ن ومررن الورريوع إن ال رروب ةررن  فمنررون ابهلل و عملررون ابلررد ن،  ل ررم ن يررد هررذا الرر ال  

سررم األمررو  يف إ ررران ن اتوريرره من ررو إن بررالد تررو ان، حب  مرر  الوررتوم اررأبدن  ورينررود ت. إنرر  حينمررو نشرر
                                                           

 .50ري ود اتمولي   ر 1
 .54اتعد  نفسه  ر 2
 .256ريوم  التوا    نقالد نن اتغول للعيود  ر 3
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راب، غرر  ن  ال ن  ررد  ونند ررذ ايعرر  وريرره األ د ةلررف ابلقلررق واالحلرر ونحلرر   ررل شرريص يف موحلررعه،
احلقررد وا عرروم وال نن نشررةي حلررر  النرروق وإ ررذا  م،  مررو ننرر  ال نبغررد مررن و اء تررردد اليررو  نن تل ررج 
نلسررنة الرنيررة ابتررد  نو القررد  فعو ررود وننرر  مرر  ا وقررون هوال ررو فررون قلرر  واحررد ولسررون واحررد، وإذا  

شرأن  ىنرودت  نيريت وحعروهنم، فوارل  مر رق الرود ونرد إن فراارون،  فمرو و برذو  ا  رة  ن  م لجل ترز 
وإن  نرر  تر رررد احلررررب والقترررول، فرررال تتررروا  حلظررة وال تعترررذ ، إذا اارررتقر  ن ررر  نلرررد احلررررب، نن ت نلوفرررود 

احلرررررب مفلفررررة مررررن الفراررررون والرريولررررة وهررررم متررررأه ون للقتررررول، ونهنررررم لي رررر وا الغ ررررو  مررررن مرررروء ال عررررر وقرررر  
. و ررل  اررل ا ليفررة إن هوال ررو، فلمرو املرر  هررذا نلررد  اررولة ا ليفرة، ونلررم مبررو حلررق  اررله مررن 1وال عرون

نذل العومررة يف بغررداد، غضرر  غضرر ود شررد داد، وننررود  اررل اتعتعررم، ومحل ررم  اررولة نفرررل تتضررمن إنررذا اد 
ول، والعار  والغررو  ابلدولرة هنو يود له،  ريش يف هلارة شرد دو ننيفرة، إذ  قرول: لقرد فتنر  حر  الروه واتر

الفونية، حبي  ننه يل  عد  فثر في  نعك النو عي اب   وإن يف نذني  وقراد، فرال تسرم  نعرك اتورفقي 
مر ررق آابك ونريردادك، وإذن فعلير  نن تيرون مسررتعداد للعررب والقترول فرإ  متوريرره إن  نرنولقرد احنرفر  

، 2  نلررد شررو لة نفرررل فتلرر  هررجل مورريأة هللا العظرريمبغررداد  رريش  ولنمررل والررراد، ولررو ريرررل ارريل الفلرر
وق ررل نن  قرردم هوال ررو نلررد غررزو بغررداد، ااتوررو  اتنامرري، فيمررو  تعلررق  حيرروم النارروم وموالرر  السررعد 
والنعا، نمو الفليجل حسوم الد ن الذي ريوء برفقرة هوال رو مرن ق رل فرون اتغرول األنظرم ))منيوقروآن(( 

الع وارجل ورررر  نلرد نن مينر  هوال ررو مرن االقردام نلررد غرزو بغررداد، فقرد  رون اررنيود  ع ر  نلرد ا ليفررة 
فرررا   ف ررد لرره نن هررذه احلملررة  رردمل فررالال يف نظررروم اليررون، فضررالد نلررد نهنررو اررول تيررون وابالد نلرررد 
ا ررون نفسرره، فيررون ةررو قولرره لرره: احلقيقررة نن  ررل ملرر   جتواررر ر حررل هررذه اللعظررة ر نلررد قعررد ا الفررة 

غداد يل   ق له العرر  وال احليروو، وإذا نىب اتلر  نن  سرتم  إن نعرو عجل، ومتسر  والزح  ابليش نلد ب
 مبورونه فسينتج ننه اتة معو      و:

 ر متوم ا يول  ل و، وميرد النود.
 ر لن ت ل  الوما.

 ر لن  نزل الن وم يف األ د.
 ر لن  نزل ات ر.

 ر م   اي  شد دو، و عو  العويل من الزالكل.
 .3ا ون األنظم يف هذا العوم ر ميوم

                                                           
 .347وهر محودو  رواث ق احلروب العلي ية والغزو اتغوت، امد م 1
 .256ريوم  التوا    نقالد نن اتغول للعيود  ر 2
 .259اتغول  ر 3
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ونمرررو األمرررراء فقرررد قرررولوا: إن الرررذهوب إن بغرررداد هرررو نررري اتعرررلعة، وبعرررد ذلررر  اارررتدند هوال رررو فرررون 
))نع  الد ن ال واجل(( الاتوو ته، وتو  ون  يره ا ليفة، و عمل نلد إاقومه، فقد نقو  ل مرو قولره 

ل دون إقدامه نلد الغزو، ويل  قر  ننرد هرذا احلرد، حسوم الد ن، وممأن هوال و  نه ال توريد موان   و 
بررل  ف ررد وري ررة نظررره ابحلاررج القو ررة الرريت تيررذب ن رروءو حسرروم الررد ن، فررذ ر نن الي رر  ن مررن ن ررعوب 
الراررول  ررلد هللا نليرره واررلم مرروتوا يف الرردفوو نررن الررد ن، ومرر  ذلرر  يل تقرر  ن ررة  و ثررة، وإذا قيررل نن ذلرر  

النوق قد فرريوا نلد هذه األارو وقتلوا من م بعرو ا لفروء، دون نن  فو  ب   الع وق، فإن الي   من
ررردمل ني فلررل، ونفررذ نعرر  ال واررجل  تم ررل ب رروهر بررن احلسرري قو ررد اتررأمون الررذي قتررل امررد األمرري، 

 .1وابألمراء الذ ن قتلوا اتتو ل واتنتعر واتعتز وغ هم
 
تتعرررك رييررو  اتغررول مررن نمرررال بررالد  ونلررد إثررر ذلرر  ن ررد  هوال ررو نمررره  ن ـ حصــار بغــدادم 2

الررروم نررن مر ررق إ بررل واتو ررل متا ررة حنررو بغررداد لتعو رررهو مررن ال ررة الغربيررة، وتنتظررر حررل تعررل إلرري م 
هوال رررو فقرررد إجتررره ابلنرررو  األ سرررر إن  درييرررو  هوال رررو مرررن النوحيرررة الوررررقية، نمرررو  يتوبوقرررو نحسرررن قررروا

،  مرو ننفرذ إلي رو بعرو نمرراء اتغرول نرن مر رق  روارتون العو مة الع واية نن مر ق لو ارتون، وفوكارتون
م نرررزل هوال رررو مرررن مهرررذان إن دريلرررة نرررن مر رررق  رمونوررروه 1257هرررر 625احلوليرررة، ويف نوا رررل ا ررررم ارررنة 

وحلررروان، و رررون معررره يف تلررر  الغرررزوو األمررر  ن غرررون وا واريرررة نعررر  الرررد ن ال وارررجل والررروك ر اررري  الرررد ن 
لررو  ، وقرررد ااررت وو هوال ررو نن  سررتميل إن ريون رره ارريون األمرررو ن ، ونررالء الررد ن ن رروء ا2ال ينياررجل

ال ليررة اتتومخررة للعرررات بواارر ة األمرروال الرريت  ررون   ررذهلو هلررم،  مررو ااررت وو نن  ضررم إليرره   رر  مررن رينررود 
. و رررون برررد  الرررد ن لفلرررف  ررروح  اتو رررل واألاتبررر  نبرررو بيرررر يف إقلررريم فرررو ق ةرررن نمررردوا 3ارررليمون شررروه

الرريول، وتو انت د حود القوام اتغولية ونقوم هوال و معسيره يف يوهر بغداد مرن الررت، هوال و ابتول و 
ا  العرررغ  نن ررررول دون اارررتقرا  دحررروول الررريش الرررذي ننرررده ا ليفرررة بقيرررودو جموهرررد الرررد ن آ  ررر  الدوانررر

د  ررد اتغررول، ود لقرروا حررتف م نلررنرراتغرول يف نمررو ن م، فيررون نعرري ه اهلزميررة اتنيرررو، وقتررل نرردد   رر  مررن ال
م 1258هررر 656مررن ا رررم  22فلررم  سرر  جموهررد الررد ن إال احلرررب مرر  قليررل مررن نت ونرره، ويف  رروم الرر الاثء 

نحيررم احلعررو  حررول مد نررة بغررداد، وااررتمر حررل هنو ررة هررذا الورر ر، ويف فررالل تلرر  الفررةو  ررون اتغررول 
م نلررررد القسررررم الورررررقجل مررررن   لقررررون  ررررد التير رررر  يف اتد نررررة، و فتعررررون األبررررراج حررررل ااررررتولوا مامرررروم

 .4التععينوم
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وتررو  نل ا ليفررة حرررج موقفرره، ن اد نن   ررد اتغررول و  نرري م نررن نررزم م نلررد  ـ مفاوضــات النهايــةم 3

، ولأ ا ليفرة إن  رد قه 1إمتوم الفتك وذل  إب اول الرال واهلدااي، ولين هوال و يل  ستا  هلذا النداء
وذا  فعررل؟ واشررو  إليرره الرروك ر نن خيرررج تقوبلررة هوال ررو بنفسرره ليررجل مف ررد الررد ن العلقمررجل الورريعجل واررأله مرر

جيري معه مفووحلوم، وذه  الرال إن هوال و ختربه بقدوم ا ليفة، فأمر هوال و نن أيا ا ليفرة وليرن 
لرريا وحررده، بررل نليرره نن أيا معرره بي ررو   ريررول دولترره، ووك ا رره وفق رروء اتد نررة، ونلمرروء اجاررالم، ونمررراء 

واألنيررون، حررل رضررروا ديعررود اتفووحلرروم وبررذل  تعرر ك اتفووحلرروم ر  مررو  ررزنم هوال ررو ر ملزمررة النرروق 
للامي ، ود  ا ليفة   و  قومره، وفررج بنفسره يف وفرد م ير  إن فيمرة هوال رو فرو ج األاروا  الوررقية 

ه، وتالحقر  ل غداد، فرج وقد  ارم الدموو يف نينيه، وجتمد الدموء يف نروقه، وتسو ن  حلرابم قل ر
ننفواررره، لقرررد فررررج ا ليفرررة ذلررريالد م ينرررود، وهرررو الرررذي  رررون  سرررتق ل يف قعرررره وفرررود األمرررراء واتلررروك، و رررون 
نريرررداده األقررردمون  قرررودون الررردنيو مرررن تلررر  الررردا  الررريت فررررج من رررو ا ليفرررة اآلن، و رررون الوفرررد   ررر اد  ضرررم 

لعلقمرجل، واقرةب الوفرد مرن فيمرة هوال رو، ا عمو ة من ن وبر بغداد، و ون فيه ابل    وك ره مف د الرد ن ا
ولين ق ل الدفول نلد كنيم التتو  انةد الوفد فرقة من احلرق اتليجل التتو ي، ويل  سمعوا ليل الوفرد 
ابلررررردفول نلرررررد هوال رررررو برررررل قرررررولوا: إن ا ليفرررررة اررررريدفل ومعررررره اررررر عة نورررررر  ريرررررل فقرررررز، نمرررررو ال ررررروقون 

ودفررل ا ليفررة ومعرره  ريولرره وحارر  ننرره بقيررة الوفررد،  فسييضررعون ر  مررو  قررول احلرررق ر للتفترريش الرردقيق،
للقترلجج قترل الوفرد بيوملره إال ا ليفرة والرذ ن  رونوا  …ولينه يل خيضعوا لتفتيش نو غ ه، برل نفرذوا ديعرود 

معه قتل  رباء القوم، ووك اء ا ليفة، وننيون ال لد، ون عوب الرني، وفق روء ونلمروء ا الفرة الع وارية، ويل 
فررة ألن هوال ررو  ررون  ر ررد ااررتيدامه يف نشرريوء نفرررل، وبرردن هوال ررو  عررد  األوامررر يف ننرر   قتررل ا لي

وتيررررب وا توررر  ا ليفرررة نن وفرررده قرررد قترررل بيوملررره ونررررل نن التترررو  ونم ررروهلم ال ن رررد هلرررم وال نمرررون  ال 
 و د م األوامر من هوال و إن ا ليفة: 10 رغ ون يف مفمن إالد وال ذمةد  التوبة : آ ة ، 

ر نلد ا ليفة نن  عد  نوامره ألهل بغداد ابلقوء ني اال ، واالمتنوو نن ني مقوومة، وقرد  رون  ن
 ذل  نمراد ا الد، ألن معظم ايون اتد نة ال  ست يعون محل السال ، وال  رغ ون يف ذل  ن الد.

  نلررد  ب ر  قيررد ا ليفررة الع واررجل، و سرروت إن اتد نررة،  رارر  يف نغاللرره، وذلرر  ليررجل  رردل التتررو
 نرروك الع وارريي، ونلررد نمررو ن الررذه  والفضررة والتعرر  ال مينررة و ررل مررو لرره قيمررة نفيسررة يف قعررو  

 .2ا الفة ويف بي  اتول

                                                           
 .262اتعد  نفسه  ر 1
 .150، 149قعة التتو   ر 2
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ريررر ر  رررتم قتررل ولررردي ا ليفرررة نمرروم نينيررره، فقترررل الولرررد األ رررب نمحرررد نبرررو الع رروق و رررذل  قترررل الولرررد 
بررو اتنوقرر ،  مررو  ررتم ناررر نفرروام و ررتم ناررر ال ولرر  م ررو ك ن …األواررز ن ررد الرررمحن نبررو الفضررو ل

 ا ليفة فوممة وفدجية ومر .
د ر نن  سرررتدنجل مرررن بغرررداد بعرررو الرريرررول بعيرررن م وهرررفالء هرررم الرريرررول الرررذ ن ذ رررر ابرررن العلقمرررجل 
ندوءهم هلوال و، و ونوا من نلموء السرنة، و رون ابرن العلقمرجل  يرن هلرم  راهيرة شرد دو، وابلفعرل ل 

مررن م خيرررج مررن بيترره ومعرره نوالده ونسرروؤه فيررذه  إن ميررون فررو ج ااررتدنوؤهم ديعررود فيررون الرريررل 
بغرداد نينره التترو   روا  اتقروبر، فيرذبك العرويل  مرو ترذبك الوروو، وتففرذ نسروؤه ونوالده إمرو للسرر  نو 
للقتل، لقد  ون األمر مأاوو بيل اتقو يا وذبرك نلرد هرذه العرو و نارتوذ دا  ا الفرة الوري  ارجل 

ورري  بررن الفرررج بررن الرروكي، وذبررك نوالده ال الثررة ن ررد هللا، ن ررد الرررمحن، ون ررد الررد ن  وارر  بررن ال
اليرررر ، وذبرررك ا وهرررد جموهرررد الرررد ن آ  ررر  كميلررره ارررليمون شررروه اللرررذان قرررودا الررردنوو إن ال رررود يف 
بغداد، وذبك شي  الوريوع ومرفدب ا ليفرة ومربيره  رد  الرد ن نلرجل برن النيرو ، ن ذبرك بعرد هرفالء 

ريد واأل مررة ومحلرررة القرررآن، و رررل هرررذا وا ليفررة حرررجل  ورروهد و نل نن هوال رررو  تعومرررل ف  رروء اتسرررو
تعرومالد ودايد مرر  ابررن العلقمررجل الروك ر ا ررو ن وند ك بوحلررو  العالقررة بين مرو وانيوررف  نمومرره احلقررو ق 

 .1بيومل و، ونلم النتو ج اتةت ة نلد توايد األمر لغ  نهله، ولين بعد فوام األوان
 

بعد نن نلقد نهل اتد نة السال  وبعد نن قتل  هذه العرفوو، وبعرد إن إنسروب  حة بغدادمـ استبا 4
، ونتروا نلرد  2ريند هوال و إن شوا و بغداد واوو هو اتيتلفة، ن د  هوال و نمره الوني  ابات وحة بغداد

ارل وا مرو مرو مرن  ل مو في و، فيربوا اتسوريد بقعد احلعول نلد ق ومو اتذه ة وهدموا القعرو  بعرد نن 
 ررر  غد و ونابحررروا القترررل والن ررر  وارررف  الررردموء، و رررون اارررت تو  اتغرررول ابلنفررروق ابلغرررود حرررد الفظونرررة، 

، 3ف ول نن نحدهم دفل كقوقرود، وقترل ن بعري مفرالد شرفقة منره و محرة حري نلرم نن نم رومم قرتلن مرن ق رل
، ويل  قتعررر التترو  نلررد قترل الرريررول 4نسرمة  نرردد القتلرد بنعررو مثومنو رة نلرر يو قرد  اتعتردلون مررن اترف ف

األقوايء فقز، وإمنو  ونوا  قتلون الي ول والوريوع، و رونوا  قتلرون النسروء إال مرن ااتعسرنوه مرن ن، فرإهنن  
، ويل  سررلم إال مررن افتفررد يف بأررر نو قنرروو، وقررد ااررتمرم هررذه الغررو و ن بعرري  ومررود، 5 ررونوا أيفررذوهنو ارر يود 

 ان يف  رررل ريونررر ، فولت مررر   رررل مرررو  رررودف و، ونتررر  نلرررد األفضرررر واليررروبا، انررردلع  في رررو نلسرررنة النررر

                                                           
 .151قعة التتو   ر 1
 .151اتعد  نفسه  ر 2
 .265غول للعيود  رات 3
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، وننردمو 1وفرب  ن  رر األبنيرة وريروم  ا ليفرة، ومور د اجمروم موارد اليرويم، وق رو  ا لفروء يف الر روفة
دفل هوال و مد نة بغداد، قعد قعر ا الفة، وريلا يف اتيمنة، واحتفرل مر  األمرراء برذل  اليروم، ونمرر 

  ا ليفة، وقول له: نن  اتضي  وحنن الضيول فيا  نلير  نن تقروم بوارير  الضريوفة، فعردت إبحضو
ا ليفة قوله، و ون  رتعد فرقود وفوفود وااتول  نليه الدهوة وانةاه الرذهول، لد ريرة ننره يل  عرد  عررل ن رن 

نرررو ، ونفررروق وحلررر  مفررروتيك فزا نررره، فرررأمر بيسرررر األقفرررول، وإفرررراج نلفررري مرررن ال يررروب، ونوررررو آالل د 
ومر ررعوم، وريررواهر ند رردو، قرردم و هد ررة هلوال ررو فررون الررذي يل  عررر تلرر  األشرريوء التفررواتد، ووكن ررو نلررد 
نت ونرره، ن قررول لليليفررة: هررذه األمرروال الرريت متلي ررو نلررد ارر ك األ د نمرهررو واحلررك، وهررذه تعررد غنيمررة، 

، فمو هجل ون رن توريرد؟ نند رذ فتيون من نعي  رينودغ، واآلن نر د نن تيو  لنو نن األموال والدفو ن
انرررةل ا ليفرررة بوريرررود حرررود ةلررروء ابلرررذه  وارررز القعرررر، فلمرررو حفرررروا ذلررر  اتيرررون وريرررودوه ةلررروءاد 
ابلذه  اجبر ز، و ون   ل ق عة منه تزن مو ة م قول، ن نمرر هوال رو  ن رعروا حررم ا ليفرة وحوشريته، 

، وننرردمو وقرر  ا ليفررة نلررد تعررداد نسررو ه قررول يف 2وا ارر عمو ة مررن النسرروء والسرررااي ونلفررود مررن ا رردمدفوريرر
تضرو: نمنعر  تلر  النسروو الال رجل يل  يرن   لر  نلري ن حلروء الورما وال نرو  القمرر، فرأمر هوال رو  ن 
خيتو  من بين ن مو رة مرن النسروو ةرن هرن مرن اقو بره وا   روم إليره، ن  رير  إن معسريره لريالد ويف العر و   

 رذه  إن اتد نرة ليضر ز نمروال ا ليفرة وخيرري رو، فامر  هرذا  رل مرو  رون   ل  قو ده ))اروجنوت((  ن
. ونفرر اد بعررد نن اررف  هوال ررو مررن الرردموء مررو اررف ، 3ا لفروء الع وارريون قررد ادفررروه فررالل مخسررة قرررون

وبعررد نن فرررب مررو فرررب، ن ررد  نمررره ابليرر  نررن القتررل، و ن  نعرررل  ررل إن نملرره،  قررول ابررن   رر : 
ابألمررون فرررج مررن  رر  األ د مررن  ررون ابت رروم  واتقرروبر  ررأهنم اترروتد إذا ن ورروا مررن  وتررو نررودي ب غررداد

ق و هم، ولقد ننير بعض م بعض م بعضود فال  عررل الوالرد ولرده وال األع نفروه، ونفرذهم الروابء الورد د، 
 .4فتفونوا وتالحقوا مبن ا ق م من القتلد

 
ا ليفررة معوملررة ارريأة للغو ررة، حبيرر  ننرره حرررم نليرره نومررل هوال ررو  ـ مقتــل اخلليفــة املعتصــم ل م 5

ال عوم، فلمو نحا ا ليفة ابلروو ملر  معومرود، فقردم لره هوال رو م قرود ةلروءاد ابلرذه ، ونمرره نن أي رل، 
فررررد نليررره هوال رررو: إذا  نررر  تعررررل نن الرررذه  ال  ف رررل  …فقرررول ا ليفرررة:  يررر  مييرررن ن رررل الرررذه ؟

نررودك حررل  عررونوا لرر  مليرر  اتررو ومل مررن هامرروم هررذا الرريش فلمرروذا احتفظرر  برره ويل توكنرره نلررد ري
اتغرررر ؟ ويل يل  رررررول تلررررر  األبرررررواب احلد د رررررة إن ارررر وم، وتسررررررو إن شررررروما هنرررررر رييعرررررون لتعرررررول دون 

                                                           
 .293ر  292بغداد يف ن د ا الفة الع واية تردة بو  فرنسيا  ر 1
 .266، اتغول  ر271ات     تعر الدول  ر 2
 .266، اتغول للعيود  ر302ر  300ريوم  التوا     ر 3
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. فقرررول هوال رررو: ومرررو ارررول جيرررري نليررر  نمنرررو هرررو  1فأريررروب ا ليفرررة: هيرررذا  رررون تقرررد ر هللا …ن رررو ي؟
هوال رو ننرردمو وريره هررذه األارألة إن ا ليفرة لررزم العرم  ويل رررر  رذل  تقرد ر هللا. ويف  وا ررة نفررل نن 

. ونمررو نررن الييفيررة الرريت قتررل مررو اتستععررم، فإهنررو الكالرر  مسررألة  يتنف ررو الغمررود، إذا تضررو ب  2ريررواابد 
في و  واايم اتف في، ولعرل ناب الفرداء مي رل لنرو افرتالل الررواايم ىعرو  قترل اتستععرم مت ريالد واحلرعود 

ل، ويل  ق  االمالو نلرد  يفيرة قتلره، فقيرل فنرق، وقيرل وحلر  يف نردل و فسروه حرل مروم، وقيرل حي قو
، واشررت رم برري اتررف في قتررل اتستععررم يف 3غرررت يف دريلررة، وخيررتم ن و ترره بقولرره: وهللا ننلررم حبقيقررة ذلرر 

ستععررم، قيررل يف و  يل افتررو  هوال ررو هررذه ال ر قررة يف قتررل اتر   فسرره إن إن مرروم. والسررفال ات ررلغرررا و 
 ترب ر ذل  نمو  من و:

ن ر شررق نلررد مستوررو ي هوال ررو فررون مررن اتسررلمي نن  رررات دم ا ليفررة وهررو نمرر  اتررفمني وكنرريم م 
الرررد   فعرررذ وا ا رررون اتغررروت نن  قررردم نلرررد تلررر  الفعلرررة، حرررل نهنرررم لررر ون نن نحرررد اتنامررري قرررول 

، ويف هرررذه اتررررو 4 مظلمرررود وتظ رررر نالمررروم القيومرررةهلوال رررو: إذا قترررل ا ليفرررة، فرررإن العرررويل  عررر  ااررروداد 
ن ضرود نفررد نعر  الررد ن ال وارجل هررذا االدنروء ون ررد  ا ره برباهرري نمليرة ت  رر  نن نردو فلفرروء مرن برر  
الع رروق قتلرروا ويل ررردمل فلررل  ررذ ر، فلمررو  ررمم هوال ررو نلررد قتلرره، احررةك مررن نن  ر ررق دمرره فقتلرره 

 ابل ر قة السولفة الذ ر.
سرلمي وإمنرو ريررايد نلرد  و اتستععرم دون نن  ر رق دمره، ال فوفرود مرن  رذ ر العلمروء اتب ر قتل هوال 

نررودو اتغررول،  مررو اشررو  إن ذلرر  النرررو ري إذا  قررول: ورييررا اب ليفررة إن هوال ررو فررأمر نن جيعرررل يف 
ريولق و رداق   ريرل ا يرل، ففعرل بره ذلر  حرل مروم،  مرو ذ ررغه يف نف رو  الدولرة الع وارية، ومرن 

. و قول ابن فلدون: وق و نلد اتستععرم 5ودو التتو  نهنم ال  سفيون دموء اتلوك واأل وبر غول ود ن
.  رون رينييرز فرون ميرو ق تقوليرد قومره الريت  6فودع ابتعروول يف نردل جتوفيرود نرن ارف  دمره برزنم م

األنفررروق  ونررر   ررررم إ اقرررة دم كنررريم ني ق يلرررة جيرررري يف نروقررره الررردم اتليرررجل و سرررتعملون مر قرررة مخرررد 
    حلغز نقموة ثقيلة.

ونلررد هررذا   رردو نن السرر   ال ررو  هررو األ ريررك، ألن اتغررول حررل يف دفررن م للمستععررم، ريررروا نلررد 
انن م وتقوليردهم، إذ دفنروه يف ميرون جم رول، لد ريرة نن السريومجل  نقرل نرن الرذه  قولره: ومرو نينره 

فقتل  روم األ بعروء الرابر  نورر  رفر ويل  دفن، و قول ابن الغومجل: نمر السل ون ر ني هوال و ر بقتله،
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. واتعررول يف ارالمي اتغرول 1  رت دمه، بل ريعل يف غرا ه و فا حل موم ودفرن ونفرجل نثرر قرربه
ونمرا  م نهنم  ونوا  دفنون مرواتهم يف موحلر  بعيرد نرن العمرران، وجيعلرون ق رو هم مرن األاررا  اتيفيرة 

هرررر( 703ر  694حرررل ريررروء السرررل ون غررروكان فرررون ) وهيرررذا يرررل اتغرررول اررروفظي نلرررد هرررذا التقليرررد
وانتنررق اجاررالم، فأب ررل هررذه العررودو، وبررل لنفسرره مقررربو   رر و  لتيررون مقررر دفنرره، فيررون بررذل  نول 

 .2ال ون من االمي اتغول،  دفن يف مقربو يوهرو
 
مراهنرررو بعرررد نن نل هوال رررو ورييوررره اتغررروت التترررو ي، قترررل نهررروت بغرررداد، ون ـ اخلـــراب احلضـــارام 6

ل تل  احلضو و اجنسونية، فأمر هوال و، قودته ورييوشه بعد القترل والرذبك، هنر   ومعوت و احلضو  ة وواو
بغررداد فعررومل رينررد اتغررول والتتررو  فسرروداد يف اتد نرررة الرريت مررو  فرروا نررن حلرررمو ابتنانيقرروم إال بعرررد نن  نوا 

  واتردا ق واتيت روم ونشرعلوا النر ان في رو ن  ر مسو ن و وناواق و ن  ع    ومود، حرل اتسروريد والوامر
ن ضررود، حبيرر  يلرر  النرر ان تتررأريج ليرروت ند رردو تسرر   وهوريررة يف حلرر  الظررالم، وقررد هنرر  اتغررول  ررل 
الةامل الذي امتليه ا لفوء الع وايون ونهروت بغرداد مرن ناثمل واراود ونقمورة مرن حر رر ونق رون و ترون، 

وبعرد هرذه األ بعري  ومرود مرن  3)ودام القتل والن   ن بعي  ومرود وقسوميز، واروج ا يل ونفرشة وبسز، )
التير رر  والتمز ررق ن رر ع  بغررداد يف حولررة مررن الرردمو  وا ررراب ال تعرردق و العيررون، حرردثنو نحررد العلمرروء 
الذ ن كا وهو بعد تل  اليو ثة اليربل فقول: وافيت رو بلردو فوليرة، ونمرة ابليرة، ودمنرة حو لرة، وانرة ريو لرة، 

اد فوو ررة، ونرا ررود اب يررة، وقرد  حررل نن ررو ارريوهنو وابم نن ررو ق وهنرو ومتزقرروا يف الرر الد، ونزلرروا بيررل وقعرو  
واد ، وقعررو هو اتورريدو م دومررة، ونعموؤهررو مسررلوبة معدومررة، موحوررة لفقررد ق وهنررو اب يررة، تسررفجل نلي ررو 

  و:الراي  السوفية ف ل نرل هلم من ابقية؟ فوقف  نبيي و ،اندب   بون و ومن  ون في
 ونندب نمالهلو ات و   
 ونبيجل نلد فرقة الظوننينو       
 فلو ذه   مقلة ابل يوء   
 4لفر  الغرام لينو نمينو       

 
وقررد ااررت دف  ميت ررة بغررداد العظيمررة وهررجل ننظررم ميت ررة نلررد وريرره األ د يف ذلرر  الزمررون، وهررجل الرردا  

، دع  في و  ل العلروم واآلداب والفنرون اليت  ون   وي نعو و فير اتسلمي يف ن  ر من اتمو ة نوم
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ونلوم شرنية  تفسر  القررآن نو احلرد   والفقره والعقيردو، واألفرالت ومرن نلروم حيوتيرة،  ول ر  والفلر  
واهلنداة والييميوء والفيزايء والغرافيو ونلوم األ د، ومرن نلروم إنسرونية  ولسيوارة واالقتعرود واالريتمروو 

غر  ذلر ، هرذا ابجحلروفة إن مال ري األبيروم مرن الورعر، ونوررام اآلالل واألدب والتو    والفلسفة، و 
من القعص والن ر، فإن إحلف  إن  ل مو ا ق الةدوم اتيتلفة ليل العلوم األرين يرة ارواء اليوغنيرة نو 
الفو اررية نو اهلند ررة نو غرر  ذلرر ، نلمرر  حاررم ا سررو و احلضررو  ة الرريت منيرر  مررو اجنسررونية، لقررد  ونرر  

 رررة بغرررداد ميت رررة نظيمرررة بيرررل اتقرررو يا ويل  قرررةب من رررو يف العظمرررة إال ميت رررة قرم رررة اجارررالمية يف ميت
دلا، وا عون هللا لقد مرم ميت ة قرم ة بنفا التاربة اليت مرم مو ميت ة بغداد، وننردمو ارق   ناأل

ميت رة قرم رة  هر ق ل ارقو  بغرداد بعورر ن ارنة فقرز قروموا حبررت636قرم ة يف  د نعو ل األندلا انة 
متومود، وقوم بذل  نحد قسوواة النعو ل بنفسه، و ون إده )) م يا(( وحررت مرو وقعر  نليره  رده، مرن  

.  ونر  ميت رة 1 ت  بذل  في رو آالل األنمرو  وننفرق يف ار يل  توبت رو الي ر  مرن اترول والعررت وال رد
هررر إن اررنة 170اررالمية مررن اررنة بغررداد ناسرر و ا ليفررة الع واررجل هررو ون الرشرريد، والررذي حيررم الدولررة اج

هرر، ومرو كال 218هرر إن 198هر، ن إكدهرم اتيت ة ريداد يف ن رد اترأمون فليفرة اتسرلمي مرن ارنة 193
ا لفررروء الع واررريون بعررردهم  ضررريفون إن اتيت رررة اليتررر  والنفرررو ا حرررل  رررو م دا اد للعلرررم، ال  تييرررل  رررم 

ي اليترر  يف ميت ررة واحرردو يف كمررون  لرريا فيرره م ونررة، العلررم برردافل و، وقررد حرروم مال رري ا لرردام مال رر
و ونرر  ميت ررة بغررداد توررتمل نلررد نرردد حلرريم مررن احلارررام، وقررد فععرر   ررل جممونررة مررن احلارررام 
ليرررل مررررودو مررررن مررررواد العلرررم، ف نرررروك حارررررام ليترررر  الفقرررره، وحاررررام ليترررر  ال رررر ، ونفرررررل ليترررر  

وم مرررن اترررويفي الرررذ ن  قومرررون نلرررد  نو ت رررو الييميررروء و ابعرررة لل عرررومل السيوارررية، و رررون يف اتيت رررة اتأررر
و واي ون نلد إاتمرا  جتد دهو، و ون هنوك ))النسوفون(( الذ ن  نسيون مرن  تروب ن  رر مرن نسرية، 
و رررون هنررروك ))اتنررروولون(( الرررذ ن  نررروولون النررروق اليتررر  مرررن نمو ن رررو اترتفعرررة، و رررون هنررروك ))اتةدرررون(( 

ن هنروك ))ال روح ون(( الرذ ن   ع رون لر  نرن نق رة معينرة مرن نقرو  الذ ن  ةدرون اليتر  األرين يرة، و رو
العلررم يف هررذه اتيت ررة اهلو لررة، و ونرر  هنرروك غرررل فو ررة للم ولعررة، وحلقرروم النقررو  والنرردوام العلميررة 
وغرل فو ة للةفيه واأل ل والورب، وميون إقومة ل الب العلم الذ ن ريوءوا مرن مسروفوم بعيردو، لقرد 

عررو و الفيرر اجنسررو ، و رون اتررأمون  ورة  نلررد ملر  الررروم يف معوهداتره معرره بعررد حروم هررذه اتيت رة ن
إنتعرررررررو ام اترررررررأمون اتوررررررر و و نليررررررره نن  سرررررررمك للمةدررررررري اتسرررررررلمي بةدرررررررة اليتررررررر  الررررررريت يف ميت رررررررة 
القسرر ن ينية، و ررون  لفرروء برر  الع رروق مويفررون جيوبررون األ د حب ررود نررن اليترر  العلميررة  ي لغررة لتررةريم 

ميت ررة بغررداد بعررد نن  توالهررو نلمرروء اتسررلمي اتتيععررون ابلنقررد والتعليررل، لقررد تردرر  يف  حلرر  يفوتو 
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ميت ررررة بغررررداد اليترررر  اتيتوبررررة ابللغرررروم اليوغنيررررة والسررررراينية واهلند ررررة والسنسرررريرتية والفو اررررية والالتينيررررة 
 .1وغ هو

 
ال مينرة، مال ري اليتر  القيمرة، محرل التترو  اليتر   ـ ماذا كعل التتار مع مكتبـة بغـداد ا ا لـة م

ونلقرروا مررو ديعررود يف هنررر دريلررة، ونلقررد اتغررول مبا ررود القرررون اتوحلررية يف هنررر دريلررة، و ررول لررون اتيرروه إن 
ر مررداد اليترر  حرل قيررل الفررو ق اتغرروت  رون  عرررب فرروت ا لردام الضرريمة مررن حلررفة ثراللرون األاررود مررن ن

ونية، وتيررررر م نرررررب التررررو    يف األنرررردلا يف ميت ررررة قرم ررررة إن حلررررفة نفرررررل، وهررررذه ريرميررررة يف حررررق اجنسرررر
وغرغمررة وملي لررة ونشرر يلية وبلنسررية وارقسرر ة وغ هررو، يف ميت ررة مرررابلا الل نونيررة فررأحرقوا ثالثررة مال رري  
 ترروب وفعل ررو العررلي يون والنعررو ل يف فلسرر ي، يف ميت ررة غررزو والقرردق ونسررقالن، ن فعل ررو بعررد ذلرر  

الرردد والررذ ن نزلرروا إن بررالد العررويل اجاررالمجل يف القرررن التوارر ، وليررن هررفالء  ررونوا اتسررتعمرون األو بيررون 
ن  ر ذ وء، فإهنم ارقوا اليتر  ويل ررقوهرو، وليرن نفرذوهو إن نو اب، وموكالر  اتيت روم اليرربل يف نو اب 

، وال  ور   وي جممونة من ننظرم  تر  العلرم يف األ د، نلف رو اتسرلمون نلرد مردا  نردو قررون متتوليرة
نحررد يف نن ننررداد اليترر  األ ررلية اجاررالمية يف ميت رروم نو اب تفرروت   رر اد ننررداد هررذه اتراريرر  اهلومررة يف 

 ون هرم الغرزاو نلرد مرول الععرو  نن ررمروا هرذه األمرة مرن اتعروهلو  ي نروو   دبالد اتسلمي ننفس م. لق
و بسرقت و نو بتغي  منوهج التعليم ر حوليرود ر حرل من ننواو العلوم، إمو حبرت اليت  نو إبغراق و يف األهنو  ن

تفرررغ مررن  ررل مررو هررو قرريم ومثرري،  ررل ذلرر  ألن الغررزاو  عرفررون رييررداد قيمررة العلررم يف د ررن اجاررالم، و عرفررون 
، وبعد نن فررغ اتغرول مرن تردم  ميت رة بغرداد انتقلروا إن الرداي  الميلرة، 2قيمة اتسلمي إذا ا ت  وا ابلعلم

  األنيقة فتنروولوا ريل رو ابلتردم  واحلررت، واررقوا ا تروايم ال مينرة في رو، نمرو مرو نارزوا نرن محلره وإن ات و
مررن اتسررروقوم فقررد نحرقرروه ويلرروا  ررذل  حررل  ولرر  معظررم داي  اتد نررة إن   رروم، وإن فررراب تتعرروند 

ألم شررروا و بغرررداد برررتالل منرره نلسرررنة النرررو  والررردفون، واارررتمر هرررذا الوحلررر  األلرريم ن بعررري  ومرررود  وملرررة وامرررت
ال رر  اتتعفنررة وا تسرر  الورروا و ابللررون األمحررر، وفررول هوال ررو نلررد رييورره مررن انتوررو  األوبأررة اتتعفنررة 

 فأ د  هوال و بعو األوامر الد دو:
ول العررررات، ليرررجل ال  عررروب مشرررن ر خيررررج الررريش التترررو ي بيوملررره مرررن بغرررداد و نتقرررل إن بلرررد آفرررر يف 

أررة وتررةك حوميررة تتو  ررة  ررغ و حررول بغررداد، فلررم  عررد هنرروك مررو خيوررد منرره يف الرريش ابألمررراد واألوب
 هذه اتن قة.
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ب ر  علن يف بغداد نمون حقيقرجل، فرال  قترل مسرلم بعرو و نوروا ية بعرد هرذه األ بعري، ليقومروا بردفن 
 مواتهم، وتنظي  اتد نة من ال  .

وريعجل   يسرود نلرد جملرا احليرم اتعري مرن رير ر ن رد  هوال رو قررا اد  ن  عري مف رد الرد ن العلقمرجل ال
 .1توحل  نليه ابل وب  و ية مغوليةنن ق ل اتغول نلد بغداد نلد 

 
يل  يررن مف ررد الررد ن إال  ررو و للعررو م فقررز، و ونرر   ـ مؤيــد الــدين العلقمــي، حــاكم بغــدادم 7

ذلريالد هلرم، وحعرل  ، وتعرد لنهونة من قر ل م لتع ريم نفسريته وليرجل  عر ك اتبعرود مغولالقيودو الفعلية لل
له من اجهونة يف نايمه والقلة والذلة، وكوال اة هللا، مو ال رد وال  و  ،  نته إمررنو وهرو  ا ر  يف نايم 
التترررو  بررررذوغد وارررو ق  ضررررب فراررره فوقفررر  إن ريون ررره وقولررر : اي برررن العلقمرررجل هيرررذا  رررون بنرررو الع ررروق 

 نن مرروم  مررداد يف مسررت ل دررود اآلفررر مررن هررذه  عوملونرر ؟ فوقعرر   لمت ررو يف قل رره وانق رر  يف دا ه إن
، وقرد در   ذنيره و نل بعينيره مرن اجهونرة وريعةيف ق رو  ال نالسنة، وله من العمر ثالمل واتون ارنة، ودفر

من التتو  واتسلمي مو ال ررد وال  و ر . وترون بعرده ولرده الروكا و، ن نفرذه هللا إليره ارر عود، وقرد هاروه 
 بعو الوعراء فقول:

 اي فيْرقة اجاالم نوحوا واندبوا   
 نافود نلد مو حل ابتستععم       
 دا  الوكا و  ون ق ل كمونه   
 2البن الفرام فعو  البن العلقمجل       

 
بعرد ارقو  بغرداد ابشرر هوال رو بتردنيم  ـ حكومة هوالكو )احلكومـة اإليلخانيـة للعـرا (م 8

ال قوام نسير ة حنو الفرام األواز، واارتق ل م السريون يف ، فأ  وال ته يف العرات وتنظيم اجدا و في 
احللررة واليوفررة، ونعرر وا هلررم ريسررو اد للع ررو ، ومررن هنرروك احنررد م تلرر  الفرقررة العسررير ة حنررو وااررز، و ررون 
في و د  من بقواي نسير اتمولي ، فوشت يوا مع م يف قتول شد د إنت د بتعفية نسو ر اتمولير  وقترل 

اتد نة، وبعد ذلر  ارو  نسرير اتغرول حنرو فوكارتون، وهرم  تعق رون فلرول اتمولير  ندد     من ايون 
اهلو بي، وإنت   تل  العمليوم ابلقضوء نلد ن  ر ة اتمولي  بينمو ااتسلم ال وقون، يف تلر  األثنروء نقرر 

الرر الد نرردا  هوال ررو ناررا إدا و العرررات الرريت تر  ررو بيررد العررراقيي، إذ يل  رردفل تعررد الم   رر و نلررد إدا و
اجدا و العسير ة وواري وم الورمة، اليت الم نمرهو إن نلرجل مرود  ا راارو  الرذي نينره مبنعر  الورعنة 
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))مو  قوبرل احلرو م العسريري((، وقرد نبقرد هوال رو نلرد مفاسرة الرد وان ونقرر فيرر الرد ن ابرن الردامغو  
وك ر اتستععررم مف ررد الررد ن بررن لررايف منعرر   رروح  الررد وان، ونبقررد  ررذل  نلررد منعرر  الرروكا و، ونقررر 

العلقمررجل األارردي يف ذلرر  اتنعرر ، غرر  نن نايم هررذا الرروك ر يل ت ررل بعررد تلرر  الني ررة، إذ انتلرر   ررعته 
وغل  نليه احلزن واليابة حل تويف يف مست ل دود ال ونية من تل  السنة، ني بعد ارقو  بغرداد ب الثرة 

الد ن نبو الفضرل، وريررل تقسريم العررات إن مخرا منرومق  اش ر تقر  ود، فيلفه يف منع  الوكا و ولده نز
إدا  ررة برردالد مررن ارر عة،  ررون  ررد ر  ررل من قررة من ررو مسررأول مبنعرر  ))العررد ((،  ررون  رررت ز برره نرردد مررن 

 النواب والنظو ، و ون  اتنومق  مو  لجل:
 ر األنمول الورقية، و ون  تومل ا ولص وال ندنياي ومر ق فرااون.

 ية.ر األنمول الفرات
 ر األنمول اليوفية واحللية.

 ر األنمول ال عر ة والواا ية.
 ر ننمول درييل واتستنعر ة.

 وال بد من اجشو و هنو إن ذل  التفسيم  ون  تالءم م  التقسيم الغرايف للمنومق الز انية يف العرات.
 .1ريسريوني هوال و جنم الد ن نمحد بن نمران  د اد لألنمول الورقية، و ون من نهل اب

اتج الررد ن نلررجل بررن الرردوامجل  ررد اد لألنمررول الفراتيررة، و ررون  وررغل يف ن ررد اتستععررم منعرر   رروح  و 
ال وب، ونز الد ن بن نيب احلد رد، تنعر   وتر  السرلة، غر  نن نايمره هرو اآلفرر يل ت رل، فقرد ترويف بعرد 

ناررا ه إدا و الدولرة وقرد  فةو قع و، و ون  وت  السلة  رت ز بعوح  الد وان، وحبيم وييفته   ل  نلد
ا تسرر    توبررة السررلة نمهيررة   رر و يف الع ررد اج ليررو  حررل  ررو    لررق نلررد  رروح  و )) وترر  العرررات(( 
الذي  ون  وغل نحيوغد منع   وح  الد وان، ونمو الويو   الد نية فيون نلد  اا و منعر  قوحلرجل 

و، فرأقره نرل منعر  قوحلرجل القضروو، ونمرو القضوو، فقد نحضر القوحلرجل ن رد اترنعم ال نردنياجل ننرد هوال ر
األوقول فإن دي  األوقول اجاالمية يف الدولرة اج ليونيرة وحلرع   ر  إشررال نعر  الرد ن ال وارجل، 
ويف بغداد ريرل تعيي ش وب الد ن بن ن د هللا  د اد للوقرول، فأشررل نلرد تررميم ريروم  ا ليفرة الرذي 

فرررتك اتررردا ق والرررربز وإث ررروم  وارررد برررن ريعفرررر، ونلررردتعررررد للعر رررق، وتررررميم موررر د اجمررروم اليرررويم م
 ا  اتورروهرام واألف رروك نلرري م، وبعررد نن نقررر ناررا إدا و العرررات، نررود هوال ررو إن دالفق رروء والعرروفية وإ

إ رررران، إذ ن ررر ع  فراارررون يف تلررر  األايم قونررردو النفررروذ اتغررروت، ومر رررز دولرررة هوال رررو اج ليونيرررة الررريت 
. و ونرر  الدولررة اج ليونيررة بفررو ق 2ن رر ك العرررات إقليمررود اتبعررود لتلرر  الدولررة حيمرر  مثرروني نومررود، بينمررو

والعررات متتررد مررن هنررر رييعررون إن ا رريز اهلنرردي، ومررن السررند إن الفرررام، وبعررو ن احلررجل آارريو العررغرل، 
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و ون حيروم إ رران رملرون إ ليرون للداللرة نلرد ت عيرت م لليوقرون األنظرم يف العري، وتعوقر  نلرد حيرم 
 .1م، حي  كال  دولت م1355هر 756ان اج ليوغم حل انة إ ر 

ــ إدار  العــرا    عهــد اجلــويينم هررر ني بعررد اررقو  بغررداد بسررنة واحرردو 657يف ذي احلاررة اررنة  ـ
تويف الروك ر نزالرد ن نبرو الفضرل ابرن الروك ر مف رد الرد ن برن العلقمرجل األاردي، فترون بعرده نمرر الرد وان يف 

ن وء مل  الو  ، و ون من ناررو إ رانيرة نر قرة يف اآلداب واجدا و، وهلرو ميونرة بغداد اتف ع نالء الد ن 
مرموقررة يف إ ررران، بتعيينررره فرررج نمرررر الرروكا و مرررن  ررد نرررب العررررات، إذ إ ت  رر  إدا تررره بعررو و نوثرررق ابجدا و 

قروم الرو   بعردو ألمر  اتغروت ن غرون حرو م إ رران، وقرد لاتر ز ة يف إ ران،  ون الرو   مرن نمرول الرد وان 
ااررررفو  يف بررررالد اتغررررول، واملررررر  بعررررو و م وشرررررو نلررررد نحرررررواهلم ونحرررروال بالدهررررم، ود ق نحرررروال األقررررروام 
الة ومغوليرررة ومتيرررن مرررن نن جيمررر  مرررودو ات خييرررة وفررر و  تررر  نلرررد ناواررر و ابلفو ارررية ات  ررر  تلررر  األقررروام، 

و عرر  برره رينييررز فررون، وقررد ن رر ك   ودرد ذلرر  اليترروب ))ات  رر  ري ونيورروي(( ر ني ات  رر  فرروتك العرويل ر
 توبرره هررذا اترريرر  الر يسررجل لتررو    اتغررول، غرر  نن نحرردامل ذلرر  اليترروب، تقرر  بعررد ذ ررر وقررو   حررروب 
هوال ررو مرر  اجدونيليررة يف بررالد ال ررل إذ  ررون الررو   معرروح ود لرره يف تلرر  احلررروب، و ررون الررو   ةررن 

 .2 وح  هوال و يف كحفه حنو بغداد
 
نوقرر  اررقو  بغررداد العررويل اجاررالمجل يف فررزو وذهررول  لــو  واألمــراء علــإ هوالكــومـ وكــود امل 9

وح و، فسو  حيومه اتستضعفون إن ال وغية هوال و  قدمون له فرود ال ونة والت نأرة و تملقونره فوفرود 
 ن من ب وره وإتقروء شرره، فيرون ةرن حضرر لت نأتره يف مراغرة يف نذ بيارون ناتبر  اتو رل اهلررم ))برد  الرد

لفلرف((، ون ارل نبرو بيرر ناتبر  فرو ق إبنره للغررد نفسره، و رل  رذل  إن معسرير هوال رو ابلقررب مرن 
ترب ررز إثنررون مررن اررالمي اررالريقة الررروم، ومهررو األفرروان اتتنوفسررون: السررل ون نررز الررد ن  ييوواررجل ال ررو ، 

رينررروده حررروولوا نن لرررج ن ارررالن الرابررر ، نمرررو نرررز الرررد ن فيرررون  رجتررر   ن رررود، ألن قوالسرررل ون   رررن الرررد ن 
 عمدوا نمروم القو رد اتغروت ))ابجيونرواين(( فردحرهم يف ))آقسررا((، فلمرو ارق   بغرداد نلرد  رد هوال رو 
نحررا نررز الررد ن حبرررج مر ررزه وفوررجل ب ررش ا ررون، فعرروول نن خيلررص نفسرره مررن تلرر  الو مررة بنرروو م تيررر 

ل كوج مررن األحذ ررة وقرردم و مررن التملررق الررذي محررل مرروب  ا ضرروو والذلررة وذلرر  ننرره  اررم  ررو ته نلررد نعرر
، 3لليون السوفز قرو الد لره: ن ردك أيمرل نن  تفضرل اتلر  فيوررل  نق ن رده بوحلر  قدمره ات و  رة نلي رو
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فرت له قل  ال وغية هوال و و فع  دوقوكفروتون مرن قرد ه، وتورفع  لره، فعفرو ننره اج ليرون، وال شر  
 .1يوم اتسلمي من االاتذالل وات ونةنن ذل  اتوق  اتيزي  عو  لنو احلد الذي بلغه بعو احل

 

قرول ابرن   ر  اتستععرم  م سقوط الدولة العباسية ودرمجـة للخليفـة املستعصـم ل مسادسا  
ابهلل نمرر  اتررفمني، آفررر فلفرروء برر  الع رروق ابلعرررات، وهررو نبررو نمحررد ن ررد هللا بررن نمرر  اتررفمني، اتستنعررر 

هللا نيب نعرر امرد برن النو رر لرد ن هللا نبرو الع روق نمحرد برن نمر   ابهلل نيب ريعفر منعو  ب  الظروهر  مرر
اتررفمني اتستضررجلء  مررر هللا نيب امررد احلسررن بررن نمرر  اتررفمني اتسررتناد ابهلل نبررو اتظفررر  وارر  بررن نمرر  

ن اتقترردل اتررفمني اتقتفررد ألمررر هللا نيب ن ررد هللا امررد بررن نمرر  اتررفمني اتسررتظ ر ابهلل نبررو الع رروق نمحررد برر
 مررر هللا نبررو القواررم ن ررد هللا بررن األمرر  الررذف و نبررو الع رروق نمحررد بررن األمرر  إاررعوت بررن اتقتررد  ابهلل نيب 
الفضل ريعفر بن اتعتضد ابهلل نيب الع وق نمحد بر  األمر  اتوفرق نيب نمحرد ملعرة برن اتتو رل نلرد هللا نيب 

الرشررريد نيب امرررد هررو ون برررن ات ررردي نيب ن رررد هللا  الفضررل ريعفرررر برررن اتعتعررم ابهلل نيب إارررعوت امرررد بررن
امررد بررن اتنعررو  نيب ريعفررر ن ررد هللا بررن امررد بررن نلررجل بررن ن ررد هللا بررن الع رروق بررن ات لرر  بررن هوشررم 
اهلررومشجل الع واررجل مولررده اررنة تسرر  واررتمو ة وبو رر  لرره اب الفررة يف العوررر ن مررن دررود األون اررنة ن بعرري، 

اال برر  نوررر مررن  ررفر اررنة ارر  ومخسرري واررتمو ة، فييررون نمررره  رروم قتررل و ررون مقتلرره يف  رروم األ بعرروء 
ارررر عة ون بعرررري اررررنة،  محرررره هللا تعررررون ، وقررررد  ررررون حسررررن العررررو و رييررررد السرررر و  ررررعيك السررررر رو  ررررعيك 

و، مقتدايد  بيه اتستنعر يف اتعدلة و  رو العدقوم وإ رام العلموء والع ود، وقرد اارتاوك لره احلروفظ دالعقي
مررن موررو   فرااررون، مررن م اتف ررد ال واررجل ونبررو  و  ن ررد اتعررز بررن امررد اهلررَرويُّ، ونبررو بيررر بررن الناررو  

القواررم بررن ن ررد هللا بررن الض ررف و  وغرر هم، وحررد مل ننرره دونررة مررن م مفدايبرره شرري  الورريوع  ررد  الررد ن نبررو 
الرد ن ال روذ ا  وحرد اث  احلسن نلجل بن امد بن الس ي و ، ونريوكه لنموم اجل الد ن بن الوكي والوري  جنرم

ننرره مررذه اجريرروكو، وقررد  ررون  محرره هللا  تعررون اررنيود نلررد مر قررة السررل  وانتقررود المونررة،  مررو  ررون نبرروه 
وريد ه ولين  ون فيه لي وندم تريقظ وا رة للمرول ودعره، ومرن دلرة ذلر  ننره غرل  الود عرة الريت اارتودنه 

مت و حنواد من مو ة نل  د نو ، فواتق ك هذا مرن م رل ا ليفرة،وهو إايهو النو ر داود بن اتَعظ م، و ون  قي
مسرررتق ك ةرررن هرررو دونررره بي ررر ، برررل مرررن نهرررل اليتررروب مرررن نن أتمنررره بقن رررو   رررفداه إليررر   مرررو قرررول تعرررون: 

 .75 ومن م من أتمنه بد نو  ال  ودايه إلي  إال مو دم  نليه قو مود  آل نمران : اآل ة ، 
ض  داد يف  وم األ بعروء  ابر  نورر  رفر مرن هرذه السرنة ولره مرن العمرر ارتة ون بعرون قتلته التتو  مظلومود م

انة ون بعة نش ر، و ونر  مردو فالفتره مخرا نوررو ارنة ومثونيرة نشر ر ونايمرود فرمحره هللا ون ررم م رواه، وبرل 
ويل   رق ا الفرة  ع ة ثراه، وقد قتل بعده ولدان، ونار ال ول ، م  بنوم ثالمل من  ل ه وشغر منرمحلاب
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، فيررون آفررر ا لفرروء مررن برر  الع رروق احلررو مي ابلعرردل برري النرروق، ومررن هيف برر  الع رروق مررن اررد  مسررد  
 ُرجتد من م النوال وخُيود من م ال أق وُفتموا بع د هللا اتستععرم ار عة وثالثري فليفرة، فيرون نوهلرم ن رد 

وثالثري ومو رة، بعرد انقضروء دولرة بر  نميرة،  هللا السفو  بو   له اب الفة وي ر مليه ونمره يف ارنة ارنتي
وآفررررهم ن ررررد هللا اتستععرررم وقررررد كال مليررره وانقضرررر  فالفتررره يف هررررذا العررروم ننرررر  ارررنة ارررر   ومخسرررري 

ة، فاملة نايم م مخسمو ة انة ون بعة ونورون انة، وكل   دهم نن العرات واحليم ابليليرة ارنة  واتمو
الع ررروق  ون بعمو رررة ن نرررودم  مرررو  ونررر  ويل تيرررن ن ررردي بررر وشررر و  يف نايم ال سواررر ي بعرررد ا مسررري 

 .1حو مة نلد دي  ال الد،  مو  ون  بنو نمية قوهرو لمي  ال الد واألق و  واألمعو 
وقد فرج نن ب  الع وق بالد اتغرب ملي و يف نوا ل األمر بعرو بر  نميرة ة رن بقرجل مع رم مرن ذ  رة ن رد 

د اتلر ، ن تغلر  نليره اتلروك بعرد دهرو  مت وولرة، وقرو ن بر  الع روق الرمحن برن معوو رة برن هوروم برن ن ر
دولرررة اترررد ني نهنرررم مرررن الفرررومميي بررر الد معرررر وبعرررو برررالد اتغررررب ومرررو هنولررر ، وبرررالد الوررروم يف بعرررو 

 .2األحيون واحلرمي يف نكمون مو لة
لررررذي مرررروم بعررررد اررررتي وااررررتمرم دولررررة الفررررومميي قر  ررررود مررررن ثالمثو ررررة اررررنة حررررل  ررررون آفرررررهم العوحلررررد ا

ومخسمو ة يف الدولة العالحية النو ر ة اتقدارية، و ونر  نردو ملروك الفرومميي ن بر  نوررو مليرود  تلفرود، 
ومرردو ملي رررم  ر رررراد مرررن ارررنة اررر   وتسرررعي ومررو تي إن نن ترررويف العوحلرررد ارررنة بضررر  وارررتي ومخسرررمو ة، 

ثرري اررنة،  مررو ن ررق مررذا احلررد   العررعيك، والعارر  نن فالفررة الن رروو التوليررة لزمررون  اررول هللا  ونرر  ثال
فيرررون في رررو نبرررو بيرررر ن نمرررر ن ن مرررون، ن نلرررجل، ن ابنررره احلسرررن برررن نلرررجل ارررتة نشررر ر حرررل  ملررر  مرررو 
ثالثررون،  مررو قررر غ ذلرر  يف دال ررل الن رروو، ن  ونرر  مليررود، فيررون نول ملرروك اجاررالم مررن برر  نيب اررفيون 

ن ابنررره  ز ررد، ن ابررن ابنرره معوو ررة بررن  ز ررد ابررن معوو رررة، معوو ررة بررن نيب اررفيون  ررير بررن حرررب بررن نميررة 
وانقررد هررذا الرر  ن اتفترتك مبعوو ررة اتيتررتم مبعوو رة، ن ملرر  مررروان برن احليررم بررن نيب العرو  بررن نميررة بررن 
ن د مشا بن ن د منول بن قعجل، ن ابنه ن د اتل ، ن الوليد بن ن د اتلر ، ن نفروه ارليمون، ن ابرن 

د العز ز، ن  ز د بن ن رد اتلر ، ن هوروم برن ن رد اتلر ، ن الوليرد برن  ز رد، ن  ز رد برن نمه نمر بن ن 
الوليد، ن نفوه إبراهيم النوقص، وهو ابن الوليد ن ضرود، ن مرروان برن امرد اتلقر  ابحلمرو ، و رون آفررهم، 

لسررفو  وادرره ن ررد هللا، فيررون نوهلررم ادرره مررروان وآفرررهم ادرره مررروان، و ررون نول فلفرروء برر  الع رروق ادرره ا
و رررون آفررررهم اتستععرررم وادررره ن رررد هللا، و رررذل  نول الفرررومميي ادررره ن رررد هللا ات ررردي وآفررررهم ن رررد هللا 

 . وهللا ا عونه ننلم.3العوحلد، وهذا اتفوت غر   ريداد قل من  تن  ه له
 ريوكو ل عو الفضالء انتظم في و ذي َر دي  ا لفوء:  وهذه ا
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 َنْرُشهُ  احلمد هلل العظيم  
 القوهر الفرد القوياي ب ُوهد       
 مقلاي ي األايم والدُّهو   
 وريوم  األغم للنُُّوو       
 ن العالُو بدوام األبد  
 نلد الن اي اتع فد امد      
 وآله و ع ه الييرام  
 السودو األمة األنالم      
 وبعد هذا هذه نُ ريوكو  
 نظمت و ل يفة ورييزو      
 م  في و الراشد ن ا لفوءنظ  
 من قوم من بعد الن اي اتع فد      
 ومن تالهم وَهُلم  رَير ا  
 ريعلت و ت عرو وذ رل      
 ليعلم العوقُل ذو الت عو ر  
  ي  ريرم حوادمل األمو       
 و لُّ ذي مقد و وُمل   
 معر حلون للَفَنوء واهلُْل ي       
 ويف افتالل الليل والن و   
 ت عرو ليلاي ذي انت و       
 واتل  للا و  يف بالده  
  و ثه من  ووء من ن وده      
 و ل  لوت فللفنوء  
 و ل مل  فإن إنت وء      
 وال  دوم غ  مل  ال و ي  
 ا عونه من َملي ي الق و       
 منفرد ابلعزاي وال قوء  
 إن إنقضوءفومو اواه       
 ةنول من بُو ي  اب الف  



 174 

 بعد الن  ابُن نيب قعوفة      
 نن  االموَم العودَل العد قو  
 ن ا تضد من بعده الفو وت      
 ففتك ال الد واألمعو   
 وااتأ ل  اُيوفُه الُيفو ا      
  
 وقوم ابلعدل قيومو  ُرحليجل  
 بذاك ري وَ  السموء واأل د      
 و حلجل النوق بذي النو  ن  
ْ  ين نلجلاي والد ا        لساي
 ن نت   تو   م  احلسن  
  ودوا  ن جُيَدايدوا مو الفص      
 فأ لك هللا نلد  د ه  
  مو نزا ن ينُّو إليه      
 وند  النوق نلد معوو ة  
 ونقل القعة  ُّل  وا ة      
 فم د اتل   مو  ر د  
 وقوم فيه بعده  ز د      
 ن ننه و ون بر اد  اشداد   
   ناب ليلد و ون كاهداد نن      
 فةك اجمرَو ال نن غَلَ ة  
 ويل  ين منه إلي و مل ة      
 وابن الزب  ابحلاوك  دنب   
 ويف مل  اتل  وفيه  نعر      
 وابلووم اب عوا مرواغ  
 حبيم من  قول  ن فيوغ      
 ويل  دم يف اتل  غ  نوم  
 ونوفعته نا م احلموم      
 ل  لع د اتل وااتوثق ات  
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 وغَ  جنُم اعده يف الَفَل َ       
 و لُّ من غكنه يف اتل    
 فر   ر عود بسيول اهلُْل       
ْعَعَ  ابلعرات  

ُ
 فقتل ات

 وا   احلاوج ذي الوقوت      
  
 إن احلاوك بسيول النايقم  
 وابن الزب  ال ذ  ابحلرم      
 فاوء بعد قتله بعل ه  
 خَيَْ  يف نمره من  بهويل       
 ونندمو  ف  له األمو   
 تقل   حلينه الدهو       
 ن نتد من بعده الوليد  
 ن اليمون الفل الرشيد      
 ن ااتفود يف الو ل ندل نمر  
 اتب  نمر  به  مو نمر      
  كاي القوماو ون  ُْدند    
 وذل العالو والتُّقد والعوم      
 جحسونفاوء ابلعدل واب  
 و    نهل الظلم وال ُّعيون      
 مقتدايد بسنة الراول  
 والراشد ن من ذوي العقول      
 فُارايو اجاالم  أاد فقده  
 ويل  َروا ميْ الد له من بعده      
 ن  ز د بعده هووم  
 ن الوليد ُف   منه اهلوم      
 ن  ز د وهو  دند النوقعو  
وُمُه         معوفيعود فاوءه محي
 ويل َتُ ل َمدو إبراهيمو  
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 و ون  ل نمره اقيمو      
 وناند اتل  إن مرواغ  
 فيون من نمو ه مو  وغ      
 وننقرد اتل  نلد  د ه  
 وحودمل الدهر ا و نليه      
  
 وقتله قد  ون ابلع عيد  
 ويل تفده   رو العد د      
 و ون فيه حت  آل احليم  
   نن م حُلروب النايعموااُتنزن      
 ن نتد مل  ب  الع وق  
 ال كال فينو اثبَ  األاوق      
 وريوءم ال يعة من ن د العام  
 وقل دم بيعت م  لُّ األمم      
 و ل من غكن م من نمم  
 فرا  ر عود لليد ن والفم      
 وقد ذ رم من تون  من م  
 حي تون القو م اتستععم      
 ع  ابلسفو نوهلم  ن  
 1وبعده اتنعو  ذو الناو       
 ن نتد من بعده ات دي  
  تلوه موق اهلودي الع فجلُّ       
 وريوء هو ون الرشيُد بعده  
 ن األمي حي ذات فقده      
 وقوم بعد قتله اتأمون  
 وبعده اتعتعم اتيي      
 وااتيل  الواثق بعد اتعتعم  
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 يفي الذايممن نفوه ريعفر ُمو       
 ونفلص النية يف التو ل  
 هلل ذي العر  القد  األول      
 فأدحو ال دنة يف كمونه  
 وقوم  السُّن ُة يف نوانه      
  
ل ة    ويل  ُرَ قاي بدنة ُمضي
 ونل ا اتعتزت  ذيل ة      
 فرمحة هللا نليه نبداد   
 مو غو  جنم يف السموء نو بَدا      
  د قوم اتنتعرونندمو ااتو  
 واتستعي بعده  مو ذُ ير      
 وريوء بعد موته اتعتز  
 وات تدي اتير ُم األنزُّ       
 وبعده ااتون وقوم اتعتمد  
 وم د اتل  واوق اتعتضد      
 واتيتفجل يف العع  العليو ُا ر  
 وبعده اوق األمو  اتقتد       
 تواق اتل  بعزا القوهراوا  
 وبعده الراحلجل نفو اتفوفر      
 واتتُّقجل من بعده واتستيفجل  
 ن ات ي  مو به ُفْل ي       
 وال و   ال و   ن القود ُ   
 والقوم الزاهد وهو الوو ر      
 واتقتدي من بعده اتستظ ر  
 ن نتد اتسةشُد اتوقر رُ       
 وبعده الراشُد ن اتقتضجل  
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 1بيوا وحي موم ااتنادوا       
 واتستضد العودل يف نفعوله  
 العودت العدوت يف نقواله      
 والنو ر الو ُم الود د ال وق  
 ودام مول ُمي ه يف النوق      
  
 ن تاله الظوهُر الير ُ   
 وَنْدله  لاي به نليم      
 ويل تُ ل نايمه يف اتملية  
 غَ  ش و  وانةته اهللية      
 تستنعرون ده  ون إن ا  
 العودل الرَباي الير  العنعر      
 دام  سوُق النوق اْ   نورو  
 ونش را بعزموم براو      
 ن تَرُويفاي نوم ن بعينو  
 ويف دودل  ودَل اتنوغ      
ستععمو  

ُ
 واب   ا ال ُق وات

  لد  نليه  بُّنو وال مو      
   عُ  جُن  الراال من اآلفوت  
 ل يعة والوفوت قضون اب      
 وشرافوا بذ ره اتنوبرا  
 ونورو من رُيوديهي اتفوفرا      
 واو  يف اآلفوت حسُن ا ته  
 2وندله الزا د يف  نيتيه      

 قول الوي  نمود الد ن ابن    : ن قل  نغ بعد ذل  نبيتود:
 ن ابتاله هللا بعد التتو   
 نت وو رينييز فون ال  و       
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 ني ابن له هوال و ع ه إب  
 فلم  ين من نمره فيوك      
 فمزقوا رينوده ومشله  
 وقتلوه نفسه ونهله      
 ودمروا بغداد وال الدا  
 وقتالوا األحفود واألريدادا      
 وانت  وا اتول م  احلر   
 ويل خيوفوا ا وو العظيم      
 وغر هم إنظو ه وحلمه  
 ومو اقتضوه ندله وحيمه      
 غرم من بعده ا الفةوش  
 ويل  ف  ع م ل و من آفة      
 ن نقوم اتل  ننل الظوهرا  
 نعراتفليفة نن  به اتس      
 ن َوتي من بعد ذاك احلو م  
 قسيم بيربق اجموم العويل      
 ن ابُنه ا ليفة اتستيفجل  
 وبعو هذا لل ي   يفجل      
 ن َوتي من بعده دونة  
 1نندهم نلم وال بضونة مو      
 ن فليفة الوق  اتعتضد  
 وال  يود الديهر م له جَيد      
 يف حسن ُفْلق وانتقود ورَيلد  
  ي  ال وهو من الوُّماي اأُلن      
 اودوا ال الد والع ود فضالد   
َيمو وندال        وملُأوا األق و  حي
 نوالدي نم اتع فد امد  
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 ردُّدي ونفضل ا لق بال ت      
  لد  نليه ذو الالل  
 1ام  األايم والليوتدمو       

 
 

 م ههم هسباب سقوط الدولة العباسيةمسابعا  
األمررة تعواررة وحلرررنيود يف الرردنيو وهال ررو ونرررذاابد يف و رو هللا تعررون جيلرر  لألفرررراد شررر يرريم  نررنإن االبتعررود 

وري ت ررررو الد نيررررة واجريتمونيررررة والسيواررررية  اآلفرررررو وإن آاث  االبتعررررود نررررن شرررررو هللا لت رررردو نلررررد احليرررروو يف
ل نلرد النروق حرل مترا دير  شرون حيرومم قرول تعرون:  فليعرذ  ة واالقتعود ة وإن الفص تظرل تتروان وتر

(، لقرد ابتعردم األمرة 63الذ ن خيولفون نن نمره نن تعي  م فتنة نو ُ عري  م نرذاب نلريم  )النرو  ، آ رة : 
لدولررة الع واررية نررن شرررو هللا وانغسررم  يف حيرروو اتررودو ون رري  ابلقلررق اجاررالمية مرر  حيوم ررو يف نوافررر ا

واحلررر و وا رررول والرررا، وإهنرررو م نمررروم غرررزو اتغرررول، وتعررردن  ف رررو  الررردفوو اتقدمرررة، ويل تسرررت   نن 
تقر  وقفرة نررز ومشروع واارتعالء وإذا تورراع  يف معر رة مرن اتعررو ك حلرعف  قلومرو نمرروم األنرداء مرن نثررر 

  يف حلررن  مررن العرريش  ومررن ننرررد نررن ذ ررري فررإن لرره معيوررة حلررنيو  )مرره ، آ ررة : اتعو ررجل، ون رر ع
(. لقرررد ن ررري   األمرررة حبيوم رررو وشرررعومو إال مرررو  حرررم هللا يف الونررر  الوررررقجل من رررو يف برررالد مرررو و اء 124

وفقد اجحسروق ابلرذام ومروم حلرم هو الروحرجل، فرال نمرر ابتعررول أتمرر بره  دالن ر، وإ ران والعرات ابلت ل
 هنررجل نررن اتنيررر تن ررجل ننرره، ون ررومم مررو ن رروب برر  إارررا يل ننرردمو تر رروا األمررر ابتعرررول والن ررجل نررن وال

اتنير، قول تعرون:  لعرن الرذ ن  فرروا مرن بر  إاررا يل نلرد لسرون داود ونيسرد ابرن مرر  ذلر  مبرو نعروا 
 (.79ر  78و دو ، آ ة : و ونوا  عتدون م  ونوا ال  تنوهون نن منير فعلوه ل أا مو  ونوا  فعلون  )ات

فإن األمة نندمو ال تعظم شرو هللا نمراد وهنيود فإهنو تسقز  مو اقز بنو إارا يل، قرول  ارول هللا  رلد هللا 
نليه والم:   ال وهللا لتأمرن ابتعرول ولتن ون نن اتنير ولتأفذون نلد  د الظويل، ولتأمرنه نلد احلرق 

  .2و ليضربن هللا بقلوب بعضيم بعضود، ن ليلعنيم  مو لعن ماحلق قعراد ، ن نمراد ولتقعرنه نلد
إن حيررروم اتسرررلمي يف برررالد مررررو و اء الن رررر وإ رررران والعرررررات  ققررر  فررري م اررررنة هللا اتوحلرررية بسررر   تغرررر  
النفوق من ال ونة واالنقيود إن اتيولفة والتمرد نلد نحيوم هللا، قول تعون:  ذل   ن هللا يل  يرن مغر اد 

( ،  مررو نن ا تمعرروم الرريت ترحلرر  53ننعم ررو نلررد قرروم حررل  غرر وا مررو  نفسرر م  )األنفررول ، آ ررة :  نعمررة
فررول  نمررر هللا، وت لرر  العررون مررن  رر  احليرروم الررذ ن ت ونرردوا نررن شرررو هللا تررذل ومررون حررل تقرروم نمرروم 
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يف تلر  الرداي  مليأرة  من إفواهنم يف العقيدو، ج ريوو حيم هللا يف جمتمعومم، لقرد  ونر  ةولر  اتسرلمي
ابالنتداءام نلد األنفا واألموال واألنراد، وتع ل  نحيوم هللا بين م، ونور   حرروب وفرص وبرالاي، 
تولرردم نلررد نثرهررو نررداوو وبغضرروء بسرر   االبتعررود نررن  ترروب هللا واررنة  ارروله ارر ل  م مررة اتغررول يف 

قرررول، وحعرررلوا نلرررد ميواررر    ررر و، ىرررو ل ودرقنرررد، ونفغونسرررتون وإ رررران، والعررررات فأ ررر ع  شرررو ت م ت
وغوب نعر هللا نن ملوك تل  ال لدان وحرموا من التميي ون  عوا يف فول وفزو من ننداهم، وبعرو 

 اتدن ت تلجل ابلوو بس   حعو  اتغول هلم، و م قتل اتغول من اتسلمي و م ا وا من نسو  م.
يف إدا و العررررراو ترترررر  نليرررره انتقررررو  األ د  إن االبتعررررود نررررن شرررررو هللا تعررررون، ونرررردم األفررررذ بسررررنن هللا

 وحليوو اتل ، وتسلز اليفو ، وتوات اتعو  .
إن مررن اررنن هللا تعررون اتسررتيررية مررن حقررو ق الررد ن والتررو    ننرره إذا نعررجل هللا تعررون ةررن  عرفونرره اررل ز 

والعلمررروء، مبعرررر نلررري م مرررن ال  عرفونررره، ولرررذل  ارررلز هللا اتغرررول نلرررد اتسرررلمي، وننررردمو  ررررك الفق ررروء 
والتفرروا حررول دولررة ارري  الررد ن ق ررز وتعوهرردوا نلررد نعرررو د ررن هللا، نعرررهم نلررد اتغررول يف نرري ريررولوم 

 أيا احلد   نن و إبذن هللا مفعالد.
 إن الذنوب اليت   ل  هللا مو القرون و عذب مو األمم قسمون:

 .1ر معوندو الرال واليفر مبو ريوؤوا به
ألثرررر، وغمرررز احلرررق واحتقرررو  النررروق ويلرررم الضرررعفوء واررروابو األقررروايء، واجاررررال يف ررر  فرررر الرررنعم ابل  رررر وا

الفسررق والفاررو ، والغرررو  ابلغررل وال ررروو، ف ررذا  لرره مررن اليفررر بنعمررة هللا وااررتعموهلو يف غرر  مررو  رحلرريه مررن 
اتقنروه اتقروغد نف  النوق والعدل العوم والنوو ال و  من الذنوب هرو الرذي مو اره ملروك اتسرلمي ونمرراؤهم و 

 .2ناي ود يف تل  اترحلة احلررية من ات    األمة
لقررد تعرردد نارر وب اررقو  الدولررة الع واررية، فقررد ت رروول نلي ررو الررزمن وند  ت ررو الوررييوفة، وبرردم نلي ررو 
مظوهر اجهنيو  ق يل محلة هوال و، و ون  ريذو  العن  متترد يف ريسرم هرذه الدولرة ق رل ذلر  مبردو مو لرة 

 ا بين و إبذن هللا تعون من نمه و:ألا وب    و أي
يل تين شيعية ا ليفة اتستععرم ابهلل مت رل القيرودو احلييمرة الراشردو،  ـ غياب القياد  احلكيمةم 1

يعية ويل  ين الرريل اتنوار  يف اتيرون اتنوار ، لقلرة فربتره ونردم إهتمومره  مرو  وبل  ون حلعي  ال
ل إليررره ت ونرررود ابقرررةاب رييرررو  اتغرررول، يل  تيرررذ االارررتعداد دولتررره، ففرررجل الوقررر  الرررذي  ونررر  األف رررو  تعررر

، يل  ين نلد مستول من التيقظ واهلمة، بل  رون قليرل اتعرفرة 3اليويف تواري ت و ق ل نن  ستفعل ف رهو
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والتدب  والتريقظ، غكل اهلمرة،، ا رود للمرول، م مرالد لألمرو ،  تيرل في رو نلرد غر ه، ولرو يل  يرن فيره إال مرو 
  اد.وفوه ذل  نو اد وشنياتل  النو ر داود يف الود عة لفعله م  

فيون الضع  القيودي يف شيعية اتستععم من األا وب واتقدموم يف كوال الدول الع وارية، يل رسرن 
افتيرو  الروك اء، وليسرر  لره قررد و نلرد اتتوبعررة وا وار ة و رون  قررود وال  قرود، و ررون ارلو ه هررذا ار  ود لرررنو 

اارررتغفوله و د ررره فررروكدادم الفرررص يف كمونررره واكداد الترررذمر واكداد تررردهو  احليررروو االقتعرررود ة نليررره و  بعضررر م
وانتوررو  الغررالء وارري ر اللعررو  والورر و  العيررو ون  ن  ررون و سررل ون نمرروم الورررمة و رروح  و نو ابلتوامررف 

الررر الد معررره وا ليفرررة ال رواررر   ررروح  الوررررمة وال رواررر  الررروك ر الرررذي هررريمن نلرررد محيررر  األمرررو  يف 
متر ررر اتررفامرو الكالررة  لحررل  سرر  ووالايمررو الرريت انفعررل  وااررتقل ، والرروك ر ابررن العلقمررجل مي ررد لالنقررالب،

، لقررد غوبرر  القيررودو احلييمررة الرابنيررة والرريت  رردمل نن ررو اتررون نررز 1السرريودو اجاررالمية، وااررقو  ا الفررة
ودهرررو، وليرررن األمرررة تر ررر  حق رررو يف األمرررة نلرررد إجي مرررلوريرررل يف  توبررره وبررري  رررفومو ونفالق رررو ليرررجل تع

االفتيررو ، وأتثرررم مرر  الررزمن والوقرر  مبعرروول هرردم  و  ات ررود و، وا وارر ة واتتوبعررة والوقررول حلررد نف رروء 
نع  هلررذا اتنعرر  مررر  مرررو  الرررزمن، واالبتعررود نرررن  و   ررراحليرروم، ون رر ك ا ليفرررة امررجل بقداارررة ومهيررة 

عرفوم للقيرودو احلييمرة بين رو اترون نرز وريرل يف ارو و الي ر  الور عة ومقو دهو الغراء وإال فوتعو   وال
فقرد بري اترون نرز وريرل مرن فرالل  وغ هرو ا و داود واليمون نلي مرو السرالم، يفيف قعة ذي القرني و 

احلررد   نررن ذي القرررني معررويل التميرري ننررده ليررجل  قترردي حيرروم األمررة مررذه النمرروذج و رردمل نررن معررويل 
  و:التميي واليت من نمه

أمو من يلم فسول نعذبه ن  رد إن  به فيعذبره نرذاابد نيرراد، ونمرو فقول تعون:    دستور  العادلم •
 ((.88، 87من آمن ونمل  وحلود فله ريزاء احلسل وانقول له من نمرغ  سرا  ))الي  ، آ ة: 

مه و نلرم فقد وي  ندو نلوم يف دولته القو ة من ااهتمامي للعلو  املادية ودوظيفها للخريم •
قسررريموم األ د وفاوري رررو واررر ل و، وودايهنرررو تالغرافيرررو حيررر  جنرررد نن ذا القررررني  رررون نلرررد نلرررم ب

وري وهلرررو واررر وهلو، لرررذل  اارررت وو نن  ويررر  هرررذا العلرررم يف حر تررره مررر  رييوشررره شررررقود وغررررابد ومشررروال 
 ه ورينررررواب، و ررررون  رررروح  فررررربو ود ا ررررة مبيتلرررر  العلرررروم اتتوحررررة يف نعررررره  رررردل نلررررد ذلرررر ، افتيررررو

لليوموم ومعرفته ىوا  و، واريودته الارتعموهلو واالارتفودو من رو، فقرد اارتعمل اتعرودن نلرد احسرن 
مرررو فلقررر  لررره وويررر  اجميررروغم نلرررد فررر  مرررو نتررريك لررره  آترررو  كبرررر احلد رررد حرررل إذا اررروول بررري 

 (.96العدفي قول انفيوا حل إذا ريعله غ اد قول آتو  نفرغ نليه ق راد  )الي   ، اآل ة : 
هلرو، فقرد قردا  حارم ا  رر، وقردا  مرو رتوريره إليره مرن  كـان واقعيـا    قياسـي لرمـور ودـدبري  •

نالج، وذ ر القرآن الير  نفالقه القيود ة مرن العررب وات وبرة والوراونة والترواكن يف شيعريته و  ررو 
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ضرو  ة الريت مو ار و يف  ره  ولقه ونفته نن نموال النوق و حالته ال ود ة يف ا يل هللا واتفوهيم احلذ 
 .1حيوته ومن ن اد التوا  فل اري   تويب ))فقه النعر والتميي يف القرآن الير ((

هذه اتعو   واتقو يا واألفالت يف االفتيو  احلو م غوب  نرن اتسرلمي وترون منعر  ا الفرة مرن لريا 
  هل هلو، وابلتوت اوهم حلع  ا ليفة يف اقو  الدولة الع واية.

 
 ـ إمهال العباسيني لفريضة اجلهادم 2

إن نف ر العوامل اليت ناق   فالفة الع وايي إمهوهلم لفر ضة ال رود، ف عرد اتعتعرم اتتروت نمرو  الدولرة 
هررر( يل نسررم  نررن معررو ك ذام شررأن قومرر  مررو الدولررة، ويل  يررن م رردن ))ال ررود الرردا م(( محو ررة 833اررنة)

ل الدولرررة الدافليرررة،  د ن  رررون السيوارررة الع وارررية، لقرررد تقوقعررروا يف مورررو هلرررذه الدولرررة اتةاميرررة األمررررال نحررر
فععرررمم موررو ل و ومرروتوا برر زء، ولررو نهنررم وري رروا موقررة األمررة حنررو ))ال ررود(( حلررد العررلي يي، لتغرر  نمررر 
احلر وم اهلدامة اليت قد  هلو نن تظ ر وتنتور، وذل  نن هذه احلر وم ال تنتور إال يف ريو ملرجلء ابلر رود 

الفسررود واتنررروع الوحيررد العررروحل للقضررروء نلي ررو هرررو اتنررروع القترروت الرررذي  يوررر  اتعررودن النقيرررة، و رررذ   و 
اتعدن الرفيص، لقد  ون  احلورية اجاالمية ملعة إن حلرو و  ف   ا ة ال رود، و ونر  الدولرة اجارالمية 

م واالاتسررالم، ليررن الرريت تعرحلرر  لننوررقوت والتمررزت  ترروج إن هررذا العررموم ليعمي ررو مررن ريررو السرريو 
الع وايي غزوا يف نقر دا هرم فرذلوا، ويل  رفعروا  ا رة ال رود حلرد الغرزو ا رو ريجل، فو تفعر   اايم الععريون 
الرررردافلجل و ررررون إبميرررروهنم نن  وررررغلوا األرينرررروق اتيتلفررررة الرررريت حلررررمت و الدولررررة يف هررررذه احلررررروب ال ود ررررة 

 فعلرروا فتعر رر  النعرررام القوميررة الوهليررة لتفترر   اتسررتمرو حلررد الغررزاو وحلررد الوثنيرروم اتيتلفررة، ليررن م يل
هرررررر 656الدولرررررة وتقسرررررم ريسرررررم و  ررررر   اايم  تلفرررررة لررررريا هلرررررو ابجارررررالم نو ابل رررررود  رررررلة، ويف ارررررنة 

م(  رررون هوال رررو ر حفيرررد رينييرررز فرررون ر  ررردمر الرررذ ن اجت ررروا إن  رررل السررر ل إال اررر يل ال رررود، 1258)
ارررالمية ا ولررردو القو رررة، وقرررد هررروريم هوال رررو بغرررداد وهرررد وحررروولوا العرررالج بيرررل الوارررو ل إال الواررريلة اج

ناررروا هو وننمرررل اتنانيرررق في رررو، وحعرررد بغرررداد، حرررل يل  عرررد ةينرررود اجقومرررة في رررو لوررردو  وا ع رررو اتنفررررو، 
وننررردمو فررررج ا ليفرررة اتستععرررم إليررره مستسرررلمود بعرررع ة ثالمثو رررة مرررن ا رررعوبه وقضررروته دون شرررر ، نمرررر 

    فعة ا الفة الع وارية، ذلر  نن نارلوب األحرالم الرومونتيييرة السروذرية هوال و بقتل م ديعود، ومو 
، 2لرريا وارريلة ال قرروء نو توررييد احلضررو ام، فولررذ ن ال ميليررون إ ادو اهلارروم،  فقرردون القررد و نلررد الرردفوو

 :نمه و منواليت ختل  نن نهداف و و لقد ن ل  الدولة الع واية هذه الفر ضة 
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اجارالم يف األ د قرول تعرون:  إغ ننزلنرو إلير  اليتروب ابحلرق لرتعيم بري  إقومة حيم هللا ونظرومه ـ 
 (.105النوق مبو ن اك هللا وال تين لليو ني فعيمود  )النسوء ، اآل ة : 

دف  ندوان اليوفر ن قول تعون:  فليقوتل يف ا يل هللا الذ ن  ورون احليوو ابآلفررو ومرن  قوترل ب ـ 
 (.74  فسول نفتيه نريراد نظيمود  )النسوء ، اآل ة : يف ا يل هللا فيقتل نو  غل

 وقروتلوا يف ار يل هللا الرذ ن  قروتلونيم وال تعتردوا  جـ ـ رد اعتداء الكفار   داير املسـلمنيم
 (.190إن هللا ال ر  اتعتد ن  )ال قرو ، اآل ة : 

مرررن ناررر وب كوال وغررر  ذلررر  مرررن األهررردال، فيرررون جمهرررول فر ضرررة ال رررود ونررردم االهتمررروم  هدافررره 
 الدولة الع واية.

 
 ـ إنعدا  الوحد  السياسية   العامل اإلسالميم 3

بررردن الضرررع   تسررررب إن ريسرررم الدولرررة الع وارررية اتةاميرررة األمررررال يف العقرررود األفررر و مرررن القررررن ال رررو  
ل ميونرة لل ارو، ال ومن اتريالدي، ننردمو بردنم بعرو الروالايم ال عيردو نرن مر رز الدولرة يف بغرداد تنفعر

دوالد مستقلة وتعاز ا الفرة نرن إنودمرو للسري رو اتر ز رة فقرد أتاسر  دولرة األدا ارة نقعرد اتغررب نروم 
م ويف 909هررر 297م ن قومر  الدولررة الفومميرة نلرد إنقرود دولررة األغول رة يف ترونا نروم 800هرر ر 172

م ويف 935هررر 323ة نرروم م، ننق ت ررو الدولررة اجفورريد 868هررر 254معررر قومرر  الدولررة ال ولونيررة نرروم 
م ااررتون الفررومميون نلررد معررر وريعلرروا القرروهرو نو ررمة دولررت م، وهيررذا فرررج اتغرررب 969هررر 358نرروم 

اجاررالمجل ومعررر بورريل تررد جيجل مررن حيرر  الزمررون واتيررون نررن ن رروت الدولررة الع واررية، وي رررم فالفررة 
النعررر  الوررررقجل الرررذي  ريد ررردو تسررري ر نلرررد النعررر  الغرررريب مرررن العرررويل اجارررالمجل وتسرررعد للسررري رو نرررل

ن وبه من ن وب النعر  األول مرن حير  قيروم الردول اتسرتقلة، فقرد قومر  الدولرة الظوهر رة يف فراارون 
م، ن غل   نلرد اتن قرة الردول السرومونية 867هر 254مر وت عت و الدولة العفو  ة نوم 820هر 205نوم 

نفوذهررو لتوررمل ديرر  الرر الد الرريت  ونرر  م يف بررالد مررو و اء الن ررر ن امتررد 819هررر 204الرريت أتاسرر  نرروم 
تت رر  للدولرررة العرررفو  ة، و رررون نفرروذ ا الفرررة الع وارررية  تعرررول مرررن اررل ة ايوارررية إدا  رررة  وحيرررة إن ارررل ة 
 وحيرررة فقرررز، ويل   رررق لليليفرررة ارررول ذ رررر ادررره يف ف ررر  المعرررة مت ونرررود ابارررم السرررل ون الغولررر  نلرررد 

إن نارر وب   رر و لرريا هنررو  1الع واررية وتالشررجل اررل ت والرر الد، و عررود السرر   الر يسررجل يف حلررع  ا الفررة 
وو يف ن ررده وقرررمم حظررهررر(، و ونرر  هلررم 227ر  818جمررول حب  ررو، وقررد متيررن األتررراك يف ن ررد اتعتعررم )

وناند هلرم اتنو ر  العليرو يف مر رز الدولرة والروالايم، وانتمرد نلري م يف حراارة قعرره، حرل ت روولوا نلرد 
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مررن يلم ررم يف بغررداد، ف ررل هلررم اتعتعررم مد نررة اررومراء وريعل ررو نو ررمة هلررم النرروق و  رررم شرروا جل النرروق 
ومرن حولرره حوشرريته مررن األتررراك، وكاد نفرروذهم و ررو وا وحرردهم اتتسررل ي نلررد نمررو  ا الفررة والدولررة حررل 
ن ررر عوا هرررم الرررذ ن  نتي رررون ا ليفرررة الرررذي  ر ررردون،  عزلرررون مرررن ال  وافرررق  غ رررومم ونهررروا  م ، ويف نررروم 

ولرررت م الررريت أتاسررر  ق رررل ذلررر  يف دم اارررتون ال و  يرررون الوررريعة نلرررد العررررات ونحلررروفوه إن 945هرررر 334
فرررو ق، و رررو وا هرررم اتتسرررل ي نلرررد شرررأون ا الفرررة وتعسرررفوا يف معوملرررة ا ليفرررة حرررل نهنرررم نرررذبوا بعرررو 

نوو ا الفرررة الع وارررية والررردالقضررروء نلرررد ا لفرروء وارررانوا بعضررر م، وقتلررروا الررر عو اآلفرررر، و رررون إبميررروهنم 
لليالفة الفوممية يف العررات وابقرجل اتوررت اجارالمجل فو رة بعرد إارتيالء الفرومميي نلرد معرر، لينره يل 
 فعلرروا ذلرر  لرريا حفويررود نلررد ا الفررة الع واررية، بررل حفويررود نلررد اررل وهنم ودولررت م مررن نن تررزول لعرروحل 

رب، ونفذوا    ون دنرومم يف الفومميي، الذ ن متينوا من بسز اي رمم نلد بالد الووم وش ه ريز رو الع
م اارتغل 1055هرر  447العرات جهنوء ا الفرة الع وارية وحلرم ابقرجل اتوررت اجارالمجل لردولت م، ويف نروم 

نحرد دنرومم حلرع  اررل ة ال رو  يي وناث  فتنرة يف بغرداد ومتيررن فالهلرو مر  مف د ره مررن القروء القر و نررل 
  ارل ون السرالريقة الرذ ن  رونوا قرد ناسروا دولرت م ا ليفة وح سه، فواتناد ا ليفة ابلسل ون مغررل بر

م يف بعررو منررومق فرااررون، ن تواررعوا رينرروابد وغرررابد يف ن احلررجل الدولررة ال و  يررة الرريت  1037هررر 427نرروم 
 ونرر  قررد حلررعف ،  مررو تقرردم واررو و اررل ون السررالريقة إن ااررتغالل الفر ررة فتوريرره إن العرررات وقضررد 

ود لليليفررة إنت ررو ه وليررن ال سوارر ي الرريت أتثررر برردنوو الفررروممييي نلررد الفتنررة ونلررد الدولررة ال و  يررة وننرر
م ونقررروم الررردنوو في رررو لليليفرررة الفررروممجل 1058هرررر 450 هرررو مغررررل بررر  داارررتون نلرررد بغرررداد بعرررد نن غو

اتستنعرررر ابهلل، إال نن مغررررل بررر  نرررود إن بغرررداد مرررن ريد رررد وقضرررد نلرررد دانيرررة الفرررومميي، واارررتقرم 
دولرررة السررررالريقة السرررنيي، الررررذ ن ني رررروا قررررد اد   ررر اد مررررن االحرررةام لليليفررررة،  األوحلررروو يف العررررات لعرررروحل

وليررررررن م نبقررررررروه  مرررررررزاد د نيرررررررود برررررردون قررررررروو و رررررررالحيوم، وننررررررردمو اريتررررررو  العرررررررلي يون برررررررالد الوررررررروم نررررررروم 
م  ونررر  ا الفرررة الع وارررية نررروريزو متومرررود نرررن القيررروم  ي  د فعرررل ارررول تورييررره الرارررل إن 1099هرررر 492

. ون ر ع  العالقرة بري السرالريقة وا الفرة الع وارية بري مرد وريرز  إن 1ة تعولة األمرراالمي السالريق
ء الع واريي وقرد بينرو ذلر ، ويف ن رد اتستععرم وهنو ت و وجمجلء ا وا كميي  قوو ريد دو ا  دم  اب لفر

ع وارررية فرررإن ابهلل الع وارررجل آفرررر فلفررروء الع واررريي وابلررررغم مرررن اتتونررر  وا رررن الررريت نحومررر  اب الفرررة ال
هلل يف االتعرررررول ابلقرررررول اجارررررالمية اباتعرررررود  يل تورررررر إن ن رررررة اوولرررررة مرررررن ا ليفرررررة الع وارررررجل اتستععرررررم 

وابألفررص اج رروبيي يف الورروم واتموليرر  يف معررر، إذ   رردو ننرره  ررون وامهررود  ن تلرر  القررول اررتيون  هررن 
ا ليفررة نلررد مد رردام هوال ررو، والرريت إشررو ته ننررد احلوريررة هلررو،  رردلنو نلررد ذلرر  تلرر  الراررولة الرريت  د مررو 
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ذ ر في و  ن  ل القول اجاالمية تنتظر إشو و بسي ة منره للوقرول يف وريره اتغرول متنواريود  ن األ روبيي 
 .1واتمولي   ون لد  م من اتوو ل مو مينع م من تقد  ني مسوندو ل غداد

 
بردن التفير   ردب يف  يرون الدولرة،  يف نوافر ن ود ا الفرة الع وارية، ـ ضعف اجليش العباسيم 4

وبدنم الوالايم تنعزل نو  ستغل مو والمو ريزايد نو  ليود، فينت ره فليفرة و  مرل فليفرة آفرر شرأن الريش، 
نو  نت رره ا ليفررة نفسرره يف فررةو هلررذا الرريش، و  ملرره يف فررةو نفرررل، و ررون آفررر مررن اررال نق ررة  ررول يف 

احليو رررررة يف تنظيموتررررره هرررررو ا ليفرررررة اتستنعرررررر ابهلل نبرررررو ا ليفرررررة الررررريش الع وارررررجل وبررررر   جتد رررررد احليررررروو إن
اتستععررم ابهلل وذلرر  بعررد نن متزقرر  الدولررة الع واررية، وبرردنم السرريودو اجاررالمية الع واررية تفقررد نفوذهررو 

ة نلر  رينردي  رونفذ التورذم  نتوب هذه الدولة ومر  جميرا ا ليفرة اتستنعرر ابهلل  فر  نردد رينروده إن مو
 د كح  اتغول ا تمل واوولة  دهم نن ختوم الدولرة ومقروتلت م واارتيال  األ احلرجل الريت  للتمين من

تلتفرر  إن هررذا األمررر وتر رر  م مترره إن  بسرر وا هيمنررت م نلي ررو، ليررن ب ونررة ا ليفررة اتستععررم ابهلل، يل
  فقرز، ويل  ررك ا ليفة الذي اقتن  برني وك ره الفو اجل ابرن العلقمرجل ابنقرو  نردد النرد إن نورر ن نلر

ب ونررة ا ليفررة وال نمررراء النررد اررو نود يف هررذا احلرردمل ات ررم والي رر  ابلرررغم مررن وريررود ف ررر داهررم ن رر ك 
ولرررة الع وارررية دنو رررمته مهرررذان، وهرررجل قونررردو االن رررالت العسررريري ابلررررغم مرررن هنوررره اتتفرررووم لتيررروم ال

 رررم ونارررقز ن  رررر مرررن داررروت  د ررروان ذ  رررون ا ليفرررة قرررد نمهرررل حرررول النرررد ومرررنع م ن كاقإالضررريقة احلررردود، 
العرد فال  نحواهلم إن افال النوق وبرذل وريروه م يف ال لر  يف األاروات والوامر ، ونظرم الورعراء يف 

، و قررول ابررن   رر : و ررون الرروك ر ابررن العلقمررجل ق ررل هررذه احلودثررة جيت ررد يف  رررل اليررو  2ذلرر  األشررعو 
نايم اتستنعرر ابهلل قر  رود مرن مو رة نلر  مقوترل مرن م  وإارقو  ادره مرن الرد وان، فيونر  العسرو ر يف آفرر

األمراء من هو  وتلوك األ وبر األ وار، فلم  رزل يف تقلريل م إن نن يل   رق ارول نوررو آالل، ن  وتر  
، و ررون النظرروم مفقرروداد يف ريرريش ا ليفررة ومرر  3التررة ونممع ررم يف نفررذ الرر الد.. ونن   يررد العلمرروء واتفترري

و يف قيودترره، فيررون لرره نرردو قرروام،  ررل  عمررل نلررد شررو لته وبرن رره ا ررو ، فالفررود تررو  ررون بفقرردان الوحررد
نليه احلول لدل اتغول فقد  ون النظوم او ايد فيه بفضرل توحيرد قيودتره العليرو وحعررهو بوريص السرل ون 

تقر رر ا  رز   فاك ه د وان شو ل احلرب و ون مفلفرود مرن   رو  قرودو اتغرول ونمررا  م مرن م روم هرذا الرد وان
احلربيررة ويل  يررن لليليفررة اتستععررم وال لقررودو رييورره ننو ررة بفررن اجاررت الو نو الوقررول نلررد احلقررو ق يف 
بالد األنداء، برل  رون فليفرة بغرداد جي رل نو  تاوهرل  رل شرجلء مرن هرذا الق يرل ونمرو اتغرول فيونر  هلرم 

                                                           
 للغومدي، 53ري ود اتمولي   ر 1
 .139بغداد مد نة السالم  ر 2
 .139(، بغداد مد نة السالم  ر196 13ال دا ة والن و ة) 3
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فومم حبقررو ق األحرروال ومررن تفنررن م يف ننو ررة ابلغررة مررذا الفررن و ررون ليورر م نيررون  عولررون نلي ررو يف موا رر
ذل  ااتعمول مال ع م العسير ة يف التاساا و مبو تيرا  ذل  من م اني مو لة و ُعزل يفرهم يف   ر  

وء األنرداء، فوريرردو نن الدولررة الع واررية حرردودهو  ررمرن احلررروب إن نوامررل مررن دلت رو اهتمرروم م بتسررقز ان
 .1فقد ي ر الفسود يف الدولة من قرهنو إن قدم وابلملة فوادو ورييوش و فو رو و مت و ظشوغرو ونن

 
قومرر  الدولررة الع واررية نلررد فيرررو إاررالمية شرروملة ويل تيررن هلررو نعرر ية ـ ضــعف عصــبية الدولــةم  5

قوميررررة متعرررردو األو ررررول وثيقررررة العرررررل وإمنررررو  ررررون اجاررررالم هررررو الررررذي درررر  برررري القررررول القوميررررة اتتعررررددو 
دون نمر وكا امرم إن  ريرل خيتو ونره مرن اتروات وجيعلرون قيرودو رينرودهم إن األرينوق، و ون بنو الع وق  سن

وإن نررررب وليرررن م  رررونوا  ررر  أتثررر  الظنرررون والر ررر  الررريت  ررروم حرررول نقررروهلم مرررن اارررت داد اتررروات  مررروات
نعرو  ابلسل ون فمل مشوا من وك ر نو قو د من اتوات ا رااونيي  ا عة من ذل  نوريلوه وانظر موفعله ات

بقو رررد اليرررو  الع وارررية نيب مسرررلم ا راارررو  وك رررره األول وأليب مسرررلم مولررره مرررن السررروبقة وحسرررن األثرررر يف 
إحيرروء الدولررة وليررن ذلرر  يل  نفعرره نمرروم   رر  نيب ريعفررر وغ ترره نلررد مليرره نن  وررو  ه فيرره نحررد وال مييررن 

واار ة وترو قترل نبرو  نظرره إال نن نرب  ناب مسرلم مرن قعرد  و رل السرل ون إن قومره ولريا بنرو الع روق يف
مسرلم قروم ابل رأ  لره قو رد فو ارجل نلرد د رن قومره مرن الوثنيرة ارن وذ ودر  لرذل  دونرود نظيمرة و رود  زلرزل 
بالد فرااون لوال نن غول  ابلعع ية العربية ر اتمزوريية ابلعقيدو اجارالمية ر فرإن ناب ريعفرر نندلره د رو  

فيسررر قوترره وقرروم   لر  ب ررأ ه ن ضررود الرواند رة، فقضررد نلرري م قو ررد بيعرة   برن مرررا  العالررجل وهرو مررن  ريررول 
 مررن كنمرروء  بيعررة وهررو معررن بررن كا رردو الورري و  وا ال ررة نن الدولررة الع واررية ابترردنم نلررد نعرر ية  تعررد
د ن رررو وختتلررر  ننو ررررهو ولررر عو هرررذه العنو رررر نغرررراد ال تتفرررق مررر  اررريودو الدولرررة ونظرررم شرررأهنو ونفررروذ 

 الععرر يوم الز يررة نلررد حسرروب الععرر ية اليليررة الرريت  ررون جيمع ررو اجاررالم، فلفو  ررو وحرردمل  ررراو برري
 ية األريرونا والقوميروم نحلرع  بر  الع روق، بعرد فقردان ترواكن القرول ومرو ترتر  عر راو بري ن دملوح

وات، فردفل ترنليه من إفتالل يف النفوذ، نو اتقوم الد   حفظ هذه الدولة من الفنوء مر  هرذا الضرع  ات
ية الدولة الع واية الفرق ون  عوا ن عوب النفوذ ن األتراك، ن ال و  يون ن السالريقة،  مرو مرر  ع نيف 

ا مررن السرر وم ال و ررل، وفوريأرروا و معنررو وحرروول فلفرروء الدولررة الع واررية بعررد حلررع  السررالريقة نن  سررتيقظ
 .2ع ، واهلواني والضدىروج ايل اتغول الو ل والعع ية القو مة نلي و الدولة يف حولةمن الة 

 

                                                           
 .569، 568فلفوء ب  الع وق واتغول ااق وا بغداد  ر 1
 .480الدولة الع واية لليضري  ر 2
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الوفرروء ابلع ررد فلررق إاررالمجل ن رريل حرروفظ نليرره اتسررلمون وبررذلوا دونرره  ـ ضــعف قيمــة العهــودم 6
نمواهلم وننفس م، شر د هلرم برذل  الفررق والرروم والرببرر وغر هم مرن األمرم، قرول تعرون:  ونوفروا ابلع رد إن 

بع رد هللا إذا نوهردل وال تنقضروا اجميرون (، وقرول تعرون:  ونوفروا 34الع د  ون مسأوالد  )اجاراء ، اآل ة :
ذلرر  (، إن غرر  91بعررد تو يرردهو وقررد ريعلررتم هللا نلررييم  فرريالد إن هللا  علررم مررو تفعلررون( )النعررل ، اآل ررة 

مررن اآلايم القرآنيررة الرريت شررددم يف وريرروب الوفرروء ابلع ررد وانت و هررو ناواررود تقرروم نليرره األمررة اجارررالمية 
دون، وتررو ريرروءم الدولررة الع واررية، وقررد ي رررم نلررد ن رردي قررودو الدولررة ونلررد ذلرر  اررو  ا لفرروء الراشرر

حوادمل متير و تدل نلد ننه ليا للع ود يف نظر فلفو  رو قيمرة، فقرد قترل اتنعرو  يف حيروو السرفو  ابرن 
ه  و بعرد نن نمرن نمروغد ال شر  وال حيلرة فيره، و رون الرذي نشرو  بقتلره نبرو مسرلم ا راارو  موريد الدولرة 

ية و ررونوا ال ر ررون نن  نفررذوا نمررراد دون موررو ته، ن ننررود اتنعررو  هررذه الروا ررة نفسرر و مرر  نيب مسررلم الع وارر
بعد نن نمنه ن فعل م ل ذل  مر  نمره ن رد هللا برن نلرجل بعرد نن نمنره ،انلرن  حلروه ننره ولرذل  ترو  وتر  

لررره: ونمرررو نمونررر  الرررذي اتنعرررو  امرررد برررن ن رررد هللا برررن احلسرررن وقرررول إنررره  ع يررره األمرررون، نريوبررره امرررد بقو 
نرحلر  فررأي األمرروغم هررو نمررون ابررن ه رر و نم نمررون نيب مسررلم نم نمررون نمرر  ن ررد هللا بررن نلررجل والسررالم، 
وهذه  لمة شرد دو الوقر  اريأة الترأث  و رمة نرو  يف ات  ر  الدولرة الع وارية، ف رذا الرذي حعرل يف  رد  

تقضرجل برره الع رود إذا  نوهررو  ولفرة تعرروحل م،  الدولرة  رون جمررريلد ترن نتررد بعرد ذلرر  نن رروولوا الرتيلص ةررو
وال اريمو الع ررود الرريت تعقررد لترروت ا الفررة، فررإهنم ريعلوهرو مررن األشرريوء الرريت  سرر ل حل ررو وإن  ررون بعضرر م 

ثوب احلق، فعل ذل  اتنعو  م  نيسد بن مواد الرذي نقرد لره السرفو  ا الفرة  هروول نن  ل ا ابمل
مرررد ات ررردي وهرررذا التقرررد  وإن  رررون قرررد ل ب لررر  نيسرررد و حلررروه إال نن بعرررد اتنعرررو ، فقررردم نليررره ابنررره ا

نعرل  ي  تو ل اتنعو  إن احلعول نلد هذا الرحلو من اجاوءام اتتير و لعيسد والت د رد اتتوا رل 
حرل هرم  الرريررل نن خيلر  مونررة اتنعرو  و فرص األمررة، ويف  ن رجل ننرره لرو وريرد نعررراء لفعرل وإن  ررون قرد نثررر 

 فيد ننه آثر معلعة األمة نلد معلعة نفسه وهو قوله:ننه شعر  
 ف م نمر ن حلوو احلزم بين مو  
 إمو  غو  وإمو فتنة نمم       

 
 وقد مهم  مرا اد نن ناوريل م  
  أق اتنية لوال هللا والرحم       
   

هررر 198إن  هرر194وفعرل األمري ذلر  مرر  نفيره اترأمون فررأدل ذلر  للفتنرة الوررعواء الريت  ونر  برري ارنة 
قوا  األمة يف نثنو  و معون  هو لة ويل  وريد من م من هوب ذل  الفعرل اوفظرة نلرد الع رود واتواثيرق 
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ومن ال د  جل نن نم ول هذه الع ود ليسر  قو ررو نلرد اتتنروكني برل تتعرداهم إن القرودو واألمرراء، ف رفالء 
لفروا اجميرون الوثيرق نلرد الوفروء مرو، و تر   نوقون ن ضود و ستس لون اجقدام نلد ف  تل  القيود اليت ح

الرشيد نموغد ليعجل بن ن د هللا ون رد فيره غو رة التأ يرد وترو إ اتب منره،  رو    عر  يف الوريروه الريت    رل 
مو اجميون، وريعل فق وء وقته الواا ة يف ذل ، فمن م من نب  نليه شريمته ود نره نن  سةارل يف الرد ن 

 هررول ا ليفررة، و ررو    رردي األوريرره الرريت  نررتقص من ررو األمررو ،  ررل هررذا مررن مرر  األهررواء، ومررن اررو و إن
العيوب اليت شق  نعو ال ي  وتعدم إن فرقة األمة فأحلعف  نع ية الدولرة وآل األمرر  لفو  رو إن نن 

 .1تيون قومم مستمدو من اتتغل ي نلي م
 
 ار م وإريتمروو  لمرت م فقرد  يف مقوبرل قروو هرفالء اتغرول وشردو ـ ضعف مهم ملو  األطـرا:م 7

اروهم يف ارررنة إنتورو هم وارري رمم نلرد مرردن العرويل اجاررالمجل وحواحلرره حلررع  ملروك اجاررالم يف تلرر  
الفةو بعومة، وإنوغوهلم نن ال ود ابللغو واللع ، وهذا اتف ع ابرن األثر  ر  رمحره هللا ر  نعرجل نلرد اجارالم 

هرر مرو نعره:  فروهلل 628ي فيقرول معلقرود نلرد نحردامل ارنة ونهلره، و عر  نحروال ملو ره ق يرل وفوتره بسرنت
تعون  نعر اجاالم واتسلمي نعراد من ننده، فمو نرل يف ملروك اجارالم مرن لره  غ رة يف ال رود، وال يف 
نعرررو الررد ن، بررل  ررل مرررن م مق ررل نلررد هلرروه ولع ررره ويلررم  نيترره، وهررذا نفرررول ننرردي مررن العرردو، وقرررول 

. وليسر  نوحلروو ا الفرة 2( 25تعيا الذ ن يلموا من  فو ة  )اآل رة ، اآل رة : تعون:  واتقوا فتنة ال 
الع واررية وال ا لفرروء الع وارريي مبعررزل نرررن هررذا الوحلرر  اتررةدي، فقرررد احنسررر اررل ون ا الفررة وإنيموررر  
 حدود الع وايي، وااتقل غ هم ابلسل ة يف حيم نريزاء من العويل اجاالمجل، وهو نمر يل  يرن ارو غود يف
يررل حيررم الدولررة األمو ررة، هررذا فضررالد نررن اشررتغول ا لفرروء الع وارريي ابلورر وام ودرر  األمرروال يف ن  ررر 

. هرررذه احلقرررو ق جيلي رررو لنرررو ابرررن   ررر  نليررره  محرررة هللا يف اوولرررة منررره لرررتلما ناررر وب هنو رررة الدولرررة 3األوقررروم
يرر  الرر الد،  مررو  ونرر  بنررو الع واررية نلررد ن رردي التتررو  فيقررول: ويل تيررن ن رردي برر  الع رروق حو مررة نلررد د

نمية قروهرو لمير  الر الد واألق رو  واألمعرو ، فإنره فررج نرن بنرو الع روق برالد اتغررب و رذل  نفرذم مرن 
ن د  م بالد فرااون ومو و اء الن ر وتداولت و اتلوك دوالد بعد دول حل يل   ق م  ا ليفرة مرن م إال بغرداد 

. 4إشرررتغوهلم ابلوررر وام ودررر  األمررروال يف ن  رررر األوقررروموبعرررو برررالد العررررات، وذلررر  لضرررع  فالفرررت م و 
و قول ق   الد ن اليوني :  .. إمنو قدموه نلد نمه ا فروريجل ترو  علمرون مرن لينره وإنقيروده وحلرع   ن ره 
ليسررت دوا ابألمررو  وإذا  ررك مررو  نسرر  إليرره  ابررن العررربي  مررن حلررع  اهلمررة وكهررده  ق ررو  ا الفررة نرردم 

                                                           
 .490الدولة الع واية  ر 1
 .39(،  ي  دفل التتو  بالد اتسلمي  ر497ر  12اليومل يف التو    ) 2
 .40 ي  دفل التتو  بالد اتسلمي  ر  3
 .40(،  ي  دفل التتو  بالد اتسلمي  ر195ر  13ال دا ة والن و ة ) 4
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 نسرر  إن  اتستععررم  قولرره: إن بغررداد تيفيرر  وال  سررتي روهنو ت إذا نزلرر   بغررداد ف ررجل مومررة  ررربل، إذ
، ونلرد  رل حرول إن حلرع  1هلم نن ابقجل ال الد، وال ن ضود   امون نلجل  ونغ مو وهجل بيريت ودا  مقرومجل

اتستععررم معررررول حررل ننرررد  التتررو   ولرررذا  ررونوا  سرررمونه  األبلرره ، ويل  قررر  هررذا الضرررع  واهلرروان ننرررد 
د دول اتورت اجاالمجل نو  نت رجل بضرع  مر رز ا ليفرة الع وارجل وحلرمو  ارل ون ا الفرة الع وارية، حدو 

بل ريووك ذل  إن ملوك واالمي اتسلمي يف بالد الوروم ومعرر، فقرد ذ رر ابرن   ر  ر يف نحردامل ارنة 
اتلرر  هررر ر نن اررل ون دموررق وحلرر  ))اتلرر  النعررر بررن ن ررد العز ررز((، وملرر  اليرررك والورروب  ))658

اتغي  بن العرودل(( قرد نزمروا نلرد قترول اتعرر ي ونفرذ معرر مرن م، ومع مرو األمر    رن الرد ن ))بيرربق 
هرررر نلررري م ))اتغيررر ((  ررروح  656، وق رررل ذلررر  ذ رررر الرررذه  نن نسرررير النو رررر ارررنة 2ال ندقررردا ي((

لرمررل وناررر دونررة اليررك ليأفررذوا معررر، فولتقرروهم ))اتظفررر ق ررز(( وهررو غ رر  للمنعررو  نلررجل ولررد اتعررز اب
هررر  ررون حعررو  ا وا كميررة نلررد ))دموررق(( يف 642، وق ررل ذلرر   ررذل  ويف اررنة 3نمررراء فضرررب نننرروق م

فدمة  وح  ))معر(( واشتد القعز حل التقد مم ))الووميون(( ومع م نسرير مرن ))الفررنج(( بري 
( وهن   فزا نه وبيرد نسقالن وغزو فوهنزم المعون وحعدم ا وا كمية الفرنج واندك  وح  ))محص(

وقول ر معرباد نن ار اهلزمية ر: قد نلم   ن ال نفلك تو ارغ    العل ون، قول ابن األث  وا رفود نحروال 
اتسرررلمي يف هرررذه الفرررةو بوررريل نررروم: فمرررن ارررلم مرررن اتسرررلمي مرررن هررروتي ال رررو فتي ))التترررو  والفررررنج(( 

وإذا نلرررم ذلررر   لررره نميرررن تعرررو  اررررنة إنتورررو هم ، 4فولسررري  بين مرررو مسرررلول والفتنرررة قو مرررة نلرررد اررروت
 .5وحلع  اتقوومة نموم م، وملء الرن  يف قلوب النوق من حوهلم، وهللا غول  نلد نمره

 
بعرد نن  رون  ررل ملروك األ د واررالمين و  ـ دنــايالت سياسـية دلــ  علـإ الــوهن العباســيم 8

ن هلررم الز ررة واهلرردااي نو  ت ررودون نلررد قرردم خيروفون نو رةمررون ا لفرروء الع وارريي و  رروبون دولررت م، فيقردمو 
اتسررروواو تع ررر اد نرررن الرررود وحسرررن الررروا  ودفعرررود للميرررومر،  رررو  ا لفررروء الع واررريون اتترررأفرون هرررم الرررذ ن 
 قرردمون اهلرردااي واألمرروال اتقو بررة للاز ررة هلوال ررو، لرريا تع رر اد نررن الررود نو حسررن الرروا  إمنررو دفعررود لوررره، 

د  ون اتستنعر ابهلل  قردم هرذه اهلردااي واألمروال والروا ي والغلمرون وا يرول العربيرة وفوفود من مدامهته، وق
األ رريلة إن هوال ررو،  مررو  ررون ا لفرروء الع وارريون اتتررأفرون  قررودون إن ن ررعوب الرروالايم واجق ونرروم 

ستنعرر ابهلل، اليت انفعل  نن الدولة وااتقل مو ن عومو و تان ون إغضومم م  حرزم وحنيرة ا ليفرة ات

                                                           
 .255ات     تعر الدول  ر 1
 .42(،  ي  دفل التتو   ر207ر  13ل دا ة والن و ة )ا 2
 .43(،  ي  دفل التتو   ر181ر  23ا  ننالم الن الء ) 3
 .43(،  ي  دفل التتو   ر361ر  12اليومل يف التو    ) 4
 .43 ي  دفل التتو   ر  5
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إال ننررره مررر  ذلررر   عرررون  التترررو  و  رررود  م، فلمررررو وت اتستععرررم ابهلل نشررر  إليررره بق ررر  ن  رررر النررررد، ونن 
، و ونر  معرونعة التترو  ب ر قرة تردل نلرد 1معونعة التتو  ومحل اتول إلي م رعل به اتقعود، ففعل ذل 

القضررروء ونمرررراء النرررد ونررردم ف نرررت م، ا رررو  والضرررع  ونلرررد اررروء إدا و الررروك ر العلقمرررجل وف  ررره ونمو رررة 
وحرردمل توامررف نلررد إاررقو  الدولررة بعررد إ قرروو ا ليفررة يف مررأكت ا ررول، وا الفررة ن رر ع  هرردفود للمغررول 
الرررذ ن ن قنررروا بضرررع   و  اتمونعرررة واتدافعرررة واتغول رررة نمررروم التنررروكالم السيوارررية الغررر  ايمرررة وا وليرررة مرررن 

 السليم، فيون ذل  من نا وب السقو  الع واجل. الد ااة والنظر االاةاتياجل والتي يز
 
 ميل  ين كموم األمو  يف بغداد مر زاد يف  رد  واحردو، برل  ونر  هنروك ارل و ـ دعدد مراكز القو م 9

سررل ة األفرررل، و ترردفل يف نمل ررو، ويل تيررن هنرروك  اب ررة جتمرر  ل تلفررة متعو حلررة  ررل من ررو جيررو  نلررد ا
، بل  ونوا متنوكني مت وغضي،  ل من م  رنقم نلرد اآلفرر و ردبر احليوم ومن بين م تعر   شأون الدولة

حلررررده اتررررفامرام، و سررررفه  ا رررره ننررررد ا ليفررررة، وفررررروت  ررررل هررررفالء  ررررون ا ليفررررة مسررررلوب اج ادو حلرررررعي  
الويعية، ال  ست ي  نن  وق   ل واحد من م ننرد حرده، فةتر  نلرد ذلر  نن اتسرع  شرقة ا رالل 

 م، فعو ررود برري مف ررد الررد ن العلقمررجل وك ررر اتستععررم و ررون شرريعيود، برري السواررة، وااررتعيم العررداء بيررن
ا  العرررغ ، و رررون ارررنيود، فقرررد حررردمل ق يرررل محلرررة هوال رررو فرررون نن دررر  تررردوبررري جموهرررد الرررد ن ن  ررر  الدوا

ا  العغ  حوله    اد من الرنوو واتووغ ي والسفلة ونفذ   دد األمرن و ضر  ا  رز  لر  ا ليفرة تدالدوا
ر اله، فلمو نلم الروك ر بتلر  اترفامرو، نفررب ا ليفرة نلرد الفرو  مبرو  ردبر حلرده وملر  إليره نن وإحالل آف

 قضررجل نلررد تلرر  الفتنررة يف م رردهو، وليررن ا ليفررة ريرررايد نلررد ايواررة الت رروون ونرردم ات رروالو، يل  عررش إن 
يفرررة، وال شررر  نن ا  نلرررد حيوتررره، ونمرررر برررذ ر إدررره يف ا   رررة بعرررد اارررم ا لتررردنعررريعة وك رررره ونمرررن الدوا

تعرل ا ليفة نلرد هرذا النعرو ليردل نلرد اروء احلولرة الريت و رل  إلي رو ا الفرة يف هرذا الع رد، وإهنرو ال 
ا   المهررو  ييررد ل فررر ننررد تررداولررة قررد نذنرر  ابلسررقو  والررزوال، ومنررذ وقرروو هررذا احلررودمل والرروك ر والدوا

 .2الدولة الع واية ا ليفة ةو  ون له نثره السيا يف إحل راب األمو ، وتقو و
 

وقرر  ا لفرروء الع وارريون يف ف ررأ إاررةاتياجل   رر  تررو تر رروا  ـ إحــتالل خطــوط الــدكاع األوىلم 10
الدولررة ا وا كميررة تررداف  الغررزو اتغرروت وحرردهو، فيررون مررن ال  يعررجل نن تنسرروب رييررو  اتغررول حنررو نمررالك 

لفروء الع واريي التعردي تورو    رينييرز الدولة الع واية وجتترو   رل مرو يف مر ق رو،  رون الوارير  نلرد ا 
فون ونوالده ونحفوده اهلودفة للسي رو نلد داي  اتسلمي، وهرذا يل رردمل وتر روا الدولرة ا وا كميرة تتا رل 

                                                           
 .141بغداد مد نة السالم وغزو اتغول  ر 1
 .253اتغول للعيود  ر 2
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و ةت نموم م ويل  قوموا بواري  م ال ودي واجاالمجل حنو إفواهنم يف العقيردو، إن  رراو األمرم، وتعرودم 
نن هللا الو  ة يف  قيق اجنتعرو ، وال  عتمرد نلرد العوامر  واالنتسروب إن احلضو ام والدول، خيض  لس

ال ي  الن وي الور  ، بل ابالقتداء ابلراول الير   لد هللا نليه والم يف األفذ ابلسرنن وإدا و العرراو 
ترروب د وانررره مرر  اتوررو    الغوك ررة، و رررون مررن اتفرررود نن  نت رره ا ليفرررة الع واررجل اتستععررم ابهلل ووك اؤه و 

وحاوبره ونمررراء رينرده إن مررو رردمل حرروهلم مرن اررووالم هوال رو وهررو   ردد و تونررد و سرير فو ررة بعررد 
نن متيررن هوال ررو مررن السرري رو وا تسررو  الي رر  مررن نقرروليم ا الفررة الع واررية ومتيررن مررن نزهلررو نن ررو، فررإذا 

ترره اتترررومخي حلرردود العررررات الررريت اب الفررة تعرررو  مررن نمليرررة جتر رررد ا ليفررة الع وارررجل مررن  رررل حلفو ررره نو محو
ن  ع  قر  ة ريداد من ا  ر الدا م،  مو تعو  من حلع  اي رو ا ليفة نلرد ا رعوب الروالايم بفعرل 
فررروف م مرررن هوال رررو، فتفوررر  العالقررروم بررري ا الفرررة الع وارررية والررروالايم اتتومخرررة واحنررروكوا إن هوال رررو 

هر توريره العز رز برن اتلر  655واألموال، حل ننه يف انة   عونعونه لي  شره، فيونوا  رالون إليه اهلدااي
، لقرد  رون 1النو ر إن هوال و مد ة حسنة ريليلة و ون يف فدمتره اري  الرد ن إبرراهيم احلرو جل احلروفظجل

 رك هوال و  يوره اتغروت نسريرايد ارر عود ومنظمرود وميوروفود، وبعرد  ارو ل الت د رد ن ضرود، و رون ا ليفرة 
رقود يف قداارة ال ير  الع وارجل ونحالمره التو خييرة، و د مرذا الررد العاير  الغر ر  يف متايررد اتستععرم مسرتغ

الع وق، فقول: لو غوب نن اتلر  فلره نن  سرأل ات لعري نلرد األحروال، إذ نن  رل ملر  ر حرل هرذا  ب 
مرن  لسر ووالع د قعد نارو ب  الع وق ودا  السرالم بغرداد،  ونر  نوق تره وفيمرة، وم مرو قعردهم ذوو ا

ون عوب الوو ة من السالمي، فإن نبنوء هذا ال ير  ايرم للغو رة واري قد إن  روم القيومرة.. إن  اتلوك 
نن قرررول: فلررريا مرررن اتعرررلعة نن  فيرررر اتلررر  يف قعرررد ناررررو الع واررريي، فوحرررذ  نررري السررروء مرررن الزمرررون 

 الد: الغود ، فوشتد غض  هوال و فون بس   هذا اليالم وننود الرال قو
 ر إذه  وا ن  من احلد د اتدن واألاوا .

 و ل.ير ون ف  من الفوالذ األبراج واهل
 ر واد  رييوود من اتردو والويومي.
 ر ن تقدم حنوي لليعوم والنزال.

 ر فسأنزل ل  ولو  ن  يف السموء.
 .2ر واأدف  ب  غع ود إن نفواه الس وو

 تووو وا يف األمر لدف  هذا ال الء  ارلم ال ررت ونقوم رو   ون األحرل اب ليفة اتستععم ابهلل وب ونته نن
وحل عرونقواهو واليت من نمه و دنم ا  و  األمومية ابلسال  والرريرول والعترود ليرجل تقرووم اتغرول، وليرن ات

                                                           
 .159لسالم  ربغداد مد نة ا 1
 .152ريوم  التوا    نقالد نن بغداد مد نة السالم  ر 2
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رو واتفامرام ا  ي ة،  ون   ل و تدو  يف فل  ال ولة السيواية الريت  يعية والعرانوم الدافلية الداوال
 .1  مو ا ليفة و ريوله تمت

إن كح  هوال رو  يرو  اتغرول، لريا ريد رداد وإمنرو هرو إمترداد لعردد مرن السرني وهرذا االمترداد الرزم  ال 
 لش  يل خي  نلد ا ليفة واواة الر الد، و ونر  نحردامل اتغرول ووقرو ع م ابتسرلمي جتلر  إنت روه الغوفر

زق رو شرر ميغرزو اتغروت  قتضرم نريرزاء الدولرة و قسرم و و ،  ون احلدمل اللل وهو ال جل والدا و علم و القو
وريرررود تورررروو مقرررووم للغرررزو و قررروده ا ليفرررة برررل احلمرررد مسرررت و  نتيارررة لليرررو  والرررا وال رررل  ةرررزت، وال

السيواجل والعسيري الذي متيز به ا ليفة اتستععم ابهلل الع واجل فةك ف وك الدفوو األون لألمرة تواريره 
 دي و معنوي  ذ ر.مع هو بدون دنم مو

 
 ررون ريرريش هوال ررو فررون يف غزواترره اليررربل   ـ دور النصــار    ســقوط الدولــة العباســيةم 11

حلد ن احلجل الدولة اجدونيلية، ون احلجل ا الفة الع واية والووم وفلس ي  ضرم بري  رفول قواتره ننرداداد  
وابن((، و رررون اتغرررول  قومرررون سررر و  ي ونلرررد  ناررر م قو رررده الي ررر  )) ررردبوقو نرررن  ررر اد مرررن اتسررريعيي ال

بفتوحررومم وغررزوامم ألق ررو  شررل مررن ا رريز اهلررودي شرررقود واهلنررد العررينية يف النرروب الورررقجل إن ن احلررجل 
ال ولند ررة، وقلرر  نو اب غرررابد، ومررن ارري  اي حبررر ال ل يررق مشرروالد، إن شرر ه القررو و اهلند ررة ومشررول الز رررو العربيررة 

ة ولتواررري   قعرررة ن احلرري م يف اررر يل تيرررو ن إمربامرررو  ت م العوتيرررة الررريت  رررونوا رينرروابد، برررداف  اتيواررر  اتود ررر
، و ررون مررن حلررمن اليررو  الغوك ررة ل غررداد اتسرريعون ))الرريررونيون(( اليرررج 2 توقررون بتل رر  إن تيو ن ررو

حيررر  ناررر م نولأررر  بيتو ررر  نسرررير ة وغ هرررو مرررن مرررفن ونترررود حرررريب، و رررون ذلررر  مرررن حلرررمن االنقيرررود 
 عيرررة وا ضررروو،  ررر  ارررل ون القررروآن يف قراقررروم والررريت تغوليرررة الررريت فرحلررر  نلرررد نت ون رررو اللنمربامو  رررة ات

ون مررن ارريون ي، وقررد غل اتسرريع3فرحلرر  نلرري م اتسررومهة يف محررالم اارريودهم العسررير ة حلررد ننرردا  م
بغرداد إحررةام اتغررول وحفظرر  ننراحلرر م ونمررواهلم ويل  تعرحلروا لرردمو  اتغررول، بررل حفظرر  منرروكهلم وحرارر  

ن ق ررل رينررود اتغررول نثنرروء إريتيررو  بغررداد، وقررد إلتاررأ بعررو اتسررلمي إن بيرروم النعررو ل يف بغررداد هرررابد مرر
 .4من السي  اتغوت، وقد جنو من غل احلمو ة اتسيعية يف بغداد من مذحبة اتغول الفظيعة

 
 ـ دور احلكا  املسلمني   إسقاط الدولة العباسيةم 12
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لقضرررروء نلررررد اجدونيليررررة والدولررررة الع واررررية  ونرررر   تو رررر  بعررررو حيرررروم ننرررردمو توريرررره هوال ررررو  يوشرررره ل
   األمراء واليت من و:أاتسلمي    لوا ه، حي  تغلغل  نا وب الضغ  اتعنوي يف نفوق نول

 ر حلع  الواكو الد   نند     من األمراء.
 ر األغنية وح  الذام.

 ر الا وا و  الذي ن وب    اد من النوق.
 نلد اتعوحل الدنيو ة. ر احلر 

 ر حلع  نقيدو الوالء والرباء.
لقرررد ا تيررر  بعرررو حيررروم ونمرررراء اتسرررلمي فيونرررة نظمرررد لألمرررة اجارررالمية ولرررد ن م ونقيررردمم وذلرررر  

 ابتوو  ة الفعولة م  اتغول يف محلت م الونيعة نلد الدولة الع واية ومن نش ر هفالء احليوم:
 رمررون واأل احلررجل التوبعررة هلررو، برررات حوريرر ، مررن نول  ررون حررو م    ه ـ بــرا  حاجــب وخلفــا  م

احليرروم اتسررلمي، الررذ ن اررومهوا مرر  اتغررول إابن محلررت م نلررد بغررداد، ومررن اتعرررول نن اقلرريم  رمررون  
 ررون ريررزءاد مررن ن احلررجل الدولررة ا وا كميررة، و ررون هررذا اجقلرريم ريمرره األمرر  غيررومل الررد ن االبررن ال ررو  

بررررات حوريررر  هرررذا، ليقررروم إبدا و  اارررتنوب هرررذا األمررر  شيعررريود،للسرررل ون امرررد فوا كموررروه، وقرررد 
شأون اجقليم نيوبة ننه، وبعد ا الل الذي نور  بري األفرو ن، غيرومل الرد ن ونفيره األ ررب ريرالل 

 رمرررون، بررررات   دالرررد ن، هررررب األول إن إق ونررره السررروبق )) رمرررون(( حيررر   رررون بررره غ  ررره األول نلررر
قرروم ابغتيررول ارريده، فق رر   نارره ون اررله إن ))القرروآن(( اتغرروت حوريرر ، فمررو  ررون مررن األفرر  إال نن 

))ن ترروي(( يف ))قرررا ر قررروم(( وننلررن فضررونه  رر  اررل ون اتغررول وريعررل مررن نفسرره ريواواررود   لرر  
نايوده الدد  ف و  األق و  الغربية ومو  ون جيري في و من ت و ام ايواية ونسير ة، ختردم غررد 

ار يل إنوروء إمربامرو  ت م العوتيرة، فقرد نفرربهم بنوروموم اريده السروبق اتغول وتواع م اتسرتمر يف 
ريالل الد ن منيربا وقدم هلم معلوموم هومة اومه  يف القضوء نلد الدولرة ا وا كميرة، ويرل بررات 
حوريررر  نلرررد وال ررره التررروم للمغرررول وشرررو ك  نررروده يف محرررالم التترررو  حلرررد داي  اتسرررلمي، فورررو ك يف 

حلرررررررجل السرررررررالريقة يف آاررررررريو العرررررررغرل وبعرررررررد وفررررررروو بررررررررات حوريررررررر  يف ارررررررنه محلرررررررة اتغرررررررول حلرررررررد ن ا
 1234هرر(   650ر  623م ن  ك فلفوؤه من بعده وهم   ن الد ن فواريرة احلرق  1234هر 632

م،  تنوفسرون فيمررو بيرن م يف تقررد  1257ر  1252هررر  655ر  650م وق ر  الررد ن امرد )1252رر 
لررد حيررم إقلرريم  رمررون، ونفرذ  ررل واحررد مررن ريون رره الروالء وال ونررة للمغررول،  مررو ن رر عو متنوفسري ن

 ذه  إن منغوليو و علن ننه اييون ن  ر من منوفسه فضونود، ومونة ))للقوآن(( يف ))قرا ر قرروم(( 
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و  لررر  نن  ق لررره اتغررررول غ  رررود هلررررم ))نلرررد ن احلررررجل وال رررة  رمرررون(( إذا مررررو ننعمررروا نليرررره حبيرررم ذلرررر  
 .1اجقليم

ة شرررت إ ررران، يف محلررت م الغربيررة اليررربل بقيررودو هوال ررو، وشرررنوا يف وننرردمو و ررل اتغررول إن من قرر
هاوم م العوم اليواك، حلد ن احلجل وقالو الدولة اجدونيلية قروم ق ر  الرد ن امرد، حرو م  رمرون 
يف ذلرر  الوقرر ، إب اررول قرروام فو ررة مررن بلررده لتوررو ك يف احلرررب  رر   نو ررة اتغررول وقررد  ونرر  

سرلمة مر  قروام ))برَرْرد(( يف القروو والي ررو حبير   ونر  تيرون  تي رة نسرير ة قوام حيومة  رمرون ات
مستقلة بذامو ون  ع     قيرودو هوال رو، وتورو ك يف حربره، حلرد حيومرة الع واريي، واتسرلمي 

 .2يف العرات، والز رو والووم
لوقرر  ننلررن ناتبرر  فررو ق فضررونه  رر  السررل ة اتغوليررة، يف نفررا ا ب ـ هاتبــك إقلــيم كــارسم

الررذي فضرر  فيرره ريررو ه، برررات حوريرر   رمررون لنفرروذهم وحرروفظ نلررد وال رره للمغررول و ررون  راررل ة ليرره 
إن ال ال  اتغوت يف ))قرا  ر قروم(( بعفة دا مة ويف  ل منوا ة، وننردمو و رل هوال رو ر نلرد  نق 

نبررو بيررر )حسرر  محلررة اتغررول الغربيررة ر إن إقلرريم مررو و اء الن ررر، ذهرر  إن هنرروك ناتبرر  فررو ق نفسرره 
 وا ة الو ريو  نو ابنه اعد ))حس   وا ة  شيد الد ن(( للةحي  مبقدم القو د اتغروت، وال رذل مرن 
نفسه مرو  سرت ي  تقدميره للمغرول يف محلرت م هرذه، ون ارل ر فيمرو بعرد ر  تي رة نسرير ة فو رة  تيرون 

ي وا الفررة الع واررية، ريررل ننضررو  و مررن الفراررون، لتلتعررق  رريش هوال ررو لرريا فقررز حلررد اجدررونيلي
برل ليورو  وا مر  اتغرول يف حرررومم اهلمايرة حلرد اتسرلمي يف الز رررو ون احلرجل الوروم ومعرر، وبعررد نن 
ناررقز اتغررول واتسررلمون وغرر هم بقيررودو هوال ررو فررون، بغررداد ونمرروحوا ابلدولررة الع واررية، قرروم حررو م 

القو ررد اتغروت، لي نرره بنارو  محلترره حلررد إقلريم فررو ق اتسرلم، هررذا إب اررول ابنره اررعد برن نيب بيررر، إن 
 .3ا ليفة، و تلقد نوامره التولية، ن ليجل  قوم  ىدمته نيوبة نن والده

وهرو اتلقرر  ابتلر  الررحيم، ملر  اتو رل حنرواد مررن  ـ بـدر الـدين لؤلــؤ وهاتبكيـة املوصـلم ـجـ
ن فيره نزنرة توري  إذا  رون مخسي انة وهو الذي نكال الدولة األاتبيية نن اتو ل ر وهرم ناريوده و رو

  ع  يف  ل انة إن ))مو د نلجل(( قند الد ذه ود كنتره نلر  د نرو ، قرول ابرن   ر : وهرذا دليرل نلرد 
الورعوني ل قرواي  يردود حل نقل ننه الذه  ننه  ون رتفل لعيفيون ن مين ه، ونمو ن ل4قلة نقله وتويعه

ورضرر اتغرو  وتردا  يف غضرون ذلر  نوا  ا مرو   منه من شعو  نهله و ون ميرد دومرود نظيمرود للغو رة
 و ل وقيل فيه:عو تيوم  النوق مو  ن ره من الذه  يف ذل  اليوم، فمق  جحيوء شعو  الن

                                                           
 .354اقو  الدولة الع واية  ر 1
 .355اتعد  نفسه  ر 2
 .357اقو  الدولة الع واية  ر 3
 (.203 13الن و ة )ال دا ة و  4
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  عظم ننيود النعو ل ا ة   
 و زنم نن هللا نيسد بن مر        
 إذا ن  ته خنوو إ رية   
 1منإن ا د قول  ن منيته        
 

مسررومهته يف دفررول التتررو  بررالد اتسررلمي فقررد ذ ررر احلرروفظ ابررن   رر  نن رينررود التتررو  حرري ونمررو نررن 
غكلرر  بغررداد اررنة ارر  ومخسرري واررتمو ة ريرروءم إلرري م إمررداد اتو ررل،  سرروندوهنم نلررد ال غرروددو 

، وقرول الرذه  ننره: و رون 2وم ته وهداايه و فه و ل ذلر  فوفرود نلرد نفسره مرن التترو  ومعرونعة هلرم
، بررررل نقررررل بعررررو اتررررف في نن )) رررروح  اتو ررررل((  ررررون مررررن برررري 3  التتررررو  وملرررروك اجاررررالم عررررون

ة عررا رحلرري هلوال ررو نلررد قتررل ا ليفررة الع واررجل، وحرري انفعررل هوال ررو فررون نررن بغررداد ر بعررد الوق
الفظيعررة ر اررو  اتلرر  الرررحيم إن فدمترره مونررة لرره ومعرره اهلرردااي والتعرر ، فأ رمرره واحةمرره و ريرر  مررن 

، ونقررل الررذه  ننرره قلررد هوال ررو ريرروهرو  تيمررة قرردم و هد ررة لرره 4ميرر  ابتو ررل نايمررود ن مررومننررده ف
ففررك نذنره وندفرل احللقرة يف نذنره ونن اتلر  الررحيم نرود إن  وتيأومل  نن  ضع و يف إذن هوال و ف

بررري  ،، برررل كاد مسرررتول العالقرررة5برررالده ))اتو رررل(( متوليرررود مرررن ق رررل هوال رررو، وقرررر  نليررره مررروالد رملررره
اتلررر  الررررحيم وااررررته وبررري التترررو  حرررل بلرررش اتعررروهرو، فقرررد ترررزوج ولرررده اتلررر  العررروحل إدونيرررل ابنرررة 
هوال ررو، ليررن ذلرر  يل  رردم مررو الد، إذ نغضرر  العرروحل إدونيررل ابنررة هوال ررو ونغو هررو، فنوكلرر  التتررو  

وا بره واارت وحوا اتو ل، وااتمر احلعو  نوررو اشر ر، ن نفرذم، وفررج إلري م العروحل ابألمرون فغرد  
 .6اتو ل

 س ـ السالطني السالجقة    سيا الصغر م
غررررزوه للدولررررة الع واررررية اررررالمي ننررررد لررررة اتسررررلمي الررررذي دفلرررروا  رررر  لررررواء هوال ررررو د ررررون مررررن 

السالريقة يف آايو العغرل و ون التنوفا بري األمرراء والسرالمي السرالريقة يف آاريو العرغرل، نلرد 
 ونررة لليررون اتغرروت، فقررد  ررون نررز الررد ن  ييرروووق ال ررو  و  ررن الررد ن نشررده، يف تقررد  ا ضرروو وال

قيليج ن االن الراب ،  تنوفسون حرل يف ا ضروو الرذليل للمغرول، وارليو ار الد شرل يف إذالل الرنفا 

                                                           
 (.357 23ا  ننالم الن الء ) 1
 (.190 13ال دا ة والن و ة ) 2
 (.356 23ا  إنالم الن الء ) 3
 .52(،  ي  دفل التتو  بالد اتسلمي  ر203 13ال دا ة والن و ة ) 4
 (.357 23ا  ننالم الن الء ) 5
 (.53 23اتعد  نفسه ) 6
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السررل وم اتغوليررة ليعرروكوا نلررد  حلررو  و، فقررد ذهرر    ررن الررد ن  وملتقررد  فرررود ال ونررة ات لقررة نمرر
يررو و ررون مررن دلررة احليرروم الررذ ن حضررروا يف بررال  ا ررون )) و رروك(( للتع رر  نرررن شيعرريود إن منغول

، وننردمو و رل هوال رو فرون إن إقلريم مرو 1وال  م ووفوهم واجفال  ات لق لذل  ا رون يف منغوليرو
دررونيليي يف إ ررران وا ليفررة يف العرررات ون احلررجل جو اء الن ررر، وهررو يف مر ررق تنفيررذ محلترره حلررد مو فررة ا

م ومعر، ذه  ذل  اتتنوفسون السلاوقيون ))نز الرد ن و  رن الرد ن(( وحضررا ننرده للتع ر  لره الوو
 مو، و ل واحرد من مرو ميعرن يف الترذلل، وننره نلرد نل اارتعداد لتقرد  فردموم للمغوألفضرل  نن وفو

 ةو  قدمه فعمه، لعله رظد برحلد األم  القو د.
ء احليرروم اتسررلمون هررم الوحيررد ن الررذ ن شررو  وا يل  يررن هررفال   ـ بعــض املشــاركني اآلخــرينم

موو  ة فعولة يف محلة اتغول حلد مسلمجل العررات والز ررو والوروم وفلسر ي، برل  رون هنروك مسرلمون 
آفرون، فرادل ودونوم من األق و  اجاالمية قد ريندهم حيوم اتغول نو النرواب اتم لري للسرل ة 

يم الة ستون ون حلجل مو و اء الن رر(( ))ون قرون آقرو(( ))حرو م اتغولية ))مسعود  لواتش(( ))حو م إقل
اتغول نل إقليم إ ران(( وقد ريند هفالء احليوم ننرداداد   ر و ريرداد مرن اتسرلمي لينضرموا مر  القروام 
الغوك ة،    لواء هوال و فون، بنوءد نلد ذل ، جند نن ننداداد هو لة من اتسرلمي، التعقر  حبملرة 

 ررد وقونواين(( و))ابجيونررواين((، و ررون نعررر الررد ن ال واررجل واتررف ع نررالء الررد ن ن ررو اتغررول م ررل ))
ملرر  الرررو   واترررنام حسرروب الرررد ن  تعرررد ون قو مررة األنرررداد الي ررر و مررن اتسرررلمي الرررذ ن انضرررووا 
   فدمة اتغول، لغزو الدولرة الع وارية واألق رو  اجارالمية رينروب غررب آاريو، لقرد اروهم نولأر  

 2ن يف اجموحة ابلدولة الع واية وتقو ة اجمربامو  ة اتغوليةاتسلمو 
 

 ررون اتستنعررر ابهلل  عترررب مررن ا لفرروء الع وارريي الررذ ن حرروولوا بعرر    هبعــاد الكفــاءات النــادر م 13
الرردموء احلررو و يف ريسررم ا الفررة وإنررودو بعررو اهلي ررة والقرروو هلررو وقررد متيررن مررن ت ررو ر الرريش الع واررجل وبلررش 

، و رون ذا مهرة نوليرة وشراونة وافررو ونفرا نبيرة وننرده إقردام نظريم وقعردم التترو  3و ة نل ندد رييوه م
و ررررون لليليفررررة اتستنعررررر ابهلل نع مي ررررل  4بررررالد العرررررات يف نايمرررره فلقرررري م نسرررريره وانتعرررر  مررررن م وهررررزم م

قرررر   ريرررول  شيعررريته و سررر ود مرررن احتمرررول إت ررروو اررر و اتستنعرررر ابهلل وقرا اتررره، فيمرررو إذا ريررروء إن ا الفرررة
الدولة من الوك اء ونمرراء النرد نن خيترو وا شيعرود ال  تمتر  مرذه اترزااي الريت  تمتر  مرو نفرو ا ليفرة اتعررول 

                                                           
 .367اقو  الدولة الع واية  ر 1
 .369،  368اقو  الدولة الع واية  ر 2
 .136بغداد مد نة السالم  ر 254ذ ل مرآو الزمون لليوني   ر 3
 .136بغداد مد نة السالم  ر 4
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ل يف ننفررروان الوررر وب وفتوتررره وحررردو الرررذ وء وقوتررره ونمرررق الورررعو  فررر))ا فررروريجل((، ألن ا فررروريجل شررروب 
، يف الوررر ومة والورررراونة، و ررررون  قررررول: إن ابتسرررأولية وا فرررروريجل  ز ررررد نلرررد نفيرررره ا ليفررررة اتستنعررررر ابهلل

مليرر  هللا تعررون نمررر األمررة ألنررربن ابلعسررو ر هنررر رييعررون وانتررزاو الرر الد مررن  ررد التتررو  ونفنرري م قررتالد وناررراد 
ا الفرة فوفرود منره،  هوا يود، فلم  رر الردوادا  والوررايب و روغ غرو  ي نلرد األمرر وال بقيرة ن ابب الدولرة تقليرد

ابلترردم  دوهنررم وآثررروا نن  لي ررو اتستععررم ابهلل تررو  علمررون مررن  همررن ااررتقالله ابألمررر وااررت داد وتررو  علمررون
لييرررون األمرررر إلررري م، فررروتفق  ني ن ابب الدولرررة نلرررد تقليرررد اتستععرررم ابهلل ا الفرررة بعرررد نبيررره  هقيرررودنلينررره وا

 ، وناندوا األمر إن غ  نهله.1فتقلدهو واات دوا ابلتدب 
 

 ون نول  دو  دن  به الدولة الع واية فرروج امرد برن ن رد هللا اتعررول   لعلولينيممناكسة ا 14
ابلررنفا الز يررة ابتد نررة، و ررون   رر  مررن نهررل فرااررون  نتظررر قيومرره ولرروال مررو ي ررر مررن شرراونة نيب ريعفررر 

 قظرة  اتنعو  ومضوء نزميته ونفذه ابالحتيرو  يف معرود و مروا ده لزلزلر  ريوانر  ا الفرة الع وارية، وليرن
اتنعرو  وحزمره قضر  نلرد امرد برن ن رد هللا ونلرد نفيره إبرراهيم الرذي اث  ابل عررو، و ونر  نتيارة ذلرر  
نن اشتدم    ة الع وايي من ب  نم م وحليقوا نلي م وشرددوا اتراق رة نلرد اتعرروفي مرن م ون هقروا النرد 

علرررو ي إن قلررر  الدولرررة الع وارررية يف اارررت الو نف رررو هم، فت ونرررد األمرررر واشرررتدم الفررروو، واشرررتد ت لررر  ال
لييرريرروا مررن حررررج الضرريق الررذي غهلرررم واررو وا  ول ررو ر ا  ررروق يف قفعرره ررروول الرررتيلص منرره نلررد غررر  

هررر، فعيررل بينرره وبرري مررراده، 169هرردل،  مررو فعررل احلسرري بررن نلررجل الررذي اث  مبيررة يف مرردو اهلررودي اررنة 
ا برن ن رد هللا ونفروه ررجل فوجتره األول غررابد مرو اد وقتل بف  ابلقرب من مية، ونفل  مرن تلر  اتوقعرة إد  ر

مبعررر و ةقررود مشررول نفر قيررو حررل نتررد اتغرررب األقعررد فعرردب نليرره مررن برره مررن األمرروك ش واب عرروه اب الفررة، 
الرد لم  جلوناا هنوك دولة األدا اة يف مرل الدولرة مرن اتغررب واجتره ال رو  حنرو اتوررت وذهر  إن نرواح

ا الفررررة حررررتم نليرررره الفوررررل، وقررررد ني رررررم حرررروادمل هررررذ ن األفررررو ن نن مررررن مرررروات  إال نن قربرررره مررررن مر ررررز
الع رروق الررذي  ررون  ر ررد معررر، فإنرره هررو الررذي ارر ل  مرر  العلررو ي  واحلررك مررون برر  هالع وارريي مررن هرروا

جل الذي ا ل ليعجل بن ن رد هللا مر رق يجد  ا اترو  من ن د معر م  معرفته به، وريعفر بن رجل الربم
 ررد الرشرريد فيررون ذلرر  ةررو دنررو الرشرريد إن التوررد د والتضررييق نلررد مررن  ررت م ابتيررل إلرري م، اجفررالم مررن 

وريوء مبواد اليرويم برن ريعفرر العرودت إن بغرداد ليقريم  ر  نظرره، وي رر الرر   نر  الدولرة الع وارية، 
دو نهنرو غلر  واريةنم نمة من األمم اجاالمية وهجل نمة الرببر ابتغرب األقعد نن خترج نرن مرونت م معتقر

حظرررود ننلرررد مرررن حرررظ ارررو ر األمرررم اجارررالمية ألهنرررو يفررررم برريرررل مرررن آل ال يررر  الن ررروي ومرررن نبنررروء ابنتررره 
واحلرر ر الرشرريد نن  ررز و ألفر قيررو دولررة األغول ررة ومقرهررو القرر وان،  مررو  فعررل مررن  نل حر قررود  ررزء مررن دا ه 

                                                           
 .136بغداد مد نة السالم  ر 1
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فعلرره الرشرريد، وريرروء اتررأمون، فرررنل ف ررر  جيت ررد نن  فعررل بينمررو تنوولترره النررو  وبرري اررو ر ال يرر ، وهررذا مررو
العلو ي ادقود ابلدولة،  نل    اد من نبنوء الردنوو و ريرول الرد ن مييلرون إن العلرو ي و يرهرون مرو  نولره مرن 
الور فرأ اد نن  تقررب إلري م بر عو مرو  رغ رون، فييسرر مرن حردمم و ضرع  مرن قرومم فوفترو  مرن م نلرجل 

وك رره و آل نلجل وواله ن رده، و ظرن ننره فعرل ذلر  إ حلروء للعسرن برن ار ل  الرحلو الذي  تواله ن  ر شيعة
األ رب ومدبر نمره و وح  الفضل األنظم يف اوت ا الفة إليره وإفراري رو نرن نفيره األمري، وليرن  نل 
نن النتياررة يل تيررن نلررد مررو  رغرر  فإنرره وإن ن حلررد العلررو ي مررذا الع ررد قررد نغضرر  الع وارريي ن ررعوب 

حلده ب غداد وفلعوه، وافتو وا مرن بيرن م نمره إبرراهيم برن ات ردي فلرم  يرن نمومره مرو  رر  بره الدنوو ف و وا 
هرذا العرردو إال نن إحتررول يف الررتيلص مررن احلسررن بررن ار ل  ن وحلرر  لرره قومررود تنرروولوه ابلسرريول ن مرروم 

ن األدلرة ننردغ مرليا بعق  ذل  نلجل الرحلو فنس  قوم ذل  إن اتأمون ن ضود والقرا ن تسوندهم ولين 
مررو  قرروي هررذه الت مررة، ونررودم األمررو  بعررد مرروم هررذ ن إن جمراهررو و ريرر  نهررل بغررداد إن اتررأمون واحنرفرروا 

والء العلرررو ي حرررل إذا  نل مرررن م اتيرررل إن ا رررروج وال رررو و شررررو  نرررن نمررره، ويرررل اترررأمون بعرررد ذلررر  نلرررد
دفلوا نليرره واحلرر ر  ن جيررو ي نابه يف  عررومل م مب ررل مررو  ررون  عررومل م برره نبرروه، بعررد ثررو و الرريمن فررأمر نال  رر

االحتيرررو  فأارررا دولرررة ابلررريمن توررر ه دولرررة األغول رررة  فر قيرررو، وهرررجل الدولرررة الزايد رررة والغررررد مرررن الررردولتي 
، وات عرروا مر قررة احلاررر نلررد ن مررة الورريعة ونمرررهم إايهررم ابجقومررة مبرررنل مررن م يف بغررداد نو يف اررومراء 1واحرد

الع واررريون نلرررد اررر و واحررردو يف التعومرررل مررر  العلرررو ي، ودفرررل القرام رررة بعرررد افت وم رررو ويل  يرررن ا لفررروء 
ابارم ا ررة آل ال يرر  فزلزلروا ريوانرر  الدولررة، وقرروم الفرومميون فواررتولوا نلررد افر قيرة، ونلررد الزا ررر ومنررومق 
مررن الوررمول األفر قررجل ومرردوا اررل وهنم نلررد معررر واررو اي واحلارروك والرريمن وشررواما الفرررام و ررودم غ هررم 

الذ ن ااتولوا نلد بغداد يف منتع  القرن الرابر    هريه الدولة الع واية وةو كاد األمر بلية نن بل بو تلفك و 
 ونوا شيعة فأابحوا للويعة الظ و  يف بغداد مبو  وت ون من العودام اليت  رونوا  فعلوهنرو  روم نوشرو اء فقرد  

مروم  نعري احلسري برن نلرجل  حلرجل هللا  ونوا جيعلونه  وم حزن حل خيرج النسوء فيه حواررام غدابم الم
ننه وغ  ذل  من العرودام و رو  النروق  تقربرون إن السرل ون ابلتوريي  ويف نوا رل القررن السرودق ي ررم 

ة ال ومنيررة بفررو ق وابلورروم فررأ هقوا النرروق ونفسرردوا الرردول ومتينرروا مررن إغتيررول بعررو فلفرروء برر  الع رروق تنررف
ق   الدولرررة الفومميرررة نلرررد  رررد ر نرررو  الرررد ن امرررود كنيرررجل ر واارررتمر هرررذا النرررزاو السيوارررجل مبعرررر حرررل اررر

 بواا ة نحد قدته الي و   ال  الد ن األ ويب.
ود يف  وناررتمر النررزاو برري الع وارريي وبعررو ات رروو آل نلررجل مررن نول فليفررة إن آفررر فليفررة و ررون ذلرر  ارر 

 كواهلو.، ن 2حلع  الدولة الع واية وهذا الس   اوهم يف حلع  نع ية الدولة الع واية

                                                           
 .485الدولة الع واية لليضري  ر 1
 .488الدولة الع واية  ر 2
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ريروء ذ رر الرةل واتةفري مررا اد يف  تروب هللا ت رو ك ـ الرت: وهثر    يوال الدولة العباسـيةم  15
وتعون ويف ارنة  اروله  رلد هللا نليره وارلم، ويف آاث  مرن ارل  فممرو ريروء يف القررآن اليرر  قولره تعرون: 

القررول فرردمرغهو ترردم اد  )اجاررراء ، آ ررة : قر ررة نمرررغ مةفي ررو ففسررقوا في ررو فعررق نلي ررو    وإذا ن دغ نن هنلرر
(. اتةفررون يف  ررل نمررة هررم م قررة اليرررباء النررونمي الررذ ن جيرردون اتررول وجيرردون ا رردم، وجيرردون الراحررة، 16

ن وتسررت ر ابلقرريم و  نعمررون ابلدنررة وابلراحررة وابلسرريودو، حررل تةهررل نفوارر م وأتاررن وترترر  يف الفسررق وا رر
ُش يف األنررراد واحلرمرروم، وهررم إذا يل جيرردوا مررن  ضرررب نلررد ن ررد  م نرروثوا يف واتقدارروم، واليرامرروم وتَليرر

األ د فسرروداد، ونوررروا الفوحوررة يف األمررة ونشررونوهو ون فعرروا القرريم العليررو الرريت ال تعرريش الوررعوب إال مررو 
وتفقرررد حيو ت رررو، وننو رررر قومرررو وناررر وب بقو  رررو، فت لررر  وُت رررول  فجلوهلرررو، ومرررن ن تتعلرررل األمرررة وتسرررة 

فعومو واآل ررة تقررر  اررنة هللا هررذه، فررإذا قررد  هللا لقر ررة نهنررو هوليررة ألهنررو نفررذم  ارر وب اهلررالك في ررر  رر
في ررو، فعررم في ررو الفسررق فتعللرر  وترهلرر  فعقرر  نلي ررو اررنة هللا ون ررومو الرردمو  واهلررالك، وهررجل اتسررأولة 

ك بوريرود اتةفري إن هللا نرز ن دي اتةفي ويل تعلك نظوم و الذي  سم 1نمو رل مو، ألهنو يل تضرب نلد
، 2وريل قرد ريعرل للعيروو ال ورر ة نرواميا ال تتيلرق وارننود ال تت ردل، وحري  وريرد األار وب تتعردد النترو ج

وهررذا نررص  ررر ك قرروم  يف نن هررالك األمررم وحلررع  شررأهنو واحنررالل قواهررو إمنررو  يررون ابلورر وام اتتعيمررة 
ويف اآل رررة اليرميرررة مرررو  وررر  إن نن الرررةل هرررو الرررذي واألهرررواء اترد رررة واررري رو ذلررر  نلرررد الرررذ ن  وري وهنرررو 

نن  تا روا إن  ة فدي إن الفسق ونن الفسرق هرو الرذي  رفدي إن الردمو ، فعلرد الرذ ن  عملرون لرفعرة األمر
الدنومة اليت تقوم نلي و وهجل قوو النفا واي رو اج ادو اتفمنة نلد األهواء الواة، وننه  لمو  رون الرةل 

لقول اتنعلة، و لمو  ون  اج ادو القو ة والعزمية العودقة واجفال  اتن   ون النعر ات ري اتردي  ون  ا
 .3والتأ يد من هللا  ب العوتي

ْعرَوُل هردم ل وقومرو وقرد امو، حير   غرري ابجفرالد  وللةل نثرر ابلرش السروء يف الردول والورعوب، برل هرو مي
وا رررود يف افواررر  األمرررو  ودغايهرررو والتعلرررق ابتنو ررر   إن األ د واالغرررةال مرررن ات ررروذل والوررر وام

ا يف ال رررود يف اررر يل هللا تعرررون، والنفرررو  مرررن فوالررروه وترررول، ونسررريون اتعرررو  العليرررة، ونررردم اتيرررومرو ابلرررن
ا تيوب العع  من األمو ، ال شجلء إال ألنره  رع  نلرد النفروق، واتيرل إن السر ل مرن األنمرول م مرو 

 و، لقررد نحلررع  الررةل الدولررة الع واررية إحلررعوفود متررد ريود حررل بلررش غو ترره بسررقوم 4قررودم إن حلررع  وهرروان
نموم التتو ، ذلر  السرقو  اتيرزي اتر ر  الرذي يل  يرن م لره ارقو  يف ات  ر  الدولرة اجارالمية، وانظرر إن 

نقرروايء مررو  ررونوا  عررنعون تعرررل ترروذا اررق وا وذلرروا وهررونوا، ف ررذا اتررأمون بررن هررو ون الرشرريد وهررو مررن آفررر 
                                                           

 (.2217 4يف يالل القرآن  ايد ق    ر) 1
 .18ه  راتعد  نفس 2
 نبو كهرو. 259جملة لواء اجاالم العدد ا وما  ر 3
 امد مواد الور  . 22الةل ونثره يف الدنوو واتعلعي  ر 4
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ا لفوء قد نقد نلد بو ان بن  احلسن بن ا ل وك ره، فموذا  ن  يف حفلة نراه؟ وإن شأ  قلر  مروذا 
ُ ررن  لرره؟ ريرررم تلرر  احلفلررة يف منرروكل احلسررن بررن ارر ل السرفسررجل، الرريت  ونرر  بفررم العررلك ابلقرررب مررن 

  احلسرن برن ار ل مد نة وااز، وفم العلك إام هنر      ون فوت وااز نليه ندو قرل، وفيره  ونر  دا
وك ر اترأمون، وفيره برل اترأمون ب رو ان، تزوري رو اترأمون تيونرة نبي رو ننرده، وإد رو احلقيقرجل فدجيرة، وبرو ان 
لق  ررو، احتفررل نبوهررو ونمررل الرروالم واألفرررا  مررو يل  ع ررد م لرره يف نعررر مررن نعررو  الوهليررة واجاررالم، فقررد 

ليترروب والوريرروه إن فررم العررلك، فن ررر احلسررن بررن ارر ل ارروفر اتررأمون وحوشرريته و ريررول دولترره مررن القررواد وا
بنرررودت اتسررر  نلرررد  ؤواررر م، في رررو  قررروو  دررروء حلررريوو وندررروء ريررروا  و رررفوو دواب وغررر  ذلررر ، و ونررر  
ال ندقررة إذا وقعرر  يف  ررد الرريررل فتع ررو فيقرررن مررو يف الرقعررة، فررإذا نلررم مررو يف الرقعررة مضررد إن الو يررل اتر ررد 

و في رو، ارواء  رون حلريعة نو مليرود آفرر، نو فرارود نو ريو  رة، نو ةلو رود، ن ن رر لذل  فيدفع و إليه و تسلم مر
بعد ذل  نلد او ر النوق الدغن  والد اهم ونوافج اتس  وبيو العنرب، وننفق نلد اتأمون وقواده ودير  

، 1تيو  ررةن ررعوبه واررو ر مررن  ررون معرره مررن نرينرروده ونت ونرره، و ررونوا فلقررود ال رعررد حررل نلررد المرروليي وا
واتالحي و ل من حلمه نسريره، ويل  يرن يف اتعسرير مرن  ورةي شريأود لنفسره وال لدوابره وذ رر ال رربي، 
نن اتأمون نقوم نند احلسن تسعة نور  ومود،  عد له يف  ل  روم ولمير  مرن معره مرو رتروج إليره و رون م لرش 

بررن ارر ل، ني إن قررم العررلك، ل مررون  ، و ررون  حيررل اتررأمون حنررو احلسررن2النفقررة نلرري م مخسرري نلرر  د هررم
فلررون مررن شرر ر  مضررون اررنة نوررر ومررو تي وفررر  احلسررن للمررأمون حعرر اد منسرروريود ابلررذه  فلمررو وقرر  

، ودفل اتأمون نلد بو ان الليلرة ال ول رة مرن و روله إن فرم العرلك فلمرو 3نليه ن رم نلد قدميه آللا    و
 رينية ذهر ، فرأمر اترأمون نن جتمر ، وارأهلو نرن نردد ريلا مع و ن رم نلي و ريدمو نل  د و  ون  يف 

، وارلجل حوا ار ، فقولر  هلرو 4الد :  م؟ فقول : نل  ح ة، ووحلرع و يف حارهرو وقرول هلرو: هرذه حنلتر 
مجل ايدك فقد نمرك، فسألته الرحلد نرن إبرراهيم برن ات ردي، نمره والسرمو  ابحلرج ألم ريعفرر، لريدمو:  

أل سرت و نم ريعفرر ال دلرة اللفلف رة، ونوقردوا يف تلر  الليلرة مشعرة ننررب وهجل الس  كبيدو، فقول: قد فعلر ، ف
، اي ار عون هللا والرذي 6فأنير اتأمون ذل  نلري م وقرول: هرذا إاررال 5وكهنو ن بعون منو يف تو  من ذه 

، ونق عرره فررم 8. وقررد نمررر اتررأمون للعسررن ننررد منعرررفه بعورررو آالل نلرر  د هررم7مضررد  لرره يل  يررن إارررافود 

                                                           
 اتيو  ة: الذ ن  ستأريرون لقضوء احلوريوم. 1
 ني مخسي مليون د هم، وهذا م لش هو ل ذل  الوق . 2
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 حنلت : ن يت . 4
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فالررا احلسررن وفرررت اتررول نلررد قررواده ون ررعوبه وحوررمه،وقد  ررون احلسررن   رر  الع رروء للوررعراء العررلك، 
 وغ هم فقعده بعو الوعراء وننوده:

 تقوم فليليت تو  نت    
 نشد م ييت من بعد حل       
 نبعد الفضل تر ل ات واي   
 فقل  نعم إن احلسن بن ا ل       
 

واجفالد إن األ د والرحلرد مب وها رو، والتوار  يف ذلر  توارعود نظيمرود، وقد  ون  حيومم مليأة ابلةل 
، الضررريمة وتفننررروا يف ال نررروء 1إذ بنررروا بغرررداد نلرررد هيأرررة نظيمرررة، وتوارررعوا يف بنررروء القعرررو  ذام األواو رررن

  والز نة، والزفو ل والنقرو ، والسرتو ر وال سرز واألاثمل والتموثيرل والتعر  واألوا ، ويف ال عروم والورراب،
ر والز نررة وال يرر  واتلر ا وال يرروب، متررأثر ن ابألكايء الفو اررية واهتمرروا  دوام الررةو ك ه مرو أتلقرروا يف الرروا

والعريد ابل رزاو، والعرقو   دواللع ،  س وت ا يل، وا وت احلموم الزاريرل ولع رة العرولون والور رانج والنرر 
ي  رررون  تمتررر  بررره ا لفررروء ونبنررروء ال يررر  والورررواهي واليرررالب والف رررود وهرررذا  ررردل نلرررد الرررةل وال رررذع الرررذ

الع واجل، والوك اء والقواد، و  و   ريرول الدولرة، والتارو ، وبعرو الورعراء واليتروب واتغنيري والعلمروء، ونمرو 
الوع  فييرد  و عريش يف برفق وشرقوء، و تعمرل نن روء احليروو إن غر  حرد، و ونر  فرزا ن الدولرة ةلروءو 

فضة من دي  ن ريوء الدولرة ونرروي يف ذلر   واايم   ر و ن ري مردل ال رراء  مل إلي و األموال والذه  وال
والررةل والنعرريم ومظرروهر اجنفرروت نلررد الرروا ي والقيررون واتغنيرري واحلفررالم واحلوشررية واألنرروان وت رري ريررود 

،  راداب ا لفوء والوك اء، والوالو والقودو، و رم م ون وايهم للوعراء وغ هم ونفذوا إن مو فرة مرن اآلداب
اتو دو واقت سوا    اد من و نن الفرق، وآداب اتسوهرو واتنودمة، و ون هذا ال رذع ومرو  روح ه مرن انتعرو  

، ويل  يررن هررذا شررأن  ررل فلفرروء برر  الع رروق، ليررن  الوررع  مررن األارر وب يف   رررو ال ررو ام نلررد الع وارريي
نن تسرررقز دولرررة بررر  الع ررروق نمررروم  ، فيرررون مرررن ال  يعرررجل واحلرررول هيرررذا2 رررون هرررذا السرررمة الغول رررة أل  ررررهم

كح  اتغول وإلي  هذا اتنظر الذي ذ رره ابرن   ر  يف الوقر  الرذي  رون التترو  رو ررون بغرداد وري رون 
برردا  ا الفررة  رشررقوهنو ابلن ررول مررن  ررل ريونرر  ذ ررر نن ريو  ررة  ونرر  تلعرر  برري  رردي ا ليفررة وتضررعيه 

م مررن بعررو الورر وبي  فقتل ررو وهررجل ترررقص برري و ونرر  مررن دلررة حظرروايه وتسررمد ))نرفررة(( فاوءهررو ارر 
 دي ا ليفة، فونزنج ا ليفة من ذل  وفزو فزنرود شرد داد ونحضرر السر م الرذي ن رومو بري  د ره وإذا نليره 

، ونمرر ا ليفرة ننرد ذلر  برزايدو 3ميتوب: إذا ن اد هللا إنفروذ قضرو ه وقرد ه نذهر  مرن ذوي العقرول نقروهلم
                                                           

 .37ات    ال ربي نقالد نن الةل  ر 1
 .39ر  37الةل  ر  2
 .42(،  ي  دفل التتو   ر190ر  13ال دا ة والن و ة ) 3
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. لقرد نترد نلرد العرويل اجارالمجل 1دا  ا الفة لين األمر ن رب من ذل  وننظرماالحةاك و  رو الستو ر نلد 
ن ررد يف التررو     ونرر  احليرروو فيرره ترردو  حررول فرررد واحررد، وهررو شرريص ا ليفررة نو اتلرر  وحولرره حفنررة مررن 

ريرود الرريول هم الوك اء ونبنوء اتل ، و ون  ال الد تعترب مليرود شيعريود لرذل  الفررد السرعيد، واألمرة  ل رو فو 
مرررن اتموليررر  والع يرررد، و رررتعيم يف نمرررواهلم ونمال  رررم ونفواررر م. هرررذا هرررو الع رررد الرررذي اكدهرررر يف الوررررت 
مو الد وترك  واا  يف حيوو األمة ونفوا و.. ويل  ين ن داد إاالميود وال ن داد م يعيرود معقروالد، فرال  رحلروه 

يره، فقرد  رون هرذا هرو الع رد الرذي بعرر  اجارالم وال  قرره العقرل، برل إمنرو ريروء اجارالم هلدمره والقضرروء نل
فيره امرد  ررلد هللا نليره وارلم، فسررموه  الوهليرة ونعرد نليرره، وننيرر نلرد ملو رره  يسررل وقيعرر، ونلررد 
نشرررمم وترررف م نشررد اجنيررو ، إن هررذا الع ررد غرر  قوبررل لل قرروء واالاررتمرا  يف ني ميررون ويف ني كمررون، وال 

لررد نمرهررو نو معرروبة يف نقل ررو، نو فوقرردو الررونجل والوررعو ، نو ميتررة ارر يل إليرره إال إذا  ونرر  األمررة مغلوبررة ن
. لقررد خنررر ارروق الررةل الدولررة الع واررية ونو ث ررو ذالد وهررواغد وفررو اد وحلررعفود، فلررم تسررت   نن 2الررنفا والرررو 

تقررر  يف وريررره ننو ررر  اتغرررول. لقرررد تفررروقم الورررر يف مر رررز ا الفرررة ))دا  السرررالم بغرررداد(( واررري رم نليررره 
ألمررة اتلو يررة والسررل ون األنمررد وتغلغررل نفرروذ ا رردم واحلوررم يف قعررو  ا لفرروء، وبلغرر  ال ررروو، مظرروهرو ا

واتد نررة ذ وممررو، وال مييررن نن تتعررو  مررو  ررون ميليرره ا رردم واتموليرر  الررذ ن  ررونوا لرردل ا لفرروء مررن اتررول 
و ةررن إشررةاهم ا ليفررة والعقررو ، و يفررجل نن نررذ ر نلررد ارر يل ات ررول نن نررالء الررد ن ال رباررجل الظرروهري وهرر

اد حنو ثالمثو ة نل  د نرو  ارنوايد و ونر  لره دا  يل تيرن بغرداد تالظوهر،  ون رعل له من نمال ه اليت إا
م ل ررررو،  ررررذل  جموهررررد الررررد ن آ  رررر  الررررد ودا  اتستنعررررري، لقررررد ملرررر  ريز ررررل األمرررروال مررررن العرررري والرقيررررق 

و ننفقره مرن قنروم  مقن ررو مرن الرذه ، والفضرة والدواب، والعقو ، وال سوتي، والضريوو، و تعرذ  و ر  مر
والرواهر الريت ري رز مرو نوالده وبنوتره يف ليروت الزفرول،  مرو نن الفررا  العرال  ن رد الغر  برن فروفر اتترويف 

هرررر، و رررون شررري  الفراشررري بررردا  ا الفرررة،  رررون  عررريش مررر  فلررروو مرررن العلرررم نيورررة اتلررروك، بينمرررو  رررون 648
 هررذا الععررر وهررم مررن   ررو  نلمرروء بغررداد بو ررف م  د اررون يف ن رررب ريومعررة مد اررو اتد اررة اتستنعررر ة يف

د نرو  شر رايد و ونر  ذلر  جنرد نن ن بعرة نلر  د نررو   12إارالمية في رو ال  تقوحلرد الواحرد مرن م ن  رر مرن 
 ن رهررو فررودم للورررايب نلررد جمررد الررد ن آ  رر  اتستنعررري، اتعرررول ابلد و رردا  العررغ  ننررد كواريرره مررن ابنرره 

د نرو  نن وهرو الوررايب لألشريو  ال الثرة الرذ ن نتروا ب رو ر  3000لرد ن لفلرف  روح  اتو رل، ونن بد  ا
اتو ل، وليجل ند ك مدل نفوذ هذه اتظوهر اليوذبرة والتظروهر ابلفيفيرة واألمرة اتلو يرة جير  نن نعررل 

وارررون ننفسررر م، نن اتوا ررر  الررريت ختررررج يف منواررر وم العيرررد والتترررو ج  ونررر  تورررغل النررروق، حرررل نهنرررم  تن
و توغولون نن نداء العلوام، ونسرت ي  نن نقريا ذلر  ابتو ر  اتليرجل الرذي فررج  روم نيرد الف رر ارنة 

                                                           
 .42 ي  دفل التتو  بالد اتسلمي  ر  1
 .41الةل د. امد مواد  ر 2
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، وذ رررر يف ))العسررراد 1هرررر واارررتمر إن الليرررل، و رررلد النررروق  رررالو العيرررد ق رررل نعررر  الليرررل قضررروء640
و لوا  الو العيرد وقر  هر فرريوا إن يوهر ال لد، 644اتس وك(( نن العسو ر يف نوشر ذي احلاة انة 

غرروب الوررما، ونمررو تق يرل األ د حبضرررو ا ليفررة مرررام ند ردو فمررن األمررو  اتألوفرة و ررذل  تق يررل اليررد، 
ونت ة ابب النويب، وحروفر ا يرل واأل د والرفروم، وقرد متيرز هرذا الععرر بي ررو اتعرود ام، وتفورجل الرشروو 

م نمرررر ال ومنيرررة والوررر و  والعيرررو  ن، قليرررومم، وتفررروونرررزل   رررو  اترررويفي، وإلقررروء القررر و نلررري م، وبيررر  ةت
. لقرد إهرتم 2وإشتداد النزاو ال و فجل والتفير  ا لقرجل واجنعررال إن اتالهرجل والقيرون والتيروثر يف األمروال

احليوم واألمراء والقودو يف تل  الفةو التو خييرة احلرريرة ابلترنعم والرةل واالنغمروق يف الور وام والت لر  إن 
، وقررد مضرر  اررنة هللا يف اتةفرري الررذ ن 3واحلفررو  نلي ررو والسررعجل هلررو وملرر  نارر وب العرريش اهلرر  الزنومررة

ورررو ابهلررالك والعررذاب، قررول تعررون:  فلرروال  ررون مررن القرررون مررن قرر ليم نولرروا النب رررمم النعمررة وابتعرردوا نررن 
ا مرو نترفروا فيره و رونوا جمررمي  بقية  ن ون نن الفسود يف األ د إال قليالد ةن نجنينو من م وات ر  الرذ ن يلمرو 

(. وقرول تعرون:  و رم قعرمنو مرن قر رة  ونر  يوترة وننورأغ بعردهو قومرود آفرر ن م فلمرو 116)هود ، آ رة : 
نحسررروا  ارررنو إذا هرررم من رررو  ر ضرررون م ال تر ضررروا وا ريعررروا إن مرررو نتررررفتم فيررره ومسرررو نيم لعليرررم تسرررألون  

:  و ررأ ن مررن قر ررة نترر  نررن نمررر  مررو و اررله فعوارر  و حسرروابد (. وقررول تعررون13ر  11)األن يرروء ، اآل ررة : 
شرد داد ونرذبنوهو نرذاابد نيرراد م فررذاق  وابل نمرهرو و ونر  نوق رة نمرهرو فسرررا م ننرد هللا هلرم نرذاابد شررد داد 

 (.10ر  8فوتقوا هللا اي نولو األل وب الذ ن آمنوا قد ننزل هللا إلييم ذ را  )ال الت ، اآل ة 
 

ذ ررررم يف ناررر وب ارررقو  الدولرررة  ل إىل  خـــر نقطـــة مـــن اإلحنـــالل والتـــدهورمـ الوصـــو  16
الع واررررية حلررررع  شيعرررررية اتستععررررم ابهلل، إال نن بعررررو ال ررررروح ي حرررروول الرررردفوو وال نررررروء نلررررد ا ليفرررررة 

ن متسرررريه ابلسررررنة ومنوهضررررته لل دنررررة وحلمرررره وتواحلررررعه وإهتمومرررره  مررررو  الرنيررررة ومعرررروحل واتستععررررم وبيرررر
ن شررريينو الليرررل واتفيرررر اجارررالمجل الي ررر  ناب احلسرررن النررردوي ذهررر  إن هرررذا الررررني ..اخل،  مرررو ن4الدولرررة

واشررو  إن نن ا رررت إتسررر  نلررد الراقرر  بقولررره:  ررون اتستععررم  ريرررالد  رروحلود حسررن السررر و والفيررر، و رررون 
رررر  نلررد إ ررال  األوحلرروو و فوهيررة الرر الد، وليررن فسررود النسررو واحلرر رامم وفسررود  ريررول احليومررة، بلررش 

 لغود ال  فثر فيه إال من  كت اج ادو القو ة والويعية الع قر ة، ومرن  سرت   نن  قر  ارداد منيعرود يف وريره م
الفسررود و تغلرر  نلررد األوحلرروو السرريأة ويل  نفرر  يف هررذه احلررول إال العظمرروء الررذ ن افتتعرروا ن ررداد ريد ررداد، 

اد نارررو حو مررة وآفررر حررو م يف وناسرروا حيومرروم ريد رردو يف التررو   ، لقررد تيررر  يف التررو    نن آفررر نفررر 
                                                           

 (.274ر  1 ريول الفير والدنوو ) 1
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 اتعد  نفسه. 3
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ةليرررة آفرررذو يف اجحن رررو   رررون  تعررر  ابلعرررال  والتقرررول، غررر  نن تلررر  األاررررو نو اتمليرررة  ونررر  قرررد 
و ررل  إن آفررر نق ررة مررن اجحنررالل والترردهو ، و ررون الفسررود قررد تفرروقم واليررأق قررد مفعرر ، فلررم  يررن 

فرحلررر و قرررونون السرررموء وتقتضررري و م ررروو هنولررر  مرررن ررررول بررري هرررذه احليومرررة، وبررري هنو ت رررو األليمرررة الررريت  
األشيوء، وشوءم األقدا  نن  عترب ذل  الرريل األف  مسأوالد نن هنو رة احليومرة يف ناررته احلو مرة ابلررغم 
مررن ننرره  ررون ن  ررر  ررالحود وداينررة، ونحررر  نلررد إ ررال  الفسررود مررن اررلفه اتوحلرريي وقررد  ررون نرردد مررن 

دو،  مررو  رررون نرردد مررن م منعرررزلي يف الررزوااي واتسرروريد، وليرررن العرروحلي موررتغلي ابلعلررم والترررد  ا والع ررو
،  قول اتف ع نبو احلسرن ا ز ريرجل  عر  نهرل العررات 1الفسود  ون قد ااتعوذ نلد م قة احليوم واتةفي

 ومأررذ: ونهتمرروا ابجق ونرروم واتيوارر ، ونمهلرروا النظررر يف اتعرروحل اليليررة، ونشررتغلوا مبررو ال جيرروك يف األمررو  
 .2ة ونشتد يلم العمول، ونشتغلوا بتععيل األموال، واتل  قد  دوم م  اليفر، وال  دوم م  الظلمالدنيو 
 ررون لترردهو  األوحلرروو اجقتعررود ة نثررره ال ررولش نلررد إحلررعول ـ دــدهور األوضــاع اإلقتصــاديةم  17

ن األمعرو  ا الفة الع واية، وفرد بعو احليوم ا راج اترهق نلد الرنيرة ووحلرعوا ف رة للرتعيم يف شرأو 
تعررلعة ال  قررة احلو مررة ةررو آل إن  سررود احليرروو الز انيررة والعررنونية، و ررون  لمررو إكداد احليرروم غررل، إكداد 
الفقرراء فقررراد وتررو جتررزنم الدولرة إن دو ررالم قرروم  ررل مرن نوليرروء األمررر إببتررزاك نمروال  نيترره، وقضرر  احلررروب 

اتزا و م او و فربة، وكاد ا راب تيراُ  الفيضرون يف اتتوا لة إبنقو  ندد الرريول العوملي، فعدم ن  ر 
م ه لرر  نم ررو  غز رررو، اررول نلررد نثرهررو ارريل 1256هررر 654، ويف  رري  اررنة 3ارر ول العرررات النوبيررة

نظيم نغرت مد نة بغداد لد رية نن ال  قة العليو من اتنوكل غمرمرو اتيروه وافتفر  معوت رو متومرود وقرد اارتمر 
ومود ن بدن يف النقعون، ونتج نرن ذلر  نن نعر  ن احلرجل العررات ن ر ع  م ارو و اهنمو  السيل مخسي  

 .4فربة
 رون اريون بغرداد مرن نهرل السرنة والوريعة واتسريعيي والي رود   ـ الصـراع الـداخلي   بغـدادم 18

  و ون هفالء ديعود يف فالل دا م حول اتسرو ل الد نيرة،  مرو  رونوا خيتلفرون يف اتيرول السيوارية، وال شر
نن م رررل هرررذه احلولرررة   ررر اد مرررو  نررر  ت ررر  الفرررص واتنوكنررروم بررري السررريون ومرررن ذلررر  ننررره يف نوافرررر ن رررد 

، فقرروم 5اتستععررم، نورر  قتررول برري الورريعة ونهررل السررنة، فع ررد ا ليفررة إن ابنرره نيب بيررر بفررو هررذا النررزاو
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ا نلرد ن ردي السُّرنة حرل هُنر  اليررْع ول  نلرد الوريعة برالُء  نبو بير بن اتستععم والدو دا  العرغ ، فورد 
 .1نظيم، فعنق لذل  مف د الد ن ابل أ  بسي  التتو  من السنة، بل ومن الويعة والي ود والنعو ل

هرو نبرو مولر  مف رد الرد ن امرد برن نمحرد برن نلرد ـ خياانت الشـيعة)الويير ابـن العلقـي(م  19
 رررون شررريعيو  افضررريو يف قل ررره غرررل  نلرررد   ، قرررول السررر يجل:2برررن نيب مولررر  ابرررن العلمقرررجل ال غررردادي الرافضرررجل

، قول الذه : تون الوكا و لليليفة الع واجل اتستععم  مردو ن بر  نوررو ارنة نفورد فالهلرو 3اجاالم ونهله
رررر . وقرررول ابرررن   ررر :  رررون  افضررريود ف ي رررود  د  ال و رررة نلرررد اجارررالم 4الررررفو فعو حلرررته السرررنة، في ررر  فتنما

، فقررد اررعد يف دمررو  اجاررالم وفرررراب 6عيود ريلرررداد و افضرريود ف ي ررود ، وقررول يف موحلرر  آفررر:  ررون شرري5ونهلرره
، وهررو 8، ومرروأل نلررد اجاررالم ونهلرره اليفررو  حررل فعررل مررو فعررل ابجاررالم ونهلرره7بغررداد  مررو قررول العررفدي

 ، ونمو ف واته يف ذل  ف جل  ولتوت:9الذي حفر لألمة قلي ود، فأوق  فيه قر  ود  مو قول الذه 
 وتر  هوال رو وريسارره وقرول نزمره نلرد قعرد العررات ليتيرذ ننرده  رداد وليررتمين لقرد   كادبـةمه ـ امل

، بررل لقررد ريررر هوال ررو وقررر  معرره نمررو اد انعيسرر  نليرره، وااررتيدم يف هررذه اتيوت رروم 10مررن نغراحلرره
شل احليل وبلرش هنو رة اتيرر، قرد حيرجل ننره ترو  رون  يوتر  التترو   ي رل مررو إن نن نفرذ  ريرالد وحلرق 

إن  هليغررود و ترر  مررو ن اد بوفرذ األبررر  مررو  فعررل ابلوشررم، ونفرو نليرره اليعررل وتر رره ننررد ناره حلقررود ب
نن مل  شعره وغ  د مو  ت  فا زه وقول: إذا و ل  التة مراهم حبلق  نا  ودن م  قرنون مرو فيره 
و رررون يف آفرررر اليالم:ق عايررروا الو قرررة، فضررررب  ننقررره، وهرررذا غو رررة يف اتيرررر وا رررزي، ويل تيرررن ايوارررة 

تيوت ررة مرر  التررة هررجل األون يف هررذا السرريوت، بررل ارر قت و ف رروام م  رردم هلررو و ونرر  مب وبررة األ حلررية ا
 .11واتقدمة تو بعدهو

اختررذ ابررن العلقمررجل ايواررة ف ي ررة يف إحلررعول ريرريش ا الفررة اررومه  يف  ب ـ هضــعا: اجلــيشم
يررو  وإاررقو  اد ررم دفررول التررة ب غررداد دون مقوومررة تررذ ر، إذ اريت ررد ق ررل جمررجلء التررة يف  رررل ال

                                                           
 (.362 23ا  ننالم الن الء) 1
 (.361 23اتعد  نفسه ) 2
 .262م قوم الووفعية  ر 3
 (.362 23ا  ننالم الن الء ) 4
 (.202 13ال دا ة والن و ة ) 5
 (.194 13ال دا ة والن و ة ) 6
 .55(  ي  دفل التة  ر184 1الوايف ابلوفيوم ) 7
 .55ة  ر(  ي  دفل الت202 13ال دا ة والن و ة ) 8
 (.362 23ا  ننالم الن الء ) 9

 (.362 23اتعد  نفسه ) 10
 .56 ي  دفل التة بالد اتسلمي  ر  11
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مرن الرد وان و ررف م نررن إق ونرومم، وجنرك يف ذلر ، إذ  ونرر  العسرو ر يف آفرر نايم اتستنعرر قر  ررود 
مررن مو ررة نلرر ، فلررم  ررزل ابررن العلقمررجل جمت ررداد يف تقلرريل م إن نن يل   ررق اررول نورررو آالل يف نوافررر 

افضرررجل فأهلررر  احلررررمل والنسرررل، نايم اتستععرررم، و قرررول الرررذه : ااتوك  اتستععرررم  ابرررن العلقمرررجل الر 
رررن لررره دررر  األمررروال، ونن  قتعرررر نلرررد بعرررو العسرررو ر فق ررر  ن  ررررهم ، وبلغررر  حولرررة الررريش 1وحسا

ونسرررو ر ا الفرررة ابلرررذام م لغرررود مرررن الرررذل واهلررروان، حرررل اارررتع د   ررر  مرررن م يف األاررروات ونبرررواب 
، و رون 2لرد اجارالم ونهلرهاتسوريد، وحق للوعراء نن  نودوا في م الوعر و رثوهم ابلقعو د و نعروا ن

ابرن  قرول ذل  بس   ايواة هذا الويعجل اتغرد الذي نرب نرن ايوارته ونثرر وكا تره نلرد اتستععرم 
، وقرول يف 3 وكا ته، ويل  ين وك ر  ردت وال مرحلرجل ال ر قرةيف    حي قول: إنه يل  ععم اتستععم 

، فلمرو  قرق البرن العلقمرجل 4سرلميموحل  آفر: انه  ون وك ر اوء نلد نفسه ونلد ا ليفة ونلد ات
مو ن اد  وت  التتو  ونممع م يف نفذ ال الد وار ل نلري م ذلر ، وحيرد هلرم حقيقرة احلرول، و ور  

ة القعرررد وال ريرررق اتيرررر أ، وهيرررذا ت ررردو ايوارررة ابرررن العلقمرررجل بعيررردو الغرررو  اررري5هلرررم حلرررع  الرريرررول
 .6السجلء إال  هله

ويل تقر  ايوارة ابررن العلقمرجل ننرد هررذا احلرد، فقررد  جــ ـ الغـدر للقضــا  والفقهـاء واخلليفــةم
هلره ون رعوبه وفدمره  ابد  إبختوذ ا  وو العملية حي قردم التترو ، و رون نول مرن بررك إلري م، وفررج 

وحومه واريتم  موال و ن نود فأشو  إن ا ليفرة اب رروج إليره وات رول بري  د ره لتقر  اتعروحلة نلرد 
ونعررفه لليليفرررة، فيرررج ا ليفررة يف اررر عمو ة  ا رر  مررن القضررروو  نن  يررون نعرر  فررراج العررررات هلررم

والفق وء والعوفية و ؤاوء األمراء والدولة واألنيون، فلمو اقةبوا من منزل هوال و حا روا نرن ا ليفرة 
إال اررر عة نورررر نفسرررود فلرررص مرررم ا ليفرررة، وننرررزل ال ررروقون نرررن مررررا   م وهن ررر  وقتلررروا نرررن آفررررهم، 

 رو فسرأله نرن نشريوء   ر و، و قرول إنره احلر رب يف  المره مرن هرول مرو  نل ونحضر ا ليفة بري هوال 
يز بره ال وارجل وابرن العلقمرجل ر ررمن اجهوغم والربوم، ن ننيد إن بغداد    احلومرة واتعرود و 

الورريعيون ر وهنرر  مررن دا  ا الفررة نشرريوء   رر و مررن الررذه  واحللررجل واألشرريوء النفسررية، ن نشررو  هررفالء 
لررد هوال ررو بعرردم معرروحلة ا ليفررة، وقررول الرروك ر: مررل وقرر  العررلك نلررد اتنو ررفة ال  سررتمر الرافضررة ن

                                                           
 (.175 23ا  ننالم الن الء ) 1
 .57(.  ي  دفل التتو   ر191 13ال دا ة والن و ة ) 2
 .57(، اتعد  نفسه  ر 157 13اتعد  السوبق نفسه ) 3
 .57(، اتعد  نفسه  ر120 13اتعد  السوبق نفسه ) 4
 .57(، اتعد  نفسه  ر192 13اتعد  السوبق ) 5
 .58 ي  دفل التتو   ر  6
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هذا إال نومود نو نومي، ن  عود األمر إن مو  ون ق ل ذل ، وحسرنوا لره قتلره، و قرول إن الرذي نشرو  
 .1بقتله الوك ر ابن العلقمجل ونع  الد ن ال واجل، فلمو نود ا ليفة إن هوال و نمر بقتله

والسفال ات م: توذا فعل ابن العلقمجل مرو فعرل ونحرل بردا  ا الفرة مرو  س ـ دواكع ابن العلقميم
حررل؟ فيال ررته ف رر  مو ررة الورريعة نلررد نهررل السررنة بورريل نرروم، وت رررل معتقرردهم فرري م، ونرردم 
  رري م من التعوون م  اليفو  نلد إابدو اتسرلمي السرنة،  قرول ابرن تيميرة:.. نهنرم  يفررون  رل مرن
ننتقرررررد يف نيب بيرررررر ونمرررررر وات رررررورير ن واألنعرررررو  العدالرررررة نو ترحلرررررد نرررررن م  مرررررو  حلرررررجل هللا نرررررن م، 
و سررتعلون دمرروء مررن فرررج نررن م، و سررمون مررذه  م مررذه  الم ررو ، و رررون يف نهررل الورروم ومعررر 
واحلاوك واتغرب واليمن والعرات والز ررو وارو ر برالد اجارالم ننره ال ررل نيرو  هرفالء وال ذاب ع رم، 
و ررررون إن  فرررر هرررفالء نغلرررظ مرررن  فرررر الي رررود والنعرررو ل، ألن نولأررر  ننررردهم  فرررو  ن رررليون وهرررفالء 
مرتدون.. وهم  ونوا من ننظم األا وب يف فرروج رينييرز فرون ملر  اليفرو  إن برالد اجارالم، ويف 
قرردوم هوال ررو إن بررالد العرررات ويف نفررذ حلرر  وهنرر  العرروحلية وغرر  ذلرر  ى رر  م وميرررهم تررو دفررل 

، وقرررول: والرافضرررة  ررر  التترررو  ودولرررت م ألنررره 2 م مرررن تررروك  مرررن م للمسرررلمي وغررر  مرررن تررروك  مرررن مفررري
رعررررل هلررررم مررررو مررررن العررررز مرررروال رعررررل بدولررررة اتسررررلمي، والرافضررررة هررررم معرررروونون للموررررر ي والي ررررود 
والنعررو ل نلررد قتررول اتسرررلمي، وهررم  ررونوا مرررن ننظررم األارر وب يف دفرررول التتررو  ق ررل إارررالم م إن 

اتورت  رااون والعرات والووم، و ونوا من ننظم النوق معوونة هلم نلرد نفرذهم لر الد اجارالم  ن د
وقتررررل اتسررررلمي وارررر  حرررررمي م، وقضررررية ابررررن العلقمررررجل ونم ولرررره مرررر  ا ليفررررة وقضرررريت م يف حلرررر  مرررر  
 رروح  حلرر  مورر و و  عرف ررو نمرروم النرروق.. وإذا غلرر  اتسررلمون النعررو ل واتوررر ي  ررون ذلرر  

. 3د الرافضررة وإذا غلرر  اتوررر ون والنعررو ل اتسررلمي  ررون ذلرر  نيررداد ومسرررو ننررد الرافضررةغعررة ننرر
ويف من رروج السررنة قررول ابررن تيميررة: و  رر  مررن م ر  عرر  الرافضررة ر  ررواد اليفررو  مررن واررز قل رره ن  ررر مررن 

هم موادترره للمسررلمي، وهلررذا تررو فرررج الررةك اليفررو  مررن ري ررة اتورررت وقتلرروا اتسررلمي واررفيوا دمرروء
بررر الد فراارررون والعررررات والوررروم والز ررررو وغ هرررو  ونررر  الرافضرررة معوونرررة هلرررم نلرررد اتسرررلمي، و رررذل  
الررررذ ن  ررررونوا  ابلورررروم وحلرررر  وغ مهررررو مررررن الرافضررررة،  ررررونوا مررررن نشررررد النرررروق معوونررررة هلررررم نلررررد قتررررول 

ترول اتسرلمي اتسلمي.. ف رم دا مرود  والرون اليفرو  مرن اتورر ي والي رود والنعرو ل و عروونوهنم نلرد ق
، وقررد ذ ررر اتف فررون نن الررذي محررل ابررن العلقمررجل نلررد موقفرره مررن التتررو  نن ناب بيررر ابررن 4ومعررودامم

ا ليفة اتستععم والدو دا  العغ  قد شدا نلد ن دي السنة حل هن  اليرع ول نلرد الوريعة برالء 
                                                           

 .59(،  ي  دفل التتو   ر183ر  23ا  ننمول الن الء ) 1
 .60(،  ي  دفل التتو   ر478، 477ر  28الفتوول ) 2
 .61(،  ي  دفل التتو   ر528، 527ر  28الفتوول ) 3
 .62(،  ي  دفل التتو   ر104 ر 2من وج السنة ) 4
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وترر  هوال ررو وممعرره يف ، و 1نظرريم، فعنررق لررذل  ابررن العلقمررجل ون اد ال ررأ  بسرري  التتررو  مررن السررنة
العرررات فارروء  اررل هوال ررو إن بغررداد، ويف ال ومررل مع ررم فرمرروغم لغرر  واحررد وا ليفررة ال  ررد ي مررو 

، وقررول ابرن   رر : وترو  ررون يف السرنة اتوحلررية ) عر  اررنة مخرا ومخسرري وارتمو ة(  ررون بري نهررل 2 رتم
هن رر  دو  قررراابم الرروك ر  ابررن السررنة والرافضررة حرررب نظيمررة هن رر  في ررو اليرررع والررة الرافضررة حررل 

العلقمجل  فوشتد حنقه نلد ذل  فيون هذا ةو نهوريه نلرد نن دب رر نلرد اجارالم ونهلره مرو وقر  مرن 
 .3األمر الفظي  الذي يل  ف ع نبو  منه منذ بني  بغداد وإن هذه األوقوم

رُا إال  هلر ش ـ املكر السيئ حييق أبهليم ه  )ارو و فرومر، آ رة قول تعرون:  وال ريرق اتيرر الساي
(. لقرررد دفرررل التترررو  ورينررردهم بغرررداد ووقررر  مرررو وقررر  مرررن الظلرررم والفسرررود وارررف  الررردموء وهتررر  42: 

األنراد ويل  ين ابن العلقمجل بعيداد نن ذل   له، وال اوتود منه ال تة، وقد نحسرن الرذه  يف تع ر ه 
قر  رو، وذات اهلروان وبقرجل  ر ر    و ون دقيقود يف و   حولته حي قرول: وحفرر لألمرة قلي رو، فرأوق  فيره

 د وود بعد نن  ون     ته تضوهجل مو   السل ون، فمروم غ نرود وغمرود ويف اآلفررو نشرد فرزايد ونشرد 
. ونقل العفدي ندم ابن العلقمجل، حي  ال  نفعه الندم و ون   ر  مرو  قرول: وريررل القضروء 4تنييالد 

لتتو  واترتردوإ حيرجل ننره  رون يف الرد وان ريولسرو بعيا مو نملته، ألنه نومل  نواو اهلوان من ن ذال ا
فررردفل بعرررو التترررو  ةرررن ال وريوهرررة لررره  ا  رررود فراررره، فسررروت إن نن وقررر  بفراررره نلرررد بسرررو  الررروك ر 

وب الوك ر وهرو  روبر هلرذا اهلروان  ظ رر ثيوفوم ه مبو ن اد، وابل الفرق نلد ال سو  ون وب الرشو  
عة بوريل نروم ر وهرم نهلره ونور ته ر مبنرأل نرن هرذه الررا م قوو النفا وننه بلش مراده، ويل تين الوري

واتان، وناي  نن  يون حنقه نلد نهل السرنة، ومحيتره للوريعة ت ريك لره ذلر   لره و ررول نن بعرو 
ة مح يرة هلرم، وقرد قترل مرن األشررال عنهل بغداد قول له: اي موالغ نن  فعل  هذا ديعه ومحير  الوري

ا تي  مرن الفرواحش مر  نسرو  م وفض ر  نبيرو هم ةرو ال  علمره إال هللا الفومميي فلق ال رعون، و 
، وبلرش إذالل الترة  لرره 5تعرون، فقرول: بعررد نن قترل الردوادا  ومررن  رون نلرد م ررل  ن ره ال م روالو بررذل 
، ونقررل النررو ري مررو هررو 6نن ريعلرروه اتبعررود لورريص  رردند ابن نمررران   ررون فودمررود يف دولررة اتستععررم

ه تررن هررو غررذي  رااررتدنوه هوال و  فلمرو م ررل برري  د رره ار اه ووىرره نلررد نرردم وفو نشرد مررن ذلرر ، إذ
 .1، وذ ر السيومجل ننه  و  مع م يف  و و بعو الغلمون وانه موم  مداد 7نعمته

                                                           
 .62(،  ي  دفل التتو   ر362ر  23ا  ننالم الن الء ) 1
 .63(،  ي  دفل التتو   ر180ر  23ا  ننالم الن الء ) 2
 .64(،  ي  دفل التتو   ر191ر  13ال دا ة والن و ة ) 3
 (.362ر  23ا  ننالم الن الء ) 4
 (.185ر  1الوايف ابلوفيوم ) 5
 .66 ي  دفل التة  ر  274يف التو     راتغول  6
 .66هنو ة األ ب يف فنون األدب نقالد  ي  دفل التة  ر 7
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إن موقررر  العلقمرررجل يل  يرررن ارررليمود نلرررد اجمرررالت وليننرررو ال نسرررت ي  نن حنملررره الت عيرررة  ل رررو، برررل، 
ه اآلفررر ن ونوامررل لا ذ رهررو يف كوال الدولررة الع واررية، لقررد  ونرر  نورررك معرره ا ليفررة و ريررول حوشرريت
، اتضع  بذ ر األا وب األفرل اليت اومه  يف ارقو  بغرداد 2افعول ابن العلقمجل ريزءاد من  و و

وقررد نررد ا ميرر  ريرميررة ابررن العلقمررجل والنعرر  ال واررجل يف قتررل اتسررلمي مررن نظرريم منوق  مررو ننرردهم 
مبرررو حققررره نعررر  ال وارررجل: و ورررعر النررروق) ع  شررريعته( اب سرررو و بفقررردان  فقرررول ا ميررر  يف اجشرررودو

، وا ردموم هنرو مرو  ورف و 3ا واريه نع  الد ن ال واجل ونحلرابه ةن قردم فردموم ريليلرة لنارالم
ا وانسرررو ي مرررن ق لررره يف قولررره يف تردرررة النعررر  ال وارررجل: ومرررن دلرررة نمرررره اتوررر و  اتعررررول اتنقرررول 

ل ون ر هوال رو فرون ر وجميأره يف مو ر  السرل ون اتف رد مر   مرول االارتعداد إن حيو ة ااتيزا ه للسر
دا  السالم بغرداد ج شرود الع رود وإ رال  الر الد إبابدو ملر  بر  الع روق وإ قروو القترل العروم يف ات روو 

ن غ  نولأ  ال غوم إن نن ناول من دمو  م األقذا   أم ول األهنو ، فأهنو  مرو يف مروء دريلرة ومن رو إ
 .4ري نم دا  ال وا 

 رون نلرد برن مرووق  ررل نردم موررونية الدولرة الع وارية  م بن طاوس واخلالكـة العباسـيةم 
الرريت يل خترررج يف معتقرردو نررن  وهنررو دولررة غعرر ية، وابررن مررووق  عترررب مررن مرريعيرروم الورريعة يف وقرر  

و فو يف ن رد اتستنعرر  اقو  بغداد و ون  عمل نلد اكالت و وال  رل الوقول  ون  و نموم نندا  و
الع واجل نن  يرون موفرداد إن ارل ون التترو  لتسرو ة األكمرة السيوارية بري الردولتي و رون ذلر  يف نروم 

رر الدولرة غعر ية غر  شررنية ر وترو ارق   5هر، ألن ذل  جيعل منره  اروالد دا مرود للدولرة الع وارية634
ن رروبرهم مررن العلررو ي والفق رروء مرر  جمررد  بغررداد نلررد  ررد اتغررول ونررز  نهررل احللررة إن ال  ررو ك، حضررر

الد ن ابن مووق العلوي إن حضرو السل ون ر هوال رو ر وارألوه حقرن دمرو  م فأريروب ارفاهلم ونري 
هلرم شرعنة فغرود وا إن بالدهرم ون ارلوا إن مرن يف ال  رو ك مرن النروق  عرفروهنم ذلر  فعضرروا  هل ررم 

تالل بغرداد نمرر حر. وتو ل ا6ل ون فتعدت نلي م بنفوا مونمواهلم ودعوا موالد نظيمود ومحلوه إن الس
هوال ررو نن  سررتفيت العلمرروء: نميررو نفضررل السررل ون اليرروفر العررودل نم السررل ون اتسررلم الررو ر؟ ن درر  
العلمرروء و ررون  حلررجل الررد ن نلررد بررن مررووق حوحلررراد ا لررا و ررون مقرردمود اةمررود فلمررو  نل احارروم م 

بتفعرريل العررودل اليرروفر نلررد اتسررلم الررو ر، فوحلرر  النرروق ف رروم م تنرروول الفتيررو ووحلرر  ف ررة في ررو 
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، وقررد ملرر  برن مررووق األمررون مررن هوال رو ق ررل فتع ررو، وكا ه، واارتدل بيررالم منسرروب لعلررجل 1بعرده
بن نيب مول   ذابد وكو اد  ورن  فيره نلرد بر  الع روق، فلمرو و رل إن جملرا هوال رو و رون ذلر  ق رل 

نلرد ميروت يت واحلضرو  ننردي ق رل نن تعلمروا  توراع لره  ير  قرد اقو  بغداد وقترل ا ليفرة قرول 
مبو  نت جل إليه نمري ونمرر  روح يم و ير  أتمنرون نن  عروحل  و حلر  ننره فقرول برن مرووق: نقردمنو 
نلد ذل  ألغ  و نو نن نم  اتفمني نلجل بن نيب مول  نليه السرالم ننره قرول يف ف  رة: الرزو اء ومرو 

وررياد في رو ال نيررون، و يررون في ررو  رودام وفررزاان  تيررذهو ولررد الع رروق  م نثررل، ند ك مرو الررزو اء ن د ذا
مومنررو، ولزفررررف م مسررينود، تيرررون هلررم دا  هلرررو ولعرر ، و يرررون مررو الرررو  الررو ر، وا رررول اتييررر ، 
واال مررة الفارررو، واالمررراء الفسررقة والرروك اء ا ونررة، خترردم م نبنرروء فررو ق والررروم، ال أيمترررون مبعرررول إذا 

وه، وال  تنوهون نرن منيرر إذا ننيرروه، تيفرد الرريرول مرن م ابلرريرول، والنسروء ابلنسروء فعنرد ذلر  نرف
قررروم  رررغو   مالغرررم العمررريم، وال يررروء ال و رررل، والو رررل والعو رررل، ألهرررل الرررزو اء مرررن اررر وام الرررةك وهررر

لي رم احلُُدت، وريوه م  و ون ات واقة ل وا م حد د، ريرد مررد،  قردم م ملر  أيا مرن حير  بردا م
ري رو ي العروم، قرويا العرولة نرروت اهلمارة، ال ميرر مبد نرة إال فتع ررو، وال ترفر  نليره  ا رة إال نياَسرر و، 

. فلمررو و رر  لنررو ذلرر  ووريرردغ العررفوم فررييم، 2الو ررل الو ررل تررن غواه فررال  ررزال  ررذل  حررل  ظفررر
 ير  فيرره قلرروب  ريروغك فقعرردغك و علارق احللررجل: ف يرر  قلرومم و ترر  هلرم فرمرروغد اباررم برن مررووق  

وا رة مرن ن وذ ر  الوريعة نلرد نمر  اترفمني نلرجل برن نيب مولر ، واوولرة ر نهل احللة وننموهلو وهذه ال
والتقررررب إن هوال رررو الررروث  وهرررذا الرررذي قولررره ابرررن   و ه ات  ررر  برررن الع ررروق نلرررد لسرررونه، والتزلرررورررت

،  يررذمو 3 ررذل  حررل  ظفررر  مررووق: وال ترفرر  نليرره  ا ررة إال نيسررو، الو ررل الو ررل تررن غواه فررال  ررزال
الواقرر  وحقرروت التررو    حيرر  نيسرر   ا ررة هوال ررو يف معر ررة نرري ريررولوم ننرردمو تعرردل هلررم ارري  
الد ن ق ز والوع  اتعري اتسلم والسو ر نلد هنج نهل السنة والمونة،  مرو نن بر رة فرون اتغروت 

داد وغمود ترو حردمل لنروده يف الذي نالم  سر شو ة هوال و وهزمه هزمية مر رو، بل موم هوال و  م
 معر ة ني ريولوم وهذا مو اول  راه القو   الير  إبذن هللا يف العفعوم القودمة.

إن ابن مووق  تالن  بفتوو ه وروول نن  عرو   ن هوال رو نفضرل مرن ا ليفرة اتستععرم حير  نن 
واهلرالك وهتر  األنرراد  األول  وفر نودل وال رو  مسرلم ريرو ر، وني نردل قروم بره هوال رو غ الردمو 

وااةقوت النوق، ولين هذه النفسية اتر ضة ترل ني يلرم وريرو   قر  نلرد مسرلم ار  نو دولرة ارنية 
هو من  ميم العدل ونمو مو قوم به ابن مووق ف و من النفروت والتزلر  هلوال رو،  رون ابرن مرووق ال 

د  ؤل ومواقر   متنونرة، فقرد م رد ميتن  من الدفول يف اتنروو ام السيوارية اتفتوحرة و  ر  ذلر  نلر
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مبامونة من األف و  الغي ية اتيتلقة ر يف تسرو ة األشريول بري ابرن مرووق والردول اتغوليرة، وم ردم 
تل  األف و  والرواايم اتيتلقة الس يل وبفعولية غ  نود ة لالاةاول يف بنوء نالقرة محيميرة ابلدولرة 

ة  عتقررد ر ابررن مررووق الفقيرره الورريعجل ر  هنررو  فيلررة برفرر  اتغوليررة مسررتندو إن نعررو  إ شررود ة توريي يرر
، وةررو ال شرر  فيرره نن  مرروك الورريعة يف تلرر  اترحلررة،  رروبن مررووق احللررجل، والعلقمررجل، 1احلرررج الورررنجل

ونع  ال واجل وغ هم  ونوا من نوامل هدم وااقو  الدولة الع واية، و ون لرد  م اارتعداد نفسرجل، 
 نلد حسوب كوال ب  الع وق. وم قو ة مع مللتعومل م  اتغول وبنوء نالق

ــةم 20 ــ متــرس كرســان التتــار وقــو  اإلمرباطوريــة املغولي وجيرر  نال  غرررب نلررد ال ررول مترررق  ـ
فرارررون التترررو  ابحلررررب وافرررذهم  اررر ومو اتود رررة وتررروافر نوامرررل االنتعرررو ، مرررن قيرررودو حييمرررة ووحلرررو  يف 

ود ))وارررل ة اليوارررو(( وتقسررريم االدوا ، والتي ررريز اهلررردل، وإنرررداد األفرررراد واحلرررر  نلرررد الوحررردو واال ررر
السررررليم، واجدا و النوريعررررة، والتنظرررريم ا يررررم، والرررردنم اجقتعررررودي والدنو ررررة اجنالميررررة ليوشرررر م واحلي ررررة 
واحلررذ  مررن األنررداء وغرر  ذلرر  مررن األارر وب الرريت ترردل نلررد قرروو اجمربامو  ررة اتغوليررة ومترررق فرارروهنو نلررد 

ارقو  الدولرة الع وارية، وهرجل متدافلرة ومتوروبية  رفثر  رل من رو يف اآلفرر ار وب نالقتول، ف ذه هجل نهرم 
 أتث اد نيسيود، فولس   الد    فثر يف العومل العسيري، و تأثر به وهيذا.

إن د ااة نا وب اقو  الدول ونوامل بنو  و من األمو  ات مة اليت  توري و األمة يف موررون و احلضرو ي 
 نسونية ابتن ج الراب ، و قيق ااتوذ ة العويل هلذه األمة ا يدو.الذي   دل لقيودو اج

 
 عرد ارقو  بغرداد، وانقرراد ا الفرة الع وارية الريت اارتمرم قو مرة ن  رر اثمنا م نتا ج سقوط بغدادم 

مررن مخسررة قرررون، مررن ن رررب الرقررو   الرريت حرردث  يف التررو   ، ولقررد  ررون هلررذا احلرردمل ناررون األثررر يف نفرروق 
ديعود، وانتربم هذه اتأاوو ل مة قواية وبالء شد داد الز نلد  ؤوا مإ إذ انت ير  حررمت م  اتسلمي

نلد  د اتغول نهل اليفر والورك، الذ ن  وبوا معنة جنالء إن مقوم ا الفرة وإن ناررو الرارول  رلد هللا 
 ، نليع و فيمو أيا:2نليه والمإ فال غرو نن  ون هلذا احلدمل نتو ج ف  و

 
 ررون اتسررلمون  ت لعررون إن ا الفررة نلررد نهنررو  مررز للممولرر  ـ يوال النفــوذ األدب والروحــيم  1

اجاالمية ديع ود، جي  نن  ظل قو مود و ونوا  نظرون إن ا ليفة نظرو إريرالل واحرةام ونلرد  رل هرذا  رون 
 ونر  قرد فقردم منرذ قررون نفوذه الد   بعيد األثر يف نفوق اتسلمي ديعود ونلد الرغم مرن نن ا الفرة،  
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ريون رررود   ررر اد مرررن قومرررو اتود رررة، فإهنرررو  ونررر  ال ترررزال تررردفر قرررد اد   ررر اد مرررن ارررل وهنو األديب والروحرررجل، فلمرررو 
ارررق   بغرررداد، وقترررل ا ليفرررة، قضرررجل نلرررد هرررذا النفررروذ، وكال مرررو  رررون لتلررر  العو رررمة مرررن ميونرررة د نيرررة 

 .1ةتوكو
 
ل محلرة اتغرول مر رزاد للنورو  السيوارجل يف دير  نحنروء الوررت  ونر  بغرداد ق ر  ـ بغداد مدينة اثنويةم 2

اجاالمجل،  فم و وفرود احليروم واألمرراء اتسرلمي، و ونر  الرروابز ترربز بين رو وبري  تلر  العوا رم، فلمرو 
اق   يف ن دي اتغول،  و م مد نة اثنو ة،  عي نلي و، وال، وانتقل النوو   لره إن مردن الورمول يف 

إذ نهنررو نفررذم تلعرر  دو  العوا ررم، ففقرردم بغررداد بررذل  نمهيت ررو السيواررية،  قررول  نسرريمون: نذ بياررون، 
نفذم بغداد تسرتعيد  و رداد  و رداد نظوفت رو وتعرود إن اروبق ن ردهو مرن النظروم والةتير ، نلرد نهنرو يل تعرد 

و  هرذه اتد نرة ، وبسرق2بعد ن بعي انة اول مد نة إقليمية وافرو الرفوء ال تتاووك نورر حام رو السروبق
دفرل الورررت اجاررالمجل نومررة يف ن ررد ريد رد، آلرر  فيرره السرري رو مررن بعرد هوال ررو إن نبنو رره الررذ ن  ررو وا 

 .3 ستقلون تد جييود نن اتغول يف قراقو م وناسوا ألنفس م دولة يف إ ران، نرف  ابام دولة اج ليونيي 
 
 رزاد هومرود للعلروم واآلداب والفنرون،   ررو  ونر  بغرداد مر ـ ددهور العلو  ومكانة اللغـة العربيـةم  3

إليرره العلمرروء ومررالب العلررم، للتررزود ابل قوفررة اجاررالمية الرريت  ونرر  مت ررل هنرروك  ريلررد معوني ررو، فقررد  ونرر  
علمو  و ونداب  و وفالافت و وشعرا  و، و ون  رل هرفالء مب وبرة ناروتذو وقرودو لرريرول العلرم بتل  اتد نة غنية 

ني رة ب غرداد نلرد ن ردي اتغرول قترل آالالل مرن لوء الوررت اجارالمجل، فلمرو حلر  اتل  نحن  واألدب يف
، ونحرقرر  اتيت رروم 4العلمرروء والوررعراء وشرررد مررن جنررو مررن م، فلاررأوا إن معررر والورروم وغ مهررو مررن ال قرروو

هرذا وفرب  اتدا ق واتعوهد وقضجل نلرد اآلاث  اجارالمية الريت تعر  الفنرونون اتسرلمون يف إبردان و،  رل 
الةامل ا يد، قرد ن ر ك يف الرةاب نثرراد بعرد نري وقعرو ل القرول نن ارقو  بغرداد بعرد نن ارق   ىرو ل 
ونيسرروبو  والرررل وغ مهررو يف مرردن العررويل واألدب،  ررون حقررود رينو ررة   رر و نلررد احلضررو و وال قوفررة، إذ فقرردم 

ن ال قوفرة العلميرة واألدبيرة، وبفرتك اتغرول اللغة العربية تل  اتيونة اليت  ونر  تتمتر  مرو ق رل الغرزو يف ميرود 
هلرذه العو ررمة الي ر و مترر  ا  روو الن و يررة يف ار يل تفرروت اللغرة الفو اررية نلرد اللغررة العربيرة و غررم نن هررذه 

يررون نن  يفرروا نررن تعلم ررو ناللغررة قررد بقيرر   لغررة نلميررة وندبيررة يف إ ررران ويل  سررت   األدابء واليترروب اج را
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الريت اارت ون  نن تور    غ رة الفو ارية  ونر  نشرد ونقرول ألهنرو اللغرة ن ننرو ت م ابللغرة والتألي  مرو، إال ن
العومة، وتوافق إحسوق النوق يف ذل  الوق ،  قول بروان: إن   يم بغداد،  عو مة للمسلمي، وإنزاهلرو 

ن روب ميونرة  إن مرت ة اتدن اجقليمية قد ن روب  اب  الوحردو بري األمرم اجارالمية بل مرة شرد دو،  مرو
اللغررة العربيررة يف إ ررران بضررربة قو ررمة، فوقتعررر، إاررتعموهلو بعررد ذلرر  نلررد العلرروم الفق يررة، فررإذا و ررلنو إن 
هنو رة القررن ال ولرر  نورر اترريالدي )السروب  اهلاررري(، يل نعرد نعرودل إال القليررل النرود  مررن اليتر  العربيررة 

 .1اليت ل أتليف و يف إ ران
 
 ، وقرد كاد مرن فرر  انم  ال  اة والفر  نمرال العرويل النعرر  النصار مـ البه:ة والفرح لد   4

النعررو ل نهنررم  ررونوا  تعرروونون مرر  التتررو  يف هررذه احلملررة األفرر و ودفررل ملرر  ن مينيررة وملرر  اليرررج ونمرر  
نن و ية يف حزب التتو ، وكاد من فرح م نن التترو   ردقوا ن رودهم، فرإهنم قرد ونردوا النعرو ل نال ميسروهم 

وء يف بغررداد، ول هلررم ذلرر ، برل إن هوال ررو نغرردت اهلرردااي ال مينرة نلررد ))مو ييررو(( ال  ر رررك النعرررا ، بسر
ونن وه قعراد نظيمود من قعرو  ا الفرة الع وارية نلرد هنرر دريلرة وريعلره مرن مستورو  ه ومرن ننضروء جملرا 

و  بغرداد وكوال الدولررة ، لقرد ابرت ج اتسريعون بسرق2احليرم الد رد ومرن ن رعوب الررني اتقرربي يف بغرداد
الع واررية و ت رروا يف نورروو النعررر نررن اررقو  اببررل ال ونيررة، وهللرروا هلوال ررو وكوريترره اتسرريعية دوقرروك فرروتون، 

 .3وانتربومهو قس ن ي وهيلينو ونهنمو ليا إال ندوام هللا لالنتقوم من ننداء اتسيك
كمررن مو رل حررل ق رر اتسررلمون غررزامم يف  غر  نن ا تيررو  اتسريعي وارررو هم يل  سرتمر مررو الد، إذ يل ميضرجل

 هر بقيودو اي  الد ن ق ز أيا احلد   نن و إبذن هللا تعون.658معر ة ني ريولوم نوم 
 
األ د مررن وريررود  وا أتثررر اتسررلمون نشررد التررأثر لسررقو  بغررداد، وفلرر ـ القــاهر  عاصــمة اخلالكــةم 5

ننررو نن نقررول إن مررو حرردمل مررن ااتعررول األارررو فليفررة  يررون لرره اتقرروم الروحررجل اترمرروت وبع ررو و نفرررل ميي
الع واية، وتدم  العو مة، ريعل كنومة اتسلمي شوغرو،  ت ل  الحتالهلو  رل كنريم ممرو  مرن اتسرلمي، 

وهر بيربق نر  معر، حب  نن نحد نفراد األارو الع واية ونعر ه فليفرة ظفلمو تون السل ون اتملو جل ال
قومرر  ا الفررة الع واررية يف معررر و ررون هلررو شرر ه اررل ة  وحيررة يف م وهيررذا 1260هررر 659يف معررر اررنة 

نظررو  اتسررلمي و ررون امد نررة القرروهرو، ومررذا انتقررل النوررو  السيواررجل وال قررويف إن معررر الرريت ن رر ع  ق لررة 
الظوهر  رمجل من و اء إحيوء ا الفة الع واية يف معر، إن نن  يس  ال نته  فة شررنية بفضرل التقليرد 

                                                           
 .181، اتغول  ر564ات    األدب يف إ ران  ر 1
 .169قعة التتو   ر 2
 (.522 3، ات    احلروب العلي ية )182اتغول للعيود  ر 3
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، وقررد 1ه مررن ا ليفررة، ونن ميتررد مليرره، و وارر  اررل ونه مبسرروندته ابنت ررو ه حررومجل الررد نالررذي حعررل نليرر
هررررر 923ااررررتمر هررررذا الوحلرررر  قو مررررود يف معررررر إن نن ااررررتون نلي ررررو السررررل ون الع مررررو  اررررليم األول نرررروم 

 .2م(، فألغد من و ا الفة الع واية، وبذل  انتقل  ا الفة إن القس ن ينية حوحلرو الع مونيي1517)
 
 ون لسقو  بغداد نثره ال ولش نلد إنتوو  التوري ، فروتعرول نن ا الفرة الع وارية   ـ إنتشار التشيعم 6

السررنية إشررت رم يف ذلرر  الوقرر  مبعو بررة التورري  واحلررد منرره يف منررومق إ ررران وغ هررو، إال ننرره ابلقضرروء نلررد 
، نتياة جكدايد نفوذ  ريرول الوريعة الرذ ن ا الفة الع واية إنتور التوي  يف تل  اتنومق ب ر قة غ  مألوفة

ن ررر عوا  ت ررروؤن اترا رررز اهلومرررة لررردل اتغرررول،  نعررر  الرررد ن ال وارررجل الرررذي  رررون مستورررو اد هلوال رررو، ووك رررر 
ا ليفة مف د الد ن بن العلقمجل الذي ناند إليه حيم بغرداد بعرد ارقوم و، هرذا ابجحلروفة إن إكدايد نفروذ 

و يف اجاررتيالء نلررد بغرداد والقضرروء نلررد ا الفرة الع واررية، إذ مررن اتف ررد اتسريعيي الررذ ن ارروندوا هوال ر
نن رظوا مبيونة نوليرة يف تلر  اتنرومق نلرد حسروب ميونرة السريون اتسرلمي، فو رة ونن دوقروك فروتون 
كوريرررة هوال رررو الررريت  ونررر  مسررريعية نسررر و  ة يل تيرررن أتلرررو ري رررداد يف التعررروم  مررر  اتسررريعيي الوررررقيي، 

 .3د  ف  شأهنم لدل كوري و هوال ووالعمل نل
 
شررعرم األمررة اب  ررر العظرريم نلررد د ن ررو ونقيرردمو ـ دف:ــر طاقــات األمــة )قــانون( التحــدام  7
عد لل رأ  مرن اتغرول وتروت قيرودو اتعر رة يف نري ريرولوم اري  الرد ن قظرز، فلرم أتم تتعضر وتسرت مف دن

غررداد، واترردو الزمنيررة بين مررو حنررو نررومي فقررز، ويل ، ونبررداد يل تيررن منفعررلة نررن معر ررة بغا ر تلرر  اتعر ررة مررن فرر
تين هذه الفةو بري اتعرر تي فرةو اريون وترقر ، نو فرةو ارالم، نو م ودنرة ال. برل  ونر  السرلة معرو ك 
متعرررلة، ريررروءم معر رررة نررري ريرررولوم مثررررو م يعيرررة ونتيارررة هلرررو، إذ  ونررر  حلرررربة    قو رررمة، يل تقرررم للتترررو  

ق إن نررري ريرررولوم اررر الد وال لينرررود، وإن مأررروم اآلآلل الرررذ ن ااتوررر دوا يف يل  يرررن ال ر ررر 4بعررردهو قو مرررة
ار يل هللا  مبرو يل  يرن نمروم م اب قررة نمرل يف النعرر نو الناروو، وليرن م آثررروا الور ودو، حلررابد للم رل وإنررذا اد 

 ، وأيا احلد   مفعالد إبذن هللا تعون.5إن هللا وتعليمود تن  لي م
 

                                                           
 حسن إبراهيم حسن. 130النظم اجاالمية  ر 1
 .283 ر اتغول للعيود 2
 .64ري ود اتمولي   ر 3
 د.ن د العظيم. 148حنو  ؤ ة ريد دو للتو    اجاالمجل  ر 4
 .154اتعد  نفسه  ر 5
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م( ولرد 1258هرر ر 656يف نروم)هــ(م 656ل مؤسس الدولة العثمانية)ـ مولد عثمان األو  8
هرر  656أل مغل ابنه ن مون الذي تنتس  إليه الدولة الع مونية، وهرجل السرنة الريت ارق   في رو بغرداد نروم 

نلررررد ن رررردي اتغررررول، لقررررد  ررررون ا  رررر  نظيمررررود واحلرررردمل ريلررررل، واألمررررة حلررررعف  ووهرررر  بسرررر   ذنومررررو 
اتغول، ف تيوا األنراد، وافيوا الدموء، وقتلوا األنفرا، وهن روا األمروال،  ومعو ي و، ولذل  الز نلي و

وفربرروا الرررداي  يف تلررر  الظررررول العرررع ة والررروهن اتستوررري يف مفو رررل األمرررة ولرررد ن مرررون مفارررا الدولرررة 
الع مونية وهنو معل ل ي  نال وهو بدا ة األمة يف التميي هرجل نقعرد نق رة مرن الضرع  واالحن رو  تلر  

إن فرنررون العررعود حنررو العررزو والنعررر والتميرري، إهنررو حيمررة هللا وإ ادترره ومورريأته النوفررذو، قررول تعررون بدا رة
بك نبنرروءهم و سررتعجل نسرروءهم إنرره  ررون مررن ذ م  ررننررال يف األ د وريعررل نهل ررو شرريعود  ستضررع  مو فررة مرر

 األ د وجنعل رم ونر د نن منن نلد الرذ ن ااتضرعفوا يف (، قول ا عونه تعون4اتفسد ن( )القعص،آ ة:
(، و ونر  بدا ررة التميري ل ر  إارررا يل 5،6ن مرة وجنعل رم الرروا ثيم ومنيرن هلرم يف األ د( )القعررص، آ رة 

ة نو يمبولرررد موارررد نليررره السرررالم وال شررر  نن هللا تعرررون قرررود  نلرررد نن مييرررن لع ررروده اتستضرررعفي يف نوررر
اليونيرة وال برد مرن  ننالوررنية والسر ننانرد السرتعلم ونر نرحلعوهو، بل يف مرفة ني وإمنو ن اد هللا تعرون نن 

العرب نلد د ن هللا، وإذا ن اد هللا شيأود هيأ له نا وبه، ونتد به شريأود فوريأود ابلترد ج ال دفعرة واحردو وبردنم 
قعرررة التميررري للدولرررة الع مونيرررة مررر  ي رررو  القو رررد ن مرررون الرررذي ولرررد يف نررروم ارررقو  ا الفرررة الع وارررية يف 

 .1بغداد
 
اللرل أتثر ه العميرق يف نفروق اتسرلمي  مل رون هرذا احلردالشعراء من سقوط بغدادم  ـ موقف 9

ديعررود، و ررون نشررد وقعررود وننظررم أتثرر اد يف نفرروق الوررعراء مررن م، فنظمرروا اتراثررجل الرريت تورري  األاررد يف الررنفا 
 وت   الواون و ون من تل  اتراثجل:
 يب اليسر قعيدته يف بغداد وهجل:الد ن بن نقال دقيُّ  ه ـ دقي الدين بن هب اليسرم

 لسو لي الدم ي نن بغداَد نف و   
 فمو ُوُقوُف  واألح وب قد او وا      
 اي كا ر ن إن الزو اءي ال تَفيُدوا  
 فمو بذاك احليمد والذ ا  دايا ُ       
 اتُج ا الفة والرابُ  الذي شرُف   
 به اتعويل قد نف وه إقفو       

                                                           
 للعاال يب. 47الدولة الع مونية  ر 1
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 ل يلد يف  بعه نثرا 1نحلعد لعع   
    وللدموو نلد اآلاث  آاث ُ       
 داي غَ  قلَ  من غ   حلرب وغ  
 ش   نليه ووايف الر ب  إنعو       
 نال العليُ  نلد ننلد منوبرهو  
 وقوم ابألمر من رو ه ُكغ  ُ       
 و م حر   ا تُه الةك غو  ة  
 و ون من دون ذاك السة ناتو       
 بدو  نلد ال د  ة اخنسف ؟ و م  
 ويل  َرُعد ل دو  منه إبدا       
 و م ذفو ر نحلع  وهجل شو عة  
 من الن وب وقد حوكته  فو       
 و م حدود  نقيم  من ايوف م  
 نلد الرقوب وُح  ْ  فيه نوكا       
 غد ُ  والس ْ ُ م توك جتراهم  
 2إن السفو  من األنداء ُدناو       

 الدين الكو  الواعظم حيث قالم ب ـ مشس
 نندي ألريل فراقيم آالم  
 فإالم ننَذل فييم ونالم      
 من  ون م لجل للع ي  مفو قود   
 ال تعذلوه فوليالم  الم      
 نعم اتسوند دمعجل الو ي نلد  
 َفذ ي إال ننه مناوم      
 و ذ    وحجل نْو   ل محومة  
َو        مفيأمنو نو  احلموم محي
 إن  نَ  م لجل لألح ة فوقداد   

                                                           
 (469 7شذ ام الذه  ) 1
 (.470 7اتعد  نفسه ) 2
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 نو يف ففادك لونة وغرام      
 ق  يف داي  الظونني وغدمهو  
 اي دا  مو  نع  ب  األايم      
 ننرحل  نن  ألهنم مذ ننرحلوا  
 يل   ق يفا بووشة ُتَووم      
 اي داُ  ن ن كمون َ بع  مونقود   
 وشعو ك اجريالل واج رام      
 ل  جنوُم  نمانواي دا  ُمذ نف  
 وهللا من بعد الضيوء يالم      
 فلُ عدهم قَرُرب الردل ولفقدهم  
 فُقد اهلدل وتزلزل اجاالم      
 فمل ق ل ي من األنودي او نود   
 بعد األح ة ال اقوك غموم      
 اي اودا نمو الففاد فويايق  
اوم        قَليق ونمو ندمعجل َفسي
 هيموالدا  مذ ندم  دول وريو   
 يل   ق يف ذاك اتقوم ُمقوم      

 
 الحظ في و للعيون  
 وليا لألقدام يف نر ومو إقدام      

 إن نن قول:
 اي غو  ي ويف الففاد ل عدهم  

 غ  هلو بي الضلوو حلرام
 ال ُ ْت ُيم أتا وال نف و  م  
 تُرول وال تُدنييم األحالم      
 نقْعتُيم الدنيو نلجلا و لمو  
 رَيد  النول َلعيَ ْ  يب األاقوم      
 ولقي  من  رل الزمون وحو ه  
َ األوهوم        مو يل ختُيياله ني
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 اي ليَ  شعري  ي  حول نح يتَ   
 و ي ن د فياموا ونقوموا      
 موت ننيا غ  بي  قوله  
 َ  ُّ  مته من الفرات ا وم      
 وهللا مو نفةم الفرات وإمنو  
 1 بذل  األايمحيم  نلجلا       

و   م يف هرررذا اتيررردان شرررعراء الفررررق  شرررويل  يرررن هرررذا الورررعو  مقعرررو اد نلرررد شرررعراء العررررب وحررردهم برررل، 
 ذل ، حل نننو لناد الوونر الي   ارعدل الور اكي الرذي  رون  عريش يف ذلر  الوقر  يف شر اك آمنرود 

اتعروب، فيرنظم قعريدو فو ارية  رثرد  م مأنود بعيداد نن ميدان اتعر رة ال  سرت ي  نن خيفرجل أتثرره هلرول هرذا
 في و اتستععم، و  دي  سره وأتافه نلد كوال ا الفة الع واية وتردة مو قوله من شعر ابلعربية:

 للسموء حق إذ بي  نلد وريه األ د دمود   
 لزوال مل  اتستععم نم  اتفمني      

اد نن  نعرجل   نر  ن وو قعرو ده، و أنره ن مو نظم هذا الورونر قعريدو نفررل نربيرة نلرد نفرا اتوحلروو  و
 موتي القعيدتي ا الفة اجاالمية للمسلمي ندعي: الفرق من م والعرب نلد السواء

 
 ح س   ف ا اتدام  ال جتري  
 فلمو مغد اتوء اات ول نلد السير      
 نسيم   و بغداد بعد فرامو  
  2متني  لو  ون  متر نلد قربي      

 

                                                           
 .146ن داء الغزو اتغوت مأمون ريراا   ر 1
 .286اتغول يف التو     ر 2
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 الثالثالفصل 
 قيا  دولة املماليك

 
 املبحث األولم هصول املماليك ونشأهتمم

اتموليرر ، درر  ةلرروك، وهررم مررن الرقيررق الررذ ن  ررونوا  وررةون  سررتيدمون هوال م مــن هــم املماليــك م 
ألغررراد ند رردو يف ا تمعرروم منررذ القرردم، و عترررب الرقيررق األتررراك نول مررن ااررتيدموا يف الند ررة يف الدولررة 

: نلر  لكمن األمو ي، إذ  ذ ر ال ربي  ن نعر بن اريو ، وات األمرو ي نلرد فراارون، اشرة  اجاالمية
، و ون  بالد مرو و اء الن رر اتعرد  الر يسرجل للرقيرق 1ةلوك من الةك ونن وهم السال  ومحل م نلد ا يل

، 3يف الررررريش  الدولرررررة إحلررررروفة وإارررررتيدام م  إارررررتيدام األترررررراك يف ويرررررو د، ويف الععرررررر، تزا ررررر2األترررررراك
ارررريو العررررغرل آوتواررررع  نارررروات النيواررررة ال يضرررروء، مررررن شرررر ه ريز رررررو القرررررم، وبررررالد القوقرررروك والقفارررروت ،

وتر ستون وبرالد مرو و اء الن رر، و رون فري م ننعرر األترراك، وفري م الورا سرة والرروم واأل رراد وبعضر م مرن 
م( نول مررن شرريل 842ر  833  هررر227ر 218، و ررون ا ليفررة اتعتعررم الع واررجل )4الرر الد األو بيررة ن ضررود 

، وقررد بلغرر  5فرقررود نسررير ة حلرريمة مررن م ونحل ررم ميررون العرررب الررذ ن ناررقز ندرروؤهم مررن د رروان النررد
ا ررر دام م ابلنررروق يف  ةوليررر  ا ليفرررة اتعتعرررم بضرررعة نورررر نلفرررود، وقرررد امرررتألم مرررم بغرررداد ةرررو ندل إن

لتيررون نو ررمة هلررم، ومقررراد ليوشرره الة يررة ال رقرروم، وناث  ارريز نهررل العو ررمة، ف ررل هلررم مد نررة اررومراء 
، وقد ااتيدم اتعتعم اليش الة جل ختلعود من النفوذ الفو ارجل والعرريب يف الريش 6من اتمولي  واألحرا 

ن األتراك ابلورراء والةبيرة واجنرداد إنتقروداد منره  نره جمرردون مرن ال مرو  الرذي إواحليومة اواء، وقد لأ 
. ولين ارنون مرو نفرذ نولأر  اتمولير  يف التردفل 7العع ة اليت نرل مو العرباتع  به الفرق، ومن 

، ون رر ك ا ليفرة منررذ مقترل اتتو ررل اررنة 8يف شرأون الدولررة حرل نمسرر  يف ن رد  م  فعلررون مرو مررو  وروؤون
، وهيرررذا ن ررر ك هرررفالء النرررود 9م يف ن رررد  م  وألاررر ، إن شررروؤوا فلعررروه وإن شررروؤوا قتلررروه861هرررر 247
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 .47، ات    بي  اتقدق  ر62ر  61ات    اتغول واتمولي   ر 3
 .61اتعد  نفسه  ر 4
 .47ات    اتقدق  ر 5
 .12معر والووم  رقيوم دولة اتمولي  األون يف  6
 .62ات    اتغول واتمولي  جممونة من اتفلفي  ر 7
 .62 توب الروحلتي يف نف و  الدولتي نقالد نن ات    اتغول واتمولي   ر  8
 .220الفيري يف اآلداب السل ونية البن م وم و  ر 9
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رد حلد ا لفوء فأاوؤوا التعرل يف شأون اجدا و واحليم فونفض  الروالايم مرن حرول العو رمة، ننعر مت
و رررون مرررن ال  يعرررجل نن  رررزداد نفررروذ الرررةك يف ا الفرررة الع وارررية، بعرررد نن  رررو  مرررن م الررريش والقرررودو، فلمرررو 

مررن األتررراك حلررع  اررل ون ا الفررة ممرر  نمررول األمرررال إن االاررتقالل برروالايمم، و ررو  الرريش وقودترره 
وارريلة ا لفررروء للقضرروء نلرررد احلر رروم االارررتقاللية اتيتلفررة، فررروكداد اتموليرر  األترررراك يف الدولررة الع مونيرررة 

، والواقرر  فمنررذ الععررر الع وارررجل األول 1نمهيررة نلررد نمهيررت م، ونحلرررعد مررن م الرروالو والرروك اء ون ابب الدولرررة
ة مرن الرقيرق ألمي، إذ اقتعرم التسمية نلد فإختذ مع لك ))ةولي (( معل إ  الحيود فو ود نند اتس

األبرريو الررذي  ررون  وررةل مررن اارروات النيواررة، و سررتيدم  فرررت نسررير ة فو ررة ومرر  حلررع  ا الفررة 
الع واية يف الععر الع واجل ال و ،  رون مرن ال  يعرجل نن ترزداد احلوريرة للرقيرق األترراك، ذلر  نن الردو الم 

، والعررفو  ي والسررومونيي يف 2ونيي، واألفورريد ي يف معرررالرريت انفعررل  نررن ريسررم ا الفررة م ررل ال ولرر
، نق لرروا نلررد شررراء األتررراك اج قرروء لتأ يررد اررل ت م 4ومررو ريوو هررو، والغزنررو ي والغررو  ي يف اهلنررد 3فرااررون

وبظ و  األتراك السرالريقة نلرد مسرر  السيوارة يف اتوررت اجارالمجل إكداد نفروذ األترراك نمومرود ذلر  نن 
مررن االنتمررود نلررد اتموليرر   ماأل ررل مررن العنو ررر الة يررة،  مررو نن الدولررة السررلاوقية كاد السررالريقة يف

، و عررد نظرروم اتلرر  الرروك ر الي رر  للسررل ون السررلاوقجل نلرر  ن اررالن ومليورروه هررو نارروق النظرروم 5األتررراك
و مي نلررد مررة، وقررد ريرروء فيرره ننرره: جيرر  نال   قررل نلررد اتموليرر  القررغالةبرروي اتملررو جل يف  توبرره ايواررة 

ا دمررة إال إذا دنرر  احلوريررة وال  ن غررجل نن  يونرروا نرحلررة للسرر وم، وجيرر  نن  تعلمرروا  يرر  جيتمعررون نلررد 
رو ا دمرررة ترررن شرررو الفرررو  م لمرررو  نتوررررون نلرررد الفرررو ، وال حوريرررة إن التيليررر   رررل اليررروم إب ررردا  األمرررر مب

ن  يرررون يف فدمرررة   رررو   يرررون الغلمرررون،  ررروح  اتررروء،  ررروح  السرررال ، والسررروقجل، ونشررر وه ذلررر ، وتررر
احلاوب و    األمراء، وجي  نن  فمرا  ن  ربك لليدمة يف  ل  وم من  ل دا  ندد مرن م، ومرن ا روا  
نررردد معررري، هرررذا وقرررد  رررون للسرررل ون ةوليررر   رررغو ، و رررون نلررري م مرررن العررر يون ا رررو   ق ررروء، ونلرررد 

ه السرلاوقجل اتمولير ، و رون نشررد ، ونظررم نظروم اتلر  وك رر السرل ون مليوررو6مروا ف م مرن رينسر م نق روء
النوق متسيود مم، وقد نحو  نفسه  يش     من اتمولير  نرفروا ابتمولير  النظوميرة نسر ة الدره، فقرول 

، و عترب نظوم اتل  نول من نق   االق ونوم للممولي  األترراك، وبعرد إن  رون ن روء النردي 7مم نفوذه

                                                           
 .62ات    اتغول واتنولي   ر 1
 .84ات    بي  اتقدق  راتوانظ واالنت و  للمقر زي نقالد نن  2
 .167ر  97ات    إ ران بعد اجاالم، ن وق إق ول  ر 3
 .48ات    بي  اتقدق  ر 4
 اتعد  نفسه. 5
 .65، ات    اتغول والةك  ر113دولة آل الاوت لأل ف و   ر 6
 .66، ات    اتغول والةك  ر76دولة آل الاوت  ر 7
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األ د إن اتقت عي  ضمن ننو ت و ونمو مرو ةرو رفرظ قروو وثرروو ، فتسلم 1 دف  نقداد  و   ع د إق ونود 
، والرد ر ابلرذ ر 2الدولة،  مو فتع  القالو واتردن والروالايم للقرودو مرن ةروليي م الرذ ن دروا ابالاتبيرة

 ، وقد منعه نايه السل ون مليووه حري فرود إليره تردب  بنول من لق  بلق  ناتاتل  نن الوك ر نظوم 
، وهيرذا إخترذ السرالريقة نشيو رود مرن   رو  اتمولير  لييونروا مرربيي ألوالدهرم 3هرر465الدولرة ارنة نمو  

يف القعررر ومنعرروهم اجق ونرروم الي رر و مقوبررل قيرروم م بوررفوهنم وأتد  ررت م ا دمررة احلربيررة وقرر  احلرررب، 
ننرررردمو  وليررررن ارررررنون مررررو  ررررو  هررررفالء األاتبيررررة ن ررررعوب النفرررروذ الفعلررررجل يف تلرررر  اجق ونرررروم وىو ررررة

، ونقررروموا دو رررالم منفعرررلة نرررن ريسرررم الدولرررة 4حلرررعف  الدولرررة وتفييررر  فوارررتغلوا بررروالايمم شررريأود فوررريأود 
السلاوقية نرف  ابام: دو الم األاتبيرة: و رون نمرود الرد ن كنيرجل نقرول هرفالء األاتبيرة، ونارا دولرة 

الرد ن امرود وتوار   ، وننرد وفروو نمرود الرد ن كنيرجل، فلفره ابنره نرو 5حلم  اتو ل وحل  وداي   بيعرة
ولرررة الزنييرررة، وقرررد دابلدولرررة وحلرررم دمورررق وقضرررد نلرررد الدولرررة الفومميرررة، ون ررر ع  معرررر مرررن حلرررمن ال

تواررع  نررن احلررد   نررن نمررود الررد ن وابنرره نررو  الررد ن يف  تررويب نعررر الدولررة الزنييررة، وقررد ااررتي ر نررو  
، وبعد الزنييي ريروء األ روبيي 6هالد ن امود من شراء اتمولي  األتراك الذ ن  و وا  يونون غول ية رييو

فررأ  روا مررن اتموليرر  األتررراك وااررتيدموهم يف الرريش، وجتررد  اجشررو و نن الرريش الررذي قرروده ناررد الررد ن 
، وقرررد درررجل ةوليررر   رررال  الرررد ن 7معرررر  رررون معظمررره  تيرررون مرررن اتموليررر  واألمرررراء النو  رررة   وه إنشررر

اررد الررد ن شرر  وه ابتموليرر  األاررد ة، ويف ن ررد اتلرر  األ ررويب ابتموليرر  العررالحية،  مررو دررجل ةوليرر  ن
العودل دجل اتمولي  ابلعودلية نس ة إن العودل، وتو تويف فلفه نبنوؤه األشرل: مواد العرودل، واليومرل، 

 .8وغ هم، ونس  ندد من اتمولي  ليل واحد من م، فعرل اتمولي  األشرفية، واتمولي  اليوملية
 نسرر  إن السرررل ون اتلرر  العررروحل جنررم الرررد ن ن رروب إدفرررول  واملماليـــكمـ جنـــم الـــدين هيــوب  1

توييالم ريد دو نلد القوو العسير ة اليت  ون  تيون من و رييش السل ون األ ويب، فقد إخترذ دلرة مرن 
اجريرررراءام العسرررير ة ت نوهرررو السرررل ون اتلررر  العررروحل جنرررم الرررد ن لتقو رررة الررريش الرررذي  رررون  ةناررره، ومرررن 

مه الي   بوراء اتمولي  والغلمون األتراك بويل يل  س ق له نظ  يف ات    السرل ة األ وبيرة، نمه و: إهتمو
فيال مدو حيمه نحلول إن اليش يف دفعرة واحردو مرو تعرداه مرن ن  رر مرن نلر  ةلو رود تر يرود ريلر  م مرن 

                                                           
 .66ات    اتغول والةك  ر 1
 .66(، ات    اتغول والةك  ر18 4نود )  ك األ 2
 .66، ات    اتغول  ر197، 196نف و  الدولة السلاوقية  ر 3
 .66ات    اتغول والةك  ر 4
 .49ات    بي  اتقدق  ر 5
 .49اتعد  نفسه  ر 6
 .68(، ات    اتغول والةك  ر155 1 توب الروحلتي )  7
 .69ات    اتغول والةك  ر 8
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ن األمرررو ن، وقرررد ، وغ هرررو مررر1إقلررريم الة سرررتون )فررروا كم(، ومرررن منرررومق مشررروت ال عرررر األارررود وحبرررر قرررزو ن
ن رر ك العنعررر الة ررجل يف ن ررد اتلرر  العرروحل هررو الغول يررة اتتميررزو للارريش األ ررويب وارررنون مررو شرريلوا نررواو 
نسررير ة ر ايواررية نورر ة  ولرر  إن دولررة اتموليرر  ال عر ررة، بعررد نقررل مررن بضرر  اررني نلررد وفرروو اتلرر  

،  رولرببر والسررودان، ومرن نهررم معرويل الت ررو ر العروحل لتيتفرجل تررد جييود العنو رر اتتيررون من رو الرريش األ رويب
 يف ال نية العسير ة األ وبية يف ن د السل ون اتل  العوحل جنم الد ن ن وب اآلا:

وهرررجل القررروو العسرررير ة الد ررردو مرررن اتموليررر  األترررراك ابارررم )العررروحلية( نسررر ة إن  ه ـ الصـــاحليةم
 جنررم الررد ن ن رروب هررو  رروح  الفضررل اتلرر  العرروحل ن رروب نفسرره، ومررن الواحلررك نن اتلرر  اال رروحل

يف تيو ن هذه الفرقة الد دو من اتمولير  الريت  مرل ن ضرود إارم ال عر رة، والريت قرد  هلرو نن ترن و 
بدو  ف   يف ات    معر السيواجل تو  قو ب من قرني ونع ، وةو  قوله: ابن تغري برردي نقرالد 

الرررةك مررو يل  ورررةه نحرررد مررن نهرررل بيتررره حرررل نررن ابرررن وا رررل مررف ع األ ررروبيي: اشرررةل مررن اتموليررر  
، و  ررردو نن اتلررر  العررروحل ن اد نن  ورررير 2 رررو وا معظرررم نسررريره ون ريع رررم نلرررد األ رررراد ونمررررهم

اتمولي  يف مسروندمم لره للو رول إن دار  السرل نة، ولرذل  نمرل مرن م ريريش قروي  سرونده يف 
األفرل من النرد اترتزقرة ةرو دفعره إن فرد إ ادته نلد األقوليم األ وبية بعد نن تا غد  ال وا   

، ونمرو نرن السر   يف 3االنتمود نلد تل  الفرقة الد دو وتررييع م نلد العنو ر األفرل السو دو
تسررميةهذه الفرقررة ابل عر ررة فرروترريك نن ذلرر   رريرر  إن إفتيررو  السررل ون اتلرر  العرروحل جنررم الررد ن 

مم العسرير ة و رون معظرم هرفالء اتمولير  مرن األترراك ريز رو الروحلة نلد حبر النيل مر رزاد هلرم ول ينرو
ا لرروبي مرررن برررالد القفارروت مشرررول ال عرررر األارررود ومررن برررالد القوقررروك، قررررب حبررر قرررزو ن، وقرررد  رررون 
لألتراك القفاوت، ميزامم ا و ة بي موا   الرةك العومرة مرن حير  حسرن ال لعرة ودرول الوريل 

وال ش  يف والء هفالء لسريدهم وقرد  رونوا قرد شريلوا نرواو وقوو ال أق فضالد نن الواونة النود و، 
لقرروو نسررير ة حلررو بة يف الرريش األ ررويب واحتلرروا نتياررة لنرريل م ثقررة وانتمررود السررل ون  ت ررود نسررير ة  
   و يف رييش اتل  العوحل جنم الرد ن ن روب م رل اتيونرة الريت  رون  تمتر  مرو مقردم م   رن الرد ن 

اد يف  ررررعود اتلررر  العررروحل إن السررررل نة وفيمرررو بعررررد يف اتعرررو ك حلررررد بيرررربق والرررذي لعرررر  دو اد   ررر  
 .4العلي يي الفرنج وفو ة معر ة اتنعو و

   جزير  الروضةم ةب ـ ثكنات املماليك الصاحلي

                                                           
 .109لعوحل وإجنوكاته السيواية والعسير ة  راتل  ا 1
 .110اتل  العوحل ن وب وإجنوكاته السيواية والعسير ة  ر 2
 .110اتعد  نفسه  ر 3
 .110اتعد  نفسه  ر 4
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اخترررذ اتلررر  العررروحل ن ررروب تمولييررره قونررردو يف ريز ررررو الروحلرررة تعررررل قلعرررة الز ررررو نو قلعرررة الروحلرررة، 
م، 1240هررر 638م و1239هررر 637 حفررر األارروق وبنو  ررو برري نررومجل وريعل ررو مقررراد هلررم وشرررو يف

ولت و ر هذه ال ينوم هدم الي   من الدو  والقعرو  واتسروريد الريت  ونر  يف الز ررو وندفلر  يف 
ن وت القلعة مويداد في و م ون     و من و ارتي برريرود ونقروم مرو مسراداد وغررق بردافل و ننوانرود شرل 

ن و ابلسرال  وآالم احلررب ومرو رتروج إلي رو مرن الغرالل واألكواد واألقروام من األشراو ، ومرن شرع
وقد ننفق السل ون اتل  العوحل جنرم الرد ن ن روب نلرد نمو مرو نمرواالد   ر و، و رون السرل ون  قر  
بنفسرره و رترر  مررو  عمررل مررو، وقررد نمررل  ررل ذلرر  مررن نريررل نن  نتقررل مررن قلعررة ال ررول و سررين مرر  

 .1ةولييه ال عر ة
 ـ هل السلطان الصاحل جنم الدين هو هول من مّسي املماليك البحرية بالك ـ ج

إن معظم اتف في السوبقي وا دثي ندعوا نل نن السل ون العروحل جنرم الرد ن ن روب هرو نول مرن 
 ترر  اتموليرر  ال عر ررة ونول مررن درروهم بررذل  نسرر ة إن حبررر النيررل الررذي نحررو  ب ينررومم يف ريز رررو 

 نن هذا الرني ال  ستند إن ناوق  عيك لألا وب التولية:الروحلة، غ  
رر اتف فرون اتعو ررون للعروحل ن رروب نم رول ابرن وا رل ونيب شررومة يل  ور وا إن حبرر النيرل  أ ررل 

 .2ليلمة حبر ة، هذه النس ة نو دهو بعو اتف في اتتأفر ن من نم ول اتقر زي ونيب ا وان
ق ررل  ونرر  هلررم مو فررة مررن النررد تعرررل ابلغررز ال عر ررة،  ررذل    ررر مررن اتعرررول نن الفررومميي مررن

 ون للسل ون العودل األول ريد العوحل فرقة مرن اتمولير ، ندوهرو ال عر رة العودليرة، وهرذا  ردل 
 ين نول من افةو هذا اللفظ. نلد نن اتل  العوحل ن وب يل 

ر( الرذي  رون معو ررراد هر647رر  رروي ا ز ريرجل نن ارل ون الرريمن نرو  الرد ن نمرر برن  اررول )م 
للعررروحل ن ررروب يف معرررر، اارررتي ر مرررن اتموليررر  ال عر رررة حرررل بلغررر  نررردمم نلررر  فرررو ق و رررونوا 
رسنون الفرواية والرمجل مو ال رسنه ةولي  معر، و رون مرن م يف حلقتره ونسرو ر نمرا ره، هرذا 

 .3يلالنص  دل نل نن لفظ حبر ة ااتيدم يف بالد إاالمية بعيدو  ل ال عد نن حبر الن
ررر نملررق اتف فررون العرررب اتعو رررون نلررد بعررو الفرررت اتسرريعية العسررير ة الرريت ريرروءم مررن نو اب 
إن الوررروم نثنررروء احلرررروب العرررلي ية إارررم الفررررنج الغررررب ال عر رررة، فررر وي نبرررو شرررومة ننررره يف ارررنة 

هرررر فرررتك اتلررر  العرررودل ايفرررو ومرررن نايررر  مرررو بلغررر  ننررره  رررون يف قلعت رررو ن بعرررون فو ارررود مرررن 593
رنج ال عر ررة، فلمررو  ققرروا نقرر  القلعررة ونفررذهو دفلرروا  نيسررت و ونغلقرروا نلرري م ابمررو وجتولرردوا الفرر

بسررريوف م بعضررر م لررر عو إن نن هليررروا و سرررر اتسرررلمون ال ررروب وهرررم  ررررون نن الفررررنج ةتنعرررون 
                                                           

 .114اتل  العوحل ن وب وإجنوكاته السيواية والعسير ة  ر 1
 .85يف التو    األ ويب واتملو جل، نمحد  تو   ر 2
 .341لعلي ية الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة للعاليب  راحلمالم ا 3
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. فلفظ حبر ة إذن يل  ين ريد داد نلرد معرر حينمرو 1فألقوهم قتلد نن آفرهم فعا وا من حوهلم
لرر  العرروحل ن رروب فرقترره ال عر ررة، بررل  ررون لفظررود نومررود نملررق نلررد اتسررلمي واتسرريعيي ننوررأ ات

اررواء،  مررو ااررتيدم يف معررر ويف فررو ج معررر ق ررل ن ررد العرروحل ن رروب، وهررذا  ف ررد القررول  ن 
نس ة هذا اللفظ إن حبر النيل نمر مويوك يف  عته، ونغل  الظن ننه دروا حبر رة ألهنرم ريروءوا 

. وريوانفيرررل الرررذي حرررو ب اتموليررر  ال عر رررة العررروحلية يف محلرررة لرررو ا التواررر  2مرررن و اء ال عرررو 
ذا نلمنررو إونارر ننردهم و رردمل إلري م، و وا ترره هلرو قيمت ررو بعرفته  ريررالد معو رراد وشرروهد نيرون، و 

نن اتمولي  ال عر رة كمرن األ روبيي واتمولير  ن رو و نرن فأرة مرن الغررابء الرذ ن ريل روا مرن ااروات 
قرروك وآاريو العررغرل وشرواما ال عررر األارود، ن حبررر القررم إن فلرريج القسرر ن ينية النيوارة ابلقو 

إن مينرروء األارريند  ة نو دميررو  أت رردم  هومنرره إن ال عررر األبرريو اتتواررز، حيرر   سرر ون فيرر
 .3لد نو ن و و ريوانفيل

 
 اثنيا م نها  التدريب والرتبية والتعليم للمماليكم

األمرراء ر ال  تعروملون مر  اتموليرر   رقيرق، بررل نلرد العيررا مرن ذلرر   رون العروحل ن رروب ر ومررن ت عره مررن 
متومود، فقد  ونوا  قربوهنم ريداد من م لد رية تيود تقةب من د ريرة نبنرو  م، ويل تيرن الراب رة الريت ترربز بري 

و  اب رة  اتول  واتملوك هجل  ابمة السريد والع رد نبرداد، برل  اب رة اتعلرم والتلميرذ، نو  اب رة األب واالبرن، ن
  ر  العو لررة ونبنرروء نو لترره، وهرذه  ل ررو  وابررز تعتمررد نلررد احلر  يف األارروق، ال نلررد الق ررر نو العسرر ، 

. و ونر  اتردواليت 4حل نهنم  ونوا   لقون نلد السريد الرذي  ورة  م لقر  )األارتوذ( ولريا لقر  السريد
  ق ع و اتملوك ليعترب منت يود من تعليمه متر مبراحل ثالمل:

يقررود قت تررد  مررن العررغر إن اررن ال لرروغ، حيرر   ررون اتموليرر  جيل ررون  ررغو اد،   رحلــة األوىلمـ امل 1
لرغ ة اتلوك والسالمي ن  وكنون نلد م وت القلعة حسر  نرينوار م،  ر  إشررال ري روك إدا ي ايرم 

تيتعرري  تررون شررأونه يف التعلرريم والتررد    واجنررداد العسرريري و ررون هررذا ال رروك  تيررون مررن اتررويفي ا
، فرأول مرو   ردن بره اتمولير  5بوأون الريش وىلفيروم األمرم الريت  نتمرون إلي رو وابلرد ن اجارالمجل احلنير 

رتوريون إليه من القررآن اليرر ، وليرل مو فرة فقيره أيتي رو  رل  روم وأيفرذ يف  ويف اترحلة األون تعليم م م

                                                           
 .86يف التو    األ ويب واتملو جل  ر 1
 .86اتعد  نفسه  ر 2
 .87اتعد  نفسه  ر 3
 .214قعة التتو  من ال دا ة إن ني ريولوم  ر 4
 .338احلمالم العلي ية للعاليب  ر 5
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، و رون مرن 1ارالمية، ومالكمرة العرلوام واألذ رو تعليم و القرآن ومعرفة ا رز والتمرر ن آبداب الورر عة اج
حلررمن اتررن ج الد ااررجل ا ررو  يف هررذه اترحلررة اجهتمرروم ابلتمر نرروم واأللعرروب الرايحلررية مرردو مررن الررزمن، 
و ونرر  العررالو تررفدل يف نوقومررو  رر  اتراق ررة الدقيقررة حررل تررفدل نلررد وري  ررو العررعيك، وحررل تعرر ك 

ن حبفررظ بعررو األدنيررة اتررأثو و لتالومررو يف منوارر ومو ونهررم مررو يف مليررة ننررد اتموليرر  مررن  ررغرهم، و ررفمرو 
هذه اترحلة، إبراك التعوليم الد نية يف  و و تعلق م مو، حل  ع ك نح  شرا إلري م هرو الري واألفرالت 

 . 2الفوحللة
د هللا نليره إن الفق وء والعلموء واتفدبي الرذ ن نشررفوا نلرد تربيرة اتمولير  ارو وا نلرد هنرج  ارول هللا  رل

والم يف االاتفودو من القرآن الير  وتربيرة األت روو نلرد معرو  العقيردو العرعيعة والتعرو  العرعيك نرن 
 نهم الوان  اليت إهتم  مو الةبية الد نية يف هذا الون : هللا نز وريل، ومن

ال شررر   لرره، ويل ررر إن هللا منررزه نررن النقررو ص مو ررول ابليمرروالم الرريت ال تتنرروهد ف ررو ارر عونه الواحررد 
  تيذ  وح ة وال ولدا.

 ((.24ر وننه ا عونه فولق  ل شا وموليه ومدبر نمره  نال له ا لق واألمر  ))األنرال ، آ ة: 
ررر وننرره تعررون ريررداه معررد   ررل نعمررة يف هررذا الوريررود، دقرر  نو نظمرر ، ي رررم نو ففيرر   ومررو بيررم مررن 

 ( .53نعمة فمن هللا  )النعل ، آ ة : 
ارريز بيررل شررا، فررال ختفررد نليرره فوفيررة  يف األ د وال يف السررموء، وال خيفررد اجنسررون ومررو ررر ونن نلمرره 

 (.12 علن:  ونن هللا قد نحو  بيل شا نلمود  )ال الت ، آ ة : 
ررررر وننرررره ارررر عونه خيفررررجل نلررررد اجنسررررون ننمولرررره بواارررر ة مال يترررره، يف  ترررروب ال  ررررةك  ررررغ و وال   رررر و إال 

اتنواررر ة والوقررر  اتنواررر   مرررول هرررذا اليتررروب  ال غرررود   رررغ و وال   نحعررروهو، واينورررر ذلررر  يف اللعظرررة
  .49   و إالنحعوهو ووريدوا مو نملوا حوحلراد  )الي   ، آ ة : 

ررر وننرره ارر اونه   تلررجل ن رروده  مررو  ختررول  مررو ر ررون، ومررو   رروون ليعرررل النرروق معررودهنم، مررن مررن م  رحلررد 
ون ريرد راد اب الفرة واجمومرة  والسريودو، ومرن م مرن  غضر ، بقضوء هللا وقد ه و سلم لره يروهراد وابمنرود فيير

و سرريز فررال  سررووي شرريأود وال  سررند إليرره شررا  الررذي فلررق اترروم واحليرروو لي لررو م ن يررم نحسررن نمررالد  
  .2)اتل  ، آ ة : 

ر وننه ا عونه  وفرق و ف رد و نعرر مرن لرأ إليره ، والذ حبمروه، ونرزل نلرد حيمره يف  رل مرو أيا ومرو  رذ : 
 (.196إن وتا هللا الذي نزال اليتوب وهو  تون العوحلي  )األنرال ، آ ة :  

 ر وننه ا عونه، حدد مضمون هذه الع ود ة وهذا التوحيد يف القرآن الير .

                                                           
 .340اتعد  نفسه  ر 1
 (.346ر  3، ف ز اتقر زي )339 رنابميل جي  نن متعد  2
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إن تربيرررة نفرررراد األمرررة نلرررد اتعرررو  اجميونيرررة والتعرررو ام العرررعيعة ف ررروو م مرررة يف هنرررود األمرررة و تررروج 
بيرررة ليرررل نفرررراد اتسرررلمي، وقرررد يرررل  رررلد هللا نليررره وارررلم   ررررت مررر  ن رررعوبه هرررذه الترررذ   والتعلررريم والة 

الوانررر  و ير هرررو نلررري م ونلرررد مرررن آمرررن بررره و فرررتك نيررروهنم نلي رررو مرررن فرررالل اليتررروب اتنظرررو  واليرررون 
اتسررر و  حرررل فورررع  قلرررومم وارررلم  ن واح رررم وم ررررم نفواررر م، ونورررأ لرررد  م تعرررو  وإد اك حلقيقرررة 

 .1ل  تعو هم األول وإد ا  م القد ومضمون األلوهية خيو
ود نن مرن نررل مرن م نوق تره نرواهتم  لد هللا نليه والم بغرق حقيقة اتعر  وار يل الناروو أل رعوبه مفق

وارر يل النارروو والفرروك يف هررذه العوق ررة، ايسررعد بيررل مررو نوا مررن قرروو ووارريلة لسررلوك هررذا السرر يل، حررل 
  ز  لد هللا نليه والم يف هذا ال يون نلد الوان  التولية: ظفر غداد مذه الناوو وذل  الفوك، فقد   

ررر إن هررذه احليرروو الرردنيو م مررو مولرر  ف ررجل إن كوال، ،نن متون ررو م مررو نظررم، فإنرره قليررل حقرر :  إمنررو م ررل 
احليروو الرردنيو  مرروء ننزلنرروه مررن السررموء فرروفتلز بره ن رروم األ د ةررو أي ررل النرروق واألنعرروم حررل إذا نفررذم 

 ررو واك نرر  ويررن نهل ررو نهنررم قررود ون نلي ررو ناتهررو نمرررغ لرريالد نو هنررو اد فاعلنوهررو حعرريداد  ررأن يل األ د كفرف
   قل متوو الدنيو قليرل  )النسروء ، 24تغن ابألما  ذل  نفعل اآلايم لقوم  تفيرون  ) ونا ، آ ة : 

  .77آ ة : 
رون، قالنررررة نو يف النررررو  مسررررت ررررر ونن  ررررل ا لررررق إن هللا  اريعررررون، ونررررن ننمرررروهلم مسررررأولون واوارررر ون ويف

 (.63 نرس  اجنسون نن  ةك ادل  )القيومة ، آ ة : 
يف الرردنيو و ررذل  نررذاب النررو   نسررجل  ررل  احررة وحررالوو يف هررذه  تررهررر ونن نعرريم النررة  نسررجل  ررل تعرر  ومرا  

ون  الررردنيو:  نفرن ررر  إن متعنررروهم ارررني م ن ريررروءهم مرررو  رررونوا  ونررردون م مرررو نغرررل نرررن م مرررو  رررونوا ميتعررر
( ،   لررروا واشرررربوا هنيأرررود مبرررو نارررلفتم يف األايم ا وليرررة  )احلوقرررة ، آ رررة : 207ر  205)الورررعراء ، آايم : 

24.) 
ررررر ونن النرررروق مرررر  كوال الرررردنيو وااررررتقرا هم يف النررررة، نو يف النررررو  ارررريمرون بسلسررررلة مو لررررة مررررن األهرررروال 

رررو والوررردا د  أي  رررو النررروق اتقررروا  بيرررم إن كلزلرررة السرررونة شرررا  نظررريم  م  ررروم  روهنرررو ترررذهل  رررل مرحلرررعة نما
ن حلرررررع  وتضررررر   رررررل ذام محرررررل محل رررررو وتررررررل النررررروق اررررريو ل  ومرررررو هرررررم بسررررريو ل وليرررررن  نرررررذاب هللا 

(، وقرول تعرون:  و ير  تتقرون إن  فررل  ومرود جيعرل الولردان شري ود م السرموء 2ر  1شد د )احلج ، آايم : 
 .(18ر  17منف ر به  ون ونده مفعوالد  )اتزمل ، آايم : 

، وابجميرون ابهلل 2ر وار يل الناروو مرن شرر هرذه األهروال ومرن تلر  الوردا د والظفرر ابلنرة وال عرد نرن النرو 
تعررون ونمرررل العررروحلوم إبتغرروء مرحلررروته  إن الرررذ ن آمنررروا ونملرروا العررروحلوم هلرررم رينرروم جترررري مرررن  ت رررو 

 (.11األهنو  ذل  الفوك الي    )الربوج ، آ ة : 
                                                           

 .16ر  10من ج الراول يف غرق الرو  ال ود ة للد تو  ايد نو   ر 1
 .34ر  19من ج الراول  لد هللا نليه والم يف غرق الرو  ال ود ة  ر 2
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وارلم  رذل    عررهم و رذ رهم بردو هم و ارولت م يف األ د، ومنرزلت م وميرونت م ر ومضد  لد هللا نليره 
نند هللا، ويل  لد هللا نليه والم مع م نلد هذه احلول من الت عر  والترذ   حرل انقرد  يف ذهرن م مرو 

فررروق هلرررم ننرررد هللا ومرررو دو هرررم و ارررولت م يف األ د، وأتثرررراد بةبيتررره احلميررردو تولررردم احلموارررة والعزميرررة يف ن
ن ررعوبه فررون لقوا نرروملي ابلليررل والن ررو  بيررل مررو يف واررع م ومررو يف مرروقت م دون  سررل نو ترروان، ودون  
 لل نو ملل، ودون فول من نحد إال مرن هللا، ودون ممر  مرن مغرنم إال نداء هرذا الردو  وهرذه الرارولة، 

 .1لتعقيق السعودو يف الدنيو والفوك والناوو يف اآلفرو
الررذ ن تولرروا م رروم تربيررة وتعلرريم اتموليرر  يف هنو ررة ن ررد الدولررة األ وبيررة حر رروا نلررد  إن الفق رروء والعلمرروء

اجنررداد الررراب  و ونرر  ف رروامم تررتم بيررل هرردوء وتررد ج وانعرر    نهررداف م الةبو ررة نلررد تعلرريم اليتررروب 
ود والردفوو والسنة وتالوو القررآن اليرر  وت  ر  النفروق مرن نمراحلر و وإنرداد األفرراد لتعمرل تيرولي  ال ر

نرررررن حيرررررود اجارررررالم واهلاررررروم نلرررررد نندا ررررره وقرررررد غراررررر  تلررررر  الةبيرررررة الي ررررر  مرررررن القررررريم األفالقيرررررة،  
 وجفال  هلل والعرب، والتو ل واالاتعونة و  رو الدنوء وال  وم وا ول واحلذ  مرن هللا نرز وريرل، و رون 

ظيم نمرر الرد ن اجارالمجل، وتيونر  هلذه الةبية اتتميزو نثرهو نلد نمفول وش وب اتمولي  فنوأوا نلد تع
لررد  م فلفيررة وااررعة نررن الفقرره اجاررالمجل، ون رر ع  ميونررة العلمرروء نوليررة ننررد اتموليرر  ميلررة حيررومم 

 وهذا من نا وب الن ضة احلضو  ة ال قوفية العلمية الراقية اليت وريدغهو يف ن د اتمولي .
 
   وررررو يف تعليمرره فنررون احلررررب مررن  مرررجل وهرررجل الرريت ت تررد  بسرررن ال لرروغ حيرر  ـ املرحلـــة الثانيــةم 2

الس وم ولع  الررمك والضررب ابلسري  و  روب ا يرل، و رانرد يف هرذ اترحلرة األفرذ بوردو، فرال  تسرومك 
ذ يف نفالقرره نو االحنرررال نررن ات ررود  و مرر  اتملرروك إذا نف ررأ وإمنررو  عوقرر  نقرروابد قوارريود إذا برردا نليرره الوررذ

 ل من م معلم يف العلوم الرايحلية والتد   وم العسير ة، فيتمرنون نلرد الد نية، ن  قسمون إن فرت  تون  
فنررون مررن الرايحلررة العنيفررة م ررل  السرر وحة والعرروم تسرروفوم مو لررة وات ررو كو، ولعرر  اليرررو  اريلرري و ا  رري، 

ر يف نرررد ك السرررهنرررو ونمررو يف نوقررروم الفرررراغ فرررإهنم  ة ررون إن هرررواايمم العمليرررة نو الد نيرررة نو األدبيررة، ومرررن 
 .2ي و  ندد من اتمولي  يف  فول الفق وء والوعراء واليتوب ال و ك ن

فرردامود ون رروبر مررن النررواب  فععررون الواحررد مررن م فععررود شرروفيود و ففذونرره نشررد اتفافررذو هلررم وقررد  ررون 
و نوقوونه نلد  ر وته واينوته فإن ن ر نحرد مفدبيره الرذي  علمره القررآن نو  نق النوبرة الرذي هرو حرو م 

يرره نلررد ننرره اقررةل ذن ررود نو نحررل براررم نو ترررك ندابد مررن آداب الررد ن نو الرردنيو قوبلرره نلررد ذلرر  بعقوبررة نل

                                                           
 .37من ج الراول يف غرق الرو  ال ود ة  ر 1
 .340نابميل جي  نن متعد من التو     ر 2
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شد دو بقد  ريرمه فلذل   ونوا اودو  دبرون اتمول  وقودو جيوهدون يف ا يل هللا ونهرل ايوارة   رولغون 
 .1يف إي و  الميل و ردنون من ريو  نو تعدل

 
حلة ي و  اتواه  العسرير ة، ووحلرو  االجتوهروم واليفروايم السيوارية، وهجل مر ـ املرحلة الثالثةم  3

ويف هرررذه اترحلرررة تعقرررد ات رررو كام بررري اتموليررر ، تعرفرررة مقررردا  ات رررو و الفنيرررة والعسرررير ة يف  رررفوف م، ن 
،  رالون إن ميود ن القتول ليعرل بالؤهم هنوك، ن  يوفأ اتربكون من م مبرنع م احلر رة، ونرتق م مرن الررت

وهنرروك مررن   قررد يف الرررت مرر  ترروت اتنو رر   ولررذ ن ابن ررم اررل ون العلمرروء نررز الررد ن بررن ن ررد السررالم ن 
انتق م ووحلر  امثروهنم يف بير  مرول اتسرلمي، و وحلرعون يف ويرو   نسرير ة  رغ و،  ةقرد في رو اتملروك 

ايم اتنو ر  يف الدولرة حل   لش اجمو و،فيمنعه السل ون لق  و، ن  ةقد يف ارلي و، حرل  عرل إل  ررب 
، وبفضرل هللا ن هرذه الةبيرة 2و   اد مو  ون  ترتف  به مواه ره ون قر تره إن منعر  السرل نة و ايارة الدولرة

اتتميزو ن ش من بي هفالء من فلاد التو    ب والمم، وارال نلرد  رفعوته اجمروداد نظيمرة للمسرلمي مرن 
د العررلي  يف داي  اتسررلمي،  قررول برو لمررون يف شررأهنم: تعررد  م للموررروو اتغرروت والقضرروء نلررد الوريررو 

وندم االرييول التوليرة نعرر بيرربق  مرو نردم ن ردي الرشريد و رال  الرد ن ر نحرد الععرو  الذه يرة يف 
 .3اجاالم

 ررون لتعلرريم اتموليرر  نظرروم دقيررق، فلرريا هلررم نن خيرريرروا مررن   ل والثيــاب والراحــةمكـــ نهــا  األ 4
و ليالد، و رون نلري م نن  رذه وا إن احلمروم  ومرود يف األار وو، و يرون ن ل رم اللعرم مقرهم، إمالقود، ال ايم

واألمعمرة والفوا ره واحللررول، والفرول اتسرلوت وغرر  ذلر ، و ررونوا  تسرلمون  سروام فرروفرو، وقرد أيفررذون 
مررن  ، و ررون السررل ون  ررذه  ليتفقررد نحررواهلم4مرت ررود قلرريالد قررد  عررل إن ثررالمل نو نورررو دغنرر  يف الورر ر

معرروم وغرر ه، وليررن منررذ ن ررد السررل ون برقرروت دررك للمموليرر  اب ررروج مررن ال  رروت وات يرر  فو ري ررو يف 
 القوهرو، حبي  ن  ع  فقز ميوغد لتعليم م، و الحظ اتقر زي نن ذلر  ريرر  إن نسريون تقوليرد اتمولير 

ل  رو م اتمولير  ن ذل النروق يف التعليم ابل  وت ونهنرم نفلردوا إن ال  ولرة، وارعوا إن نيرو  النسروء، حر
 .5وندغهم

 

                                                           
 .84(، يف التو    األ ويب واتملو جل  ر214ر  213 2ا  ز ) 1
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 ونر  الد اارة يف ال  روت بري ن بعرة نو مخسرة نورر شر راد، وإن    ـ نها  التخرج وإهناء الدراسةم 5
 ون  نحيوغد متتد إن ندو اني، فإذا إنت ر  الد اارة، ننترق اتملروك، و يرون اجنتروت ابلملرة و قروم لره 

، فسرلم اتملروك 1  بنروء نلرد شر ودو تسرمد إنتروت نو نتوقرهلرء وذإحتفول فو  رضره السل ون واألمررا
ارالحود وفراررود ول واررود فو رود ))قموشررود(( وإق ونررود   قرد لرره مرردل احليروو، وحينأررذ  سررمد نتيقرود نو معتوقررود ر 

، مفردهررو فورردا  2دع ررو معرروتيق ر ومعتقرره  سررم ناررتوذه نمررو  فوقرره اتتعررر ون معرره، فيسررمون فوداشررية
يررر  اتتيرريرررون  قسرررمون نقسرررومود، ليرررل دونرررة مرررن م اب  نو نقيررر ، نمرررو الرررذ ن  عرررلون إن و رررون اتمول

اجمررو و وهررجل مرت ررة مررجلء الويررول اليررربل احلو مررة يف الرر ال  والرريش نو حررل للسررل نة نفسرر و و ررون مررن 
 وقرررد اتفررررود نن اتملررروك ال رعرررل نلرررد اجمرررو و إال بعرررد نن  نتقرررل مرررن مرت رررة إن مرت رررة، فرررال  لي رررو إال

مذب  نفالقه و  رم آدابه وامتزج برو  اجاالم وبرو يف الوأون احلربية، حبي  من  ون مرن م مرن  عر  
مررن   رررو نلمرره يف مرت ررة فقيرره نو ند رر  نو حوارر ،، لررذل   ررونوا اررودو  ررد رون اتموليرر  وقررودو جيوهرردون 

 .يف ا يل هللا، ونهل ايواة
 
جل لغرة ةلروءو ابلفو ارية والعربيرة حرل لرو يل  يونروا تر رود، فعردد  هجل اللغرة الة يرة، وهر ـ لغة املماليكم 6

  ررر  مرررن ارررالمي اتموليررر  ونمررررا  م و رررلوا إن السرررل نة وويو ف رررو العوليرررة، دون نن تيرررون هلرررم معرفرررة 
ل يف الفقررره  ، ومررر  ذلررر ، في ررر  مرررن اتموليررر  نتقرررن العربيرررة ون ررر ك فعررريك اللسرررون، ولررره مسرررو3ابلعربيرررة

 .4في و العلموءنو عة،  رري  له 
 
 ونرر  نقررول الررروابز برري اتموليرر  هررجل  اب ررة األاررتوذ ة برري   ـ رابطــة األســتاذية بــني املماليــكم 7

وتررد    م،  مررو  ررون  ررولي م ننو ررة  وملررة، بررل إن  األاررتوذ وةولييرره الررذ ن اشررةاهم ونشرررل نلررد تررربيت م
دو نوا رررر العالقررة بينررره وبيررن م ليرررجل األاررتوذ  ررون  تنررروول معومرره مررر  ةولييرره وررررر  نلررد جمولسررت م وكاي

 ضرررمن والءهرررم و رررون اتلررر  اتنعرررو  قرررالوون خيررررج يف غولررر  نوقوتررره إن الرح رررة ننرررد اارررتعقوت حضرررو  
ال عوم للممولي  وأيمر بعرحله نلي م و تفقد حلم م وخيترب معوم م يف ريودته و داءته، فرإن  نل فيره ني رود 

. و ررون  قررول:  ررون اتلرروك  علمرروا شرريأود 5 ممررو ني ميررروهاشررتد نلررد اتورررل واالاررتودا ، وهنرمهررو، وحررل  
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 ذ رون به مو بري مرول ونقرو ، ونغ نمررم ناروا اد، ونملر  حعروغد مونعرة ت ألوالدي وللمسرلمي، ومهرو 
. وهرررذا الرررنص  يوررر  نرررن نحرررد ن  رررون 2. ال تررررب  في رررو1اتموليررر ، و ونررر  اتموليررر  تقررريم مرررذه ال  ررروت

القرروم دافل ررو، فولسررل ون ر وهررو ةلروك يف األ ررل ر  ررد ك نمهيررة اتموليرر  يف محو ررة اتفاسرة اتملو يررة والع
نرشه ونارته، و عف م  هنم م ل األاوا  واحلعون اتونعة،  مو نهنم نمل خيلد اده بري اتلروك واحليروم. 
 ومرررن غحيرررة نفررررل  يوررر  هرررذا الرررنص نرررن ناررر وب قررروو  اب رررة )األارررتوذ ة( الررريت  ب ررر  براب رررة الررروالء
الويعرررجل بررري السررريد وةولييررره، فواري ررره نن  رنررروهم و غررردت نلررري م و عتررر  مرررم، وواريررر  م نن رمررروه ونن 

 .3 عونوا نرشه و دافعوا نن نارته
 
وهجل مرن اقرول الرروابز القو مرة نلرد الروالء الويعرجل يف الدولرة،  ـ رابطة اخلشداشية )الزمالة(م 8

زلرروا نررن ا تمرر  يف معسرريرام  ررو مة القواني،ونوشرروا وتفسرر  ذلرر  نن هررفالء الررذ ن ريل رروا نمفرروالد، ن ن
حيومم ال و رو يف ان الو وب اوايد، يل  يونوا جيدون األمرون وال مأنينرة ارواء مر  بعضر م الر عو، وهلرذا 
متيزم الفرقة اتملو ية ابل و فية القو مة نلد الوالء الويعجل، فوتمولي   ونوا نرودو  نسر ون إن السرل ون 

م، فوتمولي  الظوهر ة م الد نسر ة إن الظروهر بيرربق، واتعز رة نسر ة إن اتعرز آ  ر ، والنو رر ة الذي إشةاه
نسررر ة إن النو رررر امرررد برررن قرررالوون، وهيرررذا، ومرررن غحيرررة نفررررل ندل هرررذا إن كايدو نسررر ة العررررانوم 

 .4الدمو ة يف ا يل الو ول إن احليم
لد نيررة والتررد    العسرريري للمموليرر  يف معسررريرامم، السررالمي الررذ ن دعرروا بررري الةبيررة ا نولقررد نحسرر

ولرررذل  جنرررد هرررفالء اتقررروتلي األفرررذاذ يف الفرررةو األون مرررن ن رررد اتموليررر   تميرررزون ابحلموارررة والغررر و نلرررد 
تعررد  م للموررروو اتغرروت وقضررو  م  نلررد 5الرر الد واتقدارروم اجاررالمية وهررو األمررر الررذي جتلررد واحلررعود 

 الد اجاالم.نلد الوريود العلي  يف ب
 
ال مييررن نن نتييررل مرردلول  لمررة ))اتموليرر (( مبعررل الرقيررق ا لرروب مررن  ـ هــل هــؤالء هجــالب م 9

ناوات النيواة ابلنس ة ليل هفالء اتمولي ، ألننرو نعلرم نن دونروم مرن األترراك الفرو  ن مرن وريره اتغرول 
ورييرزو حرل نورأ بري هرذه المروو إن الورت األدىن دفلوا يف فدمة ارالمي معرر، ويل مترو ارول فرةو 

                                                           
 ال  وت: ال ينوم العسير ة. 1
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الة يررة، رييررل ريد ررد مررن احليرروم، بسررز اررل ونه نلررد معررر واررو اي حررل الفررتك الع مررو ،  مررو نن بعررو 
هفال اتمولي ،  ون من االلة مليية  تعل يف نسر ه إن ملر  فوا كموروه، م رل السرل ون ))ق رز(( ب رل 

 فرروت نظرروم الدافليررة اآلن يف ني مد اررة نو موقعررة نرري ريولوم،ولقررد  فررل نظرروم تررربيت م الرردقيق، الررذي 
ريومعررررة نو  ليررررة نسررررير ة  فررررل هلررررفالء القرررروم،  رررريونة مر ررررزهم األديب،  مررررو نتررررد مثررررو ه يف احلفررررو  نلررررد 
نفالق ررم، ونات  فر ررة الظ ررو  يف ا رروالم اتيتلفررة ةررو نررود نلررد الرر الد اب عرر  والغررل، ونلررد العلرررم 

 .1لمجل وثقويف وف  يف العويل اجاالمجلوال قوفة والفنون، مبو فوت  ل إنتوج ن
 

ــةم 10 إن الرردول العربيررة واجاررالمية يف  ومنررو هررذا، نلي ررو نن تعيررد  ـ الكليــات العســكرية احلديث
النظررر يف نقيرردو رييوشرر و، ونن تررريب اتنتسرر ي إلي ررو نلررد العقيرردو العررعيعة، والع ررودو السررليمة واألفررالت 

و، وارررنن هللا يف إنتعرررو  األمرررم وهزميت و،وهرررذا رتررروج إن إنرررودو الفوحلرررلة، وجترررو ب احلرررروب يف ات  ررر  نمتنررر
النظرررر يف بررررامج الد اارررة، والقرررو مي نلي رررو، وال ننسرررد نبرررداد نمهيرررة االارررتفودو مرررن التينولورييرررة اتعو ررررو، 
واحلرب النفسية وت و ر السال  ومعرفة نارا ه والعمل بقول هللا تعون:  واندوا مرو اارت عتم مرن قروو ومرن 

  ا يرل تره ررون برره نرردو هللا ونرردو م وآفررر ن مررن دوهنررم ال تعلمرروهنم هللا  علم ررم ومررو تنفقرروا مررن شررجلء  اب
 (.60 ول إلييم وننتم ال تظلمون  )األنفول ، آ ة : هللا يف ا يل 

 نل الوي  نز الد ن ن رد السرالم  ـ الشيخ عز الدين عبد السال  ل ع همراء املماليكم 11
ةاهم جنررم الررد ن ن رروب ودفررر  مثررن م مررن بيرر  مررول اتسررلمي وااررتغل م يف فدمتررره نن اتموليرر  الررذ ن اشرر

ورييورره، وتعررر   شررأون الدولررة ميو اررون ال يرر  والوررراء وهررو تعرررل ابمررل، ألن اتملرروك ال  نفررذ تعرررفه، 
فأفررذ اررل ون العلمرروء ال ميضررجل هلررم بيعررود وال شررراء، فضررو ق م ذلرر  وشررار بيررن م وبينرره  ررالم حررول هررذا 

فقررول هلررم اب رر  اتلرروك: ننررتم اآلن ن قرروء ال  نفررذ ليررم تعرررل، وإن حيررم الرررت مستعررع  نلررييم اتعررل 
ل ي  مول اتسلمي، وقد نزم  نلد بيعيم فوحتدم األمر، واب   اتلروك معرمم، ال  عرعك هلرم بيعرود وال 

امحرر ننفره، شراء، وال نيوحود، فتع ل  معوحل م، و ون من دلت م غ   السل ون الذي اشتو  غضر ود، و 
فرررروريتم  مرررر  شررررو لته، ون اررررلوا إن اب رررر  اتلرررروك، فقررررول: نعقررررد ليررررم جملسررررود و نررررودل نلررررييم ل يرررر  مررررول 
اتسررلمي، ورعررل نررتقيم ب ر ررق شرررنجل فرفعرروا األمررر إن السررل ون، ف عرر  إليرره، فلررم  رريرر  فيرريرر  مررن 

يف هررذا األمررر، وإنرره ال  السررل ون  لمررة في ررو غلظررة حو ررل و اجنيررو  نلررد الورري  ر  محرره هللا ر يف دفولرره
، وهنرررو ند ك الوررري  العرررز نن ننررروان ال ومرررل مترررولفوا نليررره ووقفررروا يف وريررره احلرررق وت  يرررق الوررررو، 2 تعلرررق بررره

وتنفيررذ األحيرروم الرريت ال تفرررت ر يف الررد ن ر برري   رر  و ررغ ، وحررو م وايرروم ونمرر  ومرروامن، فلاررأ إن 
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مر يف حقيقترره وريرروهره واررنده، وننلررن اجنسررعوب اررالحه الضررعي  ال وهرر  يف يرروهره القرروي الفعررول اتررد
ونزل نفسه نن القضوء وقرر  الرحيرل نرن القر رة الظرويل نهل رو والريت تررفو إقومرة شررو هللا، ونفرذ العرز قررا ه 
فو اد، ومحل نهلره، ومتونره نلرد محرو ه و  ر  محرو اد آفرر وفررج مرن القروهرو، ومرو انتورر ا ررب بري النروق يف 

اتسلمي و اءه فم تين إمررنو وال  ر  وال  ريرل ال  فوبره إليره بتيلر ، وال اريمو معر حل  ر   دوو 
العلموء والعوحلي، والتاو ، ونم وهلم ولسون حروهلم  قرول: ال فر  يف معرر إن يل  يرن في رو العرز برن ن رد 

د ن يف ار يل مون ابليتروب والسرنة واآلمررون ابتعررول، والنروهون نرن اتنيرر، وا وهر السالم ونم وله، القو
هللا، ال خيرررروفون لومررررة ال ررررم، وال مشوتررررة شرررروم ، و فعررررة التقررررو  ر حررررول هررررذه الظرررروهرو إن القرررروهرو، و ونرررر  
التو يوم: مل  ا  ذه  ملير  فر ر  السرل ون بنفسره وحلقره وااةحلروه ومير  قل ره، فررير  نن  نرودل 

ابتالمفرة والوري  يل  تغر ، ألنره  نلد ملوك معرر ونمرا  رو و  ريع م، ون ارل إليره   ر هم ر غ ر  السرل ون ر
 ر ررد إنفررروذ حيررم هللا، نند رررذ إنرررزنج غ رر  السرررل ون ون رررد  قرررا ه بتعرررفية الوررري  ريسرردايد وقرررول:  يررر  
 نودي نلينو هذا الوي  و  يعنو وحنن ملوك األ د وهللا ألحلربنه بسيفجل هرذا بنفسره يف دونتره، وريروء إن 

ب فيررج إليره ولرد الوري ، فررنل نمرراد ريلرداد، ونرود إن نبيره، بي  الوي  والسي  يف  رده  رلتود ومررت ال رو
ونفربه احلول، فقول اب   األمراء ةتلأرود إميروغد بربره، قرو الد لولرده: اي ولردي: نبروك نقرل مرن نن  قترل يف ار يل 
هللا، فلمو  آه غ ر  السرل ون اهترزم  رده وا تعردم فرا عره وارقز ن حلرود، ف يرد، وارأل الوري  نن  ردنو 

 الد: اي ارريدي، فرر اد ني العمررل؟ فقررول الورري  نغدي نلررييم ونبرريعيم، قررول غ رر  السررل ون: ففيمررو لرره قررو
تعرل مثننو؟ قول الوي : يف معوحل اتسلمي قول غب السل ون: من  قضريه؟ قرول الوري : نغ وننفرذ هللا 

غرون ارل ون العلمروء يف مثرن م نمره نلد  د الوي  ر  محه هللا ر ف وو األمراء منودايد نلي م واحد تلو اآلفر و 
. ومرن هنرو نررل الوري  العرز  نره )اب ر  1وق ضه و رفه يف وريوه ا   اليت تعود ابلنف  نلد ال الد والع ود

ده العرويل ندر ، ونرال  روم احلرق،  اتلوك( واشت ر نمره يف اآلفروت، وارال لره الترو    موقفرود فر رداد يل  ور
عررون، وهرزم ال ومررل وموشر  ار وم السررل ة والقروو اتود ررة، نمروم اررل ون ونرز العلمروء ول ت  يررق شررو هللا ت

هللا تعون، ونحيومه، و دت نلد العز حد    اول هللا  لد هللا نليه والم:  نفضل ال ود  لمرة حرق 
 . ونرررود العرررز إن نر نررره يف  نررر  هللا تعرررون و نو تررره وهرررو القو رررل:  إن هللا  رررداف  نرررن 2ننرررد ارررل ون ريرررو ر

(، والقو ررل:  وهللا غولر  نلرد نمرره وليررن 38نروا إن هللا ال رر   رل فرروان  فرر  )احلرج ، آ رة : الرذ ن آم
 (.21ن  ر النوق ال  علمون  ) وا  ، آ ة : 
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حسرر  نلمررجل الورري  امررد امررد حسررن ُشررر اب  هررذه التسررمية انفرررد مررو نلررد ـ عصــر األكــااذم 12
)اتموليرر ( وال ننرررل مررن نول مررن نن رروهم  حيرر  قررول: ال ند ي مررن الررذي نحلررول هررذا الععررر إن لفررظ

هذا اللق ، إن  ون الذ ن وحلعوا هذا الو ر  )اتملرو جل( هرم العررب، فرإهنم وهللا ناروءوا إن مرن نحسرن 
إن بالدهم، وإن  ون الذ ن وحلعوا هذا الو   هم الغربيي األو بيي  ون نلينرو نن نعررل نن األنرداء ال 

سرررن العرررفوم إلررري م، ونبغرررو العرررفوم إلينرررو، فمرررو  رررون لنرررو نن نقلررردهم  عرررفون ن رررودغ التو خييرررة إال  ح
ونسررر  نلرررد هرررد  م، فرررولغربيون العرررلي يون رقررردون نلرررد نعرررر  رررال  الرررد ن، ونلرررد نعرررر )األفرررذاذ(، 
وقوهلم )اتمولي ( إمنو هو لق  )ذم(، هم رقدون نلرد هرفالء األفرذاذ، ألهنرم حرمروا العرلي يي مرن  قيرق 

إن القرردق، ذلرر  نن احلمررالم العررلي ية يل تفررة بعررد  ررال  الررد ن وذ رررغ قررول هررذا  نممررون م يف العررودو
نهنرررم دفلررروا القررردق مررررتي بعرررد نن حرررر ه  رررال  الرررد ن، و ونررر  بقيررر  هلرررم ةولررر  وحعرررون   ررر و نلرررد 
السوحل وهفالء الذ ن نلق  م )اتمولي ( هرم الرذ ن نظفروا الر الد مرن العرلي يي ونكالروا آفرر ةليرة  رلي ية 

م ني: بعرررد فرررتك القررردق مبو رررة ارررنة.. وهرررفالء الرررذ ن نعرررف م ابتموليررر ، هرررم الرررذ ن 1291هرررر 690ارررنة 
هزمرروا ن رررب غررزو وحوررجل نلررد الرر الد اجاررالمية، بعررد الغررزو العررلي  نال وهررو الغررزو اتغرروت، ومعر ررة نرري 

مرن الع رود الزاهررو  ريولوم تتعدمل نن و الر  ون، وتعد  مرزاد لقروو اجارالم.. ون رد هرفالء األفرذاذ العلمرجل
وآاث هرررم العلميرررة والعمرانيرررة شررروهدو لترررو خي م ا يرررد، فقرررد نرررددم هلرررم يف القررردق وحررردهو مخرررا وثالثررري 

، إهنررم إذا  1مد اررة لتعلرريم العلرروم النوفعررة، ونورررام اتسرروريد، وال نرروايم واألوقررول واأل ب ررة واج ررالحوم
 ول الوونر:  ونوا ةولي ، فإهنم يف  ن جل ةولي  اجحسون نل معل ق

 نحسن إن النوق تستع د قلومم   
 ف وتو ااتع د اجنسون إحسون       

 
را و نفسرروهم إن هللا نحسررن إلرري م ننرردمو ريلع ررم مسررلمي وحيومررود، فومتلرر  قلررومم قررفأولأرر  نحسرروا يف 

ينررو، نن هررذا اجحسررون، يل  فيررروا بنسرر   نتمررون إليرره، وإمنررو فيررروا  نمرروهلم الرريت فلرردمم، ومررن حق ررم نل
نلق  م  ح  األلقروب إلري م يف حيرومم، ومرن حق رم نلينرو نن نرذ رهم يف الترو    ابلعرفة الريت تردل نلرد 

 .2الوفوء هلم ريزاء مو قدموا للعرب واتسلمي، ومن األو ول اتنوا ة لععرهم نن نقول: نعر األفذاذ
 

  اثلثا م جهود املماليك   دحر احلملة الصليبية السابعةم
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، 1قر  العلي يون الزح  حنو القوهرو تويف اتل  العوحل ن وب، و ون  انة نظيمة نتر  ابتسرلمينندمو 
ارررنة، وقرررد ن رررد لولرررده اتلررر  اتعظرررم تو انوررروه ويل  يرررن موريررروداد يف معرررر،  44و رررون نمرررره ننرررد وفوتررره 

لرد ن نلرد وي رم نلد مسر  األحدامل كوريته شارو الد  وند    ف و و إذانة فرب وفروو كوري رو جنرم ا
الند، فقر م إففوء فررب الوفروو، ويل  عررل ذلر  إال ا و رة وقردم  وثيقرة  مرل توقير  السرل ون بتعيري 
إدرره تو نورروه قو رررداد نومررود للايررو  وغ  ررروَ للسررل ون اثنرروء مرحلررره، وفررالل ذلرر   رررون العررلي يون  تعر رررون 

، ومن رو تقردموا إن شرو  مسرو  ن م1249رينوابد وو لوا إن مد نة فو ايو  يف ال و  نورر مرن د سرمرب 
الربامرررون وا ررر ك حبرررر نمشرررون هرررو الفو رررل بررري اتسرررلمي والعرررلي يي، وننرررد هرررذه اترحلرررة توقفررر  القررروام 
العررلي ية واقومررر  معسرريرهو نلرررد الضرررفة الوررمولية ونملررر  نلررد أتمررري معسررريرهو حبفررر ا نرررودت وإقومرررة 

يف بنرروء ريسررر ليعررربوا نليرره نلررد الضررفة النوبيررة اتتررو  ا ويلرروا نلررد هررذا حرروات شرر ر ونعرر ، ن شرررنوا 
ل عرررر نمشررروم، ويل تيرررن نمليرررة إقومرررة السرررر ابألمرررر اهلررري، فقرررد نم ررررهم اتسرررلمون وابرررالد مرررن القرررذا   ويل 
 تمينوا من إقومته ونف اد جنك العلي يون يف التعرل نلد  وحلة ر دهلرم نلي رو نحرد العررابن ويف  وا رة نحرد 

وه ابتررول، متينرروا مررن الع ررو  إن اتعسررير اجاررالمجل و ونرر  ف ررة اتلرر  لررو ا نن ، بعرردمو  شرر 2األق ررو 
 عرب هو وافوته وريزء     مرن الريش اتيوحلرة إن النروب، و قروم بقيرة الريش العرلي  حبراارة اتعسرير 

وإذا ل العلي ، وبعد إمتروم نمليرة الع رو  تقروم الفرقرة اتيععرة للعراارة ابارتيمول نمليرة إقومرة السرر، 
النعر نلد القوام اجاالمية يف اتنعرو و  تقردم الريش العرلي  إن القروهرو، ونرربم القروام العرلي ية يف 

عررة يم و ونرر  نمليررة شروقة وب يأررة بسرر   نمررق اتيوحلررة، و ررون يف مل1250نارز ال ررومن مررن فربا ررر نرروم 
ة له هاومود، وحقرق نعرراد نلي رو، القوام العلي ية اليون  آ تو الذي شن نلد القوام اجاالمية اتواري 

ونندمو و ل  هذه األف و  إن األم  فيرر الرد ن ناررو بردنوو القروام اجارالمية والرتعم مر  العرلي يي 
يف معر ة ننيفة وق  في و فير الد ن ش يداد، فغسل بذل  نرو  إنسرعوبه مرن رييرزو دميرو  واغرة اليونر  

لررر  لرررو ا التواررر  ونعرررو ك القرررودو العرررلي يي ابلة ررر  حرررل آ ترررو ابلنعرررر الرررذي نحرررركه ويل   رررول  وامرررر ات
 .3تتيومل القوام العلي ية ون اد نن  نفرد بورل النعر لنفسه

اغررة  وبرررم آ تررو بقوترره، واتبرر  كحفرره إن اتنعررو و القتعوم ررو، والقضرروء نلررد  ـ معركــة املنصــور م 1
لر  والريش الر يسرجل، ونعرعه بعضر م اليش األ ويب، وننرد نرن توارالم الراو رة  ن  نتظرر و رول ات

، فأحلررررع  اتنعررررو و ارررروحة حلرررررب الورررروا و وتررررون قيررررودو 4ابحلي ررررة واحلررررذ ، ن ابد ، ابقتعرررروم اتنعررررو و
اتسلمي األم  بيربق ال ندقو ي فأقوم رينده يف مرا ز منيعة دافل اتد نة، وانتظرروا حرل تردفق العرلي يون 

                                                           
 .353احلمالم العلي ية الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة  ر 1
 .85أل وبيي  رات    ا 2
 .312ات    احلروب العلي ية، امود اعيد  ر 3
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بلغوا ناروا  القلعرة الريت إخترذهو اتعرر ون مقرراد لقيرودمم، فررج نلري م   مون م إن دافل و، وتو ند  وا نهنم
اتمولي  يف الووا و واحلو ام والد وب ونمعنوا يف قتوهلم، ويل  ست   العلي يون نن  لتمسوا هلرم ار يالد إال 

 قررود نو  الفررا ، فوقرر  االحلر راب برري الفراررون ويل  فلر  مررن القتررل إال مرن نلقررد بنفسرره يف النيرل، فمرروم غر 
، ونول إبترداء النعرر نلرد الفررنج، 2.، و ون  اتنعو و مقربو اليش العرلي 1 ون  قوتل يف نمرال اتد نة

وريررزو لررو ا التوارر  بتلرر  العرردمة لينرره متلرر  نفسرره، وابد  إن إقومررة فررز إمررومجل تواري ررة مررو توقعرره مررن 
بر نلررد جمرررل ال عررر العررغ  نرررب هارروم، مررن ق ررل فراررون اتموليرر  حلررد قواترره،  مررو اقرروم ريسررراد مررن العررنو 

نليرره النيررل مرر   ريولرره ووكو  موترره نلررد ال رررل ال عيررد للن ررر حررل  يفلرروا احلمو ررة للانررد ننررد ن ررو هم مررل 
دنرر  الضرررو و إن ذلرر ، ليررن اتموليرر  يل  ة رروه وشررأنه وابد وا إن شررن هارروم نلررد اتعسررير العررلي  

لمي نلررد الةاريرر  حنررو اتنعررو و، ونلررد  غررم مررن االنتعررو  وقررود اتلرر  الفرنسررجل اتعر ررة بنفسرره ونريرررب اتسرر
العررلي ، إال موقرر  العررلي يي نفررذ  ررزداد ارروءاد بسرررنة واحلررعة، بعررد نن قلرر  اتررفن،  مررو فقرردوا نسررر ة 
مرتفعة من فراوهنم يف معر ة اتنعو و، وانتورم األمراد يف معسريرهم، ويرل اتلر  الفرنسرجل كهروء مثونيرة 

مررروم اتنعرررو و، آمرررالد  ن رررردمل إنقرررالب يف معرررر، نو  قررروم اتعرررر ون ب رررو و نلرررد ناررروبي ، يف معسررريره ن
 .3احليم األ ويب

 
شررر و   21هرررر 647ذو القعررردو  17و رررل تو انوررروه إن اتنعرررو و يف  ـ دورانشـــا  يقـــود املعركـــةم 2

ب م بعررد نن ننلررن اررل وغد يف دموررق، وهررو يف مر قرره إن معررر، فأنلنرر  نند ررذ وفرروو العرروحل ن ررو 1250
. و رون 4والمته شارو الد  مقوليد األمو ، فأند ف ة نسرير ة  فلر  لره النعرر الن رو جل نلرد العرلي يي

و رروله إن معررر إ ررذاغد إبنررودو إ تفرروو الرررو  اتعنو ررة ننررد اتعررر ي وبرري  ررفول اتموليرر  وترريمان النرروق 
سررررفلد وننزهلررررو يف القنرررروام . ونمررررر إبنورررروء اارررر ول مررررن السررررفن ا فيفررررة نقل ررررو إن فررررروو النيررررل ال5ب لعترررره

اتتفرنة، فأفذم تعةد مر ق السفن العلي ية اليت جتل  اتفن للانود من دميرو ، فق ر  برذل  ال ر رق 
، وفقررد العررلي يون نررردداد   رر اد مررن اررفن م قررردا مو 6نلي ررو وحررول دون اتعررول العررلي يي بقونررردمم دميررو 

دد مررن دميررو  نررن الفرررنج ووقرر  الغررالء ننررردهم، اتعررود  مبررو  قرررب مررن مثررون ومخسرري اررفينة، انق رر  اترر
و رررو وا اعرررو  ن ال   يقرررون اتقررروم، وال  قرررد ون نلرررد الرررذهوب وتورررا  اتسرررلمون وممعررروا فررري م وند ك 
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لرو ا التوار  اارتعولة الزحر  حنرو القروهرو يف يرل هرذه االوحلروو وبردن  فيرر يف العرودو إن دميرو  وفعررالد 
ننرردهم مررن ا ورر  ونتلفرروا مرررا   م ليفررروا إن دميررو ،  مررو ند ك نن تررداد ونحرررت العررلي يون مررو   نمررر ابج

نمليرة االنسرعوب لرن تيررون ار لة، ونن اتمولير  اررول   رو دون رييوره لرذل  لررأ ق رل نن   ردن بعمليررة 
، 1اجنسررعوب إن فررتك ابب اتفووحلرروم مرر  تو انورروه نلررد نارروق ترررك دميررو  مقوبررل نفررذ بيرر  اتقرردق

م ل هذه اتسوومة و ون م يعيود ألن  رفو تو انووه هرذا اجقرةا  وىو رة ننره  غ  نن الوق  قد فوم نلد
م برردنم نمليررة ات نداررون 1250هررر   نيسررون نرروم  648نلررم حبرررج موقرر  اتلرر ، ويف  رر و  ا رررم نرروم 

نن  رررردمروا السررررر الررررذي نقرررروموه جريتيرررروك ال عررررر العررررغ  فلررررم  ل رررر  اتموليرررر  نن نررررربوه نلررررد العررررلي يون 
، وبفضررل ث رروم اتلرر  الفرنسررجل وحسررن 2، وقرروموا بعمليررة م ررو دو منظمررة، وهررودوه مررن  ررل غحيررةو اءهررم

إدا تررره بعمليرررة اجنسرررعوب، و رررل العرررلي يون إن شرمسرررو  ننرررد منتعررر  ال ر رررق بررري اتنعرررو و ودميرررو ، 
 م هذا اتلر  مر ضرود، ونحرو  اتمولير   يوره مرن  رل ريونر ، و احروا  تي فروهنم، وشرنوا نلري ون لين  و 

 ق اليش   مله، وحلر  بره هزميرة منيررو، و هاومود نومود يف فو ايو  ويل  قو اتل  نلد القتول ، ول ت 
ووقرر   ررل نفررراده تقر  ررود برري قتلررد وريرحررد ونارررل، حيرر  ارريق ميرر الد إن اتنعررو و، وُارران يف دا  فيررر 

م ىدمتررره، و ونررر  معظرررم ص مرررن  قرررو عارررالرررد ن إبرررراهيم برررن لقمرررون وُن رررد إن ال ررروا   ررر يك حبراارررته وفُ 
آالل يف قول اتقل وثالثري نلفرود يف قرول اتي رر ونارر مرن ’ احلرب يف فو ايو ، ف لغ  ند و القتلد نور

ال و مررن ا يررل وال غررول واألمرروال مرر نو ملسرررام األلررول مبررو فرري م  ررنون م وارروقت م، وغررنم اتوررج ننالفررر 
يمو بيربق ال ندقدا ي ر يف هذه اتعر ة برالء حسرن وابن رعد   رو ونبل  ال و فة اتملو ية ال عر ة ر ال ا

 .3هلم نثر ديل
 
تعرررددم  رررو  شررراونة هرررفالء اتموليررر  يف التعررردي ألنرررداء  ـ صـــور مـــن شـــ:اعة املماليـــكم 3

ر ريوانقيرل آن اليونر  ذ اجاالم وش د التو    ب سولة الدو  الذي لع ه اتمولي  يف مقوومة العرلي يي فر
النررد  وبعررو قررودو قرروامم  ررون  راررلون إن اتلرر  لررو ا  تواررلون إليرره: نن  قعررر نررن ه واليونرر  فيرربواتي

. و قول ن ريروء لليونتوبرل رينردي  رون  عمرل 4الرمية لعازهم نن متوبعته لضغز اتمولي  الود د نلي م
ننرو وبينره  ولوغد و رجت  فوفود ونفربه نن الةك قد نحدقوا ابتل  وننه يف ف ر نظريم فرريعنرو، ونبعررغ بي

مرررررو ال  قرررررل نرررررن نلررررر  ةلررررروك واتلررررر  قر ررررر  مرررررن الن رررررر واتموليررررر   ررررردفعون قواتررررره و ضرررررربون السررررريول 

                                                           
 .288ات    األ وبيي  ر  1
 .388(، ات    اال وبيي  ر 364ر  6الناوم الزاهرو ) 2
 (.356 29هنو ة األ ب يف فنون األدب ) 3
 .358( احلمالم العلي ية للع ال يب  ر450 1السلوك ) 4
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، وقررد و ررف م نحررد اتررف في نررن تلرر  اتعر ررة بقولرره: 1والعررولوغم ون غررم القرروام األفرررل نلررد التق قررر
 ررو  ررولربت ا رروم  وهللا لقررد  نرر  ندرر  كنقرروم الررةك  ولرنررد القو رر  ونظرررم إن تعررون ارريوف م وبر ق

إال  فلله د هم لقد نحيوا يف ذل  اليوم اجاالم من ريد د بيل نارد مرن الرةك قل ره مرن حد رد، فلرم تيرن
 .2لوا نل ننقومم من زمي وناود الةك أل تول فنوك ر األفرنج ملتزميو اونة وإذا ابألفرنج قد 

تيالء نلرررد مثررروني ارررفينة مرررن ارررفن ام اتموليررر  نلرررد العرررلي يي نهنرررم اارررت ونوا االاررر  وعررروتضرررمن  انت
العرلي يي بعررد نن قرروموا بسررع  بضررعة اررفن مررن اررفن اتسررلمي إن اليوبسررة وننزلوهررو اثنيررة إن اترروء نلررد 
بعررد فرارر  مررن مشررول معسرريرهم فواررتعول  نررودو الفرررنج الررذ ن ذه رروا إن دميررو  للرر  اتفنررة،ول قتررل 

 .3ني وثالثي مر  ود ةو نحلعف م ومل وا العلكاث دي  حبو و ال موني افينة  مو ااتولوا نلد
يل   رررتم اتسررلمون   رر اد، بعرررد إنتعررو هم،  مرررر لـــويس التاســع   األســـر وشـــروط الصــلحمـ  4
ررروا اباررةداد مررو   رردي العررلي يي يف بررالد الورروم، فواررتغلوا وريررود مد يررو ، ونظررروا إن نبعررد مررن ذلرر  ففي 

الغو رررة، ليرررن لرررو ا التواررر  نريررروب  ن هرررذه الررر الد ليسررر  يف اتلررر  الفرنسرررجل يف األارررر لتعقيرررق هرررذه 
، ون  رررود حررروول تو انوررروه إ غومررره نلرررد 4نمال ررره، برررل خترررص اتلررر   رررونراد ابرررن اجمربامرررو  فر رررد    ال رررو 

، ف رررود  5االنرررةال  ون رررر  لرررو ا التواررر  نلرررد  ن ررره، وقرررول: ننررره ناررر هم، وهلرررم نن  فعلررروا بررره مرررو  وررروؤون
ذا اتوحلروو لينره قرر   غرزو برالد الوروم، وغرون يف شررو  العرلك، إذ  رون لزامرود نلرد تو نووه إن إغفرول هر
 اتل  الفرنسجل نن:

 ر  فتدل نفسه  ن  فدي مليون بيزنتة وهذا م لش    .
 ر  ُ لق ارا  ندد     من األارل اتسلمي.

 ر  سلم دميو  إن اتسلمي.
 .6ر  ستمر العلك مدو نور انوام

،، وانتظررر لررو ا لرر عو الوقرر  7الفرنسررجل نلررد هررذه الورررو ، ونقسررم ال رفررون نلررد احةام ررووافررق اتلرر  
حيرر   ونرر  كوريترره تعررو  آالم الوحلرر ، ون اررل بعررو  ريولرره إن دميررو  لتسررليم و للمسررلمي، ودفلرر  
القرروام اتد نررة يف السرروب  مررن مررو و بعرردمو يلرر  يف ن رردي قرروام لررو ا مررو  قرررب مررن نرروم، ودفرر  لررو ا 

                                                           
 .403لوا ي والغلمون يف معر، جنوىيمول  را 1
 (.376 7،  نز الد   )404اتعد  نفسه  ر 2
 .406ر  405الوا ي والغلمون يف معر  ر 3
 .161ر  159، 157مذ رام ريوانفيل  ر 4
 .206، محلة لو ا التوا   ر389ات    األ وبيي  ر 5
 .389ات    األ وبيي  ر 6
 .389اتعد  نفسه  ر 7
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 ة حس مو اتفق نليه ونملق ارا  العلي يي من الرب الوررقجل إن رييرزو دميرو ، ن اتبع رم ابقرجل نع  الفد
 العلي يي.

م نقلعرر  اررفن الفرررنج 1250هررر اتوافررق ال ررومن مررن مررو و نرروم 648ويف  رروم األحررد الربرر  مررن  ررفر نرروم 
 .1اليوا ملواختذم مر ق و إن نيو حوملة فلول احلملة بعد نن نهنيت و اهلزا م وحل  مو 

 
 ـ من هسباب هزمية الصليبيني   احلملة الصليبية السابعةم 5

 اومه  جممونة من األا وب يف هزمية احلملة العلي ية السوبعة واليت من نمه و:
 ن ر الت و ر العسيري يف اليش األ ويب.

 ب ر وحدو الع  اجاالمجل.
 رير ر هي ة القيودو اجاالمية.
 ء ن د ال ود.  ر نزول العلموء والفق و

 ع ر ري ل الفرجنة  غرافية ال الد اجاالمية.
 د ر ف أ     يف تقد ر العومل الزم .

 ذ ر الععيون وندم ال ونة نند العلي يي.
   ر إحنالل احلملة السوبعة فلقيود.

   الرو  الد نية نند العلي يي.و ك ر فت
 ق ر الت و  وقعو  النظر.

ذ و و يف  تويب نن احلمرالم العرلي ية الرابعرة وا ومسرة والسودارة وقد فعل  يف شر  األا وب ات
 .2والسوبعة

 
ـــــا ج احلملـــــة الصـــــليبية الســـــابعةم 6 لقرررررد ترتررررر  نلرررررد هزميرررررة لرررررو ا التواررررر  نررررروم  ـ مـــــن نت

 هر جممونة من النتوج من نمه و:648م 1250
اتمولير  يف  فقرد ت ري بوحلرو  الردو  ال رو ك الرذي قروم بره فـاع شـأن ومكانـة املماليـكمده ـ إر 

معر رررة فو اررريو  و يررر  نن ري رررودهم ننرررداء اجارررالم  لرررل ابلنارررو ، ويف حقيقرررة األمرررر، نن ذلررر  
يف الو رررول إن العرررر ،  جلالرردو   رررون لررره نثرررره يف ا تفررروو شرررأهنم وبررذل  ايعررر ك هلرررم السرررند الترررو خي

الررذي  هررر هررو ذاترره648م 1250ولرريا غر  ررود نن العرروم الررذي شرر د االنتعررو  نلررد الغررزاو وهررو نرروم 
                                                           

 .315احلروب العلي ية، امود اعيد  ر ات    1
 .360احلمالم العلي ية الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة  ر 2
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ش د هنو ة تو انووه حر قود غر قود لتنت جل الدولة األ وبية، و تم إفسرو  ال ر رق لدولرة اتمولير  األفرذاذ 
 ، بقوو ونزم ونوو  وحيو ة ري ود ة  ا عة.1لتداف  نن اجاالم

يف دنرررم احلر ررروم  وواتالحرررظ نن فعوليررروم فرنسررر ب ـ ع:ـــز كرنســـا عـــن حتقيـــق ههـــداكهام
 ال عررد األفر قررجل غهلررو ا سررران ات رري وناررزم فرنسررو نررن  ررن  واقرر  حررريب العررلي ية ويف التوريرره إن

وايواررررجل يف اتن قررررة نلررررد حسرررروب األ رررروبيي وبررررذل  أت ررررد للدا ارررري  يرررر  نن  وفررررة ا ررررووالم 
العررلي ية الفضررروو معرررر اررواء يف القررررني ال رررو  نوررر وال ولررر  نورررر اترريالدي  السرررودق والسررروب  

، وال ش  يف نن  و و ناررو آل  و  رة احلو مرة يف فرنسرو، حلرع  نمرهرو اهلار ي يل  قق ندىن جنو 
 2بي األارر احلو مرة يف نو اب بسر   اهلزميرة الورنيعة الريت تعررد هلرو لرو ا التوار  ووقونره يف األارر

وغررر  ذلررر  مرررن النترررو ج الررريت ذ رمرررو يف  ترررويب نرررن احلمرررالم العرررلي ية الرابعرررة وا ومسرررة، السودارررة 
 والسوبعة.

 
ت و نررر  اآل اء وافتلررر  اتف فرررون حرررول شيعرررية  قتـــل دورانشـــا  ويوال الدولـــة األيوبيـــةمـ م 7

، و ررل 3تو انووه وتعددم نا وب قتله يف نظرهم ولين م اريتمعوا نلد قتلره نلرد  رد ةولير  نبيره ال عر رة
عرلي ية فرإن اتف ع اتعري الد تو  قوام ن ده قوارم: ابلررغم مرن اجنتعرو  اجارالمجل الرا ر  نلرد احلملرة ال

السل ون األ ويب تو انووه  ون إففوقرود ن وبيرود ريد رداد م رد ال ر رق نمروم هنو رة الدولرة األ وبيرة و رعود الدولرة 
الد دو الريت شرودهو اتمولير ، لقرد فورل تو انوروه يف اجارتاوبة للتعردايم الريت  ونر  تفرحلر و الظررول 

قضوء نلد ا  ر العلي  متومرود، بردن  ردبر للرتيلص التو خيية وبدالد من تير ا ري وده لتوحيد اتسلمي لل
، وقد ذ ر اتف فون جممونة مرن األار وب ندم لقترل تو انوروه 4))من شارو الد  (( و  و  نمراء اتمولي 

 من و:
ررر نن هررفالء اتموليرر  فرردموه نل فدمررة وانتظررروا جمرروكامم وانتقررد ننرره ارريمأل فررراغ والررده ولينرره قرردم نمررراءه 

 .5هم وهن  نمواهلم ويل  عمل بو ية نبيه جتوه مك   نبيه ر الذ ن  ابهم  أوالده ر وق   نف ووتوند ةولي
ررر ومررن االارر وب الرريت ذ رررم يف قتلرره نن ةولييرره نشررو وا نليرره بعررلك الفرررنج بعررد نن  ررون ملي ررم يف  د رره 

ن هرفالء هرم ننرداءه حل ال رتوج إن شارو الد  نو ةولي  نبيه ألهنم مسي ر ن نلد احليم واولوا له أل

                                                           
 .371احلروب العلي ية بي الورت والغرب  ر 1
 .310احلروب العلي ية بي الورت والغرب  ر 2
 (.364ر  6(، الناوم الزاهرو )236ر  2ا  ز ) 3
 .148 ر  يف ات    اال وبيي واتمولي  4
 .408الوا ي والغلمون يف معر  ر  5
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 هونن يف  ررلك اتلرر  وتر رره ونفررذ األمرروال والررواهر  ررال  احلررول وتسررليم دميررو ، فوررعر نمررراء نبيرره بتغرر  
 .1نلي م واات تو ه مبو قواوه حل و لوا إن هذا النعر نلد العلي يي فدبروا قتله
نن  و يفر  نعرحتدنيه مرن ر وقيل نن من نا وب قتله ننه  ون قد وند الفرو ق نق روي حري ذهر  إليره  سر

، وتررو ذ ررره بونررده، نلررد لسررون بعررو فوا رره  د قررو الد: نن يرره 2 رفمره ويل  رر  بونررده فعقررد نليرره نق رروي
 .3ري ود مليعود  ليق به

، فلمرروذا حظررواي نبيرره وقررد  ررون يف نعرررمن 4ررر وقيررل مررن نارر وب قتررل اتموليرر  لرره ننرره تعرررد حلظررواي نبيرره
اتمولي  والوا ي واحلظواي و ون م يعيود نن ليرل ارل ون حظرواي،  اتمين احلعول فيه نلد ن رب ندد من

 .5فلم تين ثروو مثينة ال  ست ي  احلعول نلد م ل و
وهررددهو فيوفرر  منرره  6ررر وقيررل مررن نهررم نارر وب قتلرره ننرره مولرر  كوريررة نبيرره شررارو الررد  مبررول نبيرره والررواهر

 م السرررل ون الد رررد مرررن إق ونرررومم فتالقرر   ووف رررو مررر   ررروول كنمررروء اتموليررر  وغضرر  م بعرررد نن حررررم
 .7فواتقر الرني نلد حلرو و التيلص من آفر االمي اال وبيي يف معر

ررر و ررون ح رره لورررب ا مررر نحررد تعرررفوم تو انورروه الرريت ااث م حنررق اتموليرر  ال عر ررة نليرره وذ رهررو معظررم 
 و اباررم ةوليرر  نبيرره مررن ن ع لتلرر  الفررةو فقررد  ررون  ورررب ا مررر حررل ترردو   اارره وأيا ابلوررموو و سررمي

و  رريك مررو بسرريفه وقررد حررذ ه نبرروه يف و رريته بررةك شرررب ا مررر، وليررن   رردو ننرره يل  سررم  النعرريعة وقررد 
ريرروء يف الو ررية: اي ولرردي قلرردم إليرر  نمررو  اتسررلمي، فأفعررل فرري م مررو نمرررك برره هللا وبرره  ارروله اي ولرردي 

 .8ن الورابإايك والوراب فإن دي  اآلفوم ومو أتا نلد اتلوك إال م
ر وذ ر ابن العربي نن نحد تعرفوم تو انووه الريت ناث م حفيظرة ال عر رة حلرده حري نلرم نن اتليرة كوريرة 

 إلي رررو اتعظرررم نوررررو آالل د نرررو  ذه رررود  اتلررر  لرررو ا التواررر  اتعتقرررل لد ررره ولررردم لررره إبنرررود يف دميرررو  فسررر
 ررم نن نعرررل حقيقررة هومررة وهررجل نهنررم ، وغرر  ذلرر  مررن االارر وب وات9وم ررداد لل فررل ذه يررود وحلررالد ملييررة

شررعروا ابفررتالل شررد د يف معوملررة السررل ون هلررم ومعوملررة تو انورروه اتيتلفررة فقررد  ررون اتلرر  العرروحل ررر  
ةولييه و  تم مم و غدت نلري م الي ر  مرن اجنفروت وقرد بلرش مرن شردو اهتمومره مرم ننره ذ ررهم يف و ريته 

                                                           
 .409السلوك نقالد نن الوا ي والغلمون  ر  1
 .409(، الوا ي والغلمون  ر 360ر  29هنو ة اال ب ) 2
 .409(، الوا ي والغلمون  ر  382ر  381ر  7 نز الد   )   3
 .409شفوء القلوب نقالد نن الوا ي والغلمون  ر  4
 .409مون يف معر  ر الوا ي والغل 5
 .410السلوك نقالد نن الوا ي والغلمون  ر  6
 . 148يف ات    األ وبيي واتمولي ، قوام ن ده  ر  7
 . 410(، الوا ي والغلمون  ر  347ر  29هنو ة األ ب )  8
 .410الوا ي والغلمون  ر  9
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ن و شريد وا ردم اتقردمي ال تغر هم فمرو قردم  نحرد مرن ا ردم البنه تو انووه: الولد  تو د اب ردم اسر
وال مرررن اتموليررر  إال بعرررد مرررو  ققررر  نعرررعه وشرررفقته واارررتوذ الررردا  ونمررر  ريونررردا  تتو رررد مرررم و رررذل  

، وقرد نينر  يف و قرة ننرد األع فيرر الرد ن نورر ن 1احلسوم ال تغي هم فإ  انتمد نلي م يف دي  نمو ي
ونلم و سن إلري م وتتو رد ابتمولير  غو رة الو رية،  2تع جل  ل واحد من م  وقمن اتمولي  تقدم م و 

ف م الذ ن  ن  ننتمد نلي م واثق مم وهم ي ري واوندي، تتل   مم وت ي  قلرومم وتونردهم بيرل 
فرر ، وال ختررول  و ررييت ولرروال اتموليرر  مررو  نرر  قررد م ا  رر  فراررجل وال ن و  إن دموررق وال إن غرر هم 

، وريرروء يف الو ررية: والو ررية  ميرر  األمررراء ون رررم م واحررةم م ون فرر  منررزلت م 3و فررظ ريررون  مفتيرررم م، 
 ر  بره وي ررك الرذي ترر ن إليره ومير  قلرومم وك رد يف إق رون م وك رد  رل نمر  نلرد تف م رينوح  الذي 

  هررذا دو نورر ن فو ارود، وننفررق األمروال ومير  قلرروب الرريرول ر روك وتنررول غرحلر  يف دفرعررمرو معره مرن ال
، ومن الراريك نن هفالء اتمولي  توقعوا بعرد االنتعرو ام الريت حققوهرو والعرعوب الريت واري وهرو يف 4العدو

ارر يل ختلرريص الرر الد مررن ذلرر  ا  ررر العررلي  وحفررظ الرر الد للسررل ون وحررل جميأرره وحلف ررم لرره وتنعرري  م 
، و  دو نن األمرر  رون مغرو راد 5نبيهإايه ال وغد نلد ال الد نن  قد  ذل  الميل و يوفأ م  مو تعودوا من 

متومررررود تررررو توقعرررروه وبعررررد نن  ررررون هلررررم احلررررل والعقررررد واألمررررر والن ررررجل آثررررر ةولييرررره ودنب نلررررد مد ررررد هررررفالء 
، و ونررر  ن ررررب نف ررروء تو انوررروه ننررره نقررروم بنيوبرررة 6وونيررردهم، فلرررم  سرررت يعوا تق رررل األمرررر  مرررو هرررو فقتلررروه

بدالد من األمر  حسرون الرد ن نيب نلرجل الرذي  ونر  لره هي رة يف  السل نة األم  دول الد ن نقو  الناي 
ن د العروحل وهرو الرذي  رون قرد نمرر ا   روء ابلردنوو لتو انوروه نلرد اتنروبر  روم المعرة بعرد الردنوء ألبيره 
وهررو الرررذي حرررردا نلرررد اارررتدنو ه يف اررررنة حرررل ال  تغلررر  األمررر  فيرررر الرررد ن نلرررد الررر الد نقررر  وفررروو 

 .8اتمين نن  سونده و تقول به، فيون من 7العوحل
 
ونتياررة لرر عو التعرررفوم الغرر  مسررفولة ونرردم نفررذ احلي ررة الالكمررة مررن ـ كيفيــة مقتــل دورانشــا م 8

تو انووه قر  اتمولي  ال عر ة التيلص من تو انووه وتزنم اتفامرو جممونة من األمرراء ال عر رة مرن م فرو ق 
عررروحلجل ون  ررر  الة مرررو  ول تنفيرررذ اترررفامرو يف  ررر و   ررروم الرررد ن نق ررروي وبيرررربق ال ندقررردا ي، وقرررالوون ال

                                                           
 (.350ر  29، هنو ة اال ب )411اتعد  نفسه  ر  1
 ام السل نة واجمو و وهجل  نوج من حنوق.اليوق: من شعو   2
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م و رررون السرررل ون آنرررذاك يف فو اررريو  رتفرررل إبنتعرررو ه و ت يرررأ 1250ناي   2هرررر   648اررررم  28األثنررري 
، وريلا نلرد نودتره ليتنروول معومره، فتقردم إليره بيرربق ال ندقردا ي وحلرربه بسريفه حلرربة 1جاتعودو دميو 

ن وبعه، فأارو تو انووه إن الربج ا و  الذي نقومره نلرد النيرل ليمضرجل فيره  تلقوهو بيده، فق ع  بعو
بعو وقته وإحتمد بره وهرو  عريك، مرن ريررح ؟ فقرولوا: )احلويورية( فقرول: ال وهللا إال ال عر رةج وهللا ال 

 ن غرجل إال نبقي  من م بقية، وحلمد ريراحه، فوريتم  نمراء اتمولي ، وقر وا قتله وقولوا: بعد رير  احلية ال 
قتل رو ودفرل   رن الرد ن بيرربق وفرو ق نق روي وغ مهررو مرن نمرراء اتمولير  ال عر رة إن الرربج وهرم شرروهرون 
ارريوف م ففررر تو انورروه إن ننلررد الررربج، ونغلررق اببرره والرردم  سرريل مررن  ررده، فأحلرررموا النررو  يف الررربج و مرروه 

اداد: مررو ن  ررد مليررود دنررو  ن ريرر  إن ابلنورروب، فررولقد تو انورروه نفسرره مررن ننلررد الررربج، وهررو  عرريك مسررتن
، فلرررم جي ررره نحرررد ونفرررذ  رررر و حنرررو النيرررل ون رررول 2احلعرررن اي مسرررلمي، نمرررو فرررييم مرررن  عررر نع  وجيررررب 

اتموليرر  أتفررذه مررن  ررل ريونرر  حررل نلقررد بنفسرره يف اترروء نلررد نمررل نن  سرر ك إن نحرردل اررفنه الرااررية 
تر رر  ري ترره نلررد شرروما النيررل ثالثررة نايم دون نن ليعتعررم مررو، وليررن ارررنون مررو حلررق برره اق رروي فقتلرره، و 

 تاواررر نحررد نلررد دفنرره إن نن شررف  فيرره  اررول ا ليفررة الع واررجل، فعمررل إن الونرر  اآلفررر مررن الن ررر 
،وقيرل مردو ارل ته ابتنعرو و حنرو ن بعري  ومرود، يل  ردفل في رو إن 3ودفن، بعد نن حيم واحداد واتي  ومود 

، وبوفررروو تو انوررروه انقضررر  دولرررة بررر  ا ررروب بعرررد نن 4يل  عتلرررجل ارررر ر اتلررر القررروهرو وال ملررر  قلعرررة ال رررل و 
، نلرد 5نقوم  إحدل ومثوني انة وا عة نور  ومود، و ون تو انووه آفر من تون السل نة من بر  ن روب

، فقرد ذهر  جممونرة مرن اترف في نن حيرم 6نن بعو اتعود  ذ رم نن الدولة األ وبية ىل  شارو الد 
 .7ااتمرا اد للعيم األ ويب، ونمو يف بالد الووم فقد حيم الدولة األ وبية لعدو انوام نفرل شارو الد 

 
 رابعا م هسباب سقوط الدولة األيوبيةم

إن نا وب ارقو  الدولرة األ وبيرة   ر و ريومع رو هرو االبتعرود نرن  يريم شررو هللا يف نمرو  احليرم وغ هرو، 
لسرررالمي يف الرررةل وحررردمل بيرررن م نرررزاو نظررريم ارررفي  فيررره فقررد وقررر  الظلرررم نلرررد األفرررراد وترررو   بعرررو ا

وندل ذل  إن كواهلم، فعنردمو  غير  شررو هللا يف نمرو  احليرم ر  مرو حردمل يف الدولرة األ وبيرة بعرد  ءالدمو
رو هللا لت رردو شرروفرروو  ررال  الررد ن ر جيلرر  لألفررراد والدولررة تعواررة وحلررنيود يف الرردنيو ونن آاث  االبتعررود نررن 

                                                           
 .390 ات    اال وبيي  ر 1
 (.371ر  6الناوم الزاهرو ) 2
 .262 توب الروحلتي نقالد نن الدولة األ وبية د. نيو   ر   3
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ري ت ررو الد نيررة واالريتمونيررة والسيواررية، واالقتعررود ة، ونن الفررص تظررل تترروان تررةل نلررد نلررد احليرروو يف و 
، قرول تعرون :  فليعرذ  الرذ ن خيرولفون نرن نمرره نن تعري  م فتنرة نو 1النوق حل متا دي  شرأون حيرومم
ال  الرد ن (. لقرد  رون يف إبتعرود ارالمي األ روبيي بعرد وفروو  ر63 عي  م نرذاب نلريم  )النرو  ، آ رة : 

نومم وفالفومم آاث  نلرد نفرراد ال ير  األ رويب والدولرة، فقرد ن ري وا ابلقلرق والرزو انن  ييم الورو يف نز 
وا ررول، والوررقوت وا ررالل ونررزو مررن م األمررن ون رر عوا يف الضررن  مررن احليرروو، إن هررالك األمررم واررقو  

ارررة تمو ارررة هرررذه األاررررو احلو مرررة نو الررردول وكوال احلضرررو ام ال رررردمل ن  رررود يف حر رررة الترررو   ، برررل نتي
نن  ع رروا الفر ررة اليوفيررة حررل  ررق نلرري م اليلمررة، فيرردفعوا مثررن  دالدولررة، نو األمررة الظلررم واالحنرررال وبعرر

إحنرراف م، وإريررام م ومغيروهنم وفسرق م واآلايم  رررة يف ذلرر ، فروهلل إذا ننعرم نلرد دولرة نعمرة نايد  ونرر  
، قررول تعررون:  ذلرر   ن هللا يل  رر  مغرر اد نعمررة ننعم ررو نلررد قرروم  2موف ررو ال  سررل  و حررل  يفررر مررو ن ررعو

(، واآلايم يف هذا    و ارواء مرو خيرص الفررد نو األمرة، برل 53حل  غ وا مو  نفس م  )األنفول ، آ ة : 
 نن القرررآن اليررر  ليررذ ر نن بعررو مررو  عرري  األمررم واألفررراد مررن ااررتد اج حرري مي ل ررم هللا تعررون وتررواتي م
الررردنيو، وتفرررتك نلي رررو ف امرررو فينسررروا م مرررت م ومرررو فلقررروا لررره، برررل  نسرررون اترررنعم ريرررل رياللررره و نسرررون مرررو 
ننرردهم ل رردهم وذ ررو  م، وقررد  فلسررفون األمررر فيقولررون: لررو يل تيررن نسررتعق هررذه الررنعم تررو منعرر  لنررو، 

 إذا فرحرروا مبررو نوترروا ويف هررفالء  قررول هللا تعررون:  فلمررو نسرروا مررو ذ ررروا برره فتعنررو هلررم ابررواب  ررل شررجلء حررل
نفررذغهم بغتررة فررإذا م لسررون م فق رر  دابررر القرروم الررذ ن يلمرروا واحلمررد هلل  ب العرروتي  ) األنعرروم ، آ ررة : 

(، لقد نسد هفالء نن هللا مينك ف ام الدنيو تن   ل  و وجيد في و، قول تعون:  ومن  ررد ثرواب 45ر  44
(. وليرن هنروك مرن  ر رد اآلفررو 45ه من و  )آل نمران ، آ رة : الدنيو نفته من و ومن  رد ثواب اآلفرو نفت

حبق و سعد لذل  ف و الفو ز  من  ون  ر د العوريلة نالنرو لره في رو مرو نوروء ترن نر رد ن ريعلنرو لره ري رنم 
مومود مرردحو ا م ومررن ن اد اآلفرررو واررعد هلررو اررعي و وهررو مررفمن فأولأرر   ررون اررعي م مورريو ا م ذ عرل و مرر

(. وقرول 20ر  18وهفالء من ن وء  ب  ومو  ون ن وء  ب  اظو ا  )اجارراء ، آايم : مند هفالء  و الد 
تعررون:  وحلررررب هللا مررر الد قر ررة  ونررر  آمنرررة م مأنرررة أيتي ررو  كق رررو  غرررداد مرررن  ررل ميرررون فيفررررم  نعرررم هللا 

لعرذاب الروو وا رول مبرو  رونوا  عرنعون م ولقرد ريروءهم  ارول مرن م فيرذبوه فأفرذهم ال وق فأذاق و هللا 
(. ولنسررتم  هلررذه الرردنوو اليرميررة  واي قرروم ااررتغفروا  بيررم ن 113ر  112وهررم يرروتون  )النعررل ، آ ررة : 

(. 52توبررروا إليررره  رارررل السرررموء نلرررييم مرررد ا ا و رررزد م قررروو إن قررروتيم وال تتولررروا جمررررمي  )هرررود ، آ رررة : 
تررروب  ي نهرررل اليتررروب قرررد وهنررروك آايم   ررر و  ررروول ق ررر  ال ر رررق نلرررد بعرررو اتتفلسرررفي مرررن نهرررل الي

ريرروء م  اررولنو   رري ليررم نلررد فررةو مررن الراررل نن تقولرروا مررو ريرروءغ مررن بورر  وال نررذ ر  )اتو رردو ، آ ررة : 
( ، فيررل إنسررون و ررل جمتمرر  و ررل نمررة مسررأولة نمررو  عررد  نن ررو، وال  تعمررل نحررد رير رررو غرر ه  تلرر  19

                                                           
 (.568ر  2، الدولة األمو ة ) 520مونية للعاليب  رالدولة الع  1
 .88يف التفس  اجاالمجل للتو    نعمون السومرا جل  ر 2
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(. ات رم 134وا  عملرون  )ال قررو ، آ رة : نمة قد فل  هلو مو  س   وليم مو  س تم وال تسألون نمو  ون
اتررفمن واليرروفر، ن  راقرر  تعرررل اليررل في ررو،  نن هللا تعررون ال رارر  نعمررة نررن نحررد، بررل  وكن ررو نلررد

فمرررن مغرررد ويلرررم، ومرررن  فرررر مرررو واارررتعمل و اارررتعموالد اررريأود فرررإن العقررروب العرررودل ارررينزل بررره يف الوقررر  
عقرروب ولينرره  يررون يف ال ر ررق، وبعررد هررذا وذلرر  فإنرره  ال اتنوارر ، وقررد   ررول ذلرر  الع ررد ق ررل نررزول ال
(، وم ررررل هررررذا يف األمررررم وا تمعرررروم ونلررررد مسررررتول 286 يلرررر  هللا نفسررررود إال واررررع و  )ال قرررررو ، آ ررررة : 

األفراد فإن هللا فلق النعو  مل مود إايهو مر ق ا ر  والورر،  قرول تعرون:  ونفرا  ومرو ارواهو م فأهلم رو 
(. وقرررول 10ر  7نفلرررك مرررن ك وهرررو م وقرررد فررروب مرررن داررروهو  )الورررما ، آايم :  فاو هرررو وتقواهرررو م قرررد

(، ومن اتالحرظ يف د اارة نار وب ارقو  الردول واحلضرو ام  هنرو 10 وهد نوه الناد ن  )ال لد ، آ ة : 
ال تسرررقز بسررر   واحرررد  مرررو ال تقررروم بسررر   واحرررد، برررل بتامررر  نررردو ناررر وب لقيوم رررو، ونررردو ناررر وب 

ال تسررقز الدولررة واحلضررو و و عضرر و  عمررل برر زء، بينمررو  عمررل الرر عو بسرررنة ن رررب، لترردهو هو واررقوم و، ب
، وهررذا مررو حرردمل للدولررة األ وبيررة الرريت كالرر  مررن الوريررود يف 1بضررربة واحرردو، بررل بتضرروفر دلررة مررن العوامررل

 هر ونهم هذه األا وب يف نظري:648معر نوم 
  ريررل اترحلررة، وريرردم فيرره  ررون  ررال  الررد ن  محرره هللا  ـ دوقــف مــنهج الت:ديــد اإلصــالحيم 1

 رررفوم نظيمرررة، ارررونده نلرررد ذلررر  األريرررواء الررريت هيأهرررو نرررو  الرررد ن  امرررود مرررن ح ررره للا رررود والعلرررم 
وتقر   العلمروء، وإشرونة العردل، واررل هرذا يف األمرراء والروك اء، وليرن اتعضرلة الر يسرية الريت بقير  هرجل 

ال  نق ررر   بوفررروو القو رررد نو حرررل الدولرررة  نن التاد رررد يل  تعرررول إن مفاسررروم  اارررية إن إجتررروه نررروم يف
 وذل   رري  إن نمو  من و: 2اتفاا

 ه ـ نق  الفقي احلركي الاا وجي نشاطات املدارس اإلصالحيةم
اجفررال   يف العمررل ،  مرردا ق اج ررال  يف هرذا الععررر   ررزم نورومومو نلررد  قيررق ننعرر  فرإن

لررذل  يل تفرررك ))فقرره احليمررة(( الررالكم لتنظرريم الةبيررة ن  ررر مررن االاررةاتياية، و  ني نهنررو   ررزم نلررد
مفاسررروم السيوارررة واجدا و واالقتعرررود وتنظررريم مسرررأوليوم العررروملي في رررو ونداهرررم وحسرررن إارررت مو  
اترروا د ال وررر ة واتود ررة مبررو  نوارر  حوريرروم اتيررون والزمررون، وإمنررو ا تفرر  بررر)فقه( اآلابء الررذي  ر ررز 

اتظ ررر االريتمررونجل((، و ررو  شرريوف و ومتعلموهررو  سررليون نلررد ))اتظ ررر الررد   للقيررودو(( دون ))
مر ررق ))الزهررو(( و نتمررون إن مررذه  مررن اتررذاه  الفق يررة التقليد ررة يف آن واحررد، وهلررذا  و رر  
الواحررد مررن م  نرره ر مرر الد ))قررود ي السررلوك(( ))وشرروفعجل اتررذه ((،  ررذل  يل ت رررت هررذه اترردا ق 

  للع ررررودو واتررررفدي إن ت ررررو  العلرررروم ال  يعيررررة، وتسرررري  ميررررود ن ))الفقرررره(( اتتعلررررق ابتظ ررررر اليررررو 
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ت  يقومررررو يف ميررررود ن احلضررررو و اتود ررررة اتيتلفررررة، وهررررذا الررررنقص يف الفقرررره السيواررررجل واجدا ي ريعررررل 
اتناررزام الرريت حقق ررو رييررل  ررال  الررد ن تعتمررد نلررد الويعرريوم ن  ررر مررن فونليررة اتفاسرروم، 

ال رررو ، ني نثرررر الععررر يوم  لحليررروو بررررك أتثررر  العومرررمرررو غوبررر  الويعررريوم القيود رررة نلرررد مسرررر  الف
األاررر ة والق ليررة الررريت نررودم لتوريررره مفاسرروم احليررم واجدا و مبرررو في ررو مررردا ق اج ررال  نفسررر و، 

 وهذا الت و  السل  حقق إفراك يواهر غ  إجيوبية من و:
ومفاسرروم احليررم  ررر حرري يل رررد رييررل األبنرروء فق ررود ايوارريود وإدا ايد  ررنظم نمليررة تعيرري احلررو م

واجدا و إ ترررررد إن تقوليرررررد الععررررر ية األارررررر ة والق ليرررررة و وابرررررز الررررردم الررررريت تعتررررررب احليرررررم وقيرررررودو 
اتفاسروم الةبو رة والعلميرة مرر ااثد  رثره األبنروء نرن اآلابء، األمررر الرذي ند ل إن تفير  الدولررة 

لتقوليرد الععر يوم األارر ة  وإنقسوم و حي  تقوام األبنوء مو وحد ه رييل اآلابء، وندا وه م قود 
الرريت ارر ق  رييررل  ررال  الررد ن والرريت  ونرر  تعترررب ن احلررجل الدولررة ومرردهنو وارريوهنو إق ونرروم 

  تعرل مو احليوم و ت ودلوهنو ابل ي  والوراء و فقوم احلرب والعلك.
إنفاو  الفص بي اتلوك ونمراء اليش مرن ذلر   ر ندل النقص يف الفقه السيواجل واجدا ي إن

و حرردمل برري اتلرر  اليومررل وبرري نمررود الررد ن نمحررد بررن اتورر وب اليررردي اهليررو ي الررذي مرر
 عرررفه ابرررن فليرررون  نررره  رررون  رررال  الرررد ن نمعمررره وهرررو شررروب إق ررروو غبلرررا إ رامرررود لوالرررده 
اررري  الرررد ن نبرررو اهلياررروء اتوررر وب اهليرررو ي الرررذي  رررون مرررن   رررو  نمرررراء الررريش العرررالحجل 

اتورر وب مرر  األ ررراد اهليو  ررة نلررد فلرر  اتلرر  اليومررل  وقودترره، فقررد اتفررق نمررود الررد ن بررن
ومتليرر  نفيرره الفررو ز، وليررن ا وولررة يل تررناك ودب االحلرر راب يف معسررير الرريش الررذي  ررون 
يف مواري ررة العررلي يي وانسررع  نمررود الررد ن إن قلعررة حررران حيرر  بقررجل في ررو حررل وفوترره نرروم 

ا ي نفرررك ر بعررد رييررل  ررال  الررد ن ر ، وا ال ررة نن الرردب يف الفقرره السيواررجل واجد1هررر610
قيودام وإدا ام متسل ة فرد ة نمل  نلد نن  يم األمة بقريم القروو فروت الورر عة، والفرد رة 

 .2بدل العمل المونجل، والتسلز بدل الوو ل واج جتول بدل التي يز
 ، و ونر  ت   فيرو ال ود و رر  داي  اتسرلمي مرن الغرزو العرلي ر قوم  الدولة األ وبية نلد

التغيررر  العملرررجل نلرررد مررردل إ رررولة فيررررو ال رررود اجارررالمجل ونرررن مررردل نمرررق هرررذه الفيررررو يف 
نفررررروق اتسرررررلمي يف  رررررل مرررررن معرررررر والوررررروم وقرررررد انعيرررررا هرررررذا العمرررررق وتلررررر  األ رررررولة يف 
العفعوم اتورقة اليت اال و   وده  ال  الد ن، إذا انتقلنرو إن العرو و الريت  ونر  هلرو يف 

وهررذا  عرر  نهنررو قررد ن رر ع  يف وادي والفيرررو الرريت قومرر  نلي ررو يف واد  آفررر،  اررنوامو األون
ولررو قررد  وااررتمرم الدولررة األ وبيررة ابلعررو و الرريت  ونرر  نلي ررو يف اررنوامو األفرر و ليررون معررل 
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ذلرررر  هنو ررررة نو اررررقو  فيرررررو ال ررررود اجاررررالمجل وترررررك السرررروحة للعررررلي يي  ردررررون مسررررتق ل و 
ن، وإذن فررإن إفتفروء الدولرة األ وبيررة وقيروم دولررة اتمولير  مقوم ررو  ومقرد ام شرعومو  مررو  ر ردو 
فيرررو ال ررود، وخنلررص مررن هررذا إن القررول  ن إفتفرروء الدولررة كوال  ررون التع رر  العملررجل لرررفو 

فيررو ال ررود،  مرو  ررون ن ضررود  سررقو األ وبيرة، وقيرروم دولرة اتموليرر  مقوم رو  ررون  فضررود نمليرود ل
الفيرررو وحلرررو و إاررتمرا هو حررل  قررق نهررداف و  وملررة، وفرر  لألرييررول أت يررداد نمليررود لقرروو هررذه 

نن تستمر الفيرو حل ولو نلد حسروب ارقو  الدولرة والرريرول م مرو  ونر  د ريرة التعروم  
 1م  هذه الدول وهفالء الرريول
الرريت اررومه  يف توقرر  حر ررة التاد ررد واج ررال ، تسررلل قرريم  ب ـ ومــن الهــواهر الســلبيةم

إن مدا ق اج ال  نفسر و، إذ  سرتفود ةرو  ت ره مف فرو تلر  الفرةو  روبن الرو دي   ية األار ةعالع
ء واألحفود تسلموا مورييوم هرذه اتردا ق بعرد وفروو اتعرلعي اآلابء دون ووابن اتستويف، إن األبن

نن  يررررون ألولأرررر  األبنرررروء واألحفررررود اتررررفهالم العلميررررة والد نيررررة واألفالقيررررة، األمررررر الررررذي نحررررول 
اج ال  إن إق ونوم د نيرة، ونعر يوم مذه يرة، وندل إن إنعررال النرومي ات قفري مرن مدا ق 

 رررفوفوهو وإريتمررروو العومرررة فيمرررو نررررل ابارررم ))ال ررررت العررروفية(( الررر  إشرررتق  ادوءهرررو مرررن ادررروء 
قروق اآلابء اتفاسي،  ول ر قة القود  ة وال ر قة ال يونيه وال ر قة الرفونية اليت  اح  تر ز نلد ال 

 .2واألشيول بدل الةبية والعلوم واألنمول
 
إن الظلم يف الدولة  وترد يف اجنسون  عال يف موته، بعد نن  قضجل اتدو اتقد و لره وهرو  ـ الهلمم 2

مر و، وإبنت وء هذه اتدو ري نريل موته، فيذل  الظلم يف األمة والدولرة  عارل يف هال  رو، ةرو ردثره 
دي إن هال  و، وإحلرمعالهلو مرن فرالل مردو معينرة  علم رو هللا هرجل األريرل اتقرد  في و من آاث  مدمرو تف 

له، ني الذي قد ه هللا مبوري  انته العومة اليت وحلرع و آلريرول األمرم بنروء نلرد مرو  يرون في رو مرن نوامرل 
و ال قوء  ولعدل نو من نوامل اهلالك  ولظلم الذي  ظ رر نثرهرو وهرو هال  رو بعرد مضرجل مردو ارددو  علم ر

، قول تعون:  وليل نمة نريل فإذا ريوء نريل م ال  ستأفرون اونة وال  سرتقدمون  ) األنررال: آ رة: 3هللا
(. قررول األلواررجل  محرره هللا يف تفسرر ه هررذه اآل ررة)) وليررل نمررة نريررل(( ني ليررل نمررة مررن األمررم اهلوليررة 34

اد وليرن وقر  حلولرره نريرل، ني وقر  معري مضررروب الاتأعروهلم وليرن هررالك األمرم وإن  رون شريأود مف ررد
جم ول لنو، ني نننو نعلم  قينود نن األمة الظوتة مل  حتمود بس   يلم و حس  انة هللا فرال مييرن ألحرد 
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:  ذلرر  مررن نن رروء القرررل نقعرره نليرر  من ررو قررو م 1ابألايم وال ابلسررني وهررو ارردد ننررد هللا تعررونررردد نن 
ن م آهلرت م الريت  ردنون مرن دون هللا مرن شرجلء وحعيدم ومو يلمنوهم ولين يلمروا ننفسر م فمرو نغنر  نر

تررو ريرروء نمررر  برر  ومررو كادهررم غرر  تت يرر م و ررذل  نفررذ  برر  إذا نفررذ القرررل وهررجل يوتررة إن نفررذه الرريم 
(. إن اآل رة اليرميرة ت ري نن نرذاب هللا لريا مقتعرراد نلرد مرن تقردم مرن 102ر  100شد د  )هود: آ ة: 

ذ  رل الظروتي ارنة واحردو فرال  ن غرجل نن  ظرن نحرد نن هرذا اهلرالك األمم الظوتة بل نن ارنته تعرون يف نفر
قو راد  ولأ  الظلمة السوبقي، ألن هللا تعون تو حيد نحواهلم قول:  و رذل  نفرذ  بر  إذا نفرذ القررل 

( ف ي هللا تعون نن  ل من شو ك نولأ  اتتقردمي يف نفعروهلم الريت ندم إن 102وهجل يوتة  )هود: آ ة: 
.إن الدولررة 2 ررم فررال بررد نن  وررو   م يف ذلرر  األفررذ األلرريم الوررد د، ف  ررة  ررذ  مررن ف ررو و الظلررمهال 

اليوفرو قد تيون نودلة مبعل نن حيوم و ال  ظلمون النوق والنروق ننفسر م ال  تظروتون فيمرو بيرن م ف رذه 
 فرهرو يلرم حيوم رو   الدولة م   فرهو ت قد، إذ لريا مرن ارنته إهرالك الدولرة بيفرهرو وليرن إذا انضرم إن

قرول تعرون:  ومرو  رون  بر  لي لر  القررل بظلرم ونهل رو معرلعون   ترزول،3للرنية وتظويل النروق فيمرو بيرن م
( قول اجموم الراكي  محه هللا يف تفس ه: إن اتراد من الظلم يف هذه اآل ة الوررك واتعرل: 117)هود: آ ة: 

موررر ي، إذا  ررونوا معررلعي يف اتعررومالم فيمررو بيررن م،  نن هللا تعررون ال   لرر  نهررل القرررل مبارررد  رروهنم
، ويف تفسر  القررم   محره هللا قولره ))بظلرم(( ني بوررك و فرر 4 عومل بعض م نلد العال  وندم الفسرود

))ونهل رررو معرررلعون(( ني فيمرررو بيرررن م يف تعرررومجل احلقررروت، ومعرررل اآل رررة: نن هللا تعرررون يل  يرررن لررري لي م 
ليرررره الفسررررود  مررررو نهلرررر  قرررروم شررررعي  برررر يا اتييررررول واتيررررزان وقرررروم لررررو  ابليفررررر وحررررده حررررل  ضررررول إ

، قررول نبررن تيميررة  محرره هللا يف هررالك الدولررة الظوتررة وإن  ونرر  مسررلمة: نمررو  النرروق إمنررو تسررتقيم 5ابللرروا 
ابلعردل الرذي  يرون فيره االشرةاك يف بعرو ننرواو اجن ن  رر ةرو تسرتقيم مر  الظلرم يف احلقروت وإن توررةك 

، وهلذا قيل: إن هللا  قيم الدولة العودلرة وإن  ونر   روفرو وال  قريم الظوترة وإن  ونر  مسرلمة و قرول: نإيف 
إن الدنيو تدوم م  العدل واليفر وال تدوم م  الظلم واجاالم وذل  إن العدل نظوم  رل شرجلء، فرإذا نقريم 

ن اجميررررون مررررو جيررررزي برررره يف نمررررر الرررردنيو ابلعرررردل قومرررر  وإن يل تقررررم ابلعرررردل يل تقررررم، وإن  ررررون لعرررروح  و مرررر
، ولقد حدث  مظويل نظيمة يف ن د األ وبيي، فقد افيوا الردموء فيمرو بيرن م، فقوترل األع نفيره 6اآلفرو

والعم ب  نفيه يلمرود وريرو اد وتسرل ود نلرد الع رود والر الد وحعررم دمورق وتعررد نهل رو للماونرة بسر   
لعررروم ول اجنترررداء يف بعرررو األحررروال نلرررد نمررروال األهرررواء والنرررزوام وإاررررال بعرررو ارررالمين م يف اترررول ا
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الرنيرررة بررردون وريررره حرررق وقرررد بينرررو ذلررر  يف منواررر وم ند ررردو يف  ترررويب )) األ وبيرررون بعرررد  رررال  الرررد ن، 
 واحلمالم العلي ية، الرابعة وا ومسة والسوداة والسوبعة((.

 
 ليم نولرروا بقيررة قررول تعررون:  فلرروال  ررون مررن القرررون مررن قرر ـ النــز: واإلنغمــاس   الشــهواتم 3

 ن ون نن الفسود يف األ د إال قليالد ةو نجنينو من م وات   الذ ن يلموا مو نترفوا في  و ونوا جمررمي  )هرود 
(، قرررول تعرررون:  وات ررر  الرررذ ن يلمررروا مرررو نترفررروا فيررره  ن اد الرررذ ن يلمررروا: ات  رررجل الن رررجل نرررن 116، آ رررة : 

ون الررد ن وهررو األمررر ابتعرررول والن ررجل نررن اتنيررر وإمنررو اتنيرررام ني يل   تمرروا مبررو هررو   ررن نظرريم مررن ن  رر
إهتمرروا ابلترررنعم والرررةل واجنغمررروق يف الوررر وام والت لررر  إن الزنومرررة واحلفرررو  نلي رررو والسرررعجل هلرررو وملررر  

، وقد مض  انة هللا يف اتةفي الذ ن نب رمم النعمرة وابتعردوا نرن شررو هللا ابهلرالك 1نا وب العيش اهلنا
عون:  و م قعمنو من قر ة  ون  يوتة وننوأغ بعدهو قومود آفرر نم فلمرو نحسروا  ارنو إذا والعذاب قول ت

هررم من ررو  ر ضررون م ال تر ضرروا وا ريعرروا إن مررو نترررفتم فيرره ومسررو نيم لعليررم تسررألون  )األن يرروء ، آايم : 
ن هنلرر  قر ررة نمرررغ (، ومررن اررنة هللا تعررون هررالك األمررة بفسررق مةفي ررو قررول تعررون:  وإذا ن دغ ن13ر  11

(. وريرروء يف تفسرر هو وإذا 16مةفي ررو ففسررقوا في ررو فعررق نلي ررو القررول فرردمرغهو ترردم ا  )اجاررراء ، آ ررة : 
دغ وقررر  هال  رررو نمررررغ ابل ونرررة مةفي رررو: ني : متنعمي رررو وري و   رررو وملو  رررو ففسرررقوا في رررو، فعرررق نلي رررو 

 ر مررر  توريررره األمررر ابل ونرررة إن الميررر ، ألهنرررم نمرررة القررول فأهلينوهرررو، وإمنرررو فرررص هللا تعررون اتةفررري ابلرررذ 
 .2الفسق و ؤاوء الضالل ومو وق  من او  م، إمنو وق  إبت ون م وإغوا  م، فيون توريه األمر إلي م آ د

ضررجل نمرررهم إن إبنو رره، فوقرر  بعضرر م يف فإن نمررر برر  ن رروب مرروكال مسررتقيمود يف ن ررد  ررال  الررد ن حررل ن
 لرروا نلررد اللررذام والرردفول يف اتعو ررجل والتعرررد لسرريز هللا، والوررواهد نررل الررةل وآثررروا الورر وام، ونق

ذلرر    رر و نررذ ر من ررو مررو  ررون يف ن ررد اتلرر  األفضررل ويف ن ررد اتلرر  العرروحل جنررم الررد ن ن رروب مررو فعلرره 
ناتوذ الدا  وهو     نمنوء اتل  نو الر يا والذي  ون جيم  إن منع ه إفتعو وم الروك ر وقرود الريش 

تعو ك وفتك دموق و رون مرتعلالد ونوب رود ومعترداد بقوتره ومنعر ه وجتررن نلرد منيرر   ر ، خيرول  نحيروم يف ا
ونر اتسررلمي، ف رر  فرروت نحررد مسرروريد القرروهرو م ليونررة ني قونرردو وررالررد ن و سررير ابلورررو و سررا إن م

ينرررو ذلررر  يف لسرررموو الغنررروء واتواررريقد، وقرررد تعررردل لرررذل  ارررل ون العلمررروء العرررز برررن ن رررد السرررالم  مرررو ب
اليتوب الذي ق ل هذا،ومن  رو  الرةل يف ن رد الدولرة األ وبيرة التوار  يف اتا رل واتورو ب ومرو  ةتر  
نلررد ذلرر  مررن آفررروم، وحرر  التي ررر مرررن اتررول والتوارر  يف الر رروب ويف اتسرررين واتلرر ا والنيررو  لررردل 

 بعو نمراء وملوك ال ي  األ ويب.

                                                           
 .186السنن اجهلية يف األمم والمونوم واألفراد  ر  1
 (.42 15تفس  األلواجل ) 2
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م نرل  ز ذلر  النظروم القرو بيون نظوم الورو ل يف احليرم ابحلروحلرب األ و  ـ دعطيل اخليار الثورام 4

حر ة االنتيوب وحر ة اتعو حلة والذي  ون  القيودو الراشدو نفذته التزامود مبع يوم القررآن والسرنة يف هرذا 
ا ول ولقد ولدم ف روو األ روبيي هرذه  دود نفعرول ف ر و يف الدولرة األ وبيرة، برل ن ر ك التسرلز والغل رة 

 ر ررق للسررل ة واحليررم، ف ررذا اتلرر  العررودل بعررد نن تغلرر  نلررد برر  نفيرره قررول لوك ا رره ومعوونيرره ننرره هررو ال
ق يك يب نن ن ون ناتبيود مر  الورييوفة والتقردم مر  نن اتلر  لريا هرو ابتر امل وإمنرو هرو ترن غلر  ولقرد  

ن  تر رر  ذلرر    ررون جيرر  نن ن ررون بعررد نفررجل السررل ون اتلرر  النو ررر ر  محرره هللا ر  رروح  األمررر، غرر 
إ رامررود ألفررجل و نو ررة حلقرره، فلمررو حعررل مررن االفررتالل مررو حعررل ففرر  نن خيرررج اتلرر  مررن  رردي، و ررد 

، ن نن اتل  العودل و  مل نبنو ه من بعده وحدمل قتول بيرن م و رير  1نوالد نفجل، فموي  األمر إن آفره
 األ وبية من و: ال يوم ف  و، اومه  يف اقو  الدولةله إن نظوم التو    الذي  ون 

ر إن هذا النظوم قد اي رم فيه نومفة األبوو واألقرب نس ود وقوو العع ية نلد نملية التوليرة بعرفة نومرة، 
 وقد ندل ذل  إن اآلا:

 حبعره يف نارو معينة. ال ونتقيد حق األمة يف إفتيو   •
 تقييد م دن الوو ل حبعره يف نهل نع ية وشو ة األارو احلو مة. •
ضول إن توت السل نة م  وريود األفضل، بل ومبن إفتقد بعو شرو  السرل نة مر  وريرود دفع  اتف •

 اتستامعي هلذه الورو  وفقود تو ال  ذ ره.
وحل  احليوم موحل  ممة وش  ة،  مو نشو  الو  ر ننرد بعرو النروق ر حرول موررونية ال يعرة بوال رة  •

 الع د وال يعة للسل ون.
ء بي ال ي  األ رويب وذلر  ةرو ندل يف الن و رة إن حلرمو  قرومم وكوال ندل إن ي و  العداوو وال غضو •

 .2ت م شو 
 
إن انة هللا تعون موحلية يف الورعوب واألمرم ال تت ردل وال ـ النزاع الداخلي   األسر  األيوبيةم 5

ول تتغ  وال جتومل، وريعل هللا ا عونه وتعون مرن نار وب هرالك األمرم وكوال الردول االفرتالل، قرول  ار
 ررون قرر ليم افتلفرروا ف ليرروا، ويف  وا ررة ))فررأهليوا((، وننررد ابررن ح ررون مررن  هللا  ررلد هللا نليرره واررلم: فررإن 

، إن مررن الرد وق ات مرة يف هررذه 3مرن  ررون قر ليم االفرتالل  نرن ابرن مسررعود  حلرجل هللا ننره: فإمنررو نهلر

                                                           
 .60يف التأ يل اجاالمجل للتو     ر 1
 .307نظوم احليم يف اجاالم  ر 2
 (.102، 101 9 عيك ال يو ي بور  العسقال  ) 3
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الفررررتالل  ررررون ارررر  ود مررررن الد ااررررة التو خييررررة نن نترررروقد اهلررررالك بترررروقجل نارررر وب االفررررتالل اتررررذموم، ألن ا
األا وب يف حليوو الدولرة األ وبيرة وهال  رو وإنرداث هو، و رون هلرذا االفرتالل الرذي وقر  يف ال ير  األ رويب 
ناررر وبه من رررو: حلرررع  الرررواكو الرررد   ننرررد بعرررو األمرررراء األ ررروبيي األغنيرررة وحررر  الرررذام والتيولررر  نلرررد 

 ة والروه واتنعر  و يريم بعرو األمرراء األ روبيي اتعوحل الدنيو ة والتنوحر من نريل و واحلر  نلد السل
نهرررواءهم يف األمرررو ، ف رررذه األاررر وب  ونررر  وقررروداد للمنوكنررروم وا الفررروم الررريت وقعررر  بررري نفرررراد ال يررر  
األ ررويب، فيونرر  مررن ن رررب معرروول اهلرردم ونارر وب الضررع  وتالشررجل الدولررة، وقررد إاررتقرن هررذه احلقيقررة ابررن 

ة  قلررص ن وق ررو،  مررو ابرررم يف الدولررة إنقسرروم و، ونن التنرروكو برري القر فلرردون، حيرر  ذ ررر نن مررن آاث  اهلرر
، لقرررد بررردن ا رررالل اترررفثر يف األاررررو األ وبيرررة بعرررد وفررروو  رررال  الرررد ن 1 رررفدي إن قسرررمت و ن إحلرررمعالهلو

وارنون مرو انغمرا األ وبيرون يف  ررانومم الدافليرة فلرم ررةم األع نفيره والعرم بر  نفيره، واارتغل اتلر  
ء  ال  الد ن، إذ ننه إاتيدم نالقوتره القدميرة وميونتره ودل األ ويب ال ل وال يش الذي إتسم به نبنالعو

لتعقيررق هزميررة ايواررية ونسررير ة لرريش اتلرر  العز ررز ق ررل نن  سررتل رينرردي واحررد ارريفه مررن غمررده، إذ  
، نمررراء ناررد الررد ن  ونرر  اتنوفسررة قو مررة برري األمررراء العررالحية ))نمررراء  ررال  الررد ن(( واألمررراء األاررد ة

، وقرد و ر  القوحلرجل 2ش  وه الذ ن و ث م  ال  الد ن يف رييوه، وجنك العودل يف اج قوو بي الفر قي
الفوحلررل ا ررالل يف ال يرر  األ ررويب بقولرره: نمررو هررذا ال يرر  فررإن اآلابء منرره اتفقرروا فمليرروا وإن األبنرروء مررن م 

ه، وإذا برررردن ختر ررررق يف ثرررروب فمررررو  ليرررره إال متز قرررره، افتلفرررروا ف ليرررروا، وإذا غرررررب جنررررم فمررررو احليلررررة يف توررررر ق
وهي رروم نن  سررد نلررد مر قرره، وقررد قررد  مروقرره، وإذا  ررون مرر  فعررم نلررد فعررم فمررن  ررون معرره فمررن 

، وااررتمر العررراو يف األارررو األ وبيررة بعررد وفرروو اتلرر  العررودل، حيرر  اشررتد النررزاو برري نوالده اتلرر  3  يقرره
 األ ويب.اتعظم واتل  اليومل نبنوء ال ي  

 
من لرواكم اجميرون العرعيك الروالء والررباء، فيونر  الدولرة يف نعرر  رال  الرد ن  ـ موال  النصار م 6

نوملة بقول هللا تعون:  ال  تيذ اتفمنون اليوفر ن نوليوء من دون اتفمني ومرن  فعرل ذلر  فلريا مرن هللا 
(. وقرررول هللا 28اتعررر  )آل نمرررران ، آ رررة : يف شرررا إال نن تتقررروا مرررن م تقررروو وررررذ  م هللا نفسررره وإن هللا 

تعررون:  اي ا  ررو الررذ ن آمنرروا ال تتيررذوا الي ررود والنعررو ووليوء بعضرر م نوليرروء بعررو ومررن  ترروهلم مررنيم فإنرره 
(، وقول  اول هللا  رلد هللا نليره وارلم: نوثرق نرري 51من م إن ال   دي القوم الظوتي  )اتودو ، آ ة : 

، نمرررررو يف نعرررررر اتلررررر  اليومرررررل 4و يف هللاغهللا، واتعررررروداو يف هللا واحلررررر  يف هللا والررررر اجميرررررون، اترررررواالو يف 
                                                           

 .118الضع  اتعنوي ونثره يف اقو  األمم  ر 1
 .83ر  82يي واتمولي  قوام ن ده  ريف ات    األ وب 2
 .174دو  الفق وء  ر 3
  عيك الوم . 4
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فضرررع  الررروالء والررررباء و ظ رررر ذلررر  يف تسرررليم القررردق لنمربامرررو  فر رررد    ال رررو  نلرررد م رررق مرررن ذهررر  
يررن وبرردون إ اقررة للرردموء، وقررد ااررتعظم اتسررلمون ذلرر  ون ررربوه ووريرردوا لرره مررن الغررم واهلررم والتررأيل مررو ال مي

و ررفه و رررون اتلررر  اليومرررل لد ررره إارررتعداد للتعرررول  مررر  النعرررو ل لقترررول نفيررره اتعظرررم الرررذي  رررول  مررر  
ا وا كميي،  مو نن اتل  العوحل جنم الرد ن إدونيرل الرذي دفرل يف  رلك مر  العرلي يي وارلام هلرم نحرد 

نملق مررو ونلزم مررو  احلعرون وتعرردل الورري  نررز الررد ن بررن ن ررد السررالم وابررن احلوريرر   فونتقل مررو مرردو ن
منوكهلمررو و ررول  العرروحل إدونيررل مرر  العررلي يي لقتررول اتلرر  العرروحل جنررم الررد ن ن رروب يف مقوبررل تسررليم 
القررردق وإنرررودو ةليررررة بيررر  اتقرررردق العرررلي ية إن مررررو  ونررر  نليررره قرررردميود مبرررو في ررررو األ دن، وليرررجل  ررررربهن 

م القرردق ومرب ررة ونسررقالن، فضررالد نررن  رروح  دموررق نلررد  رردت نيترره جترروه العررلي يي ابد  فررو اد بتسررلي
قلعة الوقي  ون نون وننموهلو، وقلعة  رفد وبالدهرو ومنو رفة  ريدا ومرب رة وننمروهلم وري رل نوملرة وارو ر 
برررالد السررروحل، ونمررروم هرررذا السررريوء العايررر  اث  الررررني العررروم اجارررالمجل يف معرررر والوررروم نلرررد العررروحل 

األوامرررر العررود و إلي رررو مرررن العررروحل إدونيرررل يف  إدونيررل، حرررل إن حوميررروم بعرررو القررالو  فضررر  مونرررة
تل  األثنوء نارو العلي يون إن تسرلم بير  اتقردق وننرودوا تعمر  قلعريت مرب رة ونسرقالن، ن  اب روا بعرد 
ذلررر  بررري ايفرررو ونسرررقالن اارررتعداداد للي ررروو التوليرررة وهنرررو ونررردهم العررروحل إدونيرررل  نررره إذا ملررر  معرررر 

، واررو  العرروحل 1مم لررذل ، واجت رروا  رروب غررزو نرروكمي نلررد غررزو معرررنن رروهم ريررزءاد من ررو، فسررول لعررو
و يف م مررة م شررإدونيررل  رروح  دموررق، واتلرر  اتنعررو  إبررراهيم األ ررويب  رروح  محررص نلررد  نق رييو 

 .2غزو معر
وليررن قررودو القرروام الوررومية  فضرروا معررن إفررواهنم اتعررر ي فمررو  ررونوا  لتقررون  رريش اتلرر  العرروحل ن رروب 

ختلوا نن العوحل إدونيل واتنعرو  إبرراهيم واروق  نسرو ر الوروم إن نسرير معرر مو عرة قرب غزو حل 
، وهيرذا  رول  اتلر  العروحل إدونيررل 3ومرولوا ديعرود نلرد الفررنج ف زمروهم ونارروا مررن م فلقرود ال رعرون

ب نمنعروا مدن اتسلمي من نريل احليم والسل ون، إن بعو ملروك بر  ن رو  دم  العلي يي وتنوكل هلم نل
يف مررواالو النعررو ل العررلي ي ونلقرروا إلرري م ابتررودو و  نرروا إلرري م واختررذوهم ب ونررة مررن دون اتررفمني ونملرروا 
نلررد احلررعول نقيرردو الرروالء والرررباء يف األمررة ون رروبوهو وفقرردم نبرررك مقومومررو وارر ل بعررد ذلرر  كواهلررو مررن 

 الوريود.
 

                                                           
 .233( الدولة األ وبية دنيو   ر322 6الناوم الزاهرو) 1
 .233( الدولة األ وبية  ر305 1الناوم الزاهرو) 2
 .233( الدلوو األ وبية  ر305 1السلوك) 3
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  الررد ن إبميررون  ررودت وذ رروء متميررز حرروول  ررالـ كشــل األيــوبيني   اجيــاد ديــار حضــارام  7
محرررل لرررواء اتورررروو اجارررالمجل احلضرررو ي الرررذي تزنمررره نرررو  الرررد ن امرررود كنيرررجل وحرررر  نلرررد الفتوحررروم 
العسررير ة والدنو ررة، حبيرر  الت غررد األ د نلررد احلضررو و وال الدولررة نلررد الرردنوو، وال تعرر ك انت ررو ام 

ونمررل نلررد اجيررود تيررو  حضررو ي نقرردي ميررأل  السيواررة نهررم مررن م ررود  الررد ن وتقيررد ابلسيواررة الورررنية،
ن  ررون احليرروو، وم مررو  يررن مررن نمررر، فررإن الدولررة األ وبيررة بعررد  ررال  الررد ن، يل تسررتون  قررونون االمتررداد 
احلضرررو ي، ف عررررد االمترررداد واالنتعررررو ام  رررون نلي ررررو نن متتررررد ابلررردنوو وت ررررو  اتررردا ق اج ررررالحية حررررل 

ة وال قوفية واحلضو  ة إال نن فلفوء  رال  الرد ن يل  سرت يعوا نن توا   احتيوريوم الععر العلمية والةبو 
 قرردموا مورررونود حضررو ايد جيرردد حيو ررة الدولررة و راررم اهررداف و و رردفع و بقرروو حنوهررو، وإمنررو دفلرروا يف ننفرروت 
مظلمرررة ننت ررر  برررزوال دولرررت م لقرررد فورررل ملررروك بررر  ن ررروب بعرررد  رررال  الرررد ن يف إجيرررود تيرررو  حضرررو ي ويل 

والسيواررة والفيررر، و ونرر  هررذه  ارروله  وققرروا التررواكن برري الدولررة والرردنوو واأل د والعقيررد سررت يعوا نن ر
احلضرو ي الرذي ال اومية أتفر في و األ روبيي وغل رت م الظررول والتعردايم فأ ر عوا نمروم قرونون الترو    

  زولوا من الوريود، فال ايون يف ات    ال ور ة.جيومل وال رويب نمو نن  تقدموا نو 
 
قسرما  رال  الرد ن دولتره إن نقروليم إدا  رة  تمتر   رل من رو إبميوغتره ـ ضعف احلكومة املركزيـةم  8

ا و ة وموبعه اتميز، م ل معر والووم ومشوت العرات والنوبة واتغرب واليمن واحلاوك وقضد ن  رر ارني 
وارة الدولرة العليرو، ن  رةك حيمه يف ميود ن القتول ميو ق ايواة التي يز والتنفيذ واجشرال وتورييه اي

فيذ يف األمو  ا لية يف االاتعداد والدفوو للوالو وفقود لظرول وإميوغم  ل إقليم، وهو مرو  ُعررب  نحر ة الت
. واحلقيقة نن  ال  الد ن يل  ض   وفة السرل وم يف  رده 1ننه يف مف ومنو احلد  ) الال مر ز ة اجدا  ة(

الررذي  ررد ر دفررة احليومررة اتر ز ررة، والررراريك ننرره ند ك نن توك رر  السررل وم  نلررد الرررغم مررن ننرره  ررون احلررو م
جيعرررل مرررن  رررل ارررل ة  قي رررة نلرررد السرررل ة األفررررل، ومواكترررة هلرررو يف ةو ارررة افتعو رررومو،  مرررو نن تقسررريم 

، وقرد ا ت  ر  الدولرة 2العمل بي ندو نشيو  ن فوء رقق ندو مزااي تتعلق إبريودو العمل واررنة اجنروكه
يعرية واليت بنوهو  ال  الد ن األ ويب بعفوته وااوايه وشيعيته الفرذو، فعري تروا م هرذه ال األ وبية

من نلد مسرر  الترو    يف اتن قرة حردمل فرراغ   ر  نحلررا ابلونر  اجارالمجل ونرود ابلفو ردو نلرد الونر  
تفير ، ويل   إذ  ون  شيعيته ومواه ه ونداؤه السيواجل والعسيري هو الذي حفظ الدولة مرن ال العلي

ة،  مررو نن  ررال  الررد ن قس ررم حيررتيررن هنرروك مفاسرروم تضررمن ااررتمرا  بقرروء هررذه الدولررة اليررربل مررن غ
، بي نبنو ه ونفوته وب  نمومته نلد حنو مو  رون مألوفرود هرجل تلر  الععرو  و رون ملدولته،  مو  ُقسم  اج  
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لتوررذم السيوارجل النروريم نرن ا رالل بري م يعيود ان تعود اتن قرة إن الرو اء مررو افررل نتيارة اتنوكنروم وا
و ثررة  ررال  الررد ن، لقررد  ررون فليفررة  ررال  الررد ن يف معررر ابنرره نبررو الفتررو  ن مررون و ررون وقرر  وفرروو نبيرره 

، وتون نفوه األفضرل نرو  1مقيمود ابلقوهرو، وننده رُيل العسو ر واألمراء من األاد ة والعالحية واأل راد
اتلر  العرودل اليررك والوروب  ووت الظروهر غروكي حيرم برالد  الد ن نلرد حيرم دمورق، نلرد حري ترون

الورروم الوررمولية و ونرر  حلرر  نو ررمته وتررون بقيررة نريررزاء الدولررة غرر  ات مررة نبنرروء نمومترره، ففررجل محررص 
، وهيرذا تفيير  نُررل الدولرة اجقليميرة اليرربل الريت 2حيم نفراد من نارو تقجل الد ن نمر برن شوهنوروه

قومت ررو مبن قررة العرررات والورروم ومعررر، نمررود الررد ن كنيررجل، نررو  الررد ن امررود، ريوهرردم ثالثررة نرييررول يف إ
و ال  الد ن األ ويب، لقد  ون تقسيم الدولة نلرد حنرو،  تقسريم الة روم ا و رة ار  ود يف اهنيرو  الوحردو 

، فتفتر  دولره  رال  الرد ن، وحلرعف  3السيواية للمن قة وإمولة نمرر الييرون العرلي  مرن غحيرة نفررل
 ومة اتر ز ة بعد وفوته، وقوم  احلروب بي ملوك ب  ن وب بداف  التمل  والتوا .احلي
 
 ونر  مفاسرة الرب رد واالارتي و ام يف ن رد  رال  الرد ن قرد ـ ضعف النهـا  االسـتخبارايتم  9

اشت رم ابلتفوت الدا م نلد مو  ون نند العلي ي واتعف  ابلدقة والسررنة حرل نن نف رو  العردو  ونر  
ل إليررره ارررونة فسرررونة، إن العررر ك، ال اررريمو يف حعرررو  نيرررو، و ونررر  اارررتي و اته تضرررم بعضرررود مرررن تتوا ررر

العرررلي ي الرررذ ن اارررتأمن م السرررل ون يف منواررر وم  تلفرررة،  وتيمرررن نمهيرررة هرررفالء نهنرررم  رررونوا  عرفرررون لغرررة 
دون العدو، وال  و  في م نهنم  ريرول  رال  الرد ن، بسر   مرن ارعنت م ومظررهم ا رو ريجل، فيرونوا  رزو 

الريش األ ررويب  ف ررو  العردو الرريت  عررع  نلي ررو نرن مر ررق  ريررول ااررتي و اته اتسرلمي فررذام مرررو نفررربوا 
، ونفرربوه نرن اتنانيرق العرلي  4 ال  الد ن مو  نوي العدو القيوم به مرن  ر ا العسرير اجارالمجل لريالد 
نلرررد نيرررو و رررذل  كودوا  رررال  اهلو رررل الرررذي ننفقررروا نليررره نلفرررود ومخسرررمو ة د نرررو اد والرررذي ننررردوه لل اررروم 

الرد ن  ف رو  احلملرة األتونيرة، إال نن بعررد ذلر  حلرع  ري روك االاررتي و ام، برل جنرد نن احلملرة العررلي ية 
ا ومسررررررة تعررررررل إن دميررررررو  ويل  علررررررم مررررررو اتلرررررر  العررررررودل إال بعررررررد و رررررروهلو ويل تيررررررن افةاقرررررروم ال رررررروك 

، فيرررون حلرررع  ال ررروك اجارررتي و اا للدولرررة اجاررتي و اا بعرررد  رررال  الرررد ن ابتسرررتول الرررذي  رررون نليررره
 األ وبية بعد  ال  الد ن من نا وب اقوم و.
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مرر  جمررجلء اتلرر  األفضررل حليررم الدولررة ـ غيــاب العلمــاء الــرلنيني عــن القــرار السياســيم  10
 إدا و يفاأل وبيررة تغرر م بعررو الواررو ل االاررةاتياية الرريت  ررون  عتمررد نلي ررو  ررال  الررد ن بعررد هللا تعررون 

احليررم وحر ررة ال ررود وهررجل انتمرروده نلررد العلمرروء الرررابنيي فأبعررد اتلرر  األفضررل القوحلررجل الفوحلررل ونقعررد 
نمررراء والررده ومستوررو  ه، بتررأث  الرروك ر حلرريوء الررد ن ابررن األثرر  نفررو اتررف ع اتورر و  ابررن األثرر  نلررد إدا و 

سريز والغضر  واليراهيرة نلرد اتلر  الدولة يف ن د اتل  األفضل ويل  ين موفقود نبداد بل ريرا الر الء وال
األفضررل ون رر ك القوحلررجل مررن بعررد ات عررد ن نررن القرررا  السيواررجل،  وهررو الررذي قررول فيرره  ررال  الررد ن: مررو 

لررم القوحلررجل الفوحلررل، ويل تيررن ميونررة العلمرروء والفق رروء بعررد  ررال  الررد ن قفتعرر  بلررداد بسرريفجل وليررن ب
الرد ن، ولقرد فسرر األ وبيرون الي ر  إببعرود القوحلرجل ابتيونة اليت  رونوا نلي رو يف ن رد نرو  الرد ن و رال  

الفوحلل ومن نلد شو لته من دا رو القرا  السيواجل وقد قول ابو شومة نن القوحلجل الفوحلرل:  رون ذا  ني 
اد د، ونقل  شيد ومعظمود ننرد السرل ون  رال  الرد ن أيفرذ برن ره و ستور ه يف اتلمروم والسرل ون لره 

 .1يم إال  قليد آ ا ه و ون  تو  ه  تو   النعرولقم ي  ومو فتك السل ون األ
 

اارت وو اتلر  العروحل جنرم الررد ن ـ وكـا  امللـك الصـاحل جنــم الـدين وعـد  كفـاء  وريثــيم  11
السرل ون األ رويب  شن وب، نن  ردفل تورييالم ريد ردو نلرد القروو العسرير ة الريت  رون  تيرون من رو ريري

د الدولة ومن نهرم اجريرراءام الريت اخترذهو اتلر  العروحل واليت اومه  يف تقو ة اليو  وانعيا ذل  نل
جنررم الررد ن ن رروب، اهتمومرره الي رر  بوررراء اتموليرر  والغلمررون واألتررراك بورريل يل  سرر ق لرره نظرر  يف ات  رر  
السرررل نة األ وبيرررة، فيرررالل مررردو حيمررره نحلرررول إن الررريش يف دفعرررة واحررردو ن  رررر مرررن نلررر  ةلو رررود تر يرررود 

ارونده يف فررد إ ادتره نلرد األقروليم والقضروء نلرد حر روم التمررد الدافليرة و رون  ونمل من م رييوود قروايد 
والء اتمولي  للمل  العوحل جنم الد ن ن وب م لقود واات وو إنودو هي ة الدولة األ وبيرة مرن ريد رد وجنرك 

ره ننررد وفوترره إن حررد   رر  يف إنررودو قومررو واررل وهنو إال ننرره تررويف نثنرروء احلملررة العررلي ية السرروبعة و ررون نمرر
انة ون د لولده اتعظم تو انووه وقومر  شرارو الرد  كوريرة السرل ون اتلر  العروحل جنرم الرد ن ن روب  44

ومرررن مع رررو مرررن الررروك اء واألمررررراء بت  يررر  اتلررر  اتعظرررم تو انوررروه إال ننرررره يل  يرررن  ريرررل اترحلرررة وفوررررل يف 
ري روده لتوحيرد اتسرلمي للقضروء نلرد التعدايم اليت  ون  تفرحل و الظررول التو خييرة وبردالد مرن ترر يا 

ا  ررر العررلي  متومررود برردن  رردبر للررتيلص من شررارو الررد   و  ررو  نمررراء اتموليرر  فرروحتقر فعررومه وااررت د 
برن رره وابعررد األوليرروء ويل  لاررأ إن ااررتيدام اتررول والسيواررة يف تفتيرر  فعررومه وحلررعف  الوررقة بينرره وبرري 

قتله وكالر  الدولرة األ وبيرة مبوتره، هرذه هرجل نهرم األار وب يف   ريوله وفول يف  س  والء قودو اليش فتم
 كوال الدولة األ وبية.
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 املبحث الثاينم سلطنة املماليك بني ش:ر  الدر وعز الدين هيبكم

 هوال م ش:ر  الدرم
 نارر م اتقر ررزي،  رروح  السررلوك  إن معظررم اتررف في ونلررد ـ شــ:ر  الــدر هيوبيــة ه  مملوكيــة  1

وك،  عتررربون شررارو الررد  نون اررالمي دولررة اتموليرر  ال عر ررة يف معررر ولقررد   لررق نلي ررو تعرفررة دول اتلرر
إاررررم دولررررة اتموليرررر  األون إبكاء دولررررة اتموليرررر  ال ونيررررة الرررريت هررررجل دولررررة اتموليرررر  ال عر ررررة، انتربوهررررو نون 

حظياررة اتلرر  اررالمي اتموليرر   وهنررو مررن م ني مررن اتموليرر  ال عر ررة، ريررجلء مررو ريو  ررة ةلو ررة، فعررو م 
وهرذا مرو ذهر  إليره نعروم شر و و يف  توبره ليس  مرن اتمولير  العوحل ن وب، وإن  ون من األ ريك، نهنو 

السررالمي يف اتوررررت العررريب،  ةلو رررة مررن ن رررل ن مررر ، ال تر ررجل، ف رررجل ليسرر  ةلو رررة متومررود، مبرررو يف  لمرررة 
اتمولي  ال عر رة العروحلية أيمتررون  مرهرو،  ةلوك من معل، إهنو قر  ة من اتمولي ،   ة النوأو، وإن  ون

وخيضررعون هلررو،  وهنررو واحرردو مررن نهررم حررر  اتلرر  العرروحل ن رروب، هررذا فضررالد نررن  وهنررو والرردو ولررده فليررل 
. و عترررب ابررن إايق  رروح  برردا   الزهررو ، شررارو الررد  آفررر اررالمي برر  1الررذي مرروم وهررو مفررل  ررغ 

 .2نووه ونم ولده فليل الذي تويف يف حيوو نبيه ا، والد تو ن وب،  وهنو كورية العوحل جنم الد ن ن وب
 
 
 ـ سلطانة مصرم 2

 ررون للرردو  الررذي لع ترره شررارو الررد  بعررد وفرروو كوري ررو جنررم الررد ن ن رروب وتعرررف و حيررول العررلي يي وناررر 
اتلرر  لررو ا التوارر  نبلررش األثررر لرردل اتموليرر  بعرردمو  شرروهدوا مررو تتعرر  برره مررن محرروق ايواررجل وحنيررة 

يف تعررر   نمررو  الدولررة يف ذلرر  الوقرر  الععرري  الررذي  ررودم نف ررو  احلرررب واالاررتيالء نلررد وم ررو و 
، لقد نمل  شرارو الرد ا نلرد  ر رر دميرو  مرن العرلي يي، تارو 3دميو  نن تف  يف نضد ني حو م آفر

  نفف  موم جنم الد ن ن روب نلرد الريش اتعرري الرذي  رون  قوترل الغرزاو، إذ لرو ننلنر  ن رأ وفروو اتلر
واليو  اتسلمة والعلي ية يف التعوم ونراك ألفل  األمر من  ن دي القودو اتمولي  وبع  فري م ن رأ وفروو 

ارو شرراتلرر  شرريود مررن الضررع  والتيرروذل والتوا ررل، األمررر الررذي يل ررردمل ر بفضررل هللا ر ن بسرر   حنيررة 
، وحيمت و وهجل اليت متا  الوفروو حبضررمو فيتمر  هرذا األمرر، ونمررم الع يرد نن رمرل اتلر  ارراد يف  الد ا

افاررة دون نلم ررم مبرروم اتلرر ، ن نن  وحلرر  يف قررو ب محلرره إن قلعررة الروحلررة،    مررو تنالررجل اتعر ررة، نررن 
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نعر قر  ، ويل  ف  شارو الد ا نن تع د إن األم  فير الد ن بقيودو اليش ونن ت عر  فيره  و  ات روبرو 
ريوو دميررو  مررن ن رردي العررلي يي هررذا مررن ري ررة، ومررن ري ررة اثنيررة، والعزميرة وال ررود وموا ررلة احلرررب الاررة 

 ررو  اتررويفي   احرر  شررارو الررد ، وابالتفرروت مرر  بعررو األنرروان مررن ا رردم واألم رروء تعمررل نلررد إدفررول  
واألم وء إن قونة اتل ، حبااة نن السل ون حجل  رركت، برل  احر  توقر  األوامرر واتراارم بتوقير  السرل ون 

يررد توقيعرره، واو رروو ف رره، وإن قررول بعضرر م إن الررذي حررذت تقليررد اتلرر  وتوقيعرره، وهررجل الرريت حررذق  تقل
مرذا التردب  احليريم ،  1تره السرل ونةالو ده ا يل،  رتم األمرر وفضر  لره، فدمرة تا هو فودم لوارو الد ا 

وذلرر  اآلاررلوب اتمياررز واحلنيررة الفر رردو ااررت ون  شررارو الررد  نن  فررظ للارريش وحدترره ومتوارريه، ونن 
ول دون تعرررداو  رررفوفه، وانفررررا  نقرررده،  مرررو إارررت ون  نن ت عررر   يف النرررود  و  موا رررلة ال رررود،  ررر

واالاتسررالم،  ررون الر رريد ال ررودي لوررارو  2ومتوبعررة اليفررو ، دومنررو حلررع  نو فررو  نو ميررل إن ا ضرروو
ارررر وب الرررد  مررررفهالد هلرررو للةبرررر  نلررررد  رارررجل السررررل ة بعررررد مقترررل تو نورررروه، و ت ررررو ل اتف فرررون يف ارررررد األ

والدواف  اليت ريعل  اتمولي   رحلون مو ال ونه نلي م، ف ل  رري  ذل  إن العالقة الريت ترب  رو بزوري رو 
الراحررررل جنررررم الررررد ن ن رررروب وابن ررررو فليررررل؟ نم لزنومت ررررو العسررررير ة والسيواررررية وقرررر  األكمرررروم؟ نم حلوريررررة 

 فعوهرو لتةبر  نلرد نرر  معرر  اتمولي  إن وريرود  رلة بري األ روبيي وبري وريرودهم بعرو و قونونيرة؟ لقرد
، وهيررذا ن ر ع  هرذه الو  رة نمرة السررل ون  روحل جنرم الرد ن ن رروب، 3ونملقروا نلي رو لقر  ))نم فليرل((

والرريت تزوري ررو بعرردمو ننتق ررو مليررة اتسررلمي يف معررر واررل ونة اتموليرر  ال عر ررة، خي رر  هلررو نلررد اتنرروبر، 
 .4 الع واجلو دنون هلو نلي و من بعد الدنوء  ليفة اتسلمي

لوارو الد ا قول اتعرلي الل رم نحفرظ ال رة العروحلة مليرة اتسرلمي،  د دن و ون ة  ـ الدعاء  ام 3
، نو قرررول 5نعرررمة الررردنيو والرررد ن نم فليرررل نمررر  اترررفمني، اتستععرررمة،  ررروح ة السرررل ون اتلررر  العررروحل،

ولررون مررن بعررد الرردنوء ألمرر  اتررفمني ا   رروء الررذ ن  ررونوا خي  ررون إبد ررو نلررد منرروبر معررر وننموهلررو، فيق
ا ليفررة الع واررجل: الل ررم نحفرررظ ال ررة العررالحية، مليررة اتسرررلمي، نعررمة الرردنيو والررد ن ذام احلاررروب 
الليررل، والسررة الميررل، والرردو اترحرروم فليررل، إذ نن فلرريالد هررذا هررو ابررن اتلرر  العرروحل جنررم الررد ن ن رروب،  

وا رة نن ا   رة الريت  رون خي ر  مرو لورارو الرد ا نلرد اتنروبر ، ترو ، ويف   6 ون تويف يف حيوو والرده  رغ اد 

                                                           
 ( ألمحد حسي.671ر  2مواونة ات    معر ) 1
، د. رجل الوومجل  ر 2  .52شارو الد ا
، نو  الد ن فليل  ر 3  .75شارو الد ا
 .54شارو الد  د. رجل شومجل  ر 4
 (.374ر  6الناوم الزاهرو ) 5
 (.286ر  1بدا   الزهو  ) 6
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بو عرر  ابحليررم مررن بعررد الرردنوء لليليفررة الع واررجل هررجل التوليررة:  بنررو احفررظ مليررة اتسررلمي نعررمة الرردنيو 
 .1والد ن، ال ة العوحلة، نم فليل اتستععية،  وح ة السل ون اتل  العوحل

 
، هرررذه هرررجل الررريت  ا  النررروق  ررردنون هلرررو، وخي  رررون،  وناي  يرررن، فرررإن ـ نقـــش دوقيعهـــام 4 شرررارو الرررد ا

نقورررر  إد ررررو نلررررد النقررررود اتتداولررررة يف ذلرررر  الزمررررون، و ونرررر   رررر غة الررررنقش هررررجل التوليررررة: اتستععررررمة 
 .2العوحلية، ملية اتسلمي، والدو اتنعو  فليل

 
اتعرر ي حرل  ا    رو   مرو إن لا إنرالن فررب توليرة شرارو الرد ا مليرة نلرد ـ االحتفال بتنصـيبهام 5

القودو واألمراء  فردون نلرد اتلييرة وقرد تربعر  نلرد دار  احليرم يف قونرة اج روان الرذي  رون بنروه اتلر  
العررروحل حيررر  النقرررو  الذه يرررة، واألنمررردو الوررروهقة اتغ ررروو ابألبنررروق والرفررروم، وحيررر  الُفرررر  والرررز ايب 

بعومررة النرروق الررذي نذهل ررم اجنررالن نررن شررارو  د حلرروق  ابحررة القعررر ا و رييررةقرروال نرروفا واأل ا رر ، ول
الررد ا نهنررو مليررة اتعررر ي مررو برري معرردايت لليرررب، نو ميررذب لرره، فينرر  ترررل موا رر  العررنوو والتاررو ، 

، نلررد ا ررة حررول، ق ضرر  ))شررارو الررد (( نلررد 3والفالحرري والنررد، والراقعرري واتغنايرري وا رردم واحلوررم
م ررو للررتيلص مررن بقررواي احلملررة العررلي ية السرروبعة، ن نفررذم كمرروم احليررم بيررد مررن حد ررد، ووري رر  إهتمو

 .4تتقرب إن العومة وا و ة من  نوايهو
 
 ـ ركض اخلليفة والعلماء وعامة الناس لتويل ش:ر  الدُّر السلطنةم 6

تفارررم ثررو ام مررن الغضرر  يف العررويل اجاررالمجل وحوولرر  شررارو الرردُّ  نن جُتمررل العررو و قررد  ااررت ونت و 
العلموء والعومرة، إال نن ذلر  ذهر  يف إد اج الرراي  وقومر  اتظروهرام العو مرة نلرد اتسرتول وتقرب  إن 

رهم، ويف د وار م ويف بمنرو الوع  يف القروهرو يف  رل نحنو  رو ، وقروم العلمروء وا   روء  نرددون برذل  نلرد
عرز برن ن رد السرالم((  محره ا وفل العومة، وا و ة و ون من نشد العلموء غض ود وإنيو اد الوي  الليرل ))ال

، ون ال ا ليفة الع واجل مرن بغرداد إن األمرراء الرذ ن  رونوا مبعرر  قرول هلرم: إنلمروغ إن  رون مرو بقرجل 5هللا
يف معر نند م من الرريول من  علك للسل نة، فنعن نرال إلييم من  علك هلو، نمرو دعرتم يف احلرد   

                                                           
 (.671ر  2مواونة ات    معر ) 1
 (.671ر  2اتعد  نفسه ) 2
 .56شارو الدُّ  د. رجل الوومجل  ر 3
 .76السل ون اتظفر اي  الد ن ق ز  ر 4
 .229قعة التتو   ر 5



 259 

عراء يف إنيررو هم ورر، وةررو قولرره ال1ك قرروم ولارروا نمررره امرررنونررن الراررول  ررلد هللا نليرره واررلم ننرره قررول: ال  فلرر
 نلد توت شارو الدُّ  السل نة:

 النسوء غقعوم نقل ود ن 
 مو  ن ن هلن   نايد انياو     
 وألريل اليمول يل جيعل هللا 
 2تعون من النسوء ن ياو     

 
 ـ ش:ر  الدُّر ختلع نفسهام 7

ع  العرروم، ونررو د الفق رروء واتتعلمررون ريلرروق ))شررارو الرردُّ (( اتسررتول الورر لقررد احلرر رب  األمررو  نلررد
نلد نر  السل نة، وند    السل ونة وكنموء اتمولي  نهنرم  سر عون حلرد تيرو  نرو م، ال برد ونن  غررق م 

، وبعد مثوني  ومود تنوكلر  ))شرارو الردُّ (( يف احليرم لواحرد افتو تره بعنو رة مرن نمرراء اتمولير  3يف موريوته
الررد ن ن  رر  الة مررو  العرروحلجل، الررذي اشررت ر بعزوفرره نررن العررراو حررل يررن الميرر  ننرره حلررعي ، هررو نررز 

وق رل نمررراء اتمولير  األقرروايء كواريرره مرن شررارو الردُّ  وريلوارره نلررد نرر  السررل ونة، برل نن بعضرر م قررول: 
ن تنوكلر   ، وابلفعرل تزورير  شرارو الردُّ  مرن نرز الرد ن آ  ر ،4ن دغ  رفه نميننو ذل  لعدم شو ته لم

هرر. وهيرذا يف غعرون  648له نن احليم، ول هذا التنوكل يف نوافر دودل ال ونية من السنة نفس و انة 
ارنة واحردو فقرز ريلرا نلرد  رارجل احليرم يف معرر ن بعررة ملروك وهرم اتلر  العروحل ن روب ر  محره هللا ر ن 

فتررون نررز الررد ن ن  رر  الة مررو   مرروم، فتررون تررو ان شرروه ابنرره، ن قتررل، فتولرر  شررارو الررد ، ن تنوكلرر ،
 .5العوحلجل

 
اتفررق فق رروء اجاررالم نلررد افررتالل مررذاه  م ر نلررد نرردم ـ حكــم دــوىل املــره  للواليــة العامــةم  8

، حررل الررذ ن 6ريررواك اترررنو تنعرر  اجمومررة العظمررد، ونن الررذ و و شررر  ناواررجل فرريمن  تررون هررذا اتنعرر 
فل و يف نمرو  السيوارة، ن  ررهم ال جييرزون تولي رو هلرذا اتنعر   نودون حبقوت اترنو السيواية، و ف دون تد

                                                           
 (.287ر  1بدا   الزهو  ) 1
 (.287ر  1اتعر نفسه ) 2
 .77السل ون اتظفر اي  الد ن ق ز  ر 3
 .77اتعد  نفسه  ر 4
 .331قعة التتو   ر 5
 .83وال ة اترنو يف الفقه اجاالمجل  ر 6
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، وال شرر  نن ن ررعوب هررذا الرررني  رررون 1و قولررون بقعررر الراياررة نو  اياررة الرروكا و نلررد الرريررل دون اترررنو
، وااررتدلوا 2 اياررة الرروكا و يف النظرروم الربتررو  م ررل منعرر  الراياررة نو اجمومررة اليررربل يف النظرروم اجاررالمجل

 هذا القول ابليتوب والسنة واجدوو واتعقول. نلد  عة
 ه ـ الكتابم

قوله تعون: الرريول قواامون نلد النسوء مبو فضل هللا بعض م نلد بعو ومبو ننفقوا من نمرواهلم   النسروء، ـ 
 . وريه االاتدالل: ريعل هللا تعون يف هذه اآل ة القوامة للرريول نلد النسروء وهرم قوامرون نلري م، 34آ ة:
قوامة نلد األمر، نو اترول نو وال رة األمرر، والقريايم: مرن  قروم ابألمرر، والقرو ام:  ريغة م ولغرة، ني احلسرن وال

، فلمررو ريعررل هللا تعررون القوامررة للرريررل دون اترررنو، ف ررو  عرر  حعررر القيرروم ابنتظرروم األمررو ، 3القيرروم ابألمررر
ومل وال رة األمرو  العومرة والورأون السيوارية، وتدب  الوأون، ووال ة األمر يف الرريل، وهذه القوامة نومة ت

مبرو في ررو اجمررو و والرروكا و وا الفررة وحنوهررو  مررو توررمل الوررأون األاررر ة و نو ررة نهررل ال يرر ، فولرريررول قوامررون 
نلد النسوء: ني القو مون ابنتظوم نمو هن، و فولة نفقت ن، ومسفلون نن الذب نن ن وحفروي ن ونمررهم 

األمررراء، ونلرري ن مررونت م فيمررو أيمرررون برره و ن ررون ننرره مررو يل  يررن يف مععررية غفررذ نلرري ن، ف ررم احليرروم و 
 .4هللا

يروم فقرز، ننره يل أيم بيلمرة)يف ال يروم(  وةو  دل نلد نن القرآن يل  قيد قوامية الرريرول نلرد النسروء ابل
 رررو وإمنرررو ريعلررره ، وهللا يل  ع  رررو حرررق القوامرررة نلرررد بيت5يف اآل رررة حرررل رعرررر احليرررم يف دا ررررو احليررروو العو ليرررة

 .6للرريول، فيي  جتعل نلد جممونة من مال ي ال يوم
  ووريره االارتدالل 228قوله تعون: وهلن م ل الذي نلي ن ابتعرول وللرريول نلري ن د ريرة   ال قرو،آ رة:

إن هللا تعررررون يف هررررذه اآل ررررة نفررررد مررررو  ررررون يف الوهليررررة مررررن نرررردم ات رررروالو ابترررررنو ونرررردم انت ررررو  حقوق ررررو 
، في ررري هللا تعرررون هنررو نن النسررروء  ولرريرررول يف اجنسررونية وهلرررن حرررق حسررن اتعوشررررو  ولرريرررول، وشيعرريت و

وجيررر  هلرررن حرررق نلررري م جتررروه الواريررر  وليرررن اترررراد ابتموثلرررة ةوثلرررة الواريررر  ابلواريررر  يف  ونررره مرررو  رررردده 
ريرررول ر ول: وللالررر عو يف الععرررر احلوحلرررر مرررن  رررون مسررروواو اتررررنو للرريرررل يف ديررر  األمرررو ، ألن هللا تعرررون ق

 .7نلي ن د رية  وهذه الد رية هجل القوامة اليت ريوء بيوهنو يف اال ة السوبقة اجيمرو وال ونة

                                                           
 .84اتعد  نفسه  ر 1
 .84اتعد  نفسه  ر 2
 (.290 8تفس  ال ربي) 3
 .85وال ة يف اترنو يف الفقه اجاالمجل  4
 .71تدو ن الداتو  اجاالمجل  ر 5
 .91وال ة اترنو يف الفقه اجاالمجل  ر 6
 (.454 2ريوم  ال يون) 7
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 . وريره االارتدالل: 247قول تعرون: إن هللا ا ر فوه نلرييم وكاده بسر ة يف العلرم والسرم   ال قرو،آ رة:ـ 
ذلرر  نن برر  إارررا يل تررو مغرروا يف إن هللا تعررون   رري يف هررذه اآل ررة اليرميررة  ررفوم االاررتعقوت للملرر ، و 

يا ننررده لررااررتعقوت مررولوم للملرر ، قررولوا: إنرره ال  سررتعق ألنرره لرريا مررن نهررل بيرر  اتلرر ، وألنرره فقرر  
مول، فرد هللا نلي م  نه ااتعق للمل  ألمر ن، ليون كايدته يف العلم، وقوته يف السم، ف رذا دليرل نلرد 

، ومرن 1، وهرو قروي ريسريم حرل  تعمرل موروت هرذا اتنعر نن قيودو األمة تسند إن من لد ه نلم واار 
اتعلرروم نن اترررنو حلررعيفة السررم وال نيررة ال تسررت ي   مررل اتورروت م ررل الرريررل، وهررذا نمررر ف ررري، فل ررذا ال 

 .2 سند إلي و قيودو ال لد
 :3لك قوم ولْوا نمرهم امرنوفقول  لد هللا نليه والم: لن  ُ ب ـ السنةم 

يرررررة الوال رررررة العومرررررة ابالتفررررروت، وندعررررر  األمرررررة يف الععرررررو  األون مرررررن العرررررعوبة إن الرررررذ و و شرررررر  يف نهل
والتروبعي،. واتبعرري م واأل مررة والفق رروء والعلمرروء وا رردثي واتفسررر ن نلررد افررتالل مررذاه  م، ندعرروا نلررد 

لنظروم الربترو  نن ال تعلك اترنو لألمومة اليربل، وال جتوك توليت و  اياة اتملية،  ذل   اياة الروكا و يف ا
ألن هلو  الحيوم م ل  الحيوم اجموم. ونلرد هرذا دلر  األدلرة العرعيعة مرن اليتروب، والسرنة وهرجل 
يررررروهرو يف داللت رررررو و قتضررررريه العقرررررل والقيررررروق، واحليمرررررة يف فلقرررررة اتررررررنو وتيو ن رررررو النفسرررررجل والسررررردي، 

القرروو، إذ تلقترره األمررة ري ررة إن حررد    ررعيك ال يررو ي مررردودو، لرريا في ررو شررجلء مررن و واالنةاحلرروم ات
ون إال التوريي  يف احلرد   الن روي ونمرو القرول اتعرو د الرذي حردمل مترأفراد دابلق ول واتعةحلرون ال  ر ر

فليا له دليل  عيك من اليتوب والسنة، برل هرجل شر  وم مرن اريت رود بعرو نفرراد األمرة، نو نفعرول مرن 
 .4ال  نظر إن نمله وال رتج بفعله

 
 لدين  يبكماثنيا م سلطنة عز ا

قر  السرل و  اتل  اتعرز  ويل  يرن ن  ر  يف الواقر  لتون نر  معر السل ون ن  ر  الة مرو  وتلقر  ابل
نفرروذاد إذ  وريررد مررن هررم ن رررب ونقرردم ونقررد  و ن ررب نمررراء اتموليرر  اررنود نو نقرردم م فدمررة، نو نقررواهم ميونرة 

ت نو ية يف نظرروم التررد ج اتملررو جل ريعلرر  منرره م ررل فررو ق الررد ن نق رروي والظرروهر بيررربق وهررذه احلولررة اجارر
بعو اتف في م ل نيب ا وان يف  توبة الناوم الزاهروإ  رت م ن  ر  بضرع  النفروذ والورو ة ونن األمرراء يل 
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ترروك بعررفوم ميغرر  نن احلرروادمل دلرر  نلررد نن ن  رر   ريررل 1 نتي رروه إال ليررجل  تمينرروا مررن نزلرره مررل شرروءوا
ن حلعي  الويعية  مرو  عرو ه بعرو اترف في، و  ردو نن ناب ا وارن السيواة واحلزم والواونة، ويل  ي

نفسرره قررد شررعر اب  ررأ الررذي وقرر  فيرره حينمررو و رر  ن  رر  ابلضررع  يف  توبرره النارروم الزاهرررو، إذ ننرره نررود 
وااررررتد ك ذلرررر  يف  توبرررره اآلفررررر: اتن ررررل العررررويف، فمررررد  ن  رررر  فيرررره وو ررررفه ابلداينررررة والعرررريونة والعقررررل 

ن  الرررريت واري رررر  وعررررو ل واتوررررو اتنررررذ دولررررة اتموليرررر  مررررن ف ررررر اقررررق، وإذا تنوولوالسيواررررة، وننرررره انقرررر
ام االنرررراب يف   السرررل ون ن  ررر ، جنرررد نهنرررو تتم رررل يف مد ررردام اال ررروبيي والعرررلي يي يف ا رررو ج، ويف ثرررو 

 .2الدافل ن ف ر كمال ه اتمولي  يف دافل ال الد وفو ري و
ب  ن وب االنرةال ابلنظروم الد رد يف معرر، وانسرلي   فو نمراء ـ اخلطر االيوب والصلييبم  1

نن ررررو دموررررق واليرررررك والورررروب  والعرررر ية وغ هررررو مررررن ةتليومررررو التوبعررررة هلررررو يف الورررروم ون رررر ك يف الورررررت 
األواز اجارالمجل قرواتن متنوكنترون، والايم الوروم و  ريمن نلي رو األ وبيرون، ومعرر وريم رو اتمولير ، 

ن ررعوب السررل ة الوررررنية ونن اتموليرر  دفررالء نلرري م، وننررره ال بررد مررن اختررروذ وقررد انترررب األ وبيررون نهنرررم 
، وشررنوا محلررة ننالميررة مر ررزو نلررد اتموليرر  وقررولوا  هنررم هررم الررذ ن 3إريررراء حواررم جنررودو اتيرروه إن جمو   ررو

ع و، دعوا للمل  الفرنسجل اب روج من معر حيود ممعرود يف الفد رة الريت نن وهرو هلرم وتلر  الريت تع رد بردف
، وتررو توريرره إن اجمررو ام الالتينيررة يف الورروم نمررل 4وننرره لرروال ريوررع م تررو نفلرر  لررو ا مررن ق ضررة اتسررلمي

نلرررد بررر  ا رررالل وإاث و الفرررص والقالقرررل يف الوررررت اجارررالمجل، ونمرررو اتموليررر  ال عر رررة فقرررد وريررردوا نهنرررم 
د حلررفول النيررل، وننرره لرروال ن ررعوب الفضررل األول يف إحررراك النعررر نلررد لررو ا والتنييررل برره وبقواترره نلرر

، حررل و رررف م ابرررن وا ررل  هنرررم  رررونوا داو رررة 5اريت ررودهم يف اتنعرررو و وفو اررريو  مررو ل النعرررر للمسرررلمي
، ودافعرروا نررن امرروم األ رروبيي هلررم إبفررالء لررو ا ممعررود يف مولرره،  هنررم  ررونوا خيوررون إن قتلرروه نو 6اجاررالم

و قروم حبملرة  رلي ية ريومعرة حلرد اتسرلمي قرد ال  سرت يعون نبقروه يف األارر نن ت رو  اث ررو العرويل اتسريعجل 
، فو ة ونن لو ا يل  ين ا وابد يف فرنسو، فعس  وإمنرو يف نمرم الغررب األو ويب والوررت الالتير  7دفع و

ن ضود ، ن هم يل  نسروا بعرد مواقةفره  تو انوروه  ابرن مروالهم العروحل ن روب يف حق رم ويف كوريرة نبيره شرارو 
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مرم ، ونهنرم  1ءام ،  ون من الضرو ي وحل  حد هلو ق ل نن  فل  الزموم من ن د  م و   شالد  من إاو
 . 2بتيلع م منه إمنو انقذوا معر من مفواده وم وذله ، ولذا ف م  رون نهنم نحق ابتل  من غ هم

: ففرجل هررذا الوقر  الررذي  رون فيرره لـويس التاســع واســتغالل كرصـة النــزاع بــني املســلمني -ن
مجل منقسمود نلد نفسه  ون اتل  الفرنسجل يف نيو  سعد لتألي  محلة ريد ردو مردل الورت اجاال

إن امررتالك ال يرر  اتقرردق. وحررري ابلررذ ر يف هررذا ا ررول نن اتسرريعيي يف اتعوقررل الالتينيررة يف اررو  ة 
العرويل ونلد  نا م لو ا  ونوا  د  ون حقيقة احلول يف معر والووم و رونوا ملمري إتومرود اتمرود  حروال 

اجاررالمجل اتضرر ربة إابن فررةو األنتقررول هررذه ، إذ اررال لررو ا يف  اررولته إن شررع ه نن هررذا الوررقوت 
، وةررو  رردلنو نلررد اهتمرروم  4لتعررو و مررو فسررره يف معررر يرره،  مررو وريررد الفر ررة موات3قررد انعررش آمولرره

ربيي الغرررررب اتسرررريعجل مبررررو  ررررون جيرررررل يف الورررررت اجاررررالمجل مررررن نحرررردامل وقتررررذاك نن اتررررف في الغرررر
اتعو رررر ن هلرررذه الفرررةو نم رررول ريوانفيرررل و وترررالن وولررريم دي غريرررجل، وولررريم دي شرررو تر، ومرررل ال رررو  زي 
وغ هم، قد تت عوا مراحل ا الل بري معرر والوروم، وارالوا الي ر  مرن يررول احلرول بين مرو ةرو ال 

تع ينرررو فيررررو  تقررل قيمتررره نمرررو فلفتررره لنرررو اتعررود  اجارررالمية يف هرررذا الورررأن، وهرررجل فضررالد نرررن ذلررر 
، مرن هنرو  تضرك نن م مرة 5واحلعة نن هذا النزاو مرن وري رة النظرر اتسريعية ونرن موقر  لرو ا منره

اتلر  لررو ا التوار  يف هررذه الفررةو ابلرذام الرريت قروم في ررو ا ررالل بري برر  ن روب يف الورروم واتموليرر  
والردهوء ، نسروه نن يف معر هجل ااتغالل الفر ة ، وترق  األمو  نن     ، واختوذ ف ة السيوارة 

 .6 عود من و اء ذل  مو فوته يف محلته الفوشلة نلد الداي  اتعر ة

 :ب ـ دردد السفارات بني ملو  مصر والشا  ولويس التاسع

هيررذا ترررددم الراررل وتعررددم السررفو ام برري  ررل مررن نمررراء معررر والورروم وبرري اتلرر  الفرنسررجل يف 
ن مررو مينيرره ابلونررود اتغر ررة ممعررود يف  سرر ه إن ريون رره ، نيررو ويف غ هررو مررن بررالد الورروم ا تلررة و ررل م

ولينرره اخترروذ ايواررة احلررر  واحلررذ ، متوفيررود يف ذلرر  مومتليرره نليرره اتعررلعة اتسرريعية ق ررل نن  تيررذ 
قرررا اد حودررود ، فقررد  ررون بواررعه اجنضررموم إن نحررد الفررر قي نو الوقررول موقرر  احليررود نو نن  سررتمر 

، نلررد ن ررة حررول ، يل 7يف ااررتةال قررول الفررر قي إن نقعررد حررد ةيررننلررد ايواررة متأ ريعررة نمررالد 
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 يد لو ا  ستقر يف نيرو حرل ن ارل إليره النو رر  وار   روح  دمورق وحلر  م عروثي مرن ق لره 
 سألونه نن  ق  إن ريون  موالهم يف قتوله حلد اتمولي  ال عر رة الرذ ن قتلروا قر  ره السرل ون اتعظرم 

إذا  رررول  معررره إبنرررودو بيررر  اتقررردق الررريت  ونررر   ررر  إمرتررره آنرررذاك إن  تو انوررروه وتع رررد لررره النو رررر
،  ون السرل ون نرز الرد ن آ  ر   راقر  األحردامل نرن   ر  وقرر  مواري رة ا  رر األ رويب 1اتسيعيي

مرررة األ ررروبيي ، إفترررو  ابالتفررروت مررر    رررو  نمرررراء اتموليررر   ررر يود قابل ررررت السرررلمية نوالد وحرررل ميرررتص ن
و من نمره من ب  ن وب ، هو األشرل موارد برن اتسرعود برن اليومرل امرد ونقومره  غ اد يف العوشر 

لييررون شررر يود لرره يف السررل ة ، فيونرر  اتنوشرر  والتواقيرر  واتراارريم خترررج نن مررو ، وخي رر   ً  اررل وغ
، و  ردو نن آ  ر  2ابدي مو نلد منوبر معر وننموهلو ، وحُلرب  هلمو السية نلد الدغن  ، والد اهم

م  ن وء اتفووحلوم بي اتل  النو ر ولو ا التوا  ، وفوجل وقوو تقو ب ن رويب  رلي  ، فأ ارل نل
إنررذا  ان اتلرر  لررو ا التوارر   نرره اررول  ُقرردم نلررد قتررل األارررل العررلي يي الررذ ن مرروكالوا يف معررر 

ت اررراح م ، منرذ نايم احلملررة العررلي ية السروبعة نلررد دميررو  ، وهرم ابنتظررو  دفرر  الفد رة اتقررر و جمررال
إن قوم  ي نمل نردا جل حلرده ونبردل يف الوقر  نفسره اارتعداده لتعرد ل معوهردو دميرو  والتنروكل لره 
نررن نعرر  الفد ررة اتقررر و مقوبررل  ولفرره معرره حلررد النو ررر  وارر  ، غرر  نن اتلرر  الفرنسررجل يل  وررأ نن 

يرررة نسرررير ة  لترررزم بورررجلء حنرررو ني مرررن ال ررررفي وإن  رررون  رررفثر التعرررول  مررر  دمورررق ترررو هلرررو مرررن نمه
، وتررو  ررأا  3وايواررية ، ليررن  ررون لزامررود نليرره نن  فيررر يف نارررل العررلي يي الررذ ن مرروكالوا يف معررر

النو ر  وا  من إاتق وب اتل  لو ا التوا  ، كح   يوشه حنو معرر ، ونسرجل كنمروء ال عر رة 
ديعررود ، وفرررج  فالفررومم الدافليررة ، وتيتلرروا و اء آ  رر  لعررد الزحرر  األ ررويب الررذي هرردد مسررتق ل م

آ  رر  مرررن القررروهرو نلرررد  نق الررريش اتملرررو جل للتعررردي للتقررردم األ رررويب ، لينررره فورررجل مرررن نن  قررروم 
العلي يون مب ودة دميو  مرو نفرل، مستغلي فلو معر من اتدافعي نن و فرأمر مردم ثغرهرو ، حرل 

يرل  سرين و العريودون من القرش نلرد شروما الن  واعُفرب  له ، ويل   ق من اتد نة اول الوم  ون
 .4وحلعفوء النوق، ودوهو ))اتنوية((

 
: والتقرد اليورون األ رويب واتملرو جل يف العوشرر مرن ذي القعردو معركة بني املماليـك واأليـوبينيـ  2

م ننررد الع واررية برري مررد نيت بل رريا ، والعرروحلية، إنتعررر في ررو النو ررر 1251هررر  ال ولرر  مررن شرر و  648
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 ة ، نلد الرغم مرن اات سرول اتمولير ، غر  ننره حردمل نن فرقرة مرن ريريش النو رر  وا  ، يف بدا ة اتعر 
 وا ، وهم اتمولير  العز ز رة ختلر  نرن مواقع رو يف غمررو القترول واحنروكم ، برداف  الععر ية اتملو يرة إن 

نو ررداد ، وتررو يل  يررن النو ررر  وارر  مورر و اد ابلورراونة، يل  ل رر  نن تراريرر  والذ ابلفرررا  1الرريش اتملررو جل
،  رررون هلرررذه اتوقعرررة نثرهرررو 2إن برررالد الوررروم، يف حررري نرررود اتموليررر  يررروفر ن ومع رررم األاررررل إن القررروهرو

ونمهيت رررو يف ت  يررر  ن  رررون دولرررة اتموليررر  ال عر رررة النوشرررة، فقرررد إارررت مر آ  ررر  إنتعرررو ه هرررذا، فأ ارررل بعرررد 
زحرر  حنررو بررالد الورروم للسرري رو ، ن قررر  ال3شرر ر، رييوررود، بقيررودو فررو ق الررد ن نق رروي، ااررتون نلررد غررزو

نلي ررو، وليررجل  ضررمن الناررو  ت مترره حرروول ااررتق وب لررو ا التوارر ، وونررده إبن و رره بيرر  اتقرردق فررو  
، ومرن ري تره  نل النو رر  وار  نفسره مضر راد لننتمرود نلرد حلير  4إاتيال ه نليه مرن النو رر  وار 

فو و إن نيرررو  عررررد نلرررد لرررو ا قررروي  ضرررمن لررره العرررمود وإارررتمرا  ة العرررراو مررر  اتموليررر ، فأ ارررل اررر
 .5التوا  التنوكل له نن بي  اتقدق، مقوبل احلعول نلد مسوندته

 
ااتغل لو ا التوار  هرذا العرراو اجارالمجل تعرلعة العرلي يي، وجنرك  ـ حتالف مملوكي ـ صلييبم 3

م 1252هررر 650يف الضررغز نلررد آ  رر ، فررأملق ارررا  األارررل العررلي يي، ن نقررد ال رفررون معوهرردو يف 
 مدل منوونو النو ر  وا ، ريوء في و:

 ر وافق آ    نلد إمالت ارا  بقية األارل العلي يي.
 ر إنفوء لو ا التوا  من بقية ات لش اتت قجل نليه من الفد ة.

ررر ونررد آ  رر  اتلرر  الفرنسررجل  ن  عيررد للعررلي يي  ررل ةليررة بيرر  اتقرردق الرريت  ونرر  متتررد شرررقود حررل هنررر 
 .6األ دن
التعول  اتملو جل ر العلي  يل  فد إن شجلء من النتو ج إذ بعد توقي  اتعوهدو إتفرق  رل مرن آ  ر   غ  نن

ولرو ا التوار  نلرد القيرروم حبملرة مورة ة ل رررد النو رر  وار  مررن برالد الوروم، و ررون مرن اتتفرق نليرره نن 
بين مرو، و قروم اليورون  ستون لو ا التوا  نلد ايفو، يف حي  ستوت آ    نلرد غرزو، ن  رتم االتعرول 

. وتنفيرذاد هلرذه ا  رة فررج لرو ا التوار  نلرد  نق نلر  7بعد ذل  ماوم موةك نلد االمو ام األ وبية
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، بينمررو تقرردك الرريش 1ومخسررمو ة مقوتررل إن ايفررو وااررتون نلي ررو دون مقوومررة و ونرر   رر  احليررم األ ررويب
 العوحلية، و  دو نن النو رر  وار  نلرم  ن روء اتملو جل بقيودو فو ق الد ن نق وي، حنو غزو، ونسير يف

هررذا التعررول ، ومررو ننررده مررن ف ررز ل رررد األ رروبيي مررن بررالد الورروم، فتعرررك نلررد وريرره السرررنة، ليعررول 
دون إلتقروء احلليفرري، فأ ارل قرروو نسررير ة مرن ن بعررة آالل مقوتررل نسريرم نلررد تررل العارول قرررب غررزو، 

. وبفعررل ارري رم 2ن ايفررو الاررتعودمو مررن  ررد لررو ا التوارر وبعررد نن ارري رم نلررد هررذه اتد نررة، إ ترردم إ
األ رروبيي نلررد غررزو يررل اتموليرر  يف العرروحلية، وي رررم برري ال رررفي بررواد  إحتيرروك وااررتمر  ررل من مررو 

نحلررع  اتواري ررة اتيورروفة وشرريية الوقرروو، ليررن العررلك ل برري ال رررفي يف نوا ررل   تعفررز ابآلفررر، حررل
 .3نلد السوحة السيواية؟ م، فمو الذي تغ 1253هر 651

 
الواقرر  ننرره يل  قررد  للعررداء برري األ رروبيي واتموليرر  نن  ـ اخلليفــة العباســي وســعيي   الصــلحم 4

 سررتمر يف هررذه اآلونررة وذلرر  بسرر   ي ررو  ف ررر ريد ررد هرردد اتسررلمي ديعررود يف الورررت األد  وت لرر  
ل  مال ع م قرب بغداد، ويل   رق مرن قروو اتغوت الذ ن ا تسعوا العرات وو  ي و من م نن  تعدوا وهو 

يف العررويل اجاررالمجل مييررن نن ترردنم ا ليفررة اررول الورروم ومعررر، فأنررود ا ليفررة تسرري   ارروله جنررم الررد ن 
، ومتيررن  اررول ا ليفررة مررن نقررد  ررلك 4ال ررود ا جل جنررودو العررلك وت  يترره برري النو ررر  وارر  واتعررز آ  رر 

 بين مو تقر  فيه:
  بسرل ة آ  رر ، وبسريودو اتموليرر  نلرد معررر وبرالد الورروم حرل هنررر األ دن نلررد رر إنررةال النو رر  وارر

 نن تدفل مدن غزو وبي  اتقدق وغبلا والسوحل الفلس ي   له يف حوكته.
ررر إنررةال اتموليرر  بسرريودو األ رروبيي نلررد بقيررة بررالد الورروم والواحلررك نن موريررة الرنرر  الرريت ناث هررو اتغررول 

إبجتوه العويل اجاالمجل، ونف و  وحويت م ريعل  ال رفي  ستاي ون بسر ولة  نثنوء كحف م من ريول آايو
لدنوو ا ليفة، و ون اتعرز آ  ر  قرد اارتغل إنتعرو ه نلرد النو رر  وار ، وإكدايد ف رر اتغرول ومد ردهم 
لرر الد الورروم ومعرررر، فررتيلص مرررن شررر يه يف احليرررم، وهررو األشرررل موارررد، فعررذل إدررره مررن ا   رررة، 

. وم مررو  يررن 5ل ابلسررل نةقم، وااررت1252هررر 650انه يف قلعررة ال ررل وذلرر  يف نرروم وقرر و نليرره، وارر
من شجلء فقد إتضك للمل  الفرنسجل والالتي  ننه بوا  اتسرلمي يف معرر والوروم إذا إ ردم ري رودهم، 
واتفقرر   لمررت م، نن  رردفعوا نررن م ف ررر المونرروم العررلي ية ونن  عملرروا نلررد مضررو قت و بوررل الواررو ل، 
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م مب وبرررة حلرررربة وري ررر  إن 1253هرررر نبر ل 651العرررلك الررريت ل بررري النو رررر واتعرررز آ  ررر  يف  رررفر و رررون 
ه، إذ ننره نات  الفر رة للنو رر  وار  بعرد نن فررغ مرن دير  فسرقل  القول العلي ية وإن لو ا التوار  ن

م  رل مرن النو رر ، و رون مرن ال  يعرجل نن   ردن العردام بري قروا1د اود قوايود  جمو  وغل ابله، لتلقي الفرن
 وا  ولو ا التوا ، بعد نن  و  األف  نن نيوته واختذ من نمراء معر حلفوء لره حلرد فعروم م يف 
الوروم واروند نلرد ذلر  ن ضرود نن قروام  روح  حلرر   ونر  تررابز ق ولرة غرزو نلرد مقربرة مرن اتعسررير 

قدمررة نو بدا ررة لسلسررلة مررن العررلي  ايفررو، ومرر  نن هررذا العرردام يل  يررن فيرره معر ررة حودررة، إال ننرره  ررون م
اهلامررروم الورررد دو الررريت ارررتييل و القررروام النو رررر ة للعرررلي يي ووالايمرررم بعرررد إقررررا  العرررلك بين رررو وبررري 

حدمل بري الوروم ومعرر إال ننره احلر ر  . لقد فول لو ا التوا  يف االاتفودو من اجنوقوت الذي2معر
م جمروحررررود يف  1254نيسررررون  24هررررر 652اررررنة نفرررر اد العررررودو إن فرنسررررو، فغررررود  فلسرررر ي يف  بيرررر  األول 

 رامته ونزته و رباي ه بعرد هزميتره يف معرر، و رون ذلر  إ رذاغد إبحلرمعالل الررو  الفرجنيرة العسرير ة ومومرو 
 .3فيمو بعد يف وق   ون  تيوبد فيه مو  النزو األف 

ل ون آ  ر ، ومرن اتورو ل الريت انةحلر  السر ـ مترد القبا ل العربية ضد املماليك   مصـرم 5
م. مرن اتعررول نن الق رول العربيرة 1253هجل ثو و بعو الق ول العربية نو مو  سمد ابلعرابن يف معر انة 

ااتومن  معر بعد الفتك اجاالمجل وأتثرم ابل يأرة اتعرر ة الز انيرة، ونفرذم تتعرول ترد جييود إن شرع  
م إارررم العررررب اتزا نرررة، و رررون هرررفالء ك انرررجل مسرررتقر، وال اررريمو يف نقررروليم العرررعيد والوررررقية ونملرررق نلررري 

األنراب  قومون بفالحة األ د نلد مقربة من القرل القدمية اآلهلة ابلفالحي من نهوت الر الد، غر  ننره 
 الحررظ نن هررفالء األنررراب  ررونوا  تمتعررون مبر ررز إريتمررونجل ننلررد مرت ررة مررن الفالحرري بسرر   اتسرروندام 

وق  احلرب وال ايمو إابن احلروب العرلي ية و رون مورو   العررابن تقر  احلربية اليت  ونوا  فدوهنو للدولة يف 
نلررري م ت عرررة حفرررظ النظررروم يف القررررل واأل ايل  رررذل  مسرررومهت م يف اجنتررروج الز انرررجل ودفررر  ا رررراج، و رررون 
تعسرر  نمررراء اتموليرر  يف  د ررد نمثررون اتنتارروم الز انيررة وإحتيو هررو والتالنرر  يف ناررعو هو نحيرروغد، مررن 

اليت دفع  مفالء اتزا ني العرب إن القيوم ب و ام متعددو مول الععر اتملو جل وهرذه ال رو ام  األا وب
نرفرر  يف اليترر  اتعو رررو اباررم ))فسررود العرررابن((، و ونرر  تنت ررجل يف العررودو مزميررة العرررب، نظررراد لربانررة 

ورو   رد  يف نعرر اتمولير  ، وجتر د العررب مرن وارو ل الردفوو اترفثرو، ففرجل من4اتمولي  يف فنون القتول
فال ميين نحداد من العرابن وال من الفالحي نن  ر   فرارود فإمنرو  عردهو للييونرة  تلسرود  …ريوء مو  لد:

وال  يررون هلررو مرت  ررود وال اتسرر ود، و ررن هلررم مالقيررود مراق ررود، فمررن فعررل ذلرر  فررونتقم منرره مبررو  دنررو معوق ررود وال 
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تعو ته وال ااررتيدانه وتفقررد مررن ابألقرروليم مررن جتررو و و ررنونة ااررنرره وال متيررن م مررن محررل السررال ، وال ابتيو
فيررذ ابلقيمررة مررو ننررد التاررو ، ونقمرر  بررذل  نفررا الفاررو  ونفرررم غ  العررذاب نلررد مررن نفرررم لعمررل ذلرر  

وال مييرن نحرداد مرن العررابن  مير  الوريره الق لرجل نن  ر ر  فرارود  …. وو د يف منوو  آفرر مرو  لرجل:1النو 
ومرررن وريرررد مرررن  …و يفرررجل برررذل  األ ررردي اتعتد رررة فرررإن اتعرررلعة ترررنع م مرررن   ومرررو مقتضرررية وال  قتنيررره 

العرابن فول  اتراوم الورر   مرن منعره مرن   روب ا يرل  و نرود مرن  رون حلررب ننقره ون هقره مرن الر  ش 
عرررب ، و رريرر  نارر وب العررراو القررو م برري ال2مبررو ن هقرره ل جترر  برره نم ولرره، وال  تسرر  ألحررد يف الورررت جمولرره

واتموليرر  إن نن اتموليرر  الررذ ن ناررتولوا نلررد احليررم يل  يونرروا مررن نهررل الرر الد وإمنررو  ررونوا جمرررد وافررد ن 
ألغراد حربية، فعس ،  مو نهنم يل  رت  وا م  الوع  اتعري بروابز اتعوهرو والنسر  ويلروا منعرزلي 

وو نرن معرر ومحو ت رو مرن ننردا  و للممولير  دو  فعرول يف الردف نن نفراد الوع  ومر  ذلر  فإنره إذا  رون
فإن للمعر ي والعرب دو هم ن ضود يف الردفوو برنفا القرد  الرذي  رون للممولير  ولرذل  فقرد  نل العررب 

، فقومرر  ال ررو ام حلرردهم وناررتيدم اتموليرر  يف قمرر  تلرر  3نهنررم نحررق مررن اتموليرر  الغرررابء حبيررم معررر
واو ل قترل وتعرذ   معروفرة يف ذلر  الع رد وقرد  ال و ام واو ل متعددو تن وي نلد القسوو والق ر، من

ندم هررررذه السيواررررة إن هارررررو نرررردد   رررر  مررررن اتررررزا ني إن اترررردن اليررررربل بغيررررة التسررررول نو السرررررقة نو 
اجشةاك يف اتنوكنوم واجحل راابم الدافلية اليت  ون  بري نمرراء اتمولير ، و ونر  دوافر  تلر  ال رو ام 

الررررداف  السيواررررجل واررررعجل بعررررو الق و ررررل العربيررررة للقضرررروء نلررررد حيررررم اقتعررررود ة وايواررررية، وال شرررر  نن 
اتمولي  ولارد  دو فعرل لرد  م ةرو ريعل رم  سرتيدمون ايوارة العنر  والقسروو يف قمر  ال رو ام فوفرود نلرد 
اررل وهنم ونول ونف ررر ثرررو و قرروم مررو األنرررراب نايم اتموليرر ، هررجل ال رررو و الرريت قرروموا مرررو يف ن ررد السرررل ون 

م وناررر وب هرررذه ال رررو و ترريررر  إن نوامرررل اقتعرررود ة وايوارررية  مرررو 1253هرررر  651نررروم   مرررو ة ن  ررر  ال
نالفنو، فوتمولي  منذ نن ننتعروا نلرد األ روبيي يف وقعرة الع وارية وتردفل  ا الفرة يف  روحل م انتقردوا 

د ريرررة نن  نن الرر الد ومررو في ررو  رررو م هلررم وال منرروكو، ف ررولغوا يف الفسرررود واالاررت تو  وكايدو الضرررا  ، إن
بعررو اتررف في نم ررول اتقر ررزي ونيب ا واررن، فضررلوا نلرري م العررلي يي وقررولوا لررو نن الفرررنج مليرروا معررر مررو 

.وهرررذا  رررالم ال  سرررتقيم نمررروم الوقرررو   التو خييرررة فرررولفرنج ترررو متينررروا مرررن ثغرررر دميرررو  يف احلملرررة 4فعلررروا فعل رررم
ن ننمرررول الفررررنج يف  ت نرررو اد مررر، وفعرررلنو   ررر  العررلي ية، نملررروا مرررو تقورررعر منررره األبررردان وتوررري  منرره الررررؤق

السرروبقة نررن احلررروب العررلي ية، وقررد حرروول بعررو اتررف في نن  قرردم لنررو  ررفعوم التررو    اتملررو جل بلررون 
ناود مظلم قول، وم  انةافنو ابحلقيقة اتراو نن متزقرود  رون  قروم بري موا ر  ا تمر  يف ن رد اتمولير  وبري 
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م ووالءمررم اتتعررددو، فررإن إشررراقة مررن اجميررون ت ررل نلينررو ومشونررود تضرروء يف دهرروليز األمررراء اتموليرر  ننفسرر 
الررررذام لرررردل هرررررذا القو ررررد نو ذاك، ننررررردمو ميررررا اجميرررررون شررررغول قل ررررره، ورررررراك القررررررآن فيرررره  و  ال رررررود 

ودو واالاتو ود، إن من التا  نن ننسد الدو  الرا د الفذ الذي قروم بره الظروهر بيرربق واتظفرر ق رز يف قير
ريررريش إارررالمجل وقررر   رررول ود الوررروم  يف وريررره الزحررر  الترررةي، الرررذي  رررون  سرررت دل نقيررردتنو، وداي غ 

ذل   له من الوريود، و ون  النتياة إندحو  الغزاو وهزمية اتعترد ن بوحردو العر   ت روملونمتنو و سد جري
الظلمروم وم ل رو معرويل .إن معر رة نري ريرولوم مت رل معلمرود مضريأود يف فضرم 1وداف  اجميرون العرودت اتتري

نفرررررل،  تعر ررررر بررررالد الورررروم مررررن اتوررررروو العررررلي  يف ن ررررد اتنعررررو  بررررن قررررالوون واترررردا ق الرررريت بنيرررر  
واتيوترر  الرريت نوقفرر  واتسرروريد الرريت شرريدم و ررر  ا رر  والرررب واترمحررة، واحلر ررة العلميررة اتواررونية الرريت 

م والررذه  وابررن   رر  واتررزي والسرر يجل واتقر ررزي قودهررو نلمرروء ذلرر  الععررر،  ررولنووي وابررن تيميررة وابررن القرري
 وابن فلدون والسيومجل وغ هم    ، وهذا مو اول نعرفه يف هذا اليتوب إبذن هللا تعون.

احلقيقرررة هنررروك جترررووكام حررردث  يف ن رررد اتموليررر  من رررو اارررتيدام العنررر  الغررر  مررررب  حلرررد اتعو حلررري ةرررو 
نهل معرر يل  رحلروا بسرل ون مسره الررت، ويلروا إن نن مروم ولادم  دو فعل نيسية قول نبو ا وان: إن 

السرررل ون ن  ررر  وهرررم  سرررمعونه مرررو  يرررره حرررل يف وري ررره إذا   ررر  ومرررر ابل رقررروم، و قولرررون ال نر رررد إال 
.وترزنم تلر  ال رو و الورع ية شرر   نلروي وهرو حعرن الرد ن برن ثعلر  2ال وغد   يسود مولوداد نلرد الف ررو
، ونقروم دولرة 3 ن مل  معرر جير  نن  يرون للعررب ولريا للع يرد األ قروءالذي مم  يف السل نة، و ر  

نربيررة مسررتقلة يف معررر الوارر د، ويف من قررة الورررقية ابلوريرره ال عررري و ونرر  قونرردو هررذه الدولررة بنررواحجل 
الريت هرجل  دالفيوم يف بلردو تعررل برذ وو اررايم نو ذ وو الورر   ))نسر ة إليره(( وتقر  بري النيرل وترنرة اتن ر

. واتعررل الوررر   حعررن الررد ن ابتلرر  النو ررر  وارر  األ ررويب  رروح  الورروم   لرر  4ر  وارر اآلن حبرر
مسررروندته يف او برررة ن  ررر  يف ذلررر  الوقررر ، إذ  ونررر   ارررل ا ليفرررة اتستععرررم قرررد تررردفل  حلسرررم النرررزاو 

ي، بين مو و ون العرب  ومأذ يف   رو من الرريول وا يل واترول بفضرل هللا ن مورو  ت م يف حرروب العرلي ي
فيونرروا رييوررود   رر اد والتفرروا حررول كنرريم حعررن الررد ن وحلفرروا لرره، واحلرر ر السررل ون ن  رر  نن  راررل محلررة 

نق وي وذلر  فيمرو   ردو ت و تره  هأتد  ية للقضوء نلد هذه ال و و، ومن نا  نن  سند قيودمو إن منوفس
توريررره إن الوررررقية حيررر   احلربيرررة، وفررررج نق ررروي مرررن القررروهرو ىمسرررة اآلالل فرررو ق مرررن فررر و اتموليررر  و 

 ونرر  ن رررب مظرروهر الععرريون، ونلررد الرررغم مررن قلررة نرردد اتموليرر  ابلقيرروق إن العرررب، تغلرر  اتموليرر  
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، غر  نهنرو 1م1253دهم نق وي، ومدم  اتقوومة العربية يف بل ريا ارنة  بس   تفوق م احلريب وم و و قو
 ونقررروم حيومرررة مسرررتقلة هنررروك ويل يرررل حعرررن الرررد ن مليقرررود بقيررر  نلرررد حوهلرررو يف معرررر الواررر د، حيررر  

 ررتمين ن  رر  ومررن ريرروء بعررده مررن اررالمي مررن القرر و نليرره إن نن فدنرره السررل ون بيررربق ال نررد قرردا ي 
، و يفمررو  ررون األمررر يف هنو ررة األمرر  حعررن الررد ن، فرروت م هنررو نن ن  رر  2وقرر و نليرره وشررنقه ابجارريند  ة

، وذ رر اتقر رزي يف السرلوك نن 3  وااتقرا هو يف معررتغل  نلد نحد العنو ر ات ددو بقيوم دولة اتمولي
 .4من نتوج ثو ام العرب حلد اتمولي : نن ت دد مشل نرب معر ومخدم درمم من حينأذ

 
ــي املماليــك ومقتــل الفــارس هقطــاام  6 ومررن العوا ررق الرريت هررددم حيررم ن  رر  ـ خطــر يمال 

ا فيفرة مرن تروري ق الد ن نق وي و ون ن     ودولته النوشأة، ف ر كمال ه اتمولي  ال عر ة وكنيم م فو
هذه ال و فة لعلمه بقومرو وف رهرو، ومرن ن نفرذ  عمرل نلرد تقو رة نفسره، فأنورأ فرقرة مرن اتمولير  نرفروا 

ق رز اتعرزل غ  رود للسرل نة مبعرر، ن يل  ل ر  نن نفررج  هابتعز ة نس ة إن لق ه اتل  اتعرز   مرو نري ةلو ر
اتلر  األ رويب ال فرل موارد شرر يه يف احليرم، وانفررد  لينرومم  ز ررو الروحلرة، ونرز اتمولي  ال عر ة من ث

، نلررد نن هررذه اجريررراءام  ل ررو يل تيررن إال جمرررد احتيومرروم شرريلية يل تقلررل مررن ف ررر نق رروي 5ابلسررل نة
جيمررر  اتف فرررون نلرررد نن نق ررروي و رررل إن قمرررة ا رررد فعو رررود بعرررد تغل ررره نلرررد ثرررو و و وكمال ررره ال عر رررة، 

رب، ون  ك ال  ظ ر يف ميون إال حوله حرق نظيم من الفراون اتسلعي  أنره ملر  متروج، و ونر  الع
قعره وال  سرميه تننفسه ترل نن مل  معر ال شرجلء ننرده و رون   ر اد مرو  رذ ر اتلر  اتعرز يف جملسره و س

ود  التو خييرررة ، وتلقرررجل اتعررر6إال ن  يررود، وقرررد بلرررش ذلررر  اتعرررز فيرررون  غضرررد ننررره لي ررررو فوداشررريته ال عر رررة
الضرروء نلررد القرروو الرريت  ررون ميو ارر و و تمترر  مررو نق رروي، فرروتقر زي  قررول ننرره: واريتمرر  اليررل نلررد ابب 
األم  فو ق الد ن نق وي، وقد ااتون نلد األمو   ل و، وبقي  اليت  إمنو ترد مرن اتلر  النو رر وغر ه 

 نمراد إال حبضو  نق وي. إليه، وال  قد  نحد  فتك  توابد وال  تيلم بوجلء، وال  ربم
، وابرن تغرري برردي  قرول ننره: فإنره  رون نمرره قرد كاد يف العظمرة والتفر  نليره اتمولير  7لي رو فوداشيته

ال عر ة و و  نق وي اتذ و   ر   ابلووو ش وغ ه من شعو  اتل  وحدث ه نفسه ابتل  و رون ن رعوبه 
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وجيرره مررن نحررد نمرر ام ال يرر  األ ررويب، وهررجل ابنررة اتلرر  ، فيمررو بيررن م ونملرروا نلررد تز 1 سررمونه اتلرر  الررواد
، قررول الررذه  2اتظفررر تقررجل الررد ن امررود ملرر  محرروو، بررل إهنررم آتمررروا نلررد قتررل ن  رر  لييلررو الررو ألق رروي

ننرره: فعظررم، و ررو  غ رر  اتمليررة للمعررز و ررون ب ررالد شرراونود ريررواداد، ملرريك الورريل،   رر  التعمررل، نبيرر  
لومرود نماروال نلرد السرل نة، بقرجل،  ر ر  يورود و ه إق ونه اجايند  ة، و رون م ل  د نو ، ونق   من دل

يف دا  اتل ، وال  لتف  نلد اتعز، وأيفذ مو شوء من ا رزا ن، حبير  إنره قرول: افلروا ت القلعرة حرل 
، وف م من و اتعز ننه مست دل جكالته من احليم فقرا  الرتيلص منره، 3ننمل ُنرق بن   وح  محوو مو

واتفررق مرر  ةولييرره نلررد ذلرر  ون اررل إن نق رروي  سررتدنيه مومهررود لرره ننرره  ستورر ه يف م مرروم مررن األمررو ، 
 زون مرررن لررره  مينرررود مرررن ةولييررره و اء ابب قونرررة األنمرررردو ابلقلعرررة وقرررر  مع رررم ننررره إذا َمرررر  جمتررروكاد ابلرررردهلي

ر  سرر  مررن ةولييرره مررن غرر  نن   تد ونرره بسرررنة، فلمررو و دترره إن نق رروي  اررولة اتعررز ابد  ابلر رروب يف نفرر
، ل قته بتمين حرمته ومل  القلعة آمنود ويل  د  مبو  ون له  ومنرود فلمرو و رل إن 4 علم نحد من فوداشيته

و رون قتلره  روم  5ب القلعة ُمن  ةولييه من الدفول معه، ووث  نليره اتمولير  اتعز  رة فرأذاقوه  رأق اتنيرةاب
وامررر اتعررز بغلررق ابب القعلررة، فر  رر  ةولييرره وحوشرريته و ررونوا ارر عمو ة االثنرري حررودي نوررر ن مررن شررع ون 

فو ق ومع م دونة من ال عر ة وقعدوا قلعة ال ل، بنوءد نلد نن اتعز قُ و نليه ف ينمو هم  رذل  ن مرجل 
 هلم برناه من فوت السو  فولتف  بعض م إن بعو وقولوا نلد من تقوتلوا فتفرقوا ديع م، وترو شروو ا ررب

بيررربق ال ندقرردا  ي، الررد ن بقتلرره، ندعرروا ال عر ررة نلررد ا ررروج إن الورروم، و ررون مررن ننيرروهنم  ومأررذ   ررن 
رررير، وبرامرررق ، فورررمروا و رررالد وفرريررروا لررريالد فوريررردوا ابب 6وقرررالون األلفرررجل، وارررنقر األاررر قر، وبَرْيسرررري، واي

اتعررول ب روب القرو مي فرأحرقوه،  اتد نة الذي قعردوا ا رروج منره مغلقرود، فأحلررموا فيره النرو ، وهرو ال روب
، وقعررد ال عر ررة اتلرر  النو ررر  رروح  الورروم 7وفرريرروا منرره حنررو الورروم، فسررمجل مررن  ومأررذ ال رروب ا ررروت

لييونرروا ننررده وترررو ن رر ك اتعرررز، بلغرره هررررومم مررن اتد نرررة فررأمر ابحلومرررة نلررد نمال  رررم ونمررواهلم ونسرررواهنم 
فرو رهم وشرفهنم وفرزا ن م، واارتة مرن أتفرر مرن م، ومحرل مرن وغلموهنم وات ون م، وإا تعفي  نمرواهلم وذ

موريررود األمرر  فررو ق نق رروي المررول اتسررتي رو مررن األمرروال ونررودي نلررد ال عر ررة يف األارروات والورروا و، 
ثغر االاريند  ة إن ا رو  السرل و ، ونب رل مرو قرر ه مرن ال روايم   ومتين اتل  اتعز من اتملية وا جت

ي م، لرراتعررود ام وات ول رروم ونمررو ال عر ررةا، فررإهنم وفرردوا نلررد اتلرر  النو ررر، فأحسررن إ وننفررد الرنيررة مررن
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ونق ررل نلرري م ونن ررد  ررالد مررن م إق ونررود  ال مرره، ن نررزم نلررد قعررد الررداي  اتعررر ة، فارررد نسرريراد  ررع ة 
نليره، فرربك ابلعسرو ر ال عر ة فسرو وا ونزلروا الغرو  واخترذوا العوريروء منرزال، وبلرش اتعرزا مسر هم إليره واتفروق م 

اتعررر ة ومعرره دونررة ةررن حضررر إليرره مررن العز ز ررة، فنررزل ال ررو دو ابلقرررب مررن الع واررية وانقضرر  هررذه السررنة 
، ويف هذه السنة و رل الورر   اترتضرد مرن الرروم ومعره بنر  السرل ون نرالء الرد ن  يق روذ 1وهو  يم مو

فزفرر  إليره بدموررق، ودفرل مررو واحتفرل مررو برن  ييسرروا  رروح  الرروم و ررون النو رر قررد ف   رو لنفسره، 
 .2احتفوال    اد 

وتررردفل ا ليفرررة الع وارررجل مرررن ريد رررد بررري األ ررروبيي واتموليررر  وو رررل جنرررم الرررد ن ال رررود ا جل لتوارررز بررري 
 ال رفي وجنك يف جتد د معوهدو العلك نلد نن:

  ستعيد اتعز ن    اوحل بالد الووم.ـ 
 تمولي  ال عر ة.نال أيوي النو ر  وا  نحداد من اـ 
 
كوريتره شرارو الررد  برري   ردو نن ن  رر  نفرذ  ورعر مبرو ـ مقتـل الســلطان هيبـك وشــ:ر  الـدرم  7

م 1256واج مرررن غ هرررو ون ارررل ارررنة ز واتموليررر  ال عر رررة ابليررررك مرررن مراارررالم واتفوقررروم، فعرررزم نلرررد الررر
  علرم ننره إال مرو تداولتره إليره حلفرو كوارييرو يل   لر ميالد ة إن بد  الد ن لفلف االاتبيجل  وح  اتو ل 

برد  الرد ن ولريا مرن اتعقرول نن تيرون ا   رة قو ررو نلرد جمررد الرغ رة يف  ةري  من ف  ته ن  ر  البنرااتر 
الررزواج إذ  مبررو ن اد مررن و اء ذلرر  احللرر  معرفررة  ر رروم اتغررول نررن مر ررق  رروح  اتو ررل، و يفمررو  ررون 

  هلررو   يررن  رر ، وذلرر  لررأن شررارو الررد  تررو نلمرر  مررو ة لع ررد مترراألمررر فقررد  ونرر  هررذه اتسررألة بدا ررة ا و
نفذم هجل تتزنم حر رة اتعو حلرة الدافليرة وا و رييرة لسرل نته، فقروم بعرو مرن بقرجل يف معرر مرن ال عر رة 
مبعو حلرررة مورررروو الرررزواج، فقررر و ن  ررر  نلرررد نررردد   ررر ، مرررن م ن رررد ي العررروحلجل، واررر هم لقلعرررة ال رررل 

غفذه القعر السل و  حير  ارين  شرارو الرد ، احرل األمر   لسان م يف ال ، فلمو و لوا إن قرب
 نر مو نملنو ذن  وري  مسينود ولينه تو ا  خي ر  ب3ن د ي  ناه احةامود وقول ابلة ية)وهللا اي فوند

 رروح  اتو ررل، مررو هررون نلينررو ألريلرر ، فرروغ تربيررة نعمترر  ونعمررة الورر يد اترحوم العرروحل ن رروب ، فلمررو 
و وفعرررل بنرررو مرررو ترررر ن، فأومرررأم إليررره شرررارو الرررد  مبنرررد ل و مبرررو معنوه قرررد دعررر   المررر   نت نررروه تغررر  نلينررر

، ومعل هذا نن شرارو الرد   ونر  4ونندمو نزلوا مم إن ال  قول ن د يإ إن  ون قد ح سنو فقد قتلنوه
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ج، بررل قررد بيترر  هررجل األفرررل ال  رر  ريررزاء وفوقررود، ونن ق ضرره نلررد نولأرر  يل  يررن جمرررد معو حلررت م يف الررزوا 
مرمم، فأ اد نن  قضجل نلد احلر ة  ل و ابلفعرل بري نمرراء اتمولير  وكنيمرت م غر  نن شرارو األنه نلم مبف 

الرررد   ونررر  قرررد دبررررم مرررو يل  يرررن يف احلسررر ون إذ ن ارررل  ارررراد نحرررد اتموليررر  العز ز رررة إن اتلررر  النو رررر 
نه ومتلييه نرر  معرر، وليرن النو رر  وا  مد ة و اولة ختربه في و نهنو نزم  نلد قتل ن    والتزوج م

ننرررررد نن ررررو فوفررررود نن  يررررون يف األمررررر فدنررررة، ويل جي  ررررو بوررررجلء ونلررررم بررررد  الررررد ن لفلررررف ابف ررررو  هررررذه 
حيوترره فررةك القلعررة نلررد اتفووحلرروم السررر ة ف عرر  مررو إن ن  رر   نعررعه نن أيفررذ حررذ ه، وفررول ن  رر  

ليرررره ونفررررذ الزوريررررون  تسرررروبقون يف نسررررج ونقرررروم مبنرررروير اللرررروا و ررررمم نلررررد قتررررل كوريترررره ق ررررل نن تقضررررجل ن
اتفامرام بعد الق و نلد ال عر ة يف القوهرو، وانت د الس وت ابنتعو  اترنو يف ميرداهنو، إذ ن ارل  شرارو 
الرررد  إن ن  ررر   ارررولة  قيقرررة تتل ررر  بررره وتررردنوه ابحلضرررو  إلي رررو ابلقلعرررة، فوارررتاوب لررردنومو و رررعد إن 

شرارو الررد  مخسرة مررن الغلمرون األشرداء الغتيولرره، مرن م اسررن  القعرر السرل و  ابلقلعررة حير  انرردم لره
، وقرد قرروم هررفالء الغلمرون مبررو نمررروا برره 1الروريرل ونعررر العز ررزي، وارنار و ررون آفرررهم مرن ةوليرر  نق رروي

 رميرود،   ، قول الذه  نن السرل ون اتعرز  رون د نرود نروقالد،2هر655م،1257وقتلوه يف احلموم يف نبر ل انة 
 .3بات  ود للور 

حوولرر  شررارو الررد  إففرروء واقعررة القتررل، ونمرررم بتا يررز ري مررون نررز الررد ن ن  رر  مبالبررا ال قررة ووحلررعه 
نلررد فراشرره، واجدنرروء  نرره اررقز مررن فرروت ريررواده نثنرروء نرردوه، وتسرر   ذلرر  يف إ رروابم نهنرر  حيوترره، 

شررارو الررد  مررو وارررنون مررو ننتوررر ن ررأ وفرروو السررل ون وبرردن نمررراء اتموليرر   توافرردون نلررد القعررر، و ونرر  
تفتأ تروي واقعة اقومه من نلد ي ر ريواده، لين م ااتمعوا إلي و يف    ة، فقد ش د ن    معو ك   ر و 

، ونحريز بورارو 4فوحل و وهو رو ب من نلرد ي رر ريرواده لين رو يف  رل مررو  ونر  تعرر وتف رد الواقعرة
 ادم اجنتقروم، ليرن يل خي رر ب وهلرو نبرداد الد ، وواري و نمراء اتمولي  فلم  ين نموم و إال نن تعرةل  هنرو ن

شرارو الرد  ابد  األمرر،  وقفروا مر عون، لقرد عرننن ذل  ايفدي إن وفوته وتووو  نمرراء اتمولير  فيمرو  
عوا من و ملية وال ونة، ونحوموهو برنو ت م ومحو ت م، حل يف ن ع  األوقوم، واب  روا كواري رو مرن  نو 

ن تع ك كورية السل ون، فيي  ترتي  هرذه الفعلرة النيرراء؟ وتتنيرر نز الد ن ن   ،  واوندوهو نلد ن
نلد هذا النعو ال غريو نلرد نهنرم انقسرموا نلرد امررهم، واحنروك بعرو األمرراء إن ريون  رو وننرودوا مرو  رون 
أل  رر  مررن قسرروو وغل ررة وريررربوم، فضررالد نررن نن وريررود شررارو الررد   عترررب حلرررو ايد   رمررز للورررنية، ف ررجل 

ن وب ونم نبنه فليل، وهلو مرن األايدي نلرد معرر ونلرد اتمولير  انفسر م الورجلء الي ر   ن ملة جنم الد ن
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ال ررودي للعيررون و نل الرر عو اآلفرررر نهنررو قررد ا تي ررر  ريرميررة مرن ررة، و ررود األمرررر نن  ت ررو  إن حرررب بررري 
 رررر  الفرررر قي، ونفررر اد انتعرررر ننرررداؤهو وُح سررر  يف نحرررد نبررررراج القلعرررة، ونرررودي بعلرررجل، برررن نرررز الرررد ن ن 

السل ون الراحل، ال وغد ريد داد لييلر  والرده الراحرل ورردثنو نحرد اترف في نن شرارو الرد   ونر  قو رة 
ررو ا قنرر  مررن هنو ت ررو نارررن  إن فزانت ررو  يف مواري ررة اترروم  مررو  ونرر  قو ررة يف مواري ررة اترردهلموم، فلما

ميت ررو نم نلرد كوريررة السررل ون واارتيرري  حلي ررو وجموهرامرو ديعررود، واررعقت و ارعقود حررل ال تترز ن مررو غر 
األون ويف هذه الروا ة ش       ذل إ فيي  لورارو الرد ، وهرجل اراينة يف بررج ابلقلعرة نن تسررو إن 

؟ ويف 1فزنت ررو وتسرررتيرج حلي ررو، ن تسرررعق و ديعررود حرررل ال تتررز ن مرررو غرميت ررو نم نلرررد  مررو  قرررول اترررف ع
أ و حلررجل الرريش ابلسررل ون الد ررد بعررد نن  ررون قررد فررو ج القعررر هرردنم المرروو الرريت ناث هررو انتوررو  الن رر

انقسم نلد نفسه بي مف رد لورارو الرد  ومنيرر هلرو، وتوقفر  ننمرول الورغ  الريت  ونر  قرد انتوررم يف 
القرررروهرو، وجتنارررر  نمررررراء اتموليرررر  شرررر ك الفتنررررة الرررريت  ونرررر ، تت ررررددهم، واقتيرررردم شررررارو الررررد  إن بررررال  

لد، كوريرة ن  ر  األون قرد ن ر ع  من رو نم السرل ون الد رد، السل ون الد د حي   ون  غرميت و نم ن
ومتو ل  نم نلجل فرحرود فيونر  تنتظرر فر رة   رذه منرذ ار   ارنوام، منرذ نن هارهرو كوري رو ن  ر  وهارر 
مع مررو نبن مررو نلررجل. إن اررونة اجنتقرروم قررد نكفرر ، ونمرررم فودمرروم القعررر ابلرردفول نلررد شررارو الررد  

ي ابلق وقيرر  إن نن موترر ، ونلقوهررو   ،  قررول اتقر ررزي: فضرررمو الرروا2يرروووحلرررمو ابلق وقيرر  حررل تفررو ت احل
مررن اررو  القلعررة إن ا نرردت، ولرريا نلي ررو، اررول اررروال وقمرريص، ف قيرر  يف ا نرردت نايمررود ونفررذ بعررو 

، قررول نن ررو الررذه : 3فنرر  بعررد نايم ر وقررد نتنرر  ر ومحلرر  يف قفررة، بةبت ررود يررة اررراو ل و نتن اذل العومررة 
بةبت و بقررب قررب السريدو نفيسرة، وقيرل: إهنرو نودنر  نمروالد   ر و فرذه  ، و ونر  حسرنة السر و،  ودفن 
 …، وقررول ابررن العمررود في ررو:  ونرر  اب نررة احلسررن، ذام ذ رروء ونقررل ودهرروء4هليرر  ابلغرر وليررن هنرروك 

مرود، فلرم  رتم ذلر ، هرو نلري م نايو يغل  من السعودو ننلد اترات ، حبي  نهنو ُف يَ  هلو نلرد اتنروبر، ومل  
 ومة وإقرردام وريرررنو وآل نمرهررو شررومتلرر  اتعررز آ  رر  فتررزوج مررو و ونرر   مبررو  يررم نليرره، و ونرر  تر يررة ذام 

. ونمررررو غرميت ررررو نم السررررل ون الد ررررد، نم نلررررجل، فيونرررر  قررررد نررررذ م نن ترررردنو  ررررل ارررريون 5إن نن قتلرررر 
رميت رو، وننردمو موتر  شرارو الرد ، القوهرو، إن وري ة مرن احللرول يف نفرا اليروم الرذي ترتيلص فيره مرن غ

يف نفرا اليروم، فاروءمم بو رفة  ءوو القعر إبنداد تل  الوري ة، لين الوقر  ال  سرمك ابجنت رو نمرم م
م رررجل بسررري ة للغو رررة،  مرررو  ميررروم حلررريمة ا  رررز، جيرررري تسررريين و إن د ريرررة اجمحررررا  وتغمرررر يف اللرررا 
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 وري ررة احللررول اللذ ررذو الرريت تقرردم يف إتعررنوبر، و وال زبيرر والعسررل، ن تغ ررد ب  قررة دييررة مررن اللرروك وال
 .1ات ونم يف نايمنو هذه، وقد دي  إبام نول من  نعت و، نم نلجل

 رمم اتمولير  اتعز رة، ونلرد  نار م  ـ سـلطنة علـإ ابـن املعـز يل دـويل سـيف الـدين قطـزم 8
 يف ا ومسرة نورر مرن نن  قيموا نلد العر  الذي ابم شوغراد مبعرو آ      يود  اي  الد ن ق ز، نلد

م 1257هرررر 655نمرررره هرررو )نرررو  الرررد ن نلرررجل(( ابرررن اررريدهم اتعرررز آ  ررر ، ول ذلررر  يف  بيررر  األول ارررنة 
ولق ررروه اتلررر  اتنعرررو  نلرررجل، وقرررد  فرررو اتموليررر  االنرررةال ابلسرررل ون العررر ، وجتسرررد  فضررر م يف نررردو 

الد الورروم، وحرروول اتغيرر  إحلرر راابم نو ررفة، ااررتنادم بعررو الفأرروم اتتنوكنررة مبلرروك برر  ن رروب يف برر
، بيررد نن 2نمررر  رروح  إمررو و اليرررك ر يف األ دن حوليررود ر غررزو معررر مرررتي، ليررن الفوررل  ررون مررن نعرري ه

هذه االحل راابم  ون  فر رة ريد ردو لظ رو  جنرم األمر  اري  الرد ن ق رز، فقرد قروم ق رز ابلقر و نلرد 
 مر  يف السرل نة بعرد مقترل اتعرز آ  ر ، اآلاتب  انار احلل  وح سه يف الر  بقلعرة ال رل، ألنره  رون  

وألنرره  ررون  تعرري الفر ررة للوثرروب نلررد العررر ، وندل ذلرر  إن مز ررد مررن االحلرر راابم والفوحلررد، فقررد 
عر رررة إن ري رررة الوررروم، ومرررو دهم اتموليررر  اتعز رررة وق ضررروا نلرررد نررردد مرررن م  هررررب نررردد مرررن اتموليررر  ال

فعو  غ   السرل ون:.. و رو  مردبر دولرة اتلر   ونودنوهم ااون القلعة، وفال الو لسي  الد ن ق ز
مسرررألة قعرررد مرررو  سررر  الوقررر  حرررل مييرررن   . و رررون ريلسرررو السرررل ون العررر  نلرررد العرررر 3اتنعرررو  نلرررجل

لواحرد مرن   رو  اتمولير  ال رومعي يف نرر  السررل نة نن رسرم العرراو لعروحله، و رون هرذا مور داد تيررر   
ال ن رررولش إذا قلنررو إن هرررذه  ونررر  ةو اررة ايوارررية حظيررر    رر اد مررروال نعررر ارررالمي اتموليررر ، بررل إننرررو 

إبنررةال الميرر  مرروال ذلرر  الععررر ومررن ات ررم نن نورر  إن نن اتموليرر  يل  فمنرروا بنظرروم و اثررة العررر ، إذ 
م يعت م العسير ة مرن غحيرة، وشرعو هم  هنرم ديعرود ارواء يف غحيرة نفررل، ريعرل   رو  نمررا  م  عتقردون 

ن العر  الذي  فوك به اقواهم، واقد هم نلد اج قوو ابآلفر ن  قيقود ت دن )احليم ترن نهنم ديعود  ستعقو 
غلرر (، و ونرر  النتياررة ال  يعيررة لررذل  نن يررل نررر  السررل نة نلررد الرردوام اررل التنرروفا واتنوكنرروم برري  

م نررز   رو  األمررراء، ال اريمو ننرردمو خيلرو العررر  بسر   مرروم السرل ون، و ررون هرذا هررو احلرول ننرردمو مرو
الرررد ن آ  ررر  ويل  ورررأ ))اررري  الرررد ن ق رررز(( نن  تعارررل األمرررو  و واريررره اتنوفسررري، فأمسررر  بيرررده كمررروم 
السل ة الفعلية ات  ود للسل ون الع  شعو  السل نة ولق  و.. وال شرجلء ن  رر مرن ذلر  وابم نرر  معرر 

 بةتيرررر  قرررروب قوارررري نو ندىن، ن ريرررروءم الفر ررررة تسررررعد إن ق ررررز، و ررررون ارررري  الررررد ن ق ررررز موررررغوالد 
، نلد حي  ونر  اجشرونوم مترأل دروء القروهرو  ن السرل ون العر  4األوحلوو السيواية الدافلية لعوحله
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 ر ررد فلرر  ق ررز ةلرروك نبيرره و رروح  اليررد ال يضرروء يف توليرره نررر  الرر الد، وإريتمرر  األمررراء يف بيرر  نحررد  
لرجل وبري ةلروك نبيره األمر  ق رز،..   و هم، وتيلموا إن نن جنعوا يف إ ال  األمو  بي اتل  اتنعو  ن
، ويف الوقر  نفسره  ونر  األحروال 1وفل  نليه ومي  قل ه وهيذا تومدم ميونة اي  الد ن يف الدولرة

اتمولير  يف القروهرو،  مرو  رون ف رر ارووالم الغرزو الفوشرلة   ر مةد ة متومود بس   الفص الريت ناث مرو موا
م  قلرررق 1258هرررر 656م ويف  بيررر  األول ارررنة 1257هرررر 655 الررريت قررروم مرررو اتغيررر  نمرررر يف ذي القعررردو

ابلرره، حبيرر  فرررج يف اترررتي للقرروء اتموليرر  ال عر ررة وحلرريف م األ ررويب وبفضررل شرراونة ))ارري  ق ررز(( ل 
القضوء نل هذا ا  ر األ ويب بيد ننه  ون نلد ق ز نن  وا رل ترتير  نمرو  اتمليرة يف الردافل وبعرد نن 

قد ق و نلد دونة من األمراء تريل م إن ))اتلر  اتغير  نمرر(( يف هرذا الور ر واريه ا  ر ا و ريجل، ف
نفسررره، وهرررم: األمررر  ))نرررز الرررد ن آ  ررر  الرومرررجل العررروحلجل((، واألمررر  ))اررري  بل رررون اليررروفو ي العررروحلجل 
األشرررريف((، واألمررر  ))برررد  الرررد ن بيتررروم األشرررريف((، واألمررر  ))برررد  الرررد ن بلغرررون األشرررريف(( وغررر هم، 

، وبرذل  إكدادم القومرة 2رب نننوق م يف السودق والعور ن من  بي  األول وااتون نلد نمرواهلم  ل رووحل
السيواية لسي  الد ن قظز مروالد، وليرن الدولرة الريت ريم رو ارل ون يف ارن العره بردم واهنرة حلرعيفة 

م رول احلررب التتو  رة وغ  قود و نلد  مل مرفامرام العرغو  ولعر  م  قردا  الر الد والع رود، ن بردا  ردل 
 ررةدد نلررد حرردود السررل نة الوليرردو، ويل  يررن بوارر  السررل ون العرر  ))نررو  الررد ن نلررجل(( نن  فعررل شرريأود 
إكاء هررذا ا  ررر الررداهم، فقررد  ررون  قضررجل وقترره يف   رروب احلمرر  والتنررزه يف القلعررة.. و لعرر  ابحلمرروم مرر  

ترررزداد إحلررر راابد والقلرررق  فرررةق نفررروق  ، ومررر   رررل فررررب ريد رررد نرررن وحورررية التترررو   ونررر  األحررروال3ا ررردم
. وتعرري نلررد األمرر  ارري  الررد ن ق ررز غ رر  السررل نة نن خي ررو ا  رروو األفرر و حنررو العررر  مررن 4النرروق

، 5غحيررة وترردنيم نفرروذه السيواررجل الرردافلجل مررن غحيررة نفرررل واالاررتعداد تواري ررة التتررو ، مررن غحيررة اثل ررة
لرر  النو ررر اتررف ع والفقيرره اتعرررول  مررول بررن العررد  إن ومرر  اقررةاب ريعوفررل التتررو  مررن الورروم ن اررل ات

معررر  سررتناد بعسررو رهو وهيررذا برردنم احلرررب ت ررل بوري ررو اترنرر ، نلررد السرروحة السيواررية يف معررر، 
و ون الرنام السروم  يف تلر  السروحة هرو األمر  ))اري  الرد ن ق رز((، وترو قردم ابرن العرد  إن القروهرو، 

ون العرر  اتلرر  اتنعررو  نررو  الررد ن نلررجل، وحضررره   ررو  نهررل الرررني مررن نقررد جملررا ابلقلعررة حضررره السررل 
الفق وء والقضوو، م ل: قوحلجل القضوو برد  الرد ن حسرن السرناو ي، والوري  نرز الرد ن برن ن رد السرالم، 
و ون اي  الد ن ق ز بي احلوحلر ن، واأهلم احلوحلرون نن نفذ األموال من النوق النفوق و نلد النرود 
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نز الد ن بفتوته اتور و و الريت أيا تفعريل و ننرد احلرد   نرن نري ريرولوم إبذن هللا تعرون، فأفل الوي  
و ررون هررذا االريتمرروو مررن األدوام السيواررية الرريت نحسررن ارري  الررد ن ق ررز ااررتغالهلو للو ررول إن هدفرره 

وام الن و جل، نر  معر وقتول التتو ، و ون ذل  االريتموو الذي نقد حبضو  السل ون العر  آفرر ف ر
. وبينمرو  رون هوال رو جيترو  نقروليم العرويل اجارالمجل الوررقية  رون جنرم 1ق ز  وب نر  معر وقتول التتو 

ارري  الررد ن ق ررز  ررزداد ارر ونود وتررزداد قومترره السيواررية مرروالد، و أنرره نلررد مونررد مرر  التررو    ليررجل  ناررز 
و القلعررة  لرر  السررل ون العرر ، م مترره اليررربل يف هزميررة العوفررل التتو  ررة الظوتررة، لقررد ااررتغل ق ررز إريتمررو 

ونفذ  تعدمل نن مسوو  اتنعو  نلجل، وقول: ال بد من ال ون قوهر  قوتل هرذا العردو، واتلر  العر  
، واررونده نلرررد الو رررول هلدفررره نن مفوارررد اتلرر  اتنعرررو  نلرررجل  ونررر  قرررد 2 ررغ  ال  عررررل تررردب  اتلررر 

نمره فوحلر رب  األمرو  وريروءم الفر ررة  كادم حرل انفرو المير  مرن حولره واارت ة يف اللعر  و يمر 
تسررعد إن ارري  الررد ن ق ررز ننرردمو فرررج نمرررا ء اتموليرر  اتعز ررة وال عر ررة إن العرريد يف من قررة الع واررية 

 24ابلورقية ويف غزو، ونلد  نا م اي  الد ن مود  واألم  نلم الد ن ارنار الغتمرجل، يف  روم السر   
د اتلر  اتنعرو  ونلرد نفيره قوقرون ونم مرو وإنرتقل م يف م وق و ق رز نلر1259هر 657ذو القعدو انة 

. وهيررذا ا تملرر   حلررة 3نحررد نبررراج القلعررة، فيونرر  مرردو حيررم اتنعررو  اررنتي ومثونيررة نشرر ر وثالثررة نايم
اتملوك  وب العر ، و و  ال وغد نلد الداي  اتعر ة، وريلا نلرد ارر ر اتلر  بقلعرة ال رل يف نفرا 

لد توليته، ألنه     ال ي  وغ ر  اتلر  وكنريم الريش، وهرو معررول ابلوراونة اليوم، واتفق احلوحلرون ن
 .4والفرواية، و حلد به األمراء الي و  وا وشداشية ونريلسوه نلد ار ر اتل  ولق وه ابتظفر

يل  يرن ريلروق ق رز نلرد نرر  السرل نة هنو رة  ـ درديب سيف الدين قطز لرمـور الداخليـةم 9
السرررل ون، إذ  رررون نلرررد السرررل ون اتظفرررر اررري  الرررد ن ق رررز نن  ومرررد دنرررو م   لرحلرررة اتملررروك إن نرررر 

حيمه يف الدافل ق ل نن  توريه للقوء ندوه يف ا و ج، ف دن بتغي  الروك ر ابرن بنر  األنرز، وون بردالد منره 
قردموا  ك ن الد ن  عقوب ن د الرفي  بن  ز د بن الزب ، ن  رون نليره نن  واريره معو حلرة   رو  األمرراء الرذ ن

إن قلعرة ال ررل، وننيررروا مررو  رون مررن قرر و ق ررز نلرد اتلرر  اتنعررو ، ووثوبرره نلرد اترر ، فيرروف م وانتررذ  
والورروم، وقررول ارري  الررد ن ق ررز يف ارريوت ترب ررره تررو حرردمل: وإ  مررو  5إلرري م حبر ررة التتررو  إن ري ررة معررر

رينو و سرغ هرذا العردو، فروألمر ذا فر إقعدم إال نن جنتم  نلد قتول التتو ، وال  تأتد ذل  بغ  مل ، ف
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، ونفذ  رحلجل نمراء اتمولير  حرل متيرن نلرد حرد تع ر  اتقر رزي، ومرو 1ليم، نقيموا يف السل نة من شأتم
نن شررعر نن ارررل ته قرررد  اررري  حرررل نفررذ  رررتيلص مرررن  رررل مرررن مييررن نن  وررريل مد رررداد نلرررد نرشررره، 

بنروه هنروك ونملرق نليره نارم بررج السلسرلة،  فأ ال اتنعو  نلجل ونفوه ونمره إن دميرو ، وانرتقل م يف بررج
ن نفررروهم ديعرررود إن القسررر ن نية، بعرررد ذلررر  قررر و السرررل ون اررري  الرررد ن ق رررز نلرررد األمررر  نلرررم الرررد ن 

العرررغ ، واألمررر  شررررل الرررد ن قررر ان اتعرررزي، واألمررر   اي ررررجلارررنار الغتمرررجل، واألمررر  نرررز الرررد ن ن ررردمر الن
اانقر، واألم  نز الرد ن ن  ر  النامرجل العرغ ، واألمر  اري  اي  الد ن مود ، واألم  مشا الد ن قر 

الررررد ن الرررردود فررررول اتلرررر  اتنعررررو  نلررررجل بررررن اتعررررز وال رررروا  شرررر ل الدولررررة  رررروفو  ال ال اتلرررر  اتنعررررو ، 
وال واشجل حسوم الد ن بالل اتغي جل المدا ، وانتقل م، وهيذا متين مرن الرتيلص مرن  ؤوق اتعو حلرة، 

السرررل ون اتظفرررر اررري  الرررد ن ق رررز خيترررو  ن  رررون دولتررره و ومرررد دنرررو م حيمررره، ومرررن غحيرررة نفررررل، بررردن 
فعل  األمراء والعسير لنفسه، وااتوك  العروح  ك رن الرد ن  عقروب برن ن رد الرفير ، ونقرر األمر  فرو ق 
الررد ن نق رروي العررغ  العرروحلجل اتعرررول ابتسررتغرب ناتبيررود وفررود إليرره وإن العرروح  ك ررن الررد ن ترردب  

ااتيدام األرينود، واو ر نمو  ال ود واالاتعداد للعررب حلرد التترو ، لقرد حلرمن اري  الرد ن العسو ر و 
ق ز هدوء األحوال دافل دولته، بيد ننه  ون مو  زال متوريسود من ملوك األ روبيي يف برالد الوروم، فو رة 
ن النو ر  وا   ال  الرد ن  روح  دمورق وحلر ، وننردمو نلرم ىررب قردوم جنردو مرن ننرد هوال رو إ

اتلرر  النو ررر بدموررق، فررول مررن نوق ررة ذلرر  و ترر  إليرره ف رروابد  قيقررود ررروول فيرره جتنرر  اتواري ررة ونقسررم 
ق ررز ابجميررون ننرره ال  نرروكو اتلرر  النو ررر يف اتلرر  وال  قوومرره، ون ررد لرره ننرره غ رر  ننرره بررداي  معررر، ومررل 

 جلإفرةم قردم  ومرن معرونن نفةتر  فردمت ، وإن  …حل مو نقعده نلد اليراجل وقول ق رز ن ضرود: 
مررن العسررير جنرردو لرر  نررل القررودم نليرر ، فررإن  نرر  ال أتمررن حضررو ي ارر م لرر  العسررو ر  ررع ة مررن 

. وهيرررذا ي ررررم مرررن ق رررز معرررو  مرررن التضرررعية والتواحلررر  واحلرررر  نلرررد وحررردو العررر  اررروندته 2ختترررو ه
  الفعل القودم.للتعدي للموروو اتغوت و سره يف ني ريولوم أيا احلد   ننه مفعالد إبذن هللا يف
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 الفصل الرابع
 

 معركة عني جالوت اخلالد 
 إنكسار املغول

 
 املبحث األولم إحتالل املغول لبالد الشا  واجلزير م

انت رد التتررو  مرن غرو ام االاررت الو يف الز ررو، ومرن درر  اتعلومروم نررن هوال م صـمود ميــا كـارقنيم 
اد،فوريا وا رييوشرر م ب قل رررو  رروب الز ررررو، ونلرررد وا قررد فرغررروا مرررن نمررر بغررردنن حلرر و وشرررع  و وملو  ررو و رررو

م 1258هررر  656 نار م القو ررد العرروم للعمليرروم يف اتن قرة هوال ررو فررون، يل  ضرري  التترو  الوقرر  يف نرروم 
بعد اقو  بغداد، توريه هوال و م وشرو إن الز رو، و ون هدفه د نسمر ونعي ي، ومن ن حرراان، و لار  

مرن ريريش التترو  والسر  إبجتروه مياوفرو قي و لار  معره القو رد ن إ ليرو نرواين  ابنه  ومو  بقيودو فرقة نفرل
 .1واونتوي نواين، وورياه فرقة نفرل بقيودو العوحل ابن  وح  اتو ل بد  الد ن لفلف إن آمد

م  ون اتل  اليومرل غ رر الرد ن امرد برن اتظفرر 1257هر   655يف نوم ـ  مد مبواجهة التتارم 1
وح  مياوفرررو قي قرررد نرررود مرررن كاي و منيوقررروآن التترررو  األنظرررم، بعرررد نن قررردم لررره فررررود شررر وب الرررد ن  ررر

ال ونة، فعلرم نن برد  الرد ن لفلرف  روح  اتو رل  يوتر  نهرل آمرد لتسرليمه اتد نرة، ف لر  جنردو اتلر  
هرر 557، ويف نروم 2السعيد  وح  مو د ن، ون ارل نسريره، ف رردوا نسرير ارالريقة الرروم واحتلروا آمرد

 رررون التترررو  رو ررررون مياوفرررو قي، و رررل هوال رررو إن آمرررد واارررتدند اررري  الرررد ن برررن الرررجل غ ررر    وبينمرررو
اليومل في رو، فيررج إليره،ومل  مرن م هوال رو تسرليم اتد نرة، فلرم ميرون ، وقروم هوال رو بتسرليم و إن ابر   

د ن ر ع  آمرد مر  سرو ال ون االريقة الروم اتتويف، ومهو  ُ رن الرد ن ونرز الرد ن وترو اقتسرمو الر اليي 
 .3 ُ ن الد ن قلي ج ن االن، وفي و نواابه م  نوااب التتو ، ن انتقل  بعد مقتله إن ابنه غيومل الد ن

 
وبعرد نرودو اتلر  اليومرل مرن فرون التترو  إن مياوفرو قي ننلرن الععريون ـ حتـدا مّياكـارقني للتتـارم 2

تلرر  النو ررر  وار  وقررول لرره: إن هررفالء التتررو  ال نلرد التتررو ، وحرر ا نررواامم وفرررج إبجتروه دموررق تقوبلررة ا
تفيرررد مع رررم ُمررردا و، وال ترررناك فررري م فدمرررة، ولررريا هلرررم غررررد إال يف ذهررروب األنفرررا، واالارررتيالء نلرررد 
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هررر(، فمررو الررذي 656الرر الد، ومرروالغ السررل ون قررد بررذل هلررم االمرروال مررن اررنة نثنترري ون بعرري ،إن اليرروم )
غة موالغ بيالم بد  الرد ن ر  روح  اتو رل ، وال بيرالم  ارول  ر نثرم في م من فلو  اتودو؟ فال  

الز ن احلوفظجل، فإهنمو ريعالك ف زاد ومعيوة ونحذ ك  ل احلذ  مرن  ارول  فإنره ال  نو رع  وال خيترو ك 
نلي م، وغرحله إفراج ملي  من  دك ونغ فقرد نلمر  ننر  مقترول ارواء ن نر  هلرم نو نلري م، فروفةم 

م ارريت يف ارر يل هللا، ومررو االنتظررو  وقررد نزلرروا نلررد بغررداد، واتعررلعة فررروج السررل ون ر  ن ن ررون ابذالد 
النو ر ر بعسو ره ججنود اتسلمي ونغ بي  د ه، فإن ند  نروه نلي رو في رو، ونعمر  و ونر  لنرو ننرد ا ليفرة 

 .1اليد ال يضوء وإن يل ند  ه نفذغ ب أ ه
 
لردل اليومرل  ؤ رة واحلرعة توحلروو العرراو مر  التترو ،  ونر  ـ مشروع الكامل ملواجهة التتارم 3

وقد جتل  يف اتوروو الذي قدمه للملر  النو رر اال رويب ننرد كاي تره لره يف دمورق، وهرو مورروو هارومجل 
 وليا دفونجل:

ن ر ند ك النو ر نن نزول هوال و نلد بغداد حلعو هو هو اهلدل األ رب للتتو  وإهنم بعرده اريتوري ون إن 
 ووم.الز رو وال

ب ر أت رررد اليومرررل نن ارررقو  بغرررداد ارررييون هنو رررة للدولرررة اجارررالمية بيرررل  موكهرررو ومعوني رررو وةولي رررو 
 وإمو امو.

ج ر ليرررل ذلررر   رررون موررررونه   ررردن مرررن بغرررداد، فقرررد ملررر  مرررن النو رررر  واررر  التوريررره  يوررره وارررييون 
 د.اليومل معه إن بغداد لنادمو، فمعر ة بغداد هجل اليت اتعسم العراو م  بغدا

 د ر  ون   دو من  الم اليومل ثقته ر إن حد ر مو ابلنعر، فإن يل ميين جندو ا ليفة وإنقوذه فول أ  له.
ق ر قوم اليومل بتعذ ر النو ر من تضليل بد  الد ن لفلف اتتعومرل مر  التترو ، ومرن فيونرة  ارول النو رر 

 .2إن التتو  وك ره الز ن احلوفظجل ))فقد ريعلوك ف زاد ومعيوة((
لقد  ون اليومرل واحرداد مرن اتلروك القلارة الرذ ن جترراؤوا نلرد جمرراد التفير  ابتقوومرة و مبرو  رون ذلر  لتقرد ره 
العررعيك للموقرر  فقررد قتررل التتررو  اتلرروك اتستسررلمي وا وحلررعي واتقرروومي نلررد السرروء، وهررذا مررو نث ترر  

 .3األايم  عته
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لر  النو رر بتوريره اليومرل اتتمررد نلرد التترو  مرو إن نلرم اتـ رّد الناصـر علـإ مشـروع الكامـلم 4
حنرروه حررل درر  ن ابب دولترره وااتوررو هم، فيررون  ني األغل يررة مررن م ااررتق ول اليومررل، واالاررتموو إن مررو 
ريرروء مرررن نريلرره، بينمرررو نرررو د ذلرر  الرررز ن احلررروفظجل والعرروحل نرررو  الررد ن برررن ا وهرررد واتلرر  االشررررل برررن 

قررري مررر  التترررو  وقرررول الرررز ن احلررروفظجل للنو رررر: مرررل بلرررش هوال رررو اتنعرررو   ررروح  محرررص، فرررإهنم  رررونوا متف
فروري  إليه ريعله ا  ود إن قعد بالدك واتعلعة انتذا ك إليه، و داه، فلم ميين النو رر إال موافقرة الرم 

، إن مرو نسررتنتاه مررن مررو دا  يف جملرا اتلرر  النو ررر هررو 1الغفر ، فيرررج إليرره، وتلقاروه وننزلرره برردا  السررعودو
وان التترررو   وررريلون حرررزابد لررره وريررروده حرررل يف حوشرررية اتلررروك، وليرررنا م قلرررة، ونن معظرررم النررروق  رررون نن ننررر

مورررونرهو حلرررد التترررو ، ومتيرررل للمقوومرررة م مرررو  ونررر  النترررو ج، لقرررد اارررتم  اتلررر  النو رررر ويل  وافرررق نلرررد 
 لررا هررذا موررروو اليومررل، ف عررد نن نرررد اليومررل مورررونه للمسرر  إن بغررداد ن اررد ديرر  احلوحلررر ن يف ا

اتوررروو، مررو نرردا حررزب التتررو ، فقررد  ونرر  هلررم ريرررنو يف اتعو حلررة، نمررو اتلرر  النو ررر، فيررون  داه متيرروذالد 
ن  ررر مررن ختوذلرره نلررد ن د، إذ نرررد نلررد اليومررل نن  راررل مررن مرفرره  ارروالد ليوررف  لرره ننررد هوال ررو، 

فقرول: مرل نزلروا نلير  ا ارلُ  لر  فأريوبه اليومل قو الد: ريأتر  يف نمرر د ر  تُعواحلر  ننره  مرر دنيروي؟ 
، لقرررد م رررل اليومرررل إ ادو ال رررود 2نسررريراد. فأريررروب اليومرررل: هرررذا ال  نفعررر  حينأرررذ، إذ ال و رررول لررره إت

واتقوومة م مو  ل  ال من، وافتو  الو ودو بعزو إن يل  ين النعر،نمو اتلر  النو رر، فقرد نرربا نرن ري نره 
لررد اخترروذ قرررا  غريررك يف حلظررة  ترروج إن قرررا ، وبقررجل اليومررل يف وختوذلرره وح ترره وتررردده وانعرردام قد ترره ن

دموررق حررل درر  اررقو  بغررداد، فرريرر  إن بررالده نررن مر ررق حلرر ، حيرر  التقررد برره ابررن شررداد وقررول لرره: 
ن    يف قعدك اتل  النو رر، ومرو ن ر   يف  ريونر ، هرال قعردم معرر؟ فر د اليومرل: لقرد ففر  

ابررن شررداد نن خيرررج حرميرره مررن مياوفررو قي، و سررتيل  نرروااابد، و عررود نلررد قلرر  اتلرر  النو ررر، فيورر  نليرره 
للملر  النو رر، لعرل تررن و نزميتره. و تضرك لنرو مررن هرذا احلرد   بري اليومررل وابرن شرداد نن فيررو قعررد 
معررر  أمررل نفرر  للوقررول يف وريرره التتررو  قررد ف رررم نلررد ابل اليومررل، لينارره يل  نفررذهو حررل ال  غضرر  

ا احلورية إليه،  مو نت ي نن ابن شداد  ون م لعود نلد الوحل  العروم، فقرد نررل النو ر يف وق  هو  م
نن وحلررر  الز ررررو ميرررفوق منررره فنعرررك اليومرررل إبفرررراج حرميررره مرررن مياوفرررو قي، ونررررل نن النو رررر متيررروذل 

 .3فو   رتوج الاتن ود نزميته
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د ا برل، نمرر هوال رو بعرد نن لا للمغرول االارتيالء نلرـ سـقوط مّياكـارقني واستشـهاد الكامـلم 5
األمرراء  وررموم وا ليررو نررواين واررونتوي ابلتوريرره إن مد نررة ميافو قي،وتررو بلغرروا حرردودهو ن اررلوا  ارروالد مررن 
ق ل م إن اتل  اليومل اال ويب  وح  و  دنونه إن ا ضروو، وال ونرة هلرم و توندونره ابهلرالك والردمو  يف 

ذلرر  الت د ررد ابلرررفو الوررد د، وذلرر  تررو  ررون  عرفرره نررن  حولررة نعرريونه هلررم، إال نن اتلرر  اليومررل قوبررل
اتغررول مررن ا يونررة ونيرر  الع ررود حيرر   د نلرري م قررو الد:إن  لررن نخنرردو بيالم ررم اتعسررول، ولررن نفوررد 

 ء، ونتياة هلذا الرد احلوام من اتل  اليومل، إتفرق األمررا1رييش اتغول واأحلرب ابلسي  مو دم  حيو
قي، وإنتزان و ابلقوو من  رد حيوم رو ويف الوقر  نفسره نفرذ اتلر  اليومرل  عرد اتغول نلد م ودة ميوفو  

فرروامر ارريون مد نترره و فرر   وح ررم اتعنو ررة، ت ييررر  نفسرره وقواترره تواري ررة ذلرر  ا  ررر، حيرر  نمررد إن 
إبن ررو  م ونررداد ب ررذل  ررل مررو ميلرر  مررن الررذه  والفضررة والغررالل اتوريررودو ابتيرروكن يف ارر يل الرردفوو نررن 

ايون اتد نة ديعود وننلنوا له نهنم  هن إشو ته، ونلد إاتعداد للا رود حلرد العردوان  همع د م، فو مد نت
اتغوت الذي ابم   دد مرد نت م اب رراب والردمو ، واارت وو مسرلمو ميوفرو قي نن  عرمدوا واات سرلوا يف 

اليومررل امررد يف شرراونة ، و ررمدم اتد نررة ال واررلة، وي رررم في ررو مقوومررة حلررو  ة، وقرروم األمرر  2القتررول
غد و  وررا  شررع ه نلررد ال  رروم وال ررود، و ررون مررن اتفرررود يف هررذا احلعررو  ال ورر  الررذي حلرررب نلررد 
ميوفررو قي نن أيتي ررو اترردد مررن اجمررو ام اجاررالمية اتال ررقة هلررو، وليررن هررذا يل ررردمل يل تتسرررب إلي ررو ني 

النظروم الردوت الد رد الرذي فرحلرته القروو األون  نالعة وال نمعمه وال ندو رة، لقرد احرةم األمرراء اتسرلمون
يف العررويل ر التتررو  ر نلررد إفررواهنم ونفرروامم ونبنرروهم وبنررومم وآاب  ررم ونم ررومم اتسررلمي والواقرر  ننرر  نتعارر  

 من  د فعل الوعوب، ن ن  ون  الوعوب؟
 ر يل  ين الوعوب متل  حر ت و وقرا هو بل  ون  فوحلعة ج ادو حيوم و.

هنررروك نمليررروم ))غسررريل مررر (( مسرررتمرو ليرررل شرررعوب اتن قرررة فرررال شررر  نن احليررروم ووك اءهرررم رررر  ونررر  
 ونلموءهم  ونوا  قنعون النوق حبسن ايوات م وحبيمة إدا مم.

ر من يل  قنعه العلموء وا    واحلاج فإقنونه  يون ابلسي ، لقد تعودم الوعوب نلد الق ر والر  ش 
 .3والظلم من الوالو
فرررد حعررو  شررد د نلررد مد نررة ميوفررو قي، اشررة   فيرره فرررت ن مينيررة ومسرريعية شرررقية  نق ررل اتغررول نلررد

وقوبله اتسلمون دافل اتد نة بعمود هو ل ناز نمومه اتغول نلد اقتعوم و مردو مو لرة، و رون يف ريريش 
سرولت مو اتل  اليومل فو اون اب نون نذهال قودو اتغول ودوفوهم ونوقعوهم يف الدهوة واحلر و، إذ  رون ل 

ونحيوم مو الرمو ة ا  ود يف إنزال نفد  ا سرو ر يف الريش اتغروت، حرل احلر ر هوال رو الرذي ند ك نارز 
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قواته نن اقتعوم اتد نة إن إ اول مدد ريد رد بقيرودو األمر  ن قترو، وانضرم هرذا القو رد الد رد  مونره إن 
ل ررول احلعرو  الررذي فرحلرره اتغررول نلررد اتد نررة،  ال رة الرريت في ررو ريرريش األمرر  اتغروت إ لييررو نررواين، ونظررراد 

نفذم األ كات من دافل و ونم القعز وانتور الوابء ومدم  األاوا  من شدو حلرب اتنانيقروم، حرل 
م 1260هررر 658، فقررد وقعرر  ا ونررة في ررو بسرر   احلعررو  ال و ررل ويف نرروم 1هلرر  ن  ررر ارريون اتد نررة

لت ترو  مي وفو قي فوريردوا دير  ُاري ن و مروتد، مرو نردا ار عي وومة يف الز ررو ودفرل اقاقز آفر معقل للم
، ونفرذوا  ق عرون حلمره 2ه هوال و ونمر بتق يعهعن فشيعود نع  نحيوء، وق ضوا نلد اليومل األ ويبإ ف

ق عود  غ و و دفعون مو إن فمه حل موم، ن ق عوا  ناره ومحلروه نلرد  مرك ومروفوا بره يف الر الد وذلر  
و ررل دموررق، فعل قرروه نلررد ابب الفررراد ا، حررل ننزلرره األهرروت ودفنرروه  حررل، 3م1259هررر 576يف اررنة 

وقتل اتغول  ل من وريدوه يف مي وفو قي وهدموهو، وهذا  ردل نلرد شردو حنرق اتغرول مرن اتلر  اليومرل، 
شر  ر ارومه  يف ومن مقوومته هلم و مبو  ون ن سر مو  لفت م إايه هو ا سو ر ال ورر ة واتود رة ف رجل ر برال 

  يم ُدعت م احلربية اترن ة ألن مقوومة اليومل ن  ع   مزاد ج ادو اتقوومرة حلرد الت ترو ، ون ر ك اليومرل 
. و ررذل  مد نررة ميوفررو قي الرريت تقرر  اآلن يف شرررت تر يررو إن الغرررب 4مبوترره قرردوو وم رروالد للتضررعية والورر ودو

جحلرروفة إن من قررة الز رررو، ابتسرري ر نلررد شرررت تر يررو، مررن حبرر و وان  فقررد  ونرر  رييررو  اليومررل األ ررويب 
وهجل اتن قة الواقعة بري هنرري دريلرة والفررام مرن ري رة الورمول، ني ننره  سري ر نلرد الورمول الغرريب مرن 

 .5العرات ونلد الومول الورقجل من او اي
حر  نلرد مد نرة بعد نن متين هوال رو مرن اهنروء األمرر يف ميوفرو قي نشرو  نلرد امرا ره ابلز ـ ماردينم  6

مو د ن، اليت  ون  تتمت  األفرل حبعونة    و، إذ تعا  اتغول من ا تفوو قلعت و واارتعيومومو لرذل  
نمد هفالء القودو إن ات وو هنا م التقليدي اب اول الرال إن  وح  و اتل  السرعيد، ابلت د رد والونيرد 

االنعرريوو إن نوامرررهم و د نلرري م قررو الد:  نرر  قررد إال نن اتلرر  السررعيد جنررم الررد ن ا لغرروكي اال تقررجل، نىب 
نزمرر  نلررد ال ونررة واحلضررو  إن اتلرر ، وليررن حيرر  ننيررم قررد نوهرردل اآلفررر ن، ن قتلتمرروهم بعررد نن 
اممأنرررروا إن ن ررررد م وامررررونيم، فررررإ  اآلن ال اثررررق بيررررم، ونن القلعررررة حبمررررد هللا تعررررون موررررعونة ابلررررذفو ر 

وحلررررب احلعرررو  الورررد د نلرررد مرررو د ن ونلرررد  رررل فرررإن 6عون اليرررردواالارررلعة ومليأرررة برريرررول الرررةك وشرررا
هوال رررو اارررت وو فرررالل تلررر  الفرررةو نن  سرررتوت نلرررد آمرررد وحرررران والرهرررو وارررروج ونررردد   ررر  مرررن مررردن 
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وحعون اقليم الز رو، ومن ن قر  هوال و إ ريوء نمر مو د ن    مو  عفد حسوبه م  الوروم، فعررب الفررام 
م ونرود احلعرو  مرن ريد رد 1259هرر  658فواتون نلي و يف ا رم من نوم نلد  نق قواته قو داد حل  

ون احليررم ابنرره فتررواثنرروء احلعررو  تررويف اتلرر  السررعيد بسرر   وابء انتوررر برري ارريون القلعررة ف لرر  ن  رررهم 
اتلرر  اتظفررر، ومترر  مفووحلرروم برري اتلرر  اتظفررر واتغررول ول العررلك مرر  اتغررول و ررون هوال ررو قررد ن اررل 

نحد   و  نمراء اتغول إن مو د ن وننلن  وهداي إارالمه نلرد  رد اتلر  اتظفرر وكوريره األفر   بيوهداي
نفته وننق  ذل  مس  اتل  اتظفر بنفسه إن هوال رو يف  مضرون مرن السرنة نفسر و رمرل اهلردااي إليره، 

، ونغ ننلرررم نن فررروريتم  بررره هوال رررو ون رمررره، ن قرررول لررره: بلغررر  نن نوالد  ررروح  اتو رررل هربررروا إن معرررر
رفروك نر ، و رغ روك ن عومم  ونوا ا   ذل ،فوترك ن عوب  الذ ن  افقوك نندي، فرإ  ال آمرن نن ر

، فأريوبره اتلر  اتظفرر إن ذلر  1يف النزو  نن بالدك إن معر، وإذا مرو دفلر  الر الد فو ر ع  م معرجل
ابلعودو إليره اثنيرة فعرود إليره  رجتر  فوفرود، ن قفل نو داد إن بالده ويف ال ر ق ا ال هوال و يف مل ه أيمره 

فلمررو اريتمرر  برره قررول لرره هوال ررو: إن ا ررعوب  نفررربو  نن لرر  ابمنررود مرر   رروح  معررر، وقررد  ن رر  نن 
 يون نندك من ري يت من مينع  من التسلل إلي م، ن نيا لذل  نم   دند ))نمحرد بغرو(( وننودمهرو إن 

نعري ي وا روبو ، ومن قرة ال  سرت ون مرو مرن داي  بيرر حلرم   مو د ن، بعد نن نحلرول إن اتلر  اتظفرر
إن آمد وميوفو قي،  مو نحلق إبمو ته بعو اتدن اليت اي ر نلي و اتغول يف الز رو  قرقيسيو حير  ابقرد 

، ويف الوقرر  نفسرره نمررر هوال ررو اتلرر  اتظفررر مرردم نبررراج قلعررة مررو د ن ومررو نن 2اتغررول قرروو حلفررظ اتعرروبر
لرر  اتظفررر معسررير هوال ررو حررل نقرردم األفر  نلررد حلرررب  قرروب ا ررعوب اتلرر  السررعيد، و ررون غرود  ات

نددهم ا عي  ريالد من   و  نمراء مو د ن، ويل  ين الي من هرفالء ذنر   رذ ر، وليرن قعرد بقرتل م نن 
غرول، . وغدم مد نة مو د ن وال ة مغوليرة،  نفرذ حيوم رو مرو أيمررهم بره قرودو ات3 قص رينو  اتل  اتظفر

و لتزمررررون اب  ررررو  العومررررة لسيواررررت م ا و رييررررة و ر ررررومم العسررررير ة، و قرررردمون هلررررم اتررررول واجمرررردادام 
العسررررير ة و ضررررربون السررررية ابد ررررم وخي  ررررون هلررررم وحقررررق اتغررررول إبدفرررروهلم إمررررو و مررررو د ن وغ هررررو  رررر  

ظرررريم اهلامرررروم نلررررد اررري رمم هرررردف م اتنوررررود وهرررو السرررري رو نلررررد من قرررة داي  بيررررر واختوذهررررو مر رررزاد لتن
 .4ال وم الغربية من العويل اجاالمجل

 
نقردم اتلر  النو رر  وار  اال رويب  روح  اثنيا م السلطان الناصـر بـني املقاومـة واالستسـال م

حلرر  ودموررق الررذي  عررد ننلررد األمررراء اال رروبيي شررأغد يف بررالد الورروم نلررد انررالن ا ضرروو هلوال ررو بعررد 
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ألمر هوال و، فأنفد إليه ابنه اتل  العز ز رمل اهلردااي والتعر  معره  اقو  بغداد م وشرو، فقد ااتاوب
ندد من األمراء فلمرو و رل العز رز إن معسرير هوال رو وارلمه مرو معره مرن اهلردااي والتعر  الريت تعررب نرن 
الرروالء والت عيررة هلوال ررو، ملرر  منرره العز ررز نلررد لسررون والررده نن  راررل إلرري م جنرردو تسرروندمم يف ااررتعودو 

 .1 احلجل اتعر ة، من ن دي اتمولي اال
 نل هوال و نن ندم إاتاوبة اتل  النو ر  وار  ألوامرره،  ـ رد هوالكو علإ امللك الناصرم 1

 رر إليره ال  نوار  مقومره، ويل واب روج إليه بنفسه،  عد مترداد نلد نوامره، ونن الوفد الذي ن اله اتلر  الن
 ر هذه اتررو نلرد فرروج اتلر  النو رر إليره بنفسره لتقرد  الروالء  يت  بعدم االاتاوبة ل ل ه هذا، بل ن

وال ونة ومعه قوو قوام و نورون نلر  فرو ق، حير  ننرود هوال رو اتلر  العز رز إن نبيره ومعره  ارولة ذ  رر 
 وريوء في و: 2في و من  نول العذاب والدمو  واهلالك

د بسري  هللا تعرون، وقتلنرو فراروهنو، وهردمنو الذي  علم به اتل  النو ر  وح  حل ، نغ قد فتعنو بغدا
بنيوهنو ونارغ ايوهنو،  مو قول هللا تعون يف  توبه العز ز  قول  إن اتلوك إذا دفلوا قر ة نفسردوهو وريعلروا 
ننررررزو نهل ررررو نذلررررة و ررررذل   فعلررررون ، وااتعضرررررغ فليفت ررررو واررررألنوه نررررن  لمرررروم فيررررذب، فواقعرررره النرررردم 

د  ذفو ر نفيسة، و ون  نفسه فسيسرة، فامر  اترول، ويل  ع رأ ابلرريرول،  وااتوري  منو العدم و ون قد
 و ون قد منو ذ ره ونظم قد ه وحنن نعوذ ابهلل من التموم واليمول:

 إذا ل  نمر دغ نقعه  
 تَرَوت  كواالد إذا قيل لَ       
  ونإذا  ن  يف نعمة فو    
 فإن اتعو جل تُز ل النايعم      
 م يف نعمةو م من فل اب  
 فلم  د  ابتوم حل َهَام      

 
  ونموالر ، وفرارون  إن مونرة ارل ون األ د )شوهنوروه  وي ريولرإذا وقع  نلد  تويب هذا فسرو و بر 

كمي( ني مل  اتلوك نلد وريه األ د، أتمن شره، وتنل ف ه،  مو قول هللا تعون يف  توبره العز رز:  ونن 
ارعيه ارول  ررل م ن جيرزاه الرزاء األوىف ، وال تعروت  ارلنو ننردك  مرو ليا لننسون إال مو اعد م ونن 

نوقرر   اررلنو مررن ق ررل، فإمسرروك مبعرررول نو تسررر ك إبحسررون، وقررد بلغنررو نن جتررو  الورروم وغرر هم إهنزمرروا 
 .1، فإن  ونوا يف ال ول نسفنوهو وإن  ونوا يف األ د فسفنوهو3حبرمي م إن  روان اراي
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   هلو ب  ن ن الناوو وال منو   
 ون ال سي ون ال رل واتوء       
 ذل  هلي تنو األاود ون  ع    
 2يف ق ضيت األمرا والوك اء       

 
 .3هذا مرل من احلرب النفسية اليت  ون  التتو   ونوهنو حلد ننداهم

 
ب  فرو اتلر  النو رر دنروو هوال رو ون ارل إليره  داد مليأرود ابلسر و ـ إستن:اد الناصر لملماليكم 2

وقل  ايواته جتوه اتغول  ناود نلد نق ، حي  نقدم نندمو بلغه ن و  القوام اتغولية هنر الفررام نلرد 
حلرررد  م ارررول مرررن ق لررره هرررو العررروح   مرررول الرررد ن برررن العرررد  إن اتموليررر  يف معرررر  سرررتناد مرررإ ارررول 

للملرر  النو ررر رييررو  هوال ررو الرريت ابم هاوم ررو وشررييود نلررد بررالد الورروم، ونمرروم هررذا التعرررل الررريء 
 وا ، ند ك هوال و ر نلد مو   دو ر فورل ايوارة التوردد الريت إت ع رو مر  اتلر  النو رر، والريت ندم بره 
إن اال متوء يف نحضون اتمولير  يف معرر، وبردن هوال رو  فيرر يف تراليف ذلر  ا  رأ حير  ارو و إب ارول 

مثو هررو ابلنسرر ة هلوال ررو، بررل كادم  جنرردو اررر عة إن اتلرر  النو ررر يف دموررق، وليررن هررذه النارردو يل تررفم
نلررم فيرررو التعرروحل برري اتموليرر  واأل رروبيي، إذ  ررذ ر اتقر ررزي نن السررل ون اتملررو جل اتظفررر ق ررز ننرردمو 

بو ول تل  النادو اتغولية إن اتل  النو ر بدموق، بع  إليه  توابد نقسم لره فيره ابجميرون ننره ال  نوكنره 
    ننه بداي  معر، وفتم  توبه هذا بقوله:يف اتل  وال  قوومه وننه غ

وإن إفةترر  فرردمت ، وإن إفرررةم قرردم  ومرررن معررجل مرررن العسررير جنرردو لررر  نلررد القرررودم نليرر ، فرررإن  
 .4 ن  ال أتمن حضو ي ا م إلي  العسو ر  ع ة من ختتو 

 
 ونررر  مد نرررة حلررر  نول مد نرررة شرررومية واري ررر  العو رررفة اتغوليرررة، فقرررد ن رررد    ـ ســـقوط حلـــبم 3
 و نوامره لقواته بع و  هنر الفرام، وم ودة بالد الووم، وو ل ا رب برذل  إن حلر  و رون ريم رو هوال 

اتل  اتعظم تو انووه غ  ود نن اتل  النو ر، فاعفل النوق فوفود من اتغول إن دمورق، ونظرم ا  ر  

                                                                                                                                                                      
 (.506ر  1السلوك ) 1
 (.506ر  1اتعد  نفسه ) 2
 قوام ن ده. 86اي  الد ن ق ز  ر 3
 .70ري ود اتمولي   ر 4
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إنرذا اد إن  روح  و، إال  نلد من بدافل و، وق ل و ول القوام اتغولية إن حلر ، ن ارل هوال رو  عودتره
 نن اتل  اتعظم األ ويب  د نلجل بقوله:

، ن احرررةك نلرررد حلررر  حرررل  رررو م يف غو رررة احلعرررونة واتنعرررة،  اررروا هو 1لررريا ليرررم ننررردغ إال السررري 
. ويف العورو األف و من ذي احلارة ارنة 2ا يمة ال نوء وقلعت و اتنيعة، ومبو نع ه نلي و من آالم دفونية

م، قعررد اتغررول مد نررة حلرر  ونزلرروا نلررد قر ررة  قررول هلررو اررلمية وامترردوا إن قررر يت 1259وفمرب هررر نرر657
حررريالن واحلرررو ي ومهرررو قرررري حلررر ، ن اررر وا فرقرررة مرررن نسررريرهم إبجتررروه حلررر ، فيررررج نسرررير اتسرررلمي 
 ومع ررم درر  غفرر  مررن العرروام والسرروقة، ونشرررفوا نلررد اتغررول وهررم غكلررون نلررد تلرر  األمررو ن، وقررد    رروا

اتلر  اتعظرم   كديع م جنتظو  نسير حلر ، فلمرو  قرق اتسرلمون   ررمم  رروا  اريعري إن اتد نرة ون ر
، ويف اليروم التروت  ر ر  3 انووه بعد ذلر  نوامرره إن قواتره ابلتععرن دافرل حلر ، ونردم ا رروج من روو ت

  إلررري م فرقرررة مرررن ريررريش القررروام اتغوليرررة مول رررة حلررر ، وترررو و رررل  دررروو اتغرررول إن نارررفل ال رررل نزلررر
اتسلمي تقوتلت م، فلمو شوهد اتغول ذل  تراريعوا نموم اليش اجاالمجل ميرراد وفد عرة الريترذامم بعيرداد 
نرررن ال لرررد، فتررر ع م نسرررير حلررر  ارررونة مرررن الن رررو ، ن  رررر الررريش اتغررروت وفررررج مرررن ميومنررره فونررردف  

وكوا ري ررل ابنقواررو ونليرره بقيررة الرريش اجاررالمجل اتسررلمون نمومرره إن ري ررة ال لررد، والعرردو يف نثرررهم، وتررو حرر
إنرردفعوا ديعررود حنررو اتد نررة والعرردو مسررتمر يف م ررو دمم، فقتررل مررن اتسررلمي درر    رر  مررن النررد والعرروام، 

 .4وغكل اتغول حل  ذل  اليوم إن آفره، ن  حلوا نن و إن ننزاك فتسلموهو ابألمون
هررر  نو ر 658ل هارروم م نلررد حلرر  يف اث   ررفر مررن نرروود اتغررو  ه ـ اإلضــطرار إىل التســليمم

م ونحيموا حعو هو حبفر فندت حوهلو نمقه قومرة، ونرحلره ن بعرة نذ و، وبنروا حو  رود إب تفروو 1260
مخررا نذ و، ن نعرر وا نلي ررو نوررر ن منانيقررود وشرررنوا يف  مي ررو ابحلاررو و ونقرر  نارروا هو وم ودت ررو 

م، ويل مليوهررو 1260هررر  نو ر 658 التوارر   ررفر مررن مررن  ررل ال رروم، حررل احل رررر إن التسررليم يف
غد وا  هل و وقتلوا من م فلقود    اد، وهن وا الدو  وا وا النسروء واألمفرول، ن إارت وحوا اتد نرة مخسرة 
نايم نوثوا في و فسوداد حل إمتألم ال رقوم     القتلد، و قول إنه نار مرن حلر  كايدو نلرد مو رة 

يون، ويل  سلم من نهل حل  إال من إلتارأ إن دا  شر وب الرد ن برن نمررون، نل  من النسوء والع 
ودا  جنرررم الرررد ن نفرررجل مررررد ي، ودا  ال ررروكايد، ودا  نلرررم الرررد ن قيعرررر اتو رررلجل، وا ونقررروه الررريت لرررز ن 
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الد ن العويف و نيسة الي ود بفرموغم  ون    د  م وقيل ننه الم مرذه األمرو ن مرن القترل مرو  ز رد 
 1ي نل  نفانن مخس

لررأ اتلرر  اتعظررم تو انورروه إن القلعررة ومرر   ب ـ هــد  هســوار املدينــة وقلعتهــا ومســاجدهام
، و  رردو 2درر    رر  مررن حلرر ، وااررتمر احلعررو  نلررد القلعررة وشرردد اتغررول مضررو قت م هلررو حنررو شرر ر

فيونررة حرردث  يف ريرريش اتلرر  اتعظررم ارر ل  للمغررول م مررت م يف توررد د حعررو هم للقلعررة ومعرفررة 
موامن الضرع  في رو، ومرن ن ت  ريز مهرم اتقروتلي دافل رو، األمرر الرذي ترتر  نليره تسرليم القلعرة إن 
اتغول  غم حعونت و بيل ار ولة، ودفرل هوال رو بعرد ذلر  إن القلعرة وفرمرو، وهردم ناروا  اتد نرة 

مررن وريوامع ررو ومسرروريدهو وبسرروتين و ونفررد آاث هررو، حررل غرردم بلرردو موحوررة، بعررد نن  ونرر  تعررد 
نكهررد مرردن الورروم، وفرررج إلرري م اتلرر  اتعظررم تو انورروه، و ررذ ر اتقر ررزي نن هوال ررو يل  تعرحلرره بسرروء 

، وال  سرررت عد نن  يرررون اتلررر  اتعظرررم قرررد ن ررري  فرررالل حعرررو  اتغرررول للمد نرررة والقلعرررة 3ليررررب ارررنه
 ررره اتقر ررزي د برررءه، نو نن هوال ررو قررد دبررر قتلرره اررراد، برردليل مررو ذ ريرر رررا  ابلغررة نو مبرررد يل  عررد  ر 

 .4نفسه من نن اتل  اتعظم تويف بعد ذل   ايم قال ل
يل  ورأ هوال رو نن مترر فر رة إارتيال ه نلرد حلر   جـ ـ غنا م حللفاء هوالكـو مـن النصـار م

دون نن  يوفا حليفه، هي وم األول ملر  ن مينيرة العرغرل، وبوهيمنرد السرودق العرلي  نمر  نن و يرو 
مل، حي  قوم إبن وء مل  األ مرن ريرزءاد مرن األنفرول، وننرود إليره األقروليم الذ ن اونداه يف ذل  الع

والقعررو  الرريت  ررون مسررلمو حلرر  قررد ااررتولوا نلي ررو مررن م،  مررو  د إن بوهيمنررد ديرر  األ احلررجل الرريت  
 ررون اتسررلمون قررد اقت عوهررو مررن إمو ترره، ونرررب هي رروم نررن إبت وريرره بررذل  إبحرررات الرروم  الي رر  يف 

يف  رررد اتغرررول، وحقرررق هوال رررو   . وهيرررذا ارررق   مد نرررة حلررر5ومرررود مرررن اتسرررلميحلررر  بنفسررره إنتق
برذل  مرو يل  سررت    قيقره األمررراء العرلي يون واألابمرررو ال يزن يرون وح ررم حعرنود نظيمررود مرن حعررون 
اجاالم، وغدم هذه اتد نة، اليت  ونر  تعتررب حبرق مرن ن وو ونكهرد مردن الوروم فربرة اي سرة، ونري 

، وقررد ناث  اررقو  هررذه اتد نررة الرريت  ونرر  مررومن حر ررة ال ررود حلررد 6حو مررود مررن ق لررهنلي ررو هوال ررو 
العررلي يي، الفررزو والوريررل يف نفرروق اتسررلمي برر الد الورروم، فو ررل إن هوال ررو حبلرر    رر  مررن نمررراء 
اتسررلمي، ليعلنرروا وال  ررم وفضررون م، ومررن م اتلرر  األشرررل مواررد األ ررويب،  رروح  محررص، الررذي 
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 ررر إمو ترره، فأنودهررو إليرره هوال ررو، نلررد نن تيررون إق ونررود و اثيررود لرره مررن ق ررل ومنرره الن ارر ق نن إنتررزو
هوال و، وتو  فو  ريول حومية مد نة حو م االاتسالم إال لقو رد حوميرة حلر ، إنتررب هوال رو ذلر  
 إهونة له وإنتقو ود من ميونته، فأمر بقتل نهرل حرو م نرن آفررهم وار  نسرو  م ونمفروهلم ن نحلرق مرم

 .1 ريول احلومية ديعود 
 
بعررد اررقو  حلرر  ن اررل هوال ررو  اررالد مررن ق لرره إن دموررق دفلوهررو ليلررة اجثنرري السرروب   ـ دمشــقم 4

م وهررررم رملررررون فرمرررروغد منرررره أتمرررري اتد نررررة ونهل ررررو مقوبررررل 1260هررررر  فربا ررررر 658نوررررر مررررن  ررررفر اررررنة 
 .2تسليم و، وقر  هذا اتراوم نلد النوق بدموق بعد  الو الظ ر

ويف هررذا اتوقرر  احلرررج نشررو  بعررو   ررو  نهررل دموررق ونلررد  موقــف بيــربس البندقــدارام ه ـ
 اا م األم  ك ن الد ن احلوفظجل، مبدا او اتغول والردفول يف مونرة هوال رو، لتانير  دمورق ونهل رو 
مو حل حبل  من اهلالك والدمو  وا راب، ولين ذل  الرني يل جيد التأ يرد اليومرل مرن نهرل دمورق، 

ونلررد  نارر م   ررن الررد ن بيررربق، و ررو  يف وريرره ك ررن الررد ن قررو الد: ننررتم ارر   3فضرره الرر عوحيرر    
هررالك اتسررلمي، و  رردو نن اتلرر  النو ررر  ررون نلررد  ني ك ررن الررد ن احلرروفظجل، فعرروول بعررو نت رروو 
بيررربق مررن مو فررة اتموليرر  ال عر ررة، قتررل اتلرر  النو ررر، وتوليررة حررو م آفررر نرروت اهلمررة، غفررذ الرررني، 

ي  د  النوق للا ود يف ا يل هللا وقيودمم يف ميردان القترول لعرد العردوان اتغروت والردفوو نرن  ست 
اجارررالم ونهلررره، إال نن بيرررربق ختلرررد نرررن دمورررق وذهررر  مررر  دونرررة مرررن اتموليررر  ال عر رررة إن غرررزو، 

ق ررز حيرر  ااررتق له نم هررو نحسررن إاررتق ول، وفي ررو ارر  بيررربق  ارروالد مررن ق لرره إن السررل ون اتظفررر 
ليعلفه نلد إن وه األمون وجنك يف اتعوحل م  ق ز الرذي ونرده الونرود الميلرة، ن اروفر إن بيرربق 
إن معرر وانضرم إن قيررودو ق رز ون رر ك مرن ن رررب ننوانره الرذ ن اررومهوا للتي ريز تعر ررة نري ريررولوم 

 .4 ووقيودو اليو  اجاالمية و يق ذل  النعر اتفك  الذي بدد نحالم اتغول بيومل
فررج اتلر  النو رر مرن دمورق ومعره در  مرن نت ونره  ر رد غرزو وتررك دمورق  ب ـ دسليم دمشقم

يف حولرررة  رثرررد هلرررو، وقعرررد دررر  مرررن ن ررروبر دمورررق وننيوهنرررو حضررررو هوال رررو ومع رررم التعررر  واهلررردااي 
 ومفرروتيك بررواابم دموررق، وني ررروا ال ونررة وا ضرروو لرره، واررلموا اتد نررة، ونمررر هوال ررو قرروده  يتوبوقررو
إن دمورررق جفت رررو  نهل رررو، فوارررتق له نهرررل اتد نررررة ومل ررروا منررره األمرررون، ن ن ارررل ننيررروهنم إن بررررال  
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هوال و وهيذا دفل اتغول دموق بال حعرو  وال قترول وون نلي رو هوال رو دونرة مرن اتغرول ونري 
غررول، ، ونمررو قلعررة دموررق فقررد ااتععرر  نلررد ات1ثالثررة مررن نهل ررو تسرروندمم يف تعررر   األمررو  مررو

و فررو مررن برردافل و التسررليم هلررم، ويف هررذا الوقرر  و ررل إن دموررق اتلرر  األشرررل  رروح  محررص 
مررن ننررد هوال ررو ومعرره مرارروم  ن غ رر  السررل ة لدموررق والورروم  ل ررو، ول حعررو  القلعررة وحلرررمو 
ابتنانيقوم وفرب من القلعة مواحل  ومل  من بدافل و األمون، ودفل و اتغول وهن وا مو  رون في رو 
من الينوك والدفو ن ونحرقوا مواحل    ر و من رو، وهردموا نردداد   ر اد مرن نبراري رو، ونتلفروا ارو ر مرو مرو 

 .2من اآلالم والعدد
كو ر نمررو مد نررة محرروه فررإن  رروح  و اتلرر  اتنعررو  ال ررو   ررون قررد حضررر إن برر ـ دســليم محــا مجـــ 

حلرر  ن اررلوا  ارروالد مررن قرر ل م إن  ليتا ررز مرر  اتلرر  النو ررر، فلمررو درر  نهررل ال لررد يف غي ترره  فررذ
هوال ررو،  سررألونه الع رر ، واررلموا لرره ال لررد، فأن رروهم األمررون، وريعررل ننرردهم شررعنة مررن ق لرره، نمررو 
قلعرررة محررروه في ررردو نن مرررو حرررل حبلررر  ونهل رررو وقلعت رررو مرررن األهررروال فضرررالد نرررن هرررروب اتلررر  اتنعرررو  

عررد نن ل للمغررول السرري رو نلررد حلرر  . وب3 رروح  و قررد دفرر  متولي ررو إن اتسررو نة ابلتسررليم للمغررول
ودموررق ومحرروه، وغ هررو مررن ال لرردان ا رروو و، ن رر ك إاررتيالءهم نلررد بقيررة مرردن الورروم مسررألة وقرر ،  
 ررون نلررد القو ررد اتغرروت نن خيتررو ه مررل شرروء، وذلرر  بسرر   مررو حررل برر الد الورروم مررن األهرروال والفررزو 

األاررروبي  القليلرررة التوليرررة، نل القو رررد اتغررروت  وا رررول، فضرررالد نرررن تفررررت  لمرررة األمرررراء األ ررروبيي، ففرررجل 
 يتوبوقررو الررذي نو ررل إليرره هوال ررو م مررة إمترروم اجاررتيالء نلررد بررالد الورروم بعررد نودترره مررن حلرر  إن 

، السي رو نلرد برالد الوروم حير  توريره إن غبلرا، 4مد نة مراغة للموو  ة يف إنتيوب ا ون الد د
نرردد   رر  مررن م، ن نغررو م درروو اتغررول نلررد اررو ر بررالد  وحينمررو حرروول نهل ررو اتقوومررة ريرررل قتررل

الورروم، حررل و ررل  إن نمرررال غررزو، وبيرر  ريرب ررل، والعررل ، وبعل رر  وابنيرروق وغ هررو، وااررتولوا 
 .5نلي و وقتلوا وا وا مو قد وا نليه، ن نودوا إن دموق، ف ونوا مو مو غنموه من هذه اتدن

 رم اتغررول شررد دو الومررأو نلررد اتسررلمي يف ريرروءم ارري ـ موقــف النصــار    الشــا م ت
بالد الوروم، إذ نهنرم ابد وا ق رل  رل شرجلء إن تردم  االارتعيوموم واألاروا  والقرالو يف الر الد الريت 
فضع  هلم م ل حل  ودموق ومحص ومحوه وبعل   وابنيروق وغ هرو، وحققروا برذل  مرو يل  سرت   

                                                           
 .96(، ري ود اتمولي   ر308ر  307ر  2د  التوا    ) 1
 .97 نن ري ود اتمولي   ردول اجاالم للذه  نقالد  2
 .97(، ري ود اتمولي   ر201ر  3اتيتعر ) 3
 .97ري ود اتمولي   ر 4
 .98(، ري ود اتمولي   ر202ر  3نف و  ال ور ) 5
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نررذ اللعظررة األون لغررزوهم للورررت األدىن إن العنعررر ، ولقررد مررول اتغررول م1 قيقرره العررلي يون مررن ق ررل
اتسررريعجل النسررر و ي، ولعرررل و رررية منيرررو فرررون ألفيررره هوال رررو الررريت نعررر  نلرررد إاتورررو و هوال رررو 
لزوريتررره دوقررروك فررروتون الررريت  ونررر  مسررريعية نسررر و  ة فررر  دليرررل نلرررد ذلررر ، وقرررد ندل وريودهرررو يف 

ل اتغررول، إذ اتعرررول نن النسررومرو إكداد   رروب كوري ررو هوال ررو إن التفررول اتسرريعيي الورررقيي حررو 
نررددهم يف الرريش اتغرروت وو ررلوا إن حررد قيررودو اليررو  اتغوليررة، فييتوبوقررو  ررون مررن ننعررر النوميررون 
النسومرو، و ون من ال  يعجل نن  تافد هفالء النسومرو م  المونروم األ مينيرة واليعوق رة وغر هم الريت 

وقرررد ندل هرررذا الرررتالحم إن مورررو  ة العنعرررر اتسررريعجل نلرررد ، 2تيررروثر نرررددهو يف  رررربل مررردن الوررروم
مسررتول قيررودو اليررو  يف إقتعرروم مرردن الورروم، وهوال ررو ننرردمو اقتعمرر  رييوشرره مد نررة حلرر   ررون 
بعرررع ته ملررر  ن مينيرررة هي ررروم األول و ررر ره بوهيمنرررد السرررودق نمررر  نن و يرررو،  مرررو شررر دم نو رررمة 

المل نمراء مسيعيي هرم:  يتوبوقرو وهي روم وبوهيمنرد ا الفة األمو ة دموق ألول مرو منذ اتة قرون ث
يف الوررروم إخترررذ موبعرررود لررر الد اتسرررلمي ، و عرررك نن نف رررد نن غرررزو اتغرررول 3 ورررقون مبررروا   م شررروا ن و

 لي يود، وقد ذ ر نن هوال و نندمو غزا بالد الز ررو قردم نليره ريوشرليق األ مر  ومنعره الرب روم، وترو  
العررغرل يف إتعروله مر  اتغرول  تعرردمل إبد رم وإارم  ر ره بوهيمنررد   رون هي روم األول ملر  ن مينيرة

، 4السرررودق نمررر  نن و يرررو العرررلي  فرررإن هرررذه احلملرررة قرررد إخترررذم  رررفة محلرررة  رررلي ية ن مينيرررة ر مغوليرررة
والواقر  نن اررقو  اتردن الرر المل اليررربل، بغرداد وحلرر  ودمورق يف ن رردي اتغررول  عتررب مررن اليرروا مل 

اجارالمجل يف ذلر  الوقر ، وترتر  نلرد ارقو  دمورق يف ن ردي اتغرول نن الفوريعة اليت هرزم العرويل 
ننلن اتسيعيون مو التمرد والوموع، ويل خيفوا فررحت م مبرو حرل ابتسرلمي مرن ني رة، ويل خير  القو رد 
اتغروت  يتوبوقرو نفسره مررو  ينره مرن اتيررل حنرو هرفالء اتسريعيي وتررردده إن  نو سر م، وذهر  بعضرر م 

نحضرررروا مرررن ننرررده ))فرمررروغد((  رررنص نلرررد االنتنررروء  مررررهم ودفلررروا بررره ال لرررد و رررل وهنم إن هوال رررو و 
مرتفعررة وهررم  نررودون حوهلررو إب تفرروو د ررن م وانتضرروو د ررن اجاررالم، و شرروا ا مررر نلررد ثيرروب اتسررلمي 
ونبررواب اتسرروريد ونلزمرروا اتسررلمي يف حرروانيت م ابلقيرروم للعررلي ، ومررن يل  فعررل ذلرر  نهررونوه ونقرروموه 
غع ود، وموفوا وهم رملون العل ون و دقون النواقيا يف الووا و إن  نيسرة مرر ، وقروم بعضر م نثنروء 
اتس و إبلقوء ا    ف ال د ن اتسيك وانتقص د ن اجاالم، وحلرار اتسرلمون مرن ذلر  و رعدوا 
 مررر  قضرررومم وشررر ودهم إن غ ررر  هوال رررو ابلقلعرررة، فلرررم  سرررتا  لوررريواهم ونفررررري م مرررن القلعرررة
ابلضررررب واجهونرررة، ونفرررذم غ ررر  هوال رررو موريرررة مرررن اجهتمررروم ابلنعرررو ل ر فاعرررل  رررزو  الينرررو ا 

                                                           
 .248اتغول للعر    ر 1
 للعر  . 248اتغول  ر 2
 .248اتعد  نفسه  ر 3
 .242اتعد  نفسه  ر 4
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و عظم  ريوهلو نلرد افرتالل مرذاه  م، فوشرتدم اث ررو اتسرلمي، لالنتقروم تقدارومم، فقروموا ابحررات  
 .1 نيسة مر ، وفربوا ريزءاد من  نيسة اليعوق ة
غولية والقول اتسيعية الورقية، الذي نمثر اارتيال  م نلرد وميين القول نن هذا التالحم بي القول ات

بررالد الورروم، و  رريم ااررتعيومومو، ومررن ن الت رروول نلررد اتسررلمي مررو واالنتررداء نلررد مقداررومم،  
 ون نحد العوامرل الريت دفعر  اتسرلمي يف األ احلرجل اتعرر ة إن تردا ك األمرر واارتنفو   ومرل قرواهم، 

 رررود اجارررالمجل اتقررردق حلرررد اتغررول وحلفرررو  م حرررل  قرررق هلرررم ذلررر  النعرررر ومررن ن إنرررالن حر رررة ال
 .2العظيم يف معر ة ني ريولوم

 
ن ررر ك اتلررر  النو رررر مسرررلوب اج ادو مرنررروابد، لررريا لررره  ني، ـ هنايـــة الســـلطان الناصـــر األيـــوبم 5

ة نفيره اتلر  الظروهر ونندمو شوهد رينده وةولييه هذه احلول، قر وا تنعيته ابغتيوله نو الق و نليه، وال ن
قز بيررد ارر، ونلررم النو ررر ابألمررر، فررةك اتعسررير هررو ابد ابلليررل إن قلعررة دموررق، فأ3غرروكي بررن العز ررز لورر ومته

، و ون تسو و األحردامل يف الوروم ن ررب مرن 4ةولييه النو ر ة، وننواهنم، ف ربوا ومع م الظوهر غوكي إن غزو
شرررلة، فولتترررو  ال   ررردؤون وقرررد انضرررم إلررري م ر نلنرررود ر األشررررل برررن نن  رررةك  ررردل نو ذ ررروالد هلرررذه ا وولرررة الفو

ا وهررد، فأنررودوا لرره محررص وننموهلررو و ررذل  اتلرر  السررعيد بررن ن ررد العز ررز، حيرر  نملقرره هوال ررو مررن ارران 
، فقر  اتل  النو ر االنسعوب رينروابد حنرو 5ال  و، وننود له وال ته نلد ابنيوق، وقلعت و اليت تعرل ابلع ي ة

ل  العسير، وتعرمة، وقلر  احلرمرة، وممر   رل نحرد، ويل   رق ننرد النو رر إال قروم قال رل، قد تضل  و  معر،
وارو  اتلر  النو رر نرن دمورق نلرد نمرل در  اليلمرة مرر  اتظفرر ق رز للقروء التترو ، ونفرذ مرو بقرجل معره مررن 

و قولرون: تر تمروغ هنم و ردنون نلري م تمو اليش، وترك دموق فولية مرن العسرير، ونهل رو نلرد االاروا   ور
، ونررررب الرررز ن احلررروفظجل إن دمورررق ونغلرررق نبوامرررو واررر ا النو رررر 6معمرررة للتترررو ، ال  تررر  هللا نلرررييم السرررالمة

مل ررره، لياتمررر  بررره، فرررومتن  نرررن ا رررروج إليررره ودررر  ن ررروبر دمورررق، واتفرررق مع رررم نلرررد تسرررليم دمورررق لنرررواب 
غبلا، حير  تررك مرو حوميرة، وترو و رل  ، واو  النو ر ومعه اتنعو  امد  وح  محوه، فو ل7هوال و

غررزو، انضررم إليرره ةولييرره الفررو ون وتعرروحل مرر  نفيرره غرروكي، ونلررم النو ررر يف غررزو نن التتررو  قررد احتلرروا غبلسررن 

                                                           
 (.398ر  17والن و ة )، ال دا ة 102ري ود اتمولي   ر  1
 .102ري ود اتمولي   ر  2
 .74(، ري ود اتمولي   ر 512ر  1السلوك للمقر زي ) 3
 (.74ر  2العالقوم الدولية يف نعر احلروب العلي ية ) 4
 (.74ر  2اتعد  نفسه ) 5
 (.74ر  2اتعد  نفسه ) 6
 .(74ر  2، العالقوم الدولية )51اف و  األ وبيي ابن العميد  ر  7
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فقعد العر ش، ون ال خيرب ق ز و سأله االريتموو تواري ة التتو ، و  دو ان ريواابد شوفيود م مأنود يل  عرل مرن 
، و رررون قرررد بلرررش ق يرررة)) فيرررول النو رررر دفرررول معرررر 1اب النو رررر ابهرررل معرررر((ق رررز إن النو رررر)) فوارررة 

، فسمك النو ر تن  ر د من مرافقيه دفول معرر، فعرزم اتنعرو  امرد نمرره ودفرل اتنعرو  2فُيق و نليه((
، ونمررو اتلرر  النو ررر، 3والعسررير معررر، فولتقرروهم ق ررز، واحسررن للمنعررو ، ونن رروه اررناقود ودفلرروا القرروهرو

متررره احلررر و فيمرررو  فعرررل؟ وا رررن  توريه؟ونفرررذ  فيرررر ابلتوريررره حنرررو احلاررروك، ن نررردل إن غحيرررة اليررررك، فقرررد نن
.و مبررو بسرر   ال مرر ، نو نيررل 4فتععررن برره، ولينرره قلررق، فر رر  حنررو الرب ررة، وااررتاو  برر عو نمررراء األنررراب

إن إحردل اررااي  ، ابلتوريره5ا  وو لردل التترو ، قروم واحرد مرن مرافقيره وفدمره هرو حسري ال رربدا  اليرردي
التتررو  الرريت نفررذم تنتوررر رينرروب األ دن وفلسرر ي وننلم ررم مبيررون وريررود اتلرر  النو ررر ))فقعرردته التترررو  
ونتلفرروا مررو هنولرر  مررن األمرروال، وفرابرروا الررداي ، وقتلرروا الي ررو  والعررغو ، وهامرروا نلررد األنررراب الرريت بتلرر  

نلد اتل  النو ر ون الوه م  نفيه الظوهر غروكي  النواحجل وقتلوا من م فلقود وا وا نسل م ونسوءهم وق ضوا
ه برردو ه إن هوال ررو  بررن امررد وابنرره العز ررز امررد بررن  وارر  وإدونيررل بررن شرر  وه إن  ت غررو نررو ن الررذي ارر ا
ونقوم النو ر نند هوال و حل بلغ م نف و  هزمية التتو  يف ني ريولوم، فقروم هوال رو بقترل النو رر ن قتلروا 

ه ويل  ررنج مررن نقمررة هوال ررو إال العز ررز امررد بررن النو ر وارر  لعررغر اررنه حيرر  بقررجل ننررد بقيررة مررن  ررون معرر
 .6التتو  حل موم

 
 مقدمات معركة عني جالوت وسري هحداثهام املبحث الثاينم

 ون من نتو ج اقو  برالد الوروم يف ا ردي اتغرول وحلفرو  م ان نرم الرنر  وا رول ارو ر ن ريو  رو، ف ررب   
حلررجل اتعررر ة، وقررد انغرررق دافررل نفوارر م نتياررة مررو شرروهدوه مررن االهرروال وبسرر   مررو حررل النرروق ابجترروه اال ا

مم وب الدهم مرن الردمو  وا رراب واهلرالك ونن الورجلء الرذي ارينقذ اتسرلمي وةتليرومم مرن الزحر  اتغروت 
إنرررودو اترردمر هررو ال عررر  نررن قيررودو حييمرررة قو ررة تررةريم نرررواايهم تلرر  إبهنرروء فالفرررومم وتوحيررد  لمررت م، و 

تنظرريم دررون م ومررن ن بعرر   و  ال ررود اجاررالمجل يف نفوارر م لررد ء ذلرر  العرردوان الررذي ااتورررل ف ررره 

                                                           
 (ن نقالد نن ات    ابن فلدون.75ر  2العالقوم الدولية ) 1
 (.75ر  2(، العالقوم الدولية )201ر  3اتيتعر ) 2
 (.75ر  2(، العالقوم الدولية )232ر  1نقدو المون للعي  ) 3
 (.75ر  2(، العالقوم الدولية )233ر  13ال دا ة والن و ة ) 4
 هو احلو ق الويعجل للسل ون. 5
 .420(، شفوء القلوب  ر 76ر  2قوم الدولية )العال 6
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وابم   رردد مررو ت قررد مررن العررويل اجاررالمجل ابلرردمو  واهلررالك والواقرر  نن معررر يف ذلرر  الوقرر   ررون  ررل شررجلء 
 .1في و  ن ء بظ و  قوو ريد دو

 
ن اتتت    ز ا  التتو  ايد ك نلد وريره اليقري إهوال م احتالل مصر هد: اسرتادي:ي للمغولم

 نن معر هدفود ااةاتيايود للمغول وذل  لعدو اا وب من و:
ر ايواررة التتررو  التواررعية الواحلررعة وهررم ال  نت ررون مررن بلررد إال و  ع ررون نررن الررذي  ليرره، ومعررر هررجل الرريت  1

 تلجل فلس ي م وشرو.
 ي  نن مردد نمرن التترو  إال معرر،فقد ارق   معظرم اتمولرر  ر يل   رق يف العرويل اجارالمجل  ارره قروو تسررت 2

 واحلعون واتدن اجاالمية تقر  ود وبقي  هذه القلعة العومدو.
ر اتوقررر  االارررةاتياجل تعرررر يف غو رررة االمهيرررة، ف رررجل يف قلررر  العرررويل القرررد ، ومرررتعيم يف ف رررو  التارررو و  3

 العوتية.
ل  الوق   ون اتغرب الي  ، قد متزت إن دو رالم  رغ و بعرد ر احتالل معر بوابة لومول افر قيو ويف ذ 4

 اقو  دولة اتوحد ن، ويل تين هلو القد و نلد الوقول نموم اجمربامو  ة اتغولية.
ر القوو ال ور ة يف معر، وال وقوم اليومنة مو، وااتيعومو لفلول اتسلمي اهلو بي من اتغرول  رون معرد   5

 قلق ابلنس ة للمغول.
ر مقومرروم حر ررة ال ررود النوريعررة  ونرر  مترروفرو يف معررر مررن قيررودو وانيررة، ومحيررة د نيررة، وجتمرر  للعلمرروء  6

والفق ررروء الفرررو  ن مرررن هرررول اتغرررول، فيرررون اتغرررول خيورررون نن تتعرررول تلررر  اتقومررروم إن مورررروو إارررالمجل 
 .2لتعر ر داي  اتسلمي من االحتالل اتغوت

العرويل  لره تسرتدنجل مرن م القضروء نلرد دولرة اتمولير ، ن نن القررا  ابحرتالل  ر  غ ة اتغول يف اهليمنة نلد 6
 معر نفذه امربامو  اتغول يف نو مت م حبضو    و  مستوو ي اجمربامو  ة اتغولية.

 
ابم ارري  الررد ن ق ررز  ررد ك اثنيــا م خطــوات ســيف الــدين قطــز لتوحيــد الصــف اإلســالميم

 توق  نلد اريتيوك ذل  االمتعون العرع  اتتم رل يف الغزواتغروت للممولر   اد ا ود اتمود نن بقوء دولته الفتية
اجاالميةالذي ااتورل ف ره، ونن      انه حبرق نهرل لل قرةاليت نوالهرو إايه األمرراء يف معرر و ريرل السرونة 
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يررجل ، ول1ابلفعررل بعررد ادررون م نلررد نررزل اتلرر  اتنعررو  نلررجل ابررن اتعررز ن  رر  وتنعرري ه نلررد دولررة اتموليرر 
 تتوحد العفول نموم االكمة اختذ اي  الد ن ق ز ا  وام التولية:

د  األمرراء و  رو  القرودو و  رو  العلمروء ون رعوب الررني يف معرر وتنوقوروا يف نمرر القيرودو اخلطو  األوىلم
الرريت تتعرردل للمغررول وندرر  احلوحلرررون نلررد نن اتلرر  اتنعررو  نلررجل بررن اتعررز ن  رر  الررذي  ررون  ررغ  السررن 

الويعرية يل  يرن لد ره مررن ال وقرة والقرد و مرو  سرت ي  برره مواري رة االف رو  والتعردايم الريت ابترر   حلرعي 
، وقررول للعوحلررر ن: إ  مررو قعرردم)ني مررن 2مرردد دولررة اتموليرر  يف معررر، لررذا قررر وا نررزل السررل ون العررغ 

و و سررغ هرذا العردو، السي رو نلد احليم( إال جنتم  نلد قتول التتو ، وال  تأتد ذل  بغ  ملر  فرإذا فررينر
. فوات وو ق ز نن جيم  النروق نلرد فيررو ال رود والتعردي للغرزاو 3فوالمر ليم، اقيموا يف السل ة من شأتم

وفرروت ذلرر  ننلررن بوحلررو  ننرره اررياعل األمررر يف النرروق، خيتررو ون مررن  ورروءون دون التقيررد بعو لررة معينررة نو 
قرول ونن االنتعرو  هلرذا الرد ن و غ تره يف قترول التترو   ، وا و الرريل تدل نلد ننه  ودت فيمرو4ةولي  بذامم

إنلررد بي رر  مررن  غ ترره يف اتلرر  وقررد ريعررل هللا نعررر االمررة نلررد  د رره، ولرريا مررن اررنة هللا ر نررز وريررل ر نن 
 يترررررر  نعررررررر االمررررررة نلررررررد  ررررررد اتنرررررروفقي، والفواررررررد ن قررررررول تعررررررون: إن هللا ال  عررررررلك نمررررررل اتفسررررررد ن  

 محررره هللا ر قرررد اارررتيدم االفرررالت الرفيعرررة، واالهررردال الن يلرررة يف جتميررر   ((.ومررر  نن ق رررز ر81)) ونا:آ رررة:
القرررودو والعلمررروء حولررره، إال ننررره يل  تيرررل نرررن حزمررره يف االدا و ونرررن نفرررذه  اررر وب النعرررر وافتيرررو  الفر رررق 

وونا  اتسوند له وابعود من  راه منوا ودفعزل الوك ر)) ابن بنر  االنرز(( اتعررول بوال ره الورد د لورارو الرد ،
برردالد منرره وك ررراد آفررر   ررق يف وال رره وقد اترره وهررو))ك ن الررد ن  عقرروب بررن ن ررد الرفيرر (( وحفررظ االمونررة وواررد 
األمرررو  إن نهل رررو، ونقرررر قو رررد الررريش يف ميونررره وهرررو ))فرررو ق الرررد ن نق ررروي العرررغ  العررروحل(( مررر  ننررره مرررن 

و قيود رررة ونمونرررة و ررردت وهرررجل مرررفهالم اتموليررر  ال عر رررة العررروحلية، إال ننررره وريرررد فيررره  فررروءو نسرررير ة وقرررد  
حلرررو  ة ألي إمررو و، وهررذا ذ رروء ايواررجل مررن ق ررز ف ررو بررذل   سررتميل اتموليرر  ال عر ررة الررذ ن فررروا يف نحنرروء 
الووم وتر يرو، و  ر  اجممأنرون يف نفوار م، وهرذا ر وال شر  ر اريفدي إن إارتقرا  األوحلروو يف معرر،  مرو 

العسرير ة النرود و للمولير  ال عر رة،  مرو قروم ق رز ابلقر و نلرد  ننه اياعل للمسلمي تسرتفيد مرن ا رربام
بعو  ؤوق الفتنة الذ ن حوولوا نن خيرريوا نلىسل ته وحيمه، وبذل  هدنم األمو  نسر يود يف معرر، ونلرم 
ق رز نن النروق إن يل  ورغلوا ابل رود شررغلوا  نفسر م، ولرذل  ف ماررد نن إنتلرد نلررد نرر  معرر نمرر وك ررره 

 ررررذل  قو ررررد الرررريش فررررو ق الررررد ن نق رررروي العررررغ  نن جي ررررزا الرررريش، و عرررردا العرررردو و نظمررررو ك ررررن الررررد ن، و 
العررفول، فونوررغل النرروق ابجنررداد تواري ررة العرردو، لقررد اررومه  هررذه ا  رروو يف تقو ررة الوحلرر  الررردافلجل، 
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و رة معروحل ل ود، وقوم السل ون إبقومة الورو والدفوو نن ال الد، والقيروم بورأون الرنيرة ومحوق ابوإنوغل الن
 .1النوق، فواتقرم األحوال ا لية، وتوحد الع  الدافلجل، وهذه ف وو يف  قيق النعر

ن رد  السرل ون ق رز قررا اد ابلعفرو العروم )احلقيقرجل( نرن  رل اتموليرر   اخلطـو  الثانيـةم العفـو احلقيقـيم
  اتعز رة، و ونرر  بررداايم ال عر رة، لقررد مرر بنررو  ير  ننرره قررد حردث  فتنررة بري اتموليرر  ال عر ررة وبري اتموليرر

هرر(، ننردمو قترل فرو ق الرد ن نق روي كنريم اتمولير  ال عر رة، ن بردنم الفتنرة 652الفتنة من ار  ارنوام )
تتفرروقم ترررد جييود إن نن و رررل  إن الرررذ وو بعررد مقترررل اتلررر  اتعرررز نرررز الررد ن آ  ررر ، ن شرررارو الرررد ، وو رررل 

 م   ررن الررد ن بيررربق ر فررروا مررن معررر إن  تلرر  إمررو ام األمررر إن نن معظررم اتموليرر  ال عر ررة ر ونلررد  نارر
الورروم، ومررن م مررن شررا  نمرررا الورروم نلررد غررزو معررر، وو ررل األمررر إن حررد  ف رر ، فلمررو إنتلررد ق ررز نررر  

، وإارت وو ق رز نن 2معر ن رد  قررا ه احليريم ابلعفرو نرن اتمولير  ال عر رة وبردنومم إن العرودو إن دولرت م
تموليرررر  ال عر ررررة الررررذ ن  ررررونوا قررررد هربرررروا إن بررررالد الورررروم، ونلررررد  نارررر م بيررررربق  قنرررر  فعررررومه مررررن نمررررراء ا

ال ندقدا ي ابلعودو إن األ احلجل اتعر ة واالنضواء    لوا ه متنواي مو بيرن م مرن ا الفروم، بعرد نن ث ر  
يرة  سر  ، و رون اري  الرد ن ق رز قرد ند ك نمه3هلم ناز نمراء الووم مرن ال ير  األ رويب نرن مقوومرة اتغرول

   ن الد ن بيربق لع  اتقوومة ألمو  من و:
ن ر اليفروءو القتوليرة العوليرة ريرداد، وات رو و القيود رة  فيعرة اتسرتول لرر ن الرد ن بيرربق، واحلميرة اجارالمية 

 هلذا القود الفذ.
مرن  ب ر الذ وء احلود الذي  تميز بره بيرربق، والرذي اريعوول ق رز نن  ويفره لعروحل معر رة التترو  بردالد 

 نن  وي  يف معو ك دافلية حلد اتمولي  اتعز ة.
ريرررر ر والء اتموليررر  ال عر رررة لرررر ن الرررد ن بيرررربق، وننررره إن يرررل هرررو ابد فرررال أيمرررن نحرررد نن  نقلررر  نليررره 
اتمولي  ال عر ة يف ني وق ، لذل  فمن األحيم ايوايود نن  ستق   بيربق يف  رفه، و عظرم قرد ه 

   ضررمن إاررتقرا  النفرروق وجتميرر  ال وقرروم حلرررب التتررو  برردالد مررن و سررتغل قد اترره وإميونيوترره، وبررذل
 الدفول يف معو ك ريون ية ال معل هلو.

لذل  تو قدم بيربق إن معرر بعرد إارتقدام ق رز لره، نظرم ق رز مرن شرأنه ريرداد وننزلره دا  الروكا و ونررل لره 
راء اتقردمي وريعلره نلرد مقدمرة  ه وقيمته ونق عه )قليوب( ومرو حوهلرو مرن القررل، ونوملره  رأم  مرن األمردق

رييوشررره فيمرررو بعرررد، فرررنالحظ مرررن  رررفوم ق رررز القيود رررة، العفرررو ننرررد اتقرررد و وإنرررزال النررروق منررروكهلم، والفقررره 
السيواجل احليريم، واحلرر  نلرد الوحردو، وقرد إارت وو اري  الرد ن ق رز نن  سرتفيد مرن موقروم اتمولير  
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اب معرررر نمررروم فلررررول اتموليررر  اجارررالمية يف الورررررت . وفرررتك نبررررو 1ال عر رررة وإميونيرررومم وتقو رررة الرررريش مرررم
اجاررالمجل الرريت تعرحلرر  للغررزو اتغرروت، فرردفل درروو ا وا كميررة الفررو و مررن وريرره اتغررول تعررر، و حرر  مررم 

 وغ هم. 2اي  الد ن ق ز، و ذل  دوو الووم، ومعه اتل  اتنعو   وح  محوه
ية، فقد  ون  العالقة بي اتمولي  واأل وبيرة متروترو حر  نلد التوا ل م  الدولة األ وب اخلطو  الثالثةم

ارقو  بغرداد  دلر  مرن التترو  بعرمإن حد    ، بل نن النو ر  وا  األ ويب نم  دموق وحل   ون قرد 
نن  عرروونوه يف غررزو معررر، إال نن اررري  الررد ن ق ررز ارررعد جذابررة ا الفرروم بينرره وبررري نمررراء الورروم، و رررون 

األقرل  ييرد نمرراء الوروم، لييلرو بيرن م وبري التترو  دون نن   عنروه يف  م نو نلرد سعد إن الوحردو مر  الورو
ي ره، فتوا ل اي  الد ن ق ز م  اتل  النو ر األ ويب ونررد نليره نن  يرون اتبعرود للنو رر ن نن ق رز ر 

، فعرررد  محره هللا ر نلرم نن النو ررر  وار  قررد  توري  يف نمررر الوحردو اليوملررة نو يف نمرر القرردوم إن معرر
نليررره إبمرررداده ابتسررروندو حلررررب التترررو ، فتعققررر  اتعرررلعة اتورررة ة يف هزميرررة التترررو  وإن يل تتعقرررق الوحررردو 
اليوملررة برري معررر والورروم، قررول ق ررز يف ندب ريررم وفلررق  فيرر : وإن إفةترر  فرردمت  وإن إفررةم قرردم  

م لرر  العسررو ر ومررن معررجل مررن العسررير جنرردو لرر  نلررد القررودم نليرر ، فررإن  نرر  ال أتمررن حضررو ي ارر  
. ليرررن النو رررر  واررر  يل  سرررتا  هلرررذه النرررداءام الن يلرررة مرررن ق رررز، وآثرررر التفررررت نلرررد 3 رررع ة مرررن ختترررو ه

ر ن قتلررره بعرررد نررري ارررالوحررردو، فمررروذا  ونررر  النتيارررة؟ ارررقو  حلررر  ودمورررق، ووقررروو اتلررر  النو رررر يف األ
وم، فواررتاوب لرره وررنمررراء ال ريررولوم، ويل  يترر  ق ررز مررذه ال ررود الدبلومواررية مرر  النو ررر بررل  ااررل بقيررة

األم  اتنعو   وح  محوه والتعق بعو رييوه بق ز، ونمو اتغي  نمر  وح  اليررك ابأل دن فقرد آثرر 
نن  قرر  نلررد احليررود، وقررد حرروول مرررتي ق ررل ذلرر  نن رتررل معررر، و ررده ق ررز يف اترررتي، ونمررو األشرررل 

التعروون ات وشرر مر  التترو ، وابلفعرل نن روه األ ويب  وح  محص فقد  فو اجارتاوبة متومرود لق رز، وفضرل 
هوال ررو إمررو و الورروم  ل ررو لرريعيم اباررم التتررو ، ونمررو األفرر  وهررو اتلرر  السررعيد ))حسررن بررن ن ررد العز ررز(( 

هرررو اآلفرررر  فضرررود قومعرررود، برررل إنضرررم  يوررره إن قررروام التترررو   ز ررروح  ابنيررروق فقرررد  فرررو التعررروون مررر  ق ررر
ذا ااررت وو ق ررز نن  يسرر  نمرر  محرروه اتنعررو  وانضررم إليرره ريرريش  سرروندهم يف فررتك بررالد اتسررلمي، وهيرر

النو رررر، وحي رررد إن حرررد   ررر  اتغيررر  نمرررر  ررروح  اليررررك، وبرررذل   يرررون قرررد إنضرررم الي ررر  مرررن النرررود 
 .4الووميي م  اي  الد ن ق ز

نلررد  ن اد اتلرر  ارري  الررد ن ق ررز ق ررل الوررروو يف مواري ررة اتغررول نن خيترررب العررلي يي اخلطــو  الرابعــةم
ارروحل بررالد الورروم، تعرفررة مرروقف م مررن ذلرر  العررراو الررذي ن رر ك ارروذايد هلررم، لتيوفرره مررن إنضررموم هررفالء 
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العرلي يي إن اتغرول ننرد نوروب احلرررب، وبنروء نليره توري ر  ارفو و معررر ة إن نيرو ت لر  مرن العررلي ي 
ق  نن العرلي يي يل خيفروا مررا مم السمو  للايو  اجاالمية إبريتيوك بالدهم وشرا مو  توريه من اتفن، والوا

و رراهيت م وحقرردهم للمغرول بعررن نن قروم اتغررول مب ودرة مد نررة  ريدا وهن  ررو،  مرو ننرره يل تتروافر ننرردهم ال قررة 
فرري م تررو ا تي رروه مررن اتررذابك المونيررة، نلررد حرري نن العررلي يي اتعررلوا ابحلضررو و اجاررالمية ونلفوهررو، بررل 

إارتعدادهم ل رذل اتسروندو العسررير ة للسرل ون ق رز إال نن السرل ون ارري   ونتيارة لرذل  نبردوا نول األمررر
اررت وو ا، و 1ااررتعلف م نن  يونرروا ال لرره وال نليررهو الررد ن شرريرهم حينمررو نرحلرروا نليرره نن  سرر وا معرره جنرردو 

موافقرة العرلي يي ابلسرمو  لقواتره ابريتيروك األ احلرجل السروحلية نلرد السل ون اري  الرد ن ق رز نن  تععرل 
  ن ررد  م، وريعلترره يف مررأمن مررن ذلرر  الونرر ، وجتنرر  ف ررر إشررت و ه يف ن  ررر مررن ري ررة يف تلرر  الرريت  رر

 .2اللعظوم احلررية
 ونرر  النفقرروم لننررداد   رر و، مررن جت يررز   اخلطــو  اخلامســةم حتكــيم الشــريعة   همــوال احلــربم

و الالكمررة للعررررب، الرريش، وإنررداد التمررو ن الررالكم لررره، وإ ررال  السررو  والقررالو واحلعرررون، وإنررداد العررد
وختررز ن مررو  يفررجل للوررع  يف حررول احلعررو ، و ونرر  األكمررة االقتعررود ة الرريت متررر مررو الرر الد موحنررة، ولرريا 
هنرروك وقرر    ررة مخسررية نو نوررر ة، والتتررو  نلررد األبررواب وقررد و ررلوا غررزو والدولررة  ترروج لألمرروال، فامرر  

ء والقررودو والعلمرروء والفق رروء ونلررد  نارر م ارري  الررد ن ق ررز جملسرره االاتوررو ي ودنررو إليرره إن ريونرر  األمرررا
ال ون العلمو الوي  العز بن ن د السالم، وبدنوا   ع ون نن حل لتا يز  تو ر  اتسرلمي، واقرة  اري  

. إال نن الوري  العررز برن ن رد السرالم  فررظ نلرد هرذا اتقررةج 3الرد ن ق رز، نن نفررد حلرررا   لردنم الريش
ذه الفتررول: إذا مرررت العرردو الرر الد وريرر  نلررد العررويل  لرره قترروهلم ) ني ويل  وافررق نليرره إال بورررمي وا ررد  هرر

العويل اجاالمجل(، وريوك نن  ففذ من الرنية مو  ستعون به نلد ري وكهم )ني فروت الز روو(، بورر  نال   قرد 
يف بي  اتول شجلء من السال  والسروج والذه  والفضة والسيول ا الو ابلذه ، ونن ت يعروا مروليم مرن 

يروم واآلالم )ني   ير  احليروم واألمرراء والروك اء مرو ميتليررون(، و قتعرر  رل مرنيم نلرد فراره واررالحه ةتل
وتسوووا يف ذل  ننتم والعومة، ونمو نفذ نموال العومة م  بقروء مرو يف ن ردي قرودو النرد مرن األمروال واآلالم 

بعرد نن  تسروول الروك اء واألمرراء  . فقد بي الوي  العز بن ن د السالم،  نره ال جيروك فررد حلررا   إال4فال
م  العومرة يف اتمتليروم، وجي رز الريش  مروال األمرراء والروك اء، فرإن يل تير  هرذه األمروال ريروك هنرو فررد 

. لقررد ق ررل ارري  الررد ن 5الضرررا   نلررد الوررع  ابلقررد  الررذي  يفررجل بتا يررز الرريش لرريا ن  ررر مررن ذلرر 

                                                           
 .108(، ري ود اتمولي   ر430ر  1السلوك ) 1
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 .281قعة التتو   ر 3
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ه وابو  ل مو ميل  ونمر الوك اء واألمراء نن  فعلوا ذلر ، ق ز فتول العز بن ن د السالم ب سومة وبدن بنفس
فونعوو المي  وامت لوا نمره، فقرد نحضرر األمرراء  وفرة مرو ميليرون مرن مرول وحلرجل نسرو  م ونقسرم  رل واحرد 
من م ننه ال ميل  شيأود يف ال ومن، وتو دع  هذه األمروال وحلررب  اريود ونقرداد وننفقر  يف جت يرز الريش، 

ه األموال نفقة اليش، فقر  ق ز نلد  ل  نق من نهل معر والقوهرو مرن   ر  و رغ  د نرو اد ويل تي  هذ
واحرداد، ونفرذ مررن نريررو األمررالك شر راد واحررداد، ونفرذ مرن نغنيرروء النروق والتاررو  ك روو نمررواهلم معارالد، ونفررذ 

لة مرو دعره مرن األمروال من الةك األهلية ثل  اتول، ونفذ من الغي ون والسواقجل نريرو ش ر واحد، وبلش د
. 2نردوان فيرهال . فام  بذل  األالوب الفر د للمرول احلرالل الرذي ال يلرم و 1ن  ر من اتمو ة نل  د نو 

و رررون هرررذا العمرررل الليرررل مرررن ااررر وب النعرررر يف نررري ريرررولوم قرررول تعرررون إن تنعرررروا هللا  نعرررر م و   ررر  
يررق شرررنه، والرريش اتسررلم الررذي   تعررد نررن شرررو ( ونعررر هللا ال  يررون إال بت  7 : آ ررة ، نقررداميم  )امررد

هللا  يون بعيداد نن نعر هللا نز وريل، إن مرو قروم بره اري  الرد ن ق رز يف االارتمتوو لررني الوري  العرز برن 
ن د السالم ن تنفيذه ترتر  نليره شرعنة معنو رة قو رة شرعذم مهرم النروق للا رود وبرذل الغروت والنفريا يف 

 ن تلرر  الفتررول الرريت ن ررد هو العررز بررن ن ررد السررالم، يف ذلرر  الوقرر  الررذي  ررونارر يل هللا، إذ مييررن القررول ن
الورت اجاالمجل بال فالفة شررنية، ندم الردو  نفسره الرذي  ونر  ا الفرة ارتفد ه فيمرو لرو  ونر  قو مرة، 
إذ  ون  فتواه تل  مب وبة ال ة  وحية اروندم اتظفرر يف احلعرول نلرد اارتاوبة نومرة اتسرلمي بردف  مرو 

، و ررون الورري  العررز بررن 3نلرري م مررن نمرروال، مستوررعر ن  ن ذلرر  ونريرر   فرحلرره نلرري م د ررن م احلنيرر قررر  
 رون النروق يف ار يل هللا تعرون، وونرظ األمرراء واحليروم وحررك قلرومم فتن ره في رو رن د السالم ونلموء معرر 

مرروال، فأنرردوا العررردو اجميررون، فررأفرريوا مررو ننرردهم، و نل النرروق ذلرر  فتسرروبقوا إن بررذل الررود، و  رررم األ
ودعرروا السررال ، ونقيمرر  معسرريرام التررد    يف  ررل ميررون واهتررز م ال لرردو ابهلتررول والتي رر ، و ررو   ررل 
مسلم  وت جل الو ول إن اتعر ة، وهذا د ق م م يف نمهية التيومل بي نمرراء اتمولير  والعلمروء يف مقوومرة 

 .4التتو 
 

ن اررل هوال ررو  ارولة إن اررل ون معررر  ل ررو مد ررد طــزم اثلثــا م رســالة هوالكــو إىل ســيف الــدين ق
وونيد قرول في رو: مرن ملر  اتلروك شررقود وغررابد القرون األنظرم، ابدر  هللا ابارز األ د و افر  السرموء  علرم 
اتل  اتظفر ق ز، الذي هو مرن ريرنا اتمولير  الرذ ن هربروا مرن اريوفنو إن هرذا االقلريم  تنعمرون ابنعومره، 

بسل ونه بعد ذل ،  علم اتل  اتظفر ق ز واو ر نمراء دولته ونهل ةليته ابلرداي  اتعرر ة و قتلون من  ون 
                                                           

 .110اتمولي   ر(، ري ود 305ر  1بدا   الزهو  ) 1
 للعاليب. 439األ وبيون بعد  ال  الد ن  ر 2
 .110ري ود اتمولي   ر 3
 .125ر  122اتسلمون من الت عية والفتنة إن القيودو والتميي الد تو  ن د احلليم نو ا  ر 4
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ومرو حوهلررو مررن األنمررول، إغ حنررن رينررد هللا يف ن حلرره، فلقنررو مرن ارري ه، واررل نو نلررد مررن حررل برره غضرر ه، 
ن بيررد، وال وناررلموا إلينررو امررر م، ق ررل نن  نيرر  الغ رروء، فتنرردموا و عررود نلررييم ا  ررأ، فررنعن مررو نرررحم مرر

 د مررن الفسررود، وقتلنررو معظررم الع ررود، فعلررييم نرفررق تررن شرريد قررد دعررتم نننررو قررد فتعنررو الرر الد وم رررغ األ
ابهلرررررب، ونلينررررو ال لرررر ، فررررأي ن د أتو يررررم وني مر ررررق تناررررييم، وني بررررالد  مررررييم، فمررررو مررررن ارررريوفنو 

وانق وقلوبنرررو  ول رررول، فرررال ، وال مرررن م وبتنرررو فرررال ، فييولنرررو اررروابق، واررر ومنو فررروا ت، واررريوفنو  ررر
ونررددغ  ولرمررول، فوحلعررون لررد نو ال متنرر  والعسررو ر لقتلنررو التنفرر ، ودنرروؤ م نلينررو ال  سررم ، فررإنيم ن لررتم 
احلرام، وال تعفون نن اليرالم، وفنرتم الع رود واجميرون وفورو فرييم العقروت والععريون فأبورروا ابتذلرة واهلروان 

تيربون يف األ د بغرر  حررق ومبررو  نررتم تفسررقون   وارريعلم الررذ ن  فرروليوم جتررزون نررذاب اهلررون مبررو  نررتم تسرر
يلموا ني منقلر   نقل رون  فمرن ملر  حربنرو نردم ومرن قعرد نموننرو ارلم، فرإن ننرتم لوررمنو وألمررغ نمعرتم، 
فليرم مولنررو ونلررييم مررو نلينررو، وإن فلفررتم هليررتم، فررال مليرروا نفوارريم   ررد يم، فقررد حررذ  مررن ننررذ  وقررد 

ن اليفررررو، وقرررد ث ررر  ننررردغ ننيرررم الفاررررو وقرررد ارررل نو نلرررييم مرررن لررره األمرررو  اتقرررد و ث ررر  ننرررد م ان حنررر
واألحيرروم اترردبرو، في رر  م ننرردغ قليررل، ونز ررز م ننرردغ ذليررل، وبغرر  اتذلررة مررو تلررو م نلينررو مررن ارر يل، فررال 

جتدون منوريوهرو ت يلو ا  وب، واارنوا برد الواب، ق ل نن تضرم احلرب غ هو، وترمجل حنو م شرا هو، فال 
راكاد، وتررردهون منرررو  نظرررم داهيرررة، وتعررر ك بالد رررم منرررو فوليرررة، فقرررد انعرررفنو م إذ حررروال نرررزاد وال  وفيرررود وال 

 ااررلنو م، وا قظنرررو م إذ حررذ غ م، فمرررو بقرررجل لنررو مقعرررد اررروا م والسررالم نلينرررو ونلرررييم ونلررد مرررن نمررروو 
 اهلدل وفوجل نواق  الردل ونموو اتل  األنلد.

 قد نتد 1هو ُهالُون نال قل تعر   
 حبدا ايول تُنضد وبواتر       
  ع  ننز القوم منو نذلة   
 2و ُلعق نمفوالد هلم ابأل رب       

 ونرر  الراررولة مب وبررة التعرردي الن ررو جل آلفررر قيررودو إاررالمية، ونلررد حلرروء ـ جملــس شــور  حــربم  1
م وحضررو ته الرريت وحلررع و  ررد  القرررون اتوقرر  الررذي اررتقر  هررذه القيررودو اخترروذه ارريتوق  معرر  نررويل اجاررال

ال ررروال،  رررل اتفشررررام  ونررر  تقرررود إن االارررتالم للتعررردي واجذنرررون لضررررو اته.. ولينررره اجميرررون لررره من رررق 
آفررر، ننرره ال ميررنك القررد و نررل احلر ررة يف يرررول الوررلل الترروم، فعسرر ، لينرره بعرر و ختررةت حارر  العمررد 

و  ة جتوبره القيرودام الفرذو  ردايم عرة القد رو، والرؤ ة الوالظالم، ليجل ت ل نلد األفق  و  حليوء، وابحلر 

                                                           
 (  يغة الام هوال و.515،514 1السوك للمقر زي) 1
 .441(، نب ول ومواق   ر515 1اتعد  نفسه) 2
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، قرررن 1التررو    وانرره وو الترره، فتيرررج من ررو يرروفرو، و قررق ابالاررتاوبة قفررزو نونيررة يف جمرررل الفعررل والتعقررق
 اي  الد ن ق ز الراولة وااتدند األمراء ليعرد األمر نلي م وريرل هذا احلوا :

 ق ز: موذا ترتفن؟
ي: إن هوال ررو فضررالد نررن ننرره حفيررد رينييررز فررون، فررإن شرر رته وهي ترره غنيررة نررن الوررر  غ ررر الررد ن قمرر  

وال يون وإن ال الد اتمتدو من ختوم العي إن ابب معر  ل و يف ق ضته اآلن، فلو ذه نو إليره ن لر  األمرون 
حيررم فلرريا يف ذلرر  نيرر  ونررو ، وليررن تنرروول السررم ىررداو الررنفا وااررتق ول اترروم، نمررران بعيرردان نررن 

العقل، ننه ليا اجنسون الرذي   مرأن إليره، ف روال  ترو و نرن إحرةاك الررؤوق، وهرو ال  فرجل بع رده ومي وقره، 
فإنرره قتررل فاررأو ا ليفررة ونرردداد مررن األمررراء بعررد نن نن رروهم الع ررد واتي رروت، فررإذا ارررغ اررييون معرر غ هررذا 

 الس يل.
تلأرة ابتنوحروم الفارو  ، ون ر ع  الر الد مرن بغرداد ق ز: واحلولة هذه فإن  وفة داي  بير و بيعرة والوروم ة

وحل الروم فراابد   وابد، وقضد نلد دي  مو في و من حرمل ونسل، فلو نننرو تقردمنو لقتروهلم وقمنرو مبقروومت م 
فسول خترب معر فرراابد  غ هرو مرن الر الد، و ن غرجل نن ختترو  مر  هرذه المونرة الريت تر رد برالدغ واحرد مرن 

ك نو القتررول نو الررالء نررن الررومن، نمررو الررالء نررن الررومن فررأمر متعررذ  ذلرر  ألنرره ال مييررن نن ال الثررة: العررل
 .2جند مفراد إال اتغرب، وبيننو وبين م مسوفوم بعيدو

 .3قم ي: وليا هنوك معلعة ن ضود يف معوحلت م، إذ ننه ال  وثق بعودهم
 مبو  قضيه  ن  .ندد من األمراء: ليا لنو موقة وال قد و نلد مقوومت م، فمر 

ق رز: إن الرررني ننرردي هرو نن نتوريرره ديعررود إن القتررول، فرإذا يفرررغ ف ررو اتررراد، وإال فلرن نيررون ملررومي نمرروم 
 ا لق.

الظوهر بيربق: ن ل نن نقتل الرال، ونقعد  ت غو ر قو د اتغرول ر متضرومني، فرإذا إنتعررغ نو هزمنرو فسرول 
 نيون يف تل  احلولتي معذو  ن.

 .4مراء ا تمعون  وفة هذا الرني، و ون نلد ق ز نن  تيذ قرا ه وقد إختذه فعالد ن د األ
 
ويف هرررذه األثنررروء ن اد اتظفرررر نن  ق ررر   رررل جمرررول للرررةدد يف ا رررروج تواري رررة اتغرررول،   العـــا منفـــريـ ال 2

 يل هللا ونعررو فأ د  نوامره إن والو األقوليم اتعر ة  م  اليو  وح  النروق نلرد ا رروج للا رود يف ار
د ررن  اررول هللا  ررد هللا نليرره واررلم، ومولرر  الرروالو إبكنرروج األرينررود لليررروج للسررفر، ومررن وريررد مررن م مررن 

                                                           
 .84د ااوم ات خيية نمود الد ن فليل  ر 1
 .112اي  الد ن ق ز قوهر اتغول، نو  الد ن فليل  ر 2
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إفتفررد  ضرررب ابتقررو و، واررو  بنفسرره حررل نررزل العرروحلية، حيرر  تيومررل ننررده و ررول العسررو ر اتعررر ة، 
 رروم االثنرري ا رروما نوررر مررن ومررن إنضررم إلرري م مررن نسررو ر الورروم والعرررب والة مررون وغرر هم، وذلرر  يف 

، ويف هرررذه اتن قرررة ملررر  ق رررز األمرررراء واريتمررر  مرررم وتيلرررم مع رررم يف 1م1260هرررر  وليو658شرررع ون ارررنة 
اتسرر  لقتررول اتغررول، وهنررو   رردو نن بعررو هررفالء األمررراء نرروودهم ا ررول مررن مواري ررة اتغررول وامتنعرروا نررن 

قول هلم: اي نمرراء اتسرلمي ليرم كمرون أت لرون نمروال ا روج، األمر الذي ناث  محواة السل ون اتظفر ق ز ف
بي  اتول وننتم للغزاو  و هون ونغ متوريه فمن إفتو  ال ود  عع   ومن يل خية ذلر   ررير  إن بيتره، فرإن 

، ونمرروم هررذا التعررميم الررذي نبررداه ق ررز تواري ررة 2هللا م لرر  نليرره وف يأررة حررر  اتسررلمي يف  قرروب اتتررأفر ن
لرررذي ننق ررره  ليررر  مرررن وافقررره مرررن األمرررراء نلرررد اتسررر ، ومرررن ن إ ررردا  نوامرررره إن قواتررره ابتسررر  اتغرررول، وا

تالقوو العدو م مو  ون  الظرول حي  نرب نن ذل  بقوله:  نغ نلقجل التتو  بنفسرجل  يل  سر  بقيرة األمرراء 
ي مررن و ررالم الغررزو اتغرروت اتعو حلرري إال اتوافقررة، وانقضررد المرر  نلررد ا ررروج  ررفود واحررداد جنقرروذ اتسررلم

 .3اتدمر
 
و رون نول إريرراء قروم بره اتظفرر ق رز حلرد اتغرول هرو إارتدنوء  ارل هوال رو  ـ قتل سـفراء هوالكـوم 3

واارتق وهلم ااررتق والد ريوفررود إ ررذاغد جنررالن احلرررب نلرري م، ومررن ن القرر و نلرري م وحلرررب ننررق  ررل مررن م نمرروم 
د ابب كو لررة ونبقررد نلررد  رر  مررن الراررل وريعلرره مررن ةولييرره، ابب مررن نبررواب القرروهرو وتعليررق  ؤوارر م نلرر

. و  رردو نن ق ررز انترررب الراررل اررو بي ونهنررم 4و ونرر  تلرر  الرررؤوق نول مررو نلررق نلررد ابب كو لررة مررن اتغررول
لررريا هلرررم احلعرررونة اليوفيرررة تنررر  قرررتل م، حيررر  نن اتغرررول قتلررروا النسررروء واألمفرررول والوررريوع غررر  اتقررروتلي، 

يف درقند وىو ل وبغداد وحل  ودموق وغ هو من بالد اتسرلمي،  مرو نن  ارل التترو   و نداد ال  عد
ب وتيررررربوا نليرررره و ررررون اهلرررردل مررررن تعليررررق  ؤوق اتغررررول نلررررد نبررررواب القرررروهرو دنغلظرررروا القررررول ونارررروؤوا األ

ن   ر اد نرن الر يسية  ف  معنوايم النوق وإنالن احلرب نلد التتو  وإنالم م  هنرم قرودمون نلرد قروم خيتلفرو 
األقوام الذ ن قوبلوهم من ق ل، وهذا  فثر ال ود نلرد التترو  فيلقرجل يف قلرومم ولرو شريأود مرن الرنر  نو الرةدد، 
و  قررد اهلرردل األ رررب لقتررل الراررل هررو ق رر  التفيرر  يف ني حررل اررلمجل للقضررية واالاررتعداد اليومررل الررود 

معر حل لرو ق رل برذل  اتسرلمون،  رون هرذا هرو  للا ود، ف عد قتل  ال اتغول لن  ق ل التتو  اباتسالم
إريت ود ق ز واألمراء يف قتل  ال اتغول، ولين هذا خيول  األ ل يف اجاالم، حير  نن الرارل ال تقترل، 
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، فقررد برري  اررول هللا  ررلد هللا 1ال  اررل اتسررلمي، وال  اررل اليفررو ، وال حررل  اررل اترتررد ن نررن اجاررالم
 بن مسعود: ريوء ابن النواحة وابن نشول  اروال مسريلمة إن النر   رلد الره نليه والم ذل ،  قول ن د هللا

نليه والم فقول هلمو:  نتو دان ن   اول هللا؟ قوال: نو د نن مسيلمة  ارول هللا، فقرول  ارول هللا  رلد 
نلررد هررذا ،  علررق ن ررد هللا بررن مسررعود 2هللا نليره واررلم: آمنرر  ابهلل و ارروله، لررو  نرر  قرروتالد  اروالد لقتلتيمررو

. وهرذا احلرد    ردل نلرد  رر  قترل الرارل الوا رلي مرن 3احلد   فيقول: مض  السنة نن الرال ال تقترل
ق رز، الرد ن . ومو حردمل مرن اري  4اليفو ، وإن تيلموا بيلمة اليفر يف حضرو اجموم نو او ر اتسلمي

  ول  ألحيوم الور عة واليمول هلل وحده.
 

 رابعا م اليو  الفصلم
يل  عد نموم اتظفر ق ز بعد إمتوم تل  االاتعدادام اول إفتيو  ميرون وكمرون  قدمات الصدا مـ م 1

اتعر ررة الرريت  ررون  نرروي منوكلررة اتغررول في ررو، وهنررو ت رردو لنررو إاررةاتياية ريد رردو إت ع ررو ق ررز يف هررذه اتواري ررة 
ن د فلسر ي قرد التزمروا م ردن احلودة، ذل  ننه إذا  رون حيروم اتسرلمي إبترداء مرن الدولرة ا وا كميرة حرل 

التععن دافل مدهنم إنتظو  هلاوم اتغول نلي م واوولة  ده فقز فرإن السرل ون ق رز ند ك نردم ريردول 
األارررولي  الدفونيرررة و نل نن مرررن األفضرررل منوكلرررة اتغرررول ق رررل و ررروهلم إن األ احلرررجل اتعرررر ة وافترررو  لرررذل  

ريرررولوم   د فلسررر ي الرررذي ميتررروك بقربررره مرررن اتنرررومق النرررزال ميررروغد منواررر ود فرررو ج دولتررره هرررو من قرررة نررري 
السررروحلية الرررذي  رررون  سررري ر نلي رررو العرررلي يون، الرررذ ن نبررردوا إارررتعدادهم اليومرررل لتسررر يل مررررو  القررروام 

، األمررر 5اجاررالمية إليرره، هررذا ابجحلرروفة إن  ررون هررذا الررزء مررن ن د فلسرر ي من قررة فسرريعة  علوهررو ري ررل
عرردو يف  رل الظرررول، ففررجل حولرة االشررت وك ات وشررر مر  العرردو يف معررو ك الرذي ارريمين قواترره مرن مواري ررة ال

ميوروفة،  يرون القترول يف من قرة من سرر ة، ويف حولرة منووشرته مرن بعيررد  يرون ال رل مسرونداد للرمرروو ألداء 
واريرر  م نررل الوريرره األ مررل،  مررو نن إفتيررو  هررذا اتيررون يف بررالد الورروم تنوكلررة اتغررول،  ع ررجل يف حررد ذاترره 

قو رررة لتلررر  المررروو الورررومية اهلو برررة مرررن م إن معرررر والررريت انضرررم  إن ريررريش اتموليررر ، لالات سرررول دفعرررة 
والتفررو  يف ال ررود وممعررود يف العررودو مرررو نفرررل إن بالدهررو، فو ررة ونن هنرروك نمررراء ن رروبيي يف   رروب هررذه 

ل مررن بررالد الورروم،  مررو اليررو ،  ررون اتلرر  اتظفررر ق ررز قررد ونرردهم إبنررودمم إن إمررو امم بعررد مرررد اتغررو 
إفتررو  ق ررز هلررذه اتعر ررة الفو ررلة شرر ر نغسرر ا الررذي تيررون فيرره احلرررا و مرتفعررة للتررأث  نلررد تلرر  المرروو 
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، للتقليررل مررن نورروم م القترروت ليرروهنم يل  عتررودوا نلررد اتنرروع 1اتغوليررة القودمررة مررن  ررعو ي منغوليررو ال ررو دو
 .2الوق  احلو  الذي نودو مو  سود منومق فلس ي يف ذل 

 
ملرر  ارري  الررد ن ق ررز مررن األمررراء االريتمرروو العوريررل، وحرر  م نلررد  ـ حتــر  جيــوش املســلمنيم 2

، وقرول هلرم: اي مسرلمي قرد دعرتم مرو ريررل مرن نهرل األقروليم مرن 3القتول وذ رهم مبو وقر  يف نقروليم اجارالم
م نن ن رردي التتررو   يمرر  يف القتررل والسرر  واحلر ررق، ومررو مررنيم نحررد إال ولرره مررول وحررر  ونوالد، وقررد نلمررت

الووم وقد نوهنوا قول د ن اجاالم، وقد حلق  نلد نعرو د ن اجاالم احلمية، فيار  نلرييم اي ن رود هللا 
القيرروم يف ري ررود ننررداء هللا حررق القيرروم، اي قرروم ريوهرردوا يف هللا بعرردت النيررة جتررو تيم  احبررة ونغ واحررد مررنيم 

ال  فوتررره فو ررر  وال   ررررب منررره هرررو ب، فعنرررد ذلررر  حلرررا  األمرررراء وهرررو نغ وننرررتم بررري  ررردي  ب ال  نررروم و 
ابل يرروء و ررولفوا نهنررم ال بقرروء هلررم يف الرردنيو إن نن تنيورر  هررذه الغمررة، فعنررد ذلرر  ريرررد السررل ون، األمرر  

 .4  ن الد ن بيربق و ع ته دونة من العسو ر ون اله مليعة
م    ن الد ن بيرربق ال ندقردا ي حنرو فلسر ي،  ر   مال   اليش اتملو جل بقيودو األـ معركة غز م 3

م واات وو   رن الرد ن بيرربق نن رقرق انتعرو اد اروحقود 1260هر   ولية 658فسو  حل نزل غزو يف شع ون 
نلد احلومية اتغولية يف غزو و ون  هزمية قواية هلم، وا تو  اتغول نن هنوك من اتسرلمي مرن  تعررك مرن 

د ااررةاتياية، وننرره ال كال مررن اتسررلمي مررن رمررل السرريول للرردفوو نررن د نرره فررالل ف ررز نسررير ة، ونبعررو
ون حله وشرفه و رامته، و ونر  هرذه اتعر رة مرن نهرم اتعرو ك ابلنسر ة للمسرلمي، فقرد  نل اتسرلمون  نيرن م 
  نن التتررو   فرررون، واررق   اتقولررة الرريت انتورررم يف تلرر  اآلونررة الرريت  ونرر  تقررول: مررن قررول لرر  نن التتررو

 ُ زمون فال تعدقه، و ون هلذه اتوقعة نثر اجيويب نلد رييش اتسرلمي و رون هلرو نثرر ارل  هو رل نلرد ريريش 
. وا  ع  غرزو مليرود للمسرلمي ومرذا تعتررب معر رة غرزو هرذه نون اتعرو ك الريت انتعرر في رو اتسرلمون 5التتو 

  رررون دافعرررود قررروايد هلرررم للتقررردم إن نلرررد اتغرررول  مرررو مييرررن القرررول نن هرررذا االنتعرررو  الرررذي  قرررق للمسرررلمي
الومول ابجتروه نري ريرولوم للقروء اتغرول يف موقر  نفضرل فو رة ونن تلر  اهلزميرة الريت مر  مرو ريريش األمر  

يل تقوبل  ي اهتموم من القو د اتغوت  يتوبوقو الرذي بقرجل نلرد دروده إن نن و رل  اليرو    اتغوت   د
االنتعررو  مررن األارر وب الرريت ريعلرر  العررلي يي  ررر  نلررد ف رر  ود  اجاررالمية نرري ريررولوم و ررون هررذا
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، وتررو 1اتسررلمي بتقررد  العررون واتسرروندو هلررم والسررمو  ليررو  اتموليرر  بع ررو  ن احلرري م إن دافررل فلسرر ي
 حررل ارري  الررد ن ق ررز مررن غررزو اررل  مر ررق السرروحل فوريترروك مد نررة نيررو وهررجل  ومأررذ بيررد الفرررنج، فلمررو 

اهلردااي والتعر  والضريوفوم، ونلتقروه ملو  رو فأنرحلروا نليره نن أيفرذ معره جنردو فالمف رم  نو نوه، ون الوا لره
السل ون ونفل  نلي م وااتعلف م نن  يونوا ال له وال نليه، ومو له حورية بنعرمم وقرول هلرم: وهللا العظريم 

و  وقد نررفتيم ذلر ، مل ت ع م من م فو ق نو  اريل ر  ر د نذل نسير اتسلمي ر قتلتيم ق ل ملتقوي التت
،و فرو السرل ون ق رز تلر  اتسروندو الريت نرحلر و العرلي يون 2نند ذل   تر  اتلروك إن ات رون م مبرو دعروه

ة،  فولعرنليه، فقد  ون حر عرود  رل احلرر  نلرد  ر ش حروبره حلرد اتغرول والعرلي يي معرود بعر غة إارالمية 
حرررر العرردوان اتغرروت ومررن ن التوريررره إن ت دل دسرر مررو نن هررذا  ورر  إن  غ ررة ق رررز ومورررونه ال ررودي  

السوحل الورومجل لت  ر ه مرن نر  االحرتالل العرلي ، وحرر  يف الوقر  نفسره نلرد نن ال تيرون للعرلي يي 
 .3نليه منة نند م ودت م

 
قررود السررل ون ق رز رييورره واقرةب مررن نرري ريرولوم، وبينمررو هررو يف ـ معلومــات اســتخبارية مهمــةم 4

الورروم وقرردم معلومرروم ااررتي و تية لسرري  الررد ن ق ررز، مراررل مررن ق ررل  ررو م  ال ر ررق ريرروء  ريررل مررن نهررل
الررد ن ن  رر  وهررو نحررد اتسررلمي الررذ ن نارررهم هوال ررو ننررد غررزوه بررالد الورروم، ن ق ررل ا دمررة يف  ررفول 
رييش التتو ، واشةك مع م يف مواقع م اتيتلفة وريوء مع م إن موقعة نري ريرولوم، وال نرد ي إن  رون قرد 

وون م  التترو  لرغ رة يف نفسره، نم ق رل ذلر  مضر راد وهرو  عرد العردو لينفر  اتسرلمي ف رذا بينره وبري ق ل التع
هللا نز وريل، ولين يف موقعة ني ريرولوم قرر  نن خيردم ريريش اتسرلمي بقرد  مرو  سرت ي ، وقرد نقرل هرذا 

 الراول إن ق ز ر العلوموم التولية:
فرذ هوال رو معره نردداد مرن القرودو والنرد، فلرم  عرد الريش نلرد ن ر رييش التتو  لريا بقوتره اتع رودو، فقرد ن

 اهليأة نفس و اليت دفل مو الووم، فال ختوفوهم.
 ب ر ميمنة التتو  نقول من ميسرمم، فعلد رييش اتسلمي نن  قوي ريداد ميسرته اليت اتقوتل ميمنة التتو .

ه،وم   رو م الرد ن ن  ر ، وليرن م ارول ج ر نن األشرل األ ويب نم  محص اييون يف رييش التترو  بفرقتر
 ن زمررون برري  رردي اتسررلمي..ني نن الراررولة تقررول نن االشرررل األ ررويب قررد  اريرر  نفسرره وآثررر نن  يررون مرر  

. ومررر  ذلررر  نفرررذ اتسرررلمون 4ريررريش ق رررز، ولينررره فررررج مررر  ريررريش التترررو  مييررردو هلرررم، وتفيييرررود لعرررف م
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داد نوموون يف االحتيو  واحلرذ ، وبرذل  انت رد  روم حذ هم، وااتفودوا من هذه األمو  دون تفر ز يف اجن
 .1هر وقضد اتسلمون الليل يف القيوم واالبت ول والدنوء والرريوء658الراب  والعور ن من  مضون 

 
 ون اي  الد ن ق ز قد بع  األم    ن الد ن بيرربق نلرد  نق فرقرة مرن   ـ االشتبا  مع املغولم 5

 د د ميونه، واشت   بيربق م  مال   اليش اتغروت واارتمر  نووشر م اليووفة الات الو نف و  العدو و 
إن نن وافررروه السرررل ون ق رررز ابلررريش الر يسرررجل ننرررد نررري ريرررولوم يف ا ررروما والعورررر ن مرررن  مضرررون ارررنة 

م حي  نلتقد المعون وذلر  بعرد ملروو الورما وقرد امرتأل الروادي ابلنروق و  رر 1260هر   ا تمرب 658
،  رون الريش 2الفالحي وتتروب  حلررب  واروم السرل ون واألمرراء ا رذاغد ب ردء اهلاروم يو  نهل القرل من 

اتغوت بقيودو  ت غرو، و رون ق رز  عررل رييرداد تفروت رييوره يف العردد نلرد العردو، ولرذا نففرد قواتره الر يسرية 
يف الفرر ، إذ محررل  يف الررتالل القر  ررة ويل  عرررد للعرردو إال اتقدمررة الرريت قودهررو بيررربق، وتررو ل رر   ت غررو نن وقرر 

بيل  ريوله نلد القوام اجاالمية اليت ش دهو نمومه، فأاررو بيرربق يف تق قرره إن الرتالل بعرد نن اشرتدم 
م و دو  ت غو له، فلم  ل   اليش اتغوت  اره نن ريررل ت و قره فارأو وريررم بري ال ررفي معر رة موحنرة، 

سررلمي يف بدا ررة األمررر  سرررو شررنيعة، فعمررل وانيسرررم ميسرررو ات 3واحلرر رب  قرروام اتموليرر  بعررو الوقرر 
اتلررر  اتظفرررر بنفسررره يف مو فرررة مرررن نسرررو ره ون دل اتيسررررو حرررل ريررررب حلرررعف و، ن اقرررتعم القترررول ونبلرررد يف 

، ونلقرد 4ذل  اليوم بالء حسنود وهو  وا  ن عوبه ورسن هلم اتوم يف ار يل هللا و يرر مرم  ررو بعرد  ررو
نلد  وته))وناالموه(( ومحل بنفسه ومبن معره محلرة  رودقة فأ رده هللا فوذته نن  ناه إن األ د و رع  

بنعره، ويل تنقضجل اول ارونوم حرل بردن تفروت اتسرلمي يف اتيدان،وارعق  كهررو القروام اتغوليرة، ومرر 
 العسررير يف إثررر التتررو  إن قرررب بيسررون، فرريرر  التتررو ،والتقوا ابتسررلمي لقرروءد اثنيررود ننظررم مررن األول، ف ررزم م
هللا وقتررل ن رروبرهم ونرردو مررن م، و ررون قررد تزلررزل اتسررلمون كلررزاالد شررد داد، فعرررع السررل ون  رررفة نظيمررة، 
دعرره معظررم العسررير وهررو  قررول: ))وناررالموه(( ثررالمل مرررام:اي هللا انعررر ن رردك ق ررز نلررد التتررو (( فلمررو 

ل ررو و ررلد   عترري هلل انيسررر التتررو  اليسرررو ال ونيررة نررزل السررل ون نلررد فرارره ومرررغ وري رره نلررد اال د وق 
، وااررتمر   ررن الررد ن بيررربق يف م ررو دو فلررول 5تعررون ن   رر ، فأق ررل العسررير وقررد امررتألم ا ررد  م ابلغنررو م

                                                           
 .313اتعد  نفسه  ر  1
 .122ري ود اتمولي   ر  2
 .87د ااوم ات خيية  ر  3
 .123ري ود اتمولي   ر  4
 .88د ااوم ات خيية  ر  5
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اتغول حل افومية فوريدهم قد جتمعوا مو ووحدوا  فوف م للمرو ال ول ة اارتعداداد ترواري ت م، ف رود م بيرل 
 .1مو لة وفيوالد    وشاونة و سرهم  سرو شنيعة وغنم من م امواالد 

 
و غرم اهلزميرة القوارية الريت ُمر  مرو اتغرول يف هرذه اتعر رة فرإن نحرد اترف في ـ ش:اعة القا د املغويلم 6

اتسلمي وهو  شيد الد ن فضل هللا اهلمذا ، يل  نير مو  ون للقو د اتغوت  يتوبوقرو مرن  رفوم ب وليرة يف 
انوانه اجنسعوب نريوب:نلينو نن منوم هنو، هذه هرجل الن و رة و عريش  هذه اتعر ة، فعندمو اقة  نليه نحد

، ويف  وا رررة:ال مفرررر مرررن اتررروم هنرررو، فررروتوم مررر  العرررزو والوررررل فررر  مرررن اهلرررروب مررر  الرررذل 2ا ررون و سرررعد
واهلرروان، وايعررل  ريررل واحررد،  ررغ اد نو   رر اد مررن نفررراد هررذا الرريش إن حضرررو اتلرر  و عرررد نليرره  المررجل 

يتوبوقو يل  وأ نن  ةاري  وقد  لله ا ال فضعد حبيوته الغولية يف ا يل واري ه، و ن غجل نال  ورق قو الد:إن  
نلد ا ومر ات و ك ن أ فنوء رييش اتغول، وليتعو  اتل  نن نسروء رينروده يل رملرن نومرود واحرداد، ونن رييرود 

اررروتة، فإهنرررو تيرررون نوحلرررود ليرررل ق عونررره يل تلرررد ات رررو ، فليررردم اق رررول اتلررر ، مودامررر  نفسررره الورررر فة آمنرررة 
،  مو  ذ ر  شيد الد ن نفسره  نايد  ولفرود 3مفقود، إذ نن وريودغ وندمنو حنن الع يد واالت وو نمر ا ل  س 

يف  يفية قتل القو د اتغوت  يتوبوقو، حي   ور  إن ننره وقر  يف بدا رة األمرر يف االارر، ن نحضرره ق رز إن 
وا اد بداه ق ز  وم ود  يتوبوقو بقوله: ن  و الرريل النو   الع رد هرو انر  بعرد نن جملسه مي الد ودا  بين مو ح

افي     اد من الدموء الرب أة وقضي  نلد االب ول والعظموء ابلونود اليوذبة، وهردم  ال يرواتم العر قرة 
وهررو مي ررل اليررد ن  ابالقرروال الزا فررة اتررزو و قررد وقعرر  نفرر اد يف الورررك. وننرردمو درر   يتوبوقررو  المرره انررتفو 

 أنرره الفيررل اهلررو ج، فأريرروب قررو الد: ن  ررو الفيررو  اتغررة، ال تت رروه   رر اد بيرروم النعررر هررذا، فررأغ إذا قُتلرر  نلررد 
 ررد   فررإ  ننلررم نن ذلرر  مررن هللا ال منرر ، فررال خُترردو مررذه اتعررودفة العوريلررة، وال مررذا الغرررو  العرروبر، فإنرره 

غلجل حبر غض ه وات أ انوب  فيل اتغول الر الد مرن آذ بيارون حي   لش حضرو هوال و ن أ وفوا اول  
حررل داي  معررر، واررتعمل  مررول معررر يف  رروت فيرروهلم إن هنرروك، إن هلوال ررو فررون ثالمثو ررة نلرر  فررو ق 
م ررل  يتوبوقررو، فررأفرد ننررره نقررص واحررد مررن م، فقرررول لرره ق ررز:ال تفيرررإن هرررذا احلررد بفراررون تررو ان، فرررإهنم 

. فرد نليه  يتوبوقو: إ   نر  ن رداد للملر  مرو حيير  4ر وا داو ال ابلرريولة والو ومة زاولون ننموهلم ابتي
ابد  ابلقضرروء نلررجلا  ارررو مررو مييررن حررل ال ندرر  أتني رر . فررأمر ق ررز بقتلرره  …ولسرر  م لرر  مررو راد وغررود اد 

  نارر  ففعررلوا  نارره نررن ريسررده، وتررو بلررش هوال ررو فررون ن ررأ نعررجل  يتوبوقررو، ونلررم حبد  رره يف ذلرر  اتوقرر
ناررفود شررد داد نلررد وفوترره، واشررتعل  نرر ان غضرر ه وقررول: ن ررن نريررد فودمررود آفررر م لرره   رردي م ررل هررذه النرروااي 

                                                           
 .124ري ود اتمولي   ر  1
 .138اي  الد ن ق ز قوهر اتغول  ر  2
 .124(، ري ود اتمولي   ر 314ر  2ريوم  التوا    ) 3
 .125 ر  (، ري ود اتمولي 316ر  315ر  2ريوم  التوا    ) 4
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. وابلرررغم ةررو  عرررل برره  شرريد الررد ن مررن ارروابو للمغررول، فإنرره ال 1ال ي ررة، وم ررل هررذه الع ود ررة اررونة هال رره
ون نلررد  ن رره وشرراونته وترردب ه و ررون مييررن نن ننيررر مررو  ررون نليرره  يتوبوقررو مررن ميونررة ننررد اتغررول،  عتمررد

ب ررالد شرراونود مقرردامود، وف رر اد ابحلررروب وافتتررو  احلعررون، و ررون هوال ررو   ررق برره وال خيولفرره فيمررو  ورر  برره، 
. ونلررق نررو  الررد ن فليررل نلررد 2ومبوترره ااررةا  اجاررالم منرره، حيرر   ررون شررر نعرروبة نلررد اجاررالم ونهلرره

إليرره فقررول: وننظررر إن تلرر  الرررواايم ب ررولش الر  ررة، بررل واجنيررو ، شرراونة القو ررد اتغرروت والقعررص اتنسرروبة 
فيير  حعررل اهلمرذا  نلررد  اررولة شرف ية محل ررو جم رول بلغررة مغوليررة، ب  يعرة احلررول، هرذا إن  ونرر  هنرروك 
 اولة ن الد و ذل  احلول فيمو  تعلق ابلرواايم األفرل، ال ش  نن تل  الرواايم او افرتالل وتعرو  

 .3 ددهو اتف فون الواحد تلو اآلفر، اواء مف فو العرب نو الغرب فيول، حل وإن
يل تنتره م مرة اتلر  اتظفرر بعرد مرو كال هنروك تترو  يف دمورق، ومحرص ـ حترير دمشق وبالد الشـا م 7

وحل  وغ هو من اتدن الوومية فيون  دموق هرجل نون ا  روم اجارالمية الريت تقر   ر  اري رو التترو ، 
سرروفة مو ررة ومخسررري  يلررو مرررةاد تقر  ررود مررن نررري ريررولوم إن الوررمول الوررررقجل من ررو، فق رررل وهررجل تقرر  نلرررد م

و ررروله إن دمورررق ن ارررل  ارررولة نظيمرررة  مرررل بوررررايم النعرررر الي ررر  و رررون ةرررو ريررروء يف هرررذه الرارررولة:نمو 
 وا نلرررد االايملالضررررب بعرررعته، وال عرررن بنعررريعته، ف رررو نن التترررو  فرررذهلم هللا، اارررت وشررر د النعرررر الرررذي 

اجاررالم وهررذه نسررو ر اجاررالم مسررتومنة يف موامن ررو مررو  دوفوحلررعوا بررالد الورروم وااررتنادوا بق ررو ل م نلرر
تزلزل تفمن قدم إال وقردم إميونره  اارية وال ت  ر  ألحرد حارة إال و ونر  المعرة غارية وال نقردم بردرة 

سرررلمي تنتقرررل إن اليفرررو ، ونفراررره القررررآن ويل ترررزل نف رررو  اتإال غقررروق إال وحل رررو اآلذان وال ن رررق  تررروب 
ونف ررررو  اليفررررو  تنتقررررل إن اتسررررلمي، إن نن فلررررز العرررر و  فضررررته بررررذه  اال رررريل، و ررررو  اليرررروم  ررررأما 
وُنسي  آ ة الليل بسو و الوما إن نن تراءم العي ابلعي واحلرم  غ  احلرب بي الفرر قي، فلرم ترر إال 

 شرلوا، وقترل مرن اتورر ي  رل ري رو  ننيرد، ذلر  مبرو حلرابد جيعل الربت نضوا و ةك يف ب ن  رل مرن اتورر ي
. و ررل ا رررب ألهررروت دموررق قررول ابررن   رر : وات رر  األمرر    رررن 4قرردم  ن ررد  م))ومو  برر  بظررالم للع يررد((

الرررد ن بيرررربق ال ندقررردا ي ودونرررة مرررن الوررراعون التترررو   قتلررروهنم يف  رررل ميرررون، إن نن و رررلوا فلف رررم إن 
مررن  مضررون  رر يعة النعررر  ن هرررمم من ررو  رروم األحررد السرروب  والعوررر نحلرر  وهرررب مررن بدموررق مررن م و ررو

الذي ريوءم فيه ال وو و ابلنعر نلد نري ريرولوم فتر ع م اتسرلمون مرن دمورق  قتلرون وأياررون و ن  رون 
االمرروال فرري م و سررتفيون االاررو ل مررن ن ررد  م ق ررراد وهلل احلمررد واتررنن نلررد ريررربه اجاررالم ومعوملترره إايهررم 

ن، وريرروءم بررذل  ال وررو و السررو و، فاووبت ررو ال وررو ر مررن القلعررة اتعررو و وفررر  اتفمنررون  ومأررذ بل فرره احلسرر
                                                           

 .125(، اتعد  نفسه  ر 316ر  315ر  2اتعد  نفسه ) 1
 .361(، اتغول للعر    ر 91ر  7الناوم الزاهرو ) 2
 .141اي  الد ن ق ز قوهر اتغول  ر  3
 (.262ر  260ر  7  ك األنود) 338قعة التتو   ر  4
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بنعررر هللا فرحررود شررد داد، ون ررد هللا اجاررالم ونهلرره أت يررداد وُ  رر  ننررداء هللا النعررو ل والي ررود واتنرروفقون وي ررر 
ننرررد ذلررر  اتسرررلمون إن  نيسرررة د رررن هللا وهرررم  رررو هون ونعرررر هللا د نررره ون يررره ولرررو  رررره اليررروفرون، فت رررود  

النعررو ل الرريت فرررج من ررو العررلي  فررونت  وا مررو في ررو، ونحرقوهررو ونلقرروا النررو  فيمررو حوهلررو، فأحةقرر  دو    رر و 
للنعررو ل، ومررأل هللا بيررومم وق ررو هم غ اد، ونحرررت بعررو  نيسررة اليعوق ررة، ومهرر  مو فررة بن رر  الي ررود، فقيررل 

ال غيون،  مو  ون مرن ن ردو الُعرل ون، وقتلر  العومرة يف وارز الروم  هلم: إهنم يل  ين من م فيمو ي ر من 
شييود  افضيود،  ون معونعود للتترو نلد امروال النروق  قرول لره الفيرر امرد برن  وار  الينارجل،  رون ف ير  
ر ال و ررة ةولأررود هلررم نلررد نمرروال اتسررلمي وقتلرروا دونررة م لرره مررن اتنرروفقي اتمررولأي نلررد اتسررلمي  فق رر  دابرر

 .1((45القوم الذ ن يلموا واحلمد هلل  ب العوتي  ))األنعوم:آ ة:
هرر و رل ال  رل 658يف اليروم ال الثري مرن  مضرون ارنة ـ وصول سيف الدين قطـز إىل دمشـقم 8

اي  الد ن ق ز إن دموق وااتق له النوق ااتق ول الفرو ي، ونلقر  الز نروم يف الوروا و، وفررج الرريرول 
 سرررت لون ال  رررل اتظفرررر وهرررذه هرررجل الفرحرررة احلقيقيرررة قرررول تعون: قرررل بفضرررل هللا وبرمحتررره والنسررروء واالمفرررول، 

((، فرحرررة النعرررر لرررد ن هللا والرفعرررة لنارررالم والعرررزو 58ف رررذل  فليفرحررروا هرررو فررر  ةرررو جيمعون )) ونا:آ رررة:
اتملررو جل للمسررلمي ال تقررو ن هررذه الفرحررة بفرحررة ال عرروم والوررراب واتررول والرروه والسررل ون، ودفررل الرريش 

اتسلم دمورق واارتت  األمرن احلقيقرجل بسررنة ناي رة، يل رردمل شرجلء ةرو  قر  ننرد دفوالتسرتعمر ن الر الد 
وااتقر الوحل  بسرنة وحفظ االنراد والنفوق واالموال ليل السو ني من نعو ل و  رود وقروم ق رز بعرزل 

جنرم الرد ن ناب بيرر برن  رد  الرد ن  ابن الز جل قوحلجل دموق الذي نينه التتو  و ون مواليو هلرم، ونري ميونره
بررن ارر  الدولررة وبرردن  فعررل يف القضررواي، وريررم يف اتيولفرروم الرريت مترر  برري اتسررلمي والنعررو ل حررل ال 
 ظلم نعرا  يف بالد اتسرلمي، هرذا مر   رل مرو فعلره النعرو ل ابتسرلمي نثنروء احرتالل التترو  للمد نرة، ويف 

 رون نيرد الف رر وهولره معمره ا رو  وميونتره اتتميرزو، ألنره  رون ن ضررود اليروم التروت لردفول ق رز إن دمورق  
نيررررداد للنعررررر والتميرررري قررررول تعون وريعرررررل  لمررررة الررررذ ن  فررررروا السرررررفلد و لمررررة هللا هررررجل العليررررو وهللا نز رررررز 

 ((.40حييم ))التوبة:آ ة:
 رر مردن الوروم األفررل يل  ضي  ق ز وقتود بل ا ال مقدمة رييوه بقيرودو بيرربق تت ر  الفرو  ن مرن التترو  وت 

، ومو د اتغول يف ننوت بالد الووم حل حلق مم يف محص، وفرر اتغرول حبيرومم ونلقروا 2من احلوميوم التتو  ة
مو  ون مع م من متوو وغ ه، ونملقوا االارل ونراريوا حنو مر رق السروحل، فتي ر  اتسرلمون مرن م وقتلروا 

و  سرررو نسرريره وقتررل غ  رره  ت غررو نظررم نليرره، فإنرره يل  يسررر لرره فلقررود   رر اد وناررروا ن  ررر، فلمررو بلررش هوال رر
 .3نسير ق ل ذل  و حل من  ومه

                                                           
 (.402ر  17ال دا ة والن و ة ) 1
 .340قعة التتو   ر  2
 (.518ر  1السلوك ) 3
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واات وو اتسلمون ت    بالد الووم بيومل و يف بضعة ناروبي  وننلرن ق رز توحيرد معرر والوروم مرن ريد رد 
الرد ن ن روب ر  يف دولة واحدو    كنومته، بعد نور انوام من الفرقة وذل  منرذ وفروو اتلر  العروحل جنرم

هر وُف   لق ز نلد اتنوبر يف  ل اتدن اتعر ة والفلس ينية والوومية حرل ف ر  648 محه هللا ر يف انة 
 .1له يف ننوت بالد الووم واتدن حول هنر الفرام ونو  اتسلمون نايمود من ناعد نايم م

 
ترتيرر  نحرروال الورروم  شرررو السررل ون ارري  الررد ن ق ررز نلرردـ درديــب همــور الــوالايت الشــاميةم 9

بسرنة حل  تمين من العودو إن معر، فرأق   األمرراء العروحلية واتعز رة ون رعوبه إق ونروم الوروم وريعرل 
غ  رره نلررد دموررق األمرر  نلررم الررد ن اررنار احللرر  ومعرره األمرر  نبررو اهليارروء بررن نيسررد بررن فوررة األك وررجل 

إن نروشرررر م ملو ررررود اتبعرررري لسررررل ون معررررر ، وننررررود ملرررروك األ رررروبيي ن ررررعوب العرررررو  العررررغ و 2اليررررردي
اتملرو جل وبعر  إليرره االشررل موارد، حررو م محرص، والرذي  ررون هوال رو قرد نينرره غ  رود لره يف حيم ررو ويف 
بالد الووم،   ل  األمون، فواتاوب ق ز ونمانره نلرد نرشره  رذل  بعر  ابتلر  اتظفرر نرالء الرد ن نلرجل 

ود للسررل ون يف مد نررة حلرر  ووكو اجق ونرروم يف اتنررومق بررن بررد  الررد ن لفلررف  رروح  اررناو  لييررون غ  رر
الي لررره،  رررذل  قررروم اررري  الرررد ن ق رررز بررر عو التعرررد الم اجدا  رررة و الر فيرررة ا ي رررة حبلررر  نلرررد األمرررراء اتررر

ال سي ة يف بالد الوروم، فرأقر اتلر  اتنعرو  نلرد محروه واب  رن وننرود لره اتعرراو الريت  ونر  بيرد حيروم حلر  
من غحية نفرل، نفذ منه المية ونن وهو األم  شرل الرد ن نيسرد برن م نرو برن مرون  هر و 635منذ انة 

زو ومعره نردد مرن نمرراء العز ز رة غرنم  العرب وني األم  مشا الد ن آقرو  الرربت العز رزي نمر اد ابلسروحل و 
 و ررون هررذا األمرر  قررد فررو ت النو ررر  وارر ،  رروح  دموررق وحلرر ، وانضررم إن قرروام السررل ون ق ررز يف
القرروهرو، ن فرررج يف ريرريش السررل ون وحررو ب معرره يف نرري ريررولوم، ونمررر بوررنق حسرري اليررردي ال ررربادا ، 

 .3فونق من نريل ننه دل نلد اتل  النو ر
وهيذا قوم السل ون ق رز بةتير  حيرم الوروم، وننرود إن  بون رو األمرن واالارتقرا  الرذي  رون مفقروداد منرذ 

هرررر توريررره السرررل ون اررري  الرررد ن ق رررز  يوررره 658لعورررر ن مرررن شررروال غزاهرررو اتغرررول، ويف اليررروم السرررودق وا
 رون نريرل اري  الرد ن ق رز قرد   4الظوفر  وب معر، وبينمو  ونر  القروهرو تترز ن الارتق ول القو رد اتنتعرر

 حون واقةب الرحيل من هذه احليوو وايأا احلد   نن ذل  مفعالد إبذن هللا تعون.
 

                                                           
 .341قعة التتو   ر  1
 (.518ر  1السلوك ) 2
 .100(، ةلية محوه اال وبية ندغن اعد الد ن  ر 518ر  1السلوك ) 3
 .141السل ون اتظفر اي  الد ن ق ز، قوام ن ده  ر  4
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نن هررذه اهلزميررة يل تلعررق بورريص هوال ررو نفسرره فررإن تلرر   غررم ـ موقــف هوالكــو مــن ا زميــةم 10
اهلزمية ال قيلة اليت م  مو رييوه وقتل في رو قو رده العظريم  يتوبوقرو، تعرد  ردمة ننيفرة هرزم  يونره وهرو بعيرد 
نن مسر  احلوادمل، فترأثر لرذل  وحروول نن ميعرو ذلر  العرو  الرذي حلرق  يوشره اب ارول محلرة ريد ردو إن 

، إذ يل 1اي سررة لالنتقرروم مرن اتسررلمي، غرر  نن الظرررول يف ذلر  الوقرر  يل متينرره مررن ذلرر الوروم، يف اوولررة 
 ست   التقدم غرابد تسوندو رييوشه ات زومة يف ني ريولوم النوغوله يف حروبره مر  منوفسريه مرن نهرل بيتره 

النظرررم يف ونلرررد  ناررر م ابرررن نمررره كنررريم الق يلرررة الذه يرررة، وا تفرررد هوال رررو  ن نمرررل نلرررد مراارررلة ا رررون ا
قراقو م نفربه مبو حل ابتغول يف بالد الووم من هزمية نلد  د ال ون معر، فمو  ون مرن ا رون االنظرم إال 
نن ا د  مراومود  قضرجل إبن روء هوال رو الر الد الواقعرة بري هنرر رييعرون حرل برالد الوروم، قو ردن برذل  ر 

دو حررب اتمولير ، وبردن هوال رو  سرتعد نلد مو   دو ر  ف  معنوايم هوال و ورييوشه وتوايعه نلد معروو 
م فترررويف دون نن رقرررق حلمررره بضرررم معرررر 1265هرررر  663حلررررب اتسرررلمي، ليرررن اتررروم نوريلررره يف ارررنة 

 .2والووم إن ةتليوته
 

نظم ش وب الد ن امرود قعريدو مرد  في رو األمر  الظروهر ـ ما قيل من شعر   عني جالوتم 11
 ريولوم فقول:بيربق بس   انتعو  اتسلمي يف ني 

 ار حي  شأ  ل  ات يمن ريو    
 واحيم ف وو مرادك االقدا        
 يل   ق للد ن الذي ني رته    
 اي ُ نه نند االنودي اث ُ        
 تو تراقع  الرؤوق وحر      
 من م رابم قساي  االوات        
 محلت  نمواج الفرام ومن  نل    
 حبرا اواك تقله االهنو        
 وتق ع  فرقود ويل       
 مودهو إذ ذاك إال رييو  الرا        
  شا  دموؤهم الععيد فلم   ر    
 من م نلد اليش السعيد غ و        

                                                           
 .131ري ود اتمولي   ر  1
 (.336ر  2، ريوم  التوا    )132ري ود اتمولي   ر  2
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 شيرم مسوني  اتعوقل والو ل    
 ُب واآلاود واالميو ةُ وال       
 هذي منع  وهفالء محيت م    
 واقي  تل  ونما ذا اج سو ُ        

 
 

 مألن الدهر في  مدا عود فأل   
 1ت قد بقي  وتذه  االنعو ُ        

 
وقرول شرررل الررد ن االنعرو ي مررن قعرريدو ميرد  في ررو اتلرر  اتنعرو  ال ررو  اال ررويب  روح  محرروه الررذي  ررون 

 م  رينده إن ريون  اتظفر ق ز يف معر ة ني ريولوم:
 ُ ن  العدل فضمن  شل نروش و   
 وولقيت و فأفذم فلا رييوش        
 غكل  نمالك التتو  فأنزل    
 نن فعل و قسراد ونن إ د و و       
 فغدا لسيف  يف  قوب ُ مومو   
 حعد اتنوريل يف   يا حويو و       
  وا   ن  ود القنو بدمو  م   
 تو نمول اواك يف تع يو و       
 نقدم  مقتعمود نلد ُنواومو   
 تيسو اليود  يايش و من   و و       
 دا م  حد احلرب الزُّبون نلي م    
 فغدم  ؤوُاُ م ح وم رير و و       
 ومو   نن معر فسيك مراحل    
 مو بي بر ت و وبي نر و و       
 حل حفظ  نلد الع ود بالدهو    
 من ُ وم و االقعد إن نُح وش و       

                                                           
 .166الحندا  إن االكدهو   ر االدب العريب من ا 1
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 فرش  محوو ليَو ء نعل  فداهو    
 روش وفومأ  ني الوما من مف       
 و ذا اتعراو إذ ملي  قيودهو    
 َدهيوَ  ارو اد او  يف مدهوش و       
 ال كل  تُنعش ابلناوال فق هو    
 1وتنول نقعد األرير من منعوش و       

 وقول بعو الوعراء يف ني ريولوم:
 هل  اليفر يف الووم ديعود     
 وااتاد اجاالم بعد دحوحله       
 اتل  اال ووابتلي  اتظفر     
 اي  اجاالم نند هنوحله       
 مل  ريوء بعزم وحزم    
 فونتزكغ بسمره وبيضه       
 نوري  هللا شير ذاك نلينو    
 2دا مود م ل واري وم فروحله       

 
 خامسا م مقتل سيف الدين قطزم

فقررد ااررتعدم   ررون النتعررو  ق ررز يف نرري ريررولوم ندررل الوقرر  ر نلررد العررويل اجاررالمجل ر وفعو ررود معررر
الاتق وله، ودق  ال وو ر ابلقلعة ونقيم  الز نوم ابلقوهرو ونفذم الر الد تنتظرر قردوم اتظفرر اري  الرد ن 

، بقررجل السررل ون مررذه ال لرردو مرر  نرردد مررن فوا رره، نلررد 4، وننرردمو و ررل السررل ون إن بلرردو القعرر 3ق ررز
نقررررريم الررررردهليز السرررررل و ))ا يمة حررررري  حرررررل بقيرررررة الررررريش إن العررررروحلية، إبقلررررريم الوررررررقية مبعرررررر وهنررررروك 

السل ونية((، ويف الوق  نفسه بلغ  توتر العالقوم بي اي  الد ن ق ز، وبي   رن الرد ن بيرربق، وجتردد 
ا ررالل القررد ، ونفررذ  ررل واحررد مررن م حررذ ه وحي ترره، وابم الغرميررون  ررةبص  ررل من مررو ابآلفررر، وليررن 

، فروتفق مر  األمر  اري  5ابد  إن العمرل حلرد السرل ونبيربق ال ندقدا ي مبو نرل ننه من ريسو و ودهروء 

                                                           
 .157االدب العريب من االحندا  إن االكدهو   ر  1
 .114اتل  اتظفر ق ز بن ن د هللا اتعزي،  حوب نيووي  ر  2
 . 186معر والووم يف نعر اال وبيي، اعيد نوشو   ر  3
 بلدو القع : هجل قر ة العوفرو مبعوفظة الورقية. 4
 .203واتمولي   ر يف ات    اال وبيي  5
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الررد ن بل ررون الرشرريدي، واألمرر  ارري  الررد ن مررود  اتعررزي، واألمرر  بررد  الررد ن بيترروم الُينرردا ي اتعررزي، 
واألم  اي  الد ن بيدغون الر   ، واألم  اي  الد ن بل ون اهلو و ، واألم  بد  الد ن ننرا األ ر  و ، 

، نرود قو رداد إن 1 القع  بي الغرايب والعوحلية، احنرل نن الد ب للعريد، فلمرو قضرد ومررهفلمو قرب إن
الدهليز، او ره األم    ن الد ن ون رعوبه وملر  منره إمررنو مرن ار  التترو  فرأنعم لره مرو فأفرذ الظروهر  رده 

ابد ه األمر  برد  الرد ن  ليق ل و، و ون  تل  إشو و بينره وبري مرن اتفرق معره، فلمرو  نوه قرد قر و نلرد  رده،
بيترروم وحلررربه ابلسرري  نلررد نوتقرره، فأابنرره، ن افت فرره األمرر  بررد  الررد ن ننررا والقرروه نررن فرارره، ن  مرروه 
األم  مود  اتعزي بس م نتد نلد  وحه، وقيرل إن نول مرن حلرربه األمر    رن الرد ن بيرربق وهرو العرعيك، 

 وا إن الرردهليز للموررو و بيررن م نلررد مررن ميليرروه وذلرر   رروم السرر   ا رروما نوررر مررن ذي القعرردو، ن اررو
و سررلموا إليرره قيررودمم، فوقرر  اتفرروق م نلررد األمرر    ررن الررد ن بيررربق ال ندقرردا ي، فتقرردم األمرر  فررو ق الررد ن 

، ف و عه وحل  لره،ن بل رون الرشريدي ن األمرراء نلرد م قرومم، ولقر  2نق وي اتستعرب، اتعرول ابألاتب 
يف السرونة الراهنرة قرول األمر  فرو ق الرد ن نق روي األاتبر  لره:ال  رتم اتلر  إال بردفول  ابتل  الظوهر، ن 

إن قلعة ال ل، فر   هو واألم  فرو ق الرد ن واألمر  برد  الرد ن بيسرري وبل رون الرشريدي وقرالوون االلفرجل 
ن ردمر احللر  غ ر   وبيلي  ا وكندا  ودونة من فوا ه، وقعدوا القلعرة، فلقرجل يف مر قره األمر  نرز الرد ن

السررل نة ننررد اتلرر  اتظفررر، و ررون فررو ج للقرروء ااررتوذه، فررأنلموه بعررو و احلررول وحلافرروه فعلرر  وتقرردم برري 
 د رره إن القلعررة، فلررم  ررزل نلررد ابمررو  نتظررره حررل و ررل إلي ررو فرردفل و وتسررلم و، و ونرر  القرروهرو قررد تز نرر  

ر التتررو ، فلمررو ناررفر العرر ك وملرر  الن ررو  وإذا منررود لقردوم اتلرر  اتظفررر، والنرروق يف فررر  وارررو  بعرروده و سرر
 .3 نودي: معوشر النوق ترمحوا نلد اتل  اتظفر وادنوا لسل ونيم اتل  الظوهر   ن الد ن بيربق

تنونر   واايم اترف في اتعو رر ن حرول األار وب الريت ندم إن مقترل اري  ـ هسباب مقتل قطـزم 1
 ا وب ون ي األقول من و:الد ن ق ز، وحنوول نن ننوقش هذه األ
وحيررد ت والرردي ر نررن  دومرره ارري  الررد ن بل ررون الرردوادا  الرومررجل ه ـ يقــول ابــن هيبــك الــدوادارام

قررول: إن  رروم اتعررول هربرر  دونررة مررن األمررراء مررن فوداشررية األمرر    ررن الررد ن بيررربق ال ندقرردا ي، فلمررو 
 م، وتونرردهم، فأحلررمروا لرره السرروء، وحعررل  انتعررر اجاررالم، تنمررر نلرري م السررل ون اتظفررر ووى ررم، وشررتم

الوحوررة منرررذ ذلررر  اليررروم، ويل ترررزل االحقرررود والضرررغو ن ترررةاءل يف  رررفعوم الوريررروه وغمرررزام العيرررون، و رررل 
 .4الفر ة همن م  ةق  من  وح 

                                                           
 ومره: حوريته. 1
 .267نزهة االغم يف ات    اجاالم  ر  2
 .168نزهة االغم يف ات    اجاالم  ر  3
 .204(، يف ات    اال وبيي واتمولي   ر 60ر  8 نز الد   )  4
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فيقرول نن ار   ذلر  نن األمر    رن الرد ن بيرربق ملر  مرن ب ـ هما املـؤر  دقـي الـدين املقريـزام
 .1ز نن  وليه نيوبة حل ، فلم  رد، فأحلمرهو يف نفسه، ليقضجل هللا نمراد  ون مفعوالالسل ون اتظفر ق 

وهررو نقرررمم إن االحرردامل فيقررول: وذلرر  ننرره ))ق ررز((  حررل مررن دموررق ج ـ همــا بيــربس الــدوادارام 
مهو نو ررد إن الررداي  اتعررر ة ويف نفرروق ال عر ررة منرره ومررن ااررتوذه مررو في ررو لقتل مررو الفررو ق اق رروي، وااررت داد

ابتلررر  وإلرررو  م إن اهلررررب واهلاررروج، والتنقرررل يف الفاررروج، إن غررر  ذلررر  مرررن ننرررواو اهلررروان الررريت قواررروهو، 
واتوررقوم الرريت ل سرروهو، وإمنررو إحنرروكوا إليرره تررو تعررذ  نلرري م اتقرروم ابلورروم، والتنو ررر نلررد  رريونة اجاررالم ال 

 ألهنم نفلعوا له الوالء، نو  حلوا له االاتيالء.
 ي  اترند نلد دمن ال رلوقد بن    
 2وت قد حزاكام النفوق  مو هجل        

وقد  ريك الد تو  قوام ن ده قوام الس   الذي ذ رره اترف ع بيرربق الردوادا ي وانترربه السر   الر يسرجل ترو 
حدمل، فقد  ون اي  الد ن ق ز ن رب ةولي  السرل ون نرز الرد ن ن  ر ، و رون مرن نهرم الرذ ن شرو  وا يف 

لرد ن نق روي، وم رو دو اتمولير  ال عر رة مرن فوداشرية،  مرو نن ال عر رة نوشروا ارنوام منفري قتل فو ق ا
يف بالد الووم، ويل مير نلري م الوقر  دون موريالم وحرروب واران وم رو دام، اروهم يف بعضر و اري  
الرررد ن ق رررز بوررريل م وشرررر نو غررر  م وشرررر، ومرررن ات رررم نن نترررذ ر نن  اب رررة ا وداشرررية الررريت  ونررر  جتمررر  

تمولي ،  ون   اب ة قو ة للغو ة، ومن ن فإن بيرربق و فوقره مرن اتمولير  ال عر رة  رونوا رملرون  غ رة ال رأ  ا
لزميل م نق وي من غحية ولرزمال  م اآلفرر ن الرذ ن قتلروا نلرد  رد ق رز، نو بسر  ه مرن غحيرة نفررل، فضرالد 

 .3نمو غهلم من اهلوان واتذلة يف منفوهم من غحية اثل ة
الد تو  نمحد  تو  الع ودي: نمو نا وب معرو ق رز فرال شر  نهنرو ننمرق بي ر  مرن قعرة  فضره نيوبرة وقول 

حلرر  ل يررربق، ونن هررذا الرررفو يل  عررد نن  يررون ارر  ود م وشررراد تقتلرره ننررد احلرردود اتعررر ة، والواقرر  نن تلرر  
العررروحلية، وقتلررره كنررريم م االاررر وب قدميرررة ترريررر  إن نايم السرررل ون ن  ررر  وتورررر ده معظرررم اتموليررر  ال عر رررة 

نق وي، إذ  و  ةولي  ن    وهم اتعز ة ومن م ق رز، ن رعوب النفروذ والسرل ون يف معرر، واارتمر العرداء 
بي العز ة وال عر ة قو مود حل نغو  اتغول نلد معر، فوحل ر اتمولير  ديعرود إن اج رود بردليل قرول العير  

تعرزي، ترو تعرذ  نلري م اتقروم ابلوروم، وللتنو رر نلرد  ريونة اجارالم، نن اتمولير  ال عر رة احنروكوا إن ق رز ا
، فلمرررو انتعرررر اتموليررر  نلرررد اتغرررول يف نررري ريرررولوم، ويل ت رررق هنررروك حلررررو و 4ال ألهنرررم نفلعررروا الررروالء لررره

لن ررود، ي ررر العررداء القررد  برري ال ررو فتي مررن ريد ررد، و ررون مررن نتررو ج ذلرر  مقتررل ق ررز اتعررزي نلررد  ررد 
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عوحلجل، وهذا هو اتعل احلقيقجل تو نو ده ابن نيب الفضو ل تعقي ود نلد مقتل ق ز حي قرول: فلعرق بيربق ال
، و ول ابرن نايق يف هرذا العردد، وترو 1النوق فول نظيم من نرودو ال عر رة إن مرو  رونوا نليره مرن الفسرود

يف الر الد،  مرو  ول يف موحلر  ل نمر بيربق يف السل نة،  ام ابحضو  اتمولي  ال عر ة الذ ن  ونوا منفري 
آفررر و ررذل  اتقر ررزي نن اتموليرر  اتعز ررة حرروولوا اغتيررول بيررربق، نقرر  نودترره إن القرروهرو، فقتررل بعضرر م، 

. وهررذه النعررو  ونن دلرر  نلررد شررجلء، فإمنررو ترردل نلررد نن مقتررل ق ررز  ررون 2وارران ونفررجل الرر عو اآلفررر
 .3ية واتمولي  اتعز ةنتياة لعداء قد  مستعيم بي اتمولي  ال عر ة العوحل

 
 رون ال ر رق إن نرر  ارل نة اتمولير  منرذ ال دا رة ر القترل، وارف  ـ الطريق إىل عرش املماليكم 2

الدموء، فقد انتل  شارو الد  العر  بعد اغتيول تو انووه آفر االمي اال روبيي يف معرر،  مرو نهنرو هرجل 
السل ة، وبس   م يعة احليم العسريري يف دولرة وكوري و نز الد ن ن    لقيو حتف مو بس   العراو نلد 

االمي اتمولي ، وت  يقود ت دن احليم تن غل ، الرذي قروم نليره ال نروء السيوارجل هلرذه الدولرة،  رون م يعيرود 
نن  فير األم    ن الد ن بيربق ال ندقردا ي يف إكاحرة السرل ون اري  الرد ن ق رز مرن مر قره  روب نرر  

د تو  قوام ن رده قوارم نن بيرربق يرن ننره نحرق ابلعرر  مرن ق رز، ال اريمو وننره ال نة اتمولي ، و ريك ال
 ررروح  دو    ررر  يف هزميرررة احلملرررة العرررلي ية السررروبعة بقيرررودو اتلررر  لرررو ا التواررر  ق رررل نورررر ارررنوام يف 

 حلررق مررم هزميررةناتنعررو و،  مررو ننرره لعرر  دو اد   رر اد يف هزميررة اتغررول يف نرري ريررولوم،  مررو ننرره  ررون نول مررن 
ننرردمو دمرررر مليعرررة الررريش اتغرروت، ن مرررو د فلولررره اتنسرررع ة حررل ننررروت برررالد الوررروم، لقررد  رررون بيرررربق ابرررن 

ة يف  ررر، ويل تيرررن هنررروك مفاسررروم شرررو  ة قو 4نعرررره، و ونررر  تلررر  هرررجل األفيرررو  السيوارررية السرررو دو آنرررذاك
لررر  نو احلرررو م، لقرررد افتيرررو  احلرررو م، وغررروب الفقررره السيوارررجل يف اجارررالم اتتعلرررق ابفتيرررو  السرررل ون، نو ات

حرروول السرررل ون ق ررز ا ريررروو األمررر إن نعررروبه، ولينررره قتررل ق رررل  قيررق ذلررر ، وبعررد نن نارررت وو نن  ررردحر 
 اتغول ورر  بالد الووم.

 
انتقلر  السرل ة إن القوترل ق رل نن جتر  دمروء اتقترول، دون نن  ررل   رو  نمرراء ـ نتـا ج مقتـل قطـزم 3

برر  العسررير اررأل نررن القوتررل وحينمررو نلررم ننرره بيررربق قررول لرره ))اي اتموليرر  غضوحلررة يف ذلرر ، بررل إن نات
فوند إريلرا ننر  يف مرت رة السرل نة(( و رأن نرر  الدولرة ميوفرأو ترن ختلرص مرن السرل ون القتيرل، وهيرذا 
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، و  ردو نن هنروك إدروو مرن اتمولير  ال عر رة نلرد كنومرة   رن 1مرو نفرل ترا  م دن ))احليرم ترن غلر ((
 و النتو ج اليت ترت   نلد هذه اتأاوو هجل:الد ن بيربق، ونم

ار يالد إن السرل ة والعرر  و ونرر  ه ـ ككانـ  علـإ الناحيـة السياسـية دكريســا  للقـو  والـدماء 
تلررر  هرررجل ))ارررنة اتموليررر  يف دولرررت م(( ويل رررردمل مررروال مرررو يت واررر عي نومرررود، هرررجل نمرررر دولرررة ارررالمي 

  اتفرررروهيم السيواررررية للدولررررة اتملو يررررة نتوريررررود للظرررررول اتموليرررر  نن وريرررردغ هلررررذه السررررنة ت ررررد ال، لقررررد  ونرررر
التو خييررة الرريت فرريرر  هررذه الدولررة مررن  مح ررو إن الوريررود، ومييررن بلررو و هررذه اتفرروهيم السيواررية يف نن نمررراء 
اتمولي  انتقدوا منذ ال دا ة نن نر  ال الد حق هلم ديعود  فوك به نقواهم ونقرد هم نلرد اج قروو ابآلفرر ن، 

ألمر الذي ي ر واحلعود منرذ بدا رة الدولرة ارواء يف معررو تو انوروه نو نرز الرد ن ن  ر  وشرارو الرد ، وهو ا
ن أت ررد فيمررو قرروم برره بيررربق ننرردمو اغتررول ق ررز،  مررو تيررر  يف السررلة انقررالابم القعررر ومررفامرام احليررم 

 .2موال انوام حيم دولة االمي اتمولي 
النتياة ال ونية اهلومة، فتتم ل يف احلقيقة التو خيية القو لرة  ونموب ـ مرحلة جديد    اتريخ املماليكم

 ن  عود بيرربق نلرد نرر  ارل نة اتمولير   رون بدا رة مرحلرة م مرة يف ات  ر  الدولرة النوشرأة ريعلر  مرن 
هرررررذا األمررررر  الداهيرررررة، بقسررررروته وريربوتررررره وحنيتررررره السيوارررررية وبرانتررررره العسرررررير ة، اتفارررررا احلقيقرررررجل هلرررررذه 

((، ن اجنوكاته السيواية واجدا  ة والعسير ة، فقد  ون  السنوام العورر السروبقة، مرحلرة الدولة))بفضل هللا
ايولة ايواية حيم فالهلو مخسة من السالمي، ن اغتيول ثالثة من م، وجنو االثنرون اآلفرران بسر    رغر 

،  ونرر  دولررة اررن مو وانعرردام ف و ممررو، وليررن بيررربق ااررتمر ريررم ارر عة نوررر نومررود، ومررن غحيررة نفرررل
االمي اتمولي  يف السرنوام العورر األون مرن نمرهرو، تفتقرر إن الوررنية وت عر  نرن األمرن يف مواري رة 
مد ردام األ روبيي وريروء إحيروء ا الفررة الع وارية ابلقروهرو مب وبرة احلرل السررعيد، توريلة الوررنية، نلرد حرري  

 .3ن ومد دام األ وبيي ون  معر ة ني ريولوم هجل احلل ر النوف  ر  تويلة األم
و ونرر  النتياررة ال ول ررة الغتيررول ق ررز يف اكدايد انتمررود نمررراء ـ يايد  االعتمــاد علــإ املماليــكم  ـجــ

اتموليرر  نلررد ةرروليي م حبيررر   يونررون نرردمم يف العرررراو الررذي مييررن نن رررردمل يف ني وقرر ، فقررد  رررون 
تمولير  ترةاو  ننردادهو مرو بري ثالمثو رة، وارتمو ة األمراء الي و  ووالو األقروليم ميتليرون رييوشرود  رغ و مرن ا

ةلروك، و مبررو كادم األنررداد لتعررل إن مثومنو ررة ةلرروك وامررو السرالمي   تمررون بوررراء ن رررب نرردد ةيررن مررن م، 
وبعررد نعررر بيررربق  ررون مررن اتميررن نن تعررل موررةايم السررل ون مررن اتموليرر  إن مثومنو ررة ةلرروك ىررالل 

إن فدمترره و اثررة نررن السررل ون السرروبق نو مررن ةوليرر    ررو  األمررراء الررذ ن  ة ررون  اتموليرر  الررذ ن  نتقلررون
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، وهيرذا تيرار  ال و فيرة   ري العنو رر اتملو يرة ابلوريل الرذي تررك آاث ه السرل ية 1ا دمة ابلوفروء وغ هرو
  ررررو قرررد نلررد ال نررروء السيوارررجل لررردولت م نلرررد اتررردل ال و رررل، و مبررو  ونررر  برررذ و هرررذه ال و فيرررة العسرررير ة ا

برذ م يف حرروادمل االغتيررول األون الريت شرر دمو الدولررة ومن رو ب  يعررة احلررول حرودمل اغتيررول السررل ون ارري  
 .2الد ن ق ز

 
 ررول نبرو ا وارن نن ق رز: بقرجل يف الدين قطز وثناء العز بن عبـد السـال  عليـيم سـ قرب  4

و رون   ر  الرةحم … قعرد للرزاي و دا مرود ملقد ابلعراء  فدفنه، بعو من  ون يف فدمته ابلقع ، و ون قربه 
ه، ونقلرره إن غرر  ذلرر  اتيررون ونفررد نثررره ويل  وررنليرره والرردنوء نلررد مررن قتلرره، فلمررو بلررش بيررربق ذلرر  نمررر بن

، وقرول اتقر رزي: ودفرن ابلقعر ، فيونر  مررداو مليرة نحرد نورر شر راد وار عة نورر  ومرود ومحررل 3 عر  فرربه
لقرررب مررن كاو ررة الورري  تقررجل الررد ن ق ررل نن تعمررر، ن نقلرره احلرروج ق ررز ق ررز بعررد ذلرر  إن القرروهرو، فرردفن اب

الظررروهري إن القو فرررة ودفرررن قر  رررود مرررن كاو رررة ابرررن ن رررود، و قرررول إن ندررره امرررود برررن ةررردو  وإن نمررره نفررر  
السررل ون ريررالل الررد ن فرروا كم شرروه وإن نابه ابررن نررم السررل ون ريررالل الررد ن، وإمنررو ارر  ننررد غل ررة التتررو ، 

 .4وق ن انتقل إن القوهروف ي  يف دم
السررل ون، إمنررو تقرروق ابألنمررول  ةمرر إن قيمررة الرريررول ونظمررت م ال تقرروق ب ررول العمررر وال بي رررو اتررول، وال 

ا ولدو اليت تغ  من وريه التو   ، فمن ق ز إذا يل  تمس  ابجاالم و داف  ننره؟ وال شر  نن الترو     رون 
الرذ ن  رونوا  غ روء السريل، برل  رونوا وابال نلرد شرعومم ونومروهنم مر   اُيغفل اده  مو نغفرل ادروء الي ر  ن

حيم رررم الفرررةام ال و لرررة واألنمرررو  اتد ررردو وال شررر  نن حفرررر االارررم يف ارررال الترررو    رتررروج إن  ريرررول 
، فرولتغي   عتمرد نلرد نونيرة الرريرول اتغر اي ن، مر  مرانروو 5نظموء ولريا ابلضررو و نن رتروج إن وقر  مو رل

والسيواية الوررنية وفقره قيروم الردول وارقوم و ومعرفرة مسرو  حر رة الترو    يف  فوادوفقه اتعوحل وات السنن
منعنيوترره اتتعررددو، لقررد  ررون الورري  العررز بررن ن ررد السررالم خيوررد نن  ضرري  النعررر الي رر  وتن ررو  األمررة مررن 

، 6 لردد لنارالم شر وبهريد د، لقد قول بعد موم ق ز وهو   يجل بودو:  حم هللا شر وبه، لرو نرو  مرو الد 
. إال ننر  7وقول: مو وت نمر اتسلمي بعد نمر بن ن د العز رز ر مرن  عرودل ق رز ر  محره هللا ر  رالحود ونردالد 
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م  ا يت لسي  الد ن ق ز، وانةيف   وده العظيمة يف فدمة اجاالم ودفولره غدي نظمروء األمرة، فرإن  
نن نرررو  الرررد ن امرررود الوررر يد فوقررره  رررالحود وإ رررالحود ونررردالد نفرررول  شررريينو العرررز برررن ن رررد السرررالم ون ل 

وري ررود، ومررن ن اد التوارر  فل اريرر   تررويب نررن نعررر الدولررة الزنييررة لقررد  ررون ارري  الررد ن ق ررز مررن فيررو  
 الوومية واتعر ة. 1ملوك الةك وله اليد ال يضوء يف القيوم لدف  العدو نن داي  اتسلمي

 
ترو بلرش اتغرول ن رأ مقترل ق رز بتلر  العرو و توقعروا حردومل انقسروم زم ـ رد  كعل املغول ملقتـل قطـ 5

دافل دولة اتمولي ، ووريدوا يف ذل  فر ة اوحنة هلم  وولرة فررد اري رمم نلرد برالد الوروم مررو نفررل، 
فتامررر  اتغرررول الرررذ ن  رررونوا حبرررران وغ مهرررو مرررن مررردن نقلررريم الز ررررو، وانضرررم إلررري م مرررن ارررلم مرررن معر رررة نررري 

واو وا حل قرو بوا ال ر و الريت  رونوا ق رل ذلر  قرد هردموا ناروا هو وابرراج قلعت رو واحلرع  ميوروفة ريولوم، 
فود ك اتل  السعيد بن بد  الد ن لفلف الذي  رون واليرود نلرد حلر  ف رو و اتوقر  في رو، وا ارل جنردو مرن 

 تسرررت   العرررمود نمررروم ننرررده تسررروندو نهرررل ال ررر و يف الررردفوو نرررن مرررد نت م، إال نن هرررذه القررروو اجارررالمية يل
الموو اتغولية وتراريع  إن دافل اتد نة حي  بع  قوادهو إن اتل  السعيد خيربونه بتفروقم ف رر اتغرول 
واهنررم اجت رروا إن منرر ج، و  رردو نن اتغررول ا ادوا نرردم احلررونة الوقرر  يف اهلارروم نلررد اترردن العررغ و، ونقرردوا 

يف  ررررروم ا مررررريا السرررررودق والعورررررر ن مرررررن ذي احلارررررة العرررررزم نلرررررد م ودرررررة مد نرررررة حلررررر  الررررريت و رررررلوهو 
م وبرردنوا يف م ودت ررو بقيررودو األمرر  اتغرروت اب ررد  الررذي ااررت وو اقتعرروم اتد نررة 1260هررر نوفمرب 658اررنة

اتسلمي إن قر ة قرن يرو شررقجل حلر  وفي رو حروول اتسرلمون توحيرد  رفوف م مررو نفررل من وافراج من مو 
ول كحف م إال نن ذل  التام  يل جيد نفعود نموم   وفة المروو اتغوليرة، واحلر ر للوقول يف وريه اتغول وا ق

اتسرررلمون بقيرررودو حسررروم الرررد ن الو نررردا  الرررذي فلررر  اتلررر  السرررعيد نلرررد حلررر  إن الةاريررر  إن ا لررر  
 نل  الاررتد اج اتغررول إن ميررون نفضررل تنرروكلت م فةاريرر  إن محرروه الرريت في ررو اتلرر  اتنعررو   رروح  و، وفي ررو

توارري  الرقعررة نلررد اتغررول ابلةاريرر  إن محررص متظرروهراد ابلضررع  نمرروم م مرردل ان رروء نفسرره فر ررة  وفيررة 
حلورررد ن ررررب نررردد مرررن اليرررو  اجارررالمية فو رررله حبمرررص اتلررر  اتنعرررو   ررروح  محررروه ومعررره افررروه اتلررر  

محرررص ويف األفضرررل نلرررجل ومع رررو نسرررو ر محررروه،  مرررو انضرررم إليررره يف الوقررر  نفسررره اتلررر  األشررررل  ررروح  
محص انود الو ندا  تنظيم رييو  اجاالم مرو نفرل وري زهو ابلعدو والعتود ااتعداد تنوكلرة اتغرول، الرذ ن 

م حيرررر  دا م برررري ال رررررفي معر ررررة حوميررررة 1260هررررر د سمرب 659و ررررلوا إن محررررص يف ا رررررم مررررن اررررنة 
لرد في رو اتسرلمون برالء حسرنود  غرم رر ابلقررب مرن الرارص اب2الوميا نند قرب فولد بن الوليد ر  حلجل هللا ننره

قلة نددهم و  رو ندد اتغول، حل  ت  هللا هلم النعر نلد ندوهم، وفر اب د  من اتعر ة فيمن، ارلم مرن 

                                                           
 .115ريواهر الُسلوك يف نمر ا لفوء واتلوك جبن إايق  ر 1
 .129ري ود اتمولي   ر 2
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رينررده وترر ع م اتسررلمون  قتلررون وأيارررون، واررو و اتلرر  اتنعررو  نقرر  ذلرر  االنتعررو  ابالجترروه إن اررلمية 
لررة مررو، وحرروولوا ن  ررود م ودررة محرروو مرررو اثنيررة واقرروموا نلي ررو  ومررو حيرر  انضررموا إن درروو مغوليررة  ونرر  غك 

واحرررداد، ن  حلررروا نن ررروإن نفوميرررة، الررريت  رررون قرررد اررر قت م إلي رررو فرقرررة مرررن ريررريش اتسرررلمي اقومررر  ابلقلعرررة، 
وقوم  بتنظيم اهلاموم نلد اتغول دافل اتد نة الريت احلر ر العردو إن تررك افوميره واالجتروه إن حلر  الريت 

لوا رو روهنو مدو من الزمن حل متين اتل  الظروهر بيرربق مرن ت  ير  نفسره نلرد نرر  الدولرة اتملو يرة ي
يف معررر والورروم، حيرر  اررو و اب اررول ريرريش   رر  نو ررل إليرره م مررة مرررد اتغررول مررن بررالد الورروم، وتررو درر  

وررت وم ررم برالد الوروم مررو اتغول مبقدم ذل  اليش دفل م اهلل  وا رول فولروا األداب  هرو بي ابجتروه ال
، واات وو اتسلمون نن  تاووكوا هذه ا رن العظيمرة ونث ر  الترو    بوقو عره 1نفرل من ن  االحتالل اتغوت

وشواهده، نن هذه األمة ن ل  مو تيون نودو ونشرد مرو تيرون قروو وننلرد مرو تيرون مهرة، ننردمو  ريز مرو 
دو  رو الغيروم، ف رجل حينأرذ تسرتام  قواهرو وتستور   وامن رو، الودا د، و ل بسروحت و األكمروم وتت لرد يف 

وتظ ررر ذفو رهررو وتقرر  يف مواري ررة اهلامرروم الغوك ررة، وا ررن القواررية، إبميررون  ررل ، و رررب ديررل، وث رروم 
يق و فرريررود، ومررن مأكق رو  رريررود ومررن يررالم حلرن يرل وتو ررل نلررد هللا حرل جيعررل هللا هلررو مرن نسرررهو  سررراد ومررن 

ورررقود وهنررو اد مضرريأود، ومررذا نث ترر  األمرررة نراقت ررو ون ررولت و ونهنررو قررود و نلررد نمتعررو  اهلرررزا م ليل ررو  رر عود م
 .2واريتيوك ا ن والودا د العظوم والو ول إن بر األمون يف الن و ة بسالم

 
 سادسا م هسباب إنتصار املسلمني   عني جالوتم

لتو خيية احلررية، ابلسل ون اري  الرد ن ق رز و رون ن رم هللا األمة يف تل  الفةو ا ـ القياد  احلكيمةم 1
، و رررون شررراونود 3 ريررالد  ررروحلود،   رر  العرررالو يف المونرررة، وال  تعررومد الوررررب وال شرريأود ةرررو  تعومررروه اتلرروك

، و رون مقردامود حوكمرود حسرن التردب ، و ونر  األمرة يف 4وب الد،     ا ر ، ةولأرود لنارالم ونهلره وهرم ر ونره
، شررر د 5لقيرررودو حييمرررة، تتعررر  بعرررفوم فرررذو، فقرررد ريررروءم مواه ررره موافقرررة حلوريررروم األمرررة نشرررد احلوريرررة

معررو ك   رر و مرر  األ رروبيي ةررو نترريك لرره فررربو يف احلررروب و ررون م يررأ نفسرريود منررذ نعومررة نيفررو ه يف نن  يررون 
عترررز قو رررداد فرررذاد،  ورررو  إليررره ابل نرررون، و يرررون  ررروح  شرررأن يف جمررررايم األحررردامل يف معرررر والوررروم، و رررون  

بعقيدترره اجاررالمية و فرروفر مررو و ررون رمررل الضررغينة واحلقررد نلررد اتغررول الررذ ن نذاقرروا فوا كمورروه ومررن معرره 
شراد وومأوا بالدهم واوموهم اوء العذاب، و ون له من العفوم السمية مرو  فهلره ألن  يرون قو رداد، ف رو 

                                                           
 (.106ر 104 7الناوم الزاهرو) 1
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اللعيرررة، و رررون مرررن ال رررو ك ن يف قررروي ال نيرررة، مسرررتد ر الوريررره، نرررر و اليفررري، ةتلرررا السرررم، نشرررقر،  ررر  
الفرواررية واحلرروذقي يف إاررتيدام الرررمك، فررإذا ناته ا عررم مررن ا لرر   مررد الرررمك نمومرره بقررد  ثلرر  حررل إذا  

، وترو داهرم ا  رر األ د الورومية واتعرر ة 1 ون الرمك بري  تفرجل ق رز نب لره وغررك  اره يف  رد ه ال ارول
مولير  إخترذ ق رز حينرذاك نردو إريرراءام دفونيرة من رو: الةحير  و رك اتغول  يوش م ليجل  قضوا نلد ات

ابهلو بي من اتمولي ، وتنوايه الضغو ن واألحقرود وا الفروم الريت  ونر  بينره وبيرن م، ونرزل اتلر  اتنعرو  
نلررجل لعررغر اررنه ونرردم قد ترره نلررد ترتيرر  األوحلرروو الرريت  ترروج إن حررزم ووحرردو، وقيررودو قررود و نلررد او بررة 

م، و ضررر  اجميونيرروم وحورررد ال وقررروم ال وررر ة واالقتعرررود ة واوولرررة 1259هرررر 657ذلررر  اررنة اتغررول و 
، لقرد  2ة نندا ره رالتعول  مر  اتلر  النو رر  روح  الوروم، وتوحيرد القروتي لييرون الريش نقرول يف مواري

لورروم، ونن  ررون ايوارريود إاررةاتيايود    ررود ن  ررر منرره مقرروتالد إذ إاررت وو يف مرردو بسرري ة نن  سرروق بررالد ا
رسرررن إن الورررع ، و قررردم لررره األمرررن والسرررالمة واالارررتقرا ، ونن   رررجلء لررره اررر ل العررريش اليرررر ، ونن  رررنظم 

 .3عي احليوم اجدا  ي للمدن اليت إحتل و وااةدهو التتو  األمو  اجدا  ة، و 
، والف رررو السررليمة إمنرو  تميررز بره هررذا السررل ون هرو اجميررون ابهلل نررز وريرل، الررذي ال  رقرد إليرره   رر  وال شر 

وتررررىب يف يالهلرررو والعررريش العرررع  الرررذي نهلررره للعررررب والوقرررول نمررروم الوررردا د، وتقل ررره يف   ررروالررريت ري رررل نلي
ال الد، واحلرمون الذي قواوه يف  رغره، والةبيرة الريت فضر  هلرو، ومتر  نقيدتره و ار  إميونره، وهرذب نفسره، 

تروم، ومرن اجقردام والعزميرة نلرد قترول اتغرول، ومرن ون لك ابله، وقول من نزمية ال رود، ومرن االارت ونة اب
، وقرررد دلررر  حرررروب ق رررز الررريت فوحلررر و مررر  األ ررروبيي وحلرررد األمرررراء 4الوثررروت اليومرررل يف هللا ابلنعرررر نلررري م

اهلررو بي إن اليرررك، وحلررد األمررراء الررذ ن حرروولوا إغتعرروب السررل ة، ويف معر ررة نرري ريررولوم، نلررد ننرره قو ررد 
األول، ف و ففي  احلر ة نلد حعونه، وهرو الرذي نريرود يف القترول ابألارلعة حرب إاةاتياجل من ال راك 

اتستيدمة آنذاك، و ون  وح  قرا  متيز ابلوحلو  والدقرة، والنظرر ال وقر ، وريرالء اهلردل، وبيرون احلقيقرة 
عرر م مرو  ونرر  نفو رة فيمرو  تعلرق مبعر تره هرذه مرر  اتغرول، وهرو حروكم وقر  الوردو ومعررمم نلرد بلروغ ال

وم نمومرره، ومررتف م لقررد و نرردوه ومقررد  لقرروو العررد ق، و ررون ليررل شررجلء حسرروبه، و رردقق اتعلومرروم العق رر
وررروفظ نلررد مرؤوارريه و سررتميل م  اررلوبه الررذاب، و تعرروون مرر  ن  ونرره و ع رري م ال قررة، وميررنع م اتسرروندو 

يمنرة واتيسررو والقلر ، والع وء، و ون منظمود قود اليتلة الر يسية من اليش يف معر ة ني ريرولوم، فرنظم ات
ونغ  ليررل رينررو  قو ررداد شرراونود ونسررق العررفول إن نرردو تراتيرر ، وريعررل اتيمنررة تتقرردم ابجحومررة واتيسرررو 

فررول والقلرر  ابلتقرردم ال  ررجلء الزاحرر ،  مررو برر  احلرررق اتتعرررك نلررد األرينرروب واليمررو ن يف اتواقرر  تابجل
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و قضرجل نليره بعرد نن اارتد ريه للوقروو يف النق رة اتيترة اليت ال  توقع رو العردو، ةرو ريعلره  رتمين مرن نردوه، 
الررريت وقررر  في رررو نررردد   ررر  مرررن قتلرررد اتغرررول، ولقرررد حررردد ق رررز قوانرررد ونارررا الورررأون اجدا  رررة يف الررريش 
اتملررو جل، إذ إاررت وو نن  نظم ررو وررردد ف وم ررو العر ضررة ىو ررة فيمررو  تعلررق حبر تي ررو وففت ررو، وقررد ي ررر 

محروه  يفيرة ونروو اجمرداد، وننرردمو ن رد نلرد نن النردي جير  نن  يررون  ذلر  ريليرود ننردمو حردد لعرروح 
وةرو  ورو  إليره  1ففي  احلر ة ال   قله ال عوم الي   اتتنوو فأمر بوحل  ق عة مرن اللعرم يف  رالو نسرير ة

نن ق رررز  رررون مترررد نود نفيفرررود،  ررروح  تقرررول وو و، وهرررذه العرررفة ن سررر ته الوررراونة واجقررردام يف احلرررروب، 
حعررونه، وااررتمر يف القتررول قتررل ه  ست سررل و قرردم  وحرره  فيعررة، و سررت ي ابترروم، وىو ررة ننرردمو وريعلترر

 ، و ون  له مواق  إميونية متميزو من و:2دون ريواد، و ون يف مقدمة اليش  قوتل نن محية ونقيدو
نه  رون نلرد إنتقرود ريروكم  ن النعرر ال  يرون إال مرن ننرده ار عو  ه ـ وضوح الر ية ونقـا ا ويـةم

وتعررون، ولررذل  إهررتم ق ررز ابلنوحيررة اجميونيررة ننررد الرريش وننررد األمررة ونظررم دو  العلمرروء وحفررز شررع ه 
يف  حلرب التتو  من من لق إاالمجل وليا من من لق قومجل نو ننعرري، و رص ذلر  يف نري ريرولوم 

ترررروه((، لقررررد   لمترررره العظيمررررة ))وا إاررررالموه(( ويل  قررررل: ))وا معررررراه((، نو ))وا مليرررروه((، نو ))وا نروب
 ون  الغو رة واحلرعة واهلو رة إارالمية متومرود، ووحلرو  الرؤ رة ونقروء اهلو رة  رون ار  ود مرن نار وب النعرر، 

 .3بل هو ننظم و نلد اجمالت
حرر  اري  الرد ن ق رز ق رل بردء اتعر رة نن  ترأفر النروق يف مواري رة  ب ـ الدعاء سالح كتا م

ل ومررر  الرررراي  و ررردنو لنرررو ا   ررروء والنررروق يف األنرررداء  مرررو قرررول: حرررل تررردو  الورررما وتفرررجلء الظرررال
، و ررون هررذا العمررل أتارريود براررول هللا  ررلد هللا نليرره واررلم والعررعوبة مررن بعررده حيرر   ررونوا 4 ررالمم

ر ررون نن  يررون القتررول بعررد الررزوال، وقررد نورر   اتعر ررة و ررون القتررول شررد داد نلررد اتسررلمي، حررل نن 
 ررون السررل ون ق ررز    رر  النرروق و نعرروك إن بعررو نرروا  الرريش األنررداء  ررودوا  ز لرروهنم نررن مررواقع م، و 

 .5حينمو را حلعفود من م حل  قوي من نزميته و واع م، و ون له ندو مواق  شاونة نثنوء اتعر ة
يف معر رة نري ريرولوم، قترل ريرواده ويل جيرد نحرداد يف السرونة الراهنرة  جـ ـ احلرص علـإ الشـهاد م

 ر  فةريرل وبقرجل واقفرود نلرد األ د اثبترود والقترول نلرد نشرده يف اتعر رة، من الوشوقية الذ ن مع رم النو
وهرررو يف موحلررر  السرررل ون مرررن القلررر ، فلمرررو  آه نحرررد األمرررراء ترريرررل نرررن فراررره وحلررر  نلرررد السرررل ون 
ل   ن رررو، فرررومتن  وقرررول لرررذل  األمررر : مرررو  نررر  ألحررررم اتسرررلمي نفعررر  ويل  رررزل  رررذل  حرررل ريوءتررره 

                                                           
 .128ني ريولوم  ر 1
 .128اتعد  نفسه  ر 2
 . 353قعة التتو   ر 3
 .347الفتو  اجاالمية نرب الععو   ر 4
 .175، ال ر ق للقدق اسن امد  ر347اتعد  نفسه  ر 5



 323 

المررره بعرررو األمرررراء وقرررول: اي فونررر  يل ال    ررر  فررررق فرررالن فلرررو نن بعرررو الوشررروقية اب يرررل فر ررر ، ف
األنررداء  آك لقتلرر ، وهلرر  اجاررالم بسرر   ، فقررول: نمررو نغ فينرر  ن و  إن النررة ونمررو اجاررالم فلرره 
 ب ال  ضررريعه، قرررد قترررل فرررالن وفرررالن وفرررالن، حرررل نرررد  فلقرررود مرررن اتلررروك، فأقررروم لنارررالم مرررن رفظررره 

تواحلرعه ونردم إهتمومره حبفرظ  . ف ذا موق  ريليل هلذا األم  ال  رل دل  نلرد1االمغ هم ويل  ض  اج
نفسه يف ار يل معرلعة اتسرلمي العومرة،  مرو  ردل نلرد ترذ ره نظمرة اجارالم، واهلردل العروت الرذي 

 .2 نوده اتفمنون حقود وهو إبتغوء  حلوان هللا تعون والنة
مرر  ارري  الررد ن ق ررز نلررد اجقرردام نلررد حرررب التتررو   ررون مررن نهررم احلرروافز لأل  ـ ر اي صــادقةمس 

 ؤاي  وحلة  آهو يف  غره، و ون ردمل مرو ن رعوبه، حير  قرول:  ن ر  النر   رلد هللا نليره وارلم يف 
اتنوم وقول ت: نن  متل  الداي  اتعر ة وتيسر التترو ، وقرول النر   رلد هللا نليره وارلم حرق ال شر  

  هرجل الرداف  األ ررب تظفرر الرد ن ق رز  ن  قردم نلرد قترول التترو  بعرزم . ف ذه الرؤاي العروحلة  ونر3فيه
وقوو، بعدمو نيل نن ذل      من األمرراء نو قروتلوهم بضرع  وفرول، لقرد دفرل مظفرر الرد ن تلر  
اتعر ة وهو نلد  قري قروي وثقرة  وملرة بنعرر هللا تعرون لره ولنرده،  مرو  رون العرعوبة  حلرجل هللا نرن م 

وهررم رملررون يف نفيررو هم ونررد النرر   ررلد هللا نليرره وارر م ابلتميرري يف األ د، ومررو   رردفلون اتعررو ك
دام  هذه الرؤاي قد انتورم، فإن الذ ن نلموا مو مرن رينروده وقودتره ارييونون نلرد د ريرة نوليرة مرن 
ال قررة واليقررري ابلنعرررر، فيرررون ذلررر  دافعرررود قررروايد لررره إن برررذل  رررل مرررو  سرررت يعون مرررن موقرررة يف اررر يل هللا 

 ، وذل  من نا وب النعر نلد نندا  م.4عونت
 ون اي  الد ن ق ز متواحلرعود وحلررب نفضرل األم لرة لنروده وألمتره يف  رل األنمرول،   ش ـ القدو م

وتربيررة القرردوو ننلررد آالل اترررام مررن تربيررة ا  رر  واتقرروالم،  ررون ارري  الررد ن قرردوو يف نفالقرره ويف 
، ويل  وعر النود نبداد  هنم غرابء نن ق ز، لقرد نرزل ر  محره نظوفة  ده ويف ري وده ويف إميونه، ويف نفوه

 .5هللا ر بنفسه إن فندت النود وقوتل مع م فيون حتمود نن  قوتلوا معه
يل  رروال ارري  الررد ن ق ررز التتررو  نبررداد مرر  فررو ت القرروو واجنررداد  هعــداء األمــةم ع ـ عــد  مــواال 

مرر  إحتيوريرره لررذل ، لقررد اررقز الي رر  مررن الزنمرروء ق ررل بين مررو،  مررو يل  رروال نمررراء النعررو ل يف الورروم 
ق ررررز يف مسررررتنق  اتررررواالو لليفررررو ، و ررررون مررررن لق م يف ذلرررر  نهنررررم جين ررررون ننفسرررر م ناواررررود، ن جين ررررون 
شررعومم بعررد ذلرر  ر  مررو  رردنون ر وال رر  احلررروب، فررو تي وا ف ررأد شرررنيود شررنيعود، بررل إ تي رروا نف رروء 
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يرره ف رأ، وتربيررة الوررع  نلرد ا نرروو ألندا رره ف رأ آفررر، ومررواالو مر  رة، فتانرر  ال ررود مر  احلوريررة إل
العردو وإنت رو ه  ررد قود ف رأ اثلر ، ليررن ق رز  رون واحلررك الرؤ رة بفضرل هللا ن متسرريه بوررنه ارر عونه 

، قول تعون:  اي ن  و الرذ ن آمنروا ال تتيرذوا الي رود والنعرو ل نوليروء بعضر م نوليروء بعرو ومرن 1وتعون
 (.51من م إن هللا ال   دي القوم الظوتي  )اتودو ، آ ة :   توهلم منيم فإنه

ق ز مرن القيرودام احلييمرة الريت إارت ون  نن أتفرذ بعوامرل النعرر وتتعومرل مر   لقد  ون اي  الد ن
نا وبه، ود  بي األا وب اتود ة واتعنو ة، وبعد اتعر ة قر  اتظفرر ق رز موا رلة ال رود فامر  رييوره 

ن األ د، ومرغ وري ره ابلرةاب، و رلد   عتري شريراد هلل نلرد هرذا النعرر، ووقر  فري م ونمراءه ونزل إ
ف ي رررود، وقرررول: لقرررد  ررردقتم هللا ال رررود يف اررر يله فنعرررر قلررريليم نلرررد   ررر  نررردو م إاي رررم والزهرررو مبرررو 

ال رود   نعتم، ولين اشيروا هللا وافضعوا لقوله وريالله ننه ذو القوو اتتي، وانلموا ننيم يل تنت وا من
وإمنرو برردنمتوه وإن هللا و ارروله لرن  رحلرريو نررنيم حررل تقضروا حررق اجاررالم ب رررد نندا ره مررن اررو ر بررالده، 

 .2وميو ذ  فر  اتفمنون بنعر هللا
 
قروم اري  الرد ن ق رز بتواريد األمرو  إن نهل رو واهرتم ابليفروءو واألمونرة،  ـ دوسيد األمر إىل ههليم 2

(،  ول ال يررو ي نررن نيب هر رررو 26القرروي األمرري  )القعررص ، آ ررة :  قررول تعررون:  إن فرر  مررن ااررتأريرم
 حلجل هللا ننه نن إنرابيود األ  اول هللا  رلد هللا نليره وارلم مرل السرونة؟ فقرول  رلد هللا نليره وارلم: إذا 

رد األمرر إن غر  نهلره، فرونتظر السرونة  .3حُليع  االمونرة فرونتظر السرونة قرول:  ير  إحلرونت و؟ قرول: إذا ُوااي
فإذا تون األمرو   ريرول ال ميتليرون  فروءو وال  تعرفون  مونرة، ويل  عرلوا إن ميروهنم إال بواار ة نو قرابرة نو 

، نمرو اري  الرد ن ق رز، فقرد اارند األمرو  إن نهل رو، وافترو  4 شوو إذا حدمل ذلر  فرونلم نن النعرر بعيرد
لرررد اتغرررول نلرررد اتسرررتول التيتييرررجل قرررودو رييوررره ون  ونررره و رررون هلرررم الفضرررل بعرررد هللا تعرررون يف االنتعرررو  ن

 ، ومن نش ر هوالء القودو الذ ن اومهوا يف النعر:5واالاةاتياجل
 ررون يف معر ررة نرري ريررولوم   رريا ن  ررون الرريش ه ـ الهــاهر ركــن الــدين بيــربس البندقــدارام 

لناوبررة ة، ي رررم نليرره افوميرراتملررو جل وقو ررد ال ليعررة، مررو د بيررد ا قو ررد مليعررة الرريش اتغرروت إن ن د 
والف نة يف ان م يرو من حيوته اليت  ون في و ةلو ود وقربه وقدمره اتلر  العروحل جنرم الرد ن ا روب نلرد 
المدا  ة الذ ن  ونوا ننده وحضر معه معر ة دميو  ونبلرد في رو برالء حسرنود ي ررم ن قر تره العسرير ة 

                                                           
 .356اتعد  نفسه  ر 1
 .102من نريل فلس ي حس  ندهم ريرا   ر 2
 .357ال يو ي، قعة التتو   ر 3
 .357قعة التتو   ر 4
 .123ني ريولوم  ر 5



 325 

غرول الرذ ن نهرونوه ونارروه وننردمو  رون وشاونته الفو قة، ال  زال اليره ميأل قل ره واحلقرد الي ر  نلرد ات
نمره ن بعة نور نومود، وابنوه فوروه إن نن و ل إن ال ند قردا ي الرذي درجل الظروهر ابدره، ن انتقرل 
إن اتلرررر  العرررروحل و ررررون مررررن نب ررررول معر ررررة اتنعررررو و الرررريت  ونرررر  مررررن اتعررررو ك احلودررررة برررري العررررلي يي 

ويب الررذي  ررون يف ن  ررره مررن اتموليرر  و نل بنفسرره ننرره مييررن واأل رروبيي والرريت انتعررر في ررو الرريش األ رر
االنتعرررو  نلرررد هرررفالء وغررر هم وننررره إبميرررون اتموليررر ، لرررو نظمررروا ود بررروا، نن  نتعرررروا نلرررد  رررل مررروم  
وغو   وقد متيز، ب قوفته العسير ة اليت  ون  تمت  مو، إذ  ون شغوفود بد ااة ات  ر  اتعرو ك واحلرروب 

  االارروتذو وفرررباء سررير ي الة يررز نلررد هررذه الد ااررة وبررنفا الوقرر   ررون رررو ررون  وررا  وررر  الع
احلرررب ومييرررل إلرري م و يررررم م و  رررجلء هلررم الرررو اتال رررم للتررد  ا وإن ررروء مز رررد مررن اتعلومررروم التو خييرررة 
العسررير ة و ررون  قررول: درروو التررو    ننظررم مررن التاررو ب، وحرروفظ نلررد التررد    العسرريري اتتوا ررل، 

يررل  ررغ و و  ررر و مررن االمررو  اتتعلقرررة ابلسيواررة واحلرررب، وقررد متتررر  بعررفوم قيود ررة فرررذو، واالهتمرروم ب
و ون أيفذ ابحلرذ  واحلي رة ليرل االمرو ، واختروذ اتنوار  حيرول  رل حردمل نو انترداء، وا رربو ال و لرة 

ومه  يف ،  رون مرن الويعريوم القيود رة الريت ار1واتدو الزمنية الي ر و الريت قضروهو يف احلرروب احلقيقيرة
  قيق النعر يف ني ريولوم.

: ناتبرر  الرريش والررذي تررون جت يررزه وإنررداده واألشرررال املســتعرب ب ـ األمــري كــارس هقطــاا
نلررررد  ررررل نمررررو ه، وفرررروت  ررررل ذلرررر ، فقررررد  ررررون هررررو بنفسرررره مررررن الرريررررول اتوثرررروت بررررد ن م، وافالق ررررم 

معرفة ابحلرروب و رون ق رز  اود وذ،  ون مقدامو شاون2وشاونت م و فوءمم يف األنداد والتنظيم والتع أة
 .3 عول نليه    اد، و ون هوديلد و نود، ا ود للي ، مقرابد إن اتل  ق ز وا وابد من ق ل مرؤوايه

ـــــيبم ـ جـــــ  رررررون ناتبررررر  العسرررررير يف كمرررررن اتلررررر  اتنعرررررو  نلرررررجل برررررن آ  ررررر  ارررررنة ـ ســـــن:ر احلل
نرري ريررولوم، وتررو ريرروءه فرررب م، و ررون غ رر  اتظفررر ق ررز يف دموررق يف ننقرروب معر ررة 1257هررر 655

مقتل ق ز وااتالم اتل  الظوهر وم و عته هرب إن بعل   وحليق نليه ن نلقد الق و نليره واران ن 
 .4نملق اراحه و ون نلد د رية    و من ال  ولة والواونة وقد نبلد بالءد حسنود يف اتعر ة الفو لة

، ونمر اد مو روفود ابلوراونة واجقردام  رون رينردايد قروايد   الشـمس األمـري مجـال الـدينم شقو هد ـ 
والرررنو يف التنفيرررذ، وقررد  رررون فوداشرريو ننرررد األمرر  برررد  الررد ن ال يسرررري،  مررو فررردم ننررد غررر ه، وقرررد 
ي رررم نليرره ت لعرروم اج تقرروء إن اتنو رر  العوليررة، حررل إذا  ونرر  معر ررة نرري ريررولوم، شرريل مررن 
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 ون قوب قواي نو ندىن من القو د العروم للاريش   وحدته العسير ة، وقعد مقر قيودو اتغول، حل إذا
اتغرروت انقررو نليرره ون رروبه ومرحرره ن حلررود وناررر  ت غررو، وتررو  نل الرريش اتغرروت وقررد ناررر قو ررده فررو م 

قررو  نعرراد ليورره، بررل  رون منع فررود ات خييرود ن وت فيمررو بعررد نقرواه وحلررعف  معنوايتره، ومررذا فقررد حقرق 
 .1نيوبة حل  وبقجل في و حل تويف

ش اتمولي  الرذ ن حققروا النعرر الي ر  يف نري ريرولوم، فيرونوا مرن رييهفالء  ونوا من نهم قودو هـ ـ 
نارر وب النعررر، لقررد إهررتم ارري  الررد ن ق ررز ابليفرروءام والقررودو اآلفررر ن فتعررومفوا معرره والتفرروا حولرره 

ي  الررد ن ق ررز وتولرردم ال قررة الرريت  ونرر  اتفتررو  الررر يا لتعقيررق التميرري يف نرري ريررولوم، و ررون ارر
 ميل  مقوموم احلعول نلد ال قة من األمراء والعلموء، ونومة النوق واليت من نمه و:

ررر التعرروم  و تعقررق ذلرر  مررن فررالل اجهتمرروم ابآلفررر ن والوقررول إن  ررف م فيمررو ررردمل هلررم مررن 
مررن فررالل ذلرر  ل  سرر  ثقررة القررودو والعلمرروء ونمرروم و فرر  وشررر وموررو  ت م مهرروم م وموررو ل م 

  .الوع
ررر العرردت والعررراحة، واليفرروءو والعمررل المررونجل اتررنظم واجنتمرروء لناررالم والقررد و نلررد االتعررول 

 .2ابآلفر ن، و ل هذه اتقوموم اومه  يف  س  ال قة يف اي  الد ن ق ز
 
مرن نقرول اليرو  اجارالمية والفضرل هلل ن  الوقر  عتررب الريش اتملرو جل يف ذلر   ـ اجلـيش القـوام 3

حل ن رروب، الررذي قرروم إب ررال  نسرريري يف الدولررة األ وبيررة ووحلرر  ايواررة ريد رردو تقرروم نلررد للملرر  العررو
إارررتيدام األترررراك اتموليررر  بوررريل يل  سررر ق لررره م يرررل مرررن ق رررل إارررالفه األ ررروبيي مينتررره مرررن متوبعرررة حروبررره 

 و افرررق ذلررر  الت رررو ر العسررريري ،3ا و رييرررة مررر  ةليرررة بيررر  اتقررردق والتعررردي للعملرررة العرررلي ية السررروبعة
اجهتمررروم الرررد   بررره مرررن حيررر  الةبيرررة والتعلررريم حرررل ن ررر ك  تو ررر  اتموليررر  ترررداف  نرررن نقيررردو اجارررالم، 
ون  ع  الدولة  تفظ  يش نقو دي ومنتظم ومد ب نحسرن ترد     رنونته احلررب والقترول ون ردي مرن 

قرواد اتسرلمون بوحلر  ا  رز  رة األمرر، ومتيرز الاات و و وال سولة يف قتول القوام العلي ية بررغم هرزميت م يف بد
،، وتسرلم اتموليرر  اتفاسرة العسررير ة األ وبيرة بعررد و روهلم للعيررم 4احلربيرة اتمزوريرة ابتيررر وا ردو احلربيررة

ةك الررريش اتملرررو جل يف معر رررة نررري ريرررولوم بقيوداتررره العسرررير ة شررروحررروفظوا نلي رررو وقررروموا بت و رهرررو، لقرررد ا
تر ررزي، واليررو  اجقليميررة، واليرررو  اجحتيوميررة مبررو في ررو الق رررول والتوررييالم اتقوتلررة النظوميررة، والررريش ا
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العربيرررة والة مرررون واأل رررراد، وقرررد  اتف فرررون يف ذلررر  الععرررر نن حارررم الررريش اتملرررو جل ابليومرررل  رررون يف 
، و ررون نرردد الفراررون يف حرردود نورررو آالل فررو ق ونغلرر  م مررن اتموليرر  وقسررم 1نلرر  مقوتررل 40حرردود 

نلر  مقوترل، وذلر   15اتوة ي يف اتعر ة، و ون ندد اليش اتغوت يف ني ريولوم قليل من غ هم من 
نن القوو الر يسية من هذا اليش  ر   إبجتوه فو ق م  هوال و وتوكنر  بعرو القرول األفررل يف اتنرومق 

د  نلرررد   ررريم الررريت احتل رررو مررررو اد ب غرررداد وإنت ررروء ابلوررروم و رررون يف إنتقرررود القرررودو اتغرررول إن هرررذا العررردد قرررو
وترردم  الرريش اتملررو جل بيررل ارر ولة موتررو إن لرره ا ررربو يف احلررروب وارر ق نن انتعررر نلررد  ررل اليررو  الرريت 
اشررت   مع ررو، وقررد ن ررد نلررد هررذا العرردد جممونررة مررن اتعررود  التو خييررة مررن نمه ررو، ريرروم  الترروا   ، وات  رر  

 ،2لزمون تعر الدول، وات    الو ويب، وات    العلي يي، وات    ا
 
 ونرر  الغو ررة مررن التورييرره اتعنرروي يف الرريش اتملررو جل التررذ   ابل ررود واحلرر    ـ إحيــاء روح اجلهــادم 4

نليه والةغي  وشعن النفوق مبقو نة واو بة العدو، و رون الرداي ، واحلرمرة اجارالمية، القروو اتعنو رة  ر رز 
فرإن القيرودو تسرعد دا مرود إن كايدو هرذه القروو نلي و يف  ل اليو  فال  نتعر رييش بدون معنوايم، وهلذا 

و فع رررو، ف رررجل  ررروول نن  يرررون السرررال  حرررد  ود موثوقرررود بررره والورررأون اجدا  رررة حبولرررة رييررردو  ول عررروم والل ررروق 
واحلورييوم األفرل، ولقد ن  رر اتمولير  مرن الوارو ل الريت ترفر  هرذه القروو  وتيوفرام والةقيروم، وإغردات 

ارررو ل  ونررر  موقترررة للسرررين الرررذي ال  ل ررر  نن  عرررود النررردي إن حولتررره ال  يعيرررة األمررروال، وليرررن هرررذه الو 
وليررررن هنرررروك وارررريلة   رررر و هررررجل العقيرررردو الرررريت  ونرررر  أتمررررر ابلقتررررول ونن النتياررررة مرررر  اتقرررروتلي يف النعررررر نو 

ل هررذه النوحيررة اتوررو   يف الرريش اتملررو جل فأرياوهررو، و فعرروا مررو إن اتيررون الررذي نشررعاجاتورر ود، وقررد 
، وإذا ن دغ نن  مرررل بوانررر  اتعنررروايم ننرررد الررريش 3مييرررن نن أيفرررذوا مرررن النررردي  ومرررل موقتررره وقد تررره

 وهو  مو  لجل:ناتملو جل يف معر ة ني ريولوم  ع
 ر كايدو حام اليش اتملو جل وتفوقه نلد فعمه.

 ر ال قة يف هللا يف  قيق النعر.
 د اليت احتلوهو وال أ  ليل اتظلومي واتق و  ن.ر االنتقوم من اتغول الذ ن مغوا وبغوا يف ال ال

رررر العقيررردو الررريت نرياررر  يف اتقررروتلي  و  التضرررعية والفرررداء وريعلرررت م  قررردمون نلرررد اتررروم وهرررو نحررر  
 إلي م من احليوو.

 ر االاتعداد اليومل والتعض  هلذه اتعر ة، وحود  ل ال وقوم واجميوغم لناوح و.
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 .1وندم ت  يقه األاا وات ود  احلربية وندم نفذ احلي ة واحلذ  ر ترافجل العدو وندم إ ةاثه
إن الرذي  لفرر  النظررر يف موحلرروو اتعنرروايم هررو العقيرردو، في ررو اريتمعرروا وتوحرردوا نلررد مسررتول واحررد، 
ون حلية واحدو، فروتملو جل م مرو  ونر  م قتره وقوميتره ف رو نقو ردي ومرذا اجنتمروء قردم ال رود، ومرذه 

نو رة ال تقوبل رو معنو رة يف الريش اتغروت، فرذاك ق رز غدي  نلرد  روته ))وا إارالموه(( اتز ة إندف  مبع
فررروريتم  لررره الررريش بفأوتررره اتيتلفرررة مبعنررروايم نوليرررة، ذلررر  ألن هرررذا النرررداء العقو ررردي نريرررج يف نفررروق 

سروالد، نلرد القودو والنود  ل إميونيوم اتقوتل القتولية، وريعله  قدم اج ادو ح ود وتضرعية وفرداء واات 
 .2هذا النداء قوتل اليش اتملو جل قتول  ريل واحد، فونتعروا نلد ن رب قوو يف تل  احلق ة

 
إن إنتعررو  اتسررلمي يف معر ررة نرري ريررولوم، ألهنررم نرفرروا   ـ اإلعــداد وســنة األخــا لألســبابم 5

األفرررذ   يررر   تعررروملوا مررر  ارررنة األفرررذ ابألاررر وب، و رررون ارررالمي اتموليررر  ن رررعوب فقررره نميرررق بسرررنة
ابألارر وب، و ظ ررر ذلرر  مررن فررالل حر رر م نلررد العمررل، وقولرره تعررون:  وانرردوا هلررم مررن ااررت عتم مررن قرروو 

(، لقرد ف رم قرودو اتمولير  نن نمرر التميري هلرذا الرد ن رتروج إن 60  )األنفرول ، آ رة : …ومن  اب  ا يرل
نمليرود مرن فرالل الترد    والتعلريم  دي  ننرواو القرول نلرد إفتالف رو وتنون رو، ولقرد قروموا بورر  هرذه اآل رة

 اخل .…والتي يز والتنظيم
 ق ليررجل  رردفل احلرررب وهررو نلررد نل اجاررتعداد هلررو، و ررون ولقررد إهررتم قررودو اتسررلمي يف معررر بتأهيررل الفرر

نغلرر  اتلرروك والسررالمي واألمررراء مررن الفراررون اتعرردود ن ومررن األب ررول الورراعون الررذ ن نلررد نلررم ابلرمو ررة 
رب السي  وففة احلر رة يف اروحة اتيردان وبفنرون القترول وابارتيدام األارلعة اتعروفرة يف ولع  الرمك وحل

ذلرر  الععررر، ويل تقتعررر الفرواررية نلررد الوري رروء، بررل  ررون نغلرر  النررود نو قررل درريع م مررن الفرروا ق ومررن 
، 3ملررو جلاترد بي نلرد تلر  األنمرول الريت يف نظررهم يف مقدمرة  ررل نمرر، ومرن نبررك العرفوم ننرد الريش ات

 واليت  ون  ر ز نلي و نند القودو يف وق  اجنداد والتد    واألفذ ابألا وب:
إن التد     رون  ورمل اترففرو،  مرو  ورمل اتقدمرة، والتورييالم  مرو  ه ـ العمومية والشموليةم

ال يف الق عرروم والوحرردام، والفرررد  مررو يف ا مونرروم، والنرردي  ولقو ررد، وال عر ررة  ررولقوام الرب ررة، و 
 سرت ل نحررد، و ونرر  هررذه الترد   وم تتنرروول ديرر  ننررواو التررد    ونشريوله ومرا قرره،  مررو تتنرروول ديرر  
ننرررواو األارررلعة اتسرررتيدمة يف القترررول، والترررد   وم الررريت  ررروفظ نلرررد الليوقرررة ال دنيرررة، وترفررر  مرررن قرررد و 

ل الررريش اتملرررو جل إن النررردي القتوليرررة،  ألعررروب السررر وت واتعرررو نة، ومرررذه العموميرررة والورررمولية تو ررر
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ربيررة، وإن ثقررل الضررغز تررواكن قترروت برري  ررفول قواترره وإفتعو ررومو اتيتلفررة، وإن وحرردو الرريش احل
وا رت، فإن   ز ري وده الر يسية إن ق وو من دفونوم العدو تراه جيم   رل ال رود هلرذا الق روو،  مرو 

و نن  نفررذ مررن اليمرري والوررمول ونن  و اررتحرردمل متومررود يف معر ررة نرري ريررولوم ننرردمو فرررت الرردفوو وإ
 .1 عل فل  القوام اتغولية ابلرغم من العمود وث وم الدفوو

 ررون اتموليرر   ررد بون نلررد ن ررول   دا مــع التــدريب القتــايلم ــب ـ ماليمــة التــدريب العقا
م العقيرردو ونحيوم ررو ونظرمررو إن ال ررود  رر  إشرررال مررد بي إشررت روا ابلةبيررة والتعلرريم، و ررون  علمرروهن

القرآن الير  حل نن بعو اتد بي  رونوا رفظرون القررآن اليرر  نرن ي رر قلر ، و رذل   ونر  نلروم 
شرنية متنونة يف التفس  واحلد   والسلوك واللغة، وبعرد جنوحره يف نمرو  العقيردو وإمتومره هرذه اترحلرة، 

وب ا يررل و تررد ريون مررن وبعررد نن  يرررب،  سررلم إن مررد بي يف نمررو  احلرررب والقتررول، فيتررد بون نلررد   رر
السرر ولة إن العررعوبة،فيقوتل نلررد ي رهررو بسررال  واحررد ن  عررل إن ديرر  األاررلعة و تررد ب يف حولررة 
الررر و والوثرروب نن رررو، ن  نتقررل إن الرمررجل والدقرررة يف اج رروبة نلررد الق رررق والضرررب ابلسرري  وال عرررن 

ل يف اتيردان وهرذه هرجل ن رع  ابلرمك وإاتيدام الدبوق ولع  العولون، ن  تد ب نلرد مررت القترو
مرحلرررة يف الترررد    خيررررج مرررن بعررردهو مقررروتالد قررروايد يف نقيدتررره قررروايد يف قتولررره وهرررو مرررذا ال  نق ررر  نرررن 
الترررد    العقو ررردي نو القتررروت برررل  ظرررل  نمرررجل تد   وتررره، حرررل  عرررل إن ننلرررد مسرررتول مرررن الترررد    

 اتتالكم.2
جل بعد نن  ن رجل هرذه اتراحرل ديع رو ال  توقر  إن اتقوتل اتملو  ـ التدريب بشكل متواصلمـ ج

نرررن الترررد    ابررردا، وإمنرررو هنررروك اتيرررود ن اتتعرررددو الررريت  لتقرررجل في رررو اتقررروتلون ليقومررروا بترررد   ومم اتعترررودو 
و و ل العسيري اتملرو جل تد   ره نلرد دير  ننرواو القترول ونلرد افرتالل األارلعة يف دير  الظررول 

، فرروت م 3لعرر و  حرل اتسرروء حرل ولرو  ررون الرو مررومراد نو اب داد نو حرو اد واألحروال العرع ة، و  قررد مرن ا
 ون التد    العقو دي فقد  رون اتوري رون اتورو     ر  ن،   ننده تنفيذ الربغمج التد    اتقر  و ذل 

فررإن دو  العلررم التررد     ونرر    رر و وهررجل ال ختلررو مررن اتقرروتلي الررذ ن  الكمررون هررذه األمررو ن و ررذل  
 .4ليت  ون  منتورو بويل واا ا

وو التيعررص يف الويررو   العسررير ة يف الرريش اتملررو جل شررلقررد  س ـ التخصــ    التــدريبم
فيل مودو هلو مد بون فو ون مو، فولنووب افتص به قودو نسير ون نرفوا بره، ف رم  قومرون بتد   ره 
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 هت ع  يف هذا السال  وقوانده  ميروتعليمه للفوا ق ات تد ي،  مو  ونوا  فلفون اليت  العد دو اليت 
ون ررروله ونريزا ررره الررريت  ترررأل  من رررو ونمرررل  رررل ريرررزء واارررتيدامه يف اتيرررود ن ويف اررروحوم القترررول الررريت 
تفرد نليه نن  تيذ نوحلونود منوا ة ليل اال ، نلد نن هرذا التيعرص كاد مرن اتعرو ل، ون سر  

، و رون اترد ب  ترد ج حسر  1قرون وفنيرة نوليرةاتد بي واتتد بي الدقة والسررنة ونداء احلر روم بيرل ات
فربترره و عرريله للعلرروم إن ثررالمل د ريرروم االون  يررون في ررو معلمررود وال ونيررة ناررتوذاد. وال ول ررة   يسررود، وال 
 رقد من د رية إن د رية ننلد إال إذا حعل نلرد جنرو  يف الفعرص وقردم شريأود مرن مفلفوتره وفربتره يف 

 .2العلوم العسير ة
موليرر  اتعر ررة بعررد إنررداد ونفررذ ابالارر وب وحققرروا نعررراد ارروحقود نلررد اتغررول، لقررد اختررذ لقررد دفررل ات

قودو اتمولير  جممونرة مرن االريرراءام واألنمرول  رون اهلردل من رو الترأث  نلرد القروام اتغوليرة يف نري 
 ريولوم و ون من نهم هذه االريراءام:

السروبقة نلرد تورييره إنرذا  قتروت إن د ج اتغرول فرالل حررومم ـ الرد الفورا علإ األنـاارم  •
كنريم الر الد نو قودمرو رملرره مراارلون  تضرمن األنمررول ا يردو الريت قروم مررو الريش اتغروت والرر  ش 
الررذي إاررتيدمه، والورردو الرريت نومررل مررو تلرر  اليررو  الرريت تعرردم لرره، مررذ راد مررو حررل ابتعونررد ن 

فررإن نىب ا عررم ذلرر  إبترردنم اتعر ررة نلررد  مررن دمررو  وفررراب ن  رردنوهم إن االاتسررالم وال ونررة،
، نمو اتمولي  فقد  ونوا خيوون لقوء اتغول، و توريسون شراد من االقتترول 3نشدهو ال ت قجل وال تذ 

مع م، وق ل ني ريولوم و ل  ال هوال و وارلموا اجنرذا  إن السرل ون ق رز كنريم الر الد، ويف 
، إال 4ه اجاتسالم، نو القترول، نو الرالء نرن الر الدهذا اجنذا  من الوند والونيد ونهم مو  تضمن

 .5نن القيودو اتملو ية  دم نلد هذا اجنذا  بقتل الرال وإنالن احلرب واالاتعداد للماومة
إنعقد جملا احلرب يف القوام اتسلعة اتملو ية م وشرو بعرد اجنرذا ، و ترأل  ـ جملس احلربم  •

ونضرررو ة  رررل مرررن ناتبررر  العسرررو ر وشررري  اجارررالم وقضررروو مرررن السرررل ون القو رررد األنلرررد   يسرررود، 
اجاررررالم ونمررررراء اتأررررري، ني قررررودو التورررررييالم اتقوتلررررة وننيرررررون اتوررررو  ، ومرررررن م مترررره النظرررررر يف 
مورررررونية احلرررررب، وتع أررررة النررررود، وإنررررالن النفرررر  العرررروم والتررررد   ، وأتمرررري األاررررلعة والررررذفو ر، 

مرراء الرذ ن بعرع ته والرذ ن  وريلون ن  رون األ ردو العروم و و ض  األموال الالكمة وتعيي نم  التار 
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، ودا م اتنوقوة الريت  رون  رنار و ق رز، و رون  رل نضرو  عررب نرن  ن ره 1اليش وقودو التوييالم
بيل  راحة ووحلو ، و ون  اتنوقوة ريودو ومسرفولة، وانفرو ا لرا نلرد قررا  ات خيرجل، و ضر  

 .2قتوت، وإاتعداد م  هذا اللقوء احلوام
ومررررن اجريررررراءام الرررريت ل العمررررل مررررو، التعضرررر  واجنررررداد للعرررررب،  ورررريد النرررروق، والتوريي رررروم  •

العمليوتيررررة، وتقسرررريم ا رررروو  القتوليررررة واالهتمرررروم ابل ليعررررة والتعييررررد واحلررررر  نلررررد التفرررروت اليمررررجل 
 ودنرررة اجففرروء والتمو ررره، وإفتيررو  ميررون اتعر ررة وكموهنرررو، ومن قررة التمر ررز، و و والييفررجل واجنتنرروء 

العرررردو ونعرررر  اليمررررو ن وات ررررو دو، والتضررررليل اجاررررةاتياجل وا وفظررررة نلررررد اتقوتررررل والتقليررررل مررررن 
ا سرررو ر، الةتيررر  القتررروت، والتورررييالم القتوليرررة، والقترررول اجارررةاتياجل ابليرررو  اتتالقيرررة والرب رررد 

يررررق النعررررر احلررررريب وواررررو ز االتعررررول، ومرانرررروو ميررررزان القررررول، والتعررررميم للو ررررول لل رررردل، و ق
، وغ  ذل  من ا  وام ات مة اليت ارومه  يف 3السيواجل الذي بدو ه  قود إن النعر العسيري

  قيق النعر.
 
إشررت ر قررودو اتموليرر  ابلقررد و نلرد التي رريز والتنفيررذ، ومعرفررة قررواني احلرررب  ـ عبقريــة التخطــي م 6

ر يف معر رة نري ريرولوم بعرو و فو رة واتعرو ك وات ود  اليت تلع  دو اد هومود ل لوغ النعر وإذا نمعنرو النظر
الريت تلر  بعرو و نومررة ألد  نرو متومرود نن قرودو الرريش اتملرو جل  رونوا    قرون هررذه ات رود  إن نبعرد احلرردود 

 وال ايمو الظوهر بيربق الذي إشةك يف هذه اتعر ة ابلذام ويف اتعو ك اليت ش دهو بنفسه فيمو بعد:
يل  ورأ ق رز القو رد األنلرد للاريش نن  وررك القرول ديع رو يف معر رة  ه ـ االقتصاد   القو م
القرول الر يسرية للاريش، وبيرربق  رون  قرود ال ليعرة، وقرد إشرت ي   دني ريولوم، ولينه  ون  قرو 

،  مررو إشررت ي  القرروو الر يسررية هررذه مرر  الرريش 4ال ليعررة ر وهررجل ريررزء مررن الرريش ر مرر  حوميررة غررزو
مررر  مرررو  قوبل رررو و رررذل  اتيسررررو  نرررداد تنواررر  القررروو الررريت  ونررر   اتغررروت،  مرررو إشرررت ي  اتيمنرررة

، و ون ق ز حر عود  رل احلرر  نلرد نن  روكو قواتره بعرو و تتنوار  مر  القروام الريت تقوترل 5جتوه و
اتغروت، فقرد نفررك قروو للمان روم ونفررل لاللتفرول القر ر ، واثل رة لل عيرد، و ابعرة  شحلده من الي

، ونمرو بيرربق فقرد ني رر برانرة حربيرة يف االقتعرود يف 6ريذب قول العدولليمي، وفومسة جنوقة و 
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القرررول يف هرررذه اتعر رررة ننررردمو قرررود ال ليعرررة وقوترررل وهرررو يف مر قررره إن نررري ريرررولوم، ن يف اليمررري 
، ن يف ات رو دو الريت  رون في رو هرذا ات ردن واحلرعود  رل الوحلرو ، إذ ن ارل القرول 1الذي نع ه للعدو
 .2و  من ا وو  ونلد  ل إجتوه اليته القوام ات زومة من اليش اتغوتاتنوا ة نلد  ل ا

ترو ن اد الريش اتملرو جل مقوبلرة  ب ـ اميع وحشـد اجليـوش علـإ اإلااهـات الر يسـيةم
اتغررروت يف معر رررة نررري ريرررولوم دررر  اررري  الرررد ن ق رررز الررريش اتعرررري ون ارررل إن الررريش  شالررري

، ون ارررل يف القررررل واتررردن وال ود رررة رررر  اتيليوررريوم الورررع ية الورررومجل وحورررد اجميررروغم اتتوحرررة
والتفرر  هررذه التوررييالم ديعررود يف نمررر اتعر ررة و  ررزم ال ررود الر يسررية حنررو جتميرر  الرريش اتملررو جل 
الذي  ون  تعررك إبجتروه مررج برن نرومر، وارو  إبجتروه السروحل بيتلرة واحردو، فوحردو الريش وقتولره  

 وهو مو قد ل يف ني ريولوم. 3د اليش نلد  قيق النعر يتلة واحدو متمواية  سون
 ررون ذلرر  واحلررعود يف معر ررة نرري ريررولوم ننرردمو تعرردل قررودو   جـــ ـ الضــغ  علــإ األعــداءم

اليش لقودو اليش اتغوت وث توا ث روم الرواارجل نمومره، ونمروم  رل ننا يرت م وإنرذا هم، وترو تقروبال 
عق ررره الررريش اتملرررو جل، ويل  نفعرررل ننررره نبرررداد حرررل إذا يل  عرررمد الررريش اتغررروت وفرقررر  ري  تررره، وت

، وبرردن الضررغز واحلررعود يف نرردو نمرررو ، 4ند  رره وحلرر  فيرره السرري  وحلقرره إن نمرررال الوررروم وال ود ررة
، والتفرروت العررددي الررذي نوريررا منرره فيفررة قو ررد الرريش اتغرروت 5نمه ررو  فررو اجنررذا  وقتررل الراررل

، وإري ررو  الرريش اتغرروت نن  فررتك ونن 6اكن برري اليورريوتررردد   رر اد يف ملرر  اترردد لييررون هنرروك تررو 
، والعررمود القرروي نثنرروء 7 قوتررل يف ميررون غرر  منوارر  والسرررنة يف التعرررك وحسررم األنمررول القتوليررة

القتول، فمو  ون  تفتك ثغرو حل   ود  ق ز إن  دهو، ونهم اتواق  العمود ة هو اتوقر  الرذي 
، واهلارروم العررونق الررذي ندل إن قو ررد 8الررذي  رود نن  تررداند رمدم فيرره ال  ررة وىو ررة اتيسرررو 

، وات رررو دو الررريت يرررل في رررو الررريش اتملرررو جل نلرررد متررروق وحلرررغز نلرررد الررريش 9الررريش اتغررروت وقتلررره
 .10اتغوت الذي هرب وين مروبه الناوو، ولينه  ون مالحقود  ي  إجته وم و داد ن نمو او 
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مت  يف هذه اتعر ة ابجففوء والتمو ه وبظ و  ننرداد قليلرة  نن اتفوريأو قد ح ـ حتقيق املفاجأ م
من اليش نموم القوام اتغولية يف األ احلجل الس لية، إمنو قوو اليش الر يسية فقد بقير  إن ا لر  
و اء التالل واتسوتر يف مرج ابرن نرومر، وبعرمود الريش اتملرو جل وقتولره الرذي وحلر   ت غرو يف حر و 

لد ررررردو ، وبنعررررر  اليمرررررو ن، وبررررر  الررررردو ايم نمررررروم تقررررردم القررررروام اتغوليرررررة، وتورررررييلة القترررررول ا
وابلت و ق اليومل، وابلعرمود نمروم هامروم اتغروليي اتتتوليرة، بقير  ات رو دو الريت يل تنتره إال بقترل 
وتورر د اتن ررزمي وإابدمررم، وابلورردو والتنييررل والقسرروو واحلررزم والرر  ش الررذي يل  يررن  توقعرره اتغررول 

 .1، هذه اتفوريأو مين  اليش اتملو جل من  قيق النعرنبداد 
 ررون ق ررز القو ررد األنلررد للارريش واحلررك اهلرردل، إذ ننلررن القضرروء نلررد   س ـ وضــوح ا ــد:م

، هرذا هرو اهلردل الن رو جل 2اليش اتغوت وتدم ه واالنتعو  نليره منرذ نن ننلرن احلررب وقترل الرارل
ترول، وإارتيدام الرريرول واألارلعة الريت تسرت ي  نن ة  رولتي يز هلرذا القيرالذي ا قه نهردال مرحل

 .4واالتفوت م  العلي يي يف نيو نلد اجلتزام ريون  احليود 3تقضجل نلد العدو ود  األموال
وكو قو رد الريش اتملرو جل القروي الوارو ز ق رل بردء القترول،  ش ـ املناور  للقو  والوسا  م

و ز إلي رو وقواهرو، وهنرو ي ررم ن قر رة هرذا القو رد ونثنوؤه ي رم حلع  اتيسرو، فنقل القرول والوار
نندمو نقل بعو ا مونوم القتولية واد ال غررو الريت نحردث و الريش اتغروت،  مرو إارت وو نن  قرود 
اجحتيررومجل اتوحلرروو  رر  تعرررفه و نرروو  برره ليعررل إن ق ولررة هررذا ا رررت فيتعرردل للقرروام اتغوليررة 

بعو الق عوم من ا ن وم لتقوم م  النسرق ال رو  ابهلاروم  ،  مو قوم بدو  م م نند نقل5فيوقف و
اتعرررو ا، وفعرررالد  ونررر  السررررنة مذهلرررة يف اتنررروو و ننررردمو  ررررك هرررفالء النرررود وقررروموا ديعرررود ماررروم 

اتملررو جل، وقررد  شمضررود وقضررد نلررد الوحرردام والق عرروم اتغوليررة الرريت تسرررب  فو قررة دفرروو الرري
تلقرررد قو رررد الررريش اتملرررو جل معلومررروم نرررن قررروو العررردو وحلرررعفه ي ررررم هرررذه الربانرررة ن ضرررود ننررردمو 

 .6ونمو ن متر ز قوته، فنوو  بقواته وننود توييل و، مبو  تالءم م  هذه اتعلوموم الد دو
جترررووب القو رررد األنلرررد للاررريش اتملرررو جل مباررررد دونررره  ع ـ الســـرعة   األعمـــال القتاليـــةم
احلرب وإختذ إريراءام  ضر  ة ارر عة، فتعر ر  القروام الت د د اتغوت وننلن التع أة ونقد جملا 

مستاي ة هلذا النرداء ال رودي تالقروو العردو وار قه إن ن د اتعر رة اتنوار ة ق رل نن  تعررك الريش 
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اتغرروت في رروريم الررداي  اتعررر ة، و غررزو اتموليرر  يف نقررر دا هررم، ومررن األمهيررة مبيررون نن نررذ ر دو  
فو ر  نلرد قو رد ))الريش اتغروت بيرد ا((  رل م رود و ةرو نات  ل يرربق نن قو د ال ليعرة واررنته، والت

 قضرررجل نلرررد حوميرررة   ررر و متقدمرررة قررررب غرررزو مرررن ريرررراء السررررنة الررريت قررروم مرررو   ررريا ن  رررون الررريش 
 .1اتملو جل

بر  ق رز العيرون وانتمرد نلرد األهروت الرذ ن  رونوا  تارووبون مر   ص ـ املخابرات العسكريةم
حقررد مررن اتغررول وتعرررفومم، وهلرذا فررإن اتعلومرروم  ونرر  تعررل ت ونررود إن هيأررة مل روم الرريش نلررد 

ن  ون اليش اتملو جل، يف حي نن اليش اتغروت يل  عتمرد   ر اد نلرد االارت الو، برل إنتمرد نلرد 
قواتررره وشررردته يف احلرررروب ويل أيبررره ترررو جيرررري حولررره، ويل  قرررم إبريرررراءام  وررر  العمرررالء والوااررريا 

، وابجحلرروفة إن 2 رردفلون معسرريراته، وأيفررذون من ررو األف ررو  و و ررلوهنو إن اتموليرر  الررذ ن  ررونوا
ذلررر  فرررإن بيرررربق ننررردمو ا ررر دم حبوميرررة غرررزو اتغوليرررة اارررت وو نن  تلقرررد نف رررو اد  رررعيعة نرررن قررروو 

، و رررذل  فرررإن قرررودو الررريش اتملرررو جل ا ارررلوا حرااررروم 3الررريش اتغررروت و ر وتررره واارررلعته وقودتررره
و نررن  رروفر، تعررن  وإنررذا  مررن م وم ررو نقررل اتعلومرروم نررن االنسرروت ونررن  ر رروم متقدمررة ن ررو  
، و رون مرن معرود  االارتي و ام اتملو يرة، نمرول الرب رد الرذ ن  رونوا  يلفرون مب روم 4اليش اتغوت

 وبراتية ابالحلوفة إن نقل الرب د احلريب، إن هذا ال وك  ون  تعرل نحوال العدو وإميوغتره ومعرفرة 
ل رررف  وال ررروم ا  ررررو مرررن الررردافل والتعرررري مرررن االنمرررول اهلدامرررة، نو االشررريو  الرررذ ن  قومرررون ا

بدو  العمولة والتاسا نلد القوام العد قة و ون   لق نلد   ريا هرذا ال روك))  روح  ا ررب 
، إن لالاررررتي و ام دو اد   رررر اد يف احلررررروب اتوحلررررية 5والتعررررري(( الررررذي  ررررون لرررره فررررربو وافتعررررو 

يف إحراك النعر، ولقرد  ونر  االار وب العرعيعة الريت تلقوهرو قرودو الريش اتملرو جل وبنروا  واحلوحلرو
 .6ة فيون القرا  اليمود والنعر اققود عيع معلوموم قرا هم نلد هذه 

 
شررعر ق ررز ق ررل نن  سررتلم السررل نة ـ بعــد نهــر ســيف الــدين قطــز وسياســتي احلكيمــةم 7

اتغول الذ ن دفلوا ال الد وا  رروا في رو القترل والعرذاب، اب  ر نلد دولة اتمولي  وىو ة من ق ل 
والبررد لرره إكاء هررذا ا  ررر نن  تيررذ نرردو إريررراءام ايواررية تضررمن لرره النعررر نلررد اندا رره الررذ ن يل 
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 ل  رررروا إال نايمررررود معرررردودام نو شرررر و  حررررل  توريرررره الرررريش اتغرررروت إن ن احلررررجل الورررروم ومعررررر، وبرررردن 
ذ حيمررر  إمررررنو ويل  وافرررق ا ليفرررة يف إاتموليررر  االترررراك،  التفيررر  الررردافلجل واحلرررعود ننرررد اارررتالم

بغرررداد نلرررد ارررل نت و، وتزوريررر  فيمرررو بعرررد مرررن نزالرررد ن ن  ررر  لتععرررل نلرررد االنرررةال ا ليفررريت، 
واحترردم العررراو بين ررو وبرري كوري ررو ندل إن قتل مررو، وااررتلم احليررم نلررجل بررن ن  رر  وهررو غرر  قررود  

ز هرو غ ر  السرل ون والو رجل نلرد العر  وهرو  علرم ننره نلد إدا و احليم لعغر انه، وتو  رون ق ر
قررودم نلررد معر ررة فو ررلة، ن اد ليررجل تتررو  احلر ررة السيواررية والتعرررل ابالمررو  العسررير ة والسيواررية، 
نن  تيلص من السل ون العغ ، فواتلم احليم وهرذا إريرراء ايوارجل دافلرجل، اخترذه هرذا السرل ون 

لمعر ة القودمة، فقد هرب بعرو نمرراء اتمولير  ال عر رة إن عد نن ااتلم ال الد وهو م م ابلنس ة لب
اتلرر  اتغيرر   رروح  اليرررك تررو  نو نهنررم ال  سررت يعون نن  ررفثرون نلررد اتسرر و الرريت انت ا ررو ق ررز 
ال رال  الرر الد و ضرر هو، هربرروا ليررجل جيرردوا احلليرر  حلررد هررذا القو ررد، وحرروولوا القتررول وكحفرروا حنررو 

ليررن ق ررز تعرردل هلررذه اتررفامرو وتغلرر  نلررد األمررراء ونوقرر  فرري م م، 1257هررر  655معررر يف اررنة 
، ويل مييرررن م نبرررداد مرررن الع ررر   مرررن الدولرررة وقرررد مو  وتعرررد  و للعررردو 1القترررل و دهرررم نلرررد ننقرررومم

اترتقررررر ، اتغررررروت، ويرررررل  رررررومداد  تررررروب  تورييررررره السيوارررررة ون رررررال  الررررر الد وختليعررررر و مرررررن الفرررررص 
ية، حل إذا اقةب  معر رة نري ريرولوم وإكداد ا  رر  نل ننره واالحل راابم وتوحيد ري  ت و الدافل

مررن اتنوارر  إنررودو العرر  بينرره وبرري االمررراء اهلررو بي الررذ ن حررو بوه لتاتمرر  اليلمررة وليسررتفيد مررن 
، وهيرذا  رون اجدروو الردافلجل نلرد التعردي للعردو اتغروت 2فربمم يف احلرروب ويف قيرودو اليرو 

لرررررا احلررررررب وحبضرررررو  ديررررر  السوارررررة يف الررررر الد، و ققررررر  الوحررررردو وتررررروج هرررررذا اجدررررروو بقررررررا  جم
، وبعد ذل  إهرتم ابلوحلر  السيوارجل ا رو ريجل ونمرل نلرد  ييرد العرلي يي ونقرد معوقردو 3الدافلية

 ررلك مع ررم وإاررتفود مررن اترررو    احلرري م، ويل  قوتررل نلررد ري  ترري، وقوبررل اتغررول يف نرري ريررولوم 
يواية واجدا  ة بعد اتعر رة، فقرد ن ارل ق رز  ارالد إن بعرو وانتعر نلي م، وإاتمرم األنمول الس

الدول خيربهم في و نن إنتعو ه،  مو ننلن ذل  نلرد الورع  يف معرر والوروم وبرذل  ث ر  دنرو م 
األمن واالاتقرا  السيواجل،  مو نظرم الر الد مرن النوحيرة اجدا  رة، ونري النرواب وبسرز نفروذه نلرد  

 . وهذا دليل نلد بعد نظره وحنيته السيواية.4غول يف الووم ل ال الد اليت  ون رتل و ات
 

                                                           
 .332(، معر ة ني ريولوم  ر 46،45ر  7الناوم الزاهرو ) 1
 .264تور   االايم والععو  يف ا و اتل  اتنعو   ر  2
 .332معر ة ني ريولوم  ر 3
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وإمنرو ار قته ري رود نلميرة  غيل  ظ ر اي  الرد ن ق رز مرن فررا  ـ دوكر صفات الطا فة املنصور م 8
 يتوتربو ررة نلررد ن ررول مررن ج نهررل السررنة والمونررة، ون رر ك ذلرر  اليررل الررذي ن رمرره هللا ابلنعررر يف معررر 

 اد من  فوم ال و فة اتنعو و واليت من نمه و:ي ريولوم تن  ق فيه     ن
ولل و فرة اتنعرو و مرن مالكمرة احلرق وإت ونره مرو لريا لسرو ر اتسرلمي، وهرجل  ه ـ ههنـا علـإ احلـقم

إمنو إاتعق  الذ ر والنعك ومتسي و ابحلرق، حري ننررد ننره األ  ررون، ومرن الوانر  ال رو كو يف 
 عو و مو  لجل:فة من احلق الذي إاتمسي  به حل  و م مو

ر االاتقومة يف اجنتقود ومالكمرة مرو  رون نليره النر   رلد هللا نليره وارلم ون رعوبه جمون رة ال ردو 
 ونهل و ف م ن عوب السنة.

ررر االاررتقومة يف اهلرردي والسررلوك الظرروهر وال ررومن والسررالمة مررن نارر وب الفسررق والر  ررة والورر وو 
 ا رمة،

واألمررر ابتعرررول والن رجل نلررد اتنيررر، وإقومرة احلررق نلررد  رر االاررتقومة نلرد ال ررود ابلررنفا واترول
 العوملي.

فرة، ف رم نمرة  وهذه ا عيعة اب كو ريداد يف الو   الن وي هلذه ال و ب ـ ههنا قا مة أبمر هللام
قو مة  مر هللا، وقد قوم  دولة اي  الرد ن ق رز  مرر هللا، مرن اجنرداد، والتي ريز، والردفوو نرن 

 .اجاالم واتسلمي
وال و فة اتنعو و ريوءم األحود   الن و رة يف  ـ ههنا دقو  بواجب اجلهاد   سبيل هللام جـ

، و ررون ارري  الررد ن ق ررز ورييورره 2، نو  قرروتلون نلررد نمررر هللا1و ررف م  نرره )) قرروتلون نلررد احلررق((
هلررم يف  ، و قررق نعررر هللا3قرروموا ابل ررود الورررنجل يف ارر يل هللا وقتررول ننررداء هللا مررن اليفررو  وغرر هم

 معر ة ني ريولوم.
فقررد فررص هللا ال و فررة اتنعررو و ابلعرررب، وقررد  ن رر   يرر  تسررلك ارري  الررد ن  ـ ههنــا صــابر مد 

ق ز ورينوده ابلعرب الميل يف ري ودهم ويل تست   القروو الظوترة نن ختررري م نرن مرن ا م وهردف م 
 هنررم: ال  ضرررهم مررن   الررذي  سررعون إليرره، وهلررذا و رر  الراررول  ررلد هللا نليرره واررلم هررفالء القرروم

، وهرذه التع ر ام الن و رة اليرميرة تور  إن هررفالء 4 رذمم، وال مرن فرولف م، وال   رولون مرن فررولف م
العوملي الذ ن نرفوا نهداف م واليوا مر ق م فلم  نظروا إن فالل اتيولفي ونوا ق اتيرزلي وال 

                                                           
 .2484انن نيب داؤد، ك ال ود  قم  1
 .113، الضرابم اليت وري   لننقضود نلد األمة الندي  ر176قم مسلم    2
 .473ت ع  اتفمني بفقه النعر والتميي  ر 3
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، وهرذه العرفوم الريت 1رب وث روم و قريتيذ   األنداء احلوقد ن، و ونوا  واري ون  ل اتتون  بعر
اري  الرد ن ق رز  شريري ريروءم يف األحود ر  الن و رة لو ر  ال و فرة اتنعرو و، قرد إن  قر  نلرد

واتموليررر  الرررذ ن حققررروا النعرررر يف معر رررة نررري ريرررولوم، إن االنتسررروب إن ال و فرررة اتنعرررو و لررريا 
نية هلررررم، ونمررررل ابلواري رررروم شررررعو اد وال هررررو دنرررروو وإمنررررو هررررو  قيررررق ونمررررل و قيررررق للعررررفوم الوررررر 

، 2الوررنية نلرري م، فمررن حقرق العررفوم وقرروم ابلواري رروم  رون مررن ال و فررة اتنعرو و ولررو  ررون وحررده
قول تعون:  اي ن  و الذ ن آمنوا يل تقولون مو ال تفعلرون م  ررب مقترود ننرد هللا نن تقولروا مرو ال تفعلرون 

 (.4ر  2نيون مر و   )الع  ، آايم : م إن هللا ر  الذ ن  قوتلون يف ا يله  فود  أهنم ب
 
قردم نمرراء السرالريقة الي ر  مرن نريرل دحرر العرلي يي،  ـ سنة التدرج ووراثة املشروع املقـاو م 9

وقررد حقرررق نمررود الرررد ن كنيررجل إجنررروكاد نظيمررود بوحلرررعه توررروو  ا رررد ر  مبرررو  نل الي رر ون يف ذلررر  الوقرر  ر 
حدوي التعر ي والذي حقرق إبنره نرو  الرد ن ريز ره األول، إاتعولة  قيقه نلد بسومته، وهو مورونه الو 

وحقررق  ررال  الررد ن قسررمود م مررو مررن ريز رره ال ررو ، ولررذل  نرررل إنتعررو   ررال  الررد ن يف ح رري تتوجيررود 
تورررروو نمرررود الرررد ن الوحررردوي التعرررر ي، فلررروال هللا ن متوبعرررة نرررو  الرررد ن   رررو والرررده يف توحيرررد الوررروم ن 

ري ررود التوحيررد الرريت قومرر  نلررد ن ، الررذي ل بفضررل هللا 3 قررق هررذا النعرررتوحيررد معررر مرر  الورروم، تررو 
نقيدو اجاالم الععيعة اليت تردنو للوحردو اجارالمية الريت ال تفررت بري ريرنا نو لرون، نو مو فرة، وإمنرو 

ضروم دعت م األفوو يف هللا واليت يل تفرت بي األتراك واأل راد والعرب والفرق وال غ هو من األمرم الريت ان
     ا ة اجاالم، قول الوونر:

 ولس  ند ي اول اجاالم ت ومنود   
 وم فيه ووادي النيل ايونوال       

 
 وإ نمو ذ ر إام هللا يف بلد  
 نددم ن ريوءه من ل  نومو        

 
والوقرر ، وفضررع   نولقررد تفونلرر  العوامررل الرريت ارروندم نلررد الوحرردو يف ن ررد  ررال  الررد ن مرر  الررزم

وادهم  تررر ج ونن ررر  مثو هرررو يف معر رررة ح ررري وتوريررر  بفرررتك بيررر  اتقررردق، ون ررر ك اتفمنرررون فلسرررنة الترررد

                                                           
 .205 فة الغرابء، المون العودو  ر 1
 .65ال و فة اتنعو و، السلة تعد  نن جملة ال يون  ر 2
 (.375ر  2الدولية يف نعر احلروب العلي ية )العالقوم  3
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، ونلررد 1وتررامح م وتعررومف م م ررل السرد، إذا اشررتيد منرره نضررو ترداند لرره اررو ر السرد ابلسرر ر واحلمررد
تق يرر  الرررغم مررن ال ررود الي رر و الرريت بررذهلو الغررزاو مررن نريررل متز ررق ن ريرروء العررويل اجاررالمجل، فقررد جنعرروا يف 

ن احلررجل اتسررلمي، وليررن م يل  ناعرروا يف متز ررق قلررومم، ويررل اتسررلم ا ررود ألفيرره اتسررلم، ولسررون حررول  ررل 
  قول: 2من م

 ناب اليمون قل  ال   وون   
 نلد جتوهل نح ويب ونفوا        
 إذا إشتيد مسلم يف اهلند ن ق   
 وإن بيد مسلم يف العي نبيو        
 والووم نرريسيتومعر  رونيت   
 ويف الز رو ات خيجل وننوا        
 يةن ل ىو ل بالدل وهجل غ   
 وإاة ك إن ذ رل فرااون       
 فأ نمو ذ ر إام هللا يف بلد  
 نددم ذاك احلمد من  ل  نومون       
 شر عة هللا ت  مشلنو وبن   
 3لنو معويل إحسون وإميون       

 
نلررد هنررج نمررود الررد ن ونررو  الررد ن و ررال  الررد ن ونفلعرروا النيررة هلل وحررده إن اررالمي اتموليرر  اررو وا 

، ف ررذا ارري  الررد ن ق ررز  قوالرره ونفعولرره  ررربهن نلررد ذلرر ، ف عررد معر ررة نرري 4وريررددوا دنرروو ال ررود معررود 
ريرررولوم وقررر  ف ي رررود وقرررول: لقرررد  ررردقتم هللا ال رررود يف اررر يله فنعرررر قلررريليم نلرررد   ررر  نررردو م، إاي رررم 

نعتم، وليررن نشرريروا هللا وافضررعوا لقولرره ورياللرره إنرره ذو القرروو اتترري، وانلمرروا انيررم يل تنت رروا والزهررو مبررو  رر
من ال ود وإمنو بدنمتوه، وإن هللا و اوله لن  رحليو ننيم حل تقضروا حرق اجارالم ب ررد اندا ره مرن ارو ر 

مي دولرررة اتموليررر  يف هرررذا ، والواقررر  اننررو إذا تت عنرررو ننمرررول اررال5بررالده، و ومأرررذ  فرررر  اتفمنررون بنعرررر هللا
ا ررول نررد ك نن الررداف  االاواررجل هلررم  ررون ال ررود يف ارر يل هللا للررذود نررن ةتليرروم اتسررلمي، وتررو  ررون 

                                                           
 .23الوحدو اجاالمية بي األما واليوم  ر 1
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ذلررر  ال  ترررأتد إال بتوحيررررد  لمرررة اتسررررلمي، فرررإهنم قررررد ارررعوا ريوهررررد ن لتعقيرررق ذلرررر ، ف ررردنوا ري ررررودهم 
غرروت وحورردهو دافررل األ احلررجل اتعررر ة، وفرررج بتاميرر  الفلررول اجاررالمية الرريت فرررم مررن وريرره العرردوان ات

السل ون ق ز نلد  نق تل  الموو بعرد نن غررق فيررو ال رود يف نفوار و ونشرعل احلموارة يف  رفوف و 
إن بالد الووم ومتين من  سر اتغول يف ني ريولوم اليت تعترب حبق بدا ة الن و ة للوريود اتغروت يف برالد 

دو مرو نفرل بي معر والووم، ليم د ال ر ق تن نتد بعده مرن السرالمي الووم، ترت  نلي و إنودو الوح
توا لة ال ود حلد اتغول والعلي يي، ذل  ال ود الرذي  رون  عرد يف نظررهم فررد نري نلرد  رل مسرلم 

، وفال ررة القررول نن اررالمي اتموليرر  ااررتفودوا مررن ال ررود 1ال  قررل نررن  ونرره   نررود مررن ن  ررون اجاررالم
الرريت ارر قت م وبنرروا نلي ررو وريررددوا الرردنوو للا ررود و ر ررر ن احلررجل اتسررلمي مررن اتوررو    الغوك ررة  الةا ميررة

 اتغولية والعلي ية.
 

 ونرر  مررن القرريم الرااررية يف دولررة اتموليرر ، قيمررة العلرروم ـ االســتعانة للعلمــاء واستشــارهتمم 10
   ررال  الررد ن اتررذه  السرر  يف الورررنية ونلمرروء الررد ن، ف ررول نايم اال رروبيي يف معررر، ومنررذ نن  ارر

معر بعد قضو ه نلرد الدولرة الفومميرة، وقيمرة العلمروء مرتفعرة يف ننري النروق واحليروم نلرد السرواء، حرل 
ننرره تررو  ررعدم شررارو الررد  إن  راررجل احليررم، وقرروم العلمرروء إبنيررو  ذلرر  و توبررة الراررو ل اتعود ررة للمليررة 

ون  شرارو الرد  وال نحرد مرن ننواهنرو نن  وقفروا هرذه احلر رة و فيز النوق نلد  فو هذا األمر، مو اات 
ذلرر  الععررر النررزول يف ارروحوم القتررول و ررر و النرروق العلمرروء يف ، و ررون مررن م يعررة 2الر أررة مررن العلمرروء

هرر، و رون مرن نشر ر هرفالء العلمروء العرز برن 648نلد ال ود  مو حدمل يف احلملة العرلي ية السروبعة نروم 
توو رره ونفررذ ذلرر  وفعو ررود تلرر  ققرررابد وا  ررود لسرري  الررد ن ق ررز، ونفررذ بةشرريده و ن ررد السررالم، و ررون م

الفترررول الوررر  و اتتعلقرررة بوريرررود اترررول الرررالكم لننرررداد مرررو  لرررزم احلررررب، فعقرررد اررري  الرررد ن ق رررز جملسرررود 
للموررو و يف قلعررة ال ررل وحضررر قوحلررجل القضرروو بررد  الررد ن حسررن السررناو ي والورري  نررز الررد ن بررن ن ررد 

و ون السفال حول نموال العومة ونفقت و يف العسرو ر، فقرول ابرن ن رد السرالم: إذا يل   رق يف بير   السالم،
اتول شجلء وننفقتم احلوا ص الذه ية وحنوهو من الز نرة واروو تم العومرة يف اتالبرا ارول آالم احلررب، ويل 

، إال ننرره إذا دهررم ءدا  ررق للانرردي إال فرارره الرريت  ر   ررو ارروغ نفررذ شررجلء مررن نمرروال النرروق يف دفرر  األنرر
، وانقضد االريتموو و ف رم ةرو تقردم نن اتسرلمي يل 3العدو وري  نلد النوق  وفة دفعه  مواهلم وننفس م

 يونرروا  وافقررون نلررد فعررل شررجلء نو دفرر  حلررر  ة إال إذا نقرهررو نلمرروء اجاررالم، ون ررد وا الفترروول  واكهررو، 
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ل ون ملتررزم مبررو  ررد  نررن إفترروء العلمرروء، بررل  ا  وهررذا  عرر  ا ضرروو للوررر عة، ومررن ري ررة نفرررل فررإن السرر
األمررراء و ريررول الدولررة  قرردمون مررو ميليررون ونحضررروا مررو يف بيررومم مررن حلررجل نسررو  م ونمررواهلم، ونقسررموا يل 

لرررني الورر عة، وترو  ونرر  هرذه األمرروال ال  ةاوبت ة روا شريأود، وذلرر  موانيرة دون إ غروم نو مد ررد وإمنرو إار
السل ون ق ز ابلرنية بعد نن تسروووا ديعرود، وفررد إريرراءام مرن نريرل تروف  اترول  تقوم ابت ول  إاتعون

الالكم للعرب، ومن ن  ون  األموال اليت ننفق رو اتسرلمون يف حررب التترو  يف موقعرة نري ريرولوم نمرواالد 
لمرروء ، و ررون السررل ون ارري  الررد ن ق ررز رررةم و قررد  و نفررذ فترروول الع1مي ررة اررومه  يف  قيررق اجنتعررو 

 لرر  موررو مم يف النررواكل و ررون العلمرروء والفق رروء  قومررون برردو هم الي رر  يف تونيررة و و ررون  سررتعي مررم 
الوع  ابألف و  ا ي ة به وررحلون النوق نلد ملر  الور ودو، واجارتاوبة لنرداء ال رود، فقرد حردمل 

م والتعروون اتسرتمر مرن نار وب تيومل بي نمراء اتمولي  والعلموء يف مقوومة التتو ، فيرون ذلر  اجنسراو
النعررر يف نرري ريررولوم، ف رري العلمرروء نحيرروم هللا تعررون يف ال ررود،  يرر   تعومررل مرر  نمرروال العومررة، حررل 
تع ك حالالد ال يلم وال ندوان في و، م  اجاتعداد النفسجل لدل السرل ون ق رز يف تنفيرذ حيرم هللا ونثرر 

يف ريعررل  و  ريد رردو تسررري يف  يررون الوررع   رر   ذلرر  نلررد شررعو  النرروق بقيمررة العرردل الرريت اررومه 
 قيودو ق ز.

 
نو نررن نارر وب اررقو  الدولررة ا وا كميررة، ذ رررغ من ررو، حرر  الرردنيو دثتررو  رر ـ الزهــد   الــدنيام 11

و راهيررة اترروم، و يرر   ررون حرر  الرردنيو م يمنررود نلررد القيررودو والوررع  يف ذلرر  الوقرر ، وقررد دبرر  اهلزميررة 
 وتعلقررروا بررردنيوهم الذليلرررة تعلقرررود و حلررروا  ن   قررروا يف قرررراهم ومررردهنم  نتظررررون النفسرررية يف قلررروب اتسرررلميي

اتوم نلد ن دي الفرت اتغولية، وقد  ن نو، امد بن فواكم، وريالل الرد ن برن فروا كم والنو رر لرد ن هللا، 
مرررو ق ررررز ة الع وارررجل اتستععرررم ابهلل، وبرررد  الرررد ن لفلرررف، والنو رررر األ رررويب،  يررر   ونررر  هنرررو ت م نفرررواحللي

وشع ه، فقد ف نوا هلذا اترد، وكهدوا يف الدنيو و ون اي  الد ن ق رز قردوو ومر الد حيرود بري النروق، فقرد 
ابو مرررو ميتليررره ليا رررز رييرررو  اتسرررلمي اتتا رررة حلررررب التترررو ، ويل   مررر  يف  رارررجل احليرررم، برررل نررررد 

معرررر والوررروم، ويل   مررر  يف القيرررودو نلرررد النو رررر  واررر  األ رررويب نلرررد قلرررة شرررأنه، إذا ق رررل ابلوحررردو بررري 
ااتقرا  نو لجل نو إريتمرونجل نو نمرن نو نمرون، فيررق حيوتره للا رود والقترول، نلرد  رعوبته وف و تره، ويل 
  مرر  يف نن ميتررد برره العمررر، فيرررج نلررد  نق اليررو  بنفسرره ليعررو ب التتررو  يف حرررب م ليررة، وال شرر  

 ك  ررذل  ننرره إذا يل خيرررج بنفسرره، ونفرررج مررن ننرره  علررم ننرره اررييون نول ات لرروبي للقتررل، وال شرر  ننرره  ررد
األمرة لينرره  ة نروب ننره فررإن نحرداد لررن  لومرهإ ألنرره اتلر  الررذي جير  نن ررروفظ نلرد نفسرره ألريرل معررلع

اشرررتوت بعررردت إن ال رررود ومترررل اتررروم بررري  رررليل السررريول ونارررنة الرمرررو  فزهرررد يف هرررذه الررردنيو الفونيرررة 

                                                           
 .121اتعد  نفسه  ر 1
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، فيونرر  تلرر  اليلمرروم قررد ارررم  وح ررو يف ن  ررون حربرره 1موتررهو ونرر  حيوترره ت  يقررود نمليررود  ررومالد ليل
 ورينوده وشع ه و ر وا ألحد احلسني فيون النعر الي   يف معر ة ني ريولوم.

و ررل  األف ررو  إن هوال ررو بوفرروو نفيرره األ رررب ـ صــراعات داخــل بيــ  احلكــم املغــويلم  12
لررد وال ررة نررر  اتغررول فوريررد نفسرره مضرر راد منيررو فررون وتنرروكو نفو ررة اآلفررر ن  قرروبيالي   وا  ررق بوقررو  ن

الر يسجل مد نة مراغة لييون قر  ود مرن جمررل احلروادمل يف منغوليرو، ليسر ل نليره التعررك  هإن العودو إن مقر 
إن منغوليو إذا دنته احلورية إن ذلر ، وابلررغم مرن نن هوال رو هرو االبرن الرابر  لتولروي فرون مرن حقره نن 

تنع ، غ  ننه يل  وت ذلر  اتنعر  اهتمومرود، ولعرل ذلر   ارير  إن مرو ميرأ  نوفا نفو ه يف توت ذل  ا
، فضرالد نرن فوفره مرن اكدايد هروو ا رالل وتعقيرد األمرو  2له من الناو  والظفرر يف ا رران والعررات والوروم

ولينه يف الوق  نفسه  ون  رل نن نفوه قوبيالي نريد  بتوت العرر  مرن نفيره اآلفرر ا قيرق بوقرو وحرر  
نلد نن رضر االنتيوابم ليز جل ترشيك نفوه قوبيالي فوغد ننظرم للمغرول ومرن غحيرة نفررل الننسرد مرو  

، الررذ ن 3 ررون مررن اكدايد العالقرروم ارروءا برري هوال ررو وابنرروء نمومترره فرروغم الق يلررة الذه يررة  الق ارروت 
د الوروم، و رذل  يل  سرت   كمرة للمغرول يف برالالابتوا   ددون ةتليوته ر وهذا  رفه نن مردا االمردادام ال

قيودو رييش     لالنتقوم من هزمية معر ة نن ريولوم و د االنت و  واهلي ة للمغرول ر إذ نن بر رة فرون كنريم 
الق يلرررة الذه يرررة  رررون مييرررل إن اتسرررلمي يف الوقررر  الرررذي  رررون هوال رررو وحوشررريته  عملرررون ريوهرررد ن نلرررد 

نن انتنررق الررد ن اجاررالمجل، وتعرررد هوال ررو إن برب ررة ا حلرروء اتسرريعيي وااررتمولت م إلرري م وت ررو  األمررر 
للتقر   والتأني  من ق له و و  بر ة  ت دده ابالنتقوم منه بس   مو اقةفره مرن مرذابك  ا  حلرعيت و نلرول 

الع واررجل مررن اهلرروان وجتر رره  ةمررن اتسررلمي، ومررو ننررزل مررم مررن دمررو  وفررراب، فضررالد نمررو تعرررد لرره ا ليفرر
 مررو وقرر  االحتيرروك بين مررو ننررد ري ررول القوقرروك الرريت تفعررل برري نفوذمهررو، بررل ذهرر  نلررد قتلرره، لررذل    رر اد 

بر ة فون إن مو هو نبعد من ذل ، حي  قوم ابحلر ود الق و رل اتسريعية الريت  ونر  تسرين تلر  اتنرومق 
وذلرر   داد نلررد مررو اررليه هوال ررو مررن ايواررية تعسررفية جترروه اتسررلمي بقعررد اذالهلررم، و  رردو نن هوال ررو 

حرررداد لتعررررفوم الرررت يم واالنتقررروم الررريت مو اررر و بر رررة حلرررده، فعررروول نن  فررررد ارررل ونه نلرررد  ود د ن ضرررن ا
الون  الوموت ل رول القوقروك، وليرن بر رة ننرد لرذل  األمرر ندتره، واارت ون  رييوشره نن تنرزل  يرو  

ت فررإن ، وهنرروك نارر وب نفرررل ذ رررم يف دفرر  هوال ررو للعررودو إن نو ررمته ابتوررر 4هوال ررو هزميررة ارروحقة
الذي   منو قوله هو نن ذل  احلدمل اتفوريجلء  ون  روالد ف ر اد، غر  جمررل ايوارة اتغرول التوارعية الريت 

                                                           
 .359قعة التتو   ر 1
 .198اتغول يف التو    للعو د  ر 2
الق اوت: فرو من الةك مسو ن م األ لية حود الن ر ا تش وقد تنقلوا حل ااتقروا حبود هنر ا تل  الفلاو  يف رينوب  وايو احلولية  3

 م الق اوت،  مو نرف  به ن ضود دولة اتغول اتسموه الق يلة الذه ية.فعرف  تل  ال ة ابا
 .113ري ود اتمولي   ر 4
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، وهررذا ةررو ارروهم يف  قيررق 1يل  عررد إن فررو ق مبفرررده، بررل نررود ومعرره درروو مررن نسررو رهريعلرر  هوال ررو 
 النعر يف معر ة ني ريولوم.

   هخا الهاملني والطغا مهللا ـ سنة  13
  وقرول تعرون: إن  بر  ل وتر رود  1ول تعون: وال  سا هللا غوفالد نمرو  عمرل الظروتون   ابرراهيم، آ رة: ق

  إن هللا ميلررجل للظررويل حررل إذا نفررذه يل  فلترره، لقررد نررو  التتررو  يف األ د فسرروداد، و قررق 14 الفاررر، آ ررة:
د نن ارق   الوروم نمروم ريعروفل م، هلم الفوك يف غولر  معرو   م، واريتروحوا الوررت   ملره، وتعرو وا بعر
، وقرررد انترررومم غررررو  نظررريم مررر  يلرررم 2ننررره لررريا نمررروم م إال معرررر وبعررردهو  يونرررون قرررد مليررروا نكمرررة األمرررو 

تررن نشررتيد، وقتلنررو  فررقومغيرون وننررذ  إن مررو ريرروء يف  اررولت م لق ررز: .. فررنعن ال نررحم مررن بيررد، وال نر 
 د أتو يررم، وني مر ررق تناررييم وني بررالد  مررييم؟ معظررم الع ررود فعلررييم ابهلرررب، ونلينررو ال لرر  فررأي ن

فمررو مرررن اررريوفنو فرررال ، وال مرررن م وبتنرررو منررو ، فييولنرررو اررروابق، واررر ومنو فررروا ت، واررريوفنو  ررروانق، 
وقلوبنرررو  ول رررول ونرررددغ  ولرمرررول، فوحلعرررون لرررد نو ال متنررر  والعسرررو ر لقتولنرررو ال تنفررر  ودنررروؤ م نلينرررو ال 

حرد، وحرون وقر  ا رال  مرن م بقرد و السرمي  العلريم ون اد نن تيرون . وهرذا  عر  الغررو  الرذي ال3 سم 
 .4هزميت م بل معرن م وإهنوء ملي م يف الووم نلد  د السل ون اي  الد ن ق ز

إن األارر وب يف انتعررو  اتسررلمي يف نرري ريررولوم متورروبية ومتدافلررة، و ررفثر  ررل من ررو يف اآلفررر أتثرر اد 
الونرر  االقتعررودي، و تررأثر برره وهيررذا ومررو ذ رررغ مررن األارر وب ال  واررجل، و ررفثر يفينيسريود، فولناررو  الس

 أيا غ غ و ز د نلي و، وم لوب منو التفيرر والتأمرل والتردبرنلي و فقد مييننو نن نقول هذه فقز ال مز د 
واررقوم و، وانتعرو  الوررعوب وهزميت رو، ومعرفررة  لنسرتيرج الررد وق والعررب والسررنن والقرواني يف قيرروم الردول

لنعرررو هللا نررز وريررل، ود نرره لنسررتيدم و التررو      ررنونةقيررودو التميرري، وفق رروء الن ررود ونوامررل   ررفوم
القو  قول تعون: لقد  ون يف قعع م نربو ألوت األل وب مو  ون حد  ود  فةل ولين تعرد ق الرذي بري 

  .111جلء وهدل و محة لقوم  فمنون    وا ، آ ة:ش د ه وتفعيل  ل 
 

  اثر معركة عني جالوتمسابعا م نتا ج و 
 ترت  نلد انتعو  اتسلمي نلد اتغول يف معر ة ني ريولوم نتو ج وآاث     و من و:

                                                           
 .114، ري ود اتمولي   ر257اتغول للعر    ر 1
 .141ال ر ق إن بي  اتقدق  ر 2
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 ون لو ول فرب انتعو  اجاالم يف ني ريولوم نثرر نلرد نهرل ـ حترير بالد الشا  من املغولم 1
سرلمون يف دمورق دموق وهرب نواب التتو  ون  ع  دموق بدون حيومة لض ز األمن، ومرو قروم بره ات

مررن قتررل ا ونررة والعمررالء ومررن  ررود لناررالم وللمسررلمي نثنرروء وريررود حيررم التتررو  للمد نررة، يل  يررن نمررالد 
مت رفررررود نو تععرررر ود حلررررد النعررررو ل نو الي ررررود، برررردليل نن العقرررروابم الوررررع ية حلقرررر  بيررررل العنو ررررر حررررل 

، وهرذا 1ونوا مرن ننروان التترو  وقتلروهماتسلمي و مو قول اتقر زي: اث  نهل دموق  مونة من اتسلمي  ر
دليرررل نلرررد نن ثرررو و اتسرررلمي  ونررر  حلرررد ا ونرررة ومرررن تعررروون مررر  األنرررداء وهرررذا األمررررمن حرررق اتسرررلمي 
أتد   من بغرد نلرد نهرل اجارالم، وابلفعرل لا ت  ر  دمورق مرن اتغرول واذغمرم وا ونرة مع رم، ووا رل 

  بعررد نرري ريررولوم، وااررتمر اتسررلمي يف ت  رر  بررالد الورروم األمرر  بيررربق ال ندقرردا ي م ررو دو فلررول التتررو
وفلسررر ي وشررررت تر يرررو مرررن اتغرررول، ويل ُ سرررم  نرررن التترررو  يف هرررذه اتن قرررة لعوررررام السرررني، بعرررد ذلررر  

 .2افتفد الق ر والظلم وال  ش والتور د، ونمن النوق نلد ن واح م ونمواهلم ون حل م وننراحل مو 
 
ومن نهم نتو ج هذه اتعر ة، إنودو الوحدو بي شر ري ال  رة مصرمـ حتقق الوحد  بني الشا  و  2

اجاالمية، معر وبالد الووم، وهجل الوحردو الريت تعرحلر   نرة التمرزت واالنقسروم منرذ مقترل اتلر  اتعظرم 
هر واتعلوموم التو خيية تفيد نن اتظفر ق ز  ون  د ك نن انتعرو  اتسرلمي يف 648تو انووه يف ا رم انة 

ي ريرررولوم لرررن  رررفا مثرررو ه إال بتعر رررر الوررروم مرررن اررري رو اتغرررول، ومرررن ن فإنررره ريعرررل هرررذه الغو رررة شرررغله نررر
الوررروغل، ف ماررررد نن  قرررق لررره النعرررر يف نررري ريرررولوم، بعررر  برارررولة نوريلرررة إن نهرررل دمورررق، خيرررربهم 

مررن ، ونررودم الوحرردو مررن ريد ررد ولرريا مثررة غرر  الوحرردو 3و  مأرن م، وبررذل ري ررده يف توحيررد الورروم مبعررر
مر ق يف موحلينو ويف حوحلرغ، إنه السر  نلرد مرن ج قرودو ال رود،  عمرود الرد ن ونرو  الرد ن وريروء  رال  
الد ن وبل نلد ري دهم انتعو اته احلودة حلد العلي يي وحر  القدق وهو هجل معر رة نري ريرولوم تورد 

لقودمرررة  ومرررة ا عررروم، اآل ررررو مررررو نفررررل ومترررنك اتسرررلمي األ حلرررية الررريت اررريتعر ون نلي رررو نررررب العقرررود ا
ودفع رررم إن إحررردل اثنتررري، اجذنرررون ليلمرررة اجارررالم، نو العرررودو مرررن حيررر  ريررروؤوا.. لقرررد مرررألم اتعر رررة 
الفررراغ اتييرر  الررذي  ررون مييررن نن  ررتميو نررن اررقو  ا الفررة الع واررية وتفترر  الرردو الم اجاررالمية  

و اتملو يرررة الوررروبة نن تقررروم بتوحيرررد الوررروم  ولزنييرررة واال ررروبيي وا وا كميرررة، والسرررالريقة، فأاتحررر  للقيرررود
 .4ومعر

                                                           
 .123،122تغول د.فو د  رال ود اجاالمجل حلد العلي يي وا 1
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نلرد مرو ت قرد مرن اال روبيي الرذ ن  ونر  هلرم  قضرد اتمولير ـ مخود القـو  املناو ـة للمماليـكم 3

م 1260هرر   شر و  659بعو الزنوموم دافل اتملية، فقد ا ال السل ون بيربق يف  بي  اآلفر ارنة 
، ويف شرر ر 2نشرر ر ن اررل رييوررود آفررر إن اليرررك جي ررو  قوترره ، وبعررد نرردو1رييوررود إن الورروب  فوحتل ررو

م توريرره اتلرر  الظرروهر إن دموررق ون اررل يف ملرر  اتغيرر  ملرر  1262هررر  شرر و 661 بيرر  اآلفررر اررنة 
، وارو  بنفسره إن 3يف اران القروهرو ن قتلره انهاليرك يف حيلرة إارت وو نلرد نثرهرو نن  قر و نليره و سر

نول األارلعة مبرو في رو العرنوو والوحردام الفنيرة واهلندارية وحلررب اليرك م  رييش رتوي نلد دير   ر
، وقد حدث  ثو ام يف اليرك حلرد احليرم 4احلعو  نلد اتد نة، فواتسلم  وننودهو إن حيم اتمولي 

اتملررو جل إاررت وو الظرروهر القضرروء نلي ررو، ويل  يترر  الظرروهر مبالحقررة األ رروبيي، واررالمين م، بررل مررو دهم 
 نلررد مسررتول رينرردي يف القرروام اتسررلعة، وذلرر  بتسررر ك  ررل نمررراء وحلرر و  ورينررود وتعقرر  فلرروهلم حررل

وفردم األ روبيي، وذلر  إنتقروداد منره يف تويير  الريش، وريعلره  تعرراد فقرد نلرد نولأر  الضر و  والنررود 
، وحلررو ق 5اترروالي، فأحررول نلررد التقونررد النرردي فيررر الررد ن، وختلررص مررن األمرر  ارري  برري جنررم األ ررويب

الدولة ال د  ة اليت  ون  تق  يف الزء الورقجل من او اي، وتضم اتو ل، والز رو ونعي ي ومرو د ن، نلد 
و ون نلد اتو ل اتل  العوحل ابن اتل  الرحيم بد  الد ن لفلرف، ويف هنو رة ات رول قضرد اتلر  الظروهر 

ملررررو جل بورررردو نلررررد قرررررول بيررررربق نلررررد الدولررررة ال د  ررررة وحلرررررم و إن الدولررررة اتملو يررررة وحلررررغز الررررريش ات
اجدونيليررة الررذ ن  ررونوا  سررينون يف معرريول اتن قررة الغربيررة يف محررص ومحرروه و ونرر  هررذه اتن قررة تتميررز 
ابلقرررالو واحلعرررون، وق رررل نن  ت يرررأ اجدرررونيليون للعررررب فوريرررأهم بيرررربق ماررروم إارررتون يف هنو تررره نلرررد 

 .6ي م إنتعو اد اوحقود معيول ن توال  هاموته حل إاتون نلد قالن و، وانتعر نل
لريا مرن ات ولغرة القرول إن نري ريرولوم شر دم معر رة حودرة  ـ إنتصار اإلسال  علـإ الوثنيـةم 4

نلرررد اتسرررتوايم العسررررير ة، والسيوارررية والعقيد رررة واحلضررررو  ة نمومرررود، لقرررد  ررررون إنتعرررو  اتسرررلمي  عرررر  
، ويف معر ررة نرري ريررولوم 7د اجنفررالمإنتعررو  اجاررالم نلررد الوثنيررة، والتعضررر نلررد الوهليررة، والقرريم نلرر

نورررر د اتعودلررررة الواحلررررعة الررررريت ال متررررنك ريوامررررو العررررودل إال إذا جتمررررر  مرفوهررررو يف تيرررروفف مقوبررررل، األفرررررذ 

                                                           
 .394، معر ة ني ريولوم  ر48الرود الزاهر  ر 1
 .394ريولوم  رمعر ة ني  2
 (.300ر  2، ذ ل مرآو الزمون )394اتعد  نفسه  ر 3
 .395معر ة ني ريولوم  ر 4
 .396اتعد  نفسه  ر 5
 .396معر ة ني ريولوم  ر 6
 .89د ااوم ات خيية  ر 7
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ابألارر وب، واجميررون الواثررق العميررق ابهلل، وبعدالررة القضررية الرريت جيوهررد اتسررلمون مررن نريل ررو، وبرردون  قررق 
ولررن رترروج األمررر إن مز ررد شررواهد نو نقررو ، فررإن جمرررل التررو    هررذا التقوبررل، فلررن  يررون نعررر نو توفيررق، 

اجاالمجل ال و ل  عرد نلينو نورام برل مأروم ونلوفرود مرن الورواهد نلرد هرذا الرذي تعرحلره نلينرو واقعرة 
، وهررذه شرر ودو اتررف ع اججنليررزي اتعو ررر اررتيفن  نسرريمون يف  توبرره ات  رر  احلررروب العررلي ية 1نرري ريررولوم

 رررة نررري ريرررولوم مرررن نهرررم اتعرررو ك احلودرررة يف الترررو   ، ومرررن ا قرررق لرررو نن اتغرررول نالررروا  قرررول: تعتررررب معر 
إب اول رييش     نقر  وقروو اليو ثرة لتيسر  تعرو و اهلزميرة، غر  نن نحيروم الترو    حولر  دون نقرو 

د مو  تيذ يف ني ريولوم من قرا ، فمو نحركه اتمولي  من إنتعو  إنقرذ اجارالم مرن نف رر مد رد تعرر 
لرره، فلررو نن اتغررول توغلرروا إن دافررل معررر تررو بقررجل للمسررلمي يف العررويل دولررة   رر و شرررقجل بررالدي اتغرررب، 
ومرر  نن اتسررلمي يف آارريو  ررونوا مررن وفرررو العرردد مررو مينرر  مررن إاتأعررول شررأفت م، فررأهنم يل  عررودوا أيلفررون 

يعيي، وأل ر ك للمسريعيي يف العنعر احلو م ولو إنتعر  ت غو اتسيعجل، جكداد ن   اتغرول نلرد اتسر
، لقرد  ونر  موقعرة نرري 2آاريو السرل ة ألول مررو منرذ اريودو ا رن الي ر و يف الععرر السروبق نرن اجارالم

 .3ريولوم نول  دمة يف الورت ليو  اتغول وفوغمم الذن ين اتعو رون نهنم قوم ال  غل ون
 
يف معر رة نري ريرولوم ومرو ننق ره مرن إن إنتعرو  اتسرلمي  ـ حـدث حاسـم   اتريـخ البشـريةم 5

ترب حبق من احلوادمل احلودة ليا يف ات    الوروم ومعرر فعسر ، وال ع  مرد اتغول هنو يود من بالد الووم
يف ات  رر  األمررم اجاررالمية مبفردهررو وإمنررو يف ات  رر  العررويل  اررره، إذ نن ذلرر  اجنتعررو  العظرريم يل  نقررذ العررويل 

عررويل األو يب واتد نررة األو بيررة مررن شررر ذلرر  الغررزو، فلررو ل للمغررول، إ تسررو  اجاررالمجل وحررده، بررل ننقررذ ال
األ احلررجل اتعررر ة والنفرروذ إن الوررمول األفر قررجل لتمينرروا بسرر ولة مررن اررلوك ال ر ررق التقليرردي إن نو اب نرررب 

ة احلودررة  ررقلية وري ررل مررو ت، لررذا فإنرره ال خيتلرر  إثنررون يف نن هررذه اتعر ررة تفرروت يف نمهيت ررو اتعررو ك احلربيرر
 .4يف الععو  احلد  ة

 
 رون جنتعرو  اتسرلمي يف معر رة نري ريرولوم مرن العوامرل الريت ارومه    ـ روح جديد    األمةم 6

نلررد إنتوررو  اجاررالم وقتأذ،فقررد بعرر  هررذا اجنتعررو   وحررود ريد رردو يف اتسررلمي ال ارريمو مسررلمجل فررو ق 
و ام اتسرررريعيي و نوفسرررروهنم يف ت رررروء مر ررررز الررررذ ن إ تفعرررر   وح ررررم اتعنو ررررة ونفررررذوا  عررررمدون نمرررروم منررررو

                                                           
 .90اتعد  نفسه  ر 1
 .34، ني ريولوم فتعجل ش وب الد ن  ر4اتعد  نفسه  ر 2
 .456هنر التو    اجاالمجل  ر 3
 .246، معر يف الععو  الوا د امود امد  ر356ري ود اتمولي   ر 4
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العرردا و يف دولررة اتغررول يف إ ررران، و ررو وا  ورررحون للمغررول تعرروليم الررد ن اجاررالمجل حررل  للرر  متررون  م 
بنارو  ابهرر، نمثررر إنتنروت اتغررول يف غررب آارريو الرد ن اجاررالمجل، بعرد نن ث رر  هلرم  ررالحيته ليرل كمررون 

فررالل معوشرررمم ألهلرره، ول عررده  ررل ال عررد نررن ا الفرروم الوهر ررة وميررون ومشولرره ليررل نررواحجل احليرروو مررن 
الرريت إبتلررد مررو الررد ن اتسرريعجل وذلرر  ليررون اجاررالم فررول األداين تيفررل هللا حبفظرره إن نن  رررمل األ د 

 .1ومن نلي و
هر وايأا احلرد   نرن دفرول اتغرول يف اجارالم مفعرالد إبذن هللا تعرون يف  توبنرو القرودم نرن اتلر  الظرو

 بيربق.
 
بعرد هزميرة نري ريرولوم حروول اتغرول نردو ارووالم جارتعودو جمردهم، و د  ـ إحنسار املد املغويلم 7

إنت رو هم وإ ريروو دعرت م احلربيرة الريت تل ير  ابلعرو  مرر  الريش اتملرو جل، فقرد شرنو نردو غرو ام وارر وا 
النتقروم  تميرز غضر ود يف نفوار م، نهنرم  احلمالم العسير ة ليجل  نولوا من اتمولي ، فوحلقرد ميرأل قلرومم، وا

، وإاررت وو اتسرلمون نن  تغل رروا 2 رونوا اقرول رييررو  العرويل، واآلن ن رري وا ابلضرع  والروهن وكالرر  هي رت م
يف نررري ريرررولوم نلرررد اهلزميرررة النفسرررية الررريت  رررونوا  عرررونون من رررو، وفرررروج مرررن اجح رررو  الورررد د ونلمررروا نن 

، قرول تعرون :  ال 3ال شر  إن كوالبرم مو تعويم  قوو اليروفر ن فإهنرو األمل يف هللا ال  نق   نبداد، وننه 
 196ا يف ال الد م متوو قليل ن مأواهم ري نم وبأا ات رود  )آل نمرران ، آ رة : رو  غرن  تقل  الذ ن  ف

 (.197ر 
 
ترترر  نلررد إنتعررو  اتموليرر  يف نرري ريررولوم نن  ـ كشــل التحــالف بــني الصــليبيني والتتــارم 8

العرررلي يي يف التعررروون مررر  اتغرررول حلرررد اتسرررلمي وذلررر  بسررر   ي رررو  قررروو دولرررة اتموليرررر   حلرررع  نمرررل
اجاررررالمية الرررريت متينرررر  مررررن إبعررررود ا  ررررر اتغرررروت إن حرررردود العرررررات، بررررل حرررروول اتموليرررر  غررررزو العرررررات 

 .4وإاتيال ه من التتو 
 
و    ر  يف إحلرعول  ون جنتعو  اتمولي  يف معر ة نري ريرولوم د  ـ إضعا: الوجود الصلييبم 9

بقررواي الوريررود العررلي  نلررد ارروحل بررالد الورروم، فولررذي ال شرر  فيرره نن العررلي يي ن رري وا ىي ررة نمررل   رر و 

                                                           
 .357اتعد  نفسه  ر 1
 .381معر ة ني ريولوم  ر 2
 .344قعة التتو   ر 3
 .126ال و اجاالمجل حلد العلي يي واتغول د. فو د  ر 4
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بعررد ذلرر  النعررر العظرريم والررذي حققرره اتسررلمون حلررد اتغررول يف هررذه اتعر ررة، فسررو و كنمرروؤهم ر بعررد نن 
يربق، ومل  مرامحره، فعقرد مع رم معوهردام نملرد ند  وا نن هنو ت م آتية ال اولة ر ابلتقرب إن السل ون ب

شروم و بنفسه وقروم يف الوقر  نفسره إببررام السرلة مرن اتعوهردام واجتفوقروم الود رة مر  الردول األرين يرة 
القر  ة من بقواي العلي يي يف بالد الووم، ومتين من نحيوم العزلة نلد العلي يي وذلر  حبرمروهنم مرن ني 

 .1ذي نال إبقتالو ريزو هم هنو يود من اوحل بالد الووممعونة فو ريية، األمر ال
 

يل تقتعررررر نرررري ريررررولوم نلررررد النررررواحجل السيواررررية بررررل تعرررردم إن النررررواحجل  ـ مدينــــة القــــاهر م 10
احلضو  ة، حي  رين   معر و الم الغزو اتدمر القوهرو تو تعرحل  له بغداد ودموق، وغ مهو مرن مردن 

لدمو  الذي ن ل مو  ونر  تزفرر بره هرذه اتردن اجارالمية مرن اآلداب إ ران والعرات والووم من ا راب وا
والعلوم والفنون واتعويل احلضو  ة، وبقية القوهرو ميوغد هوديلد آمنود   ررو إليره العلمروء واألدابء والفنرونون حرل 

مرو لرد   نهنرر إ تس   نو مة اتمولي  ميونة ةتوكو يف هذا ا ول إن ريون  ميونت رو السيوارية، الريت ب
إ تسرر ه اتموليرر  اتسررلمون مررن هي ررة وقررد و يف شررأون السيواررة واحلرررب، وإتضررع  يف نالقررومم ا و رييررة 

 .2والدولية الوااعة اجنتوو  ويف إ الحومم وإدا امم الدافلية احلوكمة
 

يف الوقرر  الررذي  ونرر  قرروام احلملررة العررلي ية السرروبعة تنررزل  ـ مــيالد دولــة املماليــك الفتيــةم 11
نلرررد شرررومجلء ال عرررر اتتوارررز نمررروم دميرررو ،  ونررر  ريعوفرررل التترررو  بقيرررودو هوال رررو ت ررروي بلررردان اتوررررت 
اجارررالمجل وتقرررةب مرررن نو رررمة ا الفرررة الع وارررية الواهنرررة يف بغرررداد، وإذا  ونررر  إنتعرررو ام اتموليررر  يف 

ي ريرولوم ر للدولرة اتملو يررة، فرإن معر رة نرر دم هرجل  رررفة اتريال1250هرر 648اتنعرو و وفو اريو  اررنة 
الرريت حسرررم اتررد اتغرروت ر  ونرر  أت يررداد للرردو  التررو خيجل الررذي  نتظررر دولررة اررالمي اتموليرر ، وهررو دو  

، ومتين  الدولة الد دو ر بقيرودو السرل ون الظروهر بيرربق ر نن 3القوو الضو بة اتدافعة نن العويل اجاالمجل
تغرول وقضر  نلرد بقرواي األ روبيي،  مرو نحومر  تغ  مع  اتن قرة يف ن  رر مرن إجتروه إذ مرو دم فلرول ا

ابتستومنوم العلي ية من  ل إجتوه، ونلرد الررغم مرن الضراة الريت نحردث و اتغرول يف ات  ر  اتن قرة إال نن 
ف رهم نلد العويل اجارالمجل يل  يرن   ر اد م رل ف رر العرلي يي الرذ ن  رون العرراو حلردهم  رراو وريرود، 

حلقيقة القو لة: نن اتغول الذ ن غزو اتوررت اجارالمجل يل  ل  روا نن إنتنقروا رد من فالل اقو تأ د هذا ال
 اجاالم، و و وا من ن  ر اتدافعي ننه محواة بعد رييلي فقز من هزمية ني ريولوم.

                                                           
 .126، اتظفر ق ز العسيلجل  ر357ري ود اتمولي   ر 1
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أت ررد الرردو  الرمررزي والعررومفجل لليالفررة الع واررية، فقررد   ـ الــدور الرمــزا للخالكــة العباســيةم 12
م مب وبررة احلررل السررعيد الررذي وريررده السررل ون 1261هررر 659لع واررية يف القرروهرو اررنة  ررون إحيرروء ا الفررة ا

الظرروهر بيررربق جحلررفوء الورررنية نلررد دولترره العسررير ة الرريت قومرر  برردو  هو ررل يف تعررفية الوريررود العررلي ، 
وقرررد نث تررر  األحررردامل مررروال نعرررر ارررالمي اتموليررر  نن ا لفررروء الع واررريي يف القررروهرو يل  يرررن هلرررم مرررن 

 .1الفة اول إد و،  مو  ددم إقومة معظم م حبي   ون  نقرب إن اجنتقولا 
 

إكداد حارم الريش بعرد معر رة نري  ـ دطـوير اجلـيش اململـوكي وحتـديث عتـاد  وهنهمتـيم 13
ريررررولوم وتعررررددم توررررييالته القتوليررررة، ففررررجل ننقرررروب اتعر ررررة ويف كمررررن اتلرررر  الظرررروهر  ررررون هنرررروك ثررررالمل 

ني مررو يف دموررق واثل  مررو يف حلرر ، ولقررد نملررق نلررد الرريش الررذي  قرروده رييررو ، نحرردمهو يف معررر واث
القو د األنلد رييش الزح ، و  لرش نردده ن بعري نلر  مقوترل، وبلغر  إحردل التار ردام يف ن رد اتلر  
النو رررر مو رررة ومخسررري نلررر  مقوترررل ن ت رررو  هرررذا الررريش، فأ ررر ك  ضرررم قررروام مر ز رررة يف معرررر وقررروام 

 وارر عةل العربيررة والة مررون واأل ررراد، وو ررل حامرره إن ثالمثو ررة  رررييررو  الق وإحتيوميررة ودفررل يف قوامرره 
ومخسي نلفود ، و ذل  فإنه مرن ت و ر     نلرد نونيرة األارلعة واالفتعو روم اتتعرددو يف الريش، ول 

ر، إذ بنوء السو  والقنرومر والرةو،  مرو  رون ارال  الرنفز والنر ان يف مقدمرة األارلعة الريت ن رومو الت رو 
 .2تنون  اتواد ا و قة وإاتيدم  نلد ن وت واا  وغ  ذل  من ننواو األالعة

 هذه نهم نتو ج وآاث  معر ة ني ريولوم نلد العويل اجاالمجل واجنسونية.

                                                           
 .193اتعد  نفسه  ر 1
2 ………………… . 
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 اخلالصة
 

وبعرررد هرررذا مرررو  سرررره هللا ت مرررن دررر  وترتيررر  و ليرررل تضرررمنت و فعرررول هرررذا اليتررروب الرررذي ديتررره  اتغرررول 
وو ، وتدانيوم االنيسو   وهو حلقة م مة يف مواونة احلروب العلي ية، واليت  رد  من رو، نوامل االنت

السرررالريقة، ونعرررر الدولرررة الزنييرررة، و رررال  الرررد ن، واأل وبيرررون بعرررد  رررال  الرررد ن، وقرررد إهرررتم اليتررروب 
ابلوقررول نلررد نارر وب اررقو  الرردول،  ولررذي حرردمل يف الدولررة ا وا كميررة وشررر  نارر ومو والرريت  ررون مررن 

مه ررو، فوررل الدولررة ا وا كميررة يف إجيررود تيررو  حضررو ي، و ررره الوررع  لنظرروم احليررم ونرردم وال رره لرره، والنررزاو ن
الدافلجل يف األارو احلو مة وحلع  النظروم احلرريب، وحر  الردنيو و راهيرة اتروم، وتررك اال رود والوقروو يف 

يعرية ريرالل الرد ن منيرربا، وقعرر يلم الع ود، ونغنية امد نالء الرد ن ا روا كمجل وهزميتره النفسرية، وش
نظرر ا ليفرة الع واررجل النو رر لرد ن هللا،  مررو  ونر  هنرروك وقفروم  ليليرة يف نارر وب كوال الدولرة الع واررية 
واليت  رون مرن نمه روإ غيروب القيرودو احلييمرة، وإمهرول فر ضرة الوهرد، وانعردام الوحردو السيوارية، وحلرع  

قيمة الع ود حلع  مهم ملوك األمرال، تنروكالم ايوارية اليش الع واجل، حلع  نع ية الدولة، حلع  
دل  نلد الوهن الع واجل، وتعدد مرا ز القول واحتالل ف و  الدفوو األون، ودو  النعرو ل يف ارقو  
الدولررة الع واررية، ودو  اتسررلمي يف إاررقو  الدولررة الع واررية وإبعررود اليفرروءام النررود و ومنوفسررة العلررو ي، 

ل الدولررة الع واررية والو ررول إن آفررر نق ررة مررن االحنررالل والترردهو ، وترردهو  األوحلرروو والررةل ونثررره يف كوا
االقتعود ة والعراو الدافلجل يف بغدادي، وفيوغم الويعة  ولوك ر ابن العلقمجل ومتررق فرارون التترو  وقروو 

نعررف م، وترررريم اجمربامو  ررة اتغوليررة،  مررو نهررتم اليترروب   ررود اتموليرر  يف التعرردي للموررروو اتغرروت، ون
مرر  نارر وب   لسرري  الررد ن ق ررز، تردررة مفعررلة اهتمرر  بفقرره يف إدا و العررراو مرر  اتوررروو اتغرروت وقفرر

انتعو  اتسلمي يف ني ريولوم م  نوو من التعليل، وااتيرج السنن، وااتل وم العرب، والد وق، والريت  
ة واحلر  نلرد الور ودو، ونردم مرواالو  ون من نمه و، القيودو احلييمة، ووحلك الرؤ ة واهلدل ونقوء اهلو 

ننداء األمة وتوايد األمر إن نهله، واليش القوي، ونحيوء  و  ال ود واألفذ بسنة األار وب،  مالكمرة 
نظررر ارري   بعرردالتررد    العقو رردي مرر  التررد    القترروت، والتررد    بورريل متوا ررل ون قر ررة التي رريز و 

ة اتنعرو و يف الرريش اتملررو جل وارنة التررد ج وو اثررة اتوررروو الرد ن وايواررته احلييمررة وتروفر  ررفوم ال و فرر
يف هللا اتقووم واالاتعونة ابلعلموء وااتوو مم والزهد يف الدنيو و رانوم دافل بي  احليم اتغوت، وارنة 

نفذ الظوتي وال غوو انوا ل إبذن هللا تعون د ااة ن د اتمولي  د اارة شروملة واريلعق هرذا اليتروب، 
ليتررروب حررل نغ رررجل ن ررد اتموليررر  إبذن هللا تعرررون، فمررو  رررون يف هررذه ات وحررر  مررن  رررواب ف رررو بعررو ا

او فضرل هللا نلرجل فلره احلمرد اتنرة، ومرو  رون فيره مرن ف رأ فوارتغفر هللا تعرون، ونتروب إليره، وهللا برريء 
عررون نن  نفرر  منرره وحسرر  ن   ونرر  حر عررود نن ال نقرر  يف ا  ررأ ونسررد نن ال نحرررم األريررر، وندنررو هللا ت
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مررذا اليترروب إفرروا  اتسررلمي، ونن  ررذ ر  مررن  قرررؤه يف دنو رره، فررإن دنرروو األع ألفيرره يف ي ررر الغيرر  
مسرررتاوبة إن شررروء هللا تعرررون، ونفرررتم هرررذا اليتررروب بقولررره تعرررون:)  بنرررو اغفرررر لنرررو وجفواننرررو الرررذ ن اررر قوغ 

( وبقررول الوررونر 10ول  حرريم( )احلوررر، آ ررة:ابجميررون وال جتعررل يف قلوبنررو غررالد للررذ ن آمنرروا  بنررو إنرر   ؤ 
 الذي نو ر ن د اتمولي  )ابن الو دي(:

 واتق هللا فتقول هللا مو  
 ريووكم قلَ  إمريء إال  و ل      
 ليا من  ق   مرقود ب الد   
 إمنو من  تقي هللا ال  ل      
 واهار ا مرو إن  ن  فلد   
نون من نقل         ي   سعد يف ريي
 الورو وال تر ن إن داتي   
  ريل  ر د ابلليل كحل      
 حو م األفيو  يف قد و من  
 قْد هداغ ُاُ لنو نز وريل      
  ت  اتوم نلد ا لق فيم  
 فل  من د  ونفل من دول      
 ن ن منرود و نعون ومن  
 مل  األمر ووت  ونزل      
 ن ن نود  ن ن فرنون ومن  
  سم  خيل ف  األهرام من       
 ن ن من اودوا وشودوا وبنوا  
 هل  اليلُّ ويل تغل القلل      
 ن ن ن ابب احلاو نهل النا د  
 ن ن نهل العلم والقوم اأُلول      
 ايعيد هللا  الد من م  
 وايازي فونال مو قد فعل      
 نْي ب  اد  و واي دع   
 حيمود ُفع   مو ف  اتلل      
 وال تيسل فمونمل  العلم   
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 نبعد ا   نلد نهل اليسل      
 واحتفل للفقه يف الد ن وال  
 توتغل ننه مبول نو َفَول      
له فمن    واهار النوَم وحعاي
  عرل ات لوب رقر مو بذل      
 ال تقل قد ذه   ن اببه  
  ل من او  نلد الد ب و ل      
 يف اكدايد العلم إ غوم العيدل  
 العلم اي  و ي العمل ودول      
 فتو  تق يَل  دي ن نغ ال  
 ق ع و ندل من تل  الق ل      
 واترك الدنيو فمن نودمو  
 ختفو العوت وتعلجل من افل      
 قيمة اجنسون مو رسنه  
 ن  ر اجنسون منه نو نقل      
 إن نع  النوق ننداء تن  
 وت األحيوم هذا إن ندل      
 ل يف الدنيو تفزقع ري اآلمو  
 فدليل العقل تقع  األمل      
 غيْ  وُكْ  غ اود تزد ح ود فمن  
 ن  ر الةداد نحلنوه اتلل      
 ح   األومون ناز يوهر  
 فوغةب تْلَق نن األهل بدل      
 ف مي ي اتوء   قد آانود   
 1وُارل ال د ي به ال د  ا تمل      

  إله إال نن  ناتغفرك ونتوب إلي    ا عون  الل م وحبمدك نش د نن ال

                                                           
 .280إن  277د وان ابن الو دي  ر 1
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 237            ر نظوم التيرج جهنوء الد ااة. 5 
 237              ر لغة اتمولي . 6 
 238            ر  اب ة األاتوذ ة بي اتمولي . 7 
 238            ر  اب ة ا وداشية ))ني الزمولة((. 8 
 239             فالء نريالب؟ر هل ه 9 
 239            ر اليليوم العسير ة احلد  ة. 10 
 240          ر الوي  نز الد ن ن د السالم اب   نمراء اتمولي . 11 
 241              ر نعر األفذاذ. 12 

 242           اثل ود: ري ود اتمولي  يف دحر احلملة العلي ية السوبعة.
 243              اتنعو و.ر معر ة  1 
 244             نووه  قود اتعر ة.ار تو   2 
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 245            ر  و  من شاونة اتمولي . 3 
 246           ر لو ا التوا  يف األار وشرو  العلك. 4 
 246          ر من نا وب العلي يي يف احلملة العلي ية السوبعة. 5 
 247            لي ية السوبعة.ج احلملة الع ر من نتو 6 
 247            ن ر إ تفوو شأن وميونة اتمولي .  
 247           ب ر ناز فرنسو نن  قيق نهداف و.  
 248           نووه وكوال الدولة األ وبية.ار مقتل تو   7 
 250             نووه؟ار  يفية مقتل تو   8 

 251             بية. ابعود: نا وب اقو  الدولة األ و 
 253            ر توق  من ج التاد د اج الحجل. 1 
 255               ر الظلم. 2 
 257            ر الةل واجنغموق يف الو وام. 3 
 258                     و ي.يل ا يو  ال ر تع 4 
 258            ر النزاو الدافلجل يف األارو األ وبية. 5 
 259              مواالو النعو ل.ر  6 
 261           ر فول األ وبيي يف إجيود تيو  حضو ي. 7 
 261             ر حلع  احليومة اتر ز ة. 8 
 262            ر حلع  النظوم اجاتي و اا. 9 
 263          ر غيوب العلموء الرابنيي نن القرا  السيواجل. 10 
 263          وحل جنم الد ن وندم  فوءو و   ه.ر وفوو اتل  الع 11 

 264          ات ع  ال و : ال نة اتمولي  بي شارو الد  ونز الد ن آ   .
 264               نوالد: شارو الد .

 264            ر شارو الد  ن وبية نم ةلو ية؟ 1 
 264              ر ال ونة معر. 2 
 266              ر الدنوو هلو. 3 
 266              ر نقش توقيع و. 4 
 266             ر اجحتفول بتنعي  و. 5 
 267         ر  فو ا ليفة والعلموء ونومة النوق لتوت شارو الد  السل ة. 6 
 267             ر شارو الد  ختل  نفس و. 7 
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 268            ر حيم توت اترنو للوال ة العومة. 8 
 270              اثنيود: ال نة نز الد ن ن   .

 270              . ر ا  ر اال ويب والعلي 1 
 271         ن ر لو ا التوا  وااتغالل فر ة النزاو بي اتسلمي.  
 272        ب ر تردد السفو ام بي ملوك معر والووم ولو ا التوا .  
 273            يي.ر معر ة بي اتمولي  واال وب 2 
 273             . ر  ول  ةلو جل  لي  3 
 274            ر ا ليفة الع واجل واعيه يف العلك. 4 
 276           ر مترد الق و ل العربية حلد اتمولي  يف معر. 5 
 279          ر ف ر كمال ه اتمولي  ومقتل الفو ق نق وي. 6 
 281            شارو الد .ر مقتل السل ون ن    و  7 
 283          ر ال نة نلجل بن اتعز ن توت اي  الد ن ق ز. 8 
 286           ر ترتي  اي  الد ن ق ز لألمو  الدافلية. 9 

 288             الفعل الراب : معر ة ني ريولوم ا ولدو.
 288            ات ع  األول: احتالل اتغول ل الد الووم والز رو.

 288               نوالد:  مود مياوفو قي.
 288             ر آمد مبواري ة التتو . 1 
 289             ر  دي مياوفو قي للتتو . 2 
 289            ر موروو اليومل تواري ة التتو . 3 
 290            ر  دا النو ر نلد موروو اليومل. 4 
 291           تو ود اليومل.ر اقو  مياوفو قي واا 5 
 293               ر مو د ن. 6 

 294            اثنيود: السل ون النو ر بي اتقوومة واالاتسالم.
 294            ر  د هوال و نلد اتل  النو ر. 1 
 295             ر ااتناود النو ر ابتمولي . 2 
 296              ر اقو  حل . 3 
 297            الحل را  إن التسليم.ن ر ا  
 297          ب ر هدم ناوا  اتد نة وقلعت و ومسوريدهو.  
 297           ج ر غنو م حللفوء هوال و من النعو ل.  
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 298              ر دموق. 4 
 298           ن ر موق  بيربق ال ندقدا ي.  
 299            ب ر تسليم دموق.  
 299            يم محوه.ج ر تسل  
300           م ر موق  النعو ل يف الووم.  
 301           ر هنو ة السل ون النو ر اال ويب. 5 

 303          ات ع  ال و : مقدموم معر ة ني ريولوم وا  نحداث و.
 303           نوالد: احتالل معر هدل ااةاتياجل للمغول. 

 304           ن ق ز لتوحيد الع  اجاالمجل.اثنيود: ف وام اي  الد
 309            اثل ود:  اولة هوال و إن اي  الد ن ق ز.

 310            ر جملا شو ل حريب. 1 
 311             ر النف  العوم. 2 
 311            ر قتل افراء هوال و. 3 

 312               ابعود: اليوم الفعل.
 312             العدام.ر مقدموم  1 
 313            ر  رك رييو  اتسلمي. 2 
 314             ر معر ة غزو. 3 
 315           ر معلوموم ااتي و تية م مة. 4 
 315            ر االشت وك م  اتغول. 5 
 316            ر شاونة القو د اتغوت. 6 
 318            ر  ر ر دموق وبالد الووم. 7 
 319          ق ز إن دموق.الد ن ر و ول اي   8 
 320           ر ترتي  نمو  الوالايم الوومية. 9 
 320           ر موق  هوال و من اهلزمية. 10 
 321           ر مو قيل من شعر يف ني ريولوم. 11 

 323             فومسود: مقتل اي  الد ن ق ز.
 324            ق ز. ر نا وب مقتل 1 
 326           ر ال ر ق إن نر  اتمولي . 2 
 326             ر نتو ج مقتل ق ز. 3 
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 328         ر قرب اي  الد ن ق ز وثنوء العز بن ن د السالم نليه. 4 
 329           ر  دو فعل اتغول تقتل ق ز. 5 

 330           اوداود: نا وب إنتعو  اتسلمي يف ني ريولوم.
 330             ر القيودو احلييمة. 1 
 332           ن ر وحلو  الرؤ ة ونقوء اهلو ة.  
 332            ب ر الدنوء اال  فتوك.  
 333           رير ر احلر  نلد الو ودو.  
 333            ق ر  ؤاي  ودقة.  
 333               ر القدوو.  
 334           و ننداء األمة.و ر ندم مواال  
 334            ر توايد األمر إن نهله. 2 
 335          ن ر الظوهر   ن الد ن بيربق ال ندقدا ي.  
 335          ب ر األم  فو ق نق وي اتستعرب.  
 335            نار احلل .رير ر ا  
 336          د ر نقو  الوما األم  دول الد ن.  
 336             ر اليش القوي. 3 
 337            ر إحيوء  و  ال ود. 4 
 338           ر اجنداد وانة األفذ ابألا وب. 5 
 339            ن ر العمومية والومولية.  
 339         جل م  التد    القتوت. ب ر مالكمة التد    العقود  
 340           رير ر التد    بويل متوا ل.  
 340           ق ر التيعص يف التد   .  
 341             ر ن قر ة التي يز. 6 
 342            ن ر اجقتعود يف القول.  
 342        ب ر جتمي  وحود اليو  نلد اججتوهوم الر يسية.  
 342           رير ر الضغز نلد األنداء.  
 343              ر  قيق اتفوريأو.  
 343            ق ر وحلو  اهلدل.  
 344             ر اتنوو و ابلقول والواو ز.  
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 344           و ر السرنة يف األنمول القتولية.  
 344             ر اتيوبرام العسير ة.  
 345         ر بعد نظر اي  الد ن ق ز وايواته احلييمة. 7 
 346           و و.ر توفر  فوو ال و فة اتنع 8 
 346            ن ر نهنو نلد احلق.  
 347            ب ر نهنو قو مة  مر هللا.  
 347         رير ر نهنو تقوم بواري  ال ود يف ا يل هللا.  
 347             د ر نهنو  وبرو.  
 348          ر انة التد ج وو اثة اتوروو اتقووم. 9 
 350           ابلعلموء وإاتوو مم. ر اجاتعونة 10 
 351             ر الزهد يف الدنيو. 11 
 352              ر  رانوم دافل بي  احليم اتغوت. 12 
 353           ر انة هللا يف نفذ انة الظوتي. 13 
 353            ج وآاث  معر ة ني ريولوم. اوبعود: نتو

 354           اتغول.ر  ر ر بالد الووم من  1 
 354           ر  قق الوحدو بي الووم ومعر. 2 
 355           ر مخود القول اتنوو ة للمولي . 3 
 356           ر إنتعو  اجاالم نلد الوثنية. 4 
 356           ر حدمل حوام يف ات    ال ور ة. 5 
 357            ر  و  ريد دو يف األمة. 6 
 357            حنسو  اتد اتغوت.ر إ 7 
 357          ر فول التعول  بي العلي يي والتتو . 8 
 358            ر إحلعول الوريود العلي . 9 
 358             ر مد نة القوهرو. 10 
 358           ر ميالد دولة اتمولي  الفتية. 11 
 359           ر الدو  الرمزي لليالفة الع واية. 12 
 359         ر ت و ر اليش اتملو جل و د   نتوده وننظمته. 13 

 360                ا ال ة
 363              نهم اتراري  واتعود  
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 م(.1963هر 1383ر ولد يف مد نة بنغوكي بلي يو نوم )

نوو ون ررول الررد ن مررن ريومعررة اتد نررة اتنررو و ررر حعررل نلررد د ريررة اجريرروكو العوليررة )الليسررونا( مررن  ليررة الررد
 م(.1993 1992هر ر 1414هر 1413بتقد ر ةتوك. و ون ترتي ه األول نلد دفعته نوم )

م و ونرر  الرارولة العلميررة: 1996رر غل د ريرة اتوريسررت  مرن ريومعررة نم د مرون اجارالمية يف السررودان نروم 
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 ول نبو بير العد ق  حلجل هللا ننه: شيعيته ونعره.ر ا و ا ليفة األ2
 ر ا و نم  اتفمني نمر بن ا  وب  حلجل هللا ننه: شيعيته ونعره.3
 ر ا و نم  اتفمني ن مون بن نفون  حلجل هللا ننه: شيعيته ونعره.4
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 ر فقه النعر والتميي يف القرآن الير .8
 ر ات    احلر ة السنواية يف إفر قيو.9

 ر ات    دوليت اتراب ي واتوحد ن يف الومول اجفر قجل.10
 تي.ر نقيدو اتسلمي يف  فوم  ب العو11
 ر الوا ية يف القرآن الير .12
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 ر نمود الد ن كنيجل.18
 يجل.ر نو  الد ن كن19
 ر دولة السالريقة.20
 ر اجموم الغزات وري وده يف اج ال  والتاد د.21
 ر الوي  ن د القود  اليال .22
 ر الوي  نمر اتيتو .23
 ر ن د اتل  بن مروان بنوه.24
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 ر حقيقة ا الل بي الععوبة.26
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 ر فتنة مقتل ن مون.28
 ر السل ون ن د احلميد ال و .29
 ر دولة اتراب ي.30
 ر دولة اتوحد ن.31
 ر نعر الدولتي األمو ة والع واية وي و  فير ا وا ج.32
 ر الدولة الفوممية.33
 ر حر ة الفتك اجاالمجل يف الومول األفر قجل.34
 وء نلد الدولة الفوممية و ر ر ال ي  اتقدق.ر  ال  الد ن األ ويب وري وده يف القض35
 ر إاةاتياية شوملة تنو رو الراول  لد هللا نليه والم د وق مستفودو من احلروب العلي ية.36
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