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هـ/  ٥٩٧م) حسب رواية عماد الدين األصفهاني (ت.  ١١٧٨هـ/  ٥٧٣معركة الرملة (" ،كرفان محمد أحمد، سيبان حسن علي
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َمةُ   ُمَقدِّ
من أشهر املعـارك العسـكرية يف  واحدة )١(تَُعّد معركة الرملة

تاريخ الدولـة األيوبيـة وخـالل حقبـة الحـروب الصـليبية كونهـا 
الهز�ة الرسمية األوىل للسـلطان صـالح الـدين االيـويب عـىل يـد 

ة التـي الصليبي� بصورة مبارشة يف اشتباك عسـكري، تلـك الهز�ـ

غ�ت بعد ذلك التفك� االسرتاتيجي والحريب عند السـلطان نحـو 
مدايات وآفاق أكرث تطوًرا، مستفيًدا من كل الظروف التي تحيط 
بتحركات العـدو وطوبوغرافيـة املنـاطق التـي حـاول مهاجمتهـا 
ــة وآثارهــا العســكرية والسياســية  ــك املعرك ــة تل ــا، وألهمي الحًق

صالح الدين، والعربة الكبـ�ة التـي  املرحلية عىل نفسية السلطان
استفاد منها السـلطان يف تحويـل الهز�ـة إىل نرصـ، وذلـك وفـق 
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رؤية أحد كُتَّاب االنشاء السلطا� من الذين رافقـوا السـلطان يف 
حله وترحاله خالل املراحل األولية للتهيؤ لتلـك الحملـة أال وهـو 

عركـة الرملـة (ع�د الدين األصفها�)، لذا تم اختيار موضـوع (م
م) مـن ١٢٠١ه/ ٥٩٧حسب روايـة عـ�د الـدين األصـفها� (ت.

ــا لهــذا  –)٢(خــالل كتابــه الــربق الشــامي دراســة تحليليــة) عنوانً
نقديـة، لروايـة عـ�د الـدين  –البحث، معتمًدا منهجية تحليلية 

األصفها� وموازنة نصوصه بنصوص املؤرخ� املسـلم� اآلخـرين، 
حداث أو كـانوا قـريب� منهـا، ومَمـْن والرسيان الذين عارصوا األ 

أدركوا أحداث معركـة الرملـة، وتوضـيح رؤيـتهم التاريخيـة كـل 
حـسـب روايته للحـدث، وتـعــاملـه النـصـــي مـعــهــا، فضــالً 
عـن تـحـلـيـل  ونـقـــد بــعــــض األصـول التـي رافقـت روايـة 

 ع�د الدين، وَمْن كتب عنها من املصنف� اآلخرين.
د البحث عىل عدد من املصادر األصلية تأيت يف مقدمتها اعتم

كتاب الربق الشامي لصـاحب الرتجمـة، وكتـاب تـاريخ ميخائيـل 
م) وكتـاب الكامـل يف التـاريخ ١١٩٩ه/ ٥٩٦الرسيا� الكبـ� (ت.

ـــزري (ت. ـــ� الج ـــن األث ـــوادر ١٢٣٢ه/ ٦٣٠الب ـــاب الن م)، وكت
م)، ١٢٣٤ ه/٦٣٢السلطانية واملحاسن اليوسفية البـن شـداد (ت.

م)، وكتاب الروضت� ١٢٣٤ه/ ٦٣٢وتاريخ الرهاوي املجهول (ت. 
م). كـ� ١٢٦٦ه/ ٦٦٥يف أخبار الدولت� النورية والصـالحية (ت. 

تم االستفادة من وجهات نظر وآراء عدد من الباحث� الجدد من 
أمثال، هاملتون جب، يف كتابه "صالح الدين األيـويب: دراسـات يف 

، ونظــ� حســان ســعداوي، "التــاريخ الحــريب التــاريخ اإلســالمي"
املرصي يف عهد صالح الدين األيويب"، وكتـاب "الجـيش األيـويب يف 
عهد صالح الـدين" ملؤلفـه محسـن محمـد حسـ�، وغ�هـا مـن 
املصادر واملراجع تم تثبيت عناوينها يف قامئـة املصـادر واملراجـع 

 امللحقة بالدراسة.

 متهيد: سرية عماد الدين األصفهاين
املكنـى بـايب  )٣(ولد عـ�د الـدين محمـد بـن حامـد بـن ألـه

ــنة ( ــفهان س ــه يف أص ـــ  )٤(م)،١١٢٥ه/ ٥١٩عبدالل ــرف ب ــذا ُع ل
) ٥(األصفها�، وغلب عىل شهرته اسم (الع�د الكاتب األصـفها�)،

عاش وترىب يف ارسة ميسورة الحـال فقـد كـان والـده مـن رجـال 
ــالخربة وا ــيهم ب ــة يف أصــفهان، االدارة والسياســة املشــار ال ملعرف

ه/ ٥٣٢ولذلك طلـب منـه الخليفـة العبـايس الراشـد باللـه (ت. 
م)، تولية الوزارة له؛ لكنـه امتنـع عـن تلبيـة طلبـه بحجـة ١١٣٧

تلقى ع�د الدين تعليمه األويل يف أصفهان، وبعد ذلـك  )٦(املرض.
ــم  ــب العل ــة طل ــاطق مختلفــة بغي شــد الرحــال إىل أمــاكن ومن

ه/ ٥٣٤ا وشيوخها، فسافر إىل بغداد سنة (واالستفادة من عل�ئه
 )٨(، وأبدع يف فن الرتسل.)٧(م)، ودرس يف النظامية ١١٣٩

حصـل يف بغــداد عــىل بغيتــه مـن املعرفــة التــي متكنــه مــن 
ه/ ٥٤٣مجــاراة كبــار علــ�ء بلــده اصــفهان، فعــاد إليهــا ســنة (

م)، وهناك ناظر الكث�ين منهم يف مجـاالت شـتى فـذاعت ١١٤٨
ويبدو أنه كان  )٩(قرانه وبرز صيته إىل خارج أصفهان،شهرته ب� أ 

�تلــك طموًحــا كبــ�ًا يف اســتغالل مواهبــه واالرتقــاء بنفســه إىل 
وظائف ومناصب تليق بعلمـه، فتقـرب مـن الـوزير ابـن هبـ�ة  

ــة )١٠( م)١١٦٥ه/ ٥٦٠( ــارة يف مدين ــة النظ ــه وظيف ــند إلي ، فاس

لمه، جعله نائبًـا واسط، وبعدما اثبت كفاءته ورأى من أمانته وع
 )١١(م).١١٦٢ه/ ٥٥٧عنه يف البرصة سنة (

عندما اغتيل ابـن هبـ�ة مسـموًما، تعـرض أغلـب منارصيـه 
للسجن والتعذيب، وكان مـن بيـنهم عـ�د الـدين األصـفها�، إذ 
ُسجن واسيئت معاملته، حتى أُطلق رساحـه بـأمر مـن الخليفـة، 

أىب البقاء يف بلـد ، ف)١٢(بعد محاوالت عدة يف الت�س الرحمة منه 
مل يقدره، فأثر الهجـرة إىل بـالد الشـام، فوصـل إىل دمشـق سـنة 

 )١٤(، وقدم له القايض ك�ل الدين الشهروزي)١٣(م)١١٦٧ه/ ٥٦٢(
املساعدة الالزمة، للخروج من أزمته النفسـية واالقتصـادية تلـك، 

، واتصل بعد مدة قص�ة بنور )١٥(وعينه مدرًسا يف املدرسة النورية
ين زنـيك فجعلـه هـذا ضـمن هيئـة كُتـاب إنشـائه، وأُعجـب الد

بكتاباتــه وال ســي� أنــه كــان بارًعــا يف اإلنشــاء بــاللغت� العربيــة 
، وملا توثقـت العالقـة بـ� السـلطان وعـ�د الـدين )١٦(والفارسية

ورأى من مواهبه الكث�، أرسله يف سفارات عـدة إىل خـالط سـنة 
وبعـد سـنة ) ١٧(م).١١٧٠ه/ ٥٦٦م)، وبغداد سنة (١١٦٨ه/ ٥٦٤(

واحدة أسند إليه نور الدين زنـيك التـدريس يف املدرسـة النوريـة 
ه/ ٥٦٨التي اشـتهرت فـي� بعـد باسـمه (الع�ديـة)، ويف سـنة (

 )١٨(م)، جعله املرشف العام عىل ديوان اإلنشاء يف الدولة.١١٧٢
عندما تويف نور الدين محمود أهمل امللك الصالح إسـ�عيل 

ــه١٨١١ه/ ٥٧٧(ت.  ــن وظيفت ــه ع ــه وعزل ــة ب ــل عالق ، )١٩(م) ك
فاضطر إىل ترك دمشق والعودة إىل املوصل وبقي فيها حتى سنة 

حيث سمع بوجود صالح الـدين األيـويب يف  )٢٠(م)،١١٧٣ه/ ٥٧٠(
بالد الشام، وكانت بينه� معرفة سابقة، فاتصل بـه والتقـاه عنـد 

وبتوصـية  حمص التي فتحها يف السنة املذكورة، فاعجب ببالغتـه
الحقـــه بهيئـــة ) ٢١(م)١٢٠٠ه/ ٥٩٦مـــن القـــايض الفاضـــل (ت. 

اب إنشـاء )٢٢(كتابه ، وبدعم مـن القـايض الفاضـل أصـبح مـن كُتـَّ
السلطان األساسي�، وشـارك معـه يف معظـم غزواتـه إال (الرملـة 

)، )٢٤(فـتح عسـقالن ومحـارصة القـدس –موضوع الدراسـة  –)٢٣(
فـتح بيـت املقـدس سـنة  لكنه متكن من اللحاق بالسلطان عنـد

 )٢٥(م).١١٨٧ه/ ٥٨٣(
بعد وفاة السـلطان صـالح الـدين تناقلـت بـه األحـوال بـ� 
السلب واإليجاب بفعل التناحر األرسي ب� أبنـاء البيـت األيـويب، 
وتنقل ألكرث من مرة ب� دمشق والقاهرة حتى استقر بـه الحـال 

رتحـال ، وبعد حياة حافلة بال)٢٦( م)١١٩٩ه/ ٥٩٦يف دمشق سنة (
وطلب العلـم ومواكبـة كـل مـن السـلطان� نـور الـدين وصـالح 
الدين يف كتابـة رسـائله� وتـدوين انتصـاراته� عـىل الصـليبي�، 

بعـد أن تـرك  )٢٧(م) ١٢٠٠ه/ ٥٩٧وافاه األجل يف دمشـق سـنة (
العديد من املصنفات ومن أشـهرها يف التـاريخ (الـربق الشـامي، 

 )٢٨(القيس يف الفتح القديس). نرصة الفطرة وعرصة القطرة، الفتح

المبحث األول: تدوين العماد األصفهاين 

 لمعركة الرملة
يَُعّد ع�د الدين األصفها� املصـدر التـاريخي الوحيـد الـذي 
سجل وبدقة تفاصيل استعدادات السلطان صـالح الـدين االيـويب 

م)، ألنه كان مالزًمـا وال ١١٧٥ه/ ٥٧٣لغزوه لبالد الشام يف سنة (
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يف املرحلة األوىل لتأهب السلطان للـذهاب إىل بـالد الشـام سي� 
؛ لكـن اليشـء الـذي ) ٢٩(وشاهًدا عيانًا مباًرشا عىل تلك األحـداث 

يدفعنا للتساؤل هنا هو أن الع�د أورد فقط الدافع العام الـذي 
حمل صالح الدين عىل التوجه حينئذ لقتال صـليبيي الشـام دون 

حتــى ابــن االثــ� الجــزري (ت. اإلشــارة إىل خصوصــية الحملــة، 
م) اكتفى بالقول "سار صالح الدين بن أيـوب مـن ١٢٣٢ه/ ٦٣٠

يف حـ�  )٣٠(مرص إىل ساحل بالد الشام لقصد غـزاة بـالد الفـرنج"،
أننا نستطيع أن نؤسس رأيًا حول تحديد ذلك الـدافع مـن خـالل 
مؤرخ مسيحي معارص لتلك األحداث أال وهو، وليم الصوري (ت. 

م)، فقد أشار بـأن صـليبيي الشـام يف تلـك اآلونـة  ١١٨٦ه/ ٥٨٢
، التـي تركهـا صـالح )٣١(كانوا قد برزوا لالستيالء عـىل قلعـة حـارم

م)، ويف الوقـت ١١٧٩ه/ ٥٧٧الدين للملك الصالح إس�عيل (ت. 
نفسه كانت مسقط رأس ومنشـأ خالـه شـهاب الـدين الحـارمي، 

دود أنطاكيـة فضالً عن أن الصليبي� كانوا قـد توغلـوا داخـل حـ
وحاولوا االستيالء عـىل بعـض القـالع والحصـون التـي كانـت قـد 

 م)١١٧٧ – ١١٧٥ه/ ٥٧٢ – ٥٧٠استعادها السلطان خالل املدة (

، وتلك األخبار ملا وصلت إىل صالح الدين يف مرص، أيقـن بـأن )٣٢(
الصليبي� قد تركوا مدنًا ومساحات واسعة دون ح�ية كافية م� 

االستعداد برسعة لالستفادة من غياب الحاميات  حدا به األمر إىل
الصليبية عن مواقعها وتحقيق بعض االنتصارات واستعادة بعـض 
املواقع االسرتاتيجية التي طاملا كـان الصـليبيون يثـ�ون املشـاكل 

 من خاللها حول القالع والحصون اإلسالمية يف بالد الشام.
السـلطان عىل أية حال؛ نستشعر من خالل نص للعـ�د بـأن 

"وعاد السـلطان إىل  :قد عزم األمر لتلك الغزوة واتخذ قراره فقال
القاهرة، وأقام بهـا ظـاهر السـلطان بـاهر الربهـان ثـم تقاضـته 
عزمته واهتمت بالغزاة همتـه وجـد بالجهـاد وجـده وجهـده... 

الصـورة التـي ينقلهـا لنـا  )٣٣(وعرضت عساكره وأعلنت شـعائره".
ة تنم عن الكث� من املوضوعية والرسد ع�د الدين يف تلك املرحل

الواقعي لحركة األحداث التـي تتسلسـل برتاتبيـة متدرجـة، فهـو 
ينقل يوميات كل تـنقالت السـلطان بيشـء مـن االختصـار الـذي 
أماله عليه الظرف الذي كان يسجل فيـه العـ�د تلـك اليوميـات 
العسكرية، وعىل حد قول هاملتون جب، كان العـ�د يف كتاباتـه 

تحركات السلطان العسكرية وتـدوين مالحظاتـه ال يختلـف  عن
 )٣٤(كث�ًا عن املراسـل الحـريب يف نقـل أخبـار املعـارك وتفاصـيلها،

وهو يف الوقت نفسه يَُعّد املرجع األسايس لكل َمْن أىت بعده مـن 
املؤرخ� عند اإلشارة إىل معركة الرملة، وحتـى بعـض املعـارصين 

ـف يف بعـض نصـوص له من أمثال ابن األث� الجـ زري الـذي ترص
 )٣٥(الع�د لتوافق أسلوبه وتوجهاته.

يذكر الع�د بان السلطان قد خرج من القاهرة يوم (الجمعة 
، ثـم وصـل اىل )٣٦(م)  ١١٧٨ه/  ٥٧٣ثالث ج�دي االوىل)، سنة (

حيث أقام هناك ملدة قص�ة ثم تحـول منهـا اىل وادي  )٣٧(بلبيس
كل االستعدادات الالزمة، يف سبيل  فعسكر فيه، لينهي )٣٨(السدير

انجاح تلك املهمة، وكـان قـد خطـط عـىل إنهـاء تلـك الغـزوة يف 
عرشة أيام حسـب مـا نقلـه العـ�د بـالقول: "وقـد أزف الرحيـل 
وفرض التعجيل واستصحب يف الخـيم الخفيـف ورد الثقيـل، ثـم 

نودي: خذوا زاد عرشة أيام زيادة لالستظهار وال عواز ذلـك عنـد 
 )٣٩(يار الكفار".توسط د

 استقراء للنص السابق، نقف عىل ما يأيت:

إن السلطان صالح الدين أراد االستفادة من الوقت فأصدر  •
اوامره للعسكر بترسيع وانهاء االستعدادات الالزمة 

 للحملة.

منع اصطحاب كل اآلالت واالدوات الثقيلة حتى ال يعيق  •
 نقلها س� الجيش من مرص إىل الشام.

التموين التي سيحتاجها الجندي يف تلك الحملة  قدر مسألة •
حيث طلب من الجميع أن يحسبوا االحتياج الشخيص 
لعرشة أيام عىل أكرث تقدير، حتى يصلوا بسالم إىل الوجهة 

 التي حددها من بالد الصليبي�.
 

بالتايل كان قد جعـل يف اسـرتاتيجيته أنـه سيضـمن الحصـول 
ن بالد الشام عنـدما يسـرتد عىل كل النقص البرشي واالقتصادي م

القالع والحصون االسالمية هناك، وكان يعقد اآلمال عىل أن تس� 
خطته تلـك بسـهولة، وأن يسـتفيد مـن املـوارد البرشـية يف بـالد 
الشام.   املشكلة األخرى التي يواجها الباحث يف مسـألة الحملـة 

�د، ال الصالحية إىل بالد الشام ومن ثَمَّ معركة الرملة، هي أن الع
يهتم بإيراد عدد الجند الذين استصحبوا السلطان يف تلك الحملة 
ويكتفي باإلشارة قائالً: "وسار يف جيش مجر لسبل الحيـاة هجـر 

يف ح� يذكر ابن االث� أيًضا نًصا ال  )٤٠(من سواد القتام يف ليل..."،
يقل غموًضا عن نص الع�د: "وجمع معه عساكره كث�ة وجنـوًدا 

بين� يأيت وليم الصوري برواية أخـرى نستشـف منهـا  )٤١(غزيرة".
املعا� املوجودة يف نيص كـل مـن العـ�د وابـن االثـ�، فقـال مـا 
نصه: "قام بحشد الحشود الكثيفة من العسـكر مـن كـل ناحيـة، 

 )٤٢(وأمر بتجهيزهم أحسن جهاز جرت به العادة".

أن م� يالحظ يف النصـوص السـابقة؛ أنهـا متفقـة كُليًـا عـىل 
السلطان قد أعد جيًشا كب�ًا ولكننا نجهل رقمه، عـدا أننـا نقـف 
عىل رواية نادرة ملؤرخ مسلم وهـو املؤلـف املجهـول أشـار فيهـا 
بصــورة تقريبيــة أو تخمينيــة إىل رقــم الجنــد الــذين كــانوا مــع 
السلطان يف وقعة الرملة حيث قال ما نصه: "وكـانوا زيـادة عـىل 

يؤخذ عـىل روايـة الصـوري، وبعيـًدا  لكن م� )٤٣(العرشين ألًفا"؛
عن كونـه مسـيحيًا و�ثـل وجهـة نظـر الصـليبي�، فإنـه بـالغ يف 
تقدير عدد جيش صالح الدين ووصفها بالكثافة، فضـالً عـن أنـه 
جانب الصواب عندما ذكر أن السلطان قد جمع الجنـد مـن كـل 

م)، ١١٧٨ه/ ٥٧٣املناطق التي كانت حكمـه لحـ� تلـك الفـرتة (
ائع تؤكد أنه مل يجمع سوى ما كان متوفرًا من جيشـه يف ألن الوق

مرص فقط، وحتى عن التجهيز الـذي أشـار إليـه مل يكـن دقيًقـا، 
كون أن ذلـك الجـيش قـد جهـز عـىل عجالـة كبـ�ة، باعتبـار أن 
السلطان حاول أن يستغل كل فرصة ممكنة لبلوغ أهدافـه قبـل 

تـي انسـحبوا عودة الجيوش الصـليبية أو حامياتهـا إىل مـدنهم ال
 منها جراء املشاركة يف حصار حارم وغ�ها من املدن والقالع.
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لكن من جانب آخر هناك روايتان رسيانيتان تسلطان الضوء 
عىل عدد املقاتل� الذين جمعهم السلطان صـالح الـدين لحملـة 

ه/ ٥٩٦الرملة، بيشء من التفصيل، فهذا ميخائيـل الرسـيا� (ت. 
ه) خـرج ٥٧٣( ١٤٨٩ترشـين الثـا�  م)، قال مـا نصـه: "يف١٢٠٠

ألـف مـن مرتـدي الـدروع  ٣٣صالح الدين من مرصـ عـىل رأس 
ألف جمـل تحمـل الـذخ�ة  ٥٢إضافة إىل املشاة وسواهم، ومعه 

يف ح� أشار الرهاوي املجهول، إىل أن صالح الـدين  )٤٤(واالرزاق"،
قد خرج من مرص "بباس عظيم، وافتخار مع قوات كث�ة قوامهـا 

فارس مسلح، وأكرث من اثني عرش ألف راجل، مع ج�ل  ألف ٣٣
ونظرة تحليلية لألرقـام التـي اوردهـا  )٤٥(تحمل السالح واملؤونة"،

كل من الرسيا� والرهاوي، تظهر مسالة املبالغة فيها واردة جًدا، 
بحكم أن الع�د أشار ومـن ثَـمَّ ابـن االثـ� إىل أن السـلطان قـد 

حـظ يف األمـر، الروايـة املسـيحية قـد جمع عسكرًا كب�ًا لكن املال 
اعتادت أن تبالغ يف األمر لتظهر أي انكسار أو انتصـار للصـليبي� 
مدفوًعا بعد ذلك بقلـة أو كـرثة الجنـد الـذين اعتمـد السـلطان 
عليهم يف حملته ضدهم، فضالً عن أن الع�د قـد بـُ� أن صـالح 
ــدة  ــة مــؤن أو أعت ــدين رفــض أن يصــطحب الجــيش معــه أي ال

ونحن نثق بتلك الرواية كونـه كـان شـاهد عيـان عـىل  )٤٦(ة،ثقيل
استعدادات الجيش، وهو يناقض ما أعلنه الرسـيا� يف احصـاءاته 
التي تفتقد إىل أي مصدر موثوق، وذكر بأن صالح الدين قد جهز 

 )٤٧(اثن� وخمس� ألف جمل لحمل املؤن واألرزاق.

ة إىل بالد وإذا كان األمر كذلك، كيف كان سيصل بتلك الرسع
ــا مؤلــف مــن الجــ�ل، يف حــ� أننــا  الشــام والركــب كلــه تقريبً
نستشعر بأن ميخائيل الرسيا� عىل أغلب الظن قد نقـل روايتـه 
املبالغة فيها من وليم الصوري وترصف فيها حسب رغبته بـدليل 
أن الصوري، كان قد أشار يف نص له بأن صالح الدين بسبب طول 

ــه تخــىل عــن الكثــ� مــن أســلحته وأغراضــه  الطريــق وتعقيدات
املتنوعة، فقد ذكر قائالً: "وتسنى له بعد اجتيازه التيـه الكبـ� يف 
مشقة أن يبلغ العريش القد�ة التي أصبحت اآلن مهجـورة مـن 

 )٤٨(الناس فرتك بها بعض امتعته الثقيلـة وطائفـة مـن العسـكر"،
وكل تلك اإلشارات من قبل املـؤرخ� الصـليبي� عـىل كـرب حجـم 
قوة السلطان مل يأت بيشء سوى إلبـراز قـوة الصـليبي� بعـد أن 
هزم السلطان الحًقـا، مـع املالحظـة أنـه مل يخطـط لالسـتقرار يف 
املناطق التي يغ� عليها، بل كان األمـر كلـه أن يثبـت للصـليبي� 
بأنه عىل علم بتحركاتهم العسـكرية هنـاك، وأنـه لـن يـرتك بـالد 

سـح املجـال للصـليبي� بـالتحرك يف ولـن يف )٤٩(الشام دون اسناد،
أراض املسلم� دون أن يكون هناك َمْن يردعهم، ويوصـل رسـالة 
لهم بأن مرص هي التي ستدافع عن بـالد الشـام، ولـن �ـنح أيـة 
فرصة لهم للتفك� بغزوها آنيًا أو مستقبالً ويف الوقت نفسـه، إذا 
حقق تقدمـه داخـل األرايض الصـليبية نجاًحـا؛ فلـن يكـون مـن 
املستبعد أن يفكر يف مهاجمة بيت املقدس واسـتعادتها يف حـال 

 مل يتمكن الصليبيون من العودة إليها من أنطاكية وحلب.
مه� يكـن مـن أمـر؛ فـإن الصـورة التـي نقلهـا العـ�د هـي 
األقرب لسـ� األحـداث، ويؤكـد عـىل أن الحـرب تـؤثر يف تبـديل 

ل للعسـكر األحوال االقتصادية بدليل، أنه تـم وضـع سـوق متنقـ
لرشاء احتياجـاتهم الرضـورية للحملـة فـذكر قـائالً: "فركبـت إىل 

سوق العسكر لالبتياع وقد أخذ السعر يف االرتفاع واملطلوب غال 
وهـذا مـا دفعـه للتفكـ� جـديًا يف عـدم  )٥٠(واملعسكر منه خال،

املشاركة بتلك الحملة لعدم متكنه من رشاء ما يلزمـه مـن املـؤن 
لعكس من ذلك طلب من خادمه أن يبيع كـل والسالح، بل عىل ا

ما لديه من ممتلكات تخص القتال وبأسعار أتـت عليـه بـالربح، 
فضالً عن أنه احتج بأنه مل يكن من رجـال السـيف بـل هـو مـن 

ــم ــة إن مل يشــرتك يف جــيش )٥١(أصــحاب القل ــه نائب ــيس علي ، ول
ــأخرب األخــ�  ــايض الفاضــل، ف ــره عــىل الق الســلطان، وعــرض أم

رغبة الع�د يف عدم املشاركة، فوافق رأيه، مؤكًدا عـىل السلطان ب
أنه مل يغب عن حمـالت السـلطان صـالح الـدين سـواها بصـورة 

 )٥٢(مبارشة.
بعد أن أكمـل الجـيش اسـتعداداته تحـرك نحـو بـالد الشـام 
لتحقيــق الهــدف الــذي خــرج مــن أجلــه، واليشــء الــذي ينبغــي 

ملـة ومعركـة الوقوف عليه هنا، هو موارد العـ�د عـن تلـك الح
الرملة تحديًدا، فتنوعـت تلـك املـوارد بـ� مصـدرين اثنـ� عـىل 
أغلب الظن، آال وه�، مشاهداته العيانية، وهذه تشـمل الرؤيـة 
والحضور الشخيص املبارش له مـع السـلطان يف القـاهرة وبلبـيس 
وغ�ها من املدن التي أشار إليهـا يف روايتـه عـن مرحلـة تجهيـز 

نه مـن بلبـيس بعـد أن يـأس يف تجهيـز الجيش، حتى انفصاله ع
ــة  ــه مــن مجــاراة الجــيش يف حمل نفســه، واقتناعــه بعــدم متكن
عسكرية تستوجب القتال املبارش مع العدو وهو يف األساس رجل 

أما املصدر الثا� الذي اعتمـده يف تـدوين أخبـاره  )٥٣(قلم وكتابة.
ــات  عــن معركــة الرملــة والتطــورات التــي ســبقتها، فهــي الرواي

وية، والوثــائق الرســمية بصــفة كتــب الســلطان إىل بعــض الشــف
القادة يف كل من دمشـق وغ�هـا بعـد أن تـم انقـاذه مـن قبـل 

 )٥٤(القايض الفاضل ورجوعه ساملًا إىل مرص.

المبحث الثاين: معركة الرملة وفق رواية 

 العماد األصفهاين
 مقدمات معركة الرملة: –٢/١

 حـول خـط ســ� الـنص الـذي يقدمـه لنـا العـ�د األصـفها�
الســلطان صــالح الــدين اىل بــالد الشــام والتوغــل داخــل األرايض 
الصليبية يختلف نوًعا ما عن الحبكة الدرامية للروايـة التاريخيـة 
من التي نسجها أقالم املؤرخ� الصليبي�، فالع�د تختفي رواياته 
املعتمدة عىل مشاهداته العيانيـة منـذ تركـه للسـلطان يف وادي 

يبدأ باالعت�د عىل الروايات الشفوية التي استقاها بعد السدير، ل
ذلك مـن املشـارك� يف املعركـة أو الرسـل الـذين التقـى بهـم يف 
القاهرة عىل أثر نقلهم ألخبار نجاة السلطان من الوقـوع يف أرس 

ــأن الســلطان وصــل بجيشــه إىل )٥٥(الصــليبي� ــذكر العــ�د ب ، في
، )٥٦( املعاقل الصليبيةعسقالن ومن هناك بدأ يخطط للهجوم عىل

وهي الرواية التي نقلها عنه معظم املـؤرخ� املسـلم� اآلخـرين 
، يف )٦٠(، ابـن واصـل )٥٩(، أبو شامة)٥٨(، ابن شداد)٥٧(مثل ابن األث�

ح� تختلف الرواية الصـليبية عنهـا فيـذكر ولـيم الصـوري، بـأن 
 يف قبـل التفكـ�) ٦٢(وغـزة )٦١(السلطان وجيشه هـاجموا الـداروم،
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بين� أغفل العـ�د أيـة  )٦٣(مهاجمة عسقالن وغ�ها من املناطق،
 )٦٤(إشارة إىل مرور السلطان بتلك املناطق.

الروايــة األكــرث جــذبًا للتحليــل هــي التــي ســجلها ميخائيــل 
الرســيا�، وتَُعــّد غريبــة يف محتواهــا النيصــ عنــدما قــال حرفيًــا: 

افرنجـي قـبض "ودخل القدس مـدفوًعا بغـ�ة عميـاء وقتـل أول 
عليه ولطخ ثيابه بدمه فتطهـر، ويف الوقـت الـذي فقـد الجميـع 

استنباطًا لرؤية الرسيا� يف  )٦٥(األمل أشفق الرب عىل املسيحي�"،
 النص املذكور نقف عىل ما يأيت:

حاول ميخائيل الرسيا� أن يظهر السلطان مبظهر املسلم  •
 قام.املتعصب الذي مل يقرص يف بذل الجهد من أجل االنت

أراد استعطاف بقية املسيحي� والحذر من السلطان األيويب  •
وعدم االلتفات إىل مبادراته السلمية كونه شخص دموي يف 
التعامل مع الصليبي� بدليل إراقته لدماء أحد الجند 

 املأسورين.

الرواية السابقة موضوعة بدقة كب�ة من قبل الرسيا�  •
للواقع املعاش لتحقيق أهدافه الكنسية، وهي ال متت 

آنذاك بأية صلة، فالقدس مل تكن عىل مسار خط السلطان، 
وإ�ا كانت ضمن مخططاته الالحقة بعد االنتهاء من 

 عسقالن وبعض املدن والقالع األخرى.   
 

رجوًعا إىل رواية الع�د، نالحظ أن السلطان صالح الدين قـد 
يط أرسل جيشه ملهاجمة بعض القـرى والبلـدات املوزعـة يف محـ

عسقالن، هذا يف وقت كان امللك بلدوين الرابع، يراقب تحركـات 
، فـذكر العـ�د: "فسـبى وسـلب وغـنم )٦٦(السلطان بحذر شـديد

وغلب وأرس وفرس، وكسب وكرس وجمع هناك َمْن كان معه من 
األسارى، فرضب منهم األعناق... وتفرق الفرق يف األع�ل مغ�ين 

  )٦٧(ومبيدين".
ــلطا ــدم الس ــدها تق ــع بع ــوم (التاس ــقالن ي ــارصة عس ن ملح

)، يف وقـت ١١٧٨ه/  ٥٧٣والعرشين مـن جـ�دي األوىل) سـنة (
كان امللك بلدوين قد متكن من النـزوح إليهـا وهـذا مـ� سـاعد 

، وبسـبب تـأخر )٦٨(حاميتها إىل تشديد املقاومة ضـد املحـارصين
االستيالء عىل عسقالن ترك السلطان صالح الـدين قـوة عسـكرية 

قرب من عسقالن تقوم مبهمة منع دخول أو خروج أية صغ�ة بال
قوة منها أو إليها، لكن تلك القوة مل تكن عىل مستوى املسؤولية، 
فقد متكن امللك بلـدوين الرابـع مـن اإلفـالت بجيشـه إىل خـارج 
املدينة، ومن ثَمَّ حاول االتصال بقـوات صـليبية أخـرى وال سـي� 

، حيث ذكر ابن شـداد )٦٩(جيش األم� أرناط (رينالد دي شاتيون)
، بيـن� أكـد )٧٠(بأن مقدم الصليبي� يوم الرملة كان (األم� أرناط)

املؤلف املجهول عىل ذلك قائالً: "وكان مقدم الفرنج أرناط وكـان 
ــدين قــد أرسه يف وقعــة  ــور ال ــوك الفــرنج وكــان ن مــن أكــرب مل

وحامية غزة، من أجل التجمع وتوحيد جهوده� لصد  )٧١(حارم"،
وم السلطان صالح الدين، كل ذلك أىت بعـد أن رشدت قـوات هج

السلطان �يًنا ويساًرا يف مهاجمة قرى وبلدات الصليبي� املوزعة 
وكـان  )٧٢(يف تلك املنطقـة أمـالً يف الحصـول عـىل بعـض الغنـائم.

الصـــليبيون قـــد اســـتخدموا اســـرتاتيجية االنســـحاب الهـــادئ 

ض الروايات أن سكان للمسيحي� من تلك املناطق، حتى تش� بع
القدس أيًضا تجمعوا يف أحـد أبـراج قلعتهـا تفاديًـا أليـة هجمـة 

 )٧٣(محتملة من قبل قوات السلطان صالح الدين عليهم.
 أحداث معركة الرملة:  -٢/٢

يؤرخ الع�د األصفها�، لبـدايات معركـة الرملـة يف أول يـوم 
تهل من شهر ج�دي االخرة قـائالً: "واسـتقبل يـوم الجمعـة مسـ

 )٧٤(ج�دي االخرة بالرملة، راحال، ليقصـد بعـض املعاقـل منـازال"،
وكعادته فان صاحب الرتجمة ال يهـتم بـذكر التفاصـيل املتعلقـة 
مبن كان يقود الصليبي� من القادة واالمراء، بل يهتم فقط بـذكر 
ما اطلع عليه من االخبار بشان تحركات السلطان صالح الـدين و 

ب الكل�ت كعادة كاتـب االنشـاء ويرتسـل جيشه ويتفنن يف ترتي
يف تنظيم السجع املعقد للمعا� التي حـاول أن يوصـل مفهومـه 

لذا مل نر بًدا من االعت�د عـىل نـص رسيـا�  )٧٥(من خالله لقرائه،
لوليم الصوري قد اثبت فيه أس�ء األمراء الصليبي� الذين رافقوا 

الدين، فأشار إىل  امللك بلدوين يف التصدي لحملة السلطان صالح
ذلك قائالً: "وكان مع امللك بلدوين الرابـع كـل مـن ايـود رئـيس 

الفرسان الداوية ومثانون من إخوانه واألمـ� رينو(يقصـد ارنـاط)  
وبلدوين صاحب الرملة وأخيه بليـان ورينـو الصـيداوي وكونـت 
جوسل� خال امللك ... وكان مجموعهم مبا فيهم أصـحاب الرتـب 

ويسرتشد الجميع بالصليب  )٧٦(ائة وخمًسا وسبع�"،الحربية ثالمث
الذي كان يحمله األسقف الربت بطريرك بيت لحم، وم� يالحـظ 
عىل رواية الصوري املبالغة املفرطة يف تضخيم شجاعة الصـليبي� 
املستندة إىل عـدد قليـل مـن الجنـد واألمـراء وأصـحاب الرتـب، 

رث مـن عرشـين بحيث ستتمكن تلك القوة الصغ�ة من هز�ة أك
. )٧٧(ألفا من الجيش األيويب املـدرب� عـىل أفضـل صـنوف القتـال

ولكنه يؤطر روايته بالعناية االلهية التي كانت تحمي املسيحي�، 
بفضل الصليب الذي كان يتقدم جندهم املتوجه لقتال السلطان 

 )٧٨(وجيشه، حسب رؤيته.
 أشــار العــ�د إىل أن الســلطان عنــدما وصــل الرملــة، كانــت

معظم قوات السلطان قد توزعت يف األرجـاء، وأن الجنـد الـذين 
، لـذا )٧٩(جمعهم السلطان كانت محملـة بأثقـال الغنـائم الكثـ�ة

فمسألة التحرك الرسيع مل يكن وارًدا آنذاك بسبب تلك األحـ�ل 
التي حاول الجند نقلها مع س�هم يف الرتـل العسـكري، واليشـء 

صالح الدين أنه قد تحـدث لـه الذي مل يكن يف حسبان السلطان 
مفاجآت غ� متوقعة، لكن حدث ما مل يتوقعه ك� قـال العـ�د: 
"فاعرتضه نهر عليه تـل الصـافية فازدحمـت عـىل العبـور أثقـال 

وكعادته ال يفصل العـ�د كثـ�ًا يف تصـوير  )٨٠(العسكر املتوافية"،
س� أحداث املعركة كمؤرخ، بل ينقـل الحـدث مـن خـالل رؤيـة 

النشاء بتزويق الحدث لفظيًا، مـع تضـخيم أمـور املعركـة كاتب ا
وإحاطتها بهالة من الحركة اللفظية، وعىل األكـرث هـذا راجـع إىل 
أنه عندما ينقل الحدث شفويًا من شهود آخرين، فال نجد الرؤية 
التاريخية عنده واضحة ك� هو الحال عنـدما كـان هـو الشـاهد 

د بــأن فهــو يؤكــ العيــا� للحــدث، وعــىل الــرغم مــن كــل ذلــك
الصليبي� كـانوا يرتقبـون تـنقالت السـلطان العسـكرية والوضـع 
الحرج الذي وضع نفسه به من خالل محاولته دفع الجند لعبـور 
نهر الصافية، وهي النقطة األكرث انحداًرا ومسـاحة السـ� ضـيقة 
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جًدا، م� أربك عملية التغي� املوضعي بالرسعة الكافية، فاستغل 
وهجموا عىل قوات السلطان الذي مل يكـن الصليبيون هذا األمر، 

ال يش� الع�د إىل أي اسم من  )٨١(قد استعد جيًدا لتلك املفاجأة،
أس�ء القادة الصليبي� الـذين قـاتلوا السـلطان يف تلـك املعركـة، 
وإن كانت أغلب املصادر اإلسالمية األخرى تؤكـد عـىل أن مقـدم 

يف ح� أن املصادر ، )٨٢(عسكرهم كان أرناط (رينالد دي شاتيون)
املسيحية تتفق عىل أن ملك بيـت املقـدس بلـدوين الرابـع ابـن 

، ومـن )٨٣(امللك املريك (عموري) هـو الـذي كـان يقـود املعركـة
ــار إىل  ــند أي انتص ــاول أن تس ــيحية تح ــة املس الواضــح أن الرؤي
الشـــخص األول يف اململكـــة كونـــه هـــو الراعـــي األول للدولـــة 

 والكنيسة.
فق رواية الع�د فإن جـيش السـلطان صـالح عىل أية حال، و 

الدين قد دافع وبقـوة، وحاولـت كتائبـه منازلـة الصـليبي� دون 
 )٨٤(ملل حتى أنه أثنى عىل جهود امللك املظفر تقـي الـدين عمـر

ابن اخ السلطان، يف القتال بصورة ملفتة للنظر، وال سي� أنه كان 
أحمـد، فيقـول قد أرشك معه يف املعركة أحد أبنائه وهو الشـاب 

الع�د عن دوره� يف املعركة ويصف استشهاد أبنـه أيًضـا قـائالً: 
"فوقف امللك املظفر تقي الدين وتلقاهم بصدره وبارشهم بيصه 
وسمره وبارش الراجل بن�ان سيوفه وصدهم عن الحمالت بنـ�ان 
وقوفه ثم حمل عىل الخيالة بخيله، فاستشهد من اصـحابه عـدة 

لتقي الدين ولد يقال له أحمد، شـاب أول مـا من الكرام... وكان 
طر شاربه ومضت مضاربه... فقال يـا ولـدي قـد جـاءت نوبتـك 
فأين سطوتك؟... فحمل وبلغ الطعان، وراع تلـك الرعـان، وأردى 
فارًسا بردنيته وفرسه، وصد العدو وحبسه، وخرج ساملًا إىل أبيه... 

لحملة الثانية، فقال له عد يا أحمد فالعود احمد ... فاذنت تلك ا
وبسب شجاعة تقي الدين يف تلـك املعركـة  )٨٥(بكسوف شمسه".

واستشهاد ولده، نظم ع�د الدين األصفها� قصيدة عـن بسـالته 
ودوره يف تلك املعركة تثميًنا لجهوده غ� االعتيادية التي أظهرهـا 

 )٨٦(يف نوبة الرملة.

لسلطان يستطرد الع�د يف نقل احداث املعركة مش�ا اىل ان ا
كــان يف وضــع ال يحســد عليــه مــن الضــعف، وعــدم الثقــة مــن 
استطاعته ان ينجو ببقية قواته من تلك املعركة التي دخـل فيهـا 
الصليبيون بكل قوة، ويف نيـتهم ابـادة الجـيش االيـويب، والقضـاء 
عىل السلطان نفسه، لكنه معتمًدا عىل رواية شفوية من الدرجة 

ن السـلطان أكـد عـىل أن بعـض االوىل كان قد سمعها مبارشة مـ
الفرسان مَمْن متيزوا بالشـجاعة واالقـدام قـد أحـاطوا بالسـلطان 
وبدوا يدافعون عنه بكل بسالة مـانع� الصـليبي� مـن الوصـول 
إليه الذين جعلوا كل هدفهم األسـايس قتـل السـلطان فنقـل لنـا 
نصا عىل لسان السلطان صالح الدين قائالً: "رأيـت فارًسـا يحـث 

صانه، وصوب اىل نحـري سـنانه، وكـاد يبلغنـي طعانـه، نحوي ح
ومعه اخران قد جعال شأنهم شـأنه، فرأيـت ثالثـة مـن أصـحايب، 
خرج كل واحد منهم إىل كل واحد منهم، بـادروه وطعنـوه، وقـد 
متكن من قريب ف� مكنـوه، وهـم إبـراهيم بـن قنـابر، ... وفضـل 

سان العسكر، الفييض ... وسويد بن غشم املرصي، فهؤالء كانوا فر 
وشـجعان املعرشــ ... رافقـوه ومــا فــارقوه وقـارعوا العــدو دونــه 

 )٨٧(وضايقوه".

عىل الرغم من الشجاعة والقتال من غـ� ملـل مـن قبـل مـا 
تبقى مع السلطان من جند، إال أن الهز�ة حلت بالجيش األيويب، 
ويفهم من رواية الع�د، أن تفرق الجيش قبل املعركة يف املناطق 

ية لالستحواذ عىل الغنائم أوالً، ومن ثَمَّ رجوع بعض الجند الصليب
إىل السلطان وهم محمل� بأثقال الغنائم، كل ذلـك مـنعهم مـن 
القتال والحركة ك� ينبغي يف مثل تلك األحـوال، فحلـت الهز�ـة 
بهم، وإن كانت الرواية الصليبية ترجـع هز�ـة السـلطان إىل مـا 

 يأيت: 

لصليبي�، حيث أيقنوا أن هذه الوحدة التي ظهرت ب� ا •
فرصتهم للتخلص بصورة نهائية من صالح الدين وجنده، 
فنبذوا كل خالف ووحدوا جهودهم ألجل تلك الغاية: 
"وتقدمت جموعهم هذه كلها يف صفوف حربية تتحرق 

 )٨٨(شوقًا ملصادمة العدو".

تأث� الظروف الطبيعية عىل س� املعركة، مثل تغ� األحوال  •
أو الطقس يف ذلك اليوم، عندما تغ�ت األجواء من  املناخية

مشمسة إىل غامئة مع هبوب رياح قوية منعت جيش 
السلطان من الحركة يف ذلك املمر الضيق عىل النهر، وقد 
ألبسوا تلك الظروف وتغ�ها ثوبًا دينيًا، فقيل: "هيج الله 
عاصفة هوجاء حملت الرتاب من جانب اإلفرنج وقذفت به 

اك فتحقق اإلفرنج من أن الله قبل توبتهم، ففرحوا عىل األتر 
وتشجعوا ووىل األتراك األدبار فطاردهم اإلفرنج وهم 

 )٨٩(يفتكون بهم طيلة النهار".

أما ابن شداد وهو املعارص للع�د، فينقل بدوره شفاًها عن  •
السلطان جزًءا من حقيقة السبب الذي كان قد أدى إىل 

نصه: "ولقد حىك السلطان صورة الهز�ة يف الرملة، فقال ما 
الكرسة يف ذلك اليوم، وذلك أن املسلم�، كانوا قد تعبوا 
تعبئة الحرب، وملا قرب العدو رأى بعض الج�عة أن تعرب 
امليمنة إىل جهة امليرسة، وامليرسة إىل جهة القلب، ليكونوا 
حالة اللقاء وراء ظهورهم، تل معروف بأرض الرملة، فبين� 

ه التعبية، هجمهم اإلفرنج، وقدر الله كرستهم، اشتغلوا بهذ
 )٩٠(فانكرسوا كرسة عظيمة".

ينفرد املقريزي، يف اإلشارة إىل أن بعض الجند الكرد كانوا هم  •
السبب يف تلك الهز�ة، فاكتفى بالقول: "وقطع أخباز ج�عة 

 )٩١(من األكراد، من أجل أنهم كانوا السبب يف هذه الكرسة"،
هو الخطأ الذي ارتكبوه لتحل الهز�ة ودون أن يب� ما 

بالجيش كله، هل أنهم َمْن حاولوا تغي� أماكنهم، أم أنهم 
احتجوا بنقل أح�ل الخيول إىل الضفة األخرى للنهر، أم أنهم 

 مل يلتزموا بأوامر السلطان صالح الدين.
 

جدير بالقول؛ أن تلك الهز�ة دفعت مبيخائيل الرسـيا�، إىل 
لطان وجنده، فـذكر بأنـه عـاد إىل مرصـ متـأثرًا السخرية من الس

، )٩٢(بتلك الهز�ة ولبس الجميع األسود كتعب� عن الحزن والحداد
) ٩٣(ومل يشذ عنه وليم الصوري يف التعب� عنها باملذبحة الفظيعـة؛

كون أن معظم َمـْن كـان مـع السـلطان إمـا قتلـوا أو أرسوا، ويف 
ان مـع السـلطان صـالح الوقت نفسه ذكر بأنه أحىص عدد َمْن ك
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الدين، من الجند ويأيت بأرقام تنم عىل الكث� من املبالغة، فقـال: 
"إن الذين اقتحموا أرضنا كـانوا سـتة وعرشـين ألـف فـارس مـن 
حملة السالح الخفيف باإلضافة إىل راكبي اإلبـل ودواب الحمـل، 
وكان من هؤالء مثانية آالف من الجند العظام الذين يسمونهم يف 

أما الث�� عرشة آالف األخرون فكـانوا مـن ) ٩٤(بالطواشية. لغتهم
وكان هناك ألف مـن ) ٩٥(الفرسان العادي� املعروف� بالقراغالمية،

أبســل الفرســان يعملــون حرًســا خاًصــا لصــالح الــدين ويلبســون 
الحرير األصفر ويضعون الزرديات عىل صدورهم من نفس اللون 

انب آخر، ال نجـد مثـل تلـك من ج )٩٦(الذي يلبسه صالح الدين"،
الرواية عند الع�د الذي اِكتفى بعـد هز�ـة الجـيش األيـويب، إىل 
وصف حالة السلطان، فيذكر بأنه متكن مـن النجـاة بنفسـه مـن 
أرض املعركة ومعه قلة قليلة مـن الجنـد وكـان بـ� كـل مرحلـة 
وأخرى يتوقف عىس أن يلحق به َمْن متكن من الفرار من قبضـة 

يف حالـة يُـرىث لهـا بعـد أن فقـد مـا كـان معـه مـن  العدو، وهو
الطعام واملاء، ومتكن من االختباء عن أنظار العدو بعد أن دخـل 

وتجدر اإلشـارة إىل؛ أن القـايض الفاضـل كـان قـد  )٩٧(الليل عليه،
واألدالء  للبحــث عــن  )٩٨(خــرج مــع بعــض العــرب مــن الكنانيــة

فقـدم لهـم مـا السلطان ومتكن من العثور عليه وعـىل أصـحابه، 
 )٩٩(كانوا يحتاجون إليه من امللبس واملأكل، وانقذوا.

أما حال بقية الجند مَمْن كان مـع السـلطان، فـذكر العـ�د، 
، وأخيـه )١٠٠(بأن البعض منهم من أمثـال الفقيـه عيىسـ الهكـاري

ظه� الدين الهكاري، مع عدد آخر من الجنـد كـانوا قـد أضـاعوا 
بعـض الكهـوف، لكـن بعـض أهـايل الطريق وحاولوا االختبـاء يف 

املنطقة قد دل عليهم الصليبي� فأرسوا "وما خلص الفقيه عيىسـ 
وأخوه إال بعد سنت� بست� أو سبع� ألف دينار وفكاك ج�عـة 

ومَمْن أرس أيًضا ابـن أخـر لتقـي  )١٠١(من الكفار عنده من اسار"،
 الدين عمر كان يسمى "شاهنشاه"، بقي يف أرس الصليبي� حـوايل

 )١٠٢(ستة أعوام.
ويذكر الع�د بأن أول ما فعلـه السـلطان بعـد االنقـاذ، أنـه 

"وإذا هـم  )١٠٣(أرسل خرب سالمته إىل القاهرة مع بعـض النجـاب�
يقولـون، أبرشــوا فــإن الســلطان وأهلـه ســاملون وأنهــم واصــلون 
غا�ون، فقلت لرفيقي: ما برشـ بسـالمة السـلطان إال وقـد متـت 

ـة، وكـان كـ� حررتـه"، كرسة ومـا ثـم سـالمته ثـم عـاد  )١٠٤(نرص
السلطان مع بقية العسكر مَمـْن متكـن مـن النجـاة بنفسـه مـن 
الصليبي� يف معركة الرملة إىل القـاهرة، يـوم الخمـيس منتصـف 

م). وأكـد العـ�د بأنـه بعـد عودتـه ١١٧٨ه/  ٥٧٣الشهر، سنة (
� يف أرسل العديد من الكتب واملناش� إىل األمراء والقادة املسلم

ـا كيفيـة الهز�ـة،  املدن األخرى تطميًنـا لهـم عـىل حالتـه ومفًرس
وحثهم عىل الصمود، وأن تلـك الهز�ـة لـن تـؤدي إال إىل زيـادة 
ح�سه وح�س الجند اآلخرين يف قتال الصليبي� يف قوادم األيام 
"والغزوات تتصل وال تنقطع والطلبات للعدو بـإذن اللـه تسـهل 

  )١٠٥(لدين ترتفع وال تنخفض".وال متتنع وراية هذا ا
وعىل حد قول نيوباي فإن جيش صالح الـدين هـزم يف تلـك 
املعركة لكنه مل يتحطم، وذلـك يف إشـارة إىل أن السـلطان صـالح 

بل إن بعـض الشـعراء قـد  )١٠٦(الدين عاد أقوى بعد تلك الهز�ة.
نظموا قصائد شعر متجد توغلـه املنترصـ يف عسـقالن يف محاولـة 

 )١٠٧(مر هز�ة الرملة، مثل� فعل "ابن سـعدان الحلبـي".لتهوين أ 
ــد  ــيب الجن ــدما أص ــواطر، بع ــ الخ ــلطان كرس ــرب الس ــيك يج ول
ــدوا  ــفوفهم، وأن يفق ــأس يف ص ــن دب الي ــا م ــار، وخوفً باالنكس
معنوياتهم، وزع عليهم األموال، وأوصلهم بالهدايا، وعوضهم ع� 

قلوبهم ك�  فقدوا من دوابهم وأسلحتهم يف أرض املعركة، وطيب
 )١٠٨(ينبغي.

 

ةُ   َخاِمتَ

 يف خامتة هذه الدراسة تم تثبيت النتائج التالية:

اتبع ع�د الدين األصفها� طريقة كتاب االنشاء يف تدوين  •
الروايات املتعلقة مبعركة الرملة من خالل االِهت�م بج�ل 
اللفظ وتنسيق الحرف دون االِهت�م كث�ًا برواية الحدث 

 ؤرخ�.مثل بقية امل

الحظنا بأن الع�د قد ضبط توريخ الحدث رقميًا من خالل  •
التأكيد عىل تثبيت تواريخ حركات السلطان وخطوات 
عملياته العسكرية بإيراد التاريخ الهجري مفصالً يف أغلب 

 األحيان.

اثبتت الدراسة بأن الع�د حاول قدر املستطاع أن يوصل  •
بيشء من املوضوعية، النص التاريخي املتعلق مبعركة الرملة 

واالبتعاد عن املبالغات التاريخية، وما مل يتمكن التعرف 
عليه من إحصاءات األرقام، مل يحاول أن يخلق أرقاًما 
خيالية، ال تتطابق مع الواقع ك� فعل البعض من املؤرخ� 

 املسيحي�.

من خالل روايات الع�د لوحظ بأن من أسباب هز�ة  •
معركة الرملة، هي عدم معرفة السلطان صالح الدين يف 

السلطان بجغرافية املنطقة بصورة كب�ة، فضالً عن أنه مل 
يعتمد يف تلك الحملة عىل َمْن لهم الخربة الجغرافية يف 

 معرفة املعامل األساسية هناك.

ظهر من خالل الدراسة، أن الثقة الزائدة التي منحها  •
جب، السلطان لجيشه، وعدم متكنه من ضبط الجند ك� ي

دفعتهم إىل االِنسياح بأنفسهم إىل الداخل الصليبي، سعيًا 
وراء جمع أكرب كمية من الغنائم، م� سبب ذلك انقطاًعا 
كب�ًا ب� مركز القيادة، وبقية العسكر فحتى عندما اِحتاج 
إليهم السلطان مل يتمكن سوى جزء من الجيش اللحاق بهم 

 وهم يف حالة من الفوىض.

نظر أن معظم َمْن حددوا أسباب هز�ة اليشء امللفت لل •
السلطان تناسوا، بأن مسألة التعب واالرهاق الذي لحق 
بجند السلطان، خالل مس�هم الطويل من مرص إىل 
فلسط�، قد أثر كث�ًا عىل حركة الجيش، فضالً عن أن 
توغلهم غ� املدروس يف األرايض الصليبية زاد من ذلك 

ما واجهوا الصليبي�، وبعيدا ع� اإلرهاق أضعافًا كث�ة، فعند
كانوا يحملونه من أثقال، فإن حركتهم وحركة خيولهم 
كانت من البطء بحيث مل يستطيعوا اإلفالت من هج�ت 

 الصليبي� املباغتة.
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ك� تب� أيًضا من رواية الع�د وبقية املؤرخ� مَمْن تصدوا  •
اتهم ملعركة الرملة، بأن الصليبي� كانوا قد أخذوا احتياط

قبل دخول السلطان ألراضيهم، بل أنهم قد دفعوا الناس إىل 
ترك مناطقهم التي كانت عىل خط س� السلطان وجنده، 
فضالً عن أن القوات الصليبية كانت يف وضع نفيس ومعنوي 
أفضل، ناهيك عن أن قواتهم مل تكن تقل عن القوات 

نرش األيوبية عدًدا وإن كانت املصادر املسيحية تحاول أن ت
أرقاًما بعيدة عن الواقع التاريخي ألعداد جيشهم الذي قاده 
أكرث من عرشة من األمراء والقادة املشهورين، عدا وجود 
امللك بلدوين الرابع عىل رأسهم، ألنه من غ� املنطقي أن 
يشارك عدد من القادة عىل رأس حامية صغ�ة أو فرقة ال 

رشين ألف مقاتل تتجاوز الثالمثائة جندي، لقتال أكرث من ع
 أيويب.

عدم اِلتزام الجند بأوامر السلطان خالل االشتباك العسكري  •
كان من أهم العوامل التي أدت إىل هز�ة الجيش 
الصالحي، ووقوع عدد كب� من أمرائه وجنده أرسى يف يد 
العدو، م� اِضطر إىل تحمل أعباء مالية كث�ة لفكاك األرسى 

 الحًقا.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :َهواِمُش ال
: مدينة كب�ة تقع يف الداخل من أرض فلسط�، وكانت من الرملة) ١( 

املدن االسرتاتيجية يف حقبة الحروب الصليبية، تبعد مبسافة خمسة 
كم) عن الش�ل الرشقي من القدس، وهي  ١٥٠وعرشين ميالً (

مشهورة مبياهها ومواردها الزراعية وال سي� (الت�) الذي كان يصدر 
إىل بقية املدن واألقاليم، استعادها السلطان صالح الدين من منها 

م)، ١١٩١ه/  ٥٨٧م)، ثم هدمها سنة (١١٨٧ه/ ٥٨٣الصليبي� سنة (
تحسبًا ألي استيالء عليها من قبلهم. للمزيد يُنظر: ياقوت الحموي، 

النوادر ؛ ابن شداد، ٤٢٢ – ٤/٤٢١م)، ١٩٩٧، (ب�وت: معجم البلدان
، تحقيق ج�ل الدين الشيال، (القاهرة: ن اليوسفيةالسلطانية واملحاس

، دائرة املعارف اإلسالمية؛ هونيك�ن، مادة الرملة، ٨٠م)، ص١٩٦٤
 .١٩٦ – ١٠/١٩٣ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرون، (ب�وت: د/ م)، 

) عن س�ة حياة ومنهج ع�د الدين األصفها� وأسلوبه الكتايب ومصادره ٢(
ع�د الدين الكاتب : حكيم أحمد مام بكر، يف الربق الشامي، يُنظر

، رسالة األصفها� ومنهجه التاريخي من خالل كتابه الربق الشامي
م)،  ١٩٩٦اربيل، (اربيل:  –ماجست� غ� منشورة، جامعة صالح الدين 

 .٨٠ – ٥١، ٤٩ – ١٨ص 
 .١١/  ١٩)، ١٩٨٠) ياقوت الحموي، معجم األدباء، (ب�وت: ٣(
، تحقيق أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، بالوفيات الوايف) الصفدي، ٤(

 .١/١١٩)، ٢٠٠٠(ب�وت: 
معجم ؛ عمر رضا كحالة، ١١/  ١٩) ياقوت الحموي، املصدر السابق، ٥(

 .٣/٥٨م)، ١٩٩٣، (ب�وت:املؤلف�
، تحقيق: خريدة العرص وجريدة القرص) ع�د الدين األصفها� الكاتب، ٦(

 .٣٤ – ٣٣/  ٣م)،  ١٩٥٥(بغداد :محمد بهجت األثري، قسم العراق، 
الحياة ) عن املدرسة النظامية يُنظر: مريزن سعيد مريزن العس�ي، ٧(

م)، ص ١٩٨٧، (مكة املكرمة: العلمية يف العراق يف العرص السلجوقي
، مجلة سومر، املدرسة النظامية ببغداد"؛ مصطفى جواد، "٢٨٥-٢٦٣

 .٣٢٤-٣١٧، ص٢ج-٩م)، مج١٩٥٣(بغداد:
، تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هالل س� أعالم النبالءي، ) الذهب٨(

 .٣/٥٨؛ كحالة، معجم املؤلف�، ٣٤٥/  ٢١م)،  ١٩٩٢الرسحان، (ب�وت: 
، تحقيق ناظم ديوان ع�د الدين األصفها�) ع�د الدين األصفها�، ٩(

 .٦ – ٥م)، مقدمة التحقيق، ص ١٩٨٣رشيد، (املوصل: 
مرآة الزمان يف يُنظر: سبط ابن الجوزي، ) حول ترجمة ابن هب�ة ١٠(

؛ ابن ٢٦١-٢٥٥، ص ٢ق – ٨م)، ج١٩٥١، (حيدر أباد:تاريخ األعيان
، تحقيق إحسان عباس، وفيات األعيان يف إنباء أبناء الزمانخلكان، 
  ٢٤٤-٦/٢٣٠م)،  ١٩٦٨(ب�وت :

 .٣٦/ ٣، خريدة القرص) األصفها�، ١١(
 .٥٦/ ٣) املصدر نفسه، ١٢(
تاريخ األدب ؛ كارل بروكل�ن، ١٢/ ١٩، معجم األدباءت الحموي، ) ياقو ١٣(

 .٦/٥م)، ١٩٥٩، نقله إىل العربية عبد الحليم النجار، (ب�وت: العريب
: هو أبو الفضل محمد بن عبد الله موصيل ك�ل الدين الشهرزوري) ١٤(

م)، خدم ع�د الدين زنيك ١١٧٧-١٠٩٨ه / ٥٧٢-٤٩٢املولد والنشأة (
، بعدها قدم الشام فقربه نورالدين محمود وواله منصب حتى مقتله

قايض القضاة يف دولته، وشغل املنصب ذاته يف عهد السلطان صالح 
م). للمزيد عنه يُنظر: الع�د ١١٧٢ه/٥٧٢الدين االيويب حتى وفاته (

، تحقيق شكري فيصل، خريدة القرص(قسم شعراء الشام)األصفها�، 
، تحقيق أبو العرب يف خرب َمْن غربي، ؛ الذهب٢/٣٢٣م)، ١٩٥٩(دمشق:

 .٣/٦٣م)، ١٩٨٥هاجر محمد السعيد بن زغلول، (ب�وت:
، أعد الدارس يف تاريخ املدارس) حول املدرسة النورية يُنظر: النعيمي، ١٥(

 .٤٩٨-٤٦٦/ ١م)،  ١٩٩٠فهارسه إبراهيم شمس الدين، (ب�وت: 
حسان سعداوي،  ؛ نظ�١٤٩-١٤٨/ ٥) ابن خلكان، املصدر السابق، ١٦(

 .٢٠م)، ص١٩٦٢، (القاهرة: املؤرخون املعارصون لصالح الدين األيويب
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، تحقيق أحمد البيومي، عيون الروضت� يف أخبار الدولت�) أبو شامة، ١٧(
 .١٢٥م)، ص١٩٩١(دمشق: 

، تحقيق رمضان ششن، (ب�وت: د/ت)، سنا الربق الشامي) البنداري، ١٨(
١/١٣١. 

، تحقيق ضت� يف أخبار الدولت� النورية والصالحيةالرو ) أبو شامة، ١٩(
، تاريخ األدب؛ بروكل�ن، ٢٢٤/  ٣م)،  ١٩٩٧إبراهيم الزيبق، (ب�وت: 

٦-٦/٥. 
إمارة ؛ يوسف درويش غوا�ة، ٥/١٤٩) ابن خلكان، املصدر السابق، ٢٠(

 .٢٠م)، ص ١٩٨٠، (الكرك :الكرك األيوبية
، الذيل عىل الروضت�بو شامة، ) عن س�ة القايض الفاضل يُنظر: أ ٢١(

؛ ١٧م)، ص١٩٧٤تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثرا�، (ب�وت: 
القايض الفاضل عبد الرحيم البيسا� دوره هادية الدجا� شكيل، 

م)، ١٩٩٩، (فلسط�:التخطيطي يف دولة صالح الدين وفتوحاته
 .٣١٨-٢٥٥، ٢٠٣-١١٣،١٨٥-٣٩،٨٢-٢٤ص

 .١/١٨٥ابق، ) البنداري، املصدر الس٢٢(
، تحقيق مصطفى الحياري، الربق الشامي) ع�د الدين األصفها�، ٢٣(

 .٣٣/  ٣م)، ١٩٨٧(ع�ن: 
 .٣٩٨، ص ٢ق – ٨، جمرآة الزمان يف تاريخ األعيان) سبط ابن الجوزي، ٢٤(
، تحقيق الفتح القيس يف الفتح القديس) ع�د الدين الكاتب األصفها�، ٢٥(

؛ سبط ابن الجوزي، ١٠٦م)، ص١٩٦٥ة:محمد محمود صبح، (القاهر 
الجيش ؛ محسن محمد حس�، ٤٧٧املصدر السابق والجزء نفسه، ص

؛ بين� توهم ١٤)، ص٢٠٠٣، (اربيل:األيويب يف عهد صالح الدين
بروكل�ن عندما ذكر بأنه رافق السلطان يف كل حمالته، يُنظر: تاريخ 

 .٦/٦األدب، 
رص يف عنوان التواريخ وعيون الجامع املخت) ابن الساعي الخازن، ٢٦(

س� ؛ الذهبي، ٩/٦٤م)، ١٩٢٤، تحقيق مصطفى جواد، (بغداد :الس�
 .٢١/٣٤٩، أعالم النبالء

؛ الذهبي، املصدر ١٥٠/ ٥) ابن خلكان، املصدر السابق، ٢٧(
 .٢١/٣٤٩السابق،

- ٣١م)، ص١٩٨٧) الربق الشامي، تحقيق مصطفى الحياري، (ع�ن :٢٨(
سياسة صالح الدين األيويب يف بالد مرص نوري،  ؛ دريد عبدالقادر٣٦

 .١٧م)، ص١٩٧٦، (بغداد: والشام والجزيرة
(ب�وت  ، تحقيق عمر عبد السالم التدمري،الكامل يف التاريخ) ٢٩(

 .٩/٤٢٨م)، ٢٠١٢:
: مدينة وقلعة منيعة، تقع أمام أنطاكية، وهي مشهورة حارم) ٣٠(

نظر: ياقوت الحموي، مبواردها، وكانت من أع�ل حلب، للمزيد يُ 
 .٢/٢٠٥املصدر السابق، 

 ٢١٢/ ٤م)، ١٩٩٥، ترجمة حسن حبيش، (القاهرة :الحروب الصليبية) ٣١(
– ٢١٣. 

 .٣/٣١) الربق الشامي، ٣٢(
 .٣/٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥) املصدر نفسه، ٣٣(
، حررها يوسف صالح الدين األيويب: دراسات يف التاريخ اإلسالمي) ٣٤(

 .١٢٧-١٢٦)، م١٩٧٣ايبش، (ب�وت :
. ويوازن مع نصوص الع�د يف ٤٢٨/  ٩، الكامل يف التاريخ) يُنظر: ٣٥(

 .٤١-٣١/ ٣الربق، 
 .٣٢/ ٣) الربق الشامي، ٣٦(
: العامة تسميها بلبَيس، بينها وب� الفسطاط عرشة فراسخ بلبيس) ٣٧(

) كم، عىل الطريق املوجه إىل بالد الشام، يُنظر: ياقوت الحموي، ٦٠(
 .١/٣٧٧، لدانمعجم الب

: مستنقع لل�ء تفرغ فيه فضالت نهر النيل، يُنظر: وادي السدير) ٣٨(
 .٣/٣٢ياقوت الحموي، املصدر السابق، 

 .٣/٣٢، الربق الشامي) ٣٩(
 .٣/٣٦) املصدر نفسه، ٤٠(

 .٩/٤٢٨، الكامل يف التاريخ) ٤١(
 .٢١٣/  ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٤٢(
(تاريخ دولة األكراد)، تحقيق: موىس  تراكتاريخ دولة األكراد واأل ) ٤٣(

 .١٠٣)، ص٢٠١٠مصطفى الهسنيا�، (دهوك: 
، عربه عن الرسيانية، تاريخ مارميخائيل الرسيا� الكب�) ٤٤(

 .٣٣٩/ ٣م)، ١٩٩٦مارغريغوريوس صليبا شمعون، (دمشق:
، عربه عن الرسيانية الب� أبونا، (بغداد: تاريخ الرهاوي املجهول) ٤٥(

 .٢/٢١٧، م)١٩٨٦
 .٣٢/ ٣) الربق الشامي، ٤٦(
 .٣٢٩/ ٣) تاريخ مار ميخائيل، ٤٧(
 .٢١٣/ ٤) تاريخ الحروب الصليبية، ٤٨(
م)، ٢٠١١، (ب�وت:تاريخ الحروب الصليبية) محمد سهيل طقوش، ٤٩(

م)، ص ٢٠١١، (ب�وت:قيام الدولة األيوبية؛ عرب دعكور، ٤٥٢-٤٥١ص
١٦٧-١٦٦. 

 .٣/٣٢) الربق الشامي، ٥٠(
 .٣٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥١(
 .٣/٣٣) املصدر نفسه، ٥٢(
 .٣٦-٣١/ ٣) املصدر نفسه، ٥٣(
 .٤٥-٤٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥٤(
 .٤٢/ ٣) املصدر نفسه، ٥٥(
) هناك اختالف ب� رواية الع�د واملؤرخ� االخرين، حول توقيت ٥٦(

مهاجمة السلطان صالح الدين لعسقالن فذكرانه، نزل عليها يوم 
؛ ٣/٣٧عاء التاسع والعرشين من ج�دي األوىل) املصدر نفسه، (األرب

يف ح� ذكر ابن األث� بأنه هاجمها يوم (الرابع والعرشين منه)، 
؛ بين� أشار ابن كث�، إىل تثبيت الحدث يف شهر ٩/٤٢٨الكامل، 

البداية ج�دي األوىل مع إغفال اإلشارة إىل اليوم والتاريخ، يُنظر، 
؛ أما املقريزي، فقال بأنه هاجم ٢٩٧/ ١٣م)، ١٩٩١ت :، (ب�و والنهاية

عسقالن يف شهر ج�دي األوىل ومل يحدد التوقيت أو التاريخ أيًضا، 
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، (ب�وت: السلوك ملعرفة دول امللوك

م)، ويتفق النويري مع الع�د حول تاريخ الهجوم بقوله (فوصل ١٩٩٧
نهاية األرب يف عاء لليلة بقيت من الشهر)، إىل عسقالن يف يوم االرب

، تحقيق نجيب مصطفى فواز وحكمت كشيل فواز، فنون األدب
؛ لكن املرجح هي رواية الع�د األصفها� ٢٦/ ٢٩م)، ٢٠٠٤(ب�وت: 

 كونه هو األقرب للحدث.
 .٤٢٨/ ٩، الكامل يف التاريخ) ٥٧(
 .٥٣، صالنوادر السلطانية) ٥٨(
 .٤٦٢/ ٢، ت�الروض) أبو شامة، ٥٩(
، تحقيق ج�ل الدين الشيال، مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب) ٦٠(

 .٢/٥٩)، ١٩٦٠(القاهرة: 
: ويسميها ابن شداد الدارون، وقد اتبعها بالرملة عند الفتح الداروم) ٦١(

 .٨٠، صالنوادر السلطانيةالصالحي، 
عسقالن  : مدينة تقع يف أعيل الشام من ناحية مرص بينها وب�غزة) ٦٢(

 .٣/٣٨٨) كم، ياقوت الحموي، املصدر السابق، ١٢فرسخان (
 /. ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٦٣(
 .٣٧/ ٣، الربق الشامي) ٦٤(
 .٣٢٩/ ٣، تاريخ مار ميخائيل) ٦٥(
؛ دعكور، املرجع السابق، ٤/٢١٧) وليم الصوري، املصدر السابق، ٦٦(

 .١٦٧ص
 .٣/٣٧، الربق الشامي) ٦٧(
الحروب ؛ سامل محمد الحميدة، ٤/٢١٧صوري، املصدر السابق، ) وليم ال٦٨(

 .٣/٢٣٧م)، ١٩٩٣، (بغداد:الصليبية
) حول س�ة أرناط وموقفه من املسلم�، يُنظر: طقوش، املرجع السابق، ٦٩(

 .٤٦٩،٤٧-٣٧١،٤٦٧-٣٤٤،٣٧٠-٣٤١ص
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 . ٥٣، صالنوادر السلطانية) ٧٠(
 .١٠٣، صتاريخ دولة األكراد) ٧١(
؛ قاسم عبدة قاسم ٣٨-٣٧/ ٣، الربق الشاميدين األصفها�، ) ع�د ال٧٢(

 .٤٤-٤٣، (القاهرة: د/ت)، صاأليوبيون وامل�ليكوعيل السيد عيل، 
 .٤/٢١٦، تاريخ الحروب الصليبية) وليم الصوري، ٧٣(
 .٣٧/ ٣) الربق الشامي، ٧٤(
 .٣/٣٨) املصدر نفسه، ٧٥(
 .٢١٨/ ٤، تاريخ الحركة الصليبية) ٧٦(
 .٢١٩، ٢١٤-٢١٣م ٤صدر نفسه، ) امل٧٧(
 .٢١٨/ ٤) املصدرنفسه،٧٨(
 .٣٨/ ٣) الربق الشامي، ٧٩(
 .٣/٣٨) املصدر نفسه، ٨٠(
 .٤٠-٣/٣٨) املصدر نفسه، ٨١(
؛ مؤلف مجهول، املصدر السابق، ٩٧) ابن شداد، املصدر السابق، ص٨٢(

؛ يف ح� يهمل ستيفن ٢/٥٩؛ ابن واصل، املصدر السابق، ١٠٣ص
ة إشارة إىل دور أرناط كقيادي للجيوش الصليبية يف معركة رنسي�ن أي

، ترجمة السيد الباز العريني، تاريخ الحروب الصليبيةالرملة. يُنظر: 
؛ وافقه يف ذلك حميدة أيًضا، يُنظر: الحروب ٢/٦٧٣م)، ١٩٦٩(ب�وت: 

 .٣/٢٣٧الصليبية، 
ما أكد عليه ؛ وهذا ٢/٢١٧، تاريخ الرهاوي املجهول) الرهاوي املجهول، ٨٣(

 .٣/٢٣٧حميدة بدوره، يُنظر: املرجع السابق، 
، التكملة لوفيات النقلة) حول س�ة تقي الدين عمر، يُنظر: املنذري، ٨٤(

العرص األيويب قرن من ؛ منذر الحايك، ١/٢٩٢م)، ١٩٦٨(النجف:
؛ سازان حس� ١٠٣-٩٧)، ص٢٠١١، (دمشق:الرصاعات الداخلية

الدين عمر بن شاهنشاه األيويب: دراسة يف امللك املظفر تقي إبراهيم، 
–رسالة ماجست� غ� منشورة جامعة صالح الدين -س�ته وعرصه.
 .٩٥-٣٨م)، ص ١٩٩٤اربيل (اربيل: 

 .٣٩/ ٣، الربق الشامي) ٨٥(
 .٣/٤٦) املصدر نفسه، ٨٦(
 .٤٠/ ٣) املصدر نفسه، ٨٧(
 .٤/٢١٨) وليم الصوري، املصدر السابق، ٨٨(
؛ وقد وصف أحد الباحث� ٣٣٩/ ٣رسيا�، املصدر السابق، ) ميخائيل ال٨٩(

أنهم جميًعا رجال دين “ :التوجه الديني للمؤرخ� الرسيان بقوله
غالبًا ما �يلون إىل تفس� األحداث دينيًا انطالقًا من قناعات دينية 
وفق مبدأ الثواب اإللهي وعقابه". يُنظر: مهدي صالح السليفا�، 

 .٩٧)، ص٢٠١٢، (أربيل:ات املؤرخ� الرسياناأليوبيون يف كتاب
 .٥٣، صالنوادر السلطانية) ٩٠(
 /.١، السلوك) ٩١(
 .٣/٣٤٠، تاريخ مارميخائيل) ٩٢(
 .٢١٨/ ٤، تاريخ الحروب الصليبية) ٩٣(
: عىل حد قول لينبول أن الكلمة مأخوذة من طاووس وتعرب الطواشية) ٩٤(

ون من فئات راقية عن الشخص الجميل، وهو الخيص، وهم املختار 
وأصبح بعضهم قادة كبار يف جيش صالح الدين. يُنظر سعداوي، 

املعجم ؛ مجموعة من املؤلف�، ١١٣)، ص٤املرجع السابق، هامش (
 .٥٧٠م)، ص٢٠٠٤، (ب�وت :الوسيط

: وهم الصبيان أو الشبان من السودان، سعداوي، املرجع القراغالمية) ٩٥(
 .١١٣السابق، ص

 .٢١٩/ ٤، وب الصليبيةتاريخ الحر ) ٩٦(
 .٣/٤٠، الربق الشامي) ٩٧(
: نسبة اىل بني كنانة بن خز�ة، وتعود أصولهم إىل اليمن، الكنانية) ٩٨(

وهم منترشون يف مناطق مختلفة، ومن أشهر أرسهم يف مرص بنو 
ه/ ٥٤٥ج�عة قضاة القضاة، ويروى أنهم هاجروا إىل مرص بحدود (

مسالك األبصار يف م�لك لعمري، م)، يُنظر: ابن فضل الله ا١١٥٠

؛ ٤/١٨٦)، ٢٠١٠، تحقيق كامل سل�ن الجبوري، (ب�وت :األمصار
، تحقيق قالئد الج�ن يف التعريف بقبائل عرب الزمانالقلقشندي، 

؛ عمر رضا كحالة، ١٣٦-١٣٤م)، ص١٩٨٢إبراهيم الحياري، (القاهرة: 
 .٣/٩٩٦ م)،١٩٩٧، (ب�وت:معجم قبائل العرب القد�ة والحديثة

 .٤١/ ٣، الربق الشامي) ٩٩(
) حول ترجمة عيىس الهكاري، يُنظر: ابن شداد، املصدر السابق، ص ١٠٠(

، تحقيق عبدالحفيظ منصور، طبقات الشافعية؛ ابن كث�، ١١٧-١١٦
 .١/٦٦٦م)، ٢٠٠٤(بنغازي: 

 .٣/٤١، الربق الشامي) ١٠١(
 .٣/٣٩) املصدر نفسه، ١٠٢(
نجاب) وهو الشخص الذي يقوم بجمع لحاء : ومفردها (النجاب�) ١٠٣(

الشجر ألن نجب تدل يف اللغة عىل قرش الشجر وإزالة لحائها، 
، العداون الصليبي عىل مرصللمزيد يُنظر: جوزيف نسيم يوسف، 

 . ١٨٨)، ص٢)، هامش (١٩٨١(ب�وت: 
 .٣/٤٢، الربق الشامي) ١٠٤(
 .٣/٤٣) املصدر نفسه، ١٠٥(
م)، ١٩٩٣رجمة ممدوح عدوان، (دمشق: ، تصالح الدين وعرصه) ١٠٦(

 .٩٨ – ٩٧ص
) مل نعرث له يف املصادر عىل ترجمة، غ� أن ياقوت أشار إىل بعض ١٠٧(

أبيات من شعره ويصفه بشاعر عرصي أو معارص، سبيل املثال، 
 .٣/٤١٣، فامية، ٢/٢٧١دابق 

 .٣/٥٠، الربق الشامي) ١٠٨(
 


