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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط النشر في 
  مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة  تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث  إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي  م  على محك    ُيعرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  أصحابها،المجلة إلى  استلمتهاالبحوث التي  تعادال. 
 المجلة.  في للنشر جاهزا   بحثه يكون  أن بعد بحث نشر على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير   مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح  التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 .الـــخبراء
 المنشورة األعمال في  الواردة واالتجاهات اآلراء عن مسـؤولة غير المجلة. 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب
أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع  -1

 آخر.

بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في أي جهة يتعهد صاحب البحث   -2
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك  -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له.

بحث  تُ  -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 
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مطبوعا على ور يُ   -5 الحاسب  بثال (B5)  ق قدم األصل  منضدة على  نسخ ورقية  ث 
ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن  ، وأال   اتصفح  5عن  
نسخة إلى    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر  ا  محقق

 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

 ُيكتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6
 ُيرتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة.

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،  األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 .الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3ُتعتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث   10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت( ُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10
اللغوي.   -11 التدقيق  ُيعرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 

 .(إن وجدت)والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية 

( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
 للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 :الصفحة والطباعةخيارات 

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط  خط أجنبي خط عربي الفقرة 
 Simplified الخط  نوع 

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي 12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي  12 13 الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحثاألحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص 

 عادي  12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص

 عادي  12 12 الحواشي )أسفل الصفحة(
 عادي  12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية
 عادي  12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 

 عادي  12 12 القيم داخل الجدول 
 

 عربيةاألرقام:  خيارات: 
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة:

( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
  [.0.8وللصفحات الزوجية   0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(. 25×17.6العرض )و االرتفاع  - B5 حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(:5- 3- 1رأس الصفحة الفردية ) -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(:6- 4- 2)رأس الصفحة الزوجية  -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 . د. حسون ود. موسى ود. خليف

 :Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج 

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع  ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (.% المئوية )

ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح  -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
 ( من النمط الغامق على أْن يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
 أواًل: السلسلة العلمية 

 ثانيًا: سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية ثالثًا: سلسلة 
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 أواًل: السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث: -1

إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،  ◄
  :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

ا يكتبإذا كان   (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب، المؤلف منفرد 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 
 :مثال  .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا

 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون، 
 . فيه ما سبق يراعىفي مجلة علمية  اإذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنتأما إذا كان موقعا  على  ◄

 :  اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا
من  2002. .اليوسفي) وبيئية  اقتصادية  المتجددةجدوى  الطاقة  (. استغالل 

http://www.unep.org.bh 
تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع   -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجع المصادر و  -3

 األجنبية على النحو اآلتي:جع اجع العربية أوال ، ثم المصادر والمر ار ترد المصادر والم

 إذا كان المرجع كتابًا باللغة العربية: (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 : مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر.

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الكتاب  .  3ط.  علم  الرياض.  دار  الجامعي. 
 .السعودية
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 

Tokyo. Japan 

 إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي: -

والثالث،.... الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا . 2000)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر. ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة المصانع في  السمع عند عمال  غير   القلب ودرجة  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 

Tropical Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 
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 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنتتوثيق  (4

المقالة"، الموقع، ويوضع  "عنوان  اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. 
 تحته خط، مثال: 

باسل المتجددة(. ج2005)  .اليوسفي،  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة: ثانيًا: سلسلة اآلداب 
 في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش  دو  تُ 

 .ورودها في المقالوفق متسلسلة   ختامية 

 :Books الكتب- أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي: (1)

 ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط غامق( عنوان الكتابثم نقطتان ثم 

ثم مكان النشر، يلي ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/التحقيق أو الترجمة إن وجد
ثم الجزء الذي   ،ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

 ُأخذْت منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة:

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
بيروت، ط العلمية،  أو    55، ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي، دار الكتب 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:يُ البحث من نفسها 

 . 110إن وجد، ص   2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110 .وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي: متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد،: اسم المؤلف األخير

 : مثـــال
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج 

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع   ، تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  يإذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)

 . السابقةالخطوات 
إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة  (5)

 السابق نفسه.ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق:

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  : م(866هـ/ 252تيعقوب بن اسحق  الكندي )
 . 87-85، ص م1987  ،1ط طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج ، م 1990،  1ط

يحتوي على   (6) كتاب  لمؤلف في  مقاال   المرجع  كان  فيوثق  إذا  باحثين  لعدة  مقاالت 
 كالتالي:
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين  ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "...... مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     inمتبوعا   الكتاب  عنوان  ثم 
فاصلة، بعدها  اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها   الصفحة أو الصفحات  ثم،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،  ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة.

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الصناعة في السودانسيد نميري: "

 . 101-76ص  ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, p 76-101. 
الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،  بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 

 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام 

 :Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،   المنارة،  "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"،  محمد الطراونة: 
 . 151-113ص   ،م1996 المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-

151. 

 كاآلتي:   متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.  
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/ المرجع  هاداالستش   تإذا تكرر  (3) في صفحة نفسه  ات بصفه غير متتالية للمصدر 
 : تيكاآلتم التوثيق يالحقة من الرسالة 

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  ب يجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 العلمية. 

 and International  Official المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية - ج 

Institutions publication : 
، مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

التنمية االقتصادية:    الوطنية،، المطبعة  1975  –  1973وزارة التخطيط، األردن، خطة 
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان، 
 (:  2مثال )

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 50، ص14، جدول 1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90صفحة 

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 

,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلميةهــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:  -
  41البعثة النبوية إلى عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ  610هـ /  
 . 65م، ص  2011 /

 (.عامل معاملة المرجعتُ  )إذا ُنشرت الرسائل العلمية
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  Manuscripts :مخطوطاتال- و
رقم التصنيف، رقم الورق،  و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط  الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر
 مثال: 

م(: المقصد   1400هــ /    803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت    إبراهيم بن محمد بن عبدهللا 
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أاألرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.  اسم الجريدة، مكان الصدور،
 العمود األول.  3، صفحة م1993، حزيران 13  9268: الدستور، عمان، ع مثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records: قرارات المحاكم- طـ 
)إن   ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 ن وجد( ثم السنة. إوجد( ثم العدد )
 نقابة المحامين:مثال في حالة النشر في مجلة 

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/   383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 

163 1979. 
 

  Proceeding Conference المؤتمرات:وقائع 
المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  

 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكان انعقاد  تاريخ
 : مثال

التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام   عيسىعلي  
 . 1986كانون األول،  8-  6تحرير بله عمان األردن 

Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 
 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية: ثالثًا: 

 أواًل: المراجع العربية:
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد:- أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 نغلق بقوس هاللي(.ثم 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف،  
 : مؤلفان- ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، 

 ثم نغلق بقوس هاللي(.
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن،  مثال: )عاقل، 

 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . ( 57،  1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  - 2
واحد:- أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

ثم دار النشر  يتلوها فاصلة،  ثم رقم الطبعة  يتلوه فاصلة،  الكتاب  ثم عنوان  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
 ، دار العلم للماليين، بيروت.2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان:- ب
نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم عنوان الكتاب 
 بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
، دار العلم للماليين، 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت.
 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
ثم كنية   يتلوه فاصلة،  الثاني  ثم االسم األول للمؤلف  يتلوه فاصلة،  الثاني  كنية المؤلف 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه 

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 :مثال
، دار  2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول مالك،  -

 العلم للماليين، بيروت.
 المرجع المترجم:  - 3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  - أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج،  مثال
 وفق ما يلي:  في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم- ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته 
 بعد كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر.

 :مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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 الدوريًة أو المجلة العلمية:- 4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، 
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث 

 ية. في المجلة أو الدور 

 :مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية 1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير: - 5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد.
 : المث
األساسية عند معلم المدرسة   األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد، -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات:- 6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(  عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(  .... )في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 :مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  :  2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونيةُتعتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
ُتعتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو -ب

 الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 
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 ثانيًا: المراجع األجنبية: 
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد: - أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(.

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 :مؤلفان اثنان- ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من  ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف 
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(.
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثرأو ثالثة مؤلفين - ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

يتلوه فاصلة،   et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  - 2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
 المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة.

 مثال: مؤلف واحد:- أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 مثال: مؤلفان اثنان:- ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال:  : أو أكثرؤلفين ثالثة م- ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 
 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: - 3

Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 
 أبحاث المؤتمرات:- 4

Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 
 مالحظات هامة: 

 . اإللكترونيةكتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع تُ  .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث تُ  .2
 المؤتمرات ألفبائيا .

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث  تُ  .3
 المؤتمرات ألفبائيا .

............"  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيصيُ  .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة.

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا  .5
 دون وضع عالمات تنصيص.من التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية  مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا .6
سابق  المرجع  )الفي المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ُيكتب  

 . مثال:  (والصفحة فقط
 ( 57،  1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ُيكتب ألول  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف  كان 
 : مثال العام، ثم ُيكتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية:

 أن األفكار الالعقالنية........الخ. 1990ويعتقد ألبرت اليس 

 . كله ...( في نطاق البحث  4-3- 2-1ُتستخدم األرقام العربية ) .8

يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل  .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 .[( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم ) 

 
 :الشتراك في المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرةً  العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم  يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد    –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 

 

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي 

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 

 



 INDEX الفهرس /

 حتى من اسم الباحث  عنوان البحث  م
 36 1 علي رمزي زعيتر                                                      العمارة المدن ية العباسية في سوريا "انموذجا الرافقة"  1
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                                                      العمارة المدن ية العباسية في سوريا "انموذجا الرافقة" 

 علي رمزي زعيتر  إعداد:
 : طالب ماجستير في االثار اإلسالميةالرتبة العلمية

 أ.م.د هدى العبسي إعداد: 
 الرتبة العلمية: استاذة في تاريخ العرب والمسلمين المساعد

 جامعة ادلب -اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم  –قسم التاريخ 

 ملخص

 المنصور جعفر بوأ بناها         البليخ ،       بنهر   التقائه عند الفرات  ضفة على  الرافقة تقع          

 يحيط خندق على قائم بغداد، مدينة يشبه معماري  مخطط وفق ،م  772  /هـ155عام في

 القصور  من وعدد االمارة وقصر الجامع المسجد داخلها وفي بوابات، واربع وسورين بالمدينة

 .المنصور جعفر ابو  خلفاء الى تعود التي

 في الفرات نهر وقوع بسبب وذلك الفرس حدوة شكل له      أ ن  ب المدينة سور يتميز          

 من مبني وهو فصيل، بينهما يفصل الخارجي، من على أ  الداخلي  السور وارتفاع جنوبها،

 بلغ التي الدفاعية براجباأل مزود وهو والخارج، الداخل من جرباأل المطلي المجفف البن

 له عريض مقنطر مدخل ذا الشكل، مستطيل برج بغداد بوابة على ويحتوي  برج،74 عددها

 العقد)العباسي العقد عليه اطلق وقد مراكز، أربعة من قائم الجديد النوع من عقد شكل

 هذه ويعلو  زخرفيتان حنيتان العقد جانبي وعلى  مكسور، قوس ذات  قنطرة تعلوه  ،(الفارسي

 دائرية نصف أقواس تتلوها السفلى الحنيات من صفين من مؤلف عريض أفريز الواجهة،

 .بارز إطار األفريز ويحيط ثالثية، مفصصة أقواس تعلوها السفلى والحنيات
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 ه،ئوخلفا المنصور جعفر بوأ الى بناءها تاريخ يعود قصور على تحتوي  ها   ن  أ كما         

 الشرقية الجنوبية الجهة في ويقع المدينة بناء مع المنصور جعفر بوأ بناه البنات قصر ومنها

 بالشمس، المجفف الطيني اللبن هئبنا في  واستخدم الرشيد هارون  فيه قامأ و  الرقة مدينة من

 باتجاه أواوين   أربعة إلى ينقسم كبيرا مربع شكل للقصر الرشيد، هارون  عهد في  جرباأل  وطلي

 ضلعها طول الشكل مربعة مركزية باحة من الوسط في البنات قصر يتألف جنوب شمال

 لتصريف وفتحة ماء نافورة وسطه في ويوجد الشكل مربعة الزوايا عند براجأ ولها ،م100 نحو

 مياه. وبئر القصر خارج إلى المياه

 جنوب شمال باتجاه مستطيل شكل على بني والذي  "ج" القـصــر  على تحتوي  كما        

 الشمس، أشعة تحت المجفف اللبن مادة من مبنية م/117 ×106/القصر مقاييس وبلغت

 قسم :وهي عمرانية أقسام خمسة القصر لهذا مستديرة بأبراج األربع القصر زوايا ودعمت

 وتقع الخاصة الدور وهناك الغربية، الجهة في القصر مستطيل ضمن ويقع العامة الشؤون 

 الحدائق، الشرق  في تليهما الرئيسي، والشارع الخارجية القصر ومداخل المستطيل، وسط في

 الشمالية  الزاوية عند شيد الذي المسجد مثل السور، خارج يقعان فهما المتبقيان القسمان أما

 من بالقرب الغربي الجانب  في الواقع الحمام هو واألخير الخامس والقسم  للقصر، الغربية

 .اإلضافي  الباب

 اللبن، من سميكة جدران له الرافقة، مدينة من الشرقية الجهة في يقع الرشيد قصر    ن  إ      

 جهاته، من بثالث الباحات احاطت ،م40 وعرضه م70 القصر وطول ، م5.1 ارتفاعها

 .مركزية باحة حول المتصالبة ربعةاأل يوانات اإل مخطط حسب وبني

 المقدمة: 

http://www.discover-syria.com/bank/1576
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد أفضل الرسل           
 وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

كثر انتشارا، وأطولها األأوسع الفنون، و   المعماري من  الفن العربي اإلسالمي     ن  إ
ويزدهر قرابة ثالثة عشر قرن ابتداء من العمارة اإلسالمية عمرا، وقد بقي هذا الفن ينمو  

موية، ثم العباسية حتى بلغ جمال اتساقه  في عهد الرسول والخلفاء الراشدين مرورا بالدولة األ
، والعثمانية في والسالجقة في سوريا  سبانية،إفي  ندلسية  بداعه في الهندسة المعمارية األإو 

 ها.رجاء البالد التي خضعت لأكافة 

الم          الى بالد  شرقا  امتدت من الصين  التي  غرب غربا العمارة العربية اإلسالمية 
وتفصيالتها المبكرة الجميلة صناع ومهندسون من مختلف  ظهار دقائق فنها  إاشترك في  

 الجنسيات واألمم.

انتقال  رغم من  العلى  ف  ،يهدف البحث للدراسة العمارة المدنية العباسية في سوريا         
  أهملواوإن    ن بعدها الى بغداد, فإن العباسيينعاصمة الخالفة من دمشق الى الكوفة وم

فقد من سورية،    المنطقة الشرقيةالعناية بدمشق، فإنهم لم يهملوا بناء المدن والقصور في  
ستراتيجي يسمح  الن موقعها اال  حظيت منطقة شرق الفرات عناية خاصة من قبل العباسيين

هة الخطر البيزنطي على الحدود الشمالية للدولة اإلسالمية، واقتصادي يسمح بأن  لهم بمجاب
نهر   والنهري  البري  الطريقين  بواسطة  الشام  وبالد  العربية  الجزيرة  خيرات  على  يحصلوا 

 1الفرات.

العباسية في سوريا   العمارةعلى    هنا  لبحثا  اقتصروالتساع الموضوع                                 المدن ية 
ول  سبته في العصر العباسي األتكأا الذي  هألهمية المدينة ودور   ،قة (نموذجا الرقة ) الراف

همية البحث فهي نموذجا للعمارة العباسية  أ ال سيما فترة حكم هارون الرشيد, فمن هنا تنبع  
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في سوريا من جهة, وتبرز االمتزاج الحضاري والثقافي بين السمات والخصائص العمرانية  
وال الرافدين  بالد  في  سورياالعباسية  في  االموية  والخصائص  ماو   ،سمات  احتوت   دراسة 

سور    المدينة من قصور للعباسيين في الرقة وما احتوت من قاعات وغرف وحدائق واسعة و
 .  الشهيرة " بوابة بغداد" والبوابةشبه دائري يحتوي على ابراج دفاعية 

ومن           المصادر  بعض  على  البحث  و  أ اعتمد  الطبري،  تاريخ  األ ثياهمها:  ،           بن       ر 
  ,كانت كثيرة  العلمية التي تخدم هذا البحث، ولو                                            والي ع ق وب ي ، كما اعتمد على بعض المراجع

الحوليات   وخاصة  عليها،  الحصول  جدا  الصعب  من  كان  الراهنة  الظروف  بسبب  ولكن 
هم  أ تذكر مواسم التنقيب التي تمت في كل عام بعامه، ومن  ثرية وجمعية العاديات التياأل

ثار،  العمارة العربية اإلسالمية، سوريا المراجع التي اعتمدت عليها: موسوعة العمارة واأل
 نبع الحضارة. 

 موقع الرقة / الرافقة:  -1

بلد متصل   ،2وهي بلدة كبيرة على الفرات  ،الرافقة بفتح الراء وكسر الفاء والقاف        
بينهما وعلى الرافقة سوران  ،ثالثمائة ذراعالبناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار 

وقد  ،ولها ربض بينها وبين الرقة وبه أسواقها ،)بغداد( سالموهي على هيئة مدينة ال ،فصيل
كم عن 1تبعد الرافقة حوالي   ،3كثيرة الخير وهي من أعمال الجزيرة ،خرب بعض أسوارها

( من الشرق الى الغرب كم1،5يبلغ طولها حوالي ) ،الذي يقع على جانبها الجنوبي ،الفرات

 .4وكذلك من الشمال الى الجنوب

 سور الرافقة: -2
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ليفة أبو جعفر المنصور، وهو يشبه سور  أمر ببنائه مع المدينة الخ  ور الرافقةس         
وتم اكسائه باآلجر من  ،                                           بني السور من اللبن المجف ف على قاعدة صخرية ،بغداد الدائري 

تم   بالجص،  الداخل والخارج، كما    ، واآلجراكساء جميع أبراج السور الخارجي والداخلي 
 (.1) الصورة لسور على شكل نعل الفرس.والشكل العام ل

والشوارع      ن  إ         والرحبات  والفاصل  البوابات  حيث  من  بغداد  نمط  على  بنيت  الرقة 
  لوجود نهر الفرات   ست مستديرة الن الجانب الجنوبي مستقيموبالرغم من ذلك فالمدينة لي

 5وبقية الجدران تشكل حدوة حصان.

سورين، أحدهما داخلي، واآلخر خارجي، يربط بينهما فصيل، ويحيط  بمدينة  ال  تحاط
 74 ددهاوتدعمه أبراج بلغ ع، كم 5 بهما خندق عريض، يمأل بالمياه، يبلغ طول السور

 ، ويحيط م 16-15                        يبلغ  محيط  ك ل   منهاو ،                                                  برجا  لم  يبق  منها سوى ستة  أبراج  تم  ترميم ها 

  وعرض السور الخارجي يبلغ ، م5.8 وسمك السور الداخلي، 2ممليون   1.5 بمساحة تقارب

 ،قاعدةفي ال م 9.5 في األعلى ، ويتناقص الى م 15.9 اما الخندق فعرضه  (،م4و5)
 2،3 طيني ، وطبقة خارجية من االجر المشوي ، يبلغ سمكهايتألف من مركز من االجر ال

 م في األسفل ، وتضيق حتى تصل الى حوالي متر واحد في األعلى ، وتبلغ مساحة االجر 
  6.سم 12 – 11سم وسمكه 26 -24 المشوي 

وسور الرافقة كـ سور بغداد يأخذ في الضيق كلما ارتفع، وأساس السور من الحجر        
مزدوجة كجدران بغداد وبقايا الجدار الداخلي ما زالت بحالة    الرقة  سوارأ  وكانت  الكلسي،

 جيدة في الغرب والشمال ، واقل جودة في الشرق ، وهناك بضعة مئات منه في الجنوب 
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 في بعض أجزائه الشمالية الغربية محاطة بأبراج م10 رقية والذي يبلغ ارتفاعهالجهة الش   من

 (.2) الصورة  7.م 35 دائرية صغيرة على مساحات

                                                                               إن سور الرافقة ليس مزدوجا  من الناحية الجنوبية المطلة على الفرات، كما هو األمر         
في جهاته الثالث الباقية، بل أستعيض عن السور الخارجي في هذه الجهة بأبراج ضخمة 

سنة زال  الذي  والغربي  بغداد،  لباب  المجاور  الشرقي  البرجين  من  كل  "  1908"  قطر 
 فة وبين هذين البرجين تقع أبراج السور األخرى، بجانب بعضها البعض على مسا"  م15،6

 مطلية جميعها باآلجر" م 30 وتكون المسافة بين كل اثنين من تلك األبراج، " م 1500"

                         (                         4) الصورة  .8والجص

يقع في الجهة الشمالية ما زال    باببأن للمدينة  : م1908 سنةذكر العالم هرتزفيلد         
 ." 9                                                                  ى اليوم، وأعيد ترميمه من جديد، ويسمى باب " أورفة " أو باب " حر ان          قائما  حت

الرحالة ابن حوقل في معرض كالمه عن المهدية في تونس ولها بابان ليس   ذكر        
 10.ى سور الرافقةلهما فيما رأيته من األرض شبيه، وال نظير إال البابين اللذين عل 

باب بغداد الواقع في الجهة الشرقية تنحني إلى                                       ي شكل سور الرافقة استدارة  تبدأ من       
الشمال، ثم إلى الغرب، ثم إلى الجنوب، حتى تصل إلى الباب الغربي الذي زالت معالمه،  
وهو الباب المناظر لباب بغداد يكون السور في هذه الجهات الشرقية، والشمالية والغربية،  

 تأتي من الفرات وتذهب إليه، الداخلي                                                  مزدوجا  مؤلفا  من سورين، تفصل بينهما قناة مائية  
السور  المرابطون على  ي صيب  لئال  الرمي  سهولة  منه  الخارجي، قصد  من  ارتفاعا                                                                               أكثر 

 المرابطين على السور الخارجي، وبين السورين يقع فاصل . الداخلي جماعتهم 
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، ويتألف المدمكان السفليان من الجدار الرئيسي  ترتكز الجدران مباشرة على الصخر       
الجدار       ن  أويبدو    ،سم65 بيض، يشبه الجص، ويبلغ ارتفاع كل مدماكأمن حجر كلسي  

جر المشوي، مثل األبراج المغطاة  جر الطيني، لم يكن مغطى بطبقة من اآلالمؤلف من اآل
 (. 5)الصورة 11.سم55 جر المشوي بسماكةباآل

المشترك بينهما، الذي  هما ومطلة على الفصيل  أبراج السورين متقابلة مع بعضن  إ       
                                                                            شارع بين السورين، ويالحظ أيضا  أن المسافة بين كل برجين من أبراج السور الصغير   يكون 

تقارب من الداخلي، ما يشكلم35" إلى    " م20" الخارجي    " كما هي الحال في السور 
ان المباني،مراعاة في  أبعاد  قباب بيضاء    سجام  تعلوها في األصل                                                 إن  جميع هذه األبراج 

                                                                         جميلة أسندت إلى أعناق تزينها بعض الزخارف حسب فنون ذلك العصر، ويالحظ أيضا  
بالجص   بني  وقد  الشيء،  بعض  مائال   انحدارا   الخندق  على  ينحدر  الخارجي  السور                                                                              أن  

خندق، كما هو األمر في سور                                                         واآلجر، وبني أيضا  على شاكلة الحافة الثانية الخارجية لل 
                                                                                  بغداد تماما ، ولكن ما طرأ على الخندق من تبدل في بعض األزمنة العباسية المتأخرة، بدل 
بعض معالمه األصيلة، بعد إعادة نزع ما تراكم به من ترسبات الطين والجص الذي يحمله  

يط بالخندق من  الفرات إلى الخندق، وتبدو آثار تلك الترسبات بعد استخراجها من باطنه تح
 12.الخارج، وترافق استدارته حول السور

ابواب، اثنتان منها    ةنها شابهت بغداد في أبوابها، وبيوتها، وجعل للمدينة أربعأكما         
قع في الزاوية الجنوبية الشرقية، وكانت تباب بغداد" و   سمى "   ت  ،  ىاألول  ةكبيرة واألخرى صغير 

" باب الجنان" أو   ة وهيوالثاني13  ،                                         القوافل  متجهة  من بالد  الشام  إلى بغداد  ا            تنطلق  منه
 وهو برج دائري   وكان يقوم إلى جانب كل منهما برج مستدير، ،ويقع في الشمال باب حران
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وهنالك    ،م 8- 7 صما وارتفاعهأه كان     ن  أويبدو  ، م 7.8 عظيم، يبلغ نصف قطره حوالي

 (3)صورةال 14.بابان صغيران هما الباب الجنوبي والباب الغربي

 باب بغداد -3

هو من أهم اآلثار التي ما زالت قائمة في سورية، ويقع في الزاوية الجنوبية الشرقية           
ثالثة أرباع البوابة قد اختفى تقريبا، فإن الباقي يكفي ليمكننا      ن  أعلى السور الخارجي، رغم 

ت برجا  ن الواجهة متناظرة فال بد انها كانإتكوين فكرة واضحة عن شكلها األصلي و  من  
، ذا مدخل مقنطر جميل عريض، في وسط الواجهة م 14.5* 7. 18 مستطيال، قائم الزوايا

جانبي المدخل حنية قليلة العمق،  وكانت توجد على  م 11.3عه الحالي  الشرقية، ويبلغ ارتفا

ان، اما القسم تان اسطوانيتوطرفاها مقنطر  م12 وفي الداخل غرفة مستطيلة مقنطرة طولها
 بالكامل من االجر المشوي األوسط فمقنطر متصالب وبعكس البرج الكبير خلفها، فهي مبنية  

 (   6)الصورة 15.

                                      محاذيا  لبرج متصل بالسور، وفتحة الباب  م5.20 بارتفاع م7.57 عرض الواجهة       

ات قوس مكسور، وعلى جانبي الباب حنيتان زخرفيتان ويعلو  يعلوها قنطرة ذم 2.5 بارتفاع
تتلوها أقواس نصف   السفلى  هذه الواجهة، أفريز عريض مؤلف من صفين من الحنيات 
دائرية والحنيات السفلى تعلوها أقواس مفصصة ثالثية، ويحيط األفريز إطار بارز، وينفتح  

( و 7) صورةال 16.تعلوه قبة  الباب من الداخل إلى دركاه ضمن صيوان بعمق متر كانت
(8.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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جر المربع، سمك كل حلقة نصف متر، مما مبني من حلقتين من اآلعقد البوابة     ن  إ       
 يجعل العمق اإلجمالي حوالي المتر، فهو يجسد المثال األول من العقد المدبب في سورية،

نوع جديد قائم من أربعة مراكز، وقد اطلق عليه  هو انما ،ولكنه ليس من النوع ذي المركزين
ول استخدام له أن فيما اعتاد مؤرخو العمارة على تسميته بالعقد الفارسي، أل ،العقد العباسي

 (.9) الصورة 17نما في باب الرقة العباسي هذا.إلم يكن في بالد فارس و

لى المدخل إوهو يفضي  مدخل البوابة هذا هو الوحيد في الجدار الخارجي    ن  إ         
فالمهاجمون الذين تغلبوا على البوابة الخارجية عليهم ان يمرو  ،في هذه النقطة الداخلي

ن أقرب الحصن الكبير، وجانبهم األيمن معرض للنار من المتراس )حاجز السطح( قبل 

ن لدينا هنا نموذج ) ألى البوابة الداخلية، التي يشرف عليها أي إيتمكنوا من الوصول 
 18ب( فالمدخل المنحني )المنكسر( لم يتأصل بعد.المدخل الموار

يران عبر بالد إ فين القوس المدبب انتشر أ قوال الغربية التي تقولعلى األ وردا

عمليا في كل بناء في  يبدو والذي رن التاسعفي الق لى حوض المتوسطإنهرين ما بين ال
هذا القوس )الذي يعتبر فارسيا (  بنية الرقةأ في حيث يظهر  ،يرانإبالد ما بين النهرين و

قرب حدود إليران أميل ، بينما تبعد عن 100كثر من أنما ال تبعد عن حلب إألول مرة، و

و القريب من ألوحيد المعاصر ميال ، في خان  طارق حيث يوجد األثر ا 350اكثر من 
، باستثناء بالشكل اإلهليجي الساساني القديمقواس ذات صلة وثيقة ، األيرانإالمعاصر في 

التطور الذي بدا في سوريا في النصف     ن  إخر آس بمعنى أنها تظهر ميال قليل الى الرأ

 19.في نهاية القرن الثامن الإ يرانإفي  ثاني من القرن السادس لم يكن بادال
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قام في الرقة أنه أالى هارون الرشيد، الذي يعرف عنه ب ينسب هرتزفلد هذه البوابة
الى  وكل من القسمين الداخلي والخارجي ينسبان بالتأكيد م796 /هـ180في عام 

صبحت بحاجة أ م772 /هـ155بوابة بنيت عام    ن  أيبدو من غير المقبول و ،20المنصور

 المنصور. نسبها مع بقية األقسام الىألة أخرى دأية أونظرا لغياب  ،سنة24إلعادة بناء بعد 

 جرية للبوابة بغداد:الزخارف اآل •

خل، مزينة بتصميم هندسي مؤلف من أربعة قمة الحنية المقنطرة الى يسار المد
جر، حيث تظهر عناصر صلبان معقودة، وخمسة مربعات، والتصميم مصنوع كله من اآل

هذا هو اول مثال من هذا األسلوب المعروف  ،جرة واحدةآج وخلفيته كلها بعرض النموذ

ن يتطور بتعقيد أكثر في إيران فيما بعد أمحليا بالحزر باف )االلف حنية( الذي قدر له 
 (.                                       7)الصورة 21والنموذج مرفوع قليال بينما الفراغات مزخرفة بصفوف من المعينات الجصية.

، ويحتوي على المدخل المقنطرقسمت الواجهة ألغراض زخرفية الى قسمين: األسفل 

والمزخرف بسلسلة من الحنيات ، م4،4لى الذي يبلغ ارتفاعه عوالقطاعين الزائفين واأل
الثالثية الفصوص، ذات األطر المقنطرة بروافد قائمة على ركائز، مرتكزة على أعمدة صغيرة 

ستنتج وجود ييتوافق مع محور مدخل البوابة،  محور الحنية السادسة    ن  أنصف غائرة، وبما 
 (.6) لصورةا 22منها باألصل. 11

  القصور العباسية في الرقة / الرافقة. -4

ثار والمتاحف في التنقيبات األثرية التي قامت بها المديرية العامة لآل كشفت     
سورية خمسة من هذه القصور التي تدل الى مدى ضخامة القصور العباسية، كما تدل 
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الى األهمية التي اوالها الخلفاء العباسيون لبناء القصور ومدى الترف والبذخ في البناء إذ 
نقيبات                                                                                أرادوا لهذه القصور أال  تكون اقل عظمة من القصور الفارسية الساسانية، ولم تقدم الت

                                                                             األثرية دليال  قاطعا  الى اسم الخليفة الذي شيد هذه القصور ما جعل من الصعب إطالق 
 23والقصر المركزي.  D-C-B-Aاي اسم عليها لذا اصطلح على تسميتها 

     ُ       ِ                 قصر  البنات  )القصر العباسي(: -أ

 :التنقيبات -1

عن إظهار معالم  1982و 1977أسفرت اعمال الكشف التي جرت بين عامي           

خالل دراسة الخزف واألواني التي عثر تأكد من  م 1976 هذه المنشأة الضخمة، ومنذ عام

، العصر األيوبي عليها في الموقع أنه يعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر أي إلى
ا القصر لم يسكن بعد العصر األيوبي، ومن أن هذ المؤرخين وهذا يؤكد ما جاء على لسان

 24.المؤكد أنه هجر بعد حريق هائل شب فيه

                                                                             كشفت البعثة الوطنية العاملة في قصر البنات بمدينة الرقة امتدادا  كبيرا  لجدار          
أن الجدار الشمالي و ،ي المنشأة الخارجي يمتد من جهة الشرق إلى ما وراء سور الرقة األثر

هو الجدار الخارجي للمنشأة وقد وصلت الحفريات إلى عمق مترين فظهرت جدران داخلية 

ليس ضمن المربع األول ربما تكون ملحقات سكنية ملتصقة بالجدار الشمالي من الخارج و
كذلك ظهرت عدة آبار في المربع الثاني بشكل و ،من داخل المنشأة واألرضية مبلطة باآلجر

 25                                                        دائري أحدها مبلط باآلجر وربما يكون خزانا  مائيا  للمنشأة.

  تاريخ القصر: -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
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، التي تشكـل  اآلن  جزءا  من          د  في عهد  الخليفة  المنصور  مع بناء  مدينة  الرافقة  ي                                                                                         ش 
، قصر البنات في الرقة هوعا 12هارون الرشيد الخليف أقام فيه  ،              مدينة  الرقة   بستان                             ما 

يغلب على طابع بناء القصر، كغيره من آثار بالد الجزيرة في السلم وحصن في الحرب, 
هدم    الرشيد قد                                 لمجفف بالشمس والجص والخشب، ولعل  والفرات، استخدام اللبن الطيني ا

جزاء كبيرة من هذا القصر وأعاد بناءه باآلجر شأنه في ذلك شأن جميع المنشآت العمرانية أ

 26.د الرشيد بناءها باآلجرالتي تعود الى زمن المنصور في بغداد والبصرة والكوفة التي أعا

خدم هذا القصر كغيره من قصور العباسيين في الرقة منتجعا  صيف           ،                                                               است              يا  موقتا 
ثر عليها في  رض القصر التي تنتمي إلى عهد أ                                                ويستدل على ذلك من بعض النقود التي ع 

 27خلفاء هارون الرشيد.

المنشأة من النماذج المعمارية الفريدة من نوعها، من حيث الشكل  تعد هذه          
والتصميم، وقد تم استخدام عمليات تبريد وتسخين الجو ألول مرة في منشأة معمارية في 
"الرقة"، وللمنشأة مخطط مقسم إلى ثالثة مستطيالت متجاورة ذات نسق بديع، تحتوي نافورة 

ة بالجص، ومشغولة بشكل حنيات جميلةمياه، وجدران المنشأة م  (.10) صورةال.  28                                     كسو 

 وصف القصر معماريا: -3

المبكرة  الفترة العباسية هو أحد القصور العباسية الذي يعود بناؤه إلى قصر البنات          

رقة ، إن هذا القصر المعروف لدى أهل الالرقة الشرقية من مدينةويقع في الجهة الجنوبية 
شمال باب بغداد إلى الغرب من سور الرقة األثري وهو  م 400باسم قصر البنات يبعد 

بب بذلك ككل األوابد األثرية العباسية في منطقة الفرات مبني من مادة اآلجر ويعود الس
 (.11) الصورة 29لطبيعة المنطقة ومناخها.

http://www.discover-syria.com/bank/2128
http://www.discover-syria.com/bank/108
http://www.discover-syria.com/bank/1576
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 عن ويفصله جنوب شمال باتجاه يواناتإ أربعة إلى ينقسم        كبيرا          مربعا   المبنى يشكل         

 العمراني التوسع مع أزيل الذي الخالفة قصر العتيق بالجامع المعروف المنصور جامع

        (.12) الصورة   .للمدينة

 لتصريف وفتحة ماء نافورة وسطه في ويوجد بأكمله المشوي  اآلجر من مبني القصر         

 المنشأة هذه جدران على الموجودة اآلجر أشكال وتدل مياه وبئر القصر خارج إلى المياه

            ل الحقا  إلى      وحو   األيوبي العهد في د   د     ج   أنه إلى مختلفة بارتفاعات األساسات فوق 
 (.13) الصورة 30بيمارستان.

 إلى اعادو حيث البنات، قصر في التنقيب العامة والمتاحف اآلثار مديرية أتبد        

 يتجاوز كان أطالله ارتفاع أن بينت والتي القصر لهذا هرتزفلد نشرها التي والصور الدراسات

 خمسة إلى أربعة من يقارب ما التنقيب بعثة رفعت أن وبعد النوافذ من طبقات بأربع ،م10

 . 31المبلطة األرضية إلى وصلوا أمتار

يتألف قصر البنات في الوسط من باحة مركزية مربعة الشكل طول ضلعها نحو         
براج عند الزوايا مربعة الشكل ذات أواوين محورية موجهة نحو الخارج، تطل أ، ولها م100

 ألغراض جالء بكل تستخدم كانت التي ألواوينا هذه جانب الى يوجد وال أربعة، عليه أواوين

 رئيسي مدخل الجنوب في ويفتح للمعيشة، منها بد ال خرى آ غرف يأ والتشريفات االستقبال

 في واإليوان جانبيان ومدخالن أوسط مدخل، مداخل ثالثة مع خاصة واجهة ونشاهد مرتفع،

 بسيطان إيوانان فهناك والغرب، الشرق  في أما جانبية وغرف الشمالي لإليوان مناظر الوسط

 في أما حجرية أعمدة أربعة على تحمل إيوان كل أقواس كانت حيث ، الباحة على يطالن

http://www.discover-syria.com/bank/118
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 32ورواقين باحة على الصالة وتطل حجرتان، يهاجانب وإلى حجرة خلفها صالة الشمال أقصى

 (.  16( و)15( و )14) الصورة

 6×8وجود غرف وصاالت كبرى في الزوايا بشكل متناظر أبعاد كل غرفة يالحظ         
ن ما تهدم من القصر قد بقي على األرض وإأما بقية الغرف فتتوزع بشكل غير متناظر،  م

كان قصر يضم قاعة للعرش مغطاة شكل األجزاء العلوية من البناء,  رفساعد على تصو
لى إهمية كبرى بالنسبة أبقبة مسبوقة بإيوان مخصص للزوار العاديين وقاعة العرش تحوز 

 القصر.

وطرق عبر بوابات البناء تقع على  م 500للقصر سياج على شكل دائرة كاملة بقطر 

وكان  ،ن للبناء وظيفة معتبرة اي على جانب كبير من األهميةأالمحور الرئيس ما يوحي 
                                                                              هذا القصر كغيره من القصور المكتشفة في الرقة محاطا  باألسوار ذات األبراج العالية 

اء، وكانت تستخ دم كحصون وقالع زمن الحرب ومتنزهات ومواطن                                   تكتنفه الحدائق الغن 

خذ التهدم إليها طريقه منذ القرن الرابع فعاد معظمها مزارع وبساتين أسلوى زمن السلم ثم 
 .33كما نرى اليوم

جر المشوي، تغطي الجدران من الداخل، عبارة عن زخارف من اآل أما زخارفه فهي         

حاريب المتالصقة مع بعضها البعض لتشكيل القبة، حيث يكون سقف متمثل مجموعة من ال
تكون  الغرفة مقبب، والتي تحتوي أعمدة وتيجان، وتشكل هذه المحاريب االنحناءات، التي

 (.17) و رقبة القبة. الصورةأقاعدة 

 القـصــر "ج" في "الرقة" القديمة: -ب
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حراف في مع بعض االن ،باتجاه شمال جنوب بني هذا القصر على شكل مستطيل        
، مبنية من مادة 2م /1900، أي ما قدره /م/117× 106زواياه، وبلغت مقاييس القصر/

دار الواحد ، سماكة الج/ سم12×36×36/ها مس، مقاساتاللبن المجفف تحت أشعة الش

اج نصف مستديرة الشكل، يبلغ قطر الواحد ، تدعمه من الخارج مجموعة من األبر /م1،8/
، ودعمت زوايا القصر األربع بأبراج /م13والمسافة بين كل برج وبرج/، /م5،3منها /

، وهذا المقياس يقارب إلى حد بعيد مقاييس /م4،60/مستديرة الشكل قطر الواحد منها 

  (18) الصورة 34.أبراج قصر "الحير" الغربي

قصور          ن  يحاكي                                                          إن  هذا القصر فسيح في مخططه المعماري، كامل التنظيم يمكن أ         
دة في بادية الشام، كقصري "الحير" الشرقي والغربي، وقصر "المشتى"،  بني "أمية"                                                                       المشي 

 قصور األخرى.وخربة "المفجر"، وقصر "خرانة"، وقصر "عميرة"، وغيرها من ال

م الشؤون العامة ويقع ضمن مستطيل لهذا القصر خمسة أقسام عمرانية وهي: قس         
القصر في الجهة الغربية، وهناك الدور الخاصة وتقع في وسط المستطيل، ومداخل القصر 

الخارجية والشارع الرئيسي، تليهما في الشرق الحدائق، أما القسمان المتبقيان فهما يقعان 
لقصر، والقسم الخامس خارج السور، مثل المسجد الذي شيد عند الزاوية الشمالية الغربية ل

  35واألخير هو الحمام الواقع في الجانب الغربي بالقرب من الباب اإلضافي

من زاوية القصر الشمالية  " مدخالن شمالي وجنوبي، الشمالي يقع بالقربجللقصر "        
الغربية، واألخر يقع في الجنوب، ويعتبر الباب الشمالي هو الباب الرئيس، التصاله المباشر 

 بباحة القصر.



 2019لعام     2العدد                                      مجلة بحوث جامعة إدلب       

16 
 

أما الباب الثاني فيقع في أول الشارع المستقيم، الذي يخترق القصر من الجنوب          
، طرفاه م2،5إلى الشمال، وعلى جانبيه تقع غرفتين للحراسة واالستقبال، وعرض هذا الباب 

نصف دائري(، هما بذلك يشبهان برجي ( مدعمان من الخارج ببرجين لهما شكل مستدير
انة، ويؤدي هذا الباب إلى شارع داخلي ، يشكل محور م/5،5عرضه /                                                  مدخل قصر الحر 

ية الشارع بآجر صفت أرضاالتصال بين قسم الشؤون العامة، ودور السكن الخاص، وقد ر
  (19) الصورة   36.وهي ال تزال قائمة على أرضية الشارعمربعة الشكل، 

يحد هذا الشارع من الشرق الجدار الغربي للدور السكنية، وهذا الجدار مبني من         

مادة اآلجر المشوي، أما من الغرب فيحده حائط قسم الشؤون العامة، وهو مبني من مادة 
دخل اللبن المجفف تحت أشعة الشمس ومغطا بمادة الطوب، أما المدخل الشمالي، وهو الم

، إذ لم يبق منه سوى فتحة كبيرة عرضها الية الغربيةالزاوية الشم الرئيس القريب من

 (20) الصورة  ر الركائز الجانبية.، مع آثا/م12،60/

بعد أن أزال المنقبون األنقاض الهائلة من فتحة المدخل، عثروا على قطع كثيرة من         

                                                                               الكسر الجصية المزخرفة، والتي كانت تشكل أقواسا  تعلو البوابة الرئيسية، فهي تشكل 
بمجموعها أطر جصية منحوتة، بأشكال نباتية متنوعة مثل ورقة الكرمة، وعناقيد العنب 
                                                                                المحورين إلى أشكال مختلفة، ومتداخلة ومبسطة تضفي على اإلطار المزخرف منظرا  أخاذا  

 .37وجميال

 /م52/لباحة الكبرى مباشرة خلف المدخل الرئيس، تقع باحة واسعة بلغ طولها ا        

بمادة اآلجر، ، بما في ذلك األروقة الجانبية، وهذه الفسحة لم تكن مبلطة /م37/وعرضها 
ويرجح بأن  ،/سم24×24/باستثناء األروقة الجانبية فهي مبلطة بمربعات من األجر قياس 
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قبون تكون هذه األروقة قد كانت مسقوفة، ومزينة بأقواس عليها زخارف نافرة، وقد عثر المن
على كسر جصية كثيرة عليها زخارف وجدت بين األنقاض، وهي قد تعود لتلك األقواس، 

، وهو مكان مخصص للراحة والمتعة                                                                                   ويعتبر الرواق الغربي من أكثر األروقة جماال  وتنظيما 
  38والنزهة.

 ،م2،1سم*32مصطبة مشيدة ضمن الجدار ذات مقياس  /12/تم العثور على        

                                                                            أعدت خصيصا  للجلوس، وعلى جوانبها وسائد منحنية وبين كل اثنين من هذه المصاطب، 
توجد دعائم جدارية بارزة عليها زخارف جصية ذات أشكال نباتية مختلفة، كما عثر المنقبون 

، الذي يتكرر عدة مرات، وعلى ما "عبيد"                                            أيضا  على كتابة كوفية لم يتبين فيها سوى اسم 
ا مطلية يبدو أنه اسم ألحد البنائين الذين قاموا ببناء هذا القصر، كانت جدران هذا القسم كله

 .بطبقتين من الجص األسمر، وفوقه طبقة الجص األبيض

م الشؤون العامة، وهو بناء كبير له باحة كبرى قس :                          للقصر أيضا  أقسام أخرى مثل        
ة  تحيط                                                                            بها أروقة ومصاطب للجلوس لها زخارف بديعة، وبجوارها قاعات وممرات كبيرة معد 

الستقبال الزوار، وقسم الدور الخاصة التي تقع في وسط القصر، ويفصل بينها وبين قسم 

نشأ خصيصا  لتسهيل التجوال بين أجزاء القصر، وهذه الدور كل                                                                                الشؤون العامة شارع أ 
سية، وقد نظمت هذه الدور على شكل مستطيل، األسا سكنا يضم حاجاتهنها تشكل واحدة م

يضم ستة دور، تتألف كل دار من مجموعة من الغرف وصحن وبعض الممرات الضيقة، 

                                                                                   المؤدية إلى قسم المطابخ، ودورة المياه المتمركزة دوما  خلف الغرف الشرقية، لجعلها مع 
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 (ه الدور بحرف أبجدي                                                              المطبخ دوما  معاكسة لهبوب الرياح الغربية، وقد رمز المنقبون لهذ

 39(ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ع-  أ

 أسوار ضمن الحديقة وجود كان ومسجد، كبيرة على حديقة (جيحتوي القصر)        

بينما  ،القصر، وهي سمة من سمات القصور العباسية  أجزاء من       هاما         جزءا   يشكل القصر،
قلعة ومنفتحة على صحن نحو الخارج كانها حصن او  ةنغلقالقصور االموية فكانت م

 وذلك خاصة، عناية أولوها قد المهندسون      أن   وترتيبها تنظيمها خالل من ويالحظ ،داخلي

 على القصر من الشرقية الجهة في تقع وهي الظالل، ولتأمين النفوس، إلى الراحة لجلب

الصورة   .40م8000مساحتها بلغت وقد للقصر، الخارجي بالجدر محاط مستطيل شكل

(24) 

 عند للقصر الرئيس المدخل يمين على ويقع القصر، أجزاء أهم أحد المسجد أما        

 على المسجد هذا ويتألف ،م/13*3،5/ مقاساته القصر سور خارج الغربية الشمالية الزاوية

 وله ،سم/20*20/ مقاس اآلجر بمادة مبلطة أرضية له مكشوف رئيس صحن من األغلب

 41.القصر أرض عن       قليال   يرتفع وحرم الغرف بعض

يتألف الحرم من مستطيل يتوسط الجدار الجنوبي محراب مربع الشكل عمقه         
الطرفين أشكال أعمدة من الجص، وعلى جوانبها  ، تحيط به منسم/90/وعرضه سم/60/

للمسجد مدخل يقع في الجدار الشمالي مؤلف من  ،أشرطة جصية مزخرفة بأشكال نباتية
 ،سم/120*70/ثالثة أبواب كبيرة، تفصل بينها عضادات من الطوب أبعاد الواحدة منها 

                                                          يتكرر في أغلب المباني سواء  الدينية منها أو المدنية، التي  وهذا الشكل من العضادات



 زعيتر 

19 
 

        كما أن   ،سم/190/، ويبلغ عرض الباب األوسط وهو أكبرها "الرشيد"شيدت في عصر 

 .يضجميع الجدران بما في ذلك األرضية طليت بمادة الجص األب

 وترتيبها، نوعها من الفريدة القصور من أنه على تدل العمرانية، القصر تنظيمات     إن          

 بعد علىو ،(23)الصورة  .وزمانه عصره في المبتكرة المخططات من يعتبر مخططه      وأن  

 على اطلق قصور، ثالثة آثار عن الكشف تم بغداد باب من الشمال وفي مترات كيلو ثالثة

 كبير قصر وهو ،(م 842-833/هـ228-219) المعتصم قصر اسم القصور هذه أحد

 الرئيسي مدخله يقع الشمالية الجهة  وفي ، /م74/ وعرضه  /م168/ طوله يبلغ المساحة

 في تقع كبيرة حديقة القصر ويتقدم دائرية، نصف بأبراج مدعمة أبواب ثالثة من المؤلف

 42 .القصر من الشمالي القسم

  : الرشيد قصر -أ

 قائمة زالت ما اللبن، من سميكة جدران له الرافقة، مدينة من الشرقية الجهة في يقع         

 جهاته، من بثالث الباحات احاطت ،م40 وعرضه م70 القصر وطول ، م1،5 ارتفاع حتى

 (24( الصورة   43 مركزية باحة حول المتصالبة ربعةاأل يواناتاإل مخطط حسب وبني

 مامأ ،م 5*5 أطوالها بغرفة انبج كل من وتتصل م(7*15) االستقبال قاعة أطوال       

 مباشرة الفرات وادي على الجنوبية الشرفة تطل االقواس، ثالثية شرفة توجد االستقبال قاعة

 جصي بإطار مزخرفة القصر، من كبيرا قسما احتل الذي االستقبال قسم مداخل وجميع ،

 وليس المشوي  االجر من الجصية الزخارف هذه خلفية كانت ،الكرمة غصانأو بأوراق منقوش

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
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 غرف بينما القصر، شرق  الخدمة وغرف المطابخ تقع الجدران، بقية هي كما العادي، اللبن

 (25)الصورة  44.المطابخ شمال كانت النوم

 شعةأ تحت المجفف اللبن من مبنية وهي غرف، تقع القصر من الغربية الجهة في        

 ذات يضا،أ المشوي  باألجر مرصوفة رضيتهاأو المشوي، جراأل من بطبقة ومكسوة الشمس،

 لىإو الشرقية الحديقة لىإ يفضي البهو وهذا بهو، على تطل ،م5*5 بعادهاأ مربع، مسقط

 (26) الصورة .االستقبال قاعة

 مبني وهو القصر، من الشرقي القسم في القصر خدمة وغرف والحمام المطبخ يقع        

 وفةمرص رضيتهاأو المشوي، جراأل من بطبقة مكسوة الشمس، شعةأ تحت المجفف اللبن من

 القصر ساحة لىإ يؤدي ضيق بهو لىإ الغرف هذه تفضي مربع، مسقط ذات وهي بالبالط،

 )27)الصورة  .القصر وسط في االستقبال قاعة لىإو الداخلية،

 شعةأ تحت المشوي  اللبن من مبنية غرف، تقع القصر من الشمالي القسم في        

 مسقط ذات وهي بالبالط، مرصوفة رضيتهاأو المشوي، جراآل من بطبقة مكسوة الشمس،

 .المركزية االستقبال قاعة لىإ ثم ومن البعض بعضها لىإ الغرف هذه تفضي فقي،أ

    (28)الصورة

 تقع القصر من الجنوبية الجهة وفي الثالثة، جهاته من بالقصر الحدائق تحيط        

 من مبنية وهي السقف، تحمل التي الدعائم من بالطتين من مؤلف رواق يتقدمها بوابته،

 لك يتألف مستطيل، مسقط ولها المشوي، باألجر مكسوة الشمس، شعةأ تحت المشوي  اللبن

https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
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 مرصوفة رضيتهاأو ،(8) للعضادات اإلجمالي العدد ليصبح عضادات، أربع من صف

 (30()29) الصورة .الجنوبية الحديقة تقع الرواقيين جنوبي لىإو المشوي، بالبالط

 الخاتمة:

 من سماتها انتشرت التي المبكرة العباسية العمارة تجسد الرافقة مدينة في العمارة    ن  إ        

 حيث العباسي، سالمياإل العربي للحكم تخضع كانت التي المعمورة جاءرأ كافة لىإ ذلك بعد

 فتحات في انتشر والذي ، العمارة لهذه الرئيسية السمة يعتبر الذي العباسي العقد ظهر

 .والقصور المساجد جدران وفي القناطر، في العقود وفي البوابات،

 محافظة تزال ما التي بغداد بوابة ، الرافقة مدينة في الحضارة هذه مخلفات همأ من        

 العمارة في والتطور الرقي تجسد معمارية فةتح عن عبارة وهي ، ام نوعا قامتها على

 بينهما سوريين من لفأيت فهو ، بغداد مدينة سور يشبه الذي ورالس الى إضافة العباسية،

 جانبها لىإو ، الجامع المسجد على وتحتوي  ، بوابة جهة كل في بوابات ربعأ وللمدينة فاصل،

 .الخليفة قصر

 حيث خاصة، الرشيد هارون  عهد وفي عامة، العباسي العصر في الرافقة ازدهرت        

 اثني عن يقارب ما الرشيد هارون  وقضى ومصيفه، ومنتزهه و الرشيد عاصمة أصبحت

 .الرافقة مدينة في حكمه فترة من عاما عشر

 تعتبر حيث الجغرافي، موقعها منها أسباب لعدة كوذل كبيرة أهمية الرافقة للمدينة    ن  إ         

 طريق محطات من محطة كانت حيث الشمال لىإ الجنوب وبوابة الشرق  الى الغرب بوابة

https://ar.wikipedia.org/wiki/842
https://ar.wikipedia.org/wiki/842
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 الجزيرة سلة فهي الفرات، نهر على تعتمد التي الشاسعة الزراعية ومساحلتها التجاري، الحرير

 .عليها يعتمد التي الغذائية

 الجملونية السقوف ظهر ذلك جليا في مويةاأل بالعمارة الرافقة مدينةعمارة تأثرت 

 واألساليب التحصين في سيما ال الفارسية الساسانية بالعمارة تأثرت، كما الجامع للمسجد

 دمشق في االموية الحضارة من مزيجا الرافقة في العباسية العمارة دتع لذلك الدفاعية،

  .الحضارتين بين المتوسط اهموقع بسبب وذلك الشرق  في الساسانية والحضارة
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 ملحق الصور:

 

          الدائري. الرافقة سور (:2الصورة )         المستقيم    الرافقة سور(: 1الصورة )

الرافقة                                           مدينة مداخل أحد (:3الصورة)
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 بالمدينة      يحيط الذي الخندق(: 5الصورة )         الدائرية الرافقة أبراج(: 4لصورة)ا
 الرافقة في بغداد بوابة (: 6الصورة)
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       .الخارج من البوابة مدخل (:8الصورة)   بغداد واجهة في المحاريب (:7الصورة)
                                          الداخل   من البوابة مدخل (:9الصورة)
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   الشرق  جهة من المنشأة(: 11الصورة) .الساخن الهواء الستجرار فتحة (:10صورة)ال

 المتقابلة األربع االيوانات (:12الصورة )
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 الرئيسي والبه بين الفاصلة (: االعمدة14الصورة )  البنات قصر في لبئرا (:13الصورة)

 الشمالي االيوان:(15الصورة)  والجانب
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    المقببة الغربية الغرفة (: حنيات17الصورة)  .للمنشأة الجنوبي المدخل (:16الصورة)

 .الرقة في ج( (القصر (:18الصورة )
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 في التنقيبة االعمال  (:20الصورة) القصر)ج(. في التنقيبية االعمال  (:19الصورة)

 )ج(. القصر  (:21ج(.  الصورة )( القصر
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   القصر)ج(.  (:23القصر)ج(. الصورة) في التنقيب (: اعمال22الصورة)

 الرشيد قصر هارون  في تذكارية لوحة (:24الصورة)
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. الصورة  الشرقية الغرف (:26الرشيد. الصورة) قصر في المركزية الباحة (:25الصورة)
 الغربي القسم في الخدمة (: غرف27)
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 الصورة  الجنوبي والمدخل (: الحديقة29الصورة )    الشمالية الغرف (:28الصورة)
 .القصر سقف تحمل التي الدعامات (: 30)

   الهوامش الختامية:
،  م1991،  1عبد المعطي الخضر: تاريخ العمارة في العصور الوسطى، دار الحرية، بغداد، ط 1

 . 18، ص1ج

تح:   ،(: األنساب هـ562ت:  ،السمعاني )أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي 2
 . 28ص ،3، ج 1ط،   م1998 ،بيروت  ،دار الفكر ،عبد هللا عمر البارودي

ه(: معجم البلدان، دار الفكر،  626ياقوت الحموي) ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا،ت:  3
 .15ص ،3د.ت، جبيروت،  
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م،  1996،  1طتيبة، دمشق،  ك.كريزويل: االثار اإلسالمية األولى، تر: عبد الهادي عبلة، دار ق  4
 . 246ص، 1ج

(: تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، هـ310ت الطبري )البي جعفر محمد بن جرير الطبري،  5
 . 508، صم1992ج، 5، 1طبيروت، 

 . 246ص، مرجع سابقك.كريزويل:  6
 .246، صمرجع نفسهك.كريزويل:  7
  ، م1995، 1ط شريف يوسف: المدخل لتاريخ العمارة اإلسالمية وتطورها، دار الحرية، بغداد،   8

 . 90ص
 .91ص، مرجع نفسهشريف يوسف:  9

 .92صشريف يوسف: مرجع نفسه:  10
 . 247صك.كريزويل: مرجع سابق،  11
(: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، تح  هـ380ت المقدسي )محمد محمد بن احمد المقدسي، 12

 . 456م، ص1980، 1طغازي طليمات، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،  
 .  102، ص م1999،  2طمية، دار البشائر، دمشق،  عبد القادر ريحاوي: العمارة العربية اإلسال  13
 .102ص، مرجع نفسهعبد القادر ريحاوي:  14
 .  247ص، ويل: مرجع سابقك.كريز  15
 .102ص، يحاوي: مرجع سابقعبد القادر ر 16
 .102صعبد القادر ريحاوي: مرجع نفسه،  17

 . 247ص، كريزويل: مرجع سابقك. 18
 .248ص، كريزويل: مرجع نفسهك. 19
 .248صمرجع نفسه،  ،ك. كريزويل 20
 . 91ص، شريف يوسف: مرجع سابق 21
 . 249ص، كريزويل: مرجع سابقك. 22

 .19ص: مرجع سابقعبد المعطي:  23
 . 144م، ص1981، 31، مجمصطفى الحسون: الرقة وايام العروس، الحوليات االثرية 24
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: الرقة على الفرات الحفريات الراهنة في عاصمة هارون الرشيد، مجلة عاديات  ميخائيل ماينكة  25
 . 110م، ص1998، 9جحلب، 

 .92ص،  يف يوسف: مرجع سابقشر  26
 .93ص، مرجع نفسهشريف يوسف:  27
 . 113ص ، ماينكة: مرجع سابق ميخائل 28

 . 535ص ،م1999، 1طفاطمة جود هللا: سوريا نبع الحضارة، دار الحصاد، دمشق،  29
 . 535ص، مرجع نفسه : جود هللا فاطمة 30

 .114 ص، مرجع سابقميخائيل ماينكة:  31

 . 535ص، مرجع سابق: جود هللا فاطمة 32
 .535ص، مرجع نفسه: جود هللا فاطمة 33

 .116 ص، مرجع سابقميخائيل ماينكة:  34
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The Abbasid Civil Architecture in Syria "The Model of the 

Rafiqah / Raqqa" 
Al-Rafiqah is located on the bank of the Euphrates at the junction of the 

Euphrates River، built by Abu Jaafar al-Mansur in 155 AH، according to 

an architectural plan similar to the city of Baghdad، based on a trench 

surrounding the city and Sourine and four gates، inside the mosque and the 
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palace and several palaces belonging to the successors of Abu Jaafar al-

Mansur. 

The wall of the city is characterized by a horseshoe shape due to the 

occurrence of the Euphrates river in the south، and the height of the internal 

wall is higher than the outside، separated by a faction. It is built of dried 

coffee، painted with bricks from inside and outside. It is equipped with 74 

towers، Baghdad is a rectangular tower، with a wide arched entrance. It is 

a new type of contract of four types. It was called the Abbasid (Persian 

decade) bridge، topped by a arch with a broken arch. On both sides of the 

bridge are two ornate cherries. Of the lower girders followed by semi-

circular arches and lower curves Topped by three-pointed arches ، 

surrounded by a prominent frame. 

It also contains palaces dating back to Abu Jaafar al-Mansur and its 

successors، including the girls' palace built by Abu Jaafar al-Mansur with 

the city's building. It is located in the south-eastern part of the city of 

Raqqa، where Harun al-Rashid was built and used in constructing mud-

dried clay milk، The Palace of Girls in the center consists of a square central 

courtyard with a side length of about 100 m. It has towers at the corners of 

square shape. In the middle there is a fountain of water and a hole to drain 

the water outside the palace and a well of water. 

The palace was built in the shape of a rectangle to the north of the south 

and the dimensions of the palace / 106 × 117 / m were built of powdered 

milk under the sun، and supported the corners of the four palace round 

towers of this palace five sections of the building: In the center of the 

rectangle، and the entrances to the outer palace and the main street ، 

followed by gardens in the east، the remaining two are outside the fence ، 

such as the mosque that was built at the northwestern corner of the palace ، 

and the fifth section and the last is the bathroom reality In the west side 

near the b Extra. 

Al-Rasheed Palace is located on the eastern side of the city of Rafiqah. It 

has thick walls of milk، height of 1.5 m، and the length of the palace is 70 
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m and width 40 m، surrounded the patios with three sides، and built 

according to the plan of the four spoons crossing around the central 

courtyard. 
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 والخلفاء الراشدين  المكاييل والموازين في عصر الرسول 

 : المقدمة

       عربي    بعضها واألوزان الحجوم لقياس متنوعة وحدات        اإل سالم قبل العرب عرف

اع ،        الم د ،)   للكيل     جاورته, فاستعملوا       ال تي         الش عوب من مأخوذ وبعضها  صرف،          الص 

.  وغيرها (          والر طل ،            واأل وقي ة ،             والد ينار ،           الد رهم ،  (ن وغيرها (وللوز  القفيز ،           والمك وك ،

به وقد   امتازت  الذي  الجغرافي  الموقع  نموها    لعب  في  كبيرا   دورا   العربية  الجزيرة                                             شبه 

التجاري   ياالقتصاد الغرب   حيث,  السيما  إلى  الشرق  من  للتجارة  كناقلين  العرب  نشط 

استخدام   حتم على التجاروهذا النشاط التجاري    ,ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس  وبالعكس

 مكاييل وموازيين لتسهيل عملية التبادل التجاري باإلضافة إلى المسكوكات النقدية. 

 جنب      إ لى       جنبا                             االقتصادي  الذي كان سائدا   الجانب مبتنظي     ن ي   ع          اإل سالم جاء       ولم ا

       األ سس لوضع ،) االقتصاد (  واألوزان المكاييل ضمنها ومن                     الد يني  والس ياسي ، الجانب  مع

 المسلم          وليتمك ن األفراد ،  بين المعامالت للعدالة في         تحقيقا   الواضحة، والمعايير           الث ابتة،

والمعامالت والكفارات    كالزكاة والعقود وجه ،      أ تم على وواجبات فرائض من  عليه ما        أ داء من

   .  المال بيت موارد على         وحفاظا   والطهارة وجباية األموال

 ولما كان للمكاييل والموازين أهمية في حياة المسلم االقتصادية والدينية واالجتماعية 

على توحيد وحدات التعامل والمعايير لما يتعلق بأمور الشريعة اإلسالمية   النبي    حرص

اإلسالمية   ومعامالت فوضع القاعدة الشرعية التي يجب أن تسير عليها الدولة  من عبادات
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                                                                         الو ز ن  و ز ن  أ ه ل  م ك ة  و ا لم ك ي ال  م ك ي ال  أ ه ل  ا لمد ينة    ":   فقال  
 (i)    " عي الذي  وهذا الضابط الشر

 يجب التقيد به . 

        والس نة  بالكتاب           المتمث لة الكريمة نصوصها  طيات بين           اإل سالمي ة          الش ريعة ضمت وقد

 الذي الكريم القرآن في  جاء ما  واألوزان , منها  المكاييل  هذه  من كثيرة          أ نواعا            الش ريفة           الن بوي ة

      أل حد يجوز الو ,            الن بوي ة        الس نة في ما جاء ومنها   ، اإلسالمي للتشريع األول المصدر هو

 ولما األمر، هذا ولعظمة،          األ حكام من        الش رع به جاء لما تعطيل تغييرها في ألن تعديلها

                                       وتوع د المخالفين لذلك بالعذاب الشديد. وحقوقهم        الن اس ألموال      أكل   من فيه

                   أوال  ـ المكاييل : 

  ـ تعريف المكاييل:1

.    (ii)                                        ما ي كال به من حديد أو خشب أو نحوهماجمع مكيال وهو                    المكاييل لغة  : 

: فهي تقدير األشياء بحجومها تعامل العرب  (iii)                                          أما اصطالحا     قبل اإلسالم وبعده , وقد 

بالمكاييل ، وكانت هذه المكاييل كثيرة ، ويعد المد والصاع أساس هذه المكاييل ، فبهما  

 .(iv)                               ترتبط تقديرات المكاييل األ خرى 

 ـــــ تصنيف المكاييل:  2

وهي المستعملة منذ بزوغ فجر اإلسالم في إطار األحكام  المكاييل الشرعية الرسمية :   •

, وهي التي لها أهمية الرتباطها  الشرعية للدولة اإلسالمية , منذ أن أقرها الرسول الكريم   

بن اوقد حصرها    .  (v) بأحكام العبادات من وضوء واغتسال وطهارة وزكاة الفطر والكفارات
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  ( vi)سالم في ثمانية أصناف وهي )الصاع, المد , القسط , المدي , المختوم , القفيز , المكوك(

"  أما الدكتور صبحي الصالح  .  : القفيز والمدي واإلردب  فقال  إن وحدات المكاييل هي 

وهي الصاع والمد والمكوك    ويمكن أن نضيف إليها مصطلحات عرفت في زمن النبي

. سوف نتناول الحديث  (vii)"والفرق والقسط والمختوم والوسق والكر والكيلجة والويبة والجريب

 . عن أهم هذه المكاييل 

اعأ ــ    :       الص 

 صركال به الحبوب ونحوها ويتعامل به الباعة في األسواق منذ ع                 هو مكيال شرعي ت  

في   يستخدم  مكيال ألهل المدينةو هو  .  (viii) ة أمداد  وهو أربع  الخلفاء الراشدين    رسول   ال

والسوائل الجوامد  ,    ،كيل  الفخار  أو  المعدن  أو  الخشب  من  من    وبهويصنع  كثير  تقدر 

.ومقداره   (ix) وغيرها  األحكام الشرعية عند المسلمين من زكاة الزروع وزكاة الفطر وصدقتها 

حسابية نالحظ ما يلي :    وبعملية     (xi)أو أربعة أمداد بمد النبي    (x) أرطال وثلث    خمسة

 كغ.  2,176أي غ  2176=  544×  4      إذا    غ 544 أمداد , والمد =  4الصاع = 

        الم د :ب ــ 

، وهو مكيال شرعي منذ فجر اإلسالم  ومداد  ، دد     وم   ، أمداد على يجمع  مكيال هو

(  xii) ، ثم انتقل إلى باقي األقطار اإلسالمية بعد الفتوحات  شاع استعماله في المدينة المنورة

 بهما   يديه ومد  مألهما إذا المعتدل اإلنسان كفي ملء  أو ، وثلث رطل  أو ،   يقدر برطلين ،

 .   (xiii)          سمي مدا   وبه
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ما رواه أنس بن    للمد في الوضوء  ومن األحاديث الواردة حول استخدام الرسول    

   ( xiv) "يتوضأ بالمد , ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادكان النبي    عندما قال: "   مالك  

قال اإلمام مالك رحمه هللا : " زكاة الفطر بالمد األصغر    ,  تأدية الزكاة, كما أنه استعمله في  

                      تعادل صاعا  على إجماع                أربعة أمدادا     وكل   .(xv) وهو رطل وثلث ( "    ) أي مد رسول هللا  

 .   (xvi)أهل العلم

وهي المكاييل التي عرفها سكان األقاليم واألمصار واعتاد    المكاييل العرفية اإلقليمية : ــ  

يكون بعضها غير مستعمل أو    لذلكهم , و نأهلها التعامل بها على النطاق المحلي فيما بي

تتميز باختالف مقاديرها , وتتغير بتغير الزمان    غير معروف في األقاليم األخرى , والتي

 . وأهم هذه المكاييل : واختالف المكان , وحسب نظام الكيل في تلك البالد 

 :القسط .1

, وهو     (xvii) وهو مكيال , وجمعه أقساط وكلمة القسط مأخوذة من الحصة والنصيب 

ت   كانت  صاع  نصف  يساوي  إسالمي  وعسل     حص                                    مكيال  زيت  من  العينية  الجزية  به  ل 

 , ويوجد منه في العراق حجمان :   (xviii)وخل

ه     ن  أ                                              ويعادل وزنا  قدره ثالثة أرطال من السوائل , أي    وهو نصف صاع  القسط الصغير ❖

 . (xix)        لترا   1,2158= 

أنه   ❖ أي  الصغير  الكبير ضعف  الواحد          لترا    2,4316=  القسط  القسط  مصر  .وفي 

  ×   1/2=  القسط    فهذا يعني أن كل قسطين يساوي صاع .    لذلكيساوي نصف صاع , و 

 .        لترا   1,375القسط = ,   كيلو غرام 1,0875=  2175
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كل ذي أرض                                    أمراء األجناد أن يحصلوا خراجا  على   عمر بن الخطاب الخليفة وقد ألزم

زيت   وقسطي   , حنطة  أرادب  ثالثة  الدينارين  عسل                                              مع  خل               وقسطي         رزقا               وقسطي 

 . (xx) للمسلمين

 : المختوم  ـ  2

                                ألن األمراء جعلت على أعاله خاتما   ,                                          المختوم هو الصاع بعينه وإنما سمي مختوما   

 هللا  رضي           الخ د ري   سعيد أبي عن          البختري        أبي                                        مطبوعا  لئال يزاد فيه وال ينقص منه  عن

تون   :                 زكاة و الو س ق            أ و س ق            خ م س ة         د ون          ف ي ما        ل ي س  "      :قال          الن بي    إلى            ي ر ف ع ه   عنه         س 

 .   (xxi) "             م خ ت وما  

 :           المك وك  ـ  3

به , ألن أعاله ضيق ووسطه واسع،  و  إقليمي                                               وهو طاس ي شرب  مكيال عرفي 

العراق جاء    (xxii)ألهل  وعندما  الحجاز  بالد  في  واستخدم  اإلسالم  قبل  العرب  عرفه  وقد 

ويختلف مقداره    ؛  ضمن المكاييل المستخدمة في المدينة المنورة  اإلسالم أقره الرسول  

بينما يراه    (xxiii) بن سالم أنه يسع صاعين ونصفاباختالف اصطالح الناس عليه , ويرى  

ستخدم في أداء كفارة اليمين وزكاة الفطر  , وا   (xxiv)                            أبو منصور األزهري صاعا  ونصف

   .(xxvi)استخدمه في الغسل والوضوء  أنه    رسول هللا    ي عن,  وكما رو   (xxv)وزكاة األرضين

ـــر  ــ 4   :ق            الفـ 

،  (xxvii)               ستة عشر رطال    ثالثة صواع أو آصع أي ما يعادل مكيال معروف في المدينة وهو 

       لترا   8,25 ويساوي كيلو غرام   6,525=  2175 ×   3= الفرق وهذا يعني أن 
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ق ـ 5      :              العـ ـــــر 

القفة , والعرق مكيال للجامدات   ا                                             الع ر ق وجمعه عرقه وهي الضفيرة التي تخاط منه

يعرفه أهل الحجاز قبل اإلسالم وبعده :  ومنه عرق شرعي قدرته الشريعة بخمسة عشر  

=    2175×    15=  العرق الشرعي  ولذلك فإن  .  (xxviii)                                صاعا  , أو ما يعادل ستون مدا   

                                          العرق العرفي فهو مختلف المقادير فأحيانا     ا .  أم         لترا    41,25  ويعادل   كغ .  32,625

 . (xxix)          ين صاعا  ت                                       يكون مقدرا  بثالثين صاعا  , وأحيانا  بس 

  :   اإلردبـ 6

مكيال ضخم ألهل مصر , ويعتقد أن المصريين القدماء هم الذين وضعوه  ويضم  

              ن ربعا  , أو  يعشر كيله , أو أربعة وعشر   اثني                                        أربعة وعشرين صاعا  , أو ست ويبات , أو  

                                     .    ويقدر اإلردب أيضا  بربع نصاب أي    (xxx)         ن قدحا   ين ملوه , أو ستة وتسعيوأربع  يثمان

 .        لترا  ( 198) 

             د ر ه م ه ا العراق          م ن ع ت   :     هللا          رس ول         ق ال   :       ق ال   عنه هللا  رضي هريرة أبي عن 

ر              و م ن ع ت                  و د ي نار ه ا ،         م د ه ا        الشام                              و ق ف يز ه ا ، و م ن عت            ح ي ث        م ن              و ع د ت م                 و د ين ار ه ا           إرد ب ه ا        م ص 

           ب د أ ت م         ح ي ث      م ن                        ب د أ ت م و ع د ت م  
(xxxi)    بن العاص وضع الخراج على أرض مصر      ا  عمر      ن  إ, و

 .  (xxxii)                                             فجعل على كل جريب دينارا  وثالثة أرادب طعاما  

 :الجريب ـ  7

وعشرة    للكيل  مقداره أربعة أقفزة، و   وهو مكيال لألطعمة ووحدة قياس لألرضالجريب  

, وهو حدة قياس مربعة أو مكسرة , ووحدة كيل كبيرة , وكال الوحدتين    (xxxiii)رض  أللأقفزة  
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الجريب ثالثة آالف  وجملة مساحة انتا مستعملتين في بالد فارس والعراق قبل اإلسالم ,  ك

 .   (xxxiv)ئة ذراع وستم

 .(xxxv)                   ويعادل ستين صاعا   :الوسقـ   8

 :        الك ر  ــ   9

القفيز    ( xxxvi)قال ابن منظور : الكر : مكيال ألهل العراق  ,                             : الكر ستون قفيزا  

،        صاعا     12القفيز =  ،         قفيزا    60الكر =  .  (xxxvii)ثمانية مكاكيك , والمكوك صاع ونصف  

كغ    1566.72=     2,176×    720الكر =     ولذلك       صاعا     720=    12×    60الكر =  

 . لتر 1980 أي ما يعادل . 

 :   الكيلجةـ 10

المكوك صاع ، وإذا قلنا أن   لجكيل معروف ألهل العراق  , وجمعه كيالجة وكيا

,  غرام كيلو  3,264= أن المكوك يعني   افهذ,  (xxxviii)ونصف وهو ثالث كيلجات 

كيلو غرام ÷   3,264والمكوك ثالث كيلجات , بالتالي يصبح لدينا على الشكل التالي : 

 .         لترا   1,375وسعته = ,   كيلو غرام 1,088=  3

 :  القفيزــ 11

. وقد عرفه العرب قبل   (xxxix)وهو مكيال عرفي ألهل العراق وجمعه قفزان وأقفزة

من   كثير  في  ذكره  ورد  وقد  الحجاز  وبالد  المنورة  المدينة  في  استخدامه  وشاع  اإلسالم 

حيث جاء                              . وع مل به الخلفاء الراشدون  (xl)الروايات الشرعية والتاريخية عند المسلمين 

حين استخلص الواد بعث حذيفة بن اليمان   ر بن الخطاب  أن عم  "عن عمر بن ميمون  
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 على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلة قال الشعبي : فمسح عثمان

  (xli)                                               ن ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما  وقفيزا  يبن حنيف السواد فجعله ستة وثالث

   وذكر كثير من العلماء أن القفيز يسع ثمانية مكاكيك   , وقد اختلف في مقداره كمكيال,  "

ن ا                               رطال  بغداديا   , وللقفيز مقدار                               عشر صاعا  ويساوي أربعة وستين    يثناوهو ما  يعادل  

                              عشر صاعا  وكبير يساوي ضعف هذا   يثناأحدهما ضعف اآلخر , وهما صغير ويساوي  

   . (xlii)                               المقدار أي أربعة وعشرين صاعا  

 صنعت منها المكاييل : المواد التي ــ 

قتصادية  , فلذا ال بد من تناولها من نواحي  أثرية وفنية الى جانب األهمية االللمكاييل أهمية  

 عددة , من حيث المواد الخام , وطريقة الصناعة , وشكل المكيال وزخارفه: تم

 مكاييل من الخشب :   .1

الخلفاء الراشدين وذلك لوفرة األشجار  و   الرسول    عصر                      وهي األكثر شيوعا  في  

حيث يتم حفر الكتلة الخشبية  وتشد بمسامير ويصنع من    التي يصنعون منها المكاييل .

والطريقة الثانية هي طريقة رص الشرائح ؛  أسفلها طوق يحميها من االزورار أو الحصر  

فظ بشكلها  الخشبية بعضها بجوار بعض على هيئة مخروط ناقص وتشد بمسامير حتى تحت

وأسفله في الفتح والسعة    هالعام  , وقد  بين الشيزريبأن المكيال الصحيح هو ما استوى أعال

                                                                               من غير أن يكون محصورا   ) ضيقا  في الوسط ( وال أزور ) المائل , عدم استواء جوانب 

                                                                                المكيال (  وال بعضه داخال  وبعضه خارجا  وإن كان في أسفله طوق من حديد كان أحفظها   

من أساليب الغش و   .(xliii) , وينبغي أن يشد بالمسامير , لئال يصعد فيزيد , أو ينزل فينقص
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                                                                             في صناعة المكاييل أخذ قطعة من خشب فيحفرونها مكيال فيكون طولها شبرا  والمحفور 

,     (xliv)من داخلها أربعة أصابع  فيغتر الناس بسعتها وطولها وال يعلمون المقدار المحفور

عملوا عليها بأن يأخذوا لبن التين ويعجنه بالزيت حتى يصير في قوام  ومن الطرق التي  

 .  (xlv) المرهم , ثم يلصقه في داخل المكيال فال يعرف

 مكاييل من المعدن : .2

الخلفاء الراشدين الستغاللها في عمل و   هذه المكاييل نادرة الوجود في عهد الرسول  

هذا ال    وأدوات أخرى عن طريق إعادة صهرها وطرقها وتشكيلها أدوات معدنية أخرى ,  

 ) هو النحاس الجيد ( .   (xlvi)مغسل من الصفر فقد ورد أنه كان للرسول ها، ينفي وجود

هي طريقة الطرق والتي تتم بعمل الصفائح المعدنية  فوأما طريقة صناعة المكاييل  

                                                                        من النحاس األصفر أو األحمر ثم وضعها على قالب خشبي حفرت عليه الزخارف حفرا  

, وقد     (xlvii)                                                                               بارزا  أو حفرا  غائرا  ثم ندق هينا  وإذا كان المعدن لينا  فتستعمل طريقة الضغط

مصنوعان من صفائح نحاس أحمر    وجد مكيالن للزكاة  أحدهما صاع واآلخر مد , وهما

 .  (xlviii) للصاع  وهو ذو هيئة مخروطية , ونحاس أصفر للمد

 كاييل من الفخار :م .3

كانت تحمل فيها الضرائب العينية من كل بلد بمصر إلى دار الرزق بالعاصمة  

  اوهناك نوعان من الجرار وهم،  الفسطاط وأطلق على واحدة من هذه األواني اسم الجرة  

   :تلفين كمكيالين مخ

 .        قسطا  (24لرومانية وتحتوي على )ــ إحداهما كبيرة وهي تقابل الجرة ا1
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وكانت تختم هذه    وهي الجرة الصغيرة تحتوي على أربعة أقساط فقط  ,  : ـــ والثانية صغيرة  2

الجرار قبل إرسالها إلى دار الرزق وتميز بأختام خاصة تدل على اسم البلد الذي أرسلت  

 .    (xlix) منه  وهي عبارة عن خراج عيني  تسمى ضريبة الطعام

مهارة   كانت لذلكط و                                                            وكانت كل جرة من هذه الجرار تمثل مكيال  معينا  مقدرا  باألقسا

نع جيد سمحت السلطة المحلية في قريته بتسجيل اسمه مع فائقة لضبط سعة الجرة من صا

 .  (l) اسم بلدته على هذا النوع من المكاييل الفخارية

 مكاييل من الزجاج  :  .4

اكتشف اإلنسان الزجاج منذ أمد بعيد واستخدمه في صناعة بعض حاجياته , وقد 

آلنية من الزجاج حيث روى عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :     استخدام الرسول  ورد  

تتألف المكاييل الزجاجية من أوان يميل  .   (li) "                        ق وارير ي شرب  ف يه          قدح    كان لرسول هللا   "

 .(lii) لونها إلى اللون األخضر الفاتح أو المائل إلى الزرقة بصفة عامة 

وفي متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة يوجد أربعة عشر مكيلة كاملة وواحدة منها محددة  

أنه لم يعثر          علما    .    (liii)( وهي تعد أقدم المكاييل في العالم اإلسالمي  هـ  88التاريخ بسنة )  

وزمن الخلفاء الراشدين . وهي عدة أشكال   على مكيال يرجع في تاريخه إلى زمن الرسول  

سطوانية ذات قاع  أشفافة على هيئة  وهي مكيلة زجاجية رقيقة    مكيلة زيت بفلس :منها :  

مستدير , ولها مقبض من الزجاج الرقيق يلتصق من أعاله بفوهة المكيلة وأسفله  بالقرب 

منتصف البدن وللمكيلة ختمان أحدهما على يسار المقبض  والثاني قرب حافة الفوهة  من  

مكيلة من الزجاج الرقيق ,  وهي    :                           ومكيلة أخرى أيضا  بفلس    .  (liv) في مواجهة المقبض  
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على هيئة مخروط  ناقص بقاعدة كروية , ولها مقبض من الزجاج الرقيق يلتصق أعاله 

بالبدن عند الرقبة , ويوجد ختم من الزجاج ملتصق بالشفه العليا للمكيال بشفة الفوهة وأسفله  

إلى يمين المقبض  , ومن المالحظ للمكيلين وجود ضمن الختم تحديد لسعر زيت كل مكيلة 

 .   (lv)بفلس

 :  األوزان  وأنواعهاــ         ثانيا  

 األوزان الشرعية :  

               األوزان األ خرى  معرفة تدور  عليهما                                               ي عد  كل  من الد رهم والد ينار أساس األوزان , و 

وعندما جاء اإلسالم أقر  مضاعفاتهما ، من كانت أم األوزان من أجزائهما تلك أكانت سواء

الموازين التي كانت موجودة في العصر الجاهلي ، وقد عرف العرب على عهد  الرسول 

والخلفاء الراشدين العديد من األوزان أهمها عشرة أنواع : القيراط ، و الدرهم ،   رسول هللا 

 والدينار ، والمثقال ، والدانق ،  واألوقية ، والنش ، والنواة ، الرطل ،   القنطار .  

 القيراط :ـ  1

قال ابن منظور : القراط , القيراط من الوزن , وهو نصف دانق , وجمعه قراريط ,  

وأهل    وهو جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البالد ,وهو ثالث حبات شعير,

 أهل عرف في القيراط أن    :الزبيدي , وذكر  (lvi)من أربعة وعشرين       ا  الشام يجعلونه جزء

 .   (lvii) سدس ربع مكة

 . من الجرام 2125,0القيراط  = , فيكون وزن         جراما   4,25الدينار =  وزن 

 الدرهم : ــ  2
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بالوضع  ,   بالعرف ال  وهو أنواع :  وهو اسم لمقدار  من الوزن , وتعيين مقداره 

وزن الدرهم منها أربعة دوانق  ، ويقدر    السوداء الوافية ووزن الدرهم ثمانية دوانق ، والطبرية 

، وبعضهم قال أن درهم مكة كان ستة دوانق ، و أن عدد حبوبه (lviii)  جرام  2.975بـ  

خمسون حبة من الشعير المتوسط الحسن غير المقشور بعد أن يقطع من طرفيها ما امتد  

ة واإلسالم ما  وخرج عن خلقتها والدليل على استعمالهم حب الشعير في أوزانهم في الجاهلي

 قاله الشاعر :

                                                               جزى هللا عنا عبد شمس  ونوفال            عقوبة شر   عاجال  غير آجل  

 ( lix)                                                                  بميزان صدق  ال يخس  شعيرة              له شاهد  من نفسه غير عائل  

 الدينار :ــ  3

اسم أعجمي معرب أدخلته العرب في كالمها مدخل أسماء األجناس , وأصله دنار 

, ويقال للدنانير , الهرقلية وتنسب إلى هرقل (lx) عه دنانير , وتعينه بالعرف ال بالوضع  , وجم

 عظيم الروم ألنها كانت تحمل إلى العرب من بالد الروم , وكانت العرب تسميها الهرقلية . 

النبي  أما عن وزنها فقد    ،    روي عن جابر أن  الدينار أربعة وعشرون قيراطا    :                                       قال 

                                         ، و يساوي درهما  وثالثة أسباع الدرهم ، أي   (lxi)والدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير

 . (lxii)    ا  جرام 4.25كل سبعة دنانير تساوي عشرة دراهم  ويساوي 

 النواة :  ــ  4

   (lxiii)وهي اسم لما زنته خمسة دراهم , فهي على هذا ثمن أوقية وهي خمسة دراهم ,

 فقال أبو العباس رضي هللا عنه : وقيل كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم .فتكون 

ة نواة ة ونواة,           غراما   14,875غم  = 2,975×   5=           الن قدية        الفض    5=         كيال          الفض 
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عوف  بن         الر حمن عبد إن:نهع هللا  أنس رضي .  عن         غراما    15,85غم =     3,17×  

                                 بشاش العرس  , فسأله , فقال : إني   امرأة على وزن نواة فرأى النبي    تزوج عنه هللا  رضي

 (lxiv) تزوجت امرأة على وزن نواة 

         الن ش  :ــ  5

 ، دراهم خمسة  وزن    :، وقيل درهما عشرين وزن  هو :وقيل ، ذهب من نواة  وزن 

 النش فيكون  ،  أوقية نصف هو :وقيل ،  درهما  أربعون  :، واألوقية أوقية ربع هو وقيل

, جاء في الحديث عن عائشة رضي هللا عنها     (lxv)نصفه  :، ونش الشيء درهما عشرين

                                                                              : كان صداق النبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا  , هو نصف أوقية 

 . (lxvi)                    , وهي عشرون درهما  

 األوقية :  ــ 6

أواق  اسم لمقدار من الوزن , وتقديره بالعرف ال بالوضع ,  وزنها فعلولة ,  وجمعها

 باختالف األوقية ,  وتختلف  ( lxvii)مثاقيل سبعة يزن  ما  أو  ، درهما أربعون  = األوقية , مقدار

 40بالجرامات =   األوقية مقدار , فيكون   جراما 3,17 =الدرهم إن البالد, وحيث اصطالح

        ل ي س   :       ق ال أنه     هللا   رسول عنه عن هللا  رضي جابر , عن  جراما 126,8=  3,17× 

 صدقة،       اإلبل        م ن        ذود   خمس  دون         ف يم ا          و ل ي س   صدقة،         الورق        م ن          أواق   خمس  دون         ف يم ا

 (lxviii)صدقة           من الت مر       أوسق   خمسة دون         ف يم ا         و لي س  

 القنطار :ـ 7
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 يوزن  الذي للمعيار اسم هو :المال , وقيل من الكبيرة العقدة وهو ، معيار القنطار

.      (lxx) "                                         الكتاب من ا ن تأ منه بقنطار يؤده ا ليك           ومن أ هل    ", قال تعالى :    (  lxix) ,    الرطل هو كما به

    (lxxi)  "  والقناطري املقنطرة من اذلهب والفضة   ":             وقال أيضا  

 ما ذلك يؤيد أوقية ألفا عشرة اثنتا بأنه    هللا  رسول , عنويقدر القنطار  = ألف أوقية   

 جراما ١٢٧ =األوقية إن لمقداره . وحيث تعظيما عن القنطار وتعالى سبحانه  هللا  ذكره

=    127×    12000  =بالجرامات القنطار مقدار  فيكون  . قريبا  ذكره يأتي حسبما

 . جراما  1524000

 .  (lxxii)    ا  جرام 382.5                              ئة وثمانية وعشرون درهما . أي  وهو م          الر طل :ــ  8

 المثقال : ــ  9

لما له ثقل صغير أو كبير , إال    اسمو مثاقيل  ,   وجمعه ، قدره معلوم وزن  المثقال

يا بني إنها إن تك مثقال    ":      عرفه غلب على الصغير .  وفي القرآن ، قال تعالى     ن  أ

 من ذرة مثقال  قلبه في من  النار يدخل ال     الحديث قال , وفي  (lxxiii)  حبة من خردل " 

 أسباع درهم وثالثة درهم   :هو المثقال ذرة , وزنة  وزن  أي  ذرة مثقال  , ومعنى   ( lxxiv)إيمان

 يساوي  البغدادي الرطل به قدر الذي المثقال , وزن    (lxxv) دراهم عشرة =مثاقيل سبعة وكل .

/     ٣ =المثقال وزن  , فيكون " جراما ٣,١٧ يساوي  عليه بناء الدرهم , وأن  جراما ٤,٥٣

 .   (lxxvi)        جراما  4,52   =3,17×  17

 الحبة :ـ  10



 2019لعام      2العدد                                     مجلة بحوث جامعة إدلب       

52 
 

 ، ودرهم النقد ودرهم ، الدينار من كل أجزاء من هي التي الصغيرة الوزن  وحدة

 كالماس ،الكريمة واألحجار ، والفضة ،  الذهببها   يوزن  صنجة وهي. الكيل ومثقال الكيل

 نهاوز  يحررون  المسلمون والمحتسبون  الفقهاء كان  وقد. االستعمال قديمة  واللؤلؤ , وهي

 حبة ئةم الدينار أن على الحنفية فقهاء ، وأجمع  الخردل أو القمح بحب أو الشعير بحب

                " فال تظلم نفسا  الشعير , قال تعالى :   نفس من حبة سبعون  الدرهم وأن الشعير حب من

 .    (lxxvii)                                     شيئا  وإن كان مثقال حبة من خردل"

ــتخـدمـة وذلـك لـدقتهـا مثـل الق طمير وهو                                                                                وهنـاك أوزان كـانـت معروفـة ولكن غير مســــــــــــ
ڦ  ڦ   ڄ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ،    (lxxviii)القشــــــــــــــرة الرقيقــــة على نواة البلح  

ڇ  ڇ    ڇڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇ

             وهناك أيضـا  ،  lxxixچڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڌڍ  ڍ  ڌ

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ النقير وهو النكتة في النواة ، 

وعرفوا ،   ) lxxx)  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ                                  أيضــــــا  الفتيل ويقدر بســــــت نقيرات  ،

الــــــــقــــــــطــــــــمــــــــيــــــــر    lxxxiچۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى    ۋۋ ــاوي  ويســـــــــــــــــــ

والنقير       ا  جرامــــ0.00000276 والفتيـــــل       ا  جرامــــ0.00001656،   ،0.00009936  
 .(lxxxii)    ا  جرام

                                                                               وقد عرف العرب الوز ان ، وهو الذي يقوم بعملية الوزن ، و كان في الســـــوق وز ان يزن      

 .  (lxxxiii)هو الذي يزن  لرسول هللا                                          للناس بأجر ، وغالبا  ما كان بالل الحبشي 
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 الخاتمة:  

أنه كان للحضارة اإلسالمية باع طويل في علم    دراسته تبين لنا  تخالل ما تممن   

إبداعه بما يتالءم مع                                                               المكاييل والموازين ، اقتبست بعضها من األمم األخرى وبعضها تم  

واقع شبه الجزيرة العربية ، وكانت هذه الوحدات تعد بما يتالءم مع الشريعة اإلسالمية ، 

,     زيادة وال بنقص واألوزان المكاييل هذه من الشرع          ما قرر ه ييرتغ ألحد يجوز البحيث  

 على معروفة مقاديرها  بقيت       ا ذا  , و    األحكام من الشرع جاء به  لما  تعطيل  تغييرها  في ألن

 عرف من  يعرفها معلومة الشرع وأحكامه نصب بقيت صدر اإلسالم في تقرر الذي الوضع

 .يعرفه  لم ومن األول االصطالح

 جدول يبين قيمة المكاييل

 قيمتها باللتر  قيمتها بالكيلو غرام  الوحدة

       لترا   66             كيلو غراما    52,2 اإلردب

       لترا   2,75             كيلو غراما   2,175 الصاع

       لترا   41,25             كيلو غراما    32,625 العرق 

       لترا   8,25             كيلو غراما   6,525 الفرق 

       لترا   1,375             كيلو غراما    1,0875 القسط
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       لترا   33,053             كيلو غراما    26,112 القفيز

       لترا   307  القلة 

       لترا   1980             كيلو غراما   1566,75 الكر 

       لترا   1,375             كيلو غراما   1,088 الكيلجة

       لترا   0,688        غراما    544 المد 

       لترا   42,389             كيلو غراما    32,640 المدي

       لترا   2,024             كيلو غراما   3,264 المكوك

       لترا   165,060             كيلو غراما   130,5 الوسق

       لترا   33             كيلو غراما    4504757312 الويبة 
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 أر عتتتتتةعتتتتتم الحللتتتتتة اللتتتتتلالمة ا التتتتتا علتتتتتا الل تتتتت   الع  تتتتت  ا  تتتتت م    متتتتتام  نتتتتت      
إمتتتتتتارا ال متتتتتتا  اةمتتتتتتارا أنلاكمتتتتتتة  اةمتتتتتتارا  تتتتتت ا ل   املل تتتتتتة  اتتتتتت   :فتتتتتت ت لثتتتتتت   كمانتتتتتتا 
 اللقدس.

التتتتتد  لعتتتتتد اللي تتتتت  الح مقتتتتت   النورمانتتتتتد    وهملونتتتتتدمتتتتتم نلتتتتتاب  نلاكمتتتتتةأاكانتتتتت     
ـــ 667   إلتتتتتا  تتتتتنة فتتتتتت  أنلاكمتتتتتة ال تتتتت  ا تتتتتت ل النورماندلتتتتتةلإلمتتتتتارا   عنتتتتتتدمام 1268هـــ

 . 1  ال س الظام  ب مادا الللالمك دالة عل   ف   اللسللون  علاها قضا

                                               علتتتتتتتا تو تتتتتتتمع ىتتتتتتتداد إمارتتتتتتتت  علتتتتتتتا ىستتتتتتتا  اللستتتتتتتللام مستتتتتتت       وهملونتتتتتتتدعلتتتتتتت      
                                                                       انقستتتتتامه  إلتتتتتا دا تتتتت   عتتتتت ا ا  إم أنتتتتت  بعتتتتتد من ل تتتتت  فتتتتت  موقعتتتتتة ىتتتتت  ان ال تتتتتها ا  تتتتتنة 

ا متتتتتارا م وجهتتتتتا إلتتتتتا ال تتتتت   ا ارا تتتتت  لق تتتتتا  ا مل ا ور تتتتتة  غتتتتتادر2م 1104هــــــ 498
 .تان   د                                           اللاننلمة  موك   أمور ا مارا إلا ا م أخ    

علتتتتتتتتا تو تتتتتتتتمع ىتتتتتتتتداد ا متتتتتتتتارا علتتتتتتتتا ىستتتتتتتتا  كتتتتتتتت  متتتتتتتتم  تان   تتتتتتتتدعلتتتتتتتت      
متتتتتم  اا ثتتتتار  أفاممتتتتافا تتتت ولا علتتتتا ىلتتتتم أرتتتتتا  اقلعتتتتة        معتتتتا  اللستتتتللام االلاتتتتننلاام 

)الللملتتتتتتة  أرتتتتتتنة     تتتتتتوس  اعلتتتتتتا  كالمكمتتتتتتالتتتتتتا متتتتتتدن اللستتتتتتللام كلتتتتتتا ا تتتتتت ولا ع
 .3مدين   ال ذ مة ا   وس علا البح  الل و ط مم ا مل ا ور ة اللاننلمة 

   تتتتت   فعلتتتتت  علتتتتتا تستتتتتلمة ا تتتتتم أخبعتتتتتد  متتتتتم لخلفتتتتت لتتتتت  لكتتتتتم ل ان   تتتتتد ار تتتتت   تتتتت ع      
                                                                     راجتتتتتت  أار  تتتتتتالا نو ار ثتتتتتتا  لتتتتتت   اا تتتتتت  ة علمتتتتتت  أن لقستتتتتت  علتتتتتتا تستتتتتتلم  الستتتتتتللة م تتتتتتم 

ملونتتتتد البتتتتتالر متتتتتم العلتتتتت   تتتتتن ام  إن متتتتتو قتتتتتدم إلتتتتتا الل تتتتت   ارغتتتتتب با تتتتت عادا ملتتتتتك  وه
 أ م .

م 1112كتتتتتانون ا ا   تتتتتنة  21هــــــ  506جلتتتتتادر انختتتتت   تتتتتنة  8تتتتتتوف  تان   تتتتتد     
                                                                   ا تتتتل  خلفتتتت  راجتتتت  إمتتتتارا قو تتتتة تل تتتتد متتتتم جبتتتتا   تتتتوراس  تتتتلام  إلتتتتا أاا تتتتط  تتتتور ة  ،4

التتتتد   تتتتاعد  اكتتتتان                                                          جنو تتتتا   امتتتتم  تتتتاى  البحتتتت  الل و تتتتط  تتتت قا  إلتتتتا أ تتتتوار ىلتتتتب غ  تتتتا   
 علا النهوض با مارا عاملام:  تان   د
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ا ا : أن اللاتتتتتتتننلاام كتتتتتتتتانوا غاتتتتتتتت  مهمتتتتتتتت يم لهجتتتتتتتتوم مضتتتتتتتتاد م تتتتتتتت عادا أم كهتتتتتتتت       
                                                                افتتتتتاا قلتتتتت  أر تتتتت ن التتتتتد  عقتتتتتد متتتتتع ا مل ا تتتتتور عتتتتتلحا   ا وفاتتتتتت  فقتتتتتد الستتتتت جقة ن مجتتتتتة 

   اتع ر  ا مل ا ور ة ل ارا  كثا ا.ةف  آ ما الل  ر السللة الل كن 

م  فتتتتت  قلعتتتتتة اللتتتتتو  فتتتتت  إيتتتتت ان  اال تتتتت  ا تتتتت هدف  االثتتتتتان : طهتتتتتور  ا فتتتتتة الح ا تتتتت     
                 مقتتتتت ا  لهتتتتتا فتتتتت   تتتتت د  أمتتتتت اه الجهتتتتتاد  اكتتتتتان  تتتتت ىها متتتتتو امغ متتتتتا   ااتختتتتتد  متتتتتم ىلتتتتتب

اع لتتتتتد علتتتتتتاه  ررتتتتتوان  اقامتتتتت  متتتتتتد  اللا فتتتتتة باغ متتتتتا  أماتتتتتت  ىلتتتتت  جنتتتتتتا  فال تتتتتام  
الدالتتتتتتة ىستتتتتتام  اأماتتتتتتت  أفاممتتتتتتا خلتتتتتتتة  تتتتتتم م عتتتتتتتب  ا تتتتتتدلك قتتتتتتتدم  ختتتتتتدما  عظملتتتتتتتة 

 للللالاام. 

تلاتتتتتتتن بالتتتتتتدماه فتتتتتتت  ى  تتتتتتت  رتتتتتتتد  إذقتتتتتتد كانتتتتتتت  افتتتتتتتاا تان   تتتتتتد خستتتتتتتارا لللتتتتتتتلالاام      
اكتتتتتتتتان متتتتتتتتارا أنلاكمتتتتتتتتة  ا ع لتتتتتتتت  اللي تتتتتتتت  الح مقتتتتتتتت          معتتتتتتتتا  اللستتتتتتتتللام االلاتتتتتتتتننلاام 

تان   تتتتتتتد قتتتتتتتد ا تتتتتتت خلة قلاتتتتتتت  افاتتتتتتتت  ا تتتتتتتم أخ تتتتتتت  راجتتتتتتت  د   تتتتتتتال نو  امتتتتتتتومم القتتتتتتتادا 
                                                      لتتتتت  لكتتتتتم أقتتتتت  دمتتتتتاه  ام أقتتتتت    ا تتتتتة ام  اقتتتتتة امهتتتتتارا اجتتتتت أا متتتتتم فالنورمتتتتتان ا  تتتتتداه   

ر " أدر إلمتتتت  ررتتتتتوان متتتتا كتتتتان ل ختتتتتد  متتتتم تان   تتتتتد امتتتتو ع تتتتت ا آم فقتتتتتدتان   تتتتد نفستتتت  
 .5دينار" 

                                                                   اعتتتتت  ر راجتتتتت  أثنتتتتتاه ف تتتتت ا ىكلتتتتت    اجتتتتت  ا نلتتتتتاك  نستتتتتبة إلتتتتتا مدينتتتتتة أنلاكمتتتتتة أا     
                                                              راجتتتتتتت  اللتتتتتتتقل  نستتتتتتتبة إلتتتتتتتا مو نتتتتتتت  ا عتتتتتتتل  جن تتتتتتت ا عتتتتتتتقلمة  اكتتتتتتتان م ناجتتتتتتتا  متتتتتتتم 
 مستتتتتتالما أختتتتتت   لتتتتتتدا م د   تتتتتتوري أماتتتتتت  ال متتتتتتا  كلتتتتتتا أن متتتتتتار  أختتتتتت  راجتتتتتت  عتتتتتتار  

                                د ر ا تتتتتتا  قو تتتتتتا   تتتتتتام إمتتتتتتارت  ال متتتتتتا الناجتتتتتتة الثانمتتتتتتة لجو تتتتتتلام د  كورتنتتتتتتا   ملتتتتتتا أاجتتتتتت 
اأنلاكمتتتتة  ثتتتت   تتتتام ملل تتتتة اللقتتتتدس اةمتتتتارا ال متتتتا عنتتتتدما تتتتتولا  لتتتتدا م د   تتتتوري عتتتت   

 .6الللل ة 

لقتتتتد اعتتتتل  إمتتتتارا أنلاكمتتتتة فتتتت  عهتتتتد راجتتتت  إلتتتتا أقلتتتتا اتستتتتا  لهتتتتا  اأعتتتتبح  قتتتتوا    
م نايتتتتتدا  ااى لتتتتت  الل تبتتتتتة الثانمتتتتتة  تتتتتام ا متتتتتارا  اللتتتتتلالمة بعتتتتتد ملل تتتتتة  اتتتتت  اللقتتتتتدس  
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اف تتتتت ر راجتتتتت  عهتتتتتد    قتتتتتدل  اللستتتتتاعدا ال تتتتت   للهتتتتتا ملتتتتتك  اتتتتت  اللقتتتتتدس للستتتتتاعدت  فتتتتت  
 .7م  1113ىن  ان  هـ  507ى    رد موداد ف  مح م  نة 

تعتتتتتت ض  تتتتتتلا   تتتتتت د ال تتتتتتام لتتتتتتنم   عنمتتتتتت   ألحتتتتتت   م1114هـــــــ 508افتتتتتت   تتتتتتنة    
                                                                          أرتتتتت ارا  بال تتتتتة بلعظتتتتت  اللتتتتتدن االقتتتتت   ال ابعتتتتتة  نلاكمتتتتتة " اجتتتتتاه   لنلتتتتتة عظملتتتتتة لالتتتتتة 

ع تتتتت  م متتتتتم جلتتتتتادر انختتتتت ا متتتتم  تتتتتنة ثلتتتتتان بحلتتتتتب اىتتتتت ان اأنلاكمتتتتتة الثتتتتتامم ا الا ىتتتتد 
 .8اكمة ال لال " ام عش االث ور ال اممة ا قط   ج با  أنل

 م1115هـ    509موقعة دانيث سنة   -1 

إن افتتتتاا تان   تتتتد اتولمتتتتة راجتتتت  علتتتتا عتتتت   ا متتتتارا  كانتتتت   دالتتتتة جاتتتت  جديتتتتد فتتتت       
ـــ   506 لستتتتلة اللتتتت ا  ا  تتتت م  اللتتتتلال   ففتتتت   تتتتنة   تتتتتم  تتتتتوف    ت انتتتتد م1113هــ

أماتتتت  اللوعتتتت                                                              ر لونتتتتد أماتتتت   تتتت ا ل  تاركتتتتا  ىكتتتت  ا متتتتارا م نتتتت   تتتتونن  ا عتتتتد ان لتتتتار 
متتتتوداد علتتتتا  لتتتتدا م ا ا  فتتتت  مع كتتتتة اللتتتتنو  ا ادخولتتتت  مدينتتتتة دم تتتت  لقضتتتتاه فلتتتت  
ال تتتتتت اه الجلتتتتتتع الجاتتتتتتو  للواجهتتتتتتة جديتتتتتتدا متتتتتتع اللتتتتتتلالاام  تتتتتتت  اغ مالتتتتتت  فتتتتتت  الجتتتتتتامع 

اقتتتتتتد تتتتتتتولا إمتتتتتتارا اللوعتتتتتت  بعتتتتتتد  ،9ا متتتتتو   دم تتتتتت  علتتتتتتا يتتتتتتد أىتتتتتتد         البا نمتتتتتتة 
ق  التتتتد  دختتتت  فتتتت  ىتتتت ا  متتتتع إمتتتتارا متتتتارديم مق لتتتت  أىتتتتد ا تتتتت ار امتتتتو أ   تتتتنق  الل  تتتت 

فتتتت  ى ا تتتت  متتتتع اللتتتتلالاام عنتتتتد إمتتتتارا ال متتتتا  أخفتتتت ب متتتتادا إيل تتتتا    تتتتم أرتتتتت   كلتتتتا أنتتتت  
  امتتتتتدا متتتتتا دفتتتتتع الستتتتتللان محلتتتتتد إلتتتتتا عنلتتتتت  عتتتتتم ا متتتتتارا فتتتتت  م1115هــــــ 508 تتتتتنة 
 .10  اتسلم  الوملة لجاو  بك   م1113هـ   509 نة 

ا عتتتتتتد اغ متتتتتتا  متتتتتتوداد  ث ثتتتتتتة أ تتتتتته  تتتتتتتوف  أماتتتتتت  ىلتتتتتتب ررتتتتتتوان  تتتتتتم تتتتتتت ش  تتتتتتنة     
ـــ 507 التتتتتد   تتتتتدأ ىكلتتتتت  بق تتتتت   11اتتتتتتولا بعتتتتتد  ا متتتتتارا ا نتتتتت  ألتتتتتب أر تتتتت ن  م،1113هــ

أخو تتتت  ملتتتتك  تتتتا  امبتتتتارر  تتتتا   هتتتتدر تثلاتتتت  ىكلتتتت   اا تتتت ل  علتتتتا نهتتتت  أ متتتت  فتتتت  دفتتتتع 
 الجن ة ل اج  لمضلم ىلاي   ا  مم    .
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 تتتتتتام    ىكلتتتتتت  قتتتتتام الحللاتتتتتتون  ثتتتتتتورا علتتتتتا البا نمتتتتتتة اتتتتتتت  اغ متتتتتا  أ تتتتتت  اأثنتتتتتاه ف تتتتتت ا    
  إم أن 12اللتتتتتا ر قا تتتتتد البا نمتتتتتة فتتتتت  اللدينتتتتتة  القتتتتت  أتباعتتتتت  الق تتتتت  االحتتتتتب  اال  تتتتت  د 
التتتتد   ،13                                                                  ألتتتتب أر تتتت ن لتتتت  لستتتت ل  فتتتت  الحكتتتت   تتتتو     فقتتتتد ق لتتتت  أتابكتتتت   تتتتدر التتتتديم ليلتتتتي

متتتتتتنر ال تتتتتت ومة لحكلتتتتتتت    ولمتتتتتتة ام تتتتتتتم ا عتتتتتت   ل رتتتتتتتوان التتتتتتد  يتتتتتتتدعا  تتتتتتللان  تتتتتتتا  
البتتتتالر متتتتم العلتتتت   تتتت   تتتتنوا   ا تتتتدلك أعتتتتبر  تتتتدر التتتتديم ليلتتتتي الحتتتتاك  الفعلتتتت   متتتتارا 

 .14ىلب  

                                                               لقتتتتتتتد تحلتتتتتتت   تتتتتتتلا  العتتتتتتت ا  ب تتتتتتتك  عتتتتتتتام اةمتتتتتتتارا اللوعتتتتتتت  تحديتتتتتتتدا  مهلتتتتتتتة إختتتتتتت اج    
 و تتتتتة  أ   تتتتت د ال تتتتتام منتتتتتد قتتتتتدام امج متتتتتا  اللجامتتتتتديم االعللتتتتتاه إلتتتتتا متتتتتد  التتتتتل د اللن

اللتتتتتلال  ا ا   فقتتتتتد توجتتتتت  أماتتتتت  اللوعتتتتت  ك  وقتتتتتا فتتتتت  ىللتتتتتة  نقتتتتتاذ أنلاكمتتتتتة التتتتتم  
آخ متتتتا ىللتتتتة متتتتوداد امتتتتم ثتتتت  ىللتتتتة جكتتتت مش  ا  جتتتتع ذلتتتتك إلتتتتا أنهتتتتا أقتتتت   ا متتتتارا  
إلتتتتتا  تتتتت د ال تتتتتام اآ تتتتتما اللتتتتت  ر  فامتتتتتارا ال متتتتتا تقتتتتتع فتتتتت  غتتتتت   إمتتتتتارا اللوعتتتتت  افتتتتت  

                                                             امتتتتتتتدا متتتتتتتا لفستتتتتتت  الحقتتتتتتد ال   تتتتتتت  علتتتتتتتا متتتتتتتد  اللدينتتتتتتة ال تتتتتتت  د متتتتتتت    تتتتتتتنة 15جنو هتتتتتتا 
 بحجة مكافحة ا رما .  م2016هـ  1437

بعتتتتد اغ متتتتا  متتتتوداد فتتتت  الجتتتتامع ا متتتتو   دم تتتت   تجلعتتتت  ىللتتتتة جديتتتتدا ل فتتتتع رالتتتتة     
الجهتتتتتتتاد  فقتتتتتتتد كتتتتتتتان الستتتتتتت جقة لعهتتتتتتتدان إلتتتتتتتا اما اللوعتتتتتتت  م تتتتتتت  نار الجهتتتتتتتاد رتتتتتتتد 

للان الستتتتتلجوق  محلتتتتتد إلتتتتتا    تتتتت  عتتتتتاىب ملتتتتتدان ب متتتتتادا اللتتتتتلالاام  اقتتتتتد عهتتتتتد الستتتتت 
ـــ  509الحللتتتتة  تتتتنة  اتحتتتت   متتتتادا    تتتت   تتتتار االتتتت  اللوعتتتت  جاتتتتو  بتتتتك  م1115هــ

 اقوا  مم الجن  ا ا نجار  اكان مدر الحللة ي لث  ف  جانلام اثنام:

                                                               : ت ديتتتتتب اةخضتتتتتا  ا متتتتت اه اللستتتتتللام التتتتتديم عتتتتتاثوا فستتتتتادا  اقلعتتتتتوا عتتتتت ته  األول    
الستتتتتلجو مة اتقاعستتتتتوا عتتتتتم جهتتتتتاد اللتتتتتلالاام " اأمتتتتت م  باللتتتتتده بق تتتتت  أيل تتتتتا    بالستتتتتللنة

تلكتتتتم كثاتتتت  متتتتم ا متتتت اه مثتتتت  إيل تتتتا   فتتتت  دلتتتتار بكتتتت  ا    تتتتام  فقتتتتد  16ا    تتتتام " 
امتتتتتتاراته  عتتتتتتم الستتتتتتللنة  فقلتتتتتتد الستتتتتتللان امن قتتتتتتام متتتتتتم بفتتتتتت  دم تتتتتت  متتتتتتم ام تتتتتت ق   
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                            تتتتتام فقتتتتتد ا تهتتتتت    تتتتتد ا   أمتتتتتاإيل تتتتتا    نتتتتت  قتتتتتام بلحار تتتتتة قتتتتتوا  الستتتتتللان ع نمتتتتتة  ا 
اغ متتتتتا  متتتتتوداد أماتتتتت  اللوعتتتتت  التتتتتد  للثتتتتت  الستتتتتللان الستتتتتلجوق  فتتتتت  إقلتتتتتم   تتتتت د ال تتتتتام 

 االجن  ا.

ــا       : محار تتتتتتة اللتتتتتتلالاام ام  تتتتتتملا فتتتتتت  إمتتتتتتارت  ال متتتتتتا اأنلاكمتتتتتتة  هتتتتتتدر تح  تتتتتت         ثانيـــ
                                                                     التتتتتتتل د  اقتتتتتتتد اجتتتتتتت  الستتتتتتتللان محلتتتتتتتد أاامتتتتتتت   بق تتتتتتتا  ا متتتتتتت اه اللستتتتتتتللام أام  امتتتتتتتم ثتتتتتتت  

  ا  جتتتتتع ذلتتتتتك إلتتتتتا 17لالاام " فتتتتتاذا ف غتتتتتوا منهلتتتتتا قلتتتتتداا  تتتتت د الفتتتتت ن  اقتتتتتاتلوم " اللتتتتت 
دراكتتتت  متتتتا قامتتتت  بتتتت  متتتتد  ا متتتتتارا  متتتتم إف تتتتا  الحلتتتت   الستتتتابقة  اأن تح  تتتت  التتتتتل د إ

 مم الللالاام م ي   إم  وىدا   د اللسللام.

الختتتتادم اكتتتتان التتتتد   تتتتجع الستتتتللان محلتتتتد علتتتتا إر تتتتا  الحللتتتتة متتتتا ك بتتتت  إلمتتتت  ليلتتتتي    
متتتتتتتم ىلتتتتتتتب عتتتتتتتم رغل تتتتتتت    ستتتتتتتلم  ىلتتتتتتتب اا متتتتتتتوا  ال تتتتتتت  خلفهتتتتتتتا ررتتتتتتتوان" ف  تتتتتتتب إلتتتتتتتا 
الستتتتتللان علتتتتتا  تتتتتلا  الل اللتتتتتة يلتتتتتد  لتتتتت  تستتتتتلم  ىلتتتتتب االختتتتتنا م ال تتتتت  خلفهتتتتتا ررتتتتتوان 

 .18االد  ألب أر  ن  ا للب إنفاذ العساك  إلم " 

ا الح مقتتتتتتتتة أن ليلتتتتتتتتي الختتتتتتتتادم م ي غتتتتتتتتب   ستتتتتتتتلم  ىلتتتتتتتتب للستتتتتتتتللان الستتتتتتتتلجوق   اةنلتتتتتتتت     
قلتتتتتد أن لخلتتتتتب اد  اأن لكستتتتتب عتتتتتفة  تتتتت ومة لحكلتتتتت  بعتتتتتد ق لتتتتت  ألتتتتتب أر تتتتت ن  تتتتتم 
ررتتتتوان  ىاتتتت  توقتتتتع بعتتتتد اغ متتتتا  متتتتوداد أن الستتتتللنة لتتتتم ت  تتتت  أ  ىللتتتتة أختتتت ر إلتتتتا 

 ال ام ال م القدر قد خالة توقع .

اعنتتتتتتتتدما علتتتتتتتت  ا متتتتتتتت اه اللستتتتتتتتللون بخلتتتتتتتت   ىتتتتتتتتة ىللتتتتتتتتة    تتتتتتتت  إلتتتتتتتتاه   أىستتتتتتتتوا      
دلتتتتتار بكتتتتتت  إلتتتتتا     تتتتتتام فتتتتت  دم تتتتتت  لستتتتت نجد  رتتتتتتد  بتتتتتالخل   اأر تتتتتت  إيل تتتتتا   فتتتتتت 

  اك تتتتتة ليلتتتتتي عتتتتتم أ لاعتتتتت   اعتتتتتم نا تتتتت  بتتتتتال ل د علتتتتتا 19الخلتتتتت  الل تتتتت  ر علاهلتتتتتا 
الستتتتتتللنة  اك تتتتتتب إلتتتتتتا     تتتتتتام " لس لتتتتتت خ  ا ستتتتتت نجد   ااعتتتتتتد  تستتتتتتلم  ىلتتتتتتب إلمتتتتتت   

                     ا الفعتتتتت  توجتتتتت  كتتتتت   20اأن لعورتتتتت      تتتتتام متتتتتم أعلتتتتتا  دم تتتتت    بتتتتتادر إلتتتتتا ذلتتتتتك" 
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                                                    تتتتتام إلتتتتتتا ىلتتتتتب خوفتتتتتا  متتتتتم  تتتتتتقو ها  اتتتتتد    تتتتت   اللنتتتتتع ىلتتتتتتو  متتتتتم إيل تتتتتا   ا  
 الس جقة علا مو ئ قدم له  ف  ال ام.

لتتتت  يلتتتت     تتتت  ألتتتتة مقاامتتتتة أثنتتتتاه متتتت ار  بتتتتالجن  ا  اكتتتتان يهتتتتدر إلتتتتا جعتتتت  ىلتتتتب     
                                                                         قاعتتتتدا منلتتتت   عللماتتتتت   ل تتتتم عنتتتتدما علتتتت  بانضتتتتلام ليلتتتتي إلتتتتا أعدا تتتت  تحتتتتو  جنو تتتتا    

ة متتتتتتم أمتتتتتت اه ال تتتتتتام  تتتتتتور  نتتتتتت  منقتتتتتتد فتتتتتت   تتتتتتانر ال تتتتتت  لتتتتتت  يلتتتتتت  علتتتتتتا امه الستتتتتت جقف
                                                                      ت عتتتت ض ل هديتتتتد اللتتتتلالاام  األضتتتتا  منتتتتار أماتتتت  ىلتتتت  قا ختتتتان  تتتتم ق اجتتتتا التتتتد  كتتتتان 

 .21لللع ف  ام  ا ه علا ىلا  مم     ام 

ا نتتتتت  منقتتتتتد  متتتتتاج  ىلتتتتتا  " امتتتتت  فتتتتت   اعتتتتتة  بعتتتتتد أن كستتتتتب    تتتتت  امه قا ختتتتتان    
    تتتتام ا هتتتتتا ثقلتتتتت   فحلتتتتت ما اف حهتتتتا عنتتتتتوا انهلهتتتتتا ث ثتتتتتة ألتتتتام ا تتتتتللها إلتتتتتا قا ختتتتتان 
عتتتتاىب ىلتتتتت   اكتتتتتان الستتتتتللان قتتتتتد أمتتتتت  أن لستتتتتل  إلمتتتتت  كتتتتت   لتتتتتد لف حونتتتتت   فللتتتتتا رأر 

 .22وا ارعف  نماته  ف  الق ا " أخفقا م اه ذلك  

ختتتتتور أمتتتتت اه ال تتتتتام  التتتتتديم جلعتتتتتوا قتتتتتواته  فتتتتت  بعتتتتتد ا تتتتت ا ه    تتتتت  علتتتتتا ىلتتتتتا  ت    
ىلتتتتتب مع لتتتتتديم علتتتتتا م انتتتتتة أ تتتتتوراما امناعتتتتتة ىلتتتتتونها إذا تع رتتتتت  لحلتتتتتار    تتتتت   
إم أن أمتتتتتتاناه  قتتتتتتد خا تتتتتت  " فختتتتتتار     تتتتتتام متتتتتتم الستتتتتتللان أن لقلتتتتتتد دم تتتتتت   ف ختتتتتتد 
عستتتتتتتك  ىلتتتتتتتب ا تتتتتتتل  الختتتتتتتواب اةيل تتتتتتتا    تتتتتتتم أرتتتتتتتت   اا تتتتتتت نجد بلتتتتتتتاىب أنلاكمتتتتتتتة 

 .23 ن  اننلوا أجلعام أفامما" راجار اغا   مم ملور الف

امكتتتتتدا دفتتتتتع الختتتتتور اىتتتتتب الستتتتتللة متتتتتيمه ا متتتتت اه إلتتتتتا  لتتتتتب النجتتتتتدا االلستتتتتاعدا     
 فقتتتتد                                                                          متتتتم اللتتتتلالاام التتتتديم لتتتت  لكونتتتتوا أقتتتت  تخوفتتتتا  اا تتتت عدادا  لل قتتتتاا الجتتتتمش الستتتتلجوق   

أ تتتتت   راجتتتتت  ا نلتتتتتاك  إلتتتتتا جلتتتتتع جاو تتتتت  علتتتتتا نهتتتتت  العاعتتتتت  عنتتتتتد جستتتتت  الحديتتتتتد 
كمتتتتة متتتتم جهتتتتة  الل ا بتتتتة تلتتتتورا  اللوقتتتتة  امتتتتدا متتتتا لجعلنتتتتا ن ستتتتاه  للتتتتدفا  عتتتتم أنلا

 كم  اللاذا ت  مدا ال حالة  ام اللسللام االللالاام؟



 2019لعام      2العدد                                     مجلة بحوث جامعة إدلب        

70 

  ديتتتتتب اةخضتتتتتا  ا متتتتت اه    معتتتتتا فهلااا جابتتتتتة ت لتتتتتم فتتتتت  أن متتتتتد  الحللتتتتتة تستتتتت هد     
                                                                        اللستتتتتتللام أام   امهاجلتتتتتتة اللتتتتتتلالاام ثانمتتتتتتا   أرتتتتتتة إلتتتتتتا ذلتتتتتتك أن اللتتتتتتلالاام بلتتتتتت ار 

جتتتتتودم  ا لوقتتتتت  تحولتتتتتوا متتتتتم أعتتتتتحا  قضتتتتتمة إلتتتتتا أعتتتتتحا  أرض  فقتتتتتد مضتتتتتا علتتتتتا ا
                                                           ن عامتتتتتتتا   فلتتتتتتم الللمعتتتتتتت  عنتتتتتتتد طهتتتتتتور عتتتتتتتدا م تتتتتتت  ر أن ي فتتتتتت  ا عتتتتتتتداه التتتتتتتو ا ع تتتتتت  

 .24                    طام  ا  علا مواجه   

ا تتتتتتت قدم اللتتتتتتتلالاون قتتتتتتتوا  متتتتتتتم القتتتتتتتتدس ب متتتتتتتادا الللتتتتتتتك  لتتتتتتتدا م يللتتتتتتتر تعتتتتتتتتدادما       
خلستتتتتل ة فتتتتتارس األتتتتتة راجتتتتت  امتتتتتم  تتتتت ا ل  ب متتتتتادا  تتتتتونن يللتتتتتر تعتتتتتدادما م  تتتتت  فتتتتتارس 

                                     امكتتتتتدا اج لعتتتتت  قتتتتتوا  الحلفتتتتتاه جلمعتتتتتا  25األتتتتتة راجتتتتت  إرتتتتتافة إلتتتتتا قتتتتتوا  أنلاكمتتتتتة 
 .26                                         ف  أفامما اقد  لر تعدادما اثن  ع   ألفا  

اكانتتتتت  قتتتتتوا     تتتتت  بعتتتتتد ا تتتتت ا هما علتتتتتا ىلتتتتتا  قتتتتتد توجهتتتتت  إلتتتتتا  تتتتتانر  اقتتتتتد      
تختتتتتتتور    تتتتتتت  متتتتتتتم كثتتتتتتت ا قتتتتتتتوا  أعدا تتتتتتت   ام  تتتتتتتملا بعتتتتتتتد قتتتتتتتدام قتتتتتتتوا  متتتتتتتم القتتتتتتتدس 

   هتتتتتدر كستتتتتب الوقتتتتت   ا 28  " اأقتتتتتام عستتتتتك  اللستتتتتللام إلتتتتتا ال تتتتت اه " 27ا تتتتت ا ل   
  أن لكستتتتت اا                                            "اجع  ي  تتتتت  الفتتتت ن  عتتتتتم اللقتتتتاه خوفتتتتتا  متتتتم الفتتتتت نألضتتتتا تختتتتور     تتتتتام 

  أا ين ستتتتتتتتتتت اا ف ستتتتتتتتتت ول  العستتتتتتتتتتتاك  االعستتتتتتتتتتاك  الستتتتتتتتتتللانمة  م ختتتتتتتتتتتداا ال تتتتتتتتتتام جلمعهتتتتتتتتتت 
الستتتتتللانمة علتتتتتا متتتتتتا فتتتتت  يتتتتتتد  ..... فتتتتتاتف  أتابتتتتتتك االفتتتتت ن  علتتتتتتا عتتتتتود كتتتتتت  قتتتتتوم إلتتتتتتا 

 .29  دم   ففعلوا ذلك " 

امكتتتتتدا انفتتتتتك متتتتتتدا ال حتتتتتالة بعتتتتتتد أن " أقتتتتتاموا نحتتتتتتو  تتتتته  م  فللتتتتتتا ان لتتتتتة أيلتتتتتتو      
                                  فقتتتتتتتد ىتتتتتت   فلتتتتتتت  ال تتتتتتت اه القا تتتتتتت   ام 30لستتتتتتتللام علتتتتتتتا اللقتتتتتتام تف قتتتتتتتوا" ارأاا عتتتتتتنم ال

 لس لمع ك  مم ملك القدس اأما    ا ل  ام  عاد عم إماراته  أكث  مم ذلك.

بعتتتتتتتد عتتتتتتتودا اللتتتتتتتلالاام إلتتتتتتتا إمتتتتتتتاراته   اةيل تتتتتتتا   إلتتتتتتتا متتتتتتتارديم  ا    تتتتتتتام إلتتتتتتتا      
للون الللتتتتتتد دم تتتتت   اانفتتتتتت اة ىلفهتتتتتت   قلتتتتتتد    تتتتتت  ىلتتتتتتم كفتتتتتت   تتتتتتا  " ادختتتتتت  اللستتتتتت 
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                                                                        عنتتتتتوا   اقهتتتتت اا عتتتتتاىب  اق لتتتتتوا متتتتتم بقتتتتت   متتتتت  متتتتتم الفتتتتت ن  ا تتتتتاراا إلتتتتتا قلعتتتتتة أفاممتتتتتا  
 .31ف أاما ىلانة فعاداا عنها إلا اللع ا ام  للف ن  "

ا انلتتتتتا أختتتتتد  قتتتتتوا  الستتتتتللان تن  تتتتت  فتتتتت  أعلتتتتتا  اللعتتتتت ا اتقتتتتتوم ب علتتتتتا  الستتتتتلب      
االنهتتتتتب  جتتتتتاه ر تتتتت  متتتتتم  ناعتتتتتا فتتتتت   تتتتت   إمتتتتتارا ىلتتتتتب لعتتتتت ض علتتتتتاه  تستتتتتلم  اللدينتتتتتة 

ف ر تتتتت    "ااعتتتتت  ر تتتتتو   ناعتتتتتا متتتتتم جهتتتتتة  تتتتتل  الختتتتتواب لستتتتت دعاه  ل ستتتتتلم   ناعتتتتتا" 
      قوا  ب مادا أما  اللوع  جاو  بك ل سللها.

  تتتتك أن تح كتتتتا     تتتت  لتتتت  ت تتتتم خا متتتتة علتتتتا راجتتتت  أماتتتت  أنلاكمتتتتة  التتتتد  لتتتت  م     
لكتتتتتتم قتتتتتتد  تتتتتت   قواتتتتتتت  التتتتتت  لكتتتتتتم بامكانتتتتتت   لتتتتتتب اللستتتتتتاعدا متتتتتتم ملتتتتتتك القتتتتتتدس اأماتتتتتت  

  ا ىتتتتتتة بقواتتتتتتت  نحتتتتتتو تتتتتتت  داناتتتتتت  غتتتتتتت   32 تتتتتت ا ل  فا تتتتتت نجد  للتتتتتتدا م أماتتتتتت  ال متتتتتتا 
لتتتت   هتتتتا   تتتت مام "فوعتتتت  إلتتتتا اللكتتتتان التتتتد  رتتتت     متتتت  خمتتتتام اللستتتتللام علتتتتا غاتتتت  ع

ف أمتتتتا خالمتتتتة متتتتم ال جتتتتا  اللقاتلتتتتة  نهتتتت  لتتتت  للتتتتلوا إلاهتتتتا  فنهتتتتب جلمتتتتع متتتتا منتتتتار اق تتتت  
                                                                        كثاتتتتت ا  متتتتتم الستتتتتو مة اغللتتتتتان العستتتتتك  ااعتتتتتل  العستتتتتاك  م ف قتتتتتة ف تتتتتان الفتتتتت ن  لق لتتتتتون 
كتتتتت  متتتتتتم اعتتتتتت  إلتتتتتاه   ااعتتتتتت  ا ماتتتتتت     تتتتت  فتتتتتت  نحتتتتتتو م تتتتتة فتتتتتتارس  فتتتتتت أر الحتتتتتتا  

  االنجتتتتتاا ..... ف للتتتتتو  علتتتتتا رألتتتتت  فنجتتتتتا ....... ف  تتتتتار علمتتتتت  أختتتتتو  امتتتتتم معتتتتت  بتتتتتالننا 
 .33مو امم مع " 

ـــ   509لقتتتتد كانتتتت  مع كتتتتتة تتتتت  داناتتتت   تتتتتنة                            ال تتتتت  م نمتتتت  فاهتتتتا ىللتتتتتة  م1115هــ
 السللان السلجوق  ب مادا      ا  جع ذلك إلا:

العتتتتداه التتتتد  مق تتتت  الحللتتتتة متتتتم قلتتتت  ا متتتتارا  ا  تتتت ممة  نهتتتتا ا تتتت هدف  القضتتتتاه  -1
 علاه .

ر تتتتا  قستتتت  متتتتم قواتتتتت  ب متتتتادا أماتتتت  اللوعتتتت  جاتتتتو  بتتتتك إلتتتتا  ناعتتتتا  متتتتام    تتتت  با -2
 ملا أرعة قوات .
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عنتتتتد دختتتتو  الحللتتتتة مدينتتتتة معتتتت ا النعلتتتتان  قامتتتت  ب علتتتتا  الستتتتلب االنهتتتتب  ف علقتتتت   -3
 قلو  الجنود بل ا  الدنما ملا أرعة قوته .

 متتتتتام راجتتتتت  با تتتتت هدار معستتتتتك     تتتتت  التتتتتد   تتتتتقط بستتتتتهولة لعتتتتتدم اجتتتتتود ى ا تتتتتة  -4
 امدا أم  ر ار   ن  ف  قلب أرض العدا.  اف   ا  ل   

 اأم  ما ن   عم مع كة ت  دانا  للكم تلخمل  بانت :    

                                                                     ف   ىللة      الد  ما لل  أن توف  بعد عدا أ ه  م  ث ا  بعار الهن لة. -1
 .34                                                           ارع  مد  الحللة ىدا  لجهود السللان السلجوق  م   جا  ال ام   -2
أطهتتتتتتتت   متتتتتتتتد  اللوقعتتتتتتتتة أماتتتتتتتت  أنلاكمتتتتتتتتة راجتتتتتتتت  بلظهتتتتتتتت  الحتتتتتتتتاك  القتتتتتتتتو   التتتتتتتتد   -3

مستتتتتتتاعدا ملتتتتتتتك  غاتتتتتتت  متتتتتتتما تتتتتتت لا  تحقاتتتتتتت  النلتتتتتتت  اال لتتتتتتتد  للحللتتتتتتتة بلفتتتتتتت د   
 .35                           كلا ا لدر الللالاام جلمعا   مننلةالقدس  ملا أعلا  أملمة عظملة ا 

                                                             متتتتتد  اللع كتتتتتة الورتتتتتع التتتتتد  كتتتتتان قا لتتتتتا  قلاتتتتت  اللع كتتتتتة " فوعتتتتت      تتتتتام  أعتتتتتاد  -4
 .36"  رفنمةمم دم   اتسل  

 .37كف   ا  مم  ن  منقد  ما  عاد الللالاون ىل -5
 .38أد  مد  اللع كة إلا خسارا اللسللام " نحو خلسل ة اأ   نحوما" -6
" اأختتتتتد ال فتتتتتتار متتتتتتم متتتتتدا متتتتتتا لفتتتتتتو   اا تتتتت ولا اللتتتتتتلالاون علتتتتتا غنتتتتتتا   م تحلتتتتتت  -7

الوعتتتتتتتتتة  اغنلتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتت ا  االستتتتتتتتتت   االخمتتتتتتتتتام االتتتتتتتتتتداا  اأعتتتتتتتتتتنار انم  
 .39اا م عة ما م لحلا " 

 روجر وحلب  -2

تعتتتتتتتد ىلتتتتتتتب ذا  أملمتتتتتتتة بال تتتتتتتة  لتتتتتتتة  متتتتتتتادا عستتتتتتتك  ة ا ما تتتتتتتمة تستتتتتتتعا للجا هتتتتتتتة     
اةمكانتتتتتا  اللتتتتتلالاام  بفضتتتتت  متتتتتا ت ل تتتتتع بتتتتت  متتتتتم ىلتتتتتانة عستتتتتك  ة  ام كتتتتتن م لاتتتتتن  

اق لتتتتادلة ا  تتتت  ة ا ما تتتتتمة مهلتتتتة  با رتتتتتافة إلتتتتا موقعهتتتتا علتتتتتا خلتتتتوة اللواعتتتتت   
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 تتتتام فتتتتارس االعتتتت ا  متتتتم جهتتتتة ا تتتتام ال تتتتام اآ تتتتما اللتتتت  ر متتتتم جهتتتتة ثانمتتتتة  ثتتتت   تتتتام 
 .40إمارتام علالا ام ملا ال ما اأنلاكمة 

ىللتتتتتة    تتتتت   متتتتتنر الستتتتتللان الستتتتتلجوق  محلتتتتتد ىلتتتتتب اال ىبتتتتتة     إخفتتتتتا بعتتتتتد      
نق  الل  تتتتق  " فوا تتتت  جلاعتتتتة متتتتم أعتتتتحاب  علتتتتا أن أطهتتتت اا مفارق تتتت   اختتتتدموا ليلتتتتي  تتتت 

التتتتد  لتتتت  لكتتتتم محلتتتتود الستتتتا ا  تتتتام  41اعتتتتاراا متتتتم خواعتتتت  اا تتتت م  علتتتتا ق تتتت  ليلتتتتي" 
الحللاتتتتام  فقتتتتد ق تتتت  ألتتتتب أر تتتت ن ا تتتتم ررتتتتوان  اأعتتتتبر الحتتتتاك  الفعلتتتت  لحلتتتتب فتتتت  طتتتت  

رتتتتتد ىللتتتتتة    تتتتت   اأثنتتتتتاه  تولمتتتتتة القاعتتتتت   تتتتتا   تتتتتللان ا تتتتتم ررتتتتتوان  كلتتتتتا أنتتتتت  اقتتتتتة
توجهتتتت  إلتتتتا قلعتتتتة جعلتتتت  علتتتتا نهتتتت  الفتتتت ا   هتتتتدر امج لتتتتا  متتتتع ا ماتتتت   تتتتال  " قلتتتتد  
جلاعتتتتتة متتتتتم أعتتتتتحاب  ا تتتتتت ار اعتتتتتاىوا: أرنتتتتتب أرنتتتتتب اأاملتتتتتوا أنهتتتتت  ي لتتتتتادان ارمتتتتتو  

  " ف  تتتتتتت   أ   تتتتتتتنق  الل  تتتتتتتق  اللستتتتتتتا  إلتتتتتتتا ىلتتتتتتتب متتتتتتتم ال ىبتتتتتتتة 42بالن تتتتتتتا  فق تتتتتتت " 
لقتتتتتتتوم التتتتتتتديم ق لتتتتتتتو   ا لعتتتتتتتوا فتتتتتتت  أختتتتتتتد ىلتتتتتتتب نضتتتتتتتار بعتتتتتتتي عستتتتتتتك   إلتتتتتتتا ب متتتتتتتة ااا 

 –أىتتتتتتد ختتتتتتدم الللتتتتتتك ررتتتتتتوان  – نفستتتتتته   ا تتتتتتاراا إلاهتتتتتتا  فستتتتتتبقه  لاراق تتتتتتا  الختتتتتتادم 
 .43ادخ  ىلب "

امكتتتتدا أعتتتتبح  ىلتتتتب متتتتم نلتتتتاب لاراق تتتتا  التتتتد  علتتتت  علتتتتا عقتتتتد تحالفتتتتا  متتتتع     
اللستتتتتتللام االلتتتتتتلالاام  هتتتتتتتدر إبعتتتتتتاد أ   تتتتتتنق  الل  تتتتتتتق   االلحافظتتتتتتة علتتتتتتا إمارتتتتتتتت  " 
اكاتتتتتب لاراق تتتتا  الختتتتادم نجتتتت  التتتتديم إيل تتتتا    تتتتم أرتتتتت  لملتتتت  متتتتم متتتتارديم ا تتتتدفع أ  

 .44                                                        نق   اكاتب راجار عاىب أنلاكمة ألضا  فوع  إلا  لد ىلب" 

قتتتتتد فضتتتتت  لاراق تتتتتا  محالفتتتتتة اللتتتتتلالاام علتتتتتا تستتتتتلم  ىلتتتتتب إلتتتتتا أ   تتتتتنق   التتتتت       
لتتتتتت  إلتتتتتتا راجتتتتتت                                                           لك تتتتتتة   تتتتتتدلك   تتتتتت  اتبتتتتتتع  ما تتتتتتة اللهادنتتتتتتة اللدلتتتتتتة متتتتتتع أنلاكمتتتتتتة  اى

                                                                 أمتتتتتوام   ا تتتتتل  إلمتتتتت  ىلتتتتتم ال بتتتتتة امنحتتتتت  ىتتتتت  فتتتتت ض ال  تتتتتوم االضتتتتت ا ب علتتتتتا  تتتتت   
                                                                   الحتتتتتت  " امتتتتتتادن لاراق تتتتتتا  عتتتتتتاىب أنلاكمتتتتتتة راجتتتتتتار  اىلتتتتتت  إلمتتتتتت  متتتتتتام  ا تتتتتتل  إلمتتتتتت  
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ىلتتتتتم ال بتتتتتة  ارتتتتتتب مستتتتتا  القوافتتتتت  متتتتتم ىلتتتتتب إلتتتتتا القللتتتتتة علمتتتتت   اأن ييختتتتتد اللكتتتتت  
 .45منه  ل "

  إبعتتتتاد الخلتتتت  الختتتتارج  عتتتتم ا متتتتارا الل لثتتتت  عتتتتحمر أن لاراق تتتتا  قتتتتد نجتتتتر فتتتت      
أكلتتتتت   فقتتتتتد  تتتتتبي علمتتتتت  مقتتتتتدمو قلعتتتتتة  اداخلمتتتتت  افتتتتت  أ   تتتتتنق   إم أنتتتتت  قتتتتتد ااجتتتتت  خلتتتتت  

 .46ىلب  اأخ جو  مم اللدينة ا للوا مقالاد ا مور إلا ا م الللحا  

                                                               لقتتتتتتد  تتتتتتاه  أارتتتتتتا  ىلتتتتتتب كثاتتتتتت ا   اتلتتتتتتاا  علاهتتتتتتا اللتتتتتتلالاون  ىاتتتتتت  اع  رتتتتتتوا     
قافلتتتتة متتتتتم ىلتتتتب إلتتتتتا دم تتتت  " ف ا تتتتتله  أ تتتتو اللعتتتتتال  ا تتتتم الللحتتتتتا ارغتتتتله  فتتتتت  البقتتتتتاه 
                                                                     علتتتتتا الهدنتتتتتة اأن م ينقضتتتتتوا العهتتتتتد  اىلتتتتت  إلتتتتتا عتتتتتاىب أنلاكمتتتتتة متتتتتام  امدلتتتتتة  فتتتتت د 

 ه  اقتتتتتو   لتتتتتع الفتتتتت ن  فتتتتت  علتتتتتاه  ا ىلتتتتتا  اا ثقتتتتتا  اغاتتتتت  ذلتتتتتك التتتتت  لعتتتتتدم منتتتتت   تتتتت 
ىلتتتتب لعتتتتتدم النجتتتتتد ارتتتتتعفها اغتتتتدراا انقضتتتتتوا الهدنتتتتتة  اأغتتتتتاراا علتتتتا  لتتتتتد ىلتتتتتب اأختتتتتداا 
                                                                   متتتتتام  م لحلتتتتتم  إم ه  ف ا تتتتت  أمتتتتت  ىلتتتتتب أتابتتتتتك     تتتتتام ....... ارا تتتتتلوا عتتتتتاىب 

 .47اللوع  " 

اأغتتتتتار اللتتتتتلالاون علتتتتتا إعتتتتتنا  فتتتتت   تتتتتلا  ىلتتتتتب  فخ تتتتت  أمتتتتت  ىلتتتتتب   ن إعتتتتتنا      
                                                               لتتتت  الوىاتتتتد لهتتتت   االتتتتد  يتتتتيمم اعتتتتو  اللتتتتين إلتتتتاه   عللتتتتا  أن منتتتتا   ىلتتتتب كانتتتت  اللع

  اعنتتتتتتتتدما 48الجنو متتتتتتتتة اال   متتتتتتتتة اجتتتتتتتتنه متتتتتتتتم ال تتتتتتتت  مة كانتتتتتتتت  فتتتتتتتت  أيتتتتتتتتد  اللتتتتتتتتلالاام 
اعتتتتتتل  الحتتتتتتا  فتتتتتت  ىلتتتتتتب إلتتتتتتا متتتتتتد  الدرجتتتتتتة متتتتتتم ال تتتتتت د   ا تتتتتت   أملهتتتتتتا متتتتتتم نجتتتتتتدا 

اللتتتتتتلالاام  الللتتتتتتور اا متتتتتت اه اللستتتتتتللام  ا تتتتتت ق  رأيهتتتتتت  علتتتتتتا ا تتتتتت دعاه إيل تتتتتتا   لتتتتتتدفع
عتتتتتنه   إم أنتتتتت  قتتتتتدم فتتتتت  قتتتتتوا  عتتتتت ا ا " ارا تتتتت  الفتتتتت ن  فتتتتت  متتتتتا  لحللتتتتت  عتتتتتم عتتتتتنا  
لا ىلتتتتتوا عنهتتتتتا  فلتتتتت  يل ف تتتتتوا لقتتتتتوا أ لتتتتتاعه  فتتتتت  أمتتتتت  ا  تتتتت م  اكتتتتتان إيل تتتتتا   لعجتتتتتن 

عنا  ذلتتتتتتك ا  ستتتتتتوا متتتتتتم دفتتتتتتع الفتتتتتت ن  اعتتتتتت ر متتتتتتم بتتتتتت  ابحلتتتتتتب عتتتتتتم قتتتتتتو  التتتتتتداا   فللتتتتتت 
 راع هتتتتتتا اتقو  هتتتتتتا   هتتتتتتدر أن لجعلتتتتتتوا   التتتتتتديم عللتتتتتتوا علتتتتتتا 49 تتتتتتللوما إلتتتتتتا الفتتتتتت ن  " 

منهتتتتتا نقلتتتتتة لعللمتتتتتاته  الح  متتتتتة اللقللتتتتتة علتتتتتا ىلتتتتتب نفستتتتتها  ا هتتتتتدر ا تتتتت لالة ا متتتتتال   
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 تتتتتتنة  –اللتتتتتتلالاام لتتتتتت  ل تتتتتت عوا ب علتتتتتتا  الستتتتتتلب االهتتتتتتدم " ى تتتتتتد فتتتتتت  متتتتتتدا العتتتتتتام   ن
كونتتتتت  ا فتتتتت ن  العظتتتتتم  راجتتتتت  ىتتتتتاك  أنلاكمتتتتتة قواتتتتتت  للهاجلتتتتتة  – م1118هــــــ   512

  افتتتتتتت  عتتتتتتتام 50                       عتتتتتتنا  متتتتتتتدا ث ثتتتتتتتام يومتتتتتتتا  " ا ...... اقتتتتتتتد متتتتتتتاج  راجتتتتتتت  عتتتتتتتنا  ا مدينتتتتتتة 
  51قتتتتتتتتام راجتتتتتتتت  بام تتتتتتتت ا ه علتتتتتتتتا  ناعتتتتتتتتا  تتتتتتتتلا   تتتتتتتت   ىلتتتتتتتتب م 1119هـــــــــ  513

                                                                     ا ا تتتت ا ه راجتتتت  علتتتتا إعتتتتنا  ا ناعتتتتا لكتتتتون قتتتتد  تتتتو  ىلتتتتب متتتتم كتتتت  الجهتتتتا  تق  بتتتتا   
 .52                                               اتلكم مم عنلها عم الف ا  تلهادا  ل   ا ه علاها 

التتتتد  كتتتتان راجتتتت  لستتتتعا  متتتت  إلتتتتا فتتتت ض الحلتتتتار علتتتتا ىلتتتتب    فستتتت ن الوقتتتت با      
                                                                     تو تتتتتع جنو تتتتتا  فا تتتتت ولا علتتتتتا قلعتتتتتة الل قتتتتتب قتتتتت   بانمتتتتتاس " اقتتتتتد عستتتتتك  الفتتتتت ن  علتتتتتا 

ا تتتتدلك أعتتتتبر راجتتتت  التتتتنوم  ا قتتتتور فتتتت   تتتتلا   تتتت د ال تتتتام 53بانمتتتتاس فتتتت  جلتتتتع كثاتتتت " 
لداخلمتتتتتتتتتة  تتتتتتتتت  منتتتتتتتتتا    رغتتتتتتتتت  ال ثتتتتتتتتت ا العددلتتتتتتتتتة لللستتتتتتتتتللام  إم أن الف قتتتتتتتتتة االخ فتتتتتتتتتا  ا

                                                                        لللستتتتللام منحتتتت  الف عتتتتة لللتتتتلالاام لتتتتم  للبقتتتتاه فحستتتتب  اةنلتتتتا علتتتتا ال و تتتتع ألضتتتتا   
 كلا مو ىا  اللسللام الاوم رغ  قلة الاهود اللهاينة  اك ن ال ار خ لعاد نفس .

 م1119هـ    513موقعة البالط " ساحة الدم " سنة   -3

أدر عتتتتتتدم اجتتتتتتود ىتتتتتتاك  قتتتتتتو  ي تتتتتتولا أمتتتتتتور ىلتتتتتتب  االلتتتتتت ا  القتتتتتتا   علتتتتتتا النفتتتتتتوذ     
م 1118متتتتتتتت  512االستتتتتتتللة  تتتتتتتام أتبتتتتتتتا  ررتتتتتتتوان  أن غتتتتتتتد  إمتتتتتتتارا ىلتتتتتتتب منتتتتتتتد  تتتتتتتنة 

تتتتتت  منحهتتتتتا ىلتتتتتم ال بتتتتتة اىتتتتت   إذتحتتتتت  ىلالتتتتتة اللتتتتتلالاام ام  تتتتتملا إمتتتتتارا أنلاكمتتتتتة  
ل تتتتعور التتتتدين   فتتتت ض ال  تتتتوم علتتتتا    تتتت  الحتتتت   ل تتتتم ا متتتتور ت اتتتت   عنتتتتدما ت لتتتتب ا

م   ستتتتتتتلم  متتتتتتدين ه  ليماتتتتتتت  ال  كلتتتتتتتان  نجتتتتتتت  التتتتتتديم إيل تتتتتتتا    تتتتتتتم أرتتتتتتتت  اا متتتتتتام الحللاتتتتتتت 
امتتتتدا متتتتا أثتتتتار اننعتتتتاج راجتتتت  أماتتتت  أنلاكمتتتتة  التتتتد   .54عتتتتاىب متتتتارديم ادلتتتتار بكتتتت  

نفستتتتت  بعتتتتتد ان لتتتتتار  فتتتتت  تتتتتت  داناتتتتت  الحتتتتتاك  ا قتتتتتور ل تتتتتلا   تتتتت د ال تتتتتام  ف قتتتتتدم  اجتتتتتد
ب ا ناعتتتتتا فتتتتت   تتتتت قها   هتتتتتدر إىكتتتتتام الحلتتتتتار اا تتتتت ولا علتتتتتا إعتتتتتنا  فتتتتت   تتتتتلا  ىلتتتتت 

علاهتتتتا متتتتم جلمتتتتع الجهتتتتا   امنتتتتا " تولتتتتد  العتتتتدااا  تتتتام إيل تتتتا   اراجتتتت  بعتتتتد أن كانتتتت  
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عتتتتتتتنا  متتتتتتتم أمتتتتتتت ر إيل تتتتتتتا    متتتتتتتدا ا مستتتتتتت ق ا  ف عتتتتتتتبحا عتتتتتتتدا م لتتتتتتتداديم   ن ىلتتتتتتتب ا 
 .55ا ما  ال  ك  ا م أرت  الد  ك   غمظ  ف  قلب  " 

                                           فا  للدينتتتتتة ىلتتتتتب "  لتتتتتدا قتتتتتدرما خلاتتتتت  اذك متتتتتا فتتتتت  ا قتتتتتدم ال ىالتتتتتة ا تتتتتم جلاتتتتت  اعتتتتت     
كتتتت   متتتتان للاتتتت   خلا هتتتتا متتتتم الللتتتتور كثاتتتت   امحلهتتتتا متتتتم النفتتتتوس أثاتتتت   ف تتتت  أماجتتتت  
متتتم كفتتتتا   ا تتتت  علاهتتتا متتتتم  تتتتمي اللتتتفا ر  لهتتتتا قلعتتتتة  تتتها ا امم نتتتتا  با نتتتتة امرتفتتتتا  

 "56. 

هتتتتا  ادىتتتت                                                             بعتتتتد أن غتتتتدا إيل تتتتا   مستتتتيام  عتتتتم ىلتتتتب  اجتتتتب علمتتتت  تتتتت مام الحلالتتتتة ل    
اللتتتتتلالاام عتتتتتم تخومهتتتتتا  إم أنتتتتت  عنتتتتتدما قتتتتتدم إلاهتتتتتا كتتتتتان فتتتتت  قتتتتتوا  عتتتتت ا ا  ف وجتتتتت  
                                                                       تتتت قا  إلتتتتا إمارتتتتت  ل جلمتتتتع اتجهاتتتتن جم تتتت   كلتتتتا علتتتت  علتتتتا  لتتتتب النجتتتتدا متتتتم ا متتتت اه 
االستتتتتتتللان الستتتتتتتلجوق  محلتتتتتتتود التتتتتتتد  تتتتتتتتولا الحكتتتتتتت  بعتتتتتتتد افتتتتتتتاا االتتتتتتتد  محلتتتتتتتد " ا تتتتتتتار 

ا إلتتتتتتا ىلتتتتتتب ...... ا تتتتتتار  ال  تتتتتت  إيل تتتتتتا   إلتتتتتتا ال تتتتتت   لجلتتتتتتع العستتتتتتاك  ا عتتتتتتود  هتتتتتت 
كلتتتتا علتتتت  علتتتتا تو اتتتتد اتقو تتتتة تحالفتتتت   ،57إلتتتتا ملتتتتور ال تتتت   اال  كلتتتتان لستتتت نجدانه  "

متتتتع     تتتتام فتتتت  دم تتتت " ااعتتتت  ا ماتتتت  اللتتتتدكور إلتتتتا دم تتتت  متتتتم ىلتتتتب  فتتتت  بعتتتتي 
أعتتتتتتحاب  اخواعتتتتتت   ااج لعتتتتتتا اتعامتتتتتتدا اتعاقتتتتتتدا علتتتتتتا امج هتتتتتتاد فتتتتتت  مجامتتتتتتدا ال فتتتتتت ا" 

58. 

مامتتتتت  بجلتتتتتع  تتتتت ا  اللستتتتتللام متتتتتم عتتتتت   اكتتتتت د اتتتتتت ر اغاتتتتت م   متتتتتدا إلتتتتتا جانتتتتتب     
ىاتتتت  يتتتت ا  ا تتتتم ا ثاتتتت  " اكتتتتان معتتتت  أ تتتتامة  تتتتم اللبتتتتارر  تتتتم  تتتتل  ال   تتتت  اا ماتتتت  

  كلتتتتا اعتتتتد  نتتتتو منقتتتتد فتتتت   تتتتانر 59  تتتتان أر تتتت ن  تتتتم اللكتتتت  عتتتتاىب  تتتتدلم  اأر ن" 
  كلتتتتتتتا يتتتتتتت ا  التتتتتتتم  اللتتتتتتتور  أن " 60أن ل تتتتتتت لوا راجتتتتتتت  إلتتتتتتتا الجنتتتتتتتو  متتتتتتتم أرارتتتتتتتم  

 قد انض  لجمش إيل ا  . 61م   م عدقة أىد الوما الع   ا قو اه " د 

امكتتتتتتتدا تلكتتتتتتتم إيل تتتتتتتا   متتتتتتتم جلتتتتتتتع جتتتتتتتمش رتتتتتتتخ   اخ لتتتتتتتة الليرختتتتتتتون اللستتتتتتتللام     
االلتتتتتلالاام ىتتتتتو  تعتتتتتداد   ففتتتتت  راالتتتتتة ا تتتتتم العتتتتتدل  " توجتتتتت  إيل تتتتتا   فتتتتت  عستتتتتك  ين تتتتتد 
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 ثاتتتتت  " فتتتتتاج لع   اعنتتتتتد ا تتتتتم ا62                                          عتتتتم أر عتتتتتام ألفتتتتتا  فتتتتت   تتتتتنة ثتتتتت ث ع تتتت ا اخلستتتتتل ة " 
  فتتتتت  ىتتتتام  لتتتتتر تعتتتتداد قتتتتتوا  إيل تتتتتا   ىستتتتب راالتتتتتة م تتتتتا 63                      علمتتتت  نحتتتتتو ع تتتت  م ألفتتتتتا " 

  64ال متتتتتاا  " ا تتتتتار علتتتتتا رأس ثلتتتتتانام ألتتتتتة رجتتتتت  للقاتلتتتتتة راجتتتتت  كونتتتتت  أنلاكمتتتتتة " 
اللس  تتتتار إذ قتتتتا  " اعلتتتتا  أمتتتتا أكلتتتت  رقتتتت  لعتتتتدد جتتتتمش اللستتتتللام كتتتتان فتتتت  راالتتتتة اال تتتت 

 .65رج  مقات  الديم أىلوا بلهاجلة رجالنا "  ألة                          الفور قاموا جلمعا  الل ة

امكتتتتتتتدا نجتتتتتتتد أن ال قتتتتتتتدي ا  ت تتتتتتت اا   تتتتتتتام الع تتتتتتت  م ألتتتتتتتة إلتتتتتتتا اللا تتتتتتتة ألتتتتتتتة  كلتتتتتتتا     
ن ىتتتتتتل أن اللتتتتتتيرخام ال تتتتتتتام قتتتتتتد علتتتتتتداا إلتتتتتتا تضتتتتتتخم  عتتتتتتدد جتتتتتتمش اللستتتتتتللام  كتتتتتت  
لستتتتتتتوغوا متتتتتتتن ل ه  اللن تتتتتتت ا أمتتتتتتتامه   إذا كتتتتتتتانوا ب عتتتتتتتداد قلالتتتتتتتة فستتتتتتتمخة اللتتتتتتتوم علتتتتتتتاه   

قتتتتتتدي ا  ا تتتتتتم العتتتتتتدل    نتتتتتت  ا تتتتتتم ا لقارنتتتتتتة متتتتتتد  ا عتتتتتتداد اتحلالهتتتتتتا للكننتتتتتتا أن ن ختتتتتتد   
 اتتتت   متتتتم اللتتتتيرخام  فهتتتت  لمستتتت  قلالتتتتة كلتتتتا ذكتتتت  ب مقارنتتتتةىلتتتتب  ا ن أرقامتتتت  معقولتتتتة 

 .66ا م ا ثا  ام كلا ا مبالر فاها كلا ذك  ك  مم م ا ال ماا  اال   اللس  ار

                                                                   ا قتتتتتتتدم ا تتتتتتتم الق نستتتتتتت  اعتتتتتتتفا  لجتتتتتتتمش اللستتتتتتتللام ب متتتتتتتادا إيل تتتتتتتا   " ال  كلتتتتتتتان قتتتتتتتد    
إلمتتتت  متتتتم كتتتت  فتتتت   اكتتتت  عتتتتو   فتتتت  ا عتتتتداد التتتتدث ا التتتتواف ا  االقتتتتوا الظتتتتام ا  اج لعتتتتوا 

 .67ك نه  ا  ود تللب ف ا سها "

اقتتتتتتد اخ تتتتتتار إيل تتتتتتتا   أن ي جتتتتتت  علتتتتتتا رأس قواتتتتتتتت  إلتتتتتتا الفتتتتتت ا   فهتتتتتتتاج  تتتتتتت  با تتتتتتت     
اال متتتتتا   هتتتتتدر ت تتتتت ا  ان بتتتتتا  اللتتتتتلالاام امتتتتتم ثتتتتت  توجتتتتت  إلتتتتتا " متتتتت ج دا تتتتت  ثتتتتت  إلتتتتتا 

فتتتتت  جنتتتتتو  ىلتتتتتب   هتتتتتدر امل قتتتتتاه متتتتتع قتتتتتوا  دم تتتتت   68  م " اللستتتتتللمة ثتتتتت  إلتتتتتا قنستتتتت 
 ب مادا     ام  الجعلها معسك  لقوات .

أمتتتتتا راجتتتتت   فقتتتتتد اعتتتتتل   أنبتتتتتاه تجلتتتتتع اللستتتتتللام  اقتتتتتد نلتتتتتح  البل  تتتتت ر   نتتتتتارد       
علتتتتتتا  لتتتتتتب اللستتتتتتاعدا متتتتتتم الللتتتتتتك  لتتتتتتدا م الثتتتتتتان  امتتتتتتم  تتتتتتونن أماتتتتتت   تتتتتت ا ل   اقتتتتتتد 

                                         تتتتت  بالل تتتتاركة فتتتتت  الق تتتتتا  ملتتتتتلحبا  معتتتتت  جنتتتتتود                                  أعتتتت    الللتتتتتك  لتتتتتدا م الثتتتتتان  عتتتتتم رغل
 .69  ا ل  اأن ي خد راج  موقة الدفا  لحام اعوله   
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علتتتتا التتتت غ  متتتتم ر تتتتالة الللتتتتك  اتحتتتتدي  البل  تتتت ر   نتتتتارد  فقتتتتد قتتتت ر راجتتتت  م قتتتتاا     
اللستتتتتللام بجتتتتتمش مكتتتتتون متتتتتتم "  تتتتتبعل ة فتتتتتارس اث ثتتتتتتة آمر متتتتتم الل تتتتتاا اللتتتتتتدر ام " 

أمتتتتا راالتتتتة ا تتتتم ا ثاتتتت  فقتتتتد اعتتتت  العتتتتدد إلتتتتا " ث ثتتتتة  ىستتتتب راالتتتتة التتتتم  اللتتتتور  70
  اقتتتتتد اعتتتتت  العتتتتدد فتتتتت  راالتتتتتة ا تتتتتم الق نستتتتت  " 71آمر فتتتتارس اتستتتتتعل ة آمر راجتتتتت " 

فتتتت  ىتتتتام يتتتت ا   ،72ين تتتتد عتتتتددم  علتتتتا الع تتتت  م ألتتتتة فتتتتارس اراجتتتت    تتتتور ا تبتتتتا  " 
م تتتتتتا ال متتتتتتاا  " اكتتتتتتان تحتتتتتت  أم تتتتتتت  ما تتتتتتة فتتتتتتارس إف نجتتتتتت  اخلستتتتتتل ة فتتتتتتارس أرمنتتتتتت  

 عل تتتتتتتتتة متتتتتتتتتم الل تتتتتتتتتاا  الحتتتتتتتتت  بتتتتتتتتت  ع تتتتتتتتت ا آمر رجتتتتتتتتت  متتتتتتتتتم ال عتتتتتتتتتا  اللتتتتتتتتتعالمك اأر 
 .73الل لوعام ام  خلمط مم الناس" 

  حلاتتتت  متتتتد  ال االتتتتا  ي لتتتتام الفتتتتار  ال لاتتتت   تتتتام متتتتا أارد  متتتتيمه اللتتتتيرخام  فقتتتتد       
                                                                     قلتتتت  التتتتم  اللتتتتور  متتتتم تعتتتتداد جتتتتمش راجتتتت   هتتتتدر تل  تتتت  من ل تتتت   األضتتتتا  كتتتتدلك م تتتتا 

القستتتتتتت  ا كلتتتتتتت  متتتتتتتم الجتتتتتتتمش متتتتتتتم الل لتتتتتتتوعام  هتتتتتتتدر تل  تتتتتتتت  ال متتتتتتتاا  التتتتتتتد  جعتتتتتتت  
ــ   11الهن لتتتتتتة  ال تتتتتتم بلقارنتتتتتتة مجلتتتتتتو  متتتتتتا أارد  م تتتتتتا ال متتتتتتاا  "  مقاتتتتتتت " ق  تتتتتتب ألـــ

 مقات ". أل  12"                                        جدا  مم راالة مجلو  ما أارد  ا م ا ثا  

                                                                    امكتتتتتتدا ى تتتتتتد الل فتتتتتتان الجاتتتتتتو  ا تتتتتت عدادا  للق تتتتتتا  ادفاعتتتتتتا  عتتتتتتم م كتتتتتتن اام متتتتتتا ا       
ايل تتتتتتا   يتتتتتتدافع عتتتتتتم اجتتتتتتود  فتتتتتت  ىلتتتتتتب  ا  غتتتتتتب فتتتتتت  تتتتتتت مام ىتتتتتتدادما  كتتتتتت  متتتتتتنه   ف

اا تتتت عادا متتتتا  تتتتلب منهتتتتا  أمتتتتا راجتتتت  فهتتتتو يتتتتدافع عتتتتم موقعتتتت  كتتتت قور ىتتتتاك  فتتتت   تتتتلا  
 تتت د ال تتتام ام  تتتملا بعتتتتد ان لتتتار  فتتت  تتتتت  داناتتت   كلتتتا ي غتتتب فتتتت  ام تتت ل ار فتتت  أختتتتد 

 .74       سك  ا                               ف  تقو ة إمارت  اق لادلا  اع عان الجن ة مم اللسللام  ملا  م

بعتتتتد أن وبتتتت  راجتتتت  قواتتتتت   عستتتتك   هتتتتا عنتتتتد ىتتتت  أرتتتتتا  " اقتتتتد تتتتتواف   متتتت  جلمتتتتع     
                                                                        متتتتا تح اجتتتت  متتتتد  الحللتتتتة  كلتتتتا   ختتتت  ب تتتت ا ا تتتتا   ال اىتتتتة ال تتتت  م توجتتتتد عتتتتادا إم فتتتت  

 ،75                                                                 اللتتتتتدن  فظتتتتت  ا ماتتتتتت  م ملتتتتتا  منتتتتتتا لبضتتتتتعة ألتتتتتتام ي  قتتتتتب اعتتتتتتو  الللتتتتتك اال ونتتتتتت " 
ر أمتتتت  جم تتتت  بال قتتتتدم اقتتتتد دفعتتتت  إلتتتتا ذلتتتتك أنتتتت  جتتتتدا  غاتتتت  متتتتما عتتتتد أن  تتتتا  امن ظتتتتار 
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                                                                            كتتتتتان " ااثقتتتتتا  بقواتتتتتت  امف ختتتتت ا  كتتتتت  الفختتتتت  بستتتتت ل   ال تتتتت  ينحتتتتتدر منهتتتتتا  اا تتتتت هان بقتتتتتوا  
"  اقتتتتتد  تتتتتجع  علتتتتتا ذلتتتتتك بعتتتتتي نتتتتتل ه 76ا تتتتتت ار  اتجامتتتتت  أ تتتتتكا  الحملتتتتتة االحتتتتتدر" 

متتتتتد  الناىمتتتتتة التتتتتديم لتتتتت  لكتتتتتم يتتتتتدفعه  إلتتتتتا ذلتتتتتك رغلتتتتت ه  فتتتتت  أداه خدمتتتتتة للجتتتتتمش   تتتتت  
 .77كانوا لللعون ف  مجا   ىلالة  راراه  الواقعة ق   معسك  العدا" 

اقتتتتتد عستتتتتك  راجتتتتتت  بقواتتتتتت  فتتتتتت  موقتتتتتع " قتتتتت ر التتتتتتل ة " التتتتتد  أ لتتتتتت  علمتتتتت  ا تتتتتت       
أمتتتتتا إيل تتتتتا   اللعستتتتتك  فتتتتت  قنستتتتت  م جنتتتتتو  ىلتتتتتب فقتتتتتد  ،78 تتتتتاىة التتتتتدم أا ىقتتتتت  التتتتتدم 

اعتتتتل   ا خبتتتتار عتتتتم تح كتتتتا  راجتتتت  متتتتم العاتتتتون االجوا تتتتم  اال  تتتتافة  اكتتتتان أمتتتت اه 
جم تتتتتتت  قتتتتتتتد رتتتتتتتج اا متتتتتتتم تتتتتتتت خ      تتتتتتتام " فتتتتتتتاج لعوا اىثتتتتتتتوا إيل تتتتتتتا   علتتتتتتتا منتتتتتتتاجنا 
العتتتتتتدا.... ا تتتتتتار اللستتتتتتللون ج ايتتتتتتد  اخلفتتتتتتوا الخمتتتتتتام بقنستتتتتت  م..... االفتتتتتت ن  ي وملتتتتتتون 

 .79أن اللسللام ينا لون ا ثار  أا  ردنا " 

تقتتتتتتتدم اللستتتتتتتللون باتجتتتتتتتا  ا ثتتتتتتتار  دفتتتتتتتع راجتتتتتتت  أن ي  تتتتتتت   تتتتتتتبعي قواتتتتتتتت  ب متتتتتتتادا     
"را تتتتتت   أار " ل قو تتتتتتة ىاممتتتتتتة ا ثتتتتتتار   افتتتتتت  نفتتتتتت  الوقتتتتتت  أر تتتتتت  ا متتتتتتوا  اا  تتتتتتماه 
الثلانتتتتة إلتتتتا ىلتتتتم أرتتتتتا  الواقتتتتع علتتتتا الل  تتتت  إلتتتتا أنلاكمتتتتة  هتتتتدر ت مانهتتتتا " ا عتتتت  

ا إذا كتتتتان الخلتتتت  عا متتتتا  علتتتتا مهاجلتتتتة ا                                                                     ماتتتت  راجتتتت  ك تتتتاف   لل جستتتت  المعتتتت ر علتتتت 
أم أنتتتت  مستتتت   إلتتتتا اللعستتتتك  لق تتتتا  قواتنتتتتا  ا تتتتدلك  –أ  ا ثتتتتار   –اللكتتتتان فتتتت  الحتتتتا  

                                                                      كتتتتتان م تتتتت وم  ىاتتتتت  عتتتتتاد إلمتتتتت  جوا مستتتتت   تتتتت اعا  لخل انتتتتت  ....... أنهتتتتت  مستتتتت عون فتتتتت  
  " فلتتتتا  تتتتع اا عنتتتتد اللتتتتبر 81       حاعتتتت ا    اأن اللعستتتتك  غتتتتدا م80امق تتتت ا  متتتتم جم تتتتنا " 

 .82إم ارالا  اللسللام قد أقلل   اأىا وا  ه  مم ك  جانب " 

امنتتتتتا اقتتتتتع راجتتتتت  أمتتتتتام خمتتتتتار م م ثالتتتتت  لهلتتتتتا  إمتتتتتا ال حلتتتتتم اان ظتتتتتار ام تتتتت بار      
متتتتع اللستتتتللام  امتتتتد لعنتتتت  الهالتتتتك  أا الختتتت اج بقواتتتتت  لل قتتتتاا اللستتتتللام  فقستتتت  جم تتتت  
إلتتتتتا أر عتتتتتة أقستتتتتام اقستتتتت  ختتتتتام  اى متتتتتا   اانللقتتتتتوا فتتتتت  كامتتتتت  النظتتتتتام فتتتتت  مجتتتتتومه  

 .83علا اللسللام
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ىلتتتتتت  ال تتتتتت ر ب  تتتتتت م  ىللتتتتتتة ااىتتتتتتدا متتتتتتم جلمتتتتتتع الجهتتتتتتا  ا تتتتتت ا  ا تتتتتتم العتتتتتتدل  " ا     
عتتتتتتدقوم  فاهتتتتتتا  اكانتتتتتت  الستتتتتتهام كتتتتتتالج اد  ال ثتتتتتت ا متتتتتتا اقتتتتتتع فتتتتتت  الخاتتتتتت  االستتتتتتواد متتتتتتم 
                                                                   الستتتتتتتتتهام عتتتتتتتتتاد  منهنمتتتتتتتتتة اغ للتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتانها  اى للتتتتتتتتت  ال جالتتتتتتتتتة اامتبتتتتتتتتتا  اال للتتتتتتتتتان 

" اكتتتتان ا ماتتتت  راجتتتت  فتتتت  متتتتد  ا ثنتتتتاه يلتتتتد   ،84بالستتتتهام  اأختتتتدام  ب  تتتت م  أ تتتت ر " 
د   تتتتت   ا تتتتت  فتتتتت  دعتتتتتوا قواتتتتتت  للعتتتتتودا ...... اةذا بضتتتتت  ة  تتتتتم  تلتتتتتاب  ف  دلتتتتت   جهتتتتت 

  أمتتتتا  را تتتت   التتتتد  أر تتتتل  راجتتتت  لحلالتتتتة ا ثتتتتار   85ففتتتت  علتتتتا أث متتتتا ب متتتتة رجالنتتتتا" 
                                                                       فقتتتتتد قفتتتتت  مار تتتتتا  ثتتتتت  تبعتتتتت  بعتتتتتي اللقتتتتتاتلام التتتتتديم نجتتتتتوا متتتتتم اللع كتتتتتة  اعلتتتتتا رأ تتتتته  

 .86ر نالد ما اار 

                                                اعتتتتفا  اللع كتتتتة " اقتتتتد ىكتتتتا جلاعتتتتة متتتتم الل تتتتامديم لهتتتتد  ا تتتت ا  ا تتتتم الق نستتتت  ا     
الوقعتتتتتة أنهتتتتت   تتتتتافوا فتتتتت  مكتتتتتان متتتتتد  اللع كتتتتتة  لانظتتتتت اا آلتتتتتة ه تعتتتتتالا البتتتتتام ا  اةنهتتتتت  
 تتتتتامداا بعتتتتتي الخاتتتتتو  ملتتتتت ع  كالقنافتتتتتد متتتتتم كثتتتتت ا الن تتتتتا  الواقتتتتتع فاهتتتتتا  اكتتتتتان متتتتتد 

 .87الف ر مم أىسم الف و  " 

 28ت اللوافتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت ه513 ا   تتتتتتتتنة اكانتتتتتتتت  متتتتتتتتد  اللع كتتتتتتتتة فتتتتتتتت   تتتتتتتته  ر متتتتتتتتع ا    
   ات جع أ با  من لة الللالاام إلا انت :88م  1119ىن  ان 

بعتتتتت  را  الجهتتتتتاد فتتتتت  نفتتتتتوس اللستتتتتللام  ن مجتتتتتة توغتتتتت  اللتتتتتلالاام فتتتتت  مل ل تتتتتا   -1
 مدينة ىلب  ال   غد  قا  قو ام أا أدنا مم  قو ها  اد الللالاام.

ار  علتتتتتتا ىللتتتتتتة    تتتتتت  ال تتتتتت ار التتتتتتد  أعتتتتتتا  راجتتتتتت  أماتتتتتت  أنلاكمتتتتتتة بعتتتتتتد ان لتتتتتت  -2
 بلف د   فقد اع ل  نفس  الحاك  الفعل  ل لا    د ال ام.

الخلتتتتة اللحكلتتتتتة ال تتتتت  نفتتتتتدما إيل تتتتا    اال تتتتت   تتتتتدأ  متتتتتم إ تتتت ا  جلهتتتتتة ال متتتتتا فتتتتت   -3
                                                                        ال تتتتلا  ثتتتت  ال وجتتتت  جنو تتتتا  إلتتتتا قنستتتت  م  اعنتتتتدما توغلتتتتوا فتتتت  أرارتتتت  اللتتتتلالاام لتتتت  

ىللتتتتتة    تتتتت   اةنلتتتتتا طتتتتت  ين تتتتت لوا فتتتتت  جلتتتتتع ا  تتتتت   اا قتتتتتوا  كلتتتتتا ىتتتتتدث فتتتتت  
                                                                 الجمش موىدا   با رافة إلا  مام  ن  منقد با  ا  الللالاام جنو ا .



 كنجو 

81 

 متتتتتام إيل تتتتتا     ضتتتتتلا  اللتتتتتلالاام عنتتتتتدما تظتتتتتام  بلحاعتتتتت ا ا ثتتتتتار   ملتتتتتا دفتتتتتتع  -4
راجتتتتت  إلتتتتتا إر تتتتتا  قتتتتتوا  إرتتتتتا مة ل قو تتتتتة ىاممتتتتتة اللدينتتتتتة " ا تتتتت ا  اللتتتتتير  م تتتتتا 

ال تتتتتت  تضتتتتتتلم لهتتتتتت  النلتتتتتت   اارتتتتتتعوا  ال متتتتتتاا  " افتتتتتت  ا تتتتتتت ار جلمتتتتتتع ا مكانتتتتتتا 
 .89العديد مم ال لا م" 

الحلتتتتتتتار التتتتتتتد  أ بقتتتتتتت  اللستتتتتتتللام علتتتتتتتا اللتتتتتتتلالاام  ا متتتتتتتام اللستتتتتتتللام با تتتتتتت خدام  -5
 تتتتتتت   ال مالتتتتتتتة بالستتتتتتتهام اال متتتتتتتا   امتتتتتتتدا متتتتتتتا ىتتتتتتتاا  ا متتتتتتت اه الستتتتتتتابقام  نلاكمتتتتتتتة 

ث منعتتتت   إم أن راجتتتت  ن مجتتتتة غتتتت ار  ااف ختتتتتار  بقواتتتتت   العتتتتدم أختتتتد  با  تتتتبا  ىتتتتتد
 ما ىدث.

انختتتتت اة راجتتتتت  امعتتتتت  قتتتتتوا  ال متتتتتا فتتتتت  اللع كتتتتتة دان ان ظتتتتتار قتتتتتوا  الللتتتتتك  لتتتتتدا م  -6
                                                                     الثتتتتان  اقتتتتوا   تتتت ا ل  ب متتتتادا  تتتتونن  ال تتتتم متتتتدا الستتتتلب لتتتتم  جوم  تتتتا   فقتتتتد  تتتتل  
أن ان لتتتتت  راجتتتتت  فتتتتتت  تتتتتت  داناتتتتت  بلفتتتتتت د   كلتتتتتا أن إيل تتتتتا   لتتتتتت  ين ظتتتتت  اعتتتتتتو  

 مم دم   لالدأ اللع كة  امدا ما لقل  مم أملمة مدا السلب. قوا      ام

 اقد ن   عم مد  اللع كة  ا مور انتمة:    

 عودا ال وا ن ف   لا    د ال ام  ام اللسللام االللالاام. -1
                                                                       فقتتتتد  إمتتتتتارا أنلاكمتتتتة قا تتتتتدا  اجم تتتتا  امابتتتتتة بلق تتتت  راجتتتتت  ااقتتتتو  جم تتتتتها  تتتتام ق اتتتتت   -2

 اأ ا .
 قة لنفوس اللسللام  اأنه  أعحا  قضمة اأرض.أعاد  مد  اللوقعة الث -3
ف تتتتتتل  متتتتتتد  اللوقعتتتتتتة خلتتتتتتط اللتتتتتتلالاام ل  تتتتتت ا ه علتتتتتتا ىلتتتتتتب  اخللتتتتتت ها متتتتتتم أ -4

 دفع الجن ة للللالاام.
  اقتتتتتد أ لتتتتت  90                                                     " ق تتتتت  فتتتتت  اللع كتتتتتة متتتتتا لقتتتتتار  خلستتتتتة ع تتتتت  ألفتتتتتا  متتتتتم الفتتتتت ن  "  -5

 تتتتاىة التتتتدم " اللتتتتيرخام اللتتتتلالاام علتتتتا اللكتتتتان التتتتد  ىتتتتدث   متتتت  اللع كتتتتة ا تتتت  " 
 ل ث ا ق  م  فاها.
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" نتتتتتن  إيل تتتتتا   فتتتتت   ،91                    متتتتتنه  خلقتتتتتا  عظملتتتتتا  "  اا" اغتتتتتن  اللستتتتتللون أمتتتتتواله  اأ تتتتت   -6
خملتتتتتتة  تتتتتت جا  ...... اأختتتتتتد اللستتتتتتللون متتتتتتم الستتتتتتل  اال نتتتتتتا   االتتتتتتداا  متتتتتتا لفتتتتتتو  

 .92ا ىلاه "
أختتتتتتتد اللستتتتتتتمحاون اللحلاتتتتتتتون متتتتتتتم  تتتتتتت  ان اأرمتتتتتتتم ي تتتتتتت م ان للختتتتتتت ب متتتتتتتم ىكتتتتتتت   -7

 .93 اام الللالاام ال   
ة إيل تتتتتتا    ىاتتتتتت  ىلتتتتتت  علتتتتتتتا لقتتتتتتب " نجتتتتتت  التتتتتتديم " متتتتتتم الخلمفتتتتتتتة ننلتتتتتت ارتفتتتتتتا  م -8

 العبا    اقدم اللير  العظمل  قلادا ف  مدى  لقو  فاها:

 خد            ثتاراتنتا منتهت  علاتها فت ايدآأم أ لر   اا ال  ر أنك          

 94حا  أىا  ه  لدلك الللايد                                            اةنته  ل  يتنت   متنه  متختلت            ب         

 قت  ما ت اه فتقولك اللقلتو             اعتلاتك  تعتد الخالت  ال عو           

 95اا  ب   الق آن ىام نل ت             ا ت ا لتفتقتد رجال  ا نجات          

تح  تتتتت  اللستتتتتللام لحلتتتتتم أرتتتتتتا  ا تتتتت مدا اا ثتتتتتار  ا ردنتتتتتا اغا متتتتتا متتتتتم الحلتتتتتون  -9
 ،96" اتستتتتتتل  نجتتتتتت  التتتتتديم قلعتتتتتتة ا ثتتتتتتار   اىلتتتتت  قلعتتتتتتة  ردنتتتتتتا اف حهتتتتتتا " االقتتتتت   

ل تتتتم الخلتتتت  التتتتد  أرت بتتتت  إيل تتتتا    متتتتو عتتتتدم توجهتتتت  ل ح  تتتت  مدينتتتتة أنلاكمتتتتة ال تتتت  
 كان  خالمة مم قا دما اجم ها  ا  جع ذلك إلا:

عتتتتتدم اجتتتتتود خلتتتتتة لفتتتتت ر مدينتتتتتة أنلاكمتتتتتة  اةنلتتتتتا كتتتتتان الهتتتتتدر تتتتتت مام مدينتتتتتة ىلتتتتتب   -أ
 نها.افك الحلار ع

 اعو  ملك القدس  لدا م الثان  ا ونن أما    ا ل  لينجاد ا مارا. - 

 ت خ  اعو  قوا  دم   ب مادا     ام. -ج



 كنجو 

83 

ا تتتتت  ا  اللستتتتتتللام بتتتتت مور ال نتتتتتتا  " ا قاتتتتتت  أنلاكمتتتتتة خالمتتتتتتة متتتتتم ىلاتهتتتتتتا ارجالهتتتتتتا   -د
خاا تتتتتة متتتتتم كلاتهتتتتتا اأبلالهتتتتتا  ف  ستتتتتة الواثتتتتتب  نهتتتتتنا اللالتتتتتب  فوقتتتتتع ال  افتتتتت  عنهتتتتتا  

 ابتتتتة طهاتتتت  التتتتديم أتابتتتتك عتتتتم متتتتد  الوقعتتتتة  ل ستتتت   ال  كلتتتتان إلاهتتتتا متتتتم غاتتتت  ت متتتتب ل
 . 97لها  ليم  النافد االقدر النا    اا   ا  الناس باى ا  ال نا   " 

 

 

 وصاية بلدوين الثاني على أنطاكية وحصار حلب:  -4

                                                                    نتتتت   عتتتتم مع كتتتتة  تتتتاىة التتتتدم  أن غتتتتد  إمتتتتارا أنلاكمتتتتة فجتتتت ا   تتتت  أماتتتت  ام ف  تتتتان     
ام جتتتتتتمش  اقتتتتتتد تتتتتتتولا إدارا أمورمتتتتتتا البل  تتتتتت ر   نتتتتتتارد  لحتتتتتتام اعتتتتتتو  الللتتتتتتك  لتتتتتتدا م 

                                                                    التتتتد  قتتتتد  تتتت   قلتتتت  تولمتتتت  عتتتت   الللل تتتتة إمتتتتارا ال متتتتا اقتتتتد كتتتتان " م تتتتهورا  98الثتتتتان  
اعنتتتتتتتدما تلقتتتتتتتا  لتتتتتتتب ام تتتتتتت  اثة متتتتتتتتم  ،99 وفا تتتتتتت  اخل تتتتتتتت  ال لاتتتتتتت ا بتتتتتتت مور الحتتتتتتت   " 

                                                                    راجتتتت    ىتتتتة بقواتتتتتت   تتتتلام  بلتتتتحبة أماتتتتت   تتتت ا ل   ال تتتتم  تتتتتاه  ا قتتتتدار أنهلتتتتا لتتتتت  
ل تتتتتت  كا فتتتتتت  اللع كتتتتتتة  فقتتتتتتد ت افتتتتتت  اعتتتتتتولهلا بان لتتتتتتار إيل تتتتتتا   التتتتتتد  أر تتتتتت  بعتتتتتتي 
جنتتتتود  مع  ارتتتتهلا " فتتتت اقع  هتتتت  ال تتتت ر اق لتتتتوا جلاعتتتتة اغنلتتتتوا متتتتا قتتتتدراا علمتتتت   اانهتتتتنم 

كتتتتت  متتتتتم  لتتتتتدا م الثتتتتتان   ا  لقتتتتتد تحا تتتتت 100نجا   اتعلقتتتتتوا بالجبتتتتتا  " ب تتتتتدا م اا تتتتتم عتتتتت 
ا تتتتتتتونن التتتتتتتدخو  فتتتتتتت  مع كتتتتتتتة متتتتتتتع اللستتتتتتتللام  ااك فتتتتتتتوا باللناا تتتتتتتة اال لتتتتتتتاس الل  تتتتتتتت  

 الجلل   هدر الوعو  إلا أنلاكمة بس عة.

ا تتتتتت قل  الللتتتتتتك  لتتتتتتدا م فتتتتتت  أنلاكمتتتتتتة ا تتتتتت  با  اللنقتتتتتتد  ام  تتتتتتملا متتتتتتم قلتتتتتت  أخ تتتتتت      
  ا تتتتتت ا  ا تتتتتم العتتتتتتدل  " 101نورمانتتتتتد   امتتتتتتم البل  تتتتت ر   نتتتتتارد م تتتتتلما أرملتتتتتة راجتتتتتت  ال

                       ثتتتتتت  عقتتتتتتد اج لاعتتتتتتا  متتتتتتع 102م نعتتتتتت  عنتتتتتت  " االتتتتتتو  تتتتتتبق  إيل تتتتتتا   إلتتتتتتا أنلاكمتتتتتتة للتتتتتتا 
اجهتتتتتتاه اللدينتتتتتتة  لبحتتتتتت  تتتتتتتداوما  متتتتتتا ت عتتتتتت ض لتتتتتت  ا متتتتتتارا النورماندلتتتتتتة متتتتتتم أخلتتتتتتار 
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ة اتحتتتتتتدلا  خارجمتتتتتتة  ت لثتتتتتت  فتتتتتت  تقتتتتتتدم اللستتتتتتللام اأختتتتتت ر داخلمتتتتتتة ت لثتتتتتت  فتتتتتت  مناق تتتتتت 
ىكومتتتتتة ا متتتتتتارا  فقتتتتتد كتتتتتتان ا ماتتتتت  ال تتتتتت ع  لإلمتتتتتارا  وهملونتتتتتتد الثتتتتتان  ا تتتتتتم  وهملونتتتتتتد 
                                                                       ا ا  عتتتت ا  الستتتتم  فتتتت  العا تتتت ا متتتتم علتتتت   متتتتع أمتتتت  فتتتت  إللالمتتتتا  انظتتتت ا  لعتتتتدم اجتتتتود 
فتتتتارس نورمانتتتتد  قتتتتادر علتتتتا أن ي تتتتولا ا متتتتارا بعتتتتد موقعتتتتة  تتتتاىة التتتتدم  فقتتتتد تقتتتت ر أن 

ا متتتتتتتارا بلتتتتتتتف   الللتتتتتتتك االقا تتتتتتتد ا علتتتتتتتا ي تتتتتتتولا ملتتتتتتتك القتتتتتتتدس  لتتتتتتتدا م الثتتتتتتتان  أمتتتتتتتور 
لللتتتتتتلالاام فتتتتتت  ال تتتتتت   إلتتتتتتا أن يللتتتتتتر  وهملونتتتتتتد الثتتتتتتان  ال  تتتتتتد  كلتتتتتتا تقتتتتتت ر أن ي تتتتتتناج 
 وهملونتتتتتتد الثتتتتتتتان  متتتتتتتم إىتتتتتتتدر  نتتتتتتتا   لتتتتتتدا م الثتتتتتتتان   كلتتتتتتتا تقتتتتتتت ر أن ي تتتتتتتناج ا رامتتتتتتت  
ال تتتتتت   تتتتتقط أ ااجهتتتتتم ق لتتتتتا متتتتتم جنتتتتتود  لتتتتتدا م الثتتتتتان  أا متتتتتم الوافتتتتتديم الجتتتتتدد متتتتتم 

 .103ا ت  إعادا تو  ع ا قلاعا  ال   ق   أعحا ها ال     كل

ن ىتتتتتل متتتتتتم امج لتتتتتتا  التتتتتد  عقتتتتتتد  ملتتتتتتك القتتتتتدس متتتتتتع اجهتتتتتتاه مدينتتتتتة أنلاكمتتتتتتة متتتتتتا    
 يل :

الحتتتتتت ب علتتتتتتا اللحافظتتتتتتة علتتتتتتا اللتتتتتتب ة النورماندلتتتتتتة لإلمتتتتتتارا اذلتتتتتتك متتتتتتم ختتتتتت    -1
                                                            ا   م الللك  لدا م الثان  أمور ا مارا بلف   اعما  م ىاكلا .

لتتتتتتتا ملتتتتتتتك  وهملونتتتتتتتد ا ا   بال عهتتتتتتتد   ستتتتتتتلم  ا نتتتتتتت  اللتتتتتتت ا  عنتتتتتتتدما اللحافظتتتتتتتة ع -2
                                                                   لكلتتتتتتت    هتتتتتتتدر اللحافظتتتتتتتة علتتتتتتتا ال تتتتتتتوا ن أام   ا ن  وهملونتتتتتتتد الثتتتتتتتان  لكتتتتتتتون جتتتتتتتد  
ملتتتتتك ف نستتتتتتا  فل ولا تتتتتت  لضتتتتتتلم اللتتتتتلالاام التتتتتتدع  ال   تتتتتت  لل تتتتتتار عه  ام تتتتتت ملانمة 

 ف  ال   .
 الح ب علا تقو ة ا ع  ا مارا مم جديد. -3
اه جاتتتتت  جديتتتتتد ل عتتتتتو ي الق لتتتتتا التتتتتديم  تتتتتقلوا  اذلتتتتتك   تتتتتنا   الحتتتتت ب علتتتتتا إن تتتتت  -4

 ا رام .
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رغبتتتتة الللتتتتك  لتتتتدا م الثتتتتان  بالعلتتتت  علتتتتا جلتتتتع  تتتت ا  ا متتتتارا  اللتتتتلالمة  اتقو تتتتة  -5
الع قتتتتتتا   اتتتتتتنه   اذلتتتتتتك متتتتتتم ختتتتتت   ا تتتتتت  اة  ااج  وهملونتتتتتتد الثتتتتتتان  متتتتتتم إىتتتتتتدر 

  نات .

كتتتتتتدلك تلقتتتتتتا إيل تتتتتتا    كلتتتتتتا تلقتتتتتت  إمتتتتتتارا أنلاكمتتتتتتة مستتتتتتاعدا الللتتتتتتك  لتتتتتتدا م الثتتتتتتان     
مستتتتتاعدا     تتتتتام  التتتتتد  قتتتتتدم علتتتتتا رأس قواتتتتتت  ا تتتتتاعد إيل تتتتتا   فتتتتت  تح  تتتتت  ا ثتتتتتار  
ا ردنتتتتتتا ال تتتتتت   لتتتتتتب أفتتتتتت اد ىاما هتتتتتتا متتتتتتم اللتتتتتتلالاام " ا متتتتتتان فتتتتتت منه   ا تتتتتتا م  إلتتتتتتا 

 .104أنلاكمة " 

                                                                   بعتتتتتتد أن أ لتتتتتت ن  لتتتتتتدا م الثتتتتتتان   متتتتتتور ا متتتتتتارا  قتتتتتتاد جم تتتتتتا  ميلفتتتتتتا  متتتتتتم  تتتتتتبعل ة     
آمر متتتتم الل تتتتاا   فقتتتتة  تتتتونن أماتتتت   تتتت ا ل   اعستتتتك  فتتتت  تتتتت  داناتتتت   فتتتتارس ا ضتتتتعة

  فتتتت  نفتتتت  اللكتتتتان التتتتد  ان لتتتت   متتتت  راجتتتت  علتتتتا ىللتتتتة الستتتتللان ب متتتتادا    تتتت   105
                                                                اقد اخ ار مدا اللكان تحديدا   هدر رفع ال ا  اللعنو ة للللالاام.

اناتتتتتت  اعنتتتتتدما علتتتتت  إيل تتتتتا   بختتتتت اج الللتتتتتك  أراد مباغ تتتتتة معستتتتتك   " ااعتتتتت  إلتتتتتا د   
فتتتت  يومتتتت   فوجتتتتد الفتتتت ن  يتتتتوم ف حتتتت   ردنتتتتا فتتتت  متتتتا    خملتتتتة اراجتتتت  كثاتتتت   اقاتتتت  إنهتتتت  

  اا تتتت بك الل فتتتتان فتتتت  مع كتتتتة 106كتتتتانوا ين تتتتدان علتتتتا أر عل تتتتة فتتتتارس  تتتتور ال جالتتتتة " 
نتتتت   تتتتقط متتتتم رجالنتتتتا فتتتت  متتتتد  اللع كتتتتة متتتتا لقتتتت   متتتتم إلتتت  تحستتتت     منهلتتتتا   " ا قتتتتا  

 تتتتبعل ة متتتتم الل تتتتاا ام تتتتة متتتتم الف  تتتتان  أمتتتتا خستتتتا   العتتتتدا فلل تتتت  أر عتتتتة آمر ق اتتتت " 
  فتتتتت  ىتتتتتام يتتتتت ا  ا تتتتتم العتتتتتدل  " اىلتتتتت  ب متتتتتة اللستتتتتللام علتتتتتا ب تتتتتدا م امتتتتتم كتتتتتان 107

م  تتتتتتتك أن ا رقتتتتتتتام ال تتتتتتت  ذك متتتتتتتا التتتتتتتم   ،108معتتتتتتت  فق لتتتتتتتوم  اردامتتتتتتت  علتتتتتتتا أعقتتتتتتتا ه  " 
اللتتتتور  مبتتتتالر فاهتتتتا   اأن ا رقتتتتام ال تتتت  ذك متتتتا ا تتتتم العتتتتدل  ااقعمتتتتة االتتتتدلا  علتتتتا ذلتتتتك 

اكتتتتت  منهلتتتتتا  109ب علتتتتتا انختتتتت " متتتتتا أارد  م تتتتتا ال متتتتتاا  " ك ملتتتتتا لتتتتت  لستتتتت لع ال  لتتتتت 
أدعتتتتتتا أنتتتتتت  ان لتتتتتت  علتتتتتتا انختتتتتت   فلتتتتتت  يتتتتتت لكم الللتتتتتتك متتتتتتم ا تتتتتت  جا  اللنتتتتتتا   ال تتتتتت  
                                                                          تتتتتقل   تتتتتابقا  فتتتتت  أيتتتتتد  اللستتتتتللام  التتتتت  يتتتتت لكم إيل تتتتتا   متتتتتم ال قتتتتتدم  با تتتتت ثناه أ تتتتت   
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لتتتتتبعي الجنتتتتتود اعلتتتتتا رأ تتتتته  عتتتتتاىب  ردنتتتتتا را تتتتت   اللجتتتتتنام التتتتتد  ق تتتتت  علتتتتت  يتتتتتد 
امتتتتتتو القتتتتتتتوم  ا  تتتتتت ب اا تتتتتتتل  را تتتتتتارد  قتتتتتتتد  " اكتتتتتتتان عتتتتتتاىب  ردنتتتتتتتا 110    تتتتتتام 

 تتتتتقط عتتتتتم ف  تتتتت   ف دركتتتتت  قتتتتتوم متتتتتم أمتتتتت  جلتتتتت  الستتتتتلقا  متتتتتم أمتتتتت   تتتتت مام ف بضتتتتتو  
 .111                                                                    اىللو  إلا إيل ا   بظام  ىلب  ف نفد  إلا أتابك     ام  فق ل  عل ا " 

م  لتتتتتدا م الثتتتتتان  ىتتتتتداد ا متتتتتارا ال تتتتت  مة  اأ لتتتتت ن لعتتتتتودا إيل تتتتتا   إلتتتتتا                                                                              بعتتتتتد أن أمتتتتت 
                                                                دم جنو تتتتتا  باتجتتتتتا   تتتتتانر اا تتتتت  د التتتتت اج متتتتتم  نتتتتت  منقتتتتتد اعقتتتتتد معهتتتتت  معامتتتتتدا ىلتتتتتب  تقتتتتت 

                                                                        أعفتتتتام  فاهتتتتا متتتتم دفتتتتع الضتتتت ا ب الستتتتنو ة ال تتتت  قتتتتد ف رتتتتها  تتتتابقا  راجتتتت  علتتتتاه   كلتتتتتا 
ا تتتتت ولا علتتتتتا ىلتتتتتون كفتتتتت ام اكف  تتتتتا  ا تتتتت مام امعتتتتت ا ملتتتتت  م متتتتتم إيل تتتتتا   التتتتت  

إلتتتتا  تتتت مام امعتتتت ا  ا تتتتاراا "112يلتتتت  متتتتم أمتتتت ر إمتتتتارا أنلاكمتتتتة غاتتتت   ردنتتتتا اا ثتتتتار  
 .113مل  م ف سللوما با مان  ث  ننلوا  ردنا  ارىلوا عم أنلاكمة" 

بعتتتتتد أن رتتتتتتب  لتتتتتدا م الثتتتتتان  أمتتتتتور إمتتتتتارا أنلاكمتتتتتة الداخلمتتتتتة االخارجمتتتتتة  عتتتتتاد إلتتتتتا     
فا تتتتت    إيل تتتتتا    ،114                                                        القتتتتتدس تاركتتتتتا  البل  تتتتت ر   نتتتتتارد يتتتتتدي  أمتتتتتور ا متتتتتارا نمابتتتتتة عنتتتتت  

  ا" اقعتتتتتت  م تتتتتتاىنة  تتتتتتام االتتتتتت  ا ثتتتتتتار   تتتتتت    تتتتتتم ذلتتتتتتك امتتتتتتاج  ال متتتتتتا فتتتتتت  ال تتتتتتلا
فا تتتتتتتت  اث اللتتتتتتتتلالاون  ،115إ تتتتتتتتحا  عتتتتتتتتاىب نجتتتتتتتت  التتتتتتتتديم إيل تتتتتتتتا   ا تتتتتتتتام الفتتتتتتتت ن  " 

بالللتتتتتتك  لتتتتتتدا م الثتتتتتتان   ل تتتتتتم فتتتتتت  متتتتتتد  اللتتتتتت ا لتتتتتت  تحتتتتتتدث ا تتتتتت باكا   تتتتتتام اللتتتتتت فام  
اان هتتتتا اللوقتتتتة بعقتتتتد مدنتتتتة  اع تتتت ر فاهتتتتا إيل تتتتا   بحتتتت  إمتتتتارا أنلاكمتتتتة فتتتت  امى فتتتتا  

البتتتتتارا ....  " اعتتتتتالحه   –معتتتتت ا النعلتتتتتان  –اتهتتتتتا  تتتتت   العاعتتتتت  )كفتتتتت   تتتتتا  بلل ل 
إيل تتتتا   إلتتتتا آختتتت   تتتتنة أر تتتتع ع تتتت ا  علتتتتا أن لهتتتت  اللعتتتت ا اكف  تتتتا  االجلتتتت  االبتتتتارا " 

                                                                       ثتتتت  متتتتا للتتتت  أن متتتتاج  اللتتتتلالاون  تتتتانر  لعتتتتا  فتتتت  أختتتتدما أا إجبارمتتتتا علتتتتا دفتتتتع 116
  ا تتتتتدلك تلكتتتتتم 117الستتتتتنة"                                              الضتتتتت ا ب " فجعتتتتت  لهتتتتت  متتتتتام  ىللتتتتت  اعتتتتتالحه  إلتتتتتا آختتتتت  

                                                                         لتتتتتتدا م الثتتتتتتان  متتتتتتم تتتتتتت مام إمتتتتتتارا أنلاكمتتتتتتة اكستتتتتتب نلتتتتتت ا  معنو تتتتتتا   لا فتتتتتت ي ل ن تتتتتت ا  
                     بللل ة القدس جنو ا .
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بعتتتتتد انقضتتتتتاه متتتتتدا الهدنتتتتتة  ا تتتتت  نة اللتتتتتلالاون عللمتتتتتاته  الح  متتتتتة رتتتتتد اللستتتتتللام     
امتتتتاجلوا ا ثتتتتار  عتتتتتدا متتتت ا   اكتتتتدلك الحارتتتتت  فتتتت  جنتتتتو  ىلتتتتتب  ف ختتتتور إيل تتتتتا    
                                                                  انظتتتتت ا  من تتتتت ال  فتتتتت  ى ا تتتتت  فتتتتت  ال تتتتتلا    لتتتتتب متتتتتم ا نتتتتت   تتتتتلملان عقتتتتتد مدنتتتتتة متتتتتع 

 الللالاام علا ما ي  دان ف ان انت :

 ي خلا اللسللون للللالاام عم   مام االجنر الالون اأعلا  ال لا . -1
 تسلم  إيل ا   ا ثار  إلا الللالاام. -2
 مدم ت  م ا  بحا  م يبقا للل فام ىك   م . -3
 .118   النراومة اللحملة بحلب  ام الللالاام االلسللام تقسم  اللنا -4

" اعتتتتتالحه  علتتتتتا  تتتتتت مام االجتتتتتنر الالتتتتتتون اأعلتتتتتا  ال تتتتتلا  علتتتتتتا أنهتتتتتا للفتتتتتت ن        
امتتتتا ىتتتتو  ىلتتتتب للفتتتت ن  منتتتت  النلتتتتة  ى تتتتا أنهتتتت  ناعتتتتفوم  فتتتت  رىتتتتا ال   متتتتة اعلتتتتا 

ا ثتتتتتار  ف جتتتتتتا  أن يهتتتتتدم تتتتتت  متتتتت ا  بحاتتتتتت  م يبقتتتتتا للف  تتتتتام  متتتتت  ىكتتتتتت  .... ا للتتتتتوا 
إيل تتتتا   إلتتتتتا ذلتتتتتك  فتتتتتام نع متتتتتم كتتتتتان فاهتتتتا متتتتتم ال ستتتتتلم    بقاتتتتت  فتتتتت  أيتتتتتد  اللستتتتتللام" 

119. 

ن ىتتتتتل أن اللتتتتتلر كتتتتتان كلتتتتتا ي  تتتتتد اللتتتتتلالاام  اكتتتتت   تتتتت اة اللتتتتتلر للتتتتتالحه        
ا  جتتتتع ذلتتتتك إلتتتتا تقلتتتت  جتتتتمش إيل تتتتتا   ن مجتتتتة انفتتتت اة ال حتتتتالة التتتتد   تتتتكل  ارتتتتتعة 

 ى ا   ف  ال لا .العلالا اةلا ان  ا  إيل ا   ف  

اىتتتتتدث أن أعلتتتتتم  تتتتتلملان  تتتتتم إيل تتتتتا   العلتتتتتمان علتتتتتا االتتتتتد  اا تتتتت ق  فتتتتت  ىلتتتتتب       
فا تتتتتت    اللتتتتتتتلالاون ارتتتتتتتل ا  ا متتتتتتتور اا تتتتتتت ولوا علتتتتتتتا  ردنتتتتتتتا " اختتتتتتت ج ب تتتتتتتدا م فتتتتتتت  
جلتتتتتتادر انختتتتتتت ا  فنتتتتتتتا   خناعتتتتتتت ا  اأختتتتتتتدما اخ  هتتتتتتا ..... اكتتتتتتتدلك فعتتتتتتت  ب ا متتتتتتتا متتتتتتتم 

  عنتتتتتتدما أدرر  تتتتتتلملان عتتتتتتدم 120"  ىلتتتتتتون النقتتتتتت ا اا ىتتتتتت   ا تتتتتتلا اأىتتتتتت   انهتتتتتتب
مقدرتتتتتت  علتتتتتا اللواجهتتتتتة فعتتتتت ض علتتتتتاه  الهدنتتتتتة  إم أن  لتتتتتدا م الثتتتتتان  أعتتتتت  عتتتتت  أن 

ل تتتتتم عنتتتتتدما علتتتتت  إيل تتتتتا   متتتتتا ىتتتتتدث فتتتتت  ىلتتتتتب  ،121ي نتتتتتا   اللستتتتتللون عتتتتتم ا ثتتتتتار  
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متتتتتم علتتتتتمان ا نتتتتت  اتقتتتتتدم اللتتتتتلالاام  علتتتتت  علتتتتتا تستتتتتو ة الخ فتتتتتا  متتتتتع ا نتتتتت   اأغتتتتتار 
 تتتتتتم أخمتتتتتت   تتتتتتدر الدالتتتتتتة  تتتتتتلملان  تتتتتتم علتتتتتتد الجبتتتتتتار يتتتتتتدي  علتتتتتتا  ردنتتتتتتا  امتتتتتتنر ىلتتتتتتب م

                                                                           أمورمتتتتا نمابتتتتة  عنتتتت   ثتتتت  متتتتا للتتتت  أن ا تتتت د متتتت ض إيل تتتتا   اتتتتتوف  بتتتتالق   متتتتم ممافتتتتارقام 
122. 

 وفتتتتاا إيل تتتتا   تلنقتتتت  إمتتتتارا ا راتقتتتتة  ف ختتتتد ا نتتتت   تتتتل  الدالتتتتة  تتتتلملان ممافتتتتتارقام     
متتتتتارديم  أم  لتتتتتك  تتتتم  هتتتتت ام ا رتقتتتتت  امتتتتتو ا تتتتتم أ  إيل تتتتتا    اأختتتتد ا نتتتتت  الثتتتتتان  تل تتتتتتا 

فقتتتتد اىتتتت فل بلنلقتتتتة خ تلتتتت   فتتتت  ال تتتتلا  اىتتتت ان فتتتت  الجنتتتتو   فتتتت  ىتتتتام آلتتتت  ىلتتتتتب 
 تتتتتتلع عتتتتتتتاىب  ا  " اللتتتتتت 123إلتتتتتتا  تتتتتتدر الدالتتتتتتة  تتتتتتلملان  تتتتتتم علتتتتتتتد الجبتتتتتتار  تتتتتتم أرتتتتتتت  

أنلاكمتتتتتة  وفاتتتتتت  ى تتتتتد عستتتتتك   اجلاعتتتتتة متتتتتم ا رمتتتتتم  انتتتتتن  ااد   ناعتتتتتا  اعتتتتتاث  متتتتت  
                                                                متتتتتا قتتتتتدر علمتتتتت  اىلتتتتت  إلمتتتتت  أمتتتتت  البتتتتتا  متتتتتم التتتتتواد  متتتتتام  اقتتتتتدمو   ف ىتتتتت  إلتتتتتا  اأفستتتتتد

بتتتتال  اقاتلهتتتتا باللنجنمقتتتتا  ..... افتتتت  العا تتتت  متتتتم  تتتته  عتتتتف  متتتتم  تتتتنة  تتتتبع ع تتتت ا 
اخلستتتتتتل ة  ا تتتتتت ق  اللتتتتتتلر  تتتتتتام  تتتتتتدر الدالتتتتتتة عتتتتتتاىب ىلتتتتتتب ا تتتتتتام ب تتتتتتدا م عتتتتتتاىب 

 . 124 أنلاكمة علا أن لسل   در الدالة إلم  قلعة ا ثار  ف سللوما "

عتتتتتتتحمر أن اللستتتتتتتللام خستتتتتتت اا ىتتتتتتتاك  قتتتتتتتو   وفتتتتتتتاا إيل تتتتتتتا    ل تتتتتتتنه   تتتتتتت عان متتتتتتتا      
ا تتتت لاعوا تحقاتتتت  ان لتتتتار كلاتتتت   تلثتتتت  فتتتت   متتتتام  لتتتتك  تتتتم  هتتتت ام ب  تتتت  جو تتتتلام أماتتتت  
                                                                            ال متتتتا  ف  تتتت    لتتتتدا م الثتتتتان  " إلتتتتا ال متتتتا امتتتتو لف تتتت  ملمتتتتا  فتتتت  متتتتد  ا متتتتور   نتتتت  كتتتتان 

قلتتتتتم   اىتتتتتدث فتتتتت  ذا  لالتتتتتة متتتتتم لمتتتتتال   ىفتتتتت  ي غتتتتتب فتتتتت  ال  كتتتتتد متتتتتم العنالتتتتتة بحتتتتتا  ا 
أن ختتتت ج متتتتع نفتتتت  متتتتم خاعتتتتة أتباعتتتت  ...... اةذا  للتتتتك لللتتتتع علتتتتاه  ب  تتتت  ا هتتتتاجله   

 ،125                                                                إذ كانتتتتت  ا خبتتتتتار قتتتتتد جاهتتتتتت  عتتتتتم  تتتتتا  الللتتتتتك  فنلتتتتتب لتتتتت  اللتتتتتم معتتتتت  كلانتتتتتا  " 
اىتتتتتدث فتتتتت  تلتتتتتك انانتتتتتة أن اقتتتتتع  لتتتتتدا م ملتتتتتك القتتتتتدس فتتتتت  ا  تتتتت   اكتتتتتان التتتتتد  أ تتتتت   

  .126 لك الد   لة ل  اأ   جو لام " مو ا ما  
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امكتتتتتدا اج لتتتتتع  لتتتتتدا م الثتتتتتان  اجو تتتتتلام متتتتت ا ا  تتتتت  متتتتت ا ثانمتتتتتة  ل تتتتتم ا متتتتت  متتتتتد      
ـــ    497اللتتتت ا أخلتتتت  ملتتتتا كتتتتان علمتتتت   تتتتنة  إذ أن  لتتتتدا م الثتتتتان  لتتتت  لكتتتتم م 1104هــ

                                                                         أماتتتتت ا  متتتتتد  اللتتتتت ا اةنلتتتتتا مل تتتتتتا   امتتتتتدا لعنتتتتت  أن قتتتتتادا اللتتتتتتلالاام فتتتتت  كتتتتت  متتتتتم القتتتتتتدس 
 .127كمة اال ما غداا ف  ا    اأنلا

اقتتتتتتد تلكتتتتتتم جو تتتتتتلام بلستتتتتتاعدا ا رمتتتتتتم التتتتتتديم تستتتتتتللوا إلتتتتتتا قلعتتتتتتة خ تلتتتتتت   متتتتتتم      
الفتتتتتت ار متتتتتتم الستتتتتتجم  اعنتتتتتتدما علتتتتتت   لتتتتتتك  تتتتتتدلك  نقتتتتتت   لتتتتتتدا م الثتتتتتتان  متتتتتتم  تتتتتتجن  فتتتتتت  

 خ تل   إلا ى ان امنها إلا قلعة ىلب.

ىلتتتتب  افتتتت  تلتتتتك علتتتت  جو تتتتلام بعتتتتد فتتتت ار  متتتتم ا  تتتت  علتتتتا ا غتتتتارا علتتتتا تختتتتوم      
ا ثنتتتتتاه ق تتتتت   لتتتتتك علتتتتتا يتتتتتد البا نمتتتتتة قتتتتت   منتتتتتب  اخلفتتتتت  فتتتتت  ىلتتتتتب ا تتتتتم علتتتتت  ىستتتتتام 

اقتتتتتتتتد جتتتتتتتت   مفاارتتتتتتتتا   انتتتتتتتت  ا تتتتتتتتام  ،128التتتتتتتتديم تل تتتتتتتتتا   تتتتتتتتم إيل تتتتتتتتا    تتتتتتتتم أرتتتتتتتتت  
اللتتتتتلالاام  و تتتتتا ة متتتتتم  نتتتتت  منقتتتتتد فتتتتتت   تتتتتانر " ا تتتتت ق  ا متتتتت   تتتتتام الللتتتتتك ب تتتتتتدا م 

ا ثتتتتتار  ا ردنتتتتتا االجتتتتتنر  عتتتتتاىب أنلاكمتتتتتة ا تتتتتام تل تتتتتتا  ا تتتتتم إيل تتتتتا   علتتتتتا تستتتتتلم 
عتتتتنا  اثلتتتتانام ألتتتتة دينتتتتار  اقتتتتدم منهتتتتا ع تتتت  م ألتتتتة دينتتتتتار" ا اكف  تتتتا  اعلتتتتا تستتتتلم  

 تتتتتم  لتتتتتدا م الثتتتتتان   اا تتتتتم اكلتتتتتا تتتتتت  امتفتتتتتا  علتتتتتا تقتتتتتدل  اللتتتتتلالاام رمتتتتتا م  امتتتتت   ،129
جو تتتتلام  اع تتتت ا متتتتم أ نتتتتاه النتتتتل ه  اا تتتت  ة تل تتتتتا  علتتتتا اللتتتتلالاام مستتتتاعدت  فتتتت  

 .130ة ال   أعلم ال ل د إخضا  د م   م عدق

رأر اللتتتتتلالاون أن ال تتتتت اة مجحفتتتتتة بحقهتتتتت   فعلتتتتتاه  تستتتتتلم  منتتتتتا   فتتتتت  غ  تتتتت        
                                                                     ىلتتتتتتب ا تتتتتتلالها  األضتتتتتتا  الفدلتتتتتتة ال تتتتتت  لجتتتتتتب تستتتتتتلملها كلاتتتتتت ا جتتتتتتدا   ملتتتتتتا  مستتتتتته  فتتتتتت  
                                                                    إرتتتتتتتتعار اللتتتتتتتتلالاام اق لتتتتتتتتادلا   ال تتتتتتتتم م خمتتتتتتتتار لهتتتتتتتت  إم بتتتتتتتتالقلو    بعتتتتتتتتد تقتتتتتتتتدلله  

 لتتتتدا م الثتتتتان  متتتتم ا  تتتت " بعتتتتد  لل متتتتا م اتستتتتلم  ا متتتتوا  للنتتتت  منقتتتتد  تتتتت  إ تتتت    تتتت ا 
 .131                                        أن أمضا ف  السجم نمفا  ا  ة ع    ه ا  " 
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بعتتتتد أن أمتتتتم اللتتتتلالاون إ تتتت    تتتت ا  مل هتتتت   تتتتت  امتفتتتتا   تتتتام الللتتتتك االبل  تتتت ر     
  نتتتتارد علتتتتا ال تتتتدر   ل تتتتتتا   اعتتتتدم تنفاتتتتد ال تتتت اة  ااىتتتتت    لتتتتدا م الثتتتتان  بتتتت ن لتتتتتم  

ا    نتتتت  لتتتتم   تتتتور اعتتتت  علتتتتا أنلاكمتتتتة  متتتتم ىقتتتت  ال نتتتتا   عتتتتم ا ثتتتتار  ا ردنتتتتا اعتتتتن 
 اأنها ملك  ما ما  وهملوند الثان   اأن  م لس لمع معاررة البل   ر   نارد.

بعتتتتتد ت اجتتتتتع  لتتتتتدا م الثتتتتتان  عتتتتتم اتفاقتتتتت  تحتتتتتالة متتتتتع  تتتتتللان  تتتتتا   تتتتتم ررتتتتتوان       
الهتتتتتار  متتتتتم ا راتقتتتتتة امتتتتتع د تتتتتم   تتتتتم عتتتتتدقة التتتتتد  أ لتتتتتع اللتتتتتلالاام فتتتتت  ام تتتتت ا ه 

لتتتتت  " إن أملهتتتتتا  تتتتتمعة  امتتتتت  للالتتتتتون إلتتتتت   جتتتتت  اللتتتتتدمب  فلتتتتتم رأانتتتتت  علتتتتتا ىلتتتتتب بقو 
بالقتتتتتتاه الحلتتتتتار علاهتتتتتا إمتتتتتتا أن  - لتتتتتدا م الثتتتتتان   -  " اقلتتتتتتد 132 تتتتتللوا الللتتتتتد إلتتتتت " 

ين تتتتن  إ تتتت    تتتت ا  رما نتتتت  إمتتتتا  و تتتتا ة الستتتتكان أنفستتتته  أا إمكانمتتتتة اىتتتت    اللدينتتتتة  
ا ت تتتتتكو متتتتتم  تتتتتر ال تتتتتداه"                                                  نهتتتتتا كانتتتتت  تعتتتتتان  متتتتتم اللجاعتتتتتة  فهتتتتتو قتتتتتد علتتتتت  فعتتتتت   أنهتتتتت 

133. 

ت افتتتت  ىلتتتتار اللتتتتلالاام لحلتتتتتب متتتتع ان تتتت ا  تل تتتتتا  فتتتتت  متتتتارديم التتتتد  ين ظتتتتت       
افتتتتاا أخمتتتت   تتتتلملان عتتتتاىب ممافتتتتارقام   هتتتتدر ام تتتت ا ه علتتتتا مل تتتت   اقتتتتد توجتتتت  افتتتتد 
متتتتم أمتتتتال  ىلتتتتب إلتتتتا متتتتارديم لستتتت  اثون بتتتت  علتتتتا ق تتتتا  اللتتتتلالاام  ا قتتتتدم متتتتير  ىلتتتتب 

                                                 رتتتتا  ىلتتتتب فتتتت  طتتتت  الحلتتتتار قتتتتا    " فضتتتتا  ا متتتت  بتتتتالحللاام                     ا تتتتم العتتتتدل  اعتتتتفا   ا 
إلتتتتا ىتتتتد أكلتتتتوا  متتتت  ال تتتت   االلا تتتتا  اقلتتتت  ا قتتتتوا   انفتتتتد متتتتا عنتتتتدم   اف تتتتا اللتتتت ض 

 .134فاه " 

 أمام ا تتتتتتتتتتتت داد ىلتتتتتتتتتتتتار اللتتتتتتتتتتتتلالاام  اان تتتتتتتتتتتت ا  تل تا  عم ىلب  ل  لجد الحللاون     
ستت لون  اللج ه لمستتللوا الللد " غا  الل  تتق  عتتاىب اللوعتت  ف ر تتلوا إلم  لستت نجدان  ا 

  اعند اق  اب  مم ىلب أر تتت  إلا     ام ف  دم تتت  135إلم   فجلع عستتتاك   اقلتتتدم "  
                                                                            اخا خان ف  ىل   اأمام مد  ال لورا  تف ك تحالة اللتتتتتتتلالاام  إذ رى  د م   تتتتتتت قا   

 .136اانسحب  لدا م الثان  إلا ا ثار  امم ث  إلا القدس  
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تستتتتل  الل  تتتتق  مدينتتتتة ىلتتتتب  فقتتتتد تلكتتتتم الل  تتتتق  متتتتم  لقتتتتد تختتتتور اللتتتتلالاون متتتتم    
توىاتتتتد  تتتتلا  العتتتتت ا  متتتتع  تتتتتلا  ال تتتتام  أرتتتتة علتتتتتا ذلتتتتك أن الل  تتتتتق  لحظتتتتا  تتتتتدع  
الستتتتللان الستتتتلجوق  محلتتتتود  اخضتتتتع لتتتت  كتتتت  متتتتم     تتتتام فتتتت  دم تتتت  اخا ختتتتان فتتتت  

                                         ىل   ملا  ك  خل ا  كلا ا  علا الللالاام.

                                                مدينتتتتتتة ىلتتتتتتب اقلع هتتتتتا  ارتتتتتتتب أمورمتتتتتتا  توجتتتتت  جنو تتتتتتا  إلتتتتتتا  بعتتتتتد أن تستتتتتتل  الل  تتتتتق     
 تتتتانر " اتستتتتتل  أامد الفتتتت ن  متتتتتم ا تتتتم منقتتتتتد  ا تتتتتاعه   ثلتتتتانام ألتتتتتة دينتتتتار ىللتتتتت  إلمتتتتت  

ف  تتتتت    ،137..... انتتتتتن  كفتتتتت   تتتتتا  فستتتتتلل  إلمتتتتت  ..... ا تتتتتار إلتتتتتا عتتتتتنا  فقاتلهتتتتتا " 
ام تتتتتة فتتتتتارس  افتتتتت  لتتتتتدا م الثتتتتتان  اقتتتتتاد جاتتتتتو  أنلاكمتتتتتة االقتتتتتدس اال متتتتتا البتتتتتالر تعتتتتتدادما أل

فتتتتتتتت  عتتتتتتتتنا  " اكستتتتتتتت  الل  تتتتتتتتق  كستتتتتتتت ا    اا تتتتتتتت بك الل فتتتتتتتتان138األفتتتتتتتتام متتتتتتتتم الل تتتتتتتتاا 
عتتتتتتنا  اتفتتتتتت  الل فتتتتتتان ا ا عتتتتتتد مع كتتتتتتة ،139عظملتتتتتتة  اا   تتتتتتهد جلاعتتتتتتة متتتتتتم اللستتتتتتللام" 

 اللوع  ا لدا م الثان  إلا القدس.علا مدنة  اعاد الل  ق  إلا 
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ّّّ تعّددّاألوجهّفيّمعانيّ)الباءّالجارّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ة(ّفيّكتابّّّ 
ّّّّ )الدرّّ  المصون(ّّّ

 عبد الواحد حاج حسين 
ّقسمّاللغةّالعربية،ّكليةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانية،ّجامعةّإدلّب

 طالبّدراساتّعليا)ماجستيرّ(

 الملخّص
الجر    حرف  الكالم,     معن    لغير                يأتي  في  في    ى  ببعضها  المعاني  هذه  تلتبس  وقد 

ينجم عن ذلك أحكام مختلفة, وال                 ة وفهم مستقل                                        موضع واحد, فيكون لكل   منها داللة خاص  
                                                  فاختالف العلماء في معاني األدوات عام ة وحروف الجر    ,ة                         سيما في النصوص التشريعي  

 .ذاتها                                           ى إلى تنو ع في األحكام المستنتجة من النصوص    أد  ة      خاص  

اإلشارة إلى المعنى المراد,                                       دية في المعنى في بعض المواضع, فتتم               ت رفض التعد  وقد  
د                             د أوجه المعاني نوعين: تعد            فكان تعد                                  ضعف غيره أو رفضه ألسباب معي نة,    والتنويه إلى

د                                                            فيه جميع األوجه جائزة, دون ترجيح أي   منها على سواه. وتعد    تباإلطالق: وهو ما كان
 .        أو رفض             أو تضعيف                                بالتقييد: وهو ما كان بترجيح  

 .  التعدد, األوجه, السمين, الدر المصون  ،الباء, الجارةالكلمات المفتاحية: 

ّّالمقّدمةّ: ّ ّ  ّّ ّّ ّّ
ين,                د خاتم النبي                               والصالة والسالم على رسوله محم    ,الحمد هلل رب العالمينبسم هللا و 

           أما بعد : 
تكاملت فيه الصفات,       ز       معج                         ة يجد نفسه أمام نص                          في قواعد اللغة العربي            الباحث        فإن   

لين       لألو                     العالمين المعجز        رب                الكريم كالم                            ه مع اآليات, إنه القرآن     ر     و                       وتناسقت بشكل عجيب س  
أن   أراد  فمن  العربية    جمال     ق      ذو  تي                        واآلخرين,  بقراءة             ي ط ر ب  و اللغة  فعليه           القرآن                          ببالغتها 
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رين             من المفس            بداية  ا من الدراسة واالهتمام          ا عظيم        نصيب            الكريم                           ه, وقد نال هذا الكتاب          ودراست  
اللغوي          وصوال   مم              إلى  مجاال          ين,  اللغة  لباحثي  فتح  واسع                           ا  تستحق           والجهود  الدراسات  من                                 ا 

على                              مذاهبهم في اللغة, معتمدة                                                             العناية, فتو جهت الدراسة إليهم, للوقوف على آرائهم وبيان  
 .    م     ه     و       ن          نهم وم            ن أصاب م     م      ف           هم لتعر             عليه آراء                         من قواعد النحاة تقيس         أساس        حجر  

ب          ومجاالت   اللغة العربية والقرآن الكريم الدراسة  هذا  لذلك يختار    ا,    جد           واسعة    ين 
ن                        للباء الجار ة في القرآ                    المعاني التي ذ كرت  األوجه في           ل تعد د  حو                 للدراسة تدور       ة              البحث جزئي  

 ة بإعرابه.                            , من خالل أحد الكتب المختص  الكريم
( في المغني: ه761تّّ            ابن  هشام  )  قال,  (1)     عان     م       ة      عد             الجار ة           للباء         حاة       الن       ر     ك     ذ    فقد

         الحلبي                                    وقد أشار إلى هذه المعاني السمين   (2) , "ى     معن        عشر          ألربعة        جر         حرف            المفردة            ال ب اء  "
           والجمهور   "  :قال      ثم    (4)في علوم الكتاب المكنون(,  المصون         الدر  )في كتابه    (3)(ه756تّّ)

           ولكن ه لم  ّ(5) ",                 المذكورة  إليهما                                                                  يأب و ن ج ع لها إال لإل لصاق أو التعدية ، وي ر د ون جميع  المواضع   
بل المعنيين,  هذين  إلى  مواضعه,                               يرد ها  في  منها  كال   يثبت  هي:                                 نجده  المعاني  وهذه 

واالستعالء,   والتوكيد, و االستعانة,  والتعدية,  والتبعيض,  والبدل,  الغاية,  وانتهاء  اإللصاق, 
 . والمصاحبة, والمقابلةوالمجاوزة, , والظرفية, والقسم,          السببي ةو 

وذلك بحسب السياق الذي   ,     وجه                       ى, ويكون فيها غير       معن         غير           الباء               وقد تحتمل  
                                                                                   جاءت فيه, والمعنى الدقيق الذي تؤد يه, فبحسب الفهم جاء التأويل واست نتج الحكم, فكان 

                                                                  ا ثري ا من المعاني ال ينضب, وهو يفسح المجال أمام مجموعة من المعاني      نبع                   النص  القرآني  
  , حكام بحسب األفهام                                     ة, فتتعد د اآلراء في النصوص وتختلف األ                           ينفرد كل  منها بجزئية خاص  

     ال     ب     س       ح                                إلى الحكم المستنتج منها, وفت                               ن معنى الحرف في اآلية ليصل                    هذا االختالف بدأ م  
                                  ها ذلك الحرف فتعد دت أوجه معانيه.                     أمام المتأم ل احتمل  

        أ جيزمطلق: وهو ما  ال       تعد د              أو لهما: النوعان:  في أوجه الباء ومعانيها                 وهذا التعد د 
           أو تضعيف                   د: إما بترجيح       مقي  ال       تعد د  وثانيهما: ال   أحدها على غيره,       ترجيح         دون          معان       ة          فيه عد  

 .        أو رفض  
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التي قيلت من قبل   نقل معظم اآلراء             ا الخالف     ض         , عار                                                        وقد اعتمد السمين على 
ما     ض                                ا ما حاد منها عن سبيله, وراف     ف                                   ا ما مال منها إلى الصواب, ومضع      ح                بينها, ومرج    ا 

 .        اللغة           وأعراف           النحاة          قواعد      ب       جان  
ه وينثر كنانة  و لبد                               الناقل فحسب, لذلك نجده ي دلو  دور        ؤد ي  ال يكتفي بأن يوهو  

الدقيق, ومنهم من خانته    هعلمه, ويتناول آراء أشياخ الفهم  وسابقيه, فمنهم من حاد عن 
التحقيق, ي حاد عنه,  عبارة  بينهم     م     ك                 فكان السمين ح                                         ومنهم من كان رأيه راجحا ال  فيما  ا 

ق عليه من كالم    ف                    العالمين, وما ات        رب         كالم  من                     النحاة المأخوذة           قواعد  ه           ا أدل ت     ي           ا, وقاض     ف     ص     ن     م  
                                                                    ن, فهو يضع اآلراء على ميزانهم فما وافقها ق بل وقوي, وما خالفها ضع ف  أهل اللغة السابقي

         ور مي.  
العلماء  ا, لكثرة اآلراء المذكورة, وكثرة     ع                                                 فكانت دراسة ذلك التعد د  كتاب ا مفتوح ا متنو   

ا     ح                     إلى هذا أو مرج           مائال                    وه ال يجد نفسه إال                                      , وحين ينظر الباحث فيها إلى ما قال  الفحول
د                                في كتابه, فكانت آراؤه في تعد                                               ا األخير, وهذا ما كان من فعل السمين الحلبي           أو رافض    كذا

 ة على النحو اآلتي:                  أوجه الباء الجار  
 دّاألوجهّباإلطالقّ:ّّّّ تعدّّّ -1

ح أحد المعاني على                                                                  أشار السمين إلى أن  الباء في بعض المواضع تفيد غير معنى, ولم يرج  
 ومن ذلك:  (6)غيره,

ّفيهّوجهينّ:ماّأجازّ -1-1
ڳ)كما في قوله تعالى:    االستعانة والزيادة: - أ   [ 194]البقرة:(  ک گ گ گ گ ڳ 

 ( 7) .مثل اعتدائه                                                                 فهي الداخلة على اآللة, ويجوز أن يكون المعنى: اعتدوا عليه اعتداء  
والمصاحبة: - ب تعالى:    االستعانة  قوله  في    [38]األنعام: (  ڃ ڃ چ چ)كما 

 ( 8).فالجناحان آلة الطيران, ويجوز: ملتبسا بجناحيه
والمعنى عليهم   [ 42]النساء:(  ڱ ڱ ڱ ڱ)كما في قوله تعالى:  االستعالء والبدل: - ت

 (9) .أو بدلهم
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تعالى: - ث أي: أذى   [196]البقرة:(  ائ ائ ەئ ەئ وئ)ّّاإللصاق والظرفية: كما في قوله 
 ( 10).به, أو فيه أذى         ملتصق  

تعالى:    والزيادة:اإللصاق   -ج أي:    [ 33: ص](  ڱ ڱ ں ں)كما في قوله 
 (11).                                                      ا بالسوق, أو مسح ا السوق , والمصدر عامل والسوق مفعوله   ق          ا ملتص     ح     س     م  

ڃ)   كما في قوله تعالى:  التعدية والمصاحبة: -ح     ت          أي أصب    [71]البقرة:(  ڄ ڄ ڃ ڃ 
 ( 12).ا به       ملتبس      ت      جئ         , أو        الحق  

وانتهاء   -خ تعالى:    الغاية:التعدية  قوله  في  فالفعل    [100]يوسف:(  ں ں ڻ) كما 
 ( 13).ى بالباء, ويجوز أن تكون الباء بمعنى )إلى(             )أحسن( يتعد  

تعالى:   -د قوله  في  كما  والمجاوزة:    [ 1]األنعام:(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) التعدية 
 (14) .بالباء, وقيل: المعنى: عن ربهم يميلون               )كفر( متعد   

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )  واالستعانة: كما في قوله تعالى:           السببي ة -ذ

ا لإلزالق, أي: بسبب                                        أداة اإلزالق األبصار, ويجوز أن تكون سبب  , ف[51]القلم:(  ہ ہ ہ
 ّ(15).أبصارهم

)تدلوا(  ,  [188]البقرة: (ڻ ڻ ڻ ڻ)والتعدية: كما في قوله تعالى:             السببي ة -ر
 (16) .                                                  متعد  بالباء, ويجوز أن يكون المعنى: تدلوا بسببها

تعالى           السببي ة -ز قوله  كما في  ّّوالزيادة:  (  ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ):

هللا  (, والتقدير على كونها نافية )ما يفعل  ماوالباء سببية على استفهام بـ),  [147]النساء:
 ( 17) .عذابكم( والباء زائدة

تعالى:    والعوض:           السببي ة - س قوله  في  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )كما 

   (18) .[ 810]البقرة:(  ڑ ڑ
تعالى:             السببي ة - ش قوله  في  كما   (ڱ ڱ ڱ ں ں)والمصاحبة: 

هلالج لج:  (19) ,[188]البقرة: ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) وقوله 
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سبحانه:    (20) ,[119]البقرة:(  يب (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وقوله 

 (21) .[30]البقرة:
والمجاوزة: - ص تعالى:    الظرفية  قوله  في  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )كما 

 (22) . [12]الحديد:(  پ
 (23) . [81]هود:(  جب حب خب)كما في قوله تعالى:  الظرفية والمصاحبة: - ض

 ماّأجازّفيهّثالثةّأوجهّ: -1-2
والزيادة: - أ واالستعالء  تعالى:    االستعانة  قوله  في  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )كما 

ژ  (24) . [371]البقرة:(  ژ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )كما في قوله تعالى:    اإللصاق والظرفية والتعدية: - ب

                 الباء  في قراءة    [279]البقرة:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
             ع ل م  كذا،                                    : لإل لصاق ، تقول أ ذ ن  بكذا أي:  (25)(ه754  ت           أبو حي ان )  القصر قال الشيخ

                                             : المعنى: فاستيقنوا بحرب  من هللا, وي ظ ه ر  من (26)       وغير ه (ه68  ت)                     ولذلك قال ابن  عباس
فهي   (28)                                                       أن  هذه الباء  ظرفية ، وأم ا الباء  مع قراءة  الم د     (27)(ه541تّّ)                كالم  ابن عطية
                  م ع د  ية  لإل عالم.

 (29) 
والمصاحبة: - ت والظرفية  تعالى:    اإللصاق  قوله  في  ڱ ڱ ں ں )كما 

 ( 30) .[86]األعراف:(  ڻ
 [ 11]الشمس:(  چ چ چ چ)كما في قوله تعالى:    واالستعانة والتعدية:           السببي ة - ث

                                                                                               في هذه الباء ثالثة  أوجه ، أحد ها: أنها لالستعانة  مجازا ، كقول ه: »كتبت  بالقلم « والثاني: أنها 
 ( 31).                                 ها للسببية، أي: بسبب ط غ يان هاللتعدية، والثالث: أن

تعالى:             السببي ة -ج قوله  في  كما  والحال:  (  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) واالستعانة 

 ّ(32).[74]الذاريات:
تعالى:             السببي ة -ح قوله  في  كما  والزيادة:  (  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) والمصاحبة 

 ( 33) .[282]البقرة:
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والمجاوزة:           السببي ة -خ تعالى:  والمصاحبة  قوله  في  (  ڌ ڌ ڎ ڎ) كما 

 (34) .[25:]الفرقان
ّماّأجازّفيهّأربعةّأوجهّ: -1-3

والزيادة: - أ والحال  والتعدية  تعالى:    الظرفية  قوله  في  (  ڻ ڻ ۀ ۀ)كما 

 (35) .[5]العاديات:
و  - ب والتعدية  تعالى:    والمجاوزة:           السببي ةالمصاحبة  قوله  في  ہ ہ ھ )كما 

 (36) . [166]البقرة:(  ھ
واالستعالء: - ت واالستعانة  والزيادة  تعالى:    المصاحبة  قوله  في  چ چ چ ڇ ڇ )كما 

 ( 37) .[1]العلق:(  ڇ
أوجه: -1-4 ستةّ فيهّ أجازّ تعالى:    ماّ قوله  في  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )كما 

                                           أحد ها: أن ها مزيدة ، والثاني: أنها بمعنى    (38)                     في هذه الباء  أوجه ,  [6]اإلنسان:(  پ
مين                                                                                  »م ن « والثالث: أنها حالية ، والرابع: أنها لإل لصاق، والخامس: أنها على ت ض 
مين ه معنى »ي ر و ى«،                                                                                      »ي ش ر ب ون« معنى )ي ل ت ذ ون بها شاربين(, والسادس: على ت ض 

 ( 39)                          أي ي ر و ى بها عباد  َّللا  .

 وهو أنواع:  األوجهّبالتقييد:دّّّّّّ تعدّّّّ-2

ّّّّّ التعدّّّّ-1ّ-2  ومن ذلك: (40)ح أحدها,         ى ويرج        معن                   ذكر للباء غير         حيث ي   دّبالترجيح:ّ

ّّماّذكرّفيهّوجهينّورّجحّأحدهما:ّ-1ّ-1ّ-2 ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّ ّّّّّ ّّ
, حيث  [249]البقرة:(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)كما في قوله تعالى:    االستعانة والظرفية: - أ

, ويجوز  أ ن  تكون  ظرفي                                     يجوز  أن تكون الباء لالستعانة, وهو                            ة ، أي غ رفة  كائنة  في                                    الظاه ر 
 ( 41)        يده ."

ففي الباء   [ 1]المعارج:(  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)كما في قوله تعالى:    التعدية والمجاوزة: - ب
م  ن  معنى           لى: أن                           وجهان أحد هما وهو األ و                        فلذلك تعد ى بالباء،    (دعا)                             يكون  )سأل( قد ض 
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(, والثاني: أ ن  يكون  على أصل ه, والباء   كما تقول: )دعوت بكذا(,                                                                       والمعنى: )دعا داع  بعذاب 
 ه.   د     و     ر              لى لكثرة و                        ولعل  الثاني هو األ و   (42) بمعنى )عن(.

تعالى:    والزيادة:           السببي ة - ت قوله  في  (  ڃ ڃ چ چ چ چ)كما 

: أ ن  تكون  الباء  , ف[228]البقرة:              ة  أي: بسبب          للسببي                                                    تحتمل  و ج ه ي ن، أحد هما وهو الظاهر 
هن , والثاني: أن ه ن ( تأكيدا  لل                        أنفس                         ل  وهو النون ، والباء                     ر  المرفوع  المتص  يضم                               يكون  )بأنفس 

                                                                                           زائدة للتوكيد، ألنه يجوز  زيادت ها في النفس  والعين  مؤك دا  بهما, وذكر األ خفش في »المسائل« 
ر ن  الترب ص  ه ن ،                                     : )قاموا أنفس هم( من غير تأكيد ,(43)أنهم قالوا                                                   وفائدة  التوكيد  هنا أن يباش 

، ليكون  ذلك أ بلغ  في المراد . ر ن ه ن  الت رب ص   (44)                                                                     ال أن  غير ه ن  يباش 
تعالى:    والقسم:           السببي ة - ث قوله  في  (  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)كما 

                                    ق س م ي ة  وهو الظاهر, والثاني: أن  , ففي هذه الباء وجهان أحدهما: أن تكون  [16]األعراف:
 ( 45)            تكون سببي ة.

واالستعانة: -ج تعالى:    المصاحبة  قوله  في  (  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)كما 

                                                                              , في الباء وجهان أظهرهما: أنها للتعدية ويكون  ذلك على المبالغة في أنه ج ع ل   [11]القمر:
    سة                                                                                ح  بها كما تقول: ف ت ح ت  بالمفتاح, والثاني: أنها للحال، أي: ف ت ح ناها ملتب                          الماء  كاآللة  الم ف تت  

 (46) بهذا الماء.
واإللصاق: -ح تعالى:    المصاحبة  قوله  في  (  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)كما 

ا وال تلصقوه بها, ويجوز                                                   , الظاهر أن الباء للتعدية أي ال توقعوا عليها سوء  [73]األعراف:
 (47) وها حال مصاحبتكم للسوء.                         أن تكون للمصاحبة: ال تمس  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )كما في قوله تعالى:    المصاحبة والتعدية: -خ

أن  [249]البقرة:  (ڑ ڑ أظهر هما:  وجهان،  فيها  فالباء  للتعدية ها                                     ,  أن ها  والثاني:                                للحال, 
ئ ت  ج ع ل ت ها  (48)(ه616تّّ)                                                    ومجرور ها مفعول  به في المعنى، ولهذا قال أبو البقاء                           : وإن  ش 

 (49)           مفعوال  به.
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(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)كما في قوله تعالى:    المصاحبة والزيادة: -د

ومنه    (50)                   زائدة في المفعول .                                                  يجوز أن تكون  الباء  للحال  و هو األظهر, وأن تكون  [,  78]طه:
 (51) .[ 212]البقرة:(  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قوله تعالى: 

(  ى ى ائ ائ ەئەئ)ّّكما في قوله تعالى:  :         السببي ةالمصاحبة و  -ذ

                                               ة  متعل  ق ة بـ)أ ش ر بوا(، أي: أ ش ربوا بسبب                                            الباء فيها وجهان، أظهر هما: أن ها للسببي  ّّ[,93]البقرة:
       قول ه             السببي ة                             ومم ا رج ح فيه المصاحبة على    (52) والثاني: أنها بمعنى )مع(.                 كفر هم الساب ق,  

جواز  [54]األنعام:( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)هلالج لج:   البقاء  أبو  رأى  حيث  كونها                              , 
 (54)لدى السمين أنها للحال.          والظاهر   (53)ة,        للسببي  

والظرفي   -ر تعالى:  ة:                  المصاحبة  قوله  في  ]آل ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) كما 

أظهر  [  123عمران: قوالن،  الباء  ظرفي                       في  أنها  تتعل ق                 هما:  أن  والثاني:  بدر,  في  أي:                                   ة 
 (55)                                                                         بمحذوف على أنها باء  المصاحبة، فمحل ها النصب على الحال أي: مصاحبين لبدر.

ّّّماّذكرّفيهّثالثةّأوجهّورّجحّأحدهاّ:ّ-2ّ-1ّ-2 ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّّّّ ّّ
والزيادة:           السببي ة - أ تعالى:    والتعدية  قوله  في  ,  [233]البقرة:(  ې ې ې ې)كما 

أحد  ف أوجه ،  ثالثة   الباء  للسببي                             في  أنها  الظاهر:  وهو  الزمخشري                             ها  قاله  والثاني  تّّ)                          ة , 
 ّ(57)                                            أن تكون  م ع د  ية , والثالث: أن تكون مزيدة. (56):(ه538

الغاية و         الظرفي   - ب تعالى:    :         السببي ةة وانتهاء  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  )كما في قوله 

ظرفي  [57]األعراف:(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ الباء   تكون  أن  أحدها:  أوجه,  ثالثة  ففيه      ة                                                 , 
هذا هو   الشيخ   الماء , وجعل  المي ت   البلد   ذلك  أنزلنا في  بمعنى:  البلد,  تعود على                                                                                         والهاء 

من    (58),        الظاهر   فأنزلنا  أي:  )م ن (,  بمعنى  والباء  السحاب  على  تعود  الهاء  أن                                                                           والثاني: 
: أن ها سببي ة , أي: فأنزل نا الماء  بسبب السحاب.  (59)                                                                         السحاب  الماء , والثالث 

ّّّماّذكرّفيهّأربعةّأوجهّورّجحّأحدهاّ:ّ-3ّ-1ّ-2 ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّّّ ّ ّّّّ ّّّّّ ّّ
و  - أ والتعدية  تعالى:    والمصاحبة:           السببي ةاالستعانة  قوله  في  (  ٿ ٹ ٹ ٹ)كما 

                                                                              الظاهر  أن  الباء  على بابها من كون ها داخلة  على اآللة  فكأن ه ف ر ق بهم كما  ف,  [50]البقرة:
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       ويجوز    (60)                                                                                    ي ف ر ق  بين الشيئين بما توس ط بينهما, وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون الم ع د  ية ,
                                                                                                أن تكون  الباء  للسببي ة أي: بسببكم، ويجوز  أن تكون  للحال  من البحر, أ ي : ف ر ق ناه ملتب سا   

              بقول  الشاعر: (61)                      بكم، ونظ ره الزمخشري  
والت ريبا  الجماج م   بنا  ت د وس        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                                       (62) 

 (63)                           أي: تدوس ها ونحن راكبوها.   
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ): كما في قوله تعالى:           السببي ةسم والحال والتعدية و الق - ب

للقسم,  [  29]الطور:(  ىئ ىئ ىئ أنها  أحدها:  أوجه ،  أربعة   فيها  ر ب  ك (  )ب ن ع م ة   في                                                                       الباء 
                                                                                                 والثاني: أن ها للحال ، والثالث: أن ها للتعدية متعلقة  بما د ل  عليه الكالم ، والتقدير: ما أنت في  

،                                                                                         حال  إذكار ك بنعمة  ربك بكاهن  وال مجنون، ويظهر وجه  رابع : وهو أ ن  تكون  الباء سببي ة  
 (64)                                   ة ، وهذا هو مقصود  اآلية  الكريمة .                                       وتتعل ق  حينئذ  بمضمون الجملة  المنفي  

ّّ التعدّّّ-2ّ-2 ّّّ  ومن ذلك:  (65)                                      حيث يذكر للباء غير معنى ويضع ف أحدها, دّبالتضعيف:ّ

ّّماّذكرّفيهّوجهينّوضّعفّأحدهما:ّ-1ّ-2ّ-2 ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّ ّّّّّ ّّ
تعالى:    االستعانة واإللصاق: - أ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )كما في قوله 

الزمخشري     ي    [42]البقرة:(  ڳ ڱ عن  الباء    (66)                 نقل  اإللصاق               أن   وجهان:  فيها 
              اها لالستعانة                                          ه ينقل عن أبي حي ان أن  في ج ع ل ه  إي        ولكن   (67)ا,   ن     س                            واالستعانة, ويرى كليهما ح  

ر ف    ا       ب ع د   والمعنى يساعد الشيخ في استبعاد االستعانة,    (68)                            عن الظاهر  م ن  غير  ضرورة .  ا        وص 
                                                                                  فالمقصود خلط  ما كان حق ا ظاهر ا بما كان باطال  زاهقا, ويضعف أن يكون الخلط للحق من 

                                                                                  طريق االستعانة بالباطل, حيث ال نجد إذ ذاك في اآلية  المفعول , أي ما ي خلط به الحق . 
ة                الباء للظرفي     [ 14]الفجر:(  ک ک ک گ)كما في قوله تعالى:    ة والزيادة:        الظرفي   - ب

                            أن يكون المعنى: ل بالراصد،    (70)ة                  وج و ز  ابن  عطي    (69) ,                                  أي في مكان المرصد، قاله الزمخشري  
                                                                     بأن ه لو كان كذلك لم ت د خ ل  عليه الباء  إذ ليس هو في موضع  دخول ها  (71)                  ور د  عليه الشيخ:

                                                                                             ال زائدة  وال غير  زائدة , وقد و ر د ت  زيادت ها في خبر  )إ ن ( كهذه اآلية ، وقول  امرئ القيس: 
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بالم ج ر  ب   أ ح د ث ت   مم ا  فإن ك         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                                   (72) 
ال  عن أفصح ه.            إال  أن  هذا    ( 73)                                              ضرورة  ال ي قاس  عليه الكالم  ف ض 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )كما في قوله تعالى:    المصاحبة والتعدية: - ت

           ة  أي: ما                                          والباء فيها وجهان، أظهره ما: أنها حالي  , [80]األعراف:(  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
          ورد  عليه   (74) ,                                            بها, والثاني: أنها للتعدية , قاله الزمخشري    ا   س                لها أي: ملتب    ا                      س ب قكم  أحد  مصاح ب  

ووجه القلق ههنا اختالف المعنى بين ذهب به   (76)                            بأن  التعدية هنا قلقة  جدا .  (75) الشيخ
 ل معناه أذهبه, والثاني ال يقبله.               وسبق به, فاألو  

ّّماّذكرّفيهّثالثةّأوجهّوضّعفّأحدها:ّ-2ّ-2ّ-2 ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّّّّ ّ 
والتبعيض:اإللصاق   - أ تعالى:    والزيادة  قوله  في  ڀ ٺ ٺ ٺ )كما 

قوا المسح  [6]المائدة:(  ٺ                                                                     , في هذه الباء ثالثة  أوجه، أحدها: أنها لإل لصاق أي: أ ل ص 
ووجه ضعفه    (77),                                ث: أنها للتبعيض  وهذا قول  ضعيف                                      برؤوسكم, والثاني: أنها زائدة ، والثال

  (78).من العلماء للباء                           قل ة من أثبت معنى التبعيض
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  )كما في قوله تعالى:    اإللصاق والظرفية واالستعالء: - ب

                                                         , في هذه الباء  أوجه ، أحد ها: أنها على أصلها من اإل لصاق [75]آل عمران:(  ڻ ۀ
                                                                                وفيه قلق ، والثاني: أنها بمعنى )في(، وال ب د  من حذف مضاف أي: في حفظ  دينار  وفي 

قن )على(طار,  حفظ  بمعنى  أن ها  ملتصقا    (79),                          والثالث:  القنطار  جعل  ههنا  القلق  ووجه 
 باالئتمان. 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )كما في قوله تعالى:   والمصاحبة:           السببي ةالتعدية و  - ت

أوجه ,[206]البقرة:(  ڳ ثالثة   الباء   هذه  في  قول    (80)                             ,  وهو  للتعدية   تكون   أن                                       أحد ها: 
                                                                    بأن  باء التعدية باب ها الفعل  الالزم ون د ر ت  التعدية  بالباء  في    ( 82)           ورد  الشيخ  (81) الزمخشري 

                                                                                               المتعد  ي, والثاني: أن تكون  للسببية  بمعنى أن  إثم ه كان سببا  ألخ ذ  الع ز ة  له, والثالث: أن 
 (83)                تكون  للمصاحبة .
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, ففيه أربعة [6]القلم:(  ڻ ۀ ۀ)كما في قوله تعالى:    :         السببي ةادة والظرفية و الزي - ث
                                                                                           أوجه، أحد ها: أن  الباء  مزيدة  في المبتدأ، إال  أن ه ضعيف  م ن  حيث إن  الباء  ال ت زاد في  
الباء  بمعنى )في(، فهي ظرفية ، كقولك: )زيد                                                                                            المبتدأ إال  في )ح س ب ك( فقط, والثاني: أن  

، أي: بأي كم ف ت   ، وأ قيم                                                           بالبصرة(, والثالث: أن ه على ح ذ ف  مضاف                                         ن  الم ف تون  ف ح ذ ف  المضاف 
  ّ(85)                               وتكون  الباء  سببي ة ، والرابع  ّ(84) ،(ه215ّت)                                      المضاف  إليه م قام ه، وإليه ذهب األخفش

 (86)                                                                                  أن  )المفتون( مصدر  جاء على م ف عول كالم ع قول والميسور والتقدير: بأي كم الف تون.
ّّماّذكرّفيهّأربعةّأوجهّوضّعفّبعضها:ّ-3ّ-2ّ-2 ّ ّّّّ ّ  ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّّّّ ّ ّّّّ ّّّّّ ڭ ۇ )كما في قوله تعالى:    ّ

                                                              , يجوز  في الباء  أوجه ، أحدها: أن تكون  للسببية، والثاني: أن [153]آل عمران:(    ۇ
                                               أن تكون  بمعنى )بعد( أو بمعنى )ب د ل(، وكالهما    (87)                            للمصاحبة, وأجاز  أبو البقاء       تكون   

ووجه البعد     (89)                    )غ م ا  بعد غم  (.   (88)                                                    بعيد ، وكأنه يريد تفسير  المعنى، وكذا قال الزمخشري:
الغم    :                  فيهما أن  المعنى بع دين مع بعض ومصاحبتهما, و              اجتماع  كون أحدهما بدال              عليه 

 لآلخر أو بعده وإنما هو معه. 

ّّ التعدّّّ-3ّ-2 ّّّ  منها:  (90) ورد في مواضع دّبالرفض:ّ

ّماّذكرّفيهّوجهينّورفضّأحدهماّ:ّ-1ّ-3ّ-2
(  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )كما في قوله تعالى:    التعدية والزيادة: - أ

تّّ)                            م ع د  يتان, وقال ابن قتيبة                                                , والباء  والالم في )يؤمن باهلل( )ويؤمن للمؤمنين(  [61]التوبة:
                                                                         هما زائدتان، والمعنى: يصد  ق هللا ويصد  ق المؤمنين, وهذا قول  مردود ، ويدل    (91):(ه276

د  معنى  مستقل  ل م ا غاير بين الحرفين.  (92)                                                                                         على عدم الزيادة تغاير  الحرف الزائد، فلو لم ي ق ص 
                الباء  للسببية, , ف[75]الفرقان:(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)كما في قوله تعالى:  والبدل:          السببي ة - ب

                                                    ألن ه ال يدخل الجنة  أحد  مقابل عمله وإن ما برحمة هللا.  (93) ,                               وقيل: للبدل , وال حاجة  إلى ذلك
(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)كما في قوله تعالى:    والمصاحبة )الحال(:           السببي ة - ت

                        ، ويكون تأويل  ع و د ها (94)                                            )ب ه ( يجوز ع و د ها على ما تقد م من الثالثة, الهاء في  [13]الحجر:
ر ك ، أي: ال يؤمنون بسبب ه, وقال أبو البقاء:                       ويجوز أن يكون  حاال ،   ّ(95)                                                                على االستهزاء  والش  
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متعل   )به(  فكأنه جعل  م س تهزئين,  يؤمنون  م قام ها، وهو                                                أي: ال  قائما   المحذوفة   بالحال                                               قا  
                                                                                       دود ؛ ألن الجار  إذا وقع حاال  أو نعتا  أو صلة  أو خبرا  تعل ق بكون  مطلق  ال خاص  ، وكذا مر 

.  (96)       الظرف 
واالستعالء: - ث تعالى:    المصاحبة  قوله  في  ,  [97]مريم:(  ڀ ڀ ڀ)كما 

                   كائ نا  بلسان ك ,                                                                                  يجوز أن تتعلق الباء بمحذوف  على أنها حال , والل  سان هنا: اللغة ، أي: ن ز لناه  
 (97)                                                             وقيل: هي بمعنى )على(، وهذا ال حاجة  إليه بل ال يظهر  له معنى. 

تعالى:    المصاحبة وبمعنى الالم: -ج [,  5]يونس:(  ائې ې ې ى ى  )كما في قوله 

                                                                                     الباء للحال إم ا من الفاعل وإما من المفعول, وقيل: الباء بمعنى الالم أي: للحق، وال حاجة 
 (98)إليه.

 ماّذكرّفيهّثالثةّأوجهّورفضّأحدها:ّ-2ّ-3ّ-2
و  - أ والظرفية  تعالى:           السببي ةالتعدية  قوله  في  كما  (  ڇچ چ چ چ ڇ): 

للتعدية, والثاني:  [11]اإلسراء: بالدعاء   الباءين ثالثة  أوجه، أحد ها: أنهما متعل  قتان                                                                                , في 
                            في الدعاء  واستعجل الفرج ،                                                                  أنهما بمعنى )في(, بمعنى أن  اإل نسان  إذا أصابه ضر  دعا وأل ح  

                                                                                           مثل  الدعاء  الذي كان يحب  أ ن  يدعو ه في حالة الخير، وعلى هذا فالم د ع و  به ليس الشر  وال 
، ذكره أبو البقاء، , وهو بعيد , والثالث: أن تكون ا للسبب   (100)                   والمعنى ال ي ساعده.  (99)                                                              الخير 

تعالى:   - ب قوله  في  كما  والزيادة:  والتعدية  , [96]الواقعة:(  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)الحال 
تكون   وأ ن   التبر ك ،  سبيل   باسم  ربك على  م ل ت ب سا   فس ب  ح   أي:  للحال  الباء   تكون   أ ن                                                                                                    يجوز  

كقول ه:   تارة   بنفسه  يتعد ى  )س ب ح(  أن   , [1]األعلى:(  ں ڻ ڻ ڻ ڻ)                                                      للتعدية ، على 
 ( 101)                                                            وبحرف  الجر   تارة  كهذه اآلية ، واد عاء  زيادتها خالف  األصل .

تعالى:    والزيادة:           السببي ةالحال و  - ت ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  )كما في قوله 

)لي(,  [116]المائدة:(  ڳڳ في  الضمير  من  حال   أنها  احد ها  أوجه،  ثالثة   فيها  والباء   ,                                                               
                                                                     ليس  ي ث ب ت  لي بسبب  حق ، فالباء  متعلقة  بالفعل  المحذوف ال بنفس   والثاني: أنها بمعنى: ما 

                                                                                          الجار  ، ألن  المعاني ال تعمل في المفعول به, وهذا ليس بجي د  ألنه ق د ر متعل ق الخبر  كونا   
 (102)                                                                  مقي دا  ثم ح ذ فه وأبقى معموله, والثالث أنها زائدة في خبر  )ليس(.
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(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)تعدية: كما في قوله تعالى:  وال           السببي ةالزيادة و  - ث

                                                                              , في هذه الباء ثالثة أوجه أحد ها: أنها زائدة  في المفعول به ألن  )ألقى( يتعد ى  [195]البقرة:
 : (103) بنفسه، كقوله

ظالم ها   الثغور   ع و رات   وأ ج ن    ... كاف ر   في  يدا   أ ل ق ت   إذا                                                                       حتى 
،  ( 105)                      ، وإليه ميل  الزمخشري (104)ه(210)ت                                المفعول , وهذا قول  أبي عبيدة                 فزيدت الباء  في  

، وإنما جاءت  في الضرورة كقوله:                                                                                           إال أن ه مردود  بأن  زيادة  الباء  في المفعول  ال ت ن قاس 
بالس و ر   ي ق ر أ ن   ال  الم حاج ر   س ود       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                                           (106) 

، تقدير ه: وال ت ل قوا أنفسكم بأيديكم،  والثاني:                                                                                            أنها متعلقة  بالفعل  غير  زائدة ، والمفعول  محذوف 
د  حال ك برأيك, والثالث: أن يضم ن )ألقى( معنى ما                                                                                        ويكون معناها السبب كقول ك: ال ت ف س 

تقديره: وال                                                                                 يتعد ى بالباء، في عد ى تعديته، فيكون  المفعول به في الحقيقة هو المجرور  بالباء 
ي ت  بج ن بي إلى األرض  أي: ط ر ح ت ه على األرض،                                                                                           ت ف ضوا بأيديكم إلى التهلكة، كقولك: أ ف ض 

 (107)                                                          ويكون  قد ع ب ر  باأليدي عن األنفس، ألن  بها البطش  والحركة .

 

 :الخاتمة
والمعاني التي تفيدها,                                                               حاول هذا البحث الوقوف على األثر الذي تؤد يه الباء في الكالم,

السمين الحلبي    الذي بذلهوكذلك الجهد                          في كتاب الدر  المصون,  واختالفهم في تلك المعاني,
                                                                                في عرض رأيه وآراء سابقيه فيها, وبيان تلك المعاني, وتمييز قوي ها من ضعيفها, ووصل 

 ها:                             إلى مجموعة من النتائج أهم  
,           أبا حي ان   ه               ا ما عارض شيخ         فكثير    ,    ال          ا محل       مع  ا, وجا        واعي                            كان السمين في كتابه ناقال   - أ

 . ونباهته               يدل  على علمه                       إن دل  على شيء فإن ما, وهذا          على آخر      ي  وانتصر لرأ
فهم المعنى هو الحجر األساس في تأويل األدوات والحروف, فكثيرا ما نجد عبارة )وهو  - ب

 .تأويل معنى ال تأويل إعراب(
للباء أثر واضح في الوقوف على المعاني بدقة, واستنباط األحكام من النصوص, فإن  - ت

 كانت للتبعيض اختلف حكمها عن تلك التي للتوكيد.
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على المعنى          مبني                  الحكم الشرعي    إذ إندخول الحكم الشرعي في تحديد معنى الباء,   - ث
 .        اللغوي  

 ل من الجهد المبذول من قبل السمين الحلبي.                       في الدر المصون لم تقل                كثرة الن قول -ج
                                                             ترجيح المعاني وتضعيف بعضها أو رفضه أمران: األو ل: وضوح المعنى  فيالفيصل  -ح

إليها  يستند  قاعدة  المعنى واضحا وال  كان  فإن  اللغة.  قواعد  موافقة  والثاني:  وقبوله, 
                          المعنى مبهم  ابت عد عنه.                                         ر فض, وكذلك إن كانت القاعدة صحيحة ولكن  

رفض أكثر   إذ,                                            ة التقديرات واالبتعاد عن الغلو  في التأويل                         مذهب السمين يقوم على قل   -خ
:  أنه كان يكرر عبارةالمصون يجد           ح الدر                        ال حاجة لها, ومن يتصف                      من مر ة ذكر معان  

 )وال حاجة إليه(.

 

 

ّّ:الختاميةّالهوامش
 

. تح: عبد السالم محمد هارون, الكتاب  –  م1988عمرو بن عثمان بن قنبر,    سيبويه        ي نظر:    -  1
محمد بن ابنّالسراجّّو  .4/217أجزاء.    5الطبعة الثالثة, مكتبة الخانجي بالقاهرة, مصر,  

ّالنحو  –  ّم1996سهل بن السراج البغدادي,   عبد الحسين الفتلي, الطبعة    .. تح: داألصولّفي
أبو القاسم عبد    الزجاجيو  .413-1/412أجزاء.    3وت, لبنان,  الثالثة, مؤسسة الرسالة بير 

, الثانيةالطبعة  علي توفيق الحمد,    د.. تح:  حروفّالمعاني  -  م1986الرحمن بن إسحاق,  
أبو الحسن    الرمانيو  .87-48ّّ,86ّ-47صّّصفحة.    132مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان,  

,  الثانيةالطبعة  إسماعيل شلبي,    . تح: عبد الفتاحمعانيّالحروّف  -  م1981بن عيسى,    علي
علي  الهرويّّ. و  41ّ-36صّّصفحة.    199دار الشروق جدة, المملكة العربية السعودية,  

  ,الثانيةالطبعة                              . تح: عبد المعين المل وحي,  األزهيةّفيّعلمّالحروّف  –  م1993بن محمد,  
أبو عبد هللا    ابنّمالّك. و287ّ-283ّصصفحة.    382مجمع اللغة العربية بدمشق, سوريا,  

  دّ.. تح: محمد كامل بركات, تسهيلّالفوائدّوتكميلّالمقاصد – م1967جمال الدين محمد, 
المتحدة,   العربية  الجمهورية  بالقاهرة,  العربي  الكتاب    ّ.145صّّصفحة.    421طبعة, دار 
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. تح: د. عبد الرحمن  شرحّالتسهيل  -   ّم1990أبو عبد هللا جمال الدين محمد,    ابنّمالّكو
ّ-3/149أجزاء.    4هجر بالجيزة, مصر,    ,األولىالطبعة  ود. محمد بدوي المختون,  السيد  
.  رصفّالمبانيّفيّشرحّحروفّالمعاني  - ه1394أحمد بن عبد النور,  المالقيو .154

صّصفحات.    508طبعة, مجمع اللغة العربية بدمشق, سوريا,    د.تح: أحمد محمد الخراط,  
.  الجنىّالدانيّفيّحروفّالمعاني  -  م1992الحسن بن قاسم,    المراديو    .152ّ-142

دار الكتب العلمية بيروت, لبنان,    ,األولىالطبعة  تح: د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل,  
كتبّّ  -  م2000ابن هشام,    األنصارّي. و56ّ-36صّّ  صفحة.  682 عنّ اللبيبّ مغنيّ

 5عربي, الكويت,  التراث ال  ,األولىالطبعة  . تح: د. عبد اللطيف محمد الخطيب,  األعاريب
 ّ.181-2/117أجزاء. 

 . 2/117مغنيّاللبيبّابن هشام,  األنصارّي -2
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس،  :  (م1355ّّّّ-هـ756ّّّّتّّ)الحلبي             الس م ين  -3

بالسمين: مفس   المعروف  الدين  والقرا                                 شهاب  بالعربية  عالم   ,من أهل حلب  ,       شافعي    ,  تءار، 
من كتبه ))تفسير القرآن(    , من تالميذ ابي حيان التوحيدي األندلسي,  استقر واشتهر في القاهرة

و )القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز( و )الدر المصون( في إعراب القرآن، و )عمدة  
          . ي نظر:  تءاالحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ( في غريب القرآن، و)شرح الشاطبية( في القرا

. الطبعة الخامسة عشرة, دار العلم للماليين بيروت,  األعالم  -  م2002خير الدين,    الزركلي
 ّ.1/274أجزاء.  8لبنان, 

، إعراب القرآن  ف في    ن                                      هو مع اشتماله على غيره، أجل  ما ص  كتاب في إعراب القرآن الكريم, و   -4
ص إعرابه من:     خ     ل  , والمعاني، والبيانألنه جمع العلوم الخمسة: اإلعراب، والتصريف، واللغة، 

وفرغ عنه في أواسط رجب، سنة  ,  ( في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه كثيراالمحيط  )البحر
كشفّّ  -مصطفى بن عبد هللا, د. تاريخ حاجيّخليفةّ               للهجرة. ي نظر:  أربع وثالثين وسبعمائة 

د.ّط,ّجزآن.ّّبيروت, لبنان,  . دار إحياء التراث العربي  الظنونّعنّأساميّالكتبّوالفنوّن
1/122.ّ 

تح:   .الدرّالمصونّفيّعلومّالكتابّالمكنوّن  –أحمد بن يوسف, د. تاريخ  السمينّالحلبيّّ  -  5
  .1/15       جزء ا. 11 د.ّط,دار القلم دمشق,  د. أحمد محمد خراط,

الحلبي  -  6 السمين  المكنون   ,                     ي نظر:  الكتاب  علوم  في  المصون  257ّّ-1/256ّّالدر  ,330ّّ,
,141ّّ,202ّّ,217ّّ,300ّّ,302ّّ,310ّّ-2/5ّّ,65ّّ,92ّّ,140و434ّّ,501-502ّّ
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317ّّ ,480-481ّّ ,490ّّ ,543ّّ ,642ّّ 3/15ّّّو651ّّ, ,40ّّ ,140-141ّّ ,191ّّ,
,23ّّ,133ّّ,152ّّ-4/12ّّ,18ّّ,22و334ّّ,372ّّ,490ّّ,518ّّ,630ّّ,677ّّ,686ّّ
,5/281ّ,324ّ,337ّ,352ّّو164ّ,230ّ,271-272ّ,526ّ,611-612ّّ-163
ّ-6/126ّّ,172ّّ,177ّّ,184و376ّّ,400ّّ,441-442ّّ,454ّّ,456ّّ,509ّّ,563ّّ
185ّّ,222ّّ ,244-245ّّ,264-ّ265ّّ,327ّّ ,342ّّ ,365ّّ ,426ّّ ,514ّّ ,556ّّ,
ّ-303ّّ,335ّّ,349ّّ,364ّ-47ّّ,85ّّ,108ّّ,145ّّ,188ّّ,302-7/45ّّ,46و558ّّ
ّ-8/36ّّ,259و365ّّ,383ّّ,384ّ,390ّ,399ّ,424ّ,501ّّ,585ّّ,592ّّ,612ّّ
ّ-9/10و494ّّ,502ّّ,519ّّ,649ّّ,654ّّ,658ّّّ-260ّّ,328-329ّّ,476ّّ,493

,33ّّّ-10/25ّّ,32و11ّّ,21ّّ,33ّّ,113ّّ,201ّّ,377ّّ,406ّّ,641ّّ,652ّّ,719ّّ
54ّّ,58ّّ,68ّّ,143ّّ,241ّّ,420ّّ,424ّّ ,443ّّ,528ّّ,600-601ّّ,726ّّ

ّ.87ّ,87-56ّ,74ّ,85-23ّ,55ّ-11/22و
ّّ.2/310ّمصدر نفسهالّ-7ّ
 ّ.612-4/611 المصدر نفسه - 8
 ّ.3/686 المصدر نفسه - 9

 ّ.2/317 المصدر نفسه - 10
 . 9/377 المصدر نفسه - 11
 . 1ّ/434 المصدر نفسه - 12
 ّ.2/237 المصدر نفسه - 13
 ّ.4/526 المصدر نفسه - 14
 ّ.10/420 المصدر نفسه - 15
 ّ.2/302 المصدر نفسه - 16
 ّ.4/133 المصدر نفسه - 17
 ّ.2/65 المصدر نفسه - 18
 .2/300ّّ المصدر نفسه - 19
 ّ.2/92 المصدر نفسه - 20
 ّ.257-1ّ/256 المصدر نفسه - 21
 ّ.10/241 المصدر نفسه - 22
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 ّ.6/365 المصدر نفسه - 23
 .2/140ّ,141 المصدر نفسه - 24
. دار  فيّالتفسيرّّالبحرّالمحيط  –  م2010  محمد بن يوسف,أبوّحيانّاألندلسيّّ        ي نظر:  -  25

 ّ.2/714ّ      جزء ا. 11د.ّط,ّلبنان,  الفكر بيروت,
  . جامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآّن  -  م2001أبو جعفر محمد بن جرير,  الطبريّّ        ي نظر:    -  26

 ّ.5/53       جزء ا.  26 ,1طّهجر القاهرة,  ,عبد هللا بن عبد المحسن التركيتح: 
ّّ        ي نظر:    -  27 الكتابّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّّ  -  ه1423  أبو محمد عبد الحق,ابنّعطية

 .256صّّ. صفحة 2019, د.ّطدار ابن حزم,  .العزيز
. تح: د. عبد الحجةّفيّالقراءاتّالسبع  –  م1979الحسين بن أحمد,    ابنّخالويه        ي نظر:    -28

   .103صّصفحة.  3ّ,416طّالعال سالم مكرم, دار الشروق بيروت, 
 . 2/642 الدر المصون , لسمين الحلبيا - 29
 ّ.5/376 المصدر نفسه - 30
 ّ.23-11/22 المصدر نفسه - 31
 ّ.10/58 المصدر نفسه - 32
 . 2/651 المصدر نفسه - 33
 ّ.8/476 المصدر نفسه - 34
 ّ.11/87 المصدر نفسه - 35
 ّ.218-2/217 المصدر نفسه - 36
 ّ.56-11/55 المصدر نفسه - 37
(" حيث  28                ال م ق ر ب ون  )                        ع ي ن ا ي ش ر ب  ب ه ا    يشير إلى هذه األوجه في حديثه عن قوله تعالى "   -  38

 ّ.10/726 المصدر نفسه          (  ي نظر:      م ن (معنى كر اثنين منها )الزيادة و)يكتفي هناك بذ
 ّ.601ّ-10/600 المصدر نفسه - 39
نفسه  -  40 533ّّّ-469ّّ,528ّّ,532-438ّّ,468-2/6ّّ,437و1/349ّّ  المصدر 

ّو374ّ-2/372و ّ,3/383ّّ 265ّّّ-5/264ّو4/654ّّو631ّّ, ,351ّّ ,363ّّ ,435ّّ
   .10/70ّ,75ّ,132ّّ,445و9/320ّو84ّ,296ّ-54ّ,83ّ/8و224ّّ-7/222و

 ّ.2/528 المصدر نفسه - 41
 ّ.10/445المصدر نفسه  - 42
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                                                                                    و ر د  قول األخفش هذا في كتابه المسائل وهو مفقود , ذكر ذلك المرادي في توضيح المقاصد,   -  43
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 تحضير ودراسة خواص البنية النسيجية لجملة األكسيد المشترك
  ألومينا/موليبدينا 

 *مضر العكلةاحمد بكار,   
 الحرة جامعة حلب ،كلية العلوم ،ءقسم الكيميا
 طالب دراسات عليا )دكتوراه( *

 الملخص 
هالم ج      م  طريق ة المج  المكك اكككح حي    ب  موليب دنن ا/ألومين ا  الحف ا   ريحض               تم ت

،  (pH=7)  بإض    احة محلوم األموككا ملل محلوم ك رال األلمنيوم         مس     قا   المحض    ر  األلومينا
من    %wt(30-0)  النس                   لكحقق  ،(pH=7)  محلوم من هب    ا موليب   دال األموكيوم  مع

3MoO  فف الناتج حح حرن تجفكف عند الدرجة     ج    ثمºC120،    المحض ر    ل               س   الجملة   ك
  .ºC(400,550,650,800)  درج ال حرار  مخ لفةعند 

ددل خواص البنك   ة النس              كجك   ة لجمكع كواتج ال ملكا   حلي      ك   اك   ال ام جا      ح     
  من         مجيج  ا    كلس                ةللعين  ال المم جا   االمنحنك  ال    ك  اك   ،  77K  الن روجين عن  د ال  درج  ة

ل أغل  العينال أكشوطة تخلفكة مما ندم علل حدوث تماثف   دأكما  ،  IVو IIين  النموذج
 .االك قالكة  شعري حح المسام

أ دل وقد                                                                 ت علق خواص البنكة النس  كجكة بك   من درجة ال ملكا وكس   ة المكوكين.
الحاوية  بالنس      ة للعينال   Co065 عظمل عند الدرجة  الالمس     احة الس     طحكة النو كة ك ا 

ال       درج       ة    >MoO20wt%3ع ل ل ل ل ع ي ن       ال    Co055وع ن       د  ال ح       اوي       ة  ب       ال نس                       ة 
العينال أن   arحس   ابال كق   ف قطر المس   ام الو    طح     ين كما    ،≤MoO20wt%3 علل

با د اد كس  ة   mesoVو  pVو  BETS              تجداد ك   من   .ومس ام ديكقة  مس ام اك قالكة مميجو   تحوي 
3MoO   15%  الحراري ة ل ب دي ك  ا  ة عظمل عن دد جمكع درج ال المع الج ة  عنwt.  أظ رل

 واالك قالكة.                                                                    منحنكال تو ع حجم المسام تنوعا  حح المسامكة حح مجام المسام الديكقة
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 مقدمة: .1
ودرا  ة                                                                      ن  م  ال احثون حح الوق  الحاضر بإ جاد طرائق جدند  ل حضير الحفا ال

حفا ال األكا    يد واألكا    يد المش    ركة ألك ا           وخق   وص   ا  تأثير ذلك علل خواص    ا الحفجية  
 مس   ير ت م ع بفعالكة حفجية عالكة للعدند من ال فاعالل الحفجية الق   نا كة مث  تفاعالل ال

 .ملخ ... ير وتفاعالل البلمر ال مر وال درجة وكجع ال يدروجين و 
ألكا          يد ال ح ا           خدم  حح العدند من ال فاعالل  د أكس         يد الموليبدنن من ا   ع        

 -                                                                  وخاص     ة  حح ال فاعالل الحفجية غير الم جاكس     ة ال ح تقوم علل تفاعالل حم   الحفجية
، كذكر من ا تفاعالل معاد  ال رتي  ال ح ت م ع  [1]أ         ات وتفاعالل األكس        د  وا رجاع  

                                        ، وت مك  ن من اص              طن اع الع دن د من المرك  ال [2-1]ب أهمك ة أك اد مك ة وص              ن ا ك ة كبير  
جد أن        حقد و    .[3]العض          وية غالكة الثمن وال ح  ق          ع  الحق          وم علي ا بطرائق أخر   

وليبدنن خواص  ملك أكس  يد الم .كبير عند مض  احة بع  األكا   يد لت  خواص  ت ت رير بش  ك 
ة  خواص       ت الحمض       ك  لدد       وقد ح   ،[4]  حمض       كة واض       حة با ض       احة لخواص قلوية مميج 

وخواصت القلوية  وا طة    2mmmol/7-(36.10) وكاك  وا طة ام                   جا  غ      ا  النشادر 
)2mmmol/7-011.58.1)          ام جا  غ ا  ثن ائح أكس              ي د المبري   وك اك  

  
 ينم ا  ، ]2[

                             أن  المساحة السطحكة لأللومينا        و جد حي    األلمنيوم خواص حمضكة مميج س        يد   ملك أك
 والمعانر  TPD-3NH                                 وأن  الحمض          كة الس          طحكة المعينة من ،g/2180m[5,3]تس          اوي  

  .0.41mmol/g  نظامح  وتي  أمين كاك  لأللومينا 

ال ش            ري     بطريقة   3O2Al-γ  علل الحام  (%16wtم  3MoO/3O2Al  الحفا حض            ر 
ثم    ]O]2.4H24O7Mo6(4NH) دال األموكيوم       هب ا موليب  حلومالرط  األولح با  عمام م

ن شر  ت .6hrsلمد    550ºCا عند الدرجة  كملال و ليلة كاملة  110ºCف عند الدرجة  كجفال 
عند                                     درا ال ام جا  األوكسجين ككمكائكا   كما أثب    ,األلومينا   نعومة علل  طح الموليبدننا

 مع مس     احة       طحكة (Å1.16)  تس     اوي   3MoOدرجة حرار  منخفض                        ة أن حجم  لور  
g/26m.38  وال رطكة الس    طحكة  θ   بال ش    ري   الجملة كما تم تحض    ير .]6[  9.%1تس    اوي

األموكيوم,   موليبدال ل ب ا  )4pH =-5(  با         عمام محلوم مائح 3O2Al-γ الرط  للحام 
قد و   ،77Kعند الدرجة  ام جا  الن روجين   من تحلي   كاكاليكس       المس     احال الس     طحكة  و 
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المس        احة الس        طحكة للعينال  قصتنحح الحفا    الموليبدنناكس         ة    با د ادأكت   ين  الن ائج
   .650ºC [2]المكلسة عند الدرجة  

 ا منكو األل  معلومة من مس       حو  الجة ك لة معب 3MoO/3O2Al  الحفا ال لوحض       ر       
موكيوم المذابة حح أق  كمكة من الماء موليبدال األ  هب ا الق      ل  المنعم مع كمكة ثا  ة من

 =  0.2             ال ركي  المولري  حي  لوحظ تش            ك   ،   ا  عجينك    ا  ل عطح قوام المقطر
3OMo/3O2Al،  ال درج ة    لعجين ة عن دفف   ا   ج   ثمCº120    س                 لم د      ل            وبع دئ ذ كhrs5   حح

  BETSالمس        احال الس        طحكة النو كة             ثم ح ددل )C)750,500,300˚  الدرجال ال واء عند
   علل النحو ال الح:كاك  و  ,ar  وكقف قطر المسام الو طح pVوحجم المسام الملح  

BETS  تساويg/2114m  علل ال والح 16و  133و. 
pV  تساويg/30.101cm  ال والح علل  0.020و  0.172و. 
ar  تساوي Å18 9,8[.علل ال والح  25و 26و[  

الرط  وبحي  تمون   بال ش    ري  3O2Al/3MoOالحفا ال    ]10[ رياضحض    ر 
  Co650س   العينال عند الدرجة     ل       ، ك  )tw)15-5%الموليبدننا  النس  ة الو ككة المحملة من  

                                                                 ددل المس  احال الس  طحكة النو كة حأ دل تناقق  ا  واض  حا  مع ا د اد كس   ة       ، وح  6hrsلمد  
       ا ض           ا   لر    ض                ح  وكما   ، )g/2m)186-100الموليبدننا حح العينال وتراوح  حح المجام  

ل ب ا   )pH=4-5(   بال ش  ري  الرط  با    عمام محلوم مائح  3O2Al/3MoO  الحفا ال
األموكيوم وض     ك تركيج المحلوم لي واحق مع النس     ة المروية المرغوبة للموليبدننا   موليبدال

وبعد ذلك   hrs(1–0.5)     ل              مد   ºC(45–40)حح الحفا  وال ح أخضع  لل ع يق  ين 
تح  ض    رك مخفف لمد       اعة وكق    ف لطرد المذن ،   ºC(75–40)                 ب خرل حح المجام  

. يكس   المس احال  Co650                     ثم ك لس   عند الدرجة    )ºC)140–100ومن ثم ال جفكف عند  
  با د ادوبين  الن ائج أكت   77Kعند الدرجة  الس       طحكة من تحلي   كاكال ام جا  الن روجين  

لس          ة عند الدرجة  قص المس          احة الس          طحكة للعينال المكتنحح الحفا     الموليبدنناكس           ة 
Co650 )g/2100.2 m-185.7(] 11[. 
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أن      عة اك ش    ار الموليبدال   مولبدننا/ ين  درا     ة البنكة النس    كجكة للحفا  الومينا
  ينما             عة اك ش           ار  pH=10م  أق  من ا عند  pH=6معند   3O2Al-γ   علل             طح

3MoO 3 طح عللO2Al-γ ت رير عند يكم ح  لمpH 13,12][السابق ين. 
 بحث وأهميته:الهدف  .2

وتظ ر    الحفجية  ال امة لمثير من ال فاعالل  حفا الالمن المش    ركة تعد األكا    يد  
  ال مريرو مك ق   ائك   ة وحع   الك   ة ع   الي ين حح تف   اعالل ال مس              ير وال    درج   ة وكجع ال ي   دروجين  

         كبيرا                                  حي   تثثر ه ذا الحف ا ال ت أثيرا    ،ملخ ...ة وال م اثرل  واأللم   م اك  وال  وتف اعالل البلمر 
ال نش        كطكة وهذا  خفف   وتخف  طاق  احح          رعة ال فاعالل المكمكائكة وترير من  لي  ا  

من تمالكف ا ك ا  للق   ناعال المكمكائكة بش   ك  كبير با ض   احة ملل توجكت ال فاعالل حح 
تن اول     3MoO/3O2Alوحي   أن ال درا               ال ال ح ق ام   علل الجمل ة    االتج اا المرغو،،

خواص ة                اودر ، ال ركي  مخ لفة عينال  حض            ير   لذا ن  م هذا ال ح ،  تراكي  معينة
عند    الن روجين   مج -ام جا م   البنكة النس             كجكة وتو ع حجوم المس             ام من تحلي   كاكال

 علل كواتج المعالجة الحرارية. 77Kالدرجة  
 العمل التجريبي: .3
 :حفازاتتحضير ال - 1- 3

موحق ال ركيج    O2.9H3)3Al(NOكمك  ال من  ا                  ة من ك رال األلمنيوم    خ  ذل   أ  
تم  ض       ك   تام  بأق  كمكة ممكنة من الماء المقطر وبعد اكحالل ا بش      ك      وحل،المطلو 

هالم            وا            مر تحريك موككااأل وا           طة  pH=7  حموض          ة المحلوم عند يكمة
تح    وخنر     علل قمع   رش ح الرا    ,ك ربائحمككاكككح  بخالط   1hrsاأللومينا لمد  
قدر ممكن من     الماء المقطر لل خلص من أكبركمكة واحر  من وغس        ب ض      رك مخفف

ال  ن     رال. ه  ب          ا        ح ض                    ش                     ارد   م  ح  ل  وم   (HIMEDIA)  األم  وك  ي  ومال  م  ول  ي  ب       در 

]O24H.24O7Mo6)4NH[(     ،بأق  وذلك بح  كمكال منا   ة من ا موحق ال ركيج المطلو
ح ل تمام اكحالل ا ثم ض   ك حموض  ة   45ºCو   خن  عند الدرجة   كمكة من الماء المقطر

المرس   وم مع محلوم هب ا    األلومينا هالممج    .األموككا وا    طة    pH=7 المحلوم عند يكمة
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عن  د ال  درج  ة   الن  اتج  ، ثم جففك رب  ائحمكك  اكككح  بخالط    4hrsاألموكيوم لم  د     موليب  دال
Cº120  رلوقد  ث ال الو ن.ح ل  : 3MoO/3O2Alمن جملة   ال راكي  ال الكة          ح ض  

 A AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 الرمج  

wt% 3O2Al 100 95 90 85 80 70 

wt% 3MoO 0 5 10 15 20 30 

 ملل الموليبدننا. Mوملل األلومينا  Aحي  تشير 
 المعالجة الحرارية:   - 2- 3

 مو وكة  دقة   ور          الككةمن العينال المحض         ر  حح جفنال   معينةخذل كمكال     أ  
وبمعدم    علل ال والح C˚(400,550,650,800)عند الدرجال   مرمد  تملكا  ض منوكلس    
 4hrs، وعند  لوغ درجة حرار  المعالجة المطلوبة ا  مر ال سخين لمد   10ºC/minتسخين 

  .ووضع  حح  جاجة مقنفر  مرلقة بإحكام كواتج ال ملكا و ك        بعدئذ  
 التقنية المستخدمة: - 3- 3

واتج ال ملكا علل ك77Kعند الدرجة  مج  -حدد ام جا  الن روجين المام  مام جا 
ح   ج   م   ح   ام       جا   ج           ا   ك   وع  م   ب   رم   ج   ل   حب       ا                     خ       دام  م   ن  أم   ري   ك   ح   ص                ن   ع 

Gemini,Micromeritics.III.2375،   ال    ع    ي    ن       ال ح    رغ          ال         ك       ات  مج    راء   وق    ب         
عند  Gemini Vac Prep 061ك     وع   من      ة تفريص خاصة      با  خدام محط  Degassingم

من    األق علل  6hrsلمدة   Cº200  ال سخين عند الدرجةو   Torr 4-10  الضر             ك المخفف
 .                                                     أج  ال أكد من كجع المواد المم ج  مس قا  وتنظكف السطح

 النتائج والمناقشة: .4
 منحنيات االمتزاز متساوية الدرجة: - 1- 4

 معالجة    الرير العينال المحض  ر جمكع  علل    77K  ام جا  الن روجين عند الدرجة  تم مجراء
من الض      رك النس      بح   )Co)008, 065, 055, 004                                      حراريا  والمعالجة حراريا  عند الدرجال

أج            0.950وحتتت   0.005 م ن ح ن ح  ،االم   جا   م ن ح ن حم ن  ن     ع  اك ر ال   ال م ج  ث م    ح   ل 
تح  الض    رك المخفف    Co200وذلك بعد تفريص العينال عند الدرجة  ،  األكش    وطة ال خلفكة

Torr4-10    مس       قا  وتنظكف  لمد                  اعال علل األق  لل أكد من كجع المواد المم ج               
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وج د أن ام جا  الن روجين علل جمكع العين  ال وكواتج المع  الج  ة الحراري ة  كون    الس              طح.
مما ندم علل غكا، عملكال االك ش    ار المنش    ك   min30-10                                  ريعا  ويبلص ال وا ن حح  من  

 .[14]          يكقة جدا  لججيرال الن روجين داخ  المسام الد
 ين  ة                                                                     تمون منحنك  ال االم جا  علل جمكع العين  ال غير المع  الج  ة حراري  ا  وعلل الع

004-A    عند الدرج ينCo065  من النموذ    008وII    ل ق          نكف        ت عا                   العكو           ح تماما 
علل عين ال األلومين ا عن د ال درج ال  .  ينم ا تمون منحنك ال االم جا   [15]               ينص ورح اق ت  

Co055≥    1وعين    الAM  2وAM  3وAM  وM4A    عن    د جمكع درج    ال المع    الج    ة
تنرلق    واض       حة مع وجود أكش       وطة تخلفكة IVمن النموذ    AM5-800الحرارية والعينة 

                                                           وتجداد وض وحا  مع ارتفاع درجة ال ملكا وارتفاع كس  ة األلومينا   0.35عند الض رك النس بح  
عن  د   AM5حح أغل    العين  ال، حح حين تمون منحنك  ال ام جا  الن روجين علل عين  ال  

ندم   مع وجود أكش          وطة تخلفكة ض          كقة. IIمن النموذ    Co065, 055, 004الدرجال  
وتبين ،  2nm<علل حدوث تماثف ش   عري حح المس   ام االك قالكة    وجود األكش   وطة ال خلفكة

علل جمكع العين   ال   77Kمنحنك   ال ام جا  الن روجين عن   د ال   درج   ة     2و1ماألش              ك   ام
 المدرو ة.

                            أن هناك تنوعا  حح المس  امكة،   تثكد أش  كام منحنكال االم جا  واألكش  وطة ال خلفكة
 وال ح ت علق  نس ة المكوكال ودرجة المعالجة الحرارية.

 تحديد المساحة السطحية النوعية: - 2- 4
  طريقة حس  ب  المس  احة الس  طحكة النو كة بعد  طرائق وال ح أهم ا علل ا طال 

BET ]16[  طريقة وsα-V  ال ح أوجدها          ينص]ر         ومال   4و3االش        كام م وتبين.  ]15
BET   ،أن الر          ومال خطكة تماما  حح مجام الض         رك  وجدالخطكة للعينال المدرو          ة                                      

 3و 2ويبين العمودان . 0.9952R≤وبمعام  ارت اط   لجمكع العينال  0.02-0.30النس            بح  
  للعينال المحضر . BETSو BETCيكم  )1(من الجدوم  

كش           ف كو كة المس           امكة حح العينة ب ]15[ال ح أوجدها             ينص  sαطريقة   تم ا         
  sα-Vتظ ر منحنكال    .sα-Vر    ومال   المدرو    ة من مالحظة االكحران عن الخطكة حح
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وعين ال   2AMولعين ال   Co004لعين ة األلومين ا عن د ال درج ة     5الموض              ح ة ب الش              ك   م
3AM   عند الدرجالCo065≥  4وعينالAM  عند الدرج ينCo400 اكحراحا   550و          

 

الشكل  
(1 )

يبين  
منحنيات 
امتزاز  

 عل  العينات المحضرة 77Kالنتروجين عند الدرجة 
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 عل  العينات المحضرة 77K( يبين منحنيات امتزاز النتروجين عند الدرجة 2الشكل )
بأت   ا من المس امكة الديكقة ويعود  عن الخطكة كحو األ  ف  مما ندم علل وجود كس  ة ال

عينال ل  sα-V. وتظ ر منحنكال ]θ ]11و βو 3O2Al-ηذلك الل تش          ك  الطور االطوار 
1AM   0.75<عند الض روط النس بكة المرتفعة،                     اكحراحا  كحو األ  فoP/P  . تظ ر ر  ومال
sα المكلس              ة عن د الدرجال    لعين ال األلومين اCo055≥  وعين ال     AM3, 2AM    عن د

عن  د   5AMوجمكع عين  ال    Co800و    Co065عن  د ال  درج ين    4AMو    Co008ال  درج  ة  
هذا                                                      اكحراحا  واض حا  عن الخطكة كحو األعلل مما نثكد علل أن Co055 Co650الدرج ين  

ويعود ذلك الل تش       ك  اطوار   ,العينال ذال مس       امكة اك قالكة وحدوث تماثف ش       عري حي ا
وه ذا ن واحق مع م ا أظ رت ت منحنك ال ، ]MoO2Al ]17)4(3ج دن د  من مولبي دال االلمنيوم  

من  4 ويبين العمود  ،لعينال المدرو     ةل  sα-V      ومالر   6و5االش    كام م وتبيناالم جا . 
 للعينال المحضر . αSيكم  )1(الجدوم  

 αSو  BETSنالحظ من يكم المس   احال الس   طحكة النو كة أن هناك تطا ق تام  ين 
مما  عنح أن الطريق ين م ماحر ين ويمكن ا           خدام ما  دقة ل حدند المس         احة الس         طحكة  
النو كة من  كاكال ام جا  الن روجين عندما تمون المواد الما   ذال مسامكة اك قالكة وديكقة. 

بالنس      ة  Co065الس     طحكة النو كة تمون عظمل عند الدرجة  ن ض     ح بجالء أن المس     احة  
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بالنس         ة  Co055الدرجة   وعند >MoO20wt%3الحاوية علل  ,AMA )1,2,3 (للعينال
 η-تش     ك  االطوار  اللويعود ذلك   ≤MoO20wt%3  الحاوية علل  MA ),4 (5للعينال

3O2Al وβ وθ 3 وMoO ]11,17[. 
 %10wt  النس  ة    تجداد المس احة الس طحكة النو كة با د اد كس  ة الموليبدننا ح ل 

ت ناقص   ثم،  ]3MoO,3O2Al]7راطو تش ك  اال  بس ب   عند جمكع درجال المعالجة الحرارية
 .[7]تفمك المولبيدال ويعج  ذلك الل ا د اد كس ة الموليبدننا معبشك  واضح 

  77Kالخطية المتزاز النتروجين عند الدرجة  BETرسومات  ( يبين3الشكل )

 لعينات المحضرة ل
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  77Kالخطية المتزاز النتروجين عند الدرجة  BETرسومات  ( يبين4الشكل )
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 لعينات المحضرة ل
 لعينات المحضرةل 77Kالمتزاز النتروجين عند الدرجة  sα-V( يبين رسومات 5الشكل )
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 لعينات المحضرة ل 77Kالمتزاز النتروجين عند الدرجة  sα-V( يبين رسومات 6الشكل )

الدرجة   الن كة عند  لأللومينا  النو كة  السطحكة  المساحة  أن  نالحظ   400ºCكما 
وهذا  عود ملل أن العينة عند هذا الدرجة تمون   )g/2~4 m(تمون منخفضة بشك  واضح  

      بشك    السطحكة النو كة تجداد المساحة 550ºCهالمكة، ولمن عند رحع درجة ال ملكا ملل 
ك كجة حدوث تنشكك لأللومينا والذي  كون أكبر ما مكن عند  ،  g /2240 mل ق  الل  كبير 

األلومينا  بفع ،  Cº065الدرجة   ثم  و   3O2Al-γالفعالة  تشك     بشك  بعدها  اقص  ت نمن 
 .[8,6]دريجحت
 تحديد المسامية: - 3- 4

                           بش       كلت الس       ائ  معبرا  عن حجم  0.95 عد الحجم المم ج عند الض       رك النس       بح  
                                                        وذلك علل اع  ار أن جمكع المس      ام تمون قد ام ألل تماما  عند   ml/gpV)(المس      ام الملح  

  يكم  (1)الجدوم  من  5ويبين العمود هذا الض  رك النس  بح بالماد  المم ج  بش  كل ا الس  ائ . 
pV 0.95والمحس    وبة من ض    ر،    للعينال المحض    رV     15.47-4بالثاx10   علل اع  ار أن

تم لئ المس        ام   .]3cm/808g.0  ]18 تس        اوي   77Kالس        ائ  عند الدرجة   ن روجينكثاحة ال
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، وبال الح  مكن  [18]من أج  معظم الما ال الق   ل ة   ≤0.1الديكقة عند الض   روط النس   بكة  
 من العالقة ال الكة: mesoVحسا، حجم المسام االك قالكة  

(4)                                                   0.1V – p(ml/g) = V mesoV 
 .g/ml واحد   mesoVو  pV من         يكم ك     )1(من الجدوم  7و 5ويبين العمودان  

لأللومين  ا   Cº065أك   ا تمون عظمل عن  د ال  درج  ة   mesoV  و pVنالحظ من يكم  
وججيرال الماء   OHمجموعال بس  ب  خرو     3MoO%15wt  علل  الن كة والعينة الحاوية

، وعند  [17]  دكلج  المس            امكة حح درجال الحرار  األوال ح تح  عند هذا الدرجة المرت طة
الفائض  ة بس  ب  تفمك المولبيدال    ≤MoO20wt%3للعينال الحاوية علل   Cº055الدرجة  

 .]4MoO(2Al ]11(3عن تشك  الطور 
لأللومين ا الن ك ة والعين ال الح اوي ة علل  arتجداد أكق              ان أقط ار المس              ام الم و               ط ة  

3MoO%20wt<   بش              ك  تدريجح مع ارتفاع درجة ال ملكا، وتبدي العينة الحاوية علل
3MoO%20wt   ك  ا  ة عظمل عن د ال درج ةCº065,    مع  حي    ح دث ال نش              كك للعين ال

  [17,9]          ككمك  ائك  ا  وججير  ال الم  اء المرت ك    OHارتف  اع درج  ة ال ملكا وي م طرد مجموع  ال  
 ,Cº055ح ب  دي ك   ا   ة عظمل عن  د ال  درج  ة    <3MoO%20wt  أم  ا العين  ال الح  اوي  ة علل

. وي بين [9,11]                                                                ت نش      ك ك كجة تفمك المولبيدال وخرو  معظم الماء المرت ك ككمكائكا    حي 
تحوي مس               امك ة    ≥3MoO%20wt  الن ك ة والعين ال الح اوي ة علل  أن األلومين ا arمن يكم  

ح مون المس         امكة الرال ة حي ا    <3MoO%20wtاك قالكة وديكقة، أما العينال الحاوية علل  
 .[16,15]من كوع ميجو

 حساب توزع حجوم المسام: - 4- 4
المج لحس        ا، تو ع حجم المس        ام للعينال ال ح أ دل   منحنحا          خدم   كاكال         

،  [18]                                                                         أكش     وطة تخلفكة واض     حة، وذلك بإت اع طريق  يرت المعد لة من قب  أور وداالحالح  
أوض   ح  منحنكال تو ع حجوم المس   ام أن جمكع العينال ت ميج  وجود ك ا ة عظمل  حي  

الح  اوي  ة علل   AM3  و  AM2و    AM1أو أكثر. ت ميج عين  ة األلومين  ا الن ك  ة والعين  ال  
3%MoO20wt< بأن أكق         ان أقطار المس         ام األكثر اح ماال  تقع حح مجام المس         ام ،                                                          

عن د جمكع   (nm 1.98-1.58)أو الح د الف اص                 ين المس              ام الديكق ة واالك ق الك ة الديكق ة  
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واقع  ة حح   ح  إك   ا تب  دي ك   ا   ة عظمل  800ºC  ال  درج  ةعن  د  درج  ال المع  الج  ة الحراري  ة ع  دا  
الطبكعة  وذلك بس         ب   ،>MoO20wt%3مجام المس         ام االك قالكة للعينال الحاوية علل 

                              والماء المم ج ككمكائكا  اال مع   OH  مجموعال  تخر  ال  ال المكة للحفا ال المحض     ر  حي 
 ينم ا العين ال الح اوي ة  , ]11[ MoO2Al)4(3وتش              ك   الطور  ]17[ارتف اع درج ة ال ملكا  

 واقعة حح مجام المس     ام االك قالكة  ح بدي حح الرال  أكثر من قمة  <MoO20wt%3علل  
الحاوية علل  AM4أما العينة ,  [9]حي  ت فمك المولبيدال وي م تنش   كك المس   امكةمميجو ،  

3%MoO20wt   ،ح ب   دي ك    ا    ة عظمل واح   د  عن   د ال   درج ين  Cº)06500,4(   تقع حح
محداهما تقع حح مجام المس        ام  ºC(550,800)مجام المس        ام الديكقة وتبدي ك ان ين عند  

تو ع  )7(يبين الش              ك  و حح مجام المس              ام االك قالكة.    واألخر   r)1.58nmp=(  الديكقة
 وم المسام ل ع  العينال المحضر .حج
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 CBET العينة
SBET  

(m2/g) 

Sα 

 

(m2/g) 

Vp  

(ml/g) 

V0.1 

(ml/g) 

Vmeso 

(ml/g) 

ra  

(nm) 

A-120  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 

A-400 1112 3.92 4.14 0.0030 0.0006 0.0024 1.53 

A-550 91 240.00 240.00 0.2033 0.0584 0.1449 1.69 

A-650 88 248.00 247.00 0.2337 0.0601 0.1736 1.88 

A-800 106 207.00 200.00 0.2169 0.0494 0.1675 2.10 

AM1-

120 
 ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 

AM1-

400 
176 125.00 127.00 0.1078 0.0324 0.0754 1.77 

AM1-

550 
190 230.00 233.00 0.2082 0.0591 0.1491 1.81 

AM1-

650 
93 235.00 230.00 0.2529 0.0576 0.1953 2.15 

AM1-

800 
112 196.00 194.00 0.2558 0.0487 0.2071 2.61 

AM2-

120 
 3.64 ــــــ  ــــــ  0.0002 0.11 0.11 47

AM2-

400 
128 171.00 175.00 0.1285 0.0450 0.0835 1.50 

AM2-

550 
177 247.00 253.00 0.1893 0.0670 0.1223 1.53 

AM2-

650 
167 262.00 269.00 0.2139 0.0664 0.1475 1.63 

AM2-

800 
100 146.00 144.00 0.2160 0.0359 0.1801 2.96 

AM3-

120 
 3.53 ــــــ  ــــــ  0.0009 0.51 0.51 103

AM3-

400 
167 131.00 133.00 0.0916 0.0346 0.0570 1.40 

AM3-

550 
229 191.00 194.00 0.1401 0.0503 0.0898 1.47 

AM3-

650 
104 211.00 210.00 0.1574 0.0517 0.1057 1.47 

AM3-

800 
118 46.44 46.53 0.1049 0.0114 0.0935 4.52 
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  77K  الدرجة النتروجين عند البنية النسيجية للعينات والناتجة من تحليل بيانات امتزاز ( يبين خواص1الجدول )
 
 
 
 

AM4-

120 
 4.44 ــــــ  ــــــ  0.0006 0.28 0.27 69

AM4-

400 
117 34.09 33.61 0.0220 0.0082 0.0138 1.31 

AM4-

550 
77 71.29 70.23 0.0529 0.0164 0.0365 1.48 

AM4-

650 
65 51.65 54.09 0.0485 0.0116 0.0369 1.88 

AM4-

800 
23 3.78 3.65 0.0008 0.0002 0.0006 0.42 

AM5-

120 
 5.00 ــــــ  ــــــ  0.0006 0.25 0.24 123

AM5-

400 
94 2.20 2.18 0.0039 0.0003 0.0036 3.48 

AM5-

550 
490 4.69 4.95 0.0185 0.0010 0.0175 7.89 

AM5-

650 
33 3.43 3.66 0.0063 0.0005 0.0058 3.75 

AM5-

800 
65 2.14 2.15 0.0036 0.0001 0.0035 3.36 
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 ( يبين توزع حجوم المسام لبعض العينات المحضرة 7) الشكل
 االستنتاجات: .5

 IVو  IIللعين  ال جمكع   ا  ين النموذجين    77Kم جا  عن  د ال  درج  ة  االمنحنك  ال  تمون    -1
 علل حدوث تماثف شعري حح المسام االك قالكة. تدممع وجود أكشوطة تخلفكة  
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بش     ك   (0.30-0.04)  الواقع  ين مجام الض     رك النس     بح ض     من BETتنطبق عالقة   -2
 .لعينال المحضر ل 2R ≤0.995الخطح للنقاط االرت اطن معام  مجيد حي  

العين  ال مم  ا   معظم                                     اكحراح  ا  عن الخطك  ة كحو األعلل من أج       sα-Vأ   دل منحنك  ال    -3
كما أ دل نثكد أن المس         امكة حي ا من النوع ميجو وال ح  حدث حي ا تماثف ش         عري، 

 .المسامكة الديكقةمما  عنح وجود كس ة من   ,                       نال اكحراحا  كحو األ ف بع  العي
وهذا   ±%2م طابقة بش ك  جيد وال ن عد  االخ الن  ين ا عن  αSو  BETSتمون يكم   -4

 عود ملل االخ كار المنا               للمنحنح ال كا             ح، ويدم ذلك علل أن كال الطريق ين 
تثدي ملل يكم ص  حكحة للمس  احة الس  طحكة ويمكن ا    خدام ا بق  ور  م ماحرة ل حدند 

 المساحة السطحكة النو كة للحفا ال المحضر .
 جة الحرارية ت علق بش       ك  كبير  درجة المعالن ض       ح أن المس       احة الس       طحكة النو كة   -5
 لعين    اللعين    ال األلومين    ا وا  ب    النس                   ة  Co065  تمون عظمل عن    د ال    درج    ةحي           

 الح  اوي  ة ب  النس                 ة للعين  ال    Co055وعن  د ال  درج  ة    >MoO20wt%3 الح  اوي  ة علل    
 .≤MoO20wt%3 علل   
عند جمكع   %10wtتجداد المس     احة الس     طحكة النو كة با د اد كس      ة الموليبدننا ح ل   -6

  .درجال المعالجة الحرارية، وبعدها ت ناقص بشك  واضح عند ا د اد كس ة الموليبدننا
والعين ة   الن ك ة  أللومين ال  Cº065تمون عظمل عن د ال درج ة    mesoVو   p Vأن  ض              حن -7

الح     اوي     ة علل   Cº055، وعن     د ال     درج     ة  MoO15wt%3الح     اوي     ة علل   للعين     ال 
3%MoO20wt≥،   علل الح      اوي ين  العين ين  حح  ت      دريجح  بش              ك         تجداد  ولمن 
3MoO %10wt,5. 
حح مجام المس              ام االك قالكة أو حح مجام منحنكال تو ع حجوم المس              ام حح    تظ ر -9

 واالك قالكة.المسام الديكقة 
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دور ابن تيمية في مواجهة المغول اإليلخانيين وجهوده لتوحيد الصف 
 اإلسالمي 

 م( 786-775هـ/ 158-169)
 الدكتورة نرجس كدرو

 جامعة إدلب =كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- قسم التاريخ

 المقدمة:   -1

                                                              مر  تاريخنا اإلسالالالالالالرمح  مراال مف اليالالالالالالات نتيرة عصما  ك، رة   الالالالالال          
               كالانال  سالالالالالالالالالالالالالال  الا   ح والتح     ويالتتح  ى  رع  ذال ا الم ف ال ر الة   ف ع نالام اامالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالرميالة

دي الغزاة المغول وسالالالهوب   النةاعة  ى  ع    وانكسالالالار ةالالالوكة المسالالالىم ف نتيرة ل ل   ضالالالا  
مما مكف ع دام اامة مف نةش   ؛م وتناارذم فيما   نةمات ال كام واامراال  ف اسالتغىوا ضال 

   هد عد  عةالالال   ال وم  اامس  وما   عجزام الاالم اإلسالالالرمح المواد وتمزيه  مد نة تىو ع ر  
التناار   ف المسالالالالالالالالالىم ف  ل  ضالالالالالالالالالا ةم ومف لم تمزيم كياى الاالم اإلسالالالالالالالالالرمح  ل  دوير  

 .  عص    لهمة سائغة   د اا دامضعي ة

 الل و ت ك، ر مف الاىمالام مو ت   ؛عهت التخالالل  نالد ال كالام واامرام  ه ولم     
  م ما ليا ة                                       ولم ع ركوا ساكنا  عمام الهادم الرد د  المت رج  صام ما ع دث لىاالم اإلسرمح

   رغم ما لىاىمام مف عذمية ك  رة  اامة   اجة  ل ةم لسد ال،غرا   م                    عو  و ا   ى  م ال ة
. وبالالالمهالالا الالل ذنالالان ك، ر مف الاىمالالام الالال  ف ةوض  الالاامالالة وتهالالدمةالالاويهت  ى   الالاتهةم الن

    جاذدوا  تروااةم وعن سالةم مف عجل ال م وةالاركوا النا  وا،وذم  ى  تغ  ر الوا ا ال اسالد 
ال ي تول  و   موضالالالالالالالالالالور ال    الراذف الشالالالالالالالالالاليا المراذد ا ف تيمية ومف عم،ىة ذؤالم الاىمام 

   والتت اول  النا   ا الخط  لم اربة المغولووضالالالالالالالالالالالال صمام الم ادرة  هام  ت ياى اال وجاج  
وواجال    واامرام    ىم عخش  ح ال م لومالة الئم  ا ال  نالاصالالالالالالالالالالالالالال  ال كالام   ل الالالالالالالالالالالالالالد  موا  ال 

 وكاى  ى  لهة  الن الالر  المغول  كل جرعة و وة  كما  اد  ن سالال   مىية الرةاد ضالالد المغول



 2019اام ل       2الادد                                     مرىة   وث جاماة  دلب        

 

141 

   الن الالالالالالالالالالالالالر  ى  اال داماى الروح الرةادعة التح جما  المسالالالالالالالالالالالالالىم ف كان  ك  ىة  ت ه م 
  .ومكن  المسىم ف مف   ادة لهتةم  ن سةم

وت رص عذمية ال     ح  لهام اليالالالالالوم  ى  ةالالالالالخ الالالالالية الاالم الشالالالالاليا ا ف تيمية     
ودورا  ح مواجةالالة غالالاصاى  الالاى المغول اإل ىخالالان  ف  وذالال ا ذو دور الاىمالالام  ح كالالل صمالالاى 

 واماعة لةا مف   صالالرح لةمةومكاى  ةم امىة الرسالالالة ورمز ااماى لىمرتما وب الالراةم 
ومف  رل ال    سالنسالتارض لدور ا ف تيمية  ح ت   ز المسالىم ف وتشالرياةم  ى  ال تف  

وجةودا الك  رة  ح توعيالالة النالالا  لىخطر المغولح ومنالالاصالالالالالالالالالالالالالال تالال  لى كالالام     م الالاربالة المغول
الممالي   ح الد ار  ف دمشالالالالالالالم انةا صالالالالالالالمام ااماى لم الالالالالالالر  وكي  اسالالالالالالالتطار عى ع ول 

ادي الخزندار  ل  انت الالار ك  ر اهه   ح مو اة ةالالهرب   كاى ذ ا الن الالر م ا   ذزيمة و 
تهةر وبتى الوادة ذح مف عذم ةالرو  نةيالة اامة  لىت اؤل  ح عى  رادة اامة اإلسالرمية ال

     مف جد د.

 :"حياته ونشأتهابن تيمية " -2
ذو عامالد  ف   الد ال ىيم  ف   الد السالالالالالالالالالالالالالالرم  ف   الد ع تهح الالد ف ع و الع الا     

  عما  ف سال ب م1263هـــــــــــ/  661  ربيا ااول 10ولد  ح اراى    الماروف  ا ف تيمية  
كما   (،1)  ل ةاتيمية وكان  وا ظة  نسالالالالالب كاى اسالالالالالمةا  عم  تسالالالالالم ت   ا ف تيمية فيهال  عى

  ل  ح سالالالالالالال ب تسالالالالالالالم ت   ة ا االسالالالالالالالم عى جدا م مد  ف الخيالالالالالالالر ا   ى  در  تيما  رع  
                                                                                     ذنالان ب ىالة  ىمالا رجا وجالد امرعتال   الد ولالد   نتالا   هالال  عالا تيميالة  عالا تيميالة  ىهالب  ال لال   و  الل 

 (.2)                                                                  عى جدا م مدا  كان  عم  تسم  تيمية وكان  وا ظة  نسب  ل ةا و رف  ةا

ل  عى  ىغ سالالالال ا سالالالالن ف  وباد لل   دم ما والدا وعذى   اش ا ف تيمية  ح اراى   
 ةاجر  عسالالالالرت     (،3) ل  دمشالالالالم  ا ف اسالالالالتول  المغول  ى   رد اراى وجاروا  ى  عذىةا

                                                                           التح كالالانالال   ريهالالة   ح الاىم   ل  دمشالالالالالالالالالالالالالالم  و الالا  مف صات التتالالار وجورذم  وكالالاى علمف  
و نالدمالا   (.4)متالا ةالا الكتالب التح نهىتةالا ماةالا رغم مالا واجةتال  مف صالالالالالالالالالالالالالالاوبالا   ح بريهةالا

اسالتهر  عسالرت   ح دمشالم  تول  الشاليا   د ال ىيم والد ا ف تيمية مشاليخة ال د   السالكرية  
                        وكالاى ل ر و اراى علرا  ح   (،5)كنال   و  ةالا ترب  ولالدة تهح الالد ف ا ف تيميالة  و  ةالا كالاى مسالالالالالالالالالالالالالال 
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ا ف تيمية مف ا   صالال ام الط ا ونهاؤا  وصالالرح السالالىون واسالالتهامت    اإلضالالا ة  ل  ارارة 
                                                              كما نشالالالت  ح دمشالالالم عتم  نشالالالام  وعن ت  ع ن اتا  اسالالالنا   وكان  مخا ل  (،6)الد ار  ف الد ف

و د وصال    ىمام   الرا  االجتةاد  وبتن  كاى    (،7)ة  ىي  من  صالغراالنرا ة وال كام الئ 
                                                                                      سالي ا  صالارما   ى  الم تد  ف رمرا   الماروف ناايا   ف المنكر  و د علنوا  ىي  وسالموا  شاليا 

كما  رف  غزارة   (.8)اإلسالالالالالالالالالرم  وع ردوا لكرا  الت الالالالالالالالالاني  وت ى    كرا التواريا والت لي 
المر د  واسالالالالالالالالالتن اب  لد ائه   ونهى  ا وال الاىمام  ح ت سالالالالالالالالال را    ىوم   ومار ت   اىم الهررى

واسالتشالةادا  دالئى   وما عود   ع تاال  في  مف  رائ     ضالا ة  ل  مار ت   نسالب رسالول 
ع صالالالالى  ع  ىي  وسالالالالىم وع وال  وع اال  و يالالالالاعاا  وو ائا  وغزوات   وسالالالالراعاا وباول   وما  

زا   ومار ت    الال ي  المنهول  ن  وسالال،يم   والمنهول   الال  ع تاال  مف كراما  ومار
 (.9) ف ال  ا ة  ح ع والةم وع االةم و ياعاذم و تاويةم وعاوالةم

 صفات ابن تيمية: -3
                                                                   كالاى ا ف تيميالة مف عةالالالالالالالالالالالالالالرا النالا  و ع واذم  ى الا   وال ع ظم  نالام  ح مواجةالة    

  (،10)الادو من   عراذد  ح سالالالالالالالالالالالالالال  ل ع  هى   ولسالالالالالالالالالالالالالالان  ويدا وال عخاف  ح ع لومة الئم
ونتيرة لموا    تى   هد امت ف ا ف تيمية وعولي  دة مرا   وا س  هىاة م الالالالالالالالالالالالالر والهاذرة 

ــ/  728رت ف  وبةا تو ح  ح الاشريف مف لي الهادة سنة واالسكندرية  وبهىاة دمشم م هـــــــ
 (.11)  م1328

                                                                 كمالا  رف ععيالالالالالالالالالالالالالالا   الد الة ا ظال ؛ ودل الل للال  عنال  لمالا كالاى  ح م نتال  ااول   ح    
                                                                        م الالالالر  ا   سالالالالرف و    وا ل   ن  وب ف كت    صالالالالنت  دة كتب صالالالالغارا  وك ارا   ولكر 

الاىمالالام  وعسالالالالالالالالالالالالالالمالالام الم الالدل ف    ةالالا مالالا ااتالالاج  ل  لكرا مف اااالالاد الال   واالالالار  وع وال  
والمؤل  ف  ومؤل اتةم  و زا كل ةالالالالحم  ل  نا ىي  و ائىي   تسالالالالمائةم  واسالالالالم الكتا   و ح عي 
موضا ذو   ةا  كل لل   د ةة مف ا ظ  دوى  ىل  عو تغ ر  ومف جمىتةا كتا  ال ارم 

    (.12)المسىول  ى  ةتائم الرسول

ذو  ىي  مف اسالالتهرل ال كر والررعة  ح ولما اتسالالا  ةالالةرت  و ا  ع ران  ما ما    
                                                                                الهول  ك،ر منالالاوروا ومنالالا سالالالالالالالالالالالالالالوا وانتهالالدوا  ىيالال  عمورا   الالال ةم   ةالالا  منةالالا  ولالال    ى بر  
ال،رث  لا صالالالالالالالالالالدر  ح جىسالالالالالالالالالالة واادة ذو بر  رجاح   منزلة الطىهة الواادة  ونةي   ف 
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  عاكام السالالالالالالالىطنة  ح صيارة اله ور والتوسالالالالالالالل  تصالالالالالالال ا ةا   ناص ةم  وناص وا  وع ىغوا عمرا  ل
م الالالالالالالالر  وتم  مناورت  وم اكمت   وا س  ح  ىاة الر ل  سالالالالالالالالنة ون الالالالالالالالت  لم ع رج مف 
سالالالرن  و اد  ل  دمشالالالم  وباد  ترة ع  د  ل  م الالالر وا س  ح  رج االسالالالكندرية مدة لمانية 
عةالةر ا   تم  ت رئت   وع ام  ح الهاذرة مدة  لم  اد  ل  دمشالم   كما  اد  هةام دمشالم 

فيما عخال ةم في  وتهرر ا س   ح  ىاة دمشم لم ع رج  ن   تمر مف السىطاى    ل  مناورت 
 (.13هـ)712م مد  ف  رووى  ووصل  ل  دمشم  ح ر ر سنة 

 اش ا ف تيمية كما لكرنا  ح  ترة الغزو المغولح لىاالم اإلسالالالالالالالالالالالالرمح  ونشالالالالالالالالالالالالت    
كىمالة ال م ذح                                                                   الالمالا  ت،يالا  ا ترى  ولال    اىال  ا ال  جالاذالد المغول  ىسالالالالالالالالالالالالالالانال  وسالالالالالالالالالالالالالالي ال  وجاالل

ال  الل  ح جميا ت ركات  و  ل عى نسالتارض موا ت ا ف تيمية مف الغزو المغولح ال د لنا  
 مف التاري   المغول

 المغول وغزوهم للعالم اإلسالمي: -4
المغول ذم بائ ة مف التتار؛ نشالالالالالالالتوا  ح الةيالالالالالالال ة المارو ة  اسالالالالالالالم ذيالالالالالالال ة       

سالاليا جنوبح سالال   ريا وةالالمال الت    منغوليا  ةالالمال صالال رام جوبح  وذح تمتد مف عواسالال  ر
                                                                                 وغربح منشالالوريا  وةالالر  التركسالالتاى    ف ج ال علتاي غربا   وج ال  نراى ةالالر ا   و د وةر  
اسالالالم المغول من   داعة الهرى السالالالا ا الةرريل ال،ال   شالالالر الم ردي   ندما اسالالالتطار عاد 

يتىهالب  رنك ز  ص مالائةم المسالالالالالالالالالالالالالالم  تيموج ف عى  واالد منغوليالا  ويواالد المغول ت ال  لوائال   و 
ــ/  612 اى عي المى  اا ظم  ويزات  ى  ةمال ال  ف  ويستولح  ى ةا     ،م1215هــــ

و د امتد   تواات   ل  الاالم اإلسالالالالالالالالالالالالالرمح  اد عى  (،14)ويتخ  مف  را ورم  اصالالالالالالالالالالالالالمة ل 
و د نر   الهيالالالالالالالالام  ى  دولة  وارصم وما ترذا    (،15)جاور  عمرك  عمرن الخوارصم  ف

 اد لل  مف  رد اإلسالالالالالرم  ح   راى ورسالالالالاليا ال الالالالالغر  وبرد اله را  وال ىغار ات  وصالالالالالىوا 
و تىوا الخىي ة المستا م   م1258ذالالل 656                                             ع  را   ل   غداد  ،يادة ذوالكو ا  د جنك ز  اى

ونت   ف ذ ا الزات المغولح قيام ام رابورية ضالالالالالالالالالالالالخمة   (.16)وعصالوا الخر ة الع اسالالالالالالالالالالالالية
                                                                           ةالالالالالالالالمى  ماظم عن ام رسالالالالالالالاليا تم توصياةا   ف ع نام جنك ز  اى  امتد  ةالالالالالالالالر ا   ل  ال الالالالالالالال ف 
                                                                              ومنشالالالالالالالوريا وغربا   ل   رد الشالالالالالالالام وال  ر المتوسالالالالالالال  وات  نةر الدانو  وةالالالالالالالماال   ل   رد  
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                              الشالالالمال  وجنوبا   ل   رد السالالالند الرو  وال ىغار ات  نةاعة المامورة التح تن در  ل    ر 
  (.17)والةند

 دولة المغول اإليلخانيين: -5
 هد اسالالالالالالالتطا وا  ،يادة ذوالكو مف الهيالالالالالالالام  ى    (18)عما المغول اإل ىخان  وى    

الخر ة الع اسية  ولل   اد عى د ىوا  غداد وذرموا  ى  دار الخر ة  و تىوا مف كاى   ةا  
                                                       ح  غداد اوالح عربا ف  وما   ولم عسالالىم عاد مف الهتل  ال مف ااةالالراف  ودام الهتل والنةب 
وب ل  سالالالالالالهط  الخر ة الع اسالالالالالالية التح اسالالالالالالتمر   (،19)                           مف كاى صالالالالالالغ را   ا   تم عسالالالالالالرا

كما عصالوا الماالم   (،20)                                                         مسالالالمائة وعربا  شالالالريف سالالالنة وكان  رمزا  لوادة الاالم اإلسالالالرمح
ــ/  656ال يارية والاىمية لىمد نة  ح ص ر  و تل ر ر الخى ام الع اس  ف  ح   م،1258هــ

                                                                              غداد وما  اوالح مى وى نسالالالالالالالمة  وباد سالالالالالالالهو   غداد عصالالالالالالال   الطريم  ل  الشالالالالالالالام م تواا    
  ا   امتة  الطر ا   ر،  الهتى    م1260هــــــــــ/  658واست اا   وا  ذوالكو اىب  

و  ل  نةم عسالالالالالالالروا صيادة  ى  مائة علت مف النسالالالالالالالام وااب ال  لم د ل الغزاة دمشالالالالالالالم   اد 
  وتسالالالىموذا  ااماى وسالالالىم  لةم  ،ية مدى    م1260 رار الناصالالالر  وسالالالت  نةا  ح   را ر 

                                                                                  ةالالالالالالالالمال سالالالالالالالالوريا و ر ةا بو ا  عو  نوة  االوا   ةا  سالالالالالالالالادا  و تر  وتدم را  وبا  الطريم  ل  
 ال عى الممالي  انت الالالالالالالالالالالروا  ى   ائد ذوالكو كت وبو ا و تىوا   (،21)                   م الالالالالالالالالالالر م تواا  عمامةم

ا ال ت  الاظيم ال ي عو ا  شالالالالالالوكة ذوالكو الوذف الك  ر  عذمية ك ر   ح جميا جنودا  ولة 
التاريا اى بريم م الالر وبرد ا ري،يا اإلسالالرمية وجزيرة الار  مف ذ ا التاريا انسالالد عمام  

كما   (.22)المغول   ىم ع الالالالالىوا  ل  نتيرة  ادذا  رغم سالالالالالا ةم ال ،   لن ل ذ ا المه الالالالالود
والارا  وعسالالسالالوا دولة مغولية تتا م ادود الشالالام وم الالر   عاكم المغول سالاليطرتةم  ى    راى

وذح التح اكم   ةالالا ذوالكو   (،23) ر الال   الالاسالالالالالالالالالالالالالالم دولالالة   ىخالالانيالالة  الالار  عو مغول  الالار 
و ى ائ  مف  ادا  ات  انتةام عسالالالالالالالالالالالالرتةم  ح   راى  و د اكم  مسالالالالالالالالالالالالتهىة لهىة  ر اتةا ما  

 (.24) انا   رد المغول  وانةا لم ت كم  تاكام  ر   را ورم

ويات ر غالالالاصاى مف عذم اكالالالام المغول اإل ىخالالالان  ف  وذو اال ف ااك ر ارغوى    
ويات ر غاصاى ذو موضور   (،25م)1271هـ/  670 ربيا ااول 29 اى  ولد  وم الرماة 

ال      ح  ترة اكم  ا ى  المواجةا    ن  وب ف ا ف تيمية  ا ف  ام غاصاى  االست رم 
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مية لة ا الةروم  مف  رل توا د ال الالالالت اإلسالالالالرمح   ى  دمشالالالالم  وكي  ت الالالالد  ا ف تي
                                                                                    وجةودا الك  رة إلعهاف الزات المغولح   داعة مف ماركة وادي الخزندار  وانتةام   انت الالار  

 ةهرب.     

 معركة وادي الخزندار وموقف ابن تيمية من الغزو المغولي:    -6
الم اإلسالالالالالالالالالالالرمح   اش ا ف تيمية كما لكرنا مف   ل  ح  ترة الغزو المغولح لىا   

و د عصا  الدولة اإلسرمية اليات والتخىت نتيرة صوال ذ  ة الخر ة الع اسية  ومف لم  
وكاى    (.26)سالالهوبةا  وصوال وادة اامة اإلسالالرمية  وت الالارر اامرام  ى  الراا والسالالىطة

ال ف تيمية دور ك  ر  ح الت الالالالالالدي لخاى المغول غاصاى؛ ولل   ندما   الالالالالالد غاصاى الشالالالالالالام  
 (،28)ا   ع ام  ع  ح نوبة غاصاى  و ام  تع ام اامور  ن سالالالالال  (،27)بة المسالالالالالىم فلم ار 

و د  رج السالالىطاى الناصالالر   (،29)كان   تنة غاصاى مى  التتر  م1299ه/699  ح سالالنة  
م مد مف م ر   ل  دمشم   اساكرا  ل  لهام غاصاى  ولم  تخىت  ن  عاد مف الر وش   
ولما وصالالىوا  ل  ام   ةالالر وا  رسالالىوى  ل  الار  ويخ روذم  مرحم الادو  ال ي وصالالل 

وادل  مواجةا    ف المسالالالالالالىم ف والمغول    (،30) ل  وادي الخزندار   ند مد نة السالالالالالالىمية
  ميسالالالرة المسالالالىم ف  ى  التتار  كسالالالرتةم عق   كسالالالرة  و تىوا منةم ن و  مسالالالة رالف  وامى

                                                                             ولم عهتل مف المسالالالالالىم ف  ال اليسالالالالال ر  لم امل  ىب المسالالالالالىم ف ععيالالالالالا  امىة ذائىة وصالالالالالدموا  
                                                                              المغول ع ظم صالالدمة  ول   كل مف ال ريه ف ل اتا   ظيما   لكف ا الالل  اد لل  تخالل  ح 

 انةزم  ميمنتةم  اد عى كاى  د الح لةم الن الالالالر     سالالالالكر المسالالالالىم ف  ايالالالالةم مف  ا  
  (.31)وعله  ع الةزيمة  ى ةم  انةزم جميا  ساكر اإلسرم  اد الن ر

وكاى مف عسالالالالالالالالال ا  الةزيمة التح ل ه   المسالالالالالالالالالىم ف  ذو ما ةالالالالالالالالالار  ند الاامة    
ف  مار تةم  تى مى  التتر مسالالالىم  وعى غال ية جيشالالال   د عوةروا اإلسالالالرم   تصالالالا ةم ةالالالحم م

 ى مالا  اىال  المسالالالالالالالالالالالالالالىموى مف  و ةم  ح م الاربالة غالاصاى انال    (.32)التردد  ح جواص  تالالةم  
مسالالالالالالالالالالىم في   ا  الخطت  وكاى مف اا يالالالالالالالالالالل م اربت   كل  وة  اى غاصاى ذو الماتدي  
                                                                             وذو مف  ادر  م اربة عذل الشالالام بماا   ح توسالاليا عمرك   ى  اسالالا  الممالي   ات   ى 
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ورائ  دا ا سالياسالح ات  عسالتم ل  ىو  المسالىم ف  ح المنابم    سالرم غاصاى كاى الةدف مف
 التح ت   سيطرت . 

وباد ذ ا الةزيمة انازل السالالالالالىطاى الناصالالالالالر  ح جما  ى ل مف الممالي   وكاى    
ولهد  (.33)  كح وينظر  ل  السالالالالالمام ويهول  عار  ال تراىنح كاب ةالالالالالؤم  ى  المسالالالالالىم ف

عصالا  عذل الشالام ر ب  ظيم ا نما  ىموا  ةزيمة جيش السالىطاى  ولكف   ت مف ر  ةم  
سالالالالالالالىم ف  ووصالالالالالالالل المنةزموى  ل  ام  و   عى غاصاى مسالالالالالالالىم وعى غال ية جيشالالالالالالال  مف الم

الغرو   وكاى التتر  د غنموا سالالالائر ما كاى ماةم مما ال  د ل ت   ال  الالالر  وعلهوا  ف 
                                                                     عن سالالالالالةم السالالالالالرح بى ا  لىنراة   اةالالالالالتد صالالالالالرال عذل ام   وصالالالالالااوا  الاسالالالالالكر ع ع  ح 

السالالالالىطانية     المسالالالالىم ف  وعما غاصاى  نن  نزل  اد ذزيمة الاسالالالالكر  ل  ام   وبةا الخزائف
وعلهال الاسالالالالالالالكر   ت  ذا وسالالالالالالالار  ل  دمشالالالالالالالم  اد عى امتة  ع دي عصالالالالالالال ا    تموال جى ىة  

ذ ا وعذل دمشالالالالالالالم  د و ا   نةم و   الظةر مف  وم السالالالالالالال   عول ربيا اا ر   (،34)الهدر
ضالالالالالرة  ظيمة  خرج  النسالالالالالام  ادعا  الوجوا  وترن النا  اوان تةم وعموالةم و رجوا مف  

ا نزل غالالالاصاى  ظالالالاذر دمشالالالالالالالالالالالالالالم تارض اارمف الالالال  ف ماالالال   ل  ج الالالل ولمالالال   (،35)المالالالد نالالالة
وذ ا اامر لم ع دث  ح    (.36)ال الالالالال ية   خربوا ما في  مف الرواما والمسالالالالاجد وال سالالالالات ف

 ةد غاصاى  ه  ؛  ل  ادث  ح  ةد مف سالال ه  مف اكام اإل ىخان  ف كت ا ا وغ رذم  ا   
مغول   الاسالالالالالالالالالالالالالالتغالل  ا  النالا م ف  ى  تمتا المسالالالالالالالالالالالالالالي  وى  الامتيالاصا  ك  رة لالد  ال كالام ال

المسالالالالالالىم ف مف المسالالالالالالي   ف تسالالالالالالام  المغول ماةم   هاموا  مةاجمة المسالالالالالالىم ف وال ت   ةم   
 (.37)وبممتىكاتةم كما ادث ما اارمف

وكاى عذل دمشالالالالم  د اسالالالالتسالالالالىموا لغاصاى  لخو ةم الشالالالالد د  ى  عموالةم وعن سالالالالةم     
           (.38)ية  ائدة  ل  م روعذى ةم  و اصة  اد عى انس    الر وش السىطان

وعلنام لل  اجتما ععياى ال ىد والشالالالاليا تهح الد ف  ف تيمية  ح مشالالالالةد  ىح مف     
الراما ااموي وات هوا  ى  المسالالالالالالالالالالالال ر  ل  غاصاى  لتى،ي  وا   ااماى من  اذل دمشالالالالالالالالالالالالم   

بريهالال      هالالا ىوا  ح الن الال  علنالالام  م1299هـــــــــــــــــــ/699ا راربيا  3وللالال   ح  وم االلن ف  
و د اجتما ا ف تيمية  غاصاى مرت ف  كما اجتما  نائ ي     (،39)لرسالالالالالالالالالالالالالت رم  ى  دمشالالالالالالالالالالالالالم

ووةر  مف  رل لل  ةالالالالالخ الالالالال ت  السالالالالالياسالالالالالية  ا   تم ز  ررعت   ى  المغول وادت   ح 
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ا ال   الال لترجمالانال    الل لىهال ى عنال  تز م عنال    (،40)ال الد ال  ماةم ات  كالتنال  ل ال  ار 
وةالالالالاليا  ى  ما  ىغنا  غزوتنا وبىغ   ردنا  ى  مالا    مسالالالالالىم وما  مؤلنوى و اض و مام  

                                                                              و الد  الال ال م ولم عخش  ال ع  ز وجالل  و الد  ر  التتالار  ليال  باالامالا   ىم عالتكالل منال  ا ف 
تيميالة   ه الل لال   عال تالتكالل   هالال كي  ركالل مف باالامكم وكىال  ممالا نة تم مف عغنالام النالا   

اى بىب من  الد ام  هال  ح د ائ  " وب ختموا  ما  طاتم مف عةالالالالالالالالالرار النا   لم  ى غاص 
الىةم  ى كالاى ذال ا   الدن م مود  نمالا عهالاتالل لتكوى كىمتال  ذح الاىيالا وليكوى الالد ف كىال  لال   
                                                                                      ان الالالالالالالالالالالالرا  وع دا  ومىك  ال رد  والع اد  و ى كاى  ام ريام  وسالالالالالالالالالالالالماة   وبى ا  لىدنيا  ولتكوى 

ا دا را" وكاى غاصاى  ؤمف  ى  كىمت  ذح الاىيا ول  ل اإلسالالالالالالالالالالالرم وعذى   ا  ل  وصلزل  وا ط
                                                                                    د الائال  وير ا  الدعال   و الد  الام النالا  الال  ف ماال   رما ليالا ةم  و الا  مف عى تتىوث  الدمالائال    لا 

 (.41)عمر  هتى 

كل ذ ا اامور السالالالال ة تدلل  ى  مد  جرعة ا ف تيمية  ح  ول ال م و عمان       
                             ام ال ي د اا  مت دعا    ل   ادالة اإلسالالالالالرم  ولم عخش  ال ع وذ ا  تيالالالالال  مف  رل الد

                                                                        غالاصاى وبالال الا  الاوى مف ع  ى  التخى  منال  دوى  وف مف سالالالالالالالالالالالالالالىطتال  وج روتال  ومالا  الد 
                                                                                 نرم  ف لل  مف مخابر  ك ل  اسالالت سالالال   ح الد ار  ف الشالالام وعذىةا  وب ل  روا   دام  

وم  الال                                                                            لةالالا  مخالالابرا    يالالاتالال  مف عجىةالالا. وذالال ا ذو  الالال االالل الالالدور ال ،يهح الالال ي عرالالب عى عه
رجالالال الالالد ف   ةم د الالاة ال م  ح كالالل صمالالاى  و الالد صر الال  كىمالالاتالال  تىالال   الخوف  ح ن و  
ر  وغ را                                                                         ا  عصالالال ا    ويتيالالال  لل  مف مخاب ة  اضالالالح الهيالالالاة نرم الد ف  ف صالالال  الالال 
ال ف تيمية ا ف  ال ل   كد  عى تهتىنا وتةى  ن سالالال   الع ال ن الالال    مف ذنا   هال ا ف 

م   ال   انطىهنا   الالال ة وتت ر ذو  ح  اصالالالة ن سالالال  ومف ما  تيمية  الع وعنا ال عصالالال  ك
جما ة مف عصالالالالالالال ا    تسالالالالالالالاما     الخوا  ف واامرام مف عصالالالالالالال ا  غاصاى   تتوا  ت ركوى  
 الالد الالائالال   عمالالا عول الال  الالال  ف لم ع الالالالالالالالالالالالالال  وا  خرج  ى ةم جمالالا الالة مف التتر  شالالالالالالالالالالالالالالى وذم  ف 

 (.42)ر رذم

                          صالدر  رمانا  لكر في ؛  تن  وذنا عرسالل غاصاى اذل دمشالم كتا  ااماى  كما ع   
ع ىم اامرام وااكا ر  وعةالالالالالراف السالالالالالادا  الاظام  والمشالالالالالاعا الكرام والمات ريف  عن   ح كل  
                                                                             صماى عهتيالالالالالالالالالالح الدوراى  رسالالالالالالالالالالل ع تاال  ن يا  لةداعة الاالم  و داللة اإلنسالالالالالالالالالالاى  ل  بريم  
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  قي  ع ال الالالالوا   ولما وةر الوذف  ح ةالالالالرياة المسالالالالىم ف  وع دم النا   ى  الا الالالالياى
                                                                             ةالالخ الالا  عهوي اامور الد نية  و در ع عى عكوى غاصاى ذو ال ي ذو مف ع نام جنك ز  اى 
ال ي ا تنم اإلسالالالالرم و كي  عن  عمر   نام المسالالالالاجد  ون الالالالب المنا ر  و  امة ال الالالالرة  و 
  تام الزكاة  و ندما سالالالالالالالما  تى عذل الشالالالالالالالام وم الالالالالالالر ال م ،ا  لةم  وال عمانة  وال دعانة  و 

  (.43) وى مف عموال المسالالالالالالالىم ف  ى ل  توج  لدعارذم لد ا ال ركا  الرد  ة ال ادعة   ةمعت 
ع مل  طا  غاصاى  ح بيات   مة اإلذانة لىمسالالالالالىم ف  وذ ا  ال ال  دل  ى  ضالالالالالا ةم  ح 
تىالال  ال ترة و ى  تنالالاارذم فيمالالا   نةم  اامر الالال ي جرع غالالاصاى  ى  عى  ت وا  ةالال ا الكىمالالا  

                                                         م ف  امة  وب م عذل الشالالام  اصالالة  و  الالوصالالا   اد انسالال ا  الريش  الراراة   م المسالالى
الممىوكح  وبهام دمشم  ر ااكم عهت  ل  جان ةا  مما د ا غاصاى ل ت دث  هوة وجرعة ان  
                                                                             اا و  والمت كم  تمور دمشالالالالالالالالالالالالالم  كما عراد عى ع ظةر الممالي   تنةم  رجوا  ف الشالالالالالالالالالالالالالرياة 

لةية  وان ر وا  ف جادة ال وا    اوةر غاصاى اإلسرمية  وتةاونوا  ح تط  م ااوامر اإل
 ن س   مظةر الغ ور  ى  الد ف اإلسرمح  وسوغ   ل  لن س  م اربة الممالي .

و ح  وم السالال   وصالالل  ل  دمشالالم اام ر  سالالما  ل التتري وما  جما ة مف      
كما ةالمل                                                                         التتار واجتماوا   النا   ح الراما ااموي و  ر ئ  ى ةم ن  ااماى مف غاصاى  

ااماى لىنا  كا ة ات  ال ةود والن الالالالالار   لم وصالالالالالل غاصاى  ل  دمشالالالالالم  ح  اةالالالالالر ربيا  
ــ/  699اا ر   ا   انتشالالالر  (،44)                                 و ال   سالالالاكرا  ح غوبة دمشالالالم  سالالالادا    م1300هـــــــــ

                                                                       سالالالالالالالاكر المغول بوال  و رضالالالالالالالا   ولذب لىنا  مف ااذل والمال والمواةالالالالالالالح ماال ع  الالالالالالال  
ربيا اا ر مف ن س السنة 14لم  طب لغاصاى  ح مساجد دمشم  وم الرماة   (،45) ددا

وجام  ح علها   السالالالالىطاى اا ظم سالالالالىطاى اإلسالالالالرم والمسالالالالىم ف مظ ر الدنيا والد ف م مود  
 رد الشالالام كىةا وسالالائر    (46)لنا   ح الراما ااموي تهى د اام ر ق رم                   غاصاى و  ر ئ  ى  ا

                                                                    وباد لل  ةالالرر المغول  ح نةب ال الالال ية و تىوا  ددا  ك  را  مف المسالالىم ف   (،47)اا مال
و اىوا  المزة وداريا ما  اىوا  ال الالالالالالالالالالالال ية  و رج ا ف تيمية  ح جما ة مف عصالالالالالالالالالالال ا    وم 

ل  غاصاى و اد  اد  وم ف  ولم  ت م اجتما       هد الخميس الاشالالالالالالالالالالالالالالريف مف ربيا ااول  
وكاى    (،48)ار    ن  الوصير سالالالالالالاد الد ف والرةالالالالالال د مشالالالالالال ر الدولة المسالالالالالالىمانح ا ف  ةودي

الال ي د ا ا ف تيميالة لىهالام غالاصاى مرة ع ر  ليشالالالالالالالالالالالالالالكو لال  مالا  اىال  التتالار  التذالل دمشالالالالالالالالالالالالالالم  اد  
   (.49)عمان 
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اام ر  ىم الد ف سالالالالالالنرر المن الالالالالالوري عما  ىاة دمشالالالالالالم  هد امتنا  نائب الهىاة     
الماروف  اسالم عراجوش  ف تسالىيم الهىاة  وتهدم  لي  ق رم وبكتمر السالرح دار وبى ا  لي  
تسالالالالالىيم الهىاة و اال ل   دم المسالالالالالىم ف  ح  نه   ى لم تسالالالالالىمةا  تجا ةما  دم المسالالالالالىم ف  ح 

ا ل  المرحم  ل  ع نا كما عنتما الى اى  رجتما مف دمشالالالالالالالالالالم وتوجةتما  ل  غاصاى واسالالالالالالالالالالنتم
ورد مرسوم مف اام ر    (50م)1300هـ/ يناير  699ربيا اا ر   11دمشم وغ رذا  و ح  

 سالالالالما  ل  تى الاىمام والهيالالالالاة وااكا ر  ت دلوى ما  عرجواش وي سالالالالنوى ل  تسالالالالىيم الهىاة  
 اجتما  دد ك  ر مف النا  وعرسالالالالالالالالالالالالالالىوا  ل     (.51)و ال نةب التتار المد نة و تىوا عذىةا كا ة

م ر عرجواةالح تسالىيم الهىاة  ال عن  ر   بى ةم  ح تسالىيم الهىاة  وعرسالل  لي  الشاليا ا ف اا
تيميالة عهول  لو لم   م   ةالا  ال ارر وااالد  ر تسالالالالالالالالالالالالالالىمةم للال   ى اسالالالالالالالالالالالالالالتطاال   ىم عرالب 

واةالالالالتد  وف النا  وا الالالالنوا الدرو  والمسالالالالال     (،52)ارجواةالالالالح مطال ةم وا ت الالالالم  الهىاة
م  ى  سالالط  الراما ااموي الهريب مف دمشالالم  اىم   ل  وةالالرر التتار  ح ن الالب المران 

عرجواةح وعرسل جما ة مف الشرااى ذاجموا الراما  رتة وع سد  المنرن م  وكاى التتار 
 د اتخ وا الراما ااموي  انة   زنوى  ويشالالالالالالالالالالالالربوى الخمر في   و طى  في  ال الالالالالالالالالالالالرة  ح 

                        سالالل عرجواةالالح رجر  مف  ندا  ا  ااو ا   ونةب التتار ما اول الراما مف السالالو    تر 
                                                                                   و تل المنرنيهح المغولح ومف اول  مف التتار  و اد  ل  الهىاة سالالالالالما  ولرت عرجواةالالالالح  ل  
ت  الالالال ف مو ا   تمر  ةدم ما اول الهىاة مف الامائر وال  و   ةدم  ات  ال عسالالالالتتر  ةا 

وذك ا نر  ذ ا   (.54)و د ع رزتةم الهىاة عى ع ىوا  ل  ارر منةا  (،53)الادو و   الهتال
الهائد  ح اماعة الهىاة مف ذروم المغول  نتيرة  صالالالالالالالالالالرارا وت الالالالالالالالالالميم   ى  اما تةا  رغم  
جةود كل الخانا ف لىمغول  تسالالالالالالالالىيمةا  لكن  عصالالالالالالالالر  ى  اما تةا ات  لو كى   ذ ا اامر  

ااك ر  ح ت،  ت   ى  ال الالمود والرةاد ات  ايات   كما كاى لن الالي ة ا ف تيمية ل  الدور  
                                                                                    ولو لم   م ارر وااالد   ةالا   كالانال  ذال ا الكىمالا  الرائاالة ال ف تيميالة دا االا  واالا زا  لى  الا  

  ى ةا مف غدر المغول. 

وباد لل  توج  السالالالىطاى غاصاى ن و  رد الارا  وترن نوا    الشالالالام  ح سالالالت ف     
الخري   ل  الدعار الم رية و ت ةا  و د ضرب   علت مهاتل وكاى  د  زم  ى  الاودة  ح  

لكف ادث لىنا   ح دمشالالالالالالالم تخ    (،55)                                                ال شالالالالالالالائر  ح الهىاة  راا   را ىةم ولم ت ت  الهىاة
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                                                                                 ك  ر  ونةب النا   ايةم  ايا   ومنةم مف عله  ن س   ح النةر  ولم  ت م عاد  ح ال ىد 
 ناد  اراجوش  ح الم ا ظة  ى  ااسالالالالالالالالالالوار  وعى عخرج النا  ما ندذم مف عسالالالالالالالالالالى ة  وال 
 ت م عاد  ح دارا  ال  ى  السالالالالالور  ومف  ا   ح دارا ةالالالالالنم  اجتما النا   ى  ااسالالالالالوار  

ى ا ف تيميالة  الدور كالل ل ىالة  ى  ااسالالالالالالالالالالالالالالوار ع رض النالا   ى  لىم الا ظالة  ى  ال ىالد  وكالا
كما كاى ل   يالالالالالالالالالالالالالل ك  ر مف ا   قيام   (56)ال الالالالالالالالالالالالال ر والهتال ويتىو  ى ةم رعا  الرةاد

                 و د ا تد  ك، را   (،57) سالالالالالالالالالالالالائر عنوار الخ ر مف  ن ا  ااموال و باام الطاام  ود ف الموت 
ا ل غاصاى  ف دمشالالالالالالالالالالم  م ة  وم مف عسالالالالالالالالالالر  المسالالالالالالالالالالىم ف الموجود ف  ند المغول  وباد ر 

ع  د  الخط ة ل الالالالالااب م الالالالالر    رح النا    ل   و ام ا ف تيمية ما  دد مف عصالالالالال ا   
 الالتوجال   ل  الخمالارا  وال الانالا   كسالالالالالالالالالالالالالالروا رنيالة الخمور  و زروا جمالا الة مف عذالل ال الانالا   

نراظ ذنالالا مالالد  الت الالانح واإل ر  الالال ي    (.58)المتخالال ة لةالال ا ال وااش   رح النالالا   الال لالال 
 ام    ذ ا الشالالالالاليا الرى ل مف ا   الد ار  ف دمشالالالالالم  و دائ  ااسالالالالالر  المسالالالالالىم ف  ودورا 
الك  ر  ح  صالالالالة مخى الالالا  الغزو المغولح ا ف   الالالام  الالالالتوجالالال   ل  ال الالالانالالالا   واطم عوانح 
الخمر التح انتشالالالالالالالالالالالالالالر   ك،رة  نالد د ول المغول  ولةال ا اامر داللالة ك  رة  ى  عذميالة رجالل 

 امى   والتتل ر ال ي  ترك   ح ال ياة االجتماعية ومشالالالالاركت  ال االة  الد ف ال ي  رت    ول   
 ما النا   ح اماعة  ىدا.   

ــ  ــلاب التي دفعا غاداو لدمول دمشـــ  هد  ررذا غاصاى مف  رل   أما عن األســـ
المراسر  التح جر    ن  وب ف السىطاى الممىوكح الناصر م مد  ف  رووى؛ ت دث   ةا  

تح د ات  لم اربة المسالالالالالالالىم ف  ح وادي الخزندار  وسالالالالالالال ب لل ؛ عى غاصاى  ف ااسالالالالالالال ا  ال
 سالالالالالاكر ال رد الشالالالالالامية عغاروا  ى  مارد ف وبردذا   ح ةالالالالالةر رميالالالالالاى الماظم   طر وا 
ال رد  ى  ا ف غ ىة مف عذىةا  و تىوا وسالالالالالال وا و سالالالالالالهوا وذتكوا م ارم ع  سالالالالالالر ة مف غ ر  

كمالا عى    (،59) م الاربة الممالاليال  نتيرالة ل ل                                            م ةىالة   اسالالالالالالالالالالالالالالتنرالد عذل مارد ف  غالاصاى ال ي  ام  
                                                                             ا ترف عمرام الممالي  اول السالالىطة ةالالرا غاصاى  ى  غزو الشالالام مسالالتغر  انشالالغال عمرام  

 (.60)الممالي   تمور ال كم  شد  زم   ى   ت  م ر وضمةا  ل  عمرك 

                                                                     كما عورد ا ف تيمية ن الالالا  ت دث في   ف عسالالال ا  ذزيمة المسالالالىم ف عمام المغول    
  كما لكر  ح   ملسو هيلع هللا ىلصهد مهارنة   ف المغول وب ف ااازا  ال  ف و  وا ضالالالالالالالالالالالالالد رسالالالالالالالالالالالالالول ع  و 
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رسالالالالالالالالت  ال تنة التح ا تىح   ةا المسالالالالالالالىموى مف وةور غاصاى الم سالالالالالالالد والخارج  ف ةالالالالالالالرياة  
 ح   ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالالرم  والتح جر    ةا ةالال ي  ما جر  لىمسالالىم ف ما  دوذم  ى   ةد رسالالول ع 

كتالالا الال   وا تى   ةالالا ن يالال  والمؤمن ف  وت الالدث   ةالالا  ف   الالالالالالالالالالالالالالالة المغالالاصي التح عنزل ع   ةالالا  
ااازا  وما  اىوا ما الن ح  لم ت دث  ف   الة التتار و ف  ظا ة ذ ا ال ادلة الاظيمة  
التح ب م الخا ه ف   رذا  واسالالالالتطار  ح جميا دعار المسالالالالىم ف ةالالالالررذا   كما كشالالالالر الك ر 

   وا الالل اإلعمالالاى عى  نهطا   ةالالا  ف عنيالالا الال  وعضالالالالالالالالالالالالالالراسالالالالالالالالالالالالالالال   وكالالاد  مود الكتالالا  عى عرتالال 
وي الالالالالالالالالالالالالالطىم  وعى  زول ذال ا الالد ف  الاسالالالالالالالالالالالالالالت رم ال ررة التتالار  ونزلال   تنالة تركال  ال ىيم   ةالا  
ا راى  وعنزل  الرجل ال الالالالالالالالالالااح منزلة السالالالالالالالالالالكراى  وتناكر    ةا  ىو  الماارف واا واى 

عهاى ات   هح لىرجل  ن سالالالال  ةالالالالغل  ف عى عغ   الىة اى  وم ز ع   ةا عذل ال  الالالالائر واإل
                                                                                    مف الال  ف  ح  ىوبةم مرض عو ن الا   ور ا  ةالا ع وامالا   ل  الالدرجالا  الاىيالا  واالدث مف عنوار  
ال ىو  ما جاىةا قيامة مخت الالالالالالالالالرة مف ال،يامة الك ر   و ى النا  ت ر وا   ةا ما   ف ةالالالالالالالالالهح 
                                                                                     وسا د  كما  ت ر وى ك ل   ح ال وم المو ود  وكاى ذ ا االمت اى تم  زا  مف النا  وتهسيما  

يرزي ال الالالالالالالالالاد  ف   الالالالالالالالالد ةم ويا   المنا ه ف  ى ةالالالالالالالالالام عو  تو   ى ةم. كما ت دث  ف ل
عسالالالال ا  ذزيمة المسالالالالىم ف عمام التتار وذح نتيرة ال نو  الظاذرة  و سالالالالاد النيا   وال رور  
والظىم  واإل راض  ف اكم الكتا  والسنة   وال غح  ى  ك، ر مف المسىم ف ال  ف  ترض 

                                                        م  ح عول اامر راضالالالالالالاليا  منةم  المواد ة والمسالالالالالالالالمة ةالالالالالالالار ا   ح الرزيرة والروم وكاى  دوذ
الالالد ول  ح اإلسالالالالالالالالالالالالالالرم  و الالد ا ترذم ع  ةالال ا الاالالدو ليم   ع الالال  ف رمنوا وين  وا  ل  

 (61)ربةم

ذ ا الخطا  المىةم ال ي عوردا ا ف تيمية في  الك، ر مف الموا ظ والا ر  التح    
ومف عذم ذ ا اامور ذو  اد المسالالالىم ف  ف اياة  تسالالالتىةم ال اضالالالر وتسالالالتشالالالرف المسالالالته ل 

الرةاد التح ذح مف عذم سالالالالالالما  المسالالالالالالىم   هد كاى لل  الا الالالالالالر مىحم  ال سالالالالالالاد  كما مال 
النا   ل  اياة الد ة والةدوم التح عد   ل  و و    ريسالالة لىغزو المغولح  ح لل  الو     

اعة الدنيا وعنةا مف وكم مف م الالالالالالالالالالالال  ة عصالالالالالالالالالالالالا   الاالم اإلسالالالالالالالالالالالالرمح وف  ةا النا  عنةا نة
 رمالا  ال،يالامالة لكنةم ترالاوصوا ذال ا ااصمالا   الاالت الاد واإلصالالالالالالالالالالالالالالرار  ى  الخر  مف ذال ا 
                                                                                 الةزائم  ولل   ف بريم م اربة اا دام ال  ف عاابوا  ة ا اامة  وععيالالالالالالا  لكر ا ف تيمية 
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عى مف عس ا  اليات ت ر  كىمة المسىم ف وانشغالةم  م ال ةم الخاصة  ى  الم ى ة  
لاامة وذ ا اال المسالالىم ف ال وم مف ت ر  الكىمة واالنهسالالام الرغرا ح والطائ ح ال ي عبما  ا

ع دام المسالالىم ف  ةم  واجتماوا  ى  نةشالال  وتشالالرلم  ورغم ك،رة  دد المسالالىم ف  ال عنةم  وة 
مشالالالالالالالالالالالالتتة ضالالالالالالالالالالالالعي ة  ولو عنةم اجتماوا ووادوا صالالالالالالالالالالالال و ةم لاادوا  وة  ظم  كما كان   ح 

                                                          ان سةم  الخ الى وت مروا  ى   ايةم ال ا    كاى لل  س  ا   ح  السا م  ولكنةم رضوا
 ضا ةم ال ي جرع  ى ةم  دوذم لي ال  ةم ما ةام.

كما لكر ال م دي عن  لما  دم الادو ويه الالالالد  ةم المغول  ال  ا  المنا ه ف  ما 
ه     ه   الدولة اإلسالالالرمية تهوم   ن غح الد ول  ح دولة التتار  و ال  ا  الخاصالالالة ما  

                                                                           عرض الشالام ت سالكف  ل ننتهل  نةا  و ال  ايالةم  ل الم الى ة واالسالتسالرم. و د  ىم  ى  
للال   هولال   وال رار مف الهتالل كالال رار مف الرةالاد  والمرا طوى ال،الا توى ن اةم للال   ح الالد ف 

وذك ا  نى ا ف تيمية اسالالالالالالالتطار  رةودا الك  رة مف عى  واد عذل الشالالالالالالالام  ولل    (.62)والدنيا
ا ف و ت  ل  جانب صالالالالالااب  ىاة دمشالالالالالم وت رييالالالالال  النا   ى  مواجةة الادو والربا   

  ح ذ ا المد نة ات   تم التخى  مف المغول. 

 مقدمات نصر شقجب ودور ابن تيمية في التحريض على جهاد المغول -7

                                                            ممالي   ح وادي الخزندار عمام غاصاى؛ رجاوا  ل  م الر اسالتادادا   اد ذزيمة ال   
ك،ر  ااراجي   دمشالالالالالالالالالالالم  ووصالالالالالالالالالالالى     م1300له700  و ح سالالالالالالالالالالالنة   (63)                لم اربت  لانيا  

                                                                         اا  ار مف الشالالالالالالالالالالالر  عى غاصاى   د جما اول  الرمور  اصالالالالالالالالالالالدا  الهدوم  ل  م الالالالالالالالالالالر  و ن  
 ل  م الر والكرن والشالوب     ساليه الد  داعة الشالام وذنا  اف عذل الشالام  وذر  الك، ر منةم

وذنا جىس الشالالالالالالالالالالاليا ا ف تيمية  مرىسالالالالالالالالالالال   ح الراما وارض    (،64)                      و ا  مف ذروم المغول
النا   ى  الهتال  وسالالالالالالالا  لةم ااعا  وااااد   الواردة  ح لل   ونة   ف اإلسالالالالالالالرار  ح 
ال رار  ورغالب  ح  ن الا  ااموال  ح الال    ف المسالالالالالالالالالالالالالالىم ف وبردذم وعموالةم  وعوجالب  تالال  
                                                                                  التتار اتما   ح ذ ا الكرة  ونودي  ح ال رد عال عسالالالالالالالالا ر عادا   ال  مرسالالالالالالالالوم عو ور ة  تو ت  

و ند لل  ترةز السالىطاى الناصالر  وجما الاسالاكر   (،65)النا   ف المسال ر وسالكف جتةالةم
وعراد ذو وات ا   جما ااموال لإلن ا   ى  الاسالالالالالالالالاكر  ف ا    (،66)الم الالالالالالالالرية لىهام الادو
 ل  الهاضالالالالالح ا ف د  م الا د    تو  الشالالالالاليا  ز الد ف   د السالالالالالرم  نائب السالالالالالىطنة سالالالالالرر
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لىمى  المظ ر  طز  تى  ؤ   مف كل  نسالالالالالالالالالالالالاى د نار  ندما ت رن لم اربة ذوالكو  وبىب 
مف ا ف د  م الا الالد عى عكتالالب  ى ةالالا  تواا ليهوم  رما ااموال مف النالالا   ولكف ا ف د  م 

وجما اامرام  وةالكا  ل  ا ف د  م الا د  ىة  الا د امتنا   شالم لل   ى  سالرر  واسالتد اا
المال  وعى اليالالالالالالالالالرورة  د د    ل  ع   مال الرعية لد ا الادو  وال د مف كتا ة الهاضالالالالالالالالالح  
                                                                                  رواص لل    هال ل   ال عكتب ةالالالالالالال  ا   ااتروا  ىي    تو  الاز   د السالالالالالالالرم   هال  ى   د  

م مف ال ذب  وال يالالالالالالالة  السالالالالالالالرم لم عكتب لهطز  ات  عايالالالالالالالر سالالالالالالالائر اامرام جميا مىكة
واىح النسالالالالام وااوالد   ف  دع   وررا واىت كل منةم ال عمى  سالالالالو  ما عايالالالالرا   ىما  ىم 
عى للال  غ ر كالاف وال عسالالالالالالالالالالالالالالم   ترة ز الاسالالالالالالالالالالالالالالاكر ع ت  ا ن ال   رواص د ا د نالار  ف كالل 
ةالخ   عما ااى   ىغنح عى كل وااد مف اامرام ل  مال جزيل   هام  نةم   طىب ناصالر 

 مد  ف الشالالالاليخح متولح الهاذرة  عى  نظر  ح عموال الترار والنا  الميسالالالالوريف وعى  الد ف م
 (.67)عت   منةم اسب استطا تةم  و د استطا وا جما الك، ر مف المال

  (،68)و د غىب الظف  ى  عذل الشالالالالالالالالالالالالالام عى  سالالالالالالالالالالالالالكر م الالالالالالالالالالالالالر  د تخى   نةم   
تخرج الاامة ما                                                             و  الالالالالالالوصالالالالالالالا   ندما وصالالالالالالالل جيش المغول  ل  ال  رة  ونودي  ح ال ىد عى 

الاسالالالالالالاكر  و ن  الخط ب ا ف جما ة  ح ال الالالالالالىوا  كىةا  وات ا  عئمة المسالالالالالالاجد  وعةالالالالالالار 
ووصالالالالالالالالالالالالالالىال     (،69)المرج وى عى التتر وصالالالالالالالالالالالالالالىوا  ل  اىب  وعى نائب اىب تهةهر  ل  اماة

وكاى   (،70)                                                                    اا  ار  تى السالىطاى الناصالر رجا  ل  م الر   اد عى  رج منةا  اصالدا  الشالام
النا  لما  ىغةم عى  دمشالالالم  ودة السالالالىطاى الناصالالالر اةالالالتد  و ةم  و رج ماظمةم  ريدوى  
الهاذرة  ونودي  ح دمشالالالم عن  مف  هح   ةا  اد ذ ا الندام  دم   ح  نه   ومف  رز  ف 

 (.71)هىاة دمشم  وغى  ااساار  و د  ى  ال رد الشامية مف عذىةاالس ر  ى ت  ف  

و ح ذ ا الظروف ال الالالالالالع ة التح مر   ةا الشالالالالالالام   رص دور ا ف تيمية ال ي لم    
عهت مكتوف اا الدي ترالاا مالا ع الدث   الل  الام  الدورا  ى  عكمالل وجال  ليس كرجالل د ف  ه  
ذد   الن الالالالالال  واإلرةالالالالالالاد  ل كمهاتل وم ار  ذد   الد ار  ف ال ىد وعذى   كل ما عوتح مف  

  وة.
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                                            كاى مرا طا  ما الرنود  ح المرج   ، تةم و و  ا    رج  ل  نائب الشالالالالالالالالالالام  و    
جتةالالالالالالةم  وب ب  ىوبةم  وو دذم  الن الالالالالالر والظ ر والن الالالالالالر  ى  اا دام  وبا  ل ىة  ند  

(  و د د ل 73(  لم سالالالالالالالالالالالا   ح ال ريد  ل  الهاذرة ع رض النا   ى  الرةاد 72الاسالالالالالالالالالالالكر 
ل   ى كنتم ع رضتم  ف (  كما  اب ةم  هو 74الهاذرة واجتما  تركاى الدولة واست رل  ةم  

                                                                                   الشالالالام وعذى  ع منا ل  سالالالىطانا  ع وب  وي مي  ويسالالالتغى   ح صمف اامف  لم  ال لو  در عنكم  
لسالالالالتم اكام الشالالالالام وال مىوك  وال اسالالالالتن الالالالركم عذى  وجب  ىيكم الن الالالالر  كي  وعنتم اكام   

ذم  ما  (  و د لكر ااعا  وااااد   وع  ر 75وسالالرب ن  وذم ر اعاكم وعنتم مسالالؤولوى  نةم 
(  وباد لل  جام  اا  ار  تى 76ع د ع لىمراذد ف مف ال،وا    است ا وا و وي  ذممةم 

                                                                            مى  التتار  د  اض ال را  راجاا   ام  لل  ليالالالالالات جيشالالالالال  و ىة  ددذم  طا   الن و   
                                                                               ل ل  وسالالالالالكف النا   و اد نائب السالالالالالىطنة  ل  دمشالالالالالم و د كاى مخيما   ح المرج مدة عرباة  

 (.77عةةر 

االاول غالاصاى عى عطىالب الةالدنالة مف سالالالالالالالالالالالالالالرب ف الممالاليال  ات   تمكف مف   الداد    
 وات   وعرسالالل  ل  نائ    ح الشالالام سالالي  الد ف ق رم  عى  ت دث ما الناصالالر  رووى  ة ا  

(  ووصى  رسل غاصاى  ل  دمشم  وامل لرلة منةم  ل  م ر لمها ىة السىطاى  78الشتى 
 ا ىوا السالىطاى الناصالر وسال  مظاذر اا ةة وال خامة الناصالر  و د عكرموا غاعة اإلكرام  لم 

التح عوةرذا الممالي   كما  طب  اضالالح الموصالالل  ط ة  ىيغة  ح مان  ال الالى   وات ا   
                                                                              الكىمة  ورغب في   و دم الرسالالالالالالل كتا ا  مختوما  مف غاصاى  وتيالالالالالالمف ذ ا الكتا  ااسالالالالالال ا  

ف  ردا وذ ا ما د ا  التح د ا  غاصاى لد ول الشالالالالالالالام وذح   سالالالالالالالاد جيش الناصالالالالالالالر ابرا
لالالد ول الشالالالالالالالالالالالالالالالام  و الالد رجا  ف ذالال ا ال رد ات  ال تخر   وعنالال  مسالالالالالالالالالالالالالالتاالالد لى ر   ود الالا 

و ام الناصالالالالر  الرد  ى  رسالالالالالة غاصاى  و د  ند   ةا اد اما  التتار وك  ةا     (،79)لى الالالالى 
وعى عمراؤا وجنودا لم عهوموا  الةروم  ى  مارد ف  ل  اىةا  ا  الم سالالالالالالالالد ف مف ليس لةم  

وعل     ةا عى التتر ذم ال ادوى  الادواى  ى  المسالالالالالالالالالالالالالىم ف  و ا   ىي  ما   (،80) ة    ر
 (،81) اى   دمشم  وتخري   لىمساجد  و تم رسالت  عن  مستاد لى ى   لا جن  غاصاى لىسىم

                                                                           ولكر  ح رسالالالالالت  ععيالالالالا  م اوال  غاصاى االسالالالالتنراد  الكرج والن الالالالار  واارمف لمسالالالالا دت  
مهدرت   ى  مواجةتةم  ن سال   وعى المسالىموى  سالروا  ح المرة ااول    ضالد المسالىم ف  لادم

لكف ال الالالالى  لم  ت هم ووصالالالالل الخ ر  تى غاصاى  زم  ى     (،82)لمار تةم عى غاصاى مسالالالالىم
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  الد الشالام   وعى مهدم  سالاكرا اام ر  والي  د  ار  ال را   وعى ال ي عرسالى  مف الرسالالل  
وضالرب  ال شالائر  هىاة دمشالم   (،83)ز الاسالاكر دعاة    اند لل  ةالرر السالىطاى  ح ترة 

و ى  ع وا  اامرام  خروج السالالالالالالالالالالالالالالىطالالاى مف م الالالالالالالالالالالالالالر  وو االال  ماركالالة  الالترض  رض   ف 
وكاى  دد   (،84)المسالالالالالالالالىم ف والتتار انتة   انت الالالالالالالالار المسالالالالالالالالىم ف  وعسالالالالالالالالر الك، ر مف التتار

التح  المسالالىم ف ن و علت و مسالالمائة والتتار عضالالاا ةم لرث مرا  وكان  ذ ا الطائ ة ذح
وكاى االنت الار اإلسالرمح  ح مو اة  رض مةم    (.85)                                 ذاجم  الهريت ف و ال    ةا  سالادا  

                                                                                 جدا   ح ر ا الروح المانوية  ند المسالالالالالالالالالالالالىم ف   تشالالالالالالالالالالالالراوا  ى   تال التتار  اد عى كانوا  د 
 (.86)  سوا مف الةزيمة التح ل ه   ةم مف   ل  ح وادي الخزندار

 م1303هـ/  702معركة شقجب وانتصار المسلمين -8
 دم  بائ ة ك  رة مف جيش م ر ماةم اام ر ركف   ه702ةع اى  18 ح    

الد ف    ر  الراةالالالنك ر واام ر اسالالالام الد ف الج ف الماروف  االسالالالتدار المن الالالوري   لم  
ومف لم توج  الريش  ل   رد   (،87) دم   ادذم بائ ة ع ر   هوي   ةم  ىو  عذل الشالام

                          ىد عى ال  رال عادا   سالالالالالالالكف الشالالالالالالالام وت ال وا  ى   تال الادو وةالالالالالالالراوا عن سالالالالالالالةم ونودي  ال
النا  وتوج  ا ف تيمية  ل  الاسالكر الواصالل مف اماة وكاى عامل  ى  تشالرياةم وي شالرذم 
 الن الالالالالالالالالالالر وعى عامىوا  ى  لهام الادو ويهول لةم  نكم  ح ذ ا الكرة من الالالالالالالالالالالوروى فيهول ل  

 ح لل   ح                                                                   اامرام    ل  ى ةالالالالالالالالالالالالالام ع فيهول   ى ةالالالالالالالالالالالالالام ع ت ،يها  ال تاىيها  وكاى  تتول 
عةالالالاليام مف كتا  ع منةا  ول  تاال    ومف  غح  ىي  ل ن الالالالرن  ع(  و د تكىم النا   ح 
كيفية  تال ذؤالم مف عي    ل ذو  ننةم عظةروى اإلسالالرم وليسالالوا  غاة  ى  اإلمام  ننةم لم 
عكونوا  ح بالا تال   ح و ال  لم  الال وا  هالال  الشالالالالالالالالالالالالالاليا تهح الالد ف ذؤالم مف جنس الخوارج 

 ف  رجوا  ى   ىح  وماالاويالة  ورعوا عنال  عام  الاامر منةمالا  وذؤالم  ز موى عنةم عام الال 
 ن امة ال م مف المسالالالالالالالىم ف  ويا  وى  ى  المسالالالالالالالىم ف ما ذم متى سالالالالالالالوى    مف المااصالالالالالالالح 
والظىم وذم متى سالالالالالالالالوى  ما ذو ع ظم من  عضالالالالالالالالااف ميالالالالالالالالا  ة  ت طف الاىمام والنا  ل ل  

مف لل  الرانب و ى  رعسالالالالالالح م الالالالالال ت  ا تىونح  تشالالالالالالرا  وكاى عهول لىنا    لا رع تمونح 
  (.88)النا   ح  تال التتار و وي   ىوبةم ونياتةم
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ووصالالالالالالل السالالالالالالىطاى الناصالالالالالالر  ح  وم السالالالالالال   لانح ةالالالالالالةر رميالالالالالالاى  ام الن ف     
                                                                                وسالالالالال امائة  و ند لهام اامرام    ورد الخ ر  وصالالالالالول التتار  ح  مسالالالالال ف عل ا  ما  طىوةالالالالالاا  

ح  وات هوا  تال التتار  ند ةالالالالالالالالالالالهرب  ند ج ل   اغب و ند  نائب غاصاى   ى سالالالالالالالالالالالوا السالالالالالالالالالالالر
وصالالولةم  ل  ذ ا المكاى صالال وا ج وةالالةم    الالت السالالىطاى م مد  الهىب  وبران   الخىي ة  
المسالالالتك ح  او  ومشالالال  السالالالىطاى والخىي ة وماةم الهرام  تىوى الهررى  وي ،وى  ى  الرةاد 

دوى ال تنظروى  ل  سالالالالالىطانكم و اتىوا ويشالالالالالو وى  ل  الرنة  وصالالالالالار الخىي ة عهول  عا مراذ
و د بىب  (،89) ف د ف ن يكم صالالى  ع  ىي  وسالالىم  و ف اريمكم  والنا   ح  كام ةالالد د

السالالالالالىطاى الناصالالالالالر مف ا ف تيمية عى عهت ما   ح الماركة   هال   السالالالالالنة عى عهت الرجل  
 (.90)ت   راعة  وم   ون ف مف جيش الشام  ال نهت  ال ماةم

الترت ب صا   جمور التتار كهطا الى ل  اد الظةر مف  وم السالالالالالالالالالالالالال   ولما تم     
                                                                                  وع  ل  طىوةالالالالالالالالاا  مف ما  وامىوا  ى  ميمنة المسالالالالالالالالىم ف و اتىوذم  ، ت  لةم و اتىتةم  تاال  
                                                                             ةد دا   و تل  دد مف عمرام الممالي    اح سرر ذى  الع عذل اإلسرم   تدركةم اامرام 

                                                     سالالىموى  ح لل  ال وم  رم  اسالالنا   و ندما  ىم  والي مهدم  مف الهىب ومف الميسالالرة وع ى  الم
التتار  هدوم السالالالالالىطاى الناصالالالالالر م مد  ف  رووى ذر  مف الماركة   هام  طىوةالالالالالاا  تد  ر  
                                                                                        عمورا  مف ما   ونزلوا مشالالاة و رسالالانا  و اتىوا الاسالالاكر    رص  الممالي  السالالىطانية  مهدم ةا  

                                                     د دا   تارة  رمونةم  السالةام  وتارة  ةاجمونةم  وعل                                         ل   طىوةالاا وجوباى و اتىوذم  تاال  ةال 
الممالي  السالالالىطانية  ح الهتال  واسالالالتهتىوا ات  انت الالالت نةار  وم اااد  وصالالالاد  طىوةالالالالاا  
                                                                               الر ل و د  تل منةم ن و لمان ف رجر   وجرح الك، ر  واةالالالتد  طشالالالةم  ولما انت الالالت نةار  

  وسالالالاروا  ل  النةر  ا ت موا  و ند لل                                                 االلن ف نزل التتار مف الر ل  ىم  تارض لةم عادا  
رك ةم  رم ع مف المسالالالالالىم ف  وع دذم  ن الالالالالرا ات  ا الالالالالدوا رؤو  التتار   ام   شالالالالالائر 

. وب ل  اسالتطار المسالىموى   (91)                                                   الن الر وتسالا ط    را  النا  وكاى  وما  لم عشالاذد م،ى 
ر ا مف مانويا                                                                  االنت الالالالالالار  ى  المغول   اد عى وادوا صالالالالالال و ةم   تارصوا ن الالالالالالرا  ك  را  

                                                                                المسالالالالالالالالالالالالالالىم ف. وكاى لمو اة ةالالالالالالالالالالالالالالهرب نتائ  ذامة منةا عى التتار  هدوا رال ا  منةم   ف  ت ل  
وعسالالال ر  ولم عا ر  طىوةالالالاا مهدم التتار ال را   ال  اد  ى ل مف عصالالال ا    و ىم غاصاى مى   
  مغول  ار   ةزيمة جيشال  عمام السالىطاى الناصالر م مد و وات    انتشالر ال زى  ح  ردذم 

                                           كما  ى غاصاى  د سه  مرييا   اد ذزيمت   ولم (،92) ل كاى لىةزيمة علر سحم  ى  عن سةم
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 ؤد  رجال   ل  نتيرالة  و الد اةالالالالالالالالالالالالالالتالد  ىيال  المرض  ح بريم الاودة مف الري  ل   زويف  
 .(93)و د  ىغ ال،رث وال،رل ف مف  مرا  م1303  لهـ703ةوال  11 تو ح  ح 

   

 الخاتمة: -9
                                                        لىمسالالالىم ف  اد ذروم غاصاى  ى  الشالالالام كاى ك  ر  عى عهيالالالح  ى   ى ما و ا     

                                                        سالالالالاله  دمشالالالالالم ت    رالف المغول  لكف ع قي  اذل الشالالالالالام رجر  وضالالالالالا                   زيمة ع نائ  وي  
                                                                         روا   ى  ك   وع ى   ح الد ار  ف دمشالالالالالالم ات  ر ر رمم   كاى م،اال  ع ت   لرجال 

 نالام اامالة اإلسالالالالالالالالالالالالالالرميالة  و الاد  مىيالة الالد ف   هالد  الام ا ف تميالة  الن الادة النشالالالالالالالالالالالالالالا  وال  ويالة ا
ولل   ندما نهل المرتما مف االة   اإلصالالالالالالالالالالرح  ن سالالالالالالالالالال   كاى الهدوة ا نائ  المىت  ف اول  

التح  ادذا  ن سالالالال  وع ت اا راد وا،ةم  ى    الرمود واالسالالالالتسالالالالرم لىمغول  ل  االة المواجةة
 مىيالة الرةالاد ا ف                                                             مواجةالة الاالدو  ولم عكتت  ال لال   الل اال   اكالام المسالالالالالالالالالالالالالالىم ف  ى  قيالادة  

لذب  ن سال   ل  السالىطاى الممىوكح م مد  ف  رووى وبال    الد ار  ف الشالام وعذى    هد 
وت ه م توج  السالالالالالالىطاى ما ج وةالالالالالال  لىد ار  ف الشالالالالالالام                                كان  كىمات  ال ماسالالالالالالية سالالالالالال  ا   ح 

 االنت ار  ى  المغول.

اال  وكم ن تهد  ح الا الالالالالالالالالالالالالر ال الح ام،ال ا ف تيمية  و اصالالالالالالالالالالالالالة  ندما نرد   
 ح   والتح د اتةم  ل  االرتمامالاالم اإلسالالالالالرمح الم زى وال رو  الك  رة الوا اة   ف ع نائ  

                                                                          ى ع دام اامة اإلسالالالرمية المترب الالالة  ةم الدوائر   كان  سالالال  ا   ح ت ر ةم وتشالالالرلمةم اايالالال ع
ت   وبتة ال ل والت ر   ترصح وضالالالالالالالالاليار ذ  تةم  ولف تهوم  ائمة لةمة اإلسالالالالالالالالالرمية بالما  

                                                                       تنة  ات  ع،ي  ع لةا مف عهو م ا وجاجةا ويىم ةالالمىةا ولل  مف  رل قيام رجال ولف  
الد ف  دورذم ال ،يهح  ح ت الالالالالال ي  نةرةم والنةوض  ت نام اامة  ى  الطريم ال الالالالالال ي   

ع نام اامة عى الرةاد  وااىم           وعى ع  ات  عمار  كل ةالالالالالالالالالالالخ  الدور ال ،يهح المطىو  من 
ح والوا د السالالالالالترداد ما سالالالالالىب منةم  ولف  تم لل    ل عى ضالالالالالد اا دام ذو السالالالالال  ل ال ،يه

  ارية التواد  والن الالالالالالالر الك  ر  تت د الدول الاربية واإلسالالالالالالالرمية وتنة  مف لل الت ر   ل
 .مترب   المسىم ف  ى  كل
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   Etoricoxibطريقة تحليلية طيفية جديدة لتحديد 
 في المستحضرات الصيدالنية

 الدكتور أحمد أبو حجر*، جمال الحليب** 
 *قسم الكيمياء التحليلية والغذائية، كلية الصيدلة، جامعة ادلب 

 ادلب ، كلية العلوم، جامعة ،قسم الكيمياء(دكتوراه**طالب دراسات عليا ) 
 الملخص 

وسوووووووويلة لتحدعد طورنا طريقة طيفية ضوووووووووةية جدعد  وسووووووووري ة وح وووووووواسووووووووة           
Etoricoxib  (ETOR في )الصوووووووويدتنية  اسووووووووت دا    الم ووووووووتح وووووووورا النقية وفي    الحالة

بين    اللون  الطريقة على تشووووميق   قد أحمر  (. ت تمدEBT)  T  وكرو  األسوووووديكاشوووو  ار ال
ETOR وEBT   عندpH = 1.44 الموجةعند طول   عظمىقمة ا تصووووووا    عبديmax λ

= 588 nm  ،  1   قداره جزيئيوبم ا ق ا تصووا-.cm1-.2903.442 L.mol  درسوونا تيرير
القراةن التحليليوة في الطريقوة المطور . تحقق قوانون بيير ضوووووووووووووومن  جوال  ن التركيز عتراو   

لتحدعد الكمي وحد ل  g.mLμLOD=0.440-1لكشووووووووووووو  لبحد   µg.mL -14 64-1 ابين  
1-mL.gμ333 .LOQ=1المئوي  ن ووووووبيالمعياري النحراف  . كانت قيمة ات)(RSD%  لم

الطريقووة بنجووا     طبقنووا  .r = 0.9998  ال طي  رتبووا ات  ووا ووق  قيمووة  و   % 2.435  عتجوواو 
 ن صووووووحة النتاة   ناتحقق.  وفي الم ووووووتح وووووورا  الصوووووويدتنية  كماد  أولية ETORتحدعد ل

النتاة  على   رجعية. وقد بينت HPLC ن خالل  قارنتيا  ع طريقة          حصوووووواةيا  التحليلية إ
 أن الطريقة الجدعد  ذا  دقة وح اسية عاليتين.

 
المفتاحية األسود    :الكلمات  اريوكرو   طيفي  Tاإلعتروكوك يب،  تحليق  تشميق   قد،   ،

 ضوةي,  ركبا  دواةية. 
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 المقدمة -1
كما   البيريدعن  ةثناةيال   ن المشتقا   Etoricoxib (ETOR)اإلعتروكوك يب        ي  د          
 ,النوعيةCyclooxygenase-2  (COX-2 )لمثبطا  الوالجيق الثاني   ن ،(1)في الشمق 

انتقاةية األف ق  ي  د  ل   ن                          كما  تثبيطه  أكبر في  COXالو     اةلة حيث  تثبيطه   الو  ويمون 
COX-2    قارنة   ع الو                 COX-1،    جملة األنزيما     بواسطة   تقلب   ي P450تبوعة  الكبدية   
الو   است دا   عند  الحذر  جبيو   .[1]ساعة 22   قدره  عمر نص  حيوي   له  ،كلوي    إفرا 

ETOR  الم  تح ن ت ويض ال واةق عند المرضى قبق بدء    و ن  ،تجفاف ال  عند المصابين                                            
  .ETOR[2]  است دا الم الجة  

 
 mol.SCl=358.842 g2O2N15H18(C-1(الكيميائية نصف المنشورة  ETOR(: صيغة 1الشكل )

5-Chloro-2-(6-methyl-3-pyridinyl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine 
 

لقد وجدنا  ن خالل الدراسة المرجعية عد  اعتماد طريقة تحليلية لتحدعد المركب          
أو في دستور األدوية    USPفي كق  ن دستور األدوية األ ريمي    Etoricoxibالدواةي  
عدد قليق  ن الطراةق التحليلية في المراجع المتوفر  لدعنا لتحدعد   . بينما عوجدBPالبريطاني  

Etoricoxib  7]  ح را  الصيدتنية. حيث است د  التحليق الطيفي ال وةيفي الم ت-

وعليه فقد كان اليدف   لتحدعد المركب الدواةي المدروس,  HPLC  [9-8]والتحليل بطريقة    [3
طريقة طيفية جدعد  وب يطة وسري ة وذا  دقة عالية واقتصادية   ن البحث الحالي تطوير  

الصيدتنية  است دا   ETORلتحدعد   األسود  الكاش     في   تح راته    Tاريوكروم 

(EBT)  ،اعتمادها في   ابر الصناعا  الدواةية و  ابر الرقا ة الدواةية كطريقة   ويممن
 للتحليق اليو ي. 
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 القسم العملي  -2

 األجهزة -2-1
                                         است  د  في هذا البحث كق  ن األجيز  اآلتية:        

  UV-VIS Spectrophotometerفوق البنف جية والمرةية     ا   طيافية األش ة  جيا  •
رناةي   T80البريطانية نموذج    PG INSTRUMENTS LIMITEDإنتاج شركة   ن  

يوتر   زود  ممب( عت ع لت ع خاليا دف ة واحد ،  nm 1100-190الحز ة يغطي المجال )
 النتاة .  وطا  ة إلظيار

األداء   • عالية  ال اةلة  الكرو اتوغرافيا  شركة    UHPLC+جيا   إنتاج   Thermo ن 

Scientific  نموذج األ ريميةUltiMate 3000 RS. 
نموذج  الصينية  Wincom ن إنتاج شركة  Ultrasonicجيا  أ واج  ا فوق الصوتية  •

WT-615HTD. 

 . G10199نموذج  األ يركية  Thermoرقمي إنتاج شركة  pHدرجة الحموضة   قياس •
شركة   • إنتاج  ح اس  ن  تحليلي   نموذجالتركية    DENSI يزان 

HZY-420 A.  
 الصينية.      JOANLABنتاج شركة   تلفة إ اصا  آلية  تغير  الحجم ذا  س ا   •

إنتاج شركة    µm 0.45   يمرونية   رشحا  •  SHIMADZU-GL SCIENCES ن 
      اليا انية.

 الكيميائية   المواد -2-2
                     والم ح ال  الم ت د ة   T (EBT)جميع المواد الكيمياةية والكاش  اريوكرو  األسود          

األلمانية.    Merck ن إنتاج شركة   و نيا  GR ن درجة  في هذا البحث كانت عالية النقاو   
  ASTRICA ن انتاج شركة    %99.7بنقاو    ETORحصلنا على المركب الدواةي النقي  

 رناةي التقطير في جميع  راحق التح ير. هو  د والماء الم ت .اليندية

 

 المحاليل تحضير  -2-3
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المركب  ن  ذا ة الو ن الال     إ  mg.ml 1-1بتركيز  TORE                          ح رنا  حلوت  عياريا   ن        
  .الميتانول النقي فيالدواةي 
دورق   في  M 0.1تركيزه  حمض كلور الماء    في   g 0.300 إذا ة    EBT حلول الكاش   وح رنا  

 . mL 100حجمي س ة 
 طريقة العمل  -2-4
العياري:الخط    - 1- 4- 2 ضمن  جال  البياني  العيارية  المحاليق  سل لة  ن   ن    ح رنا 
 ن الكاش     mL 0.9وأضفنا    mL 25ق حجمية س ة  في دوار    µg.mL 64 -14-1لتراكيزا

EBT    رم ضبطنا قيمة الوpH = 1.44    0.1 حمض كلور الماءM    وأتممنا  الماء المقطر وب دها
 حلوله الشاهد )البالنك( عند طول  وجة  تم قياس ات تصاصية لنات  الت قيد لكق  حلول  قابق  

 . nm 588 ات تصا  ال ظمى
 تحديد نسبة االرتباط:   - 2- 4- 2

على           التغيرا   قمنا  اتعتماد   Continuous Variation)الم تمر   طريقتي 

Method, Job Method)[10]  وطريقة الن بة المولية  (Molar Ratio Method)[11 ]  
                                       بين المركب الدواةي والكاش  الم  ت د .  با   افي تحدعد ن بة اترت

 النتائج والمناقشة  -3

تشميق   قد           الطريقة على  الماد    Ion-Pairشاردي     وجت تمد هذه  بين   لون 
والذي لم يستخدم من قبل في تحديد    EBT ع الكاش  ال  وي    ETORالدواةية المدروسة الو  

في وسط حم ي حيث عتشمق   قد أحمر اللون ي طي أعلى ا تصاصية في    ETORالـ  
المح ر بنفس   ول الشاهد قابق المحل  nm 588المجال الطيفي المرةي عند الطول الموجي  

الدواةي الو  طريقة تح ير المحلول المدروس عدا المركب  والمحلول    ETOR, حيث أن 
هد ليس ليما قيمة ا تصا  عند طول الموجة المشار إلييا, كما هو  بين في الشمق الشا 
(2). 



  . أبو حجر والحليب د

 166 

 
 مقابل المحلول الشاهد.  (ETOR-EBT)متصاص لمعقد االطيف  (a) :  (2)الشكل 

              (b)  طيف امتصاص الكاشفEBT  مقابلHCl 0.1 M  .كمحلول شاهد 
                          (c) طيف امتصاصETOR .مقابل الميتانول كمحلول شاهد 

                            ضبط الشروط الم ثلى للطريقة  -3-1
  EBT  وكاش   ETORبين    الشارديدرسنا ال وا ق المؤرر  في تشمق   قد الزوج          

 بيدف التوصق للشرو  المثلى لتشمق الم قد.
  ETORلـ المذيب األمثل  انتقاء  - 1- 1- 3

أن         اعتبار  قمنا  البحث عن    ETOR  الو  على  الماء  في  عنحق عمليا   المذعب                                        ت 
                                        ي هيدروك يد الصودعو  وينحق جيدا  في حمض فضعيف الذوبانية                         األن ب فتبين أنه أي ا   
طى في حمض كلور الماء أع ETOR، لكن عند إذا ة الو واتعتانول كلور الماء والميتانول

في    ETORلو  لذا تم است دا  الميتانول كمذعب  راسب قليق اتنحالل في التجارب الالحقة  
 .الالحقة التجاربجميع 

 ETORاألمثل لتحديد الـ الكاشف  انتقاء  - 2- 1- 3
في   ETOR ن أجق الوصول إلى طريقة طيفية   يطة وح اسة ودقيقة لتحدعد الو          

الكيمياةية التي  ن المممن أن تشمق عدد  ن الكواش     اختبرنا  تح راته الصيدتنية،  
الو   رابتة  ع  قياس ا تصاصيتيا عند طول  وجي   ين  و   ETOR  قدا     : وهييممن 
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Xylenol Orange, Phenolphtalein, Murexide, Congo Red, Methyl Red, 

Eriochrome Black T, Dithizone, Methyl Orange, Methylen Blue.    في كال
 1.5أضيفت الى  mL 1لكق  نيا وبحجم  M 2-1×10 بتركيز  الوسطين الحم ي والقلوي 

mL    ن  حلول الو ETOR  1-1تركيزب µg.mL    25في دورق حجمي س ة mL    وأكمق
 كاش  وقد بينت نتاة  الدراسة التمييدية أن    ,الحجم  الماء المقطر حتى ال ال ة العيارية

 أكثر ح اسية   وكان   قد  لون أف ق  في الوسط الحم ي أعطى   EBTاألسود    اريوكرو 
 (.      3الشمق ) هو  وضح فيكما   ن  اقي الكواش  الكيمياةية, وربا 
         

 
 من خالل تحديد   ETORمع الـ   (: اختيار الكاشف األمثل لتفاعل التعقيد3الشكل )

 قيمة االمتصاصية األعلى للمعقد الملون 
المعقد   EBTالمذيب األمثل للكاشف    انتقاء - 3- 1- 3 تأثيره على امتصاصية  ودراسة 

 : الملون 
هي  في  حال    تلفة  ته  إذاب   قمنا  EBTللكاش      غية تحدعد المذعب األ ثق        

 وتم  ] اء،  يتانول، حمض كلور الماء، رالري إعتانول أ ين،  PH = 9.3وقاء نشادري  [

أن المذعب ( 4ويبين الشمق )كق  نيم، ل تثبيت  قية المتغيرا  و ن رم قياس ات تصاصية 
حيث أن الم قد النات  أعطى قمة    0.1Mهو حمض كلور الماء    EBTلكاش   لاأل ثق  

   تصا  واضحة وكانت قيمة ات تصاصية أكبر  ا يممن.ا 

0
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 من خالل تحديد  EBT الـ  لكاشفاختيار المذيب األمثل   (:4الشكل )

 قيمة االمتصاصية األعلى للمعقد الملون 
التركيز األ ثق للكاش    الملون    EBTوبغية تحدعد  الم قد  دراسة  ب  قمناالمناسب لتشميق 

بينت    w/v  (0.6  0.2, 0.3,  0.1,) %هي  و  نه    تلفة  تراكيز   أنتاة   الوقد  ن  التجريبية 
 :(5) كما هو  بين في الشمق w/v % 0.3أف ق تركيز للكاش  هو 

 

 
 من خالل تأثيره على امتصاصية المعقد الملون  EBTالتركيز األمثل للكاشف  اختيار (: 5الشكل )
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 المعقد الملون التفاعل على امتصاصية وسط تأثير دراسة  - 4- 1- 3

لو         تم تحدعد المذعب األ ثق  قمنا  ال مق على اختيار   EBTو    ETOR    د أن 
حيث            الم ثلىالشرو    الالحقة    أجريناللت قيد   الو   ن  حلولml 1.5    است دا التجارب 
ETOR  1-1تركيزب mg.ml  1و ml    ن EBT    0.3تركيزه % w/v    25في حجم نياةي 

ml  ارنة  ع المحلول الشاهدا تصاصية النات  الملون  قوقي ت . 
 وقاءا   ن   نيا     mL 5تيرير أوسا    تلفة على ا تصاصية الم قد الملون  إضافة  سنادر  

بتر  بتركيز   M 0.01  رابت وقدرهكيز  وأ ال   وحمض كلور الماء وهيدروك يد الصودعو  
 EBT ن الو  و   ETOR ن الو    ةرابت  و إلى  حاليق تحتوي على حج   M 0.1  رابت وقدره

 الماء المقطر الثناةي التقطير رم    mL 25وإكمال الحجم حتى    كما هو  بين في األعلى
 (. 6المحاليق  قارنة  ع  حاليليا الشاهد . انظر إلى الشمق ) قمنا  قياس ا تصاصية

 

 
 على امتصاصية المعقد الملون  الوسط األمثل لتفاعل التعقيد تأثير: (6الشكل )

كان  كوسط للتفاعق    0.1Mحمض كلور الماء  است دا   حلول  ( أن  6الشمق )نالحظ  ن  
 التجارب الالحقة.كافة تم است دا ه في سيله أف ق ا تصا  للم قد الملون لذا 
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 المحلول على امتصاصية المعقد الملون  pH تأثير  دراسة - 5- 1- 3
الو           قيمة   HCl 0.1Mوالمرتبطة  ع حجم الوسط الحم ي            الم ثلى  pHتختيار 
تم قياس ات تصاصية عند  جال  ن قيم الو   ،والذي تم تحدعده في الفقر  ال ا قة  الم اف

pH  ( وكانت قيمة الو  2 - 1.25تتراو  بين )pH    7 والتي توافق إضافة    1.44  هي         الم ثلى 

mL ن HCl 0.1M (  7الشمق ) كما هو  وضح في 

 
 المعقد الملون امتصاصية على المحلول  PH(: تأثير 7الشكل)

 EBT الـدراسة تأثير حجم  - 6- 1- 3
 قمناالم اف على ا تصاصية الم قد الملون    EBT  الو  كاش لم رفة تيرير حجم          
إ الكاش   بدراسة  حجو    تلفة  ن  قدره  mL 1.5 - 0.5بين    تتراو ضافة   وبفارق 
0.2 mL    في كق إضافة إلى  حلول التفاعق  ع ربا  حجم الوETOR   و ن رم قياس

ال القة بين تغيرا  ا تصاصية الم قد المتشمق   رسمنارم    ا تصاصية الم قد الملون النات ,
 .بدتلة تغير حجم الكاش  الم اف

حيث أعطى الم قد    mL 0.9هو    EBT  الو  لكاش ( أن الحجم األ ثق  8ويوضح الشمق )
 النات  ا تصاصية عظمى.
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   المعقد الملون امتصاصية  على  EBTالـ كاشف تأثير حجم   (:8الشكل )

 والكاشف  ETORدراسة تأثير زمن ثبات المعقد الملون المتشكل بين الـ  - 7- 1- 3
                                                                       دراسة تيرير الز ن على ربا  الم قد الملون خالل فترا    نية   تلفة بدءا   ب  قمنا        
أن الم قد    (9في الشمق )  النتاة  الموضحة   بينة  ,ساعةأكثر  ن    لحظة تشمله وحتى ن  
            تقريبا  رم    min 5سريع التشمق وي طي ا تصا  أعظمي   د    EBTوالو    ETOR  بين الو

تثبت ات تصاصية لمد  ساعة وتبدأ  التناقص   د ذلك، وبالتالي يممن قياس ات تصاصية 
                               وت  د هذه نقطة إيجابية للبحث.  min 5  د 

 
   تأثير الزمن على امتصاصية المعقد الملون  (:9الشكل )
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 :(ETOR-EBTللمواد المشكلة للمعقد ) ضافاتدراسة تأثير تسلسل اإل - 8- 1- 3
  قمنا   EBT  والو  ETORلتحدعد ت ل ق اإلضافا  األ ثق لتشميق الم قد بين الو          

  Eواإلعتروكوك يب    Aالوسط الحم ي  و   Rالكاش   لكق  ن  اختبار ت ل ال    تلفة   
أن    تحظناد النات ، حيث  و ن رم قياس ا تصاصية الم ق  ،(1كما هو  بين في الجدول )

للم قد  ا   لت ل ق إضافة المشملة  النتاة     أررلمواد  وتبين  الم قد،  تشميق  وف ال في  كبير 
                                                       ا تصاصية الم قد الملون تكون أكبر  ا يممن عند ا ي  اف  أن(  10الموضحة في الشمق )
الت ل ق األف ق وذلك   وبالتالي هوو ن رم الوسط الحم ي    ETOR                    الكاش  أوت  رم الو  

    ن خالل  قارنة قيم ات تصاصية للم قد النات .
  

 المواد المشكلة للمعقد  ضافات إ (: تسلسل ترتيب 1) الجدول
A الت ل ق  الوترتويوب 

0.221 E + A + R I 

0.300 E + R + A II 

0.208 R + A + E III 

0.371 R + E + A IV 

0.203 A + R + E V 
0.224 A + E + R VI 

 

 

 
 المعقد الملون  امتصاصية   على تأثير تسلسل إضافة مواد التفاعل (:10الشكل )
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 دراسة تأثير محلول التمديد - 9- 1- 3
المذعبا  ال  وية ) يتانول         كلوروفور (   ،أسيتون   ،عتانولإ  ،تم است دا  عدد  ن 

          الم ثلى ضمن الشرو     ة العيارية                                               عوضا  عن الماء المقطر في إكمال الحجم حتى ال ال 
                                                                                    المحدد  سا قا  ولم تظير أي نتاة  تذكر، وبالتالي فإن الماء المقطر هو المذعب المناسب  

 وهذه نقطة إيجابية واقتصادية للبحث.
 (  LOQ( وحد التحديد الكمي )LODوحد الكشف ) التحديد الكمي -3-2

                                                              التجريبية الم ثلى المؤرر  على ا تصاصية الم قد الملون المتشمق  الشرو     اعتماد  د          
ا تصاصية   علىETOR  ن الو  دراسة تيرير تراكيز   تلفة  ب  قمنا   EBTوالو    ETORبين الو  

- 4- 2كما هو  بين في الفقر   الم قد الملون وذلك بيدف تحدعد المجال ال طي للقياس،  
 مجال الضمن     عتراو                      عند الشرو  الم ثلى  ETORأن المجال ال طي لتركيز الو    ناتحظو   .1
1-64) µg.ml -14  12-11(( كما هو  بين في الشملين(.   
 

 
 من أجل التراكيز الخطية   nmmax  588 =عند   الخط البياني العياري للمعقد الملون الناتج (:11) الشكل

والتي   الحصول على قيمة كق  ن اتنحراف المعياري الن بي تم Excel وباست دا  برنا   
و  ادلة المنحني البياني    r = 0.9998و  ا ق اترتبا  ال طي  RSD% = 2.435تتجاو لم  

وحد التحدعد   g.mLμLOD = 0.440-1الكشف وحد   Y = 0.0042X + 0.1075العياري 
   g.mLμ= 1.333 LOQ .[12]-1 الكمي

y = 0.0042x + 0.1075

R²  =0.9998
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بين الو  تشميق   قد الزوج الشاردي الملون علي ال صاةص التحليلية لتفاعق  وندرج في  ا
ETOR  والوEBT . 

   nm max 588 =عند    ETOR)- (EBTالخصائص التحليلية للمعقد  :)2(الجدول 
 القيمة المقاسة  Parameterالمعامل 

 g.mLμ 14 – 64-1 جال التراكيز ال طية 

 1-.cm1-L.mol 2903.442 (ε)  ا ق ات تصا  الجزيئي 

 1-g.mLμ 0.440 (LOD)حد الكش  

 1-g.mLμ 1.333 (LOQ)حد التحدعد الكمي  

 max( nm 588(طول  وجة ات تصا  األعظمي  

 RSD % 2.435اتنحراف المعياري الن بي 

 A = m.C + b A = 0.0042C + 0.1075  ادلة المنحني العياري 

 r 0.9998  ا ق اترتبا  

 2-µg.cm 0.1235 (S)ح اسية ساندل 

   g.mLμ-1التركيز  Cوات تصاصية  Aحيث أن  A = m.C + b*فيما عت لق  الم ادلة        
 .Aنقطة تقاطع المنحني العياري  ع  حور ات تصاصية  bو يق المنحني   mو   
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 المنحني الطيفي المعبر عن المجال الخطي للمعقد الملون المتشكل   (:12) الشكل
                              ضمن الشروط التجريبية الم ثلى 

 واآللية المقترحة  EBTوالـ   ETORتحديد نسبة االرتباط بين الـ  -3-3
  قمنا  قد المتشمق،          ضمن الم   EBT الو ع  ETOR ن أجق تحدعد ن بة ارتبا  الو         

في كال الطريقتين كان تركيز كق  ن  و   ، والن بة المولية  تطبيق طريقتي التغيرا  الم تمر ب
 (. M 4-10×1.12                  والكاش   تقاربا  ) ETORالو 
 طريقة التغيرات المستمرة -3-3-1

 ETOR   (0.3 – 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1الو     حلول   تزاعد   نقمنا  إضافة حجو           

- 1.2 - 1.4 - 1.6) mL     0.9 - 1.1 - 1.3 - 1.5 – 1.6) إلى حجو   تناقصة  ن الكاش 

- 0.7 - 0.5 - 0.3) mL    ،لو  اإلجمالي  حيث يمون الحجم  على الترتيبETOR     والكاش
1.9 mL  ،قياس     قمنا                        المحدد  سا قا ، و ن رم            الم ثلى                    ضافا  وفقا  للشرو    قية اإل  رم أكملنا
 Aال القة بين    رسمنا  .nm 588األعظمي    طول الموجةليذه المحاليق عند    يةات تصاص
 ن بةوالذي عبين أن    ( 13كما هو  بين في الشمق )  [ETOR/ETOR+EBT]  والن بة
 1:1والكاش  هي  ETORبين الو  اترتبا 

 
 لتحديد  A = f  [ETOR/ETOR+EBT](: منحني طريقة التغيرات المستمرة 13) الشكل

 EBTوالـ  ETORرتباط بين الـ نسبة اال 
 طريقة النسبة المولية  -3-3-2
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 ناضووو طريقة الن وووبة المولية حيث و  اسوووت د نا 1:1ولتيكيد أن ن وووبة اترتبا  هي         
1 ml الو   حلول  نETOR كاشف الـ محلول إليها حجوم متزايدة من  ناضفوأEBT هي  

(0.3 – 0.5 – 0.7 – 0.9 – 1.1 – 1.3 – 1.5 – 1.7 – 1.9 - 2) mL   ،قية  رم أكملنا 
ليذه   يةقياس ات تصووووواصووووو    قمنا                       المحدد  سوووووا قا ، و ن رم          الم ثلى                      اإلضوووووافا  وفقا  للشووووورو   
الوطوول   عونووووووود  بويون    رسوووووووووووووومونوووووووا  .nm 588األعوظوموي    الومووجوووووووةالوموحوووووووالويوووووووق   Aالو والقوووووووة 

رتبا  في طريقة اتأن ن بة بين  والذي   (14كما هو في الشمق )  [EBT/ETOR]والن بة
 وهو  توافق  ع  ا تم تحدعده في طريقة التغيرا  الم تمر .  1:1                        الن بة المولية هي أي ا  

 
 لتحديد  A = f  [EBT/ETOR](: منحني طريقة النسبة المولية  14) الشكل

 EBTوالـ  ETORرتباط بين الـ اال نسبة 
 لتشكيل المعقد الملون  المقترحةالكيميائي آلية التفاعل  -3-3-3

وتحدعد ن بة    ETOR-EBTلتشميق الم قد                      التجريبية الم ثلىالشرو    د دراسة           
      وفقا    إيجا ها  عتمالكيمياةي  التفاعق  آلية  فإننا نقتر  أن   EBT والو ETOR بين الواترتبا   

 لثالث  راحق هي: 
 في الوسط الحم ي.  EBT عتم فييا تشريد الكاش  (A)المرحلة األولى 
                        أي ا  في الوسط الحم ي.  ETORعتم فييا برتنة الو  (B)المرحلة الثانية 
لنوات  المرحلتين األولى والثانية كما    اترتبا  الشاردييحدث فييا    (C)المرحلة الثالثة  

 (:  15هو  بين الشمق رقم )
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 ( حيث أن:ETOR-EBT: آلية التفاعل الكيميائي المقترحة لتشكيل المعقد الملون )(15الشكل )

A                  –  تشريد الكاشفEBT B       -  برتنة الـETOR C          -  االرتباط الشاردي 

 



  . أبو حجر والحليب د

 178 

 التطبيق العملي  -4
  ETOR-EBT                                                                   د أن درسنا جميع الشرو  التجريبية الم ثلى لتشميق الم قد الملون          

وتحدعد المجال ال طي للتراكيز واقترا  آلية التفاعق الكيمياةي الحاصق وبيدف ربط هذه  
في   تح راته الصيدتنية    ETORلتحدعد الو    المطور الطريقة    طبقناالطريقة  الواقع ال لمي  

 20و ن  ب.  على الترتيب- Toricox 90)   (Coxibet 120لشركتي عونيفار ا وابن الييثم  
م غوطا   ال  الذي ي ادل و ن   غوطة واحد ، طحنا   توسط الو ن     غوطة وح اب

 نا شحناه في الميتانول، رم ر بنا و ن ي ادل   غوطة واحد  وأذخذ                        جيدا  إلى   حوق ناعم وأ
أكد  النتاة  على التقارب  ، و µm 45 يمرونية     رشحا المحلول  رتين  تتاليتين  است دا   

  كما  المطور في الم تح ر وبين المحدد  الطريقة    ETOR ن الو  النظري  بين المحتوى  
 .(3هو  وضح في الجدول )

 Coxibet 120 وToricox 90 في مستحضري  ETOR:التحديد الكمي لـ  (3الجدول)

RSD% 
 *الكمية المحدد 

mg/tab 

الكمية النظرية  
mg/tab 

 الم تح ر

1.041 90.974 90 Toricox 90 

1.299 120.779 120 Coxibet 120 

n = 5*  ) كق قيمة هي   دل خمس قراءا ( 

 المطورةالدراسة اإلحصائية للطريقة  -5
  كرو اتوغرافيا ال اةق    ع طريقة  المطور  قارنة بين الطريقة التحليلية الطيفية    ناجريأ        

  C-18عمود فصق  ن نوع     است دا   ETORالو     رجعية لتحدعد   HPLCعالية األداء  
4PO2KH  (PH=3.5  )  الواقيوطور  تحرك  زي   ن    mμ54.6mm,  ×(250( ي  اد
وحجم حقن   mL.min 1.0-1( وبم دل تدفق  v/v 45:55نتريق وفق الن ب الحجمية )و واسيت

20 μL   220القياس  طول  وجة  و nm  [13 ].  (  4)نتاة  الطريقتين في الجدول    وأدرجنا
 : الموضح أدناه
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  المطورةفي المستحضرات الصيدالنية باستخدام الطريقة الطيفية الجديدة   ETORالتحديد الكمي لـ :(4الجدول)
 المرجعية  HPLCوطريقة 

Recovery% 
 
 

RSD%  الم حدد        
mg/tab±SD 

المحتوى  
النظري  
mg/tab 

الم تح ر  
 الصيدتني 

الطريقة  
 التحليلية 

101.083% 1.041 90.974±1.052 90 Toricox 90   الطريقة
 Coxibet120 120 1.316±120.779 1.299 %100.649 *المطور 

102.816% 0.893 92.535±0.917 90 Toricox 90   الطريقة
 Coxibet120 120 2.084±120.388 2.083 %100.323 المرجعية**

n = 5*   ) كق قيمة هي   دل خمس قراءا ( 
n = 3**   (  ) كق قيمة هي   دل رالث قراءا 

تم تطبيق    المرجعية قارنة  ع الطريقة    المطور  ولتحدعد  دى دقة التطبيق التحليلي للطريقة  
 : [14]اآلتيين Tو F اتختبارين

   : Fاختبار  -5-1
قيمة    وجدنا          Coxibet 120م تح ر  ل (0.759) , (2.505) حدد  هيالم  Fأن 

المجدولة والتي    Fأقق  ن قيمة    وهذه القيم هي  ,على الترتيب  Toricox 90م تح ر  لو 
بثقة  6.94ت اوي   أنه نحمم  القول  بين    % 95، وبالتالي يممن  أنه ت عوجد فرق   نوي 

وبيذا تكون   ،الطريقتين، وأن اتنحراف القياسي لكلتا الطريقتين نات  عن أخطاء عشواةية
 ذا  صالحية تطبيق جيد  على الم تح را  الصيدتنية.  المطور الطريقة 

   :Tاختبار  -5-2
قيمة    ناجدو            Coxibet 120لم تح ر  ( (2.062  ,   (1.071-)حدد الم  Tأن 

المجدولة والتي  T أقق  ن قيمة  وهذه القيم هي    ,على الترتيب  Toricox 90م تح ر  لو 
نا نؤكد أن وبالتالي فإن،  n 1n = n + 2– 6 = 2 ن أجق عدد درجا  حرية    2.447ت اوي  
  ن حيث المصداقية. نت ت تلفا  والمرجعية المطور الطيفية الطريقتين  كال 
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 Conclusion        الخ الصة  -6
ة   صورته النقي  ETORقمنا في هذا البحث بتطوير طريقة طيفية ضوةية لتحدعد الو          

يمتلك    وفي   تح راته الصيدتنية،                                                    وذلك اعتمادا  على تشميق   قد  وج شاردي  لون 
دون حدوث إعاقة  ن المواد الم افة إلى    nm 588ا تصا  أعظمي عند الطول الموجي  

الدواةي,   تحتاج  الم تح ر  ت  كما  ال واغا   لفصق  تحتاج  كيمياةية    إلىوت    الجة 
الت قيد است ال    د  أو  الت قيد  قبق  الطريقة    ا تا  كما    ,  للم تح ر  دقة  الهذه 

المئوي   والتكرارية الممتا     اليتينالح اسية  الو  الن بي  المعياري  قيم اتنحراف   ن خالل 
عتجاو  لم  الطريقة  وت د   ،% 2.435  والذي  المملفة  المقارنة  ع    هذه  الطراةق غير   ن 

في التحليق الروتيني   المطور وبالتالي يممن است دا  الطريقة    المرجعية,  HPLCطراةق  
في   تبرا  الم ا ق الدواةية وضمن   ETORعلى الو    ةللم تح را  الصيدتنية الحاوي

   تبرا  الرقا ة الدواةية. 
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 Beauveria bassiana (Bals.) تقييم فعالية أربع عزالت من الفطر

Vuil. يرقات جادوب أعشاش الصنوبر على Thaumetopoea 

pityocampa Schiff. 

   (2)و وجيه دواليبي (2)ومحمد فائز مزيك   (1)محمد عبد الحي

 .سورية( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة إدلب، 1)

 ، حلب، سورية. 4195مركز البحوث العلمية الزراعية في حلب. ص. ب ( 2)

 الملخص 

فعالية   اختبار  للحشرات    4تم  الممرض  الفطر  من   Beauveriaعزالت 

.(Bals.) Vuil bassiana    1بتركيزX 510    العمر    ى يرقاتلعبوغة كونيدية/مل
من الصنوبر    األخير  أعشاش    .Thaumetopoea pityocampa Schiffجادوب 

تحت ظروف المختبر في مختبر الحشرات في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب. 
أيام من العدوى، وتراوحت نسبة الموت    5سجلت أولى اليرقات الميتة بتأثير الفطر بعد  

-24أيام من العدوى ارتفعت نسبة الموت لتتراوح بين  10و  7، وبعد %8- 2بين 
من العدوى وصلت نسبة الموت       ا  يوم  12على التوالي، وبعد  %  96-84و    42%

ما لم تسجل أية حالة موت في حشرات الشاهد  نيب%، 100إلى  S2و  S1بالعزلتين 
على    S1اختبرت كميات مختلفة من المستحضر الحبيبي للعزلة  كما  غير المعامل.  

سطح تربة موضوعة في أصص ثم وضعت عليها يرقات مكتملة النمو لتتعذر في  
بين   الموت  نسبة  تراوحت  التربة  النمو %،  94.72- 59.44هذه  نسبة  وتراوحت 

تشير هذه   %.77.13-41.11الفطري على السطح الخارجي للحشرات الميتة بين 
ضمن برنامج   B. bassianaالنتائج إلى إمكانية استخدام الفطر الممرض للحشرات  

 . T. pityocampa إدارة متكاملة لحشرة جادوب أعشاش الصنوبر

مكافحة   ،Thaumetopoea pityocampa،  Beauveria bassiana  كلمات مفتاحية:
 حيوية، نسبة الموت، نمو فطري خارجي.
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 :المقدمـة -1
 Thaumetopoea pityocampaتعتبر حشرة جادوب أعشاش الصنوبر  

Schiff.   من أكثر الحشرات ضررا  على أشجار الصنوبر، ولها أهمية اقتصادية                                                              
الغابات.  [12]كبيرة   في  األشجار  تقتل  ما  نادرا   الحشرة  أن  الناضجة،                                                    ورغم 

وقد تستهلك    .[1]  حجم والنمو العمودي لألشجار ال لكنها تسبب خسائر كبيرة في  
األوراق لبعض أنواع الصنوبر وتبدو األشجار       كل  يرقات العمر الرابع والخامس 

  .[10] وكأنها محروقة
،  استخدمت عدة طرائق لمكافحة هذه اآلفة )ميكانيكية، كيميائية وحيوية( 

أية طريقة مكافحة لم تكن كافية وحدها لمنع فوران مجتمع الحشرة. وقد    لكن
  .[11]  لحشرةتكون طريقة المكافحة الحيوية هي الحل األفضل لمكافحة فوران ا 

وسيلة  أصبحت  قد  ل  للحشرات  الفطرية  وسائل مالممرضات  من  همة 
( بسبب التقدم الذي تحقق في إمكانية إنتاجها بكميات IPMالمكافحة المتكاملة )

                                                                          كبيرة وتركيب كميات كبيرة من اللقاح بفعالية ثابتة وألمد طويل نسبيا ، وكذلك  
الممرضات، والمركبات الجزيئية المؤثرة في عملية بسبب فهم آلية اإلصابة بهذه  

كما تتوفر اآلن معلومات أكثر عن الجينات التي تتحكم بإصابة   ،[ 2] االختراق
واختراقها  الفطرية  األبواغ  إنتاش  من  تنقص  أو  تزيد  التي  والعوامل  الحشرات 

 . [16، 6]  للعائل الحشري 

  Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales)  يعتبر الفطر

، وقد أظهر قدرة كبيرة إلدراة العديد من اآلفات الحشرية                       فطرا  ممرضا  للحشرات
عامل مكافحة حيوية في العديد ك ، وهو يستخدم بشكل واسع  [9،  8]  المختلفة

 .[3]  من الدول بسبب سهولة إنتاجه بشكل كمي وهو أمين على معظم الفقاريات 
االهتمام اآلن باستخدام الكائنات الحية الدقيقة كالفطور والبكتريا  ويتزايد  

التي يمنع  المناطق  الزراعية، وبشكل خاص في  اآلفات  لمكافحة  والفيروسات 
طورت اآلفات الزراعية نظام مقاومة    فيها استخدام المبيدات الزراعية، أو حيث 
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تم التحقق من أن بعض   للمبيدات الكيميائية، ويتزايد هذا االهتمام خاصة بعد أن
المبيدات الكيميائية تلوث المياه الجوفية وتدخل السالسل الغذائية، كما يمكن أن  
اإلنسان   وعلى صحة  النافعة  الكائنات  على  خطرا   الكيميائية  المبيدات                                                                       تشكل 

 والحيوان.  
 أهمية البحث وأهدافه: -2

اللجوء إلى برنامج                                                   نظرا  لخطورة هذه اآلفة وصعوبة إدارتها فإنه يتحتم  
إدارة متكاملة يهدف إلى االستخدام األمثل لكافة وسائل المكافحة المتاحة ومنها  
مكافحة هذه   في  أهمية خاصة  لها  تكون  قد  التي  للحشرات  الممرضة  الفطور 

 لذلك فقد هدف هذا البحث إلى:  الحشرة. 
  Beauveria bassianaاختبار القدرة اإلمراضيييييييييييييية ألربع عزالت من الفطر   .1

 في مكافحة يرقات جادوب أعشاش الصنوبر تحت ظروف المختبر.

على سييطح تربة   S1كميات مختلفة من المسييتحضيير الحبيبي للعزلة  اختبار   .2
جادوب أعشييييييييياش موضيييييييييوعة في أصيييييييييص ضيييييييييد يرقات مكتملة النمو من 

 .الصنوبر

 
   :البحث طريقة -3
  Beauveria bassianaاختبار القدرة اإلمراضــية بربع عزالت من الفطر   - 1- 3

 في مكافحة يرقات جادوب أعشاش الصنوبر تحت ظروف المختبر.
 زراعة الفطور الممرضة للحشرات وتحضير التراكيز المطلوبة:   - 1- 1- 3

  PDAزراعة الفطور الممرضة للحشرات على بيئات قياسية مثل بيئة    تمت .1
 بوغ/مل.  1X 610باستخدام معلق بوغي تركيز  SDYAأو 

تم حصاد األبواغ باستخدام محلول    بعد نمو الفطور وتبوغ المزارع الفطرية .2
Tween 80  0.01تركيز% . 
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بوغة كونيدية/مل   610×    1مل من المعلق البوغي تركيز    0.1تم زراعة   .3
  س°  20ثم حضن عند درجة حرارة  ،  PDAيحوي بيئة    طبق بتري   ىعل 

إنبات األبواغ ب  وتمساعة    24لمدة   ضمن كل بوغة    100      عد  تحديد نسبة 
 أعطت . اعتبرت البوغة منتشة إذا  40  × مرات عند التكبير    4ساحة مجهرية  

  . [7] البوغة   أنبوبة إنبات طولها أكبر من عرض

إلى التراكيز المطلوبة لتنفيذ التجربة وتم    المعلقات البوغية  تم تعديل تراكيز .4
   تعويض النقص في حيوية األبواغ عند الحاجة.

 : في المختبر اختبار فعالية العزالت المدروسة -3-1-2

تم جمع يرقات جادوب أعشيييييييياش الصيييييييينوبر من األعشيييييييياش على أشييييييييجار   .1
 يرقات. 10في مجموعات من  تالصنوبر ووضع

سم. موضوع فيها  14X  9X  6اليرقات في علب بالستيكية بأبعاد  توضع .2
 ورقة ترشيح تغطي كامل قعر العلبة.  

، ثم بوغ/مل 1X  510مل من معلق بوغي بتركيز  2كل علبة بييييييييييييييييييي    يتعدأ  .3
العلب بأغطية   تغلقأ اليرقات مع أوراق صييينوبر من أجل التغذية و  توضيييع

 بالستيكية مثقبة من أجل التهوية.

 .   ا  يوم 12و 10، 7، 5 بعد  موت اليرقات  قراءات تخذأ  .4

 ت اليرقات الميتة في أطباق بتري فيها أوراق ترشيييح مرطبة وحضيين توضييع .5
 .سº 2±  20عند درجة حرارة 

 قراءات النمو الفطري الخارجي على اليرقات الميتة. تخذأ  .6

ــر الحبيبي للعزلة  اختبار   -2 ــتحضــ ــط    S1كميات مختلفة من المســ على ســ
ــد يرقات مكتملة النمو من  ــوعة في أدــــص ضــ ــاش تربة موضــ جادوب أعشــ

 الصنوبر.
 تحضير المستحضر الحبيبي للفطر الممرض للحشرات: -2-1



 د. عبد الحي و م. مزيك و م. دواليبي

187 

من الفطر الممرض للحشيييرات   S1تم تحضيييير المسيييتحضييير الحبيبي للعزلة   .1
B. bassiana    في مختبر الفطور الممرضيييية للحشييييرات في المركز الدولي

 للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا.  

وتم   قابل للتعقيم باألوتوكالف مل سيييييميد في كيس بالسيييييتيكي 200وضيييييع  .2
 دقيقة. 60لمدة ، س° 120تعقيمه عند درجة حرارة  

 1مل من معلق بوغي من الفطر تركيز    20بعد التعقيم أعديت األكياس بيييي  .3
 بوغة/مل. 810 ×

 س.° 2±22نقلت األكياس إلى غرفة التحضين عند درجة حرارة   .4

لتحفيز    بعد أربعة أيام تم مزج محتويات األكياس من أجل تقطيع الميسيليوم .5
حبيبات ناعمة  يتشيييييييييكيل األبواغ والحصيييييييييول على مسيييييييييتحضييييييييير حبيبي ذ

 ومتجانسة.

بعييد اكتمييال تشييييييييييييييكييل األبواغ نقلييت األكييياس إلى غرفيية التج ي  لتج ي    .6
 المستحضر.

تم تعديل التركيز    ،بعد جفاف المسيتحضير حسيب تركيز األبواغ الكونيدية/غ .7
 .غبوغة/ 910 × 1بإضافة السميد المعقم للحصول على التركيز  

                                                       أصيييييصييييا  بتربة زراعية عادية من تربة محطة الكماري ثم وضييييع   20تم مأل  •
  B. bassianaمن الفطر   S1على سييييطح التربة مسييييتحضيييير حبيبي للعزلة  

  .غ 4و  2 و 1 و 0.5بوغة/غ وبأربع كميات  910×  1بتركيز  

أعشييييييييياش الصييييييييينوبر من األعشييييييييياش على أشيييييييييجار   تم جمع يرقات جادوب •
يرقات. وضعت  10ووضعت في مجموعات من نيسان   22بتاريخ   الصنوبر

في األصييييييييص المعداة   في نفس اليوم  كل مجموعة يرقات على سييييييييطح التربة
بالمسيييييتحضييييير الحبيبي، ثم غطيت األصيييييص بأغطية بالسيييييتيكية أسيييييطوانية  

 من أجل التهوية. الشكل مزودة بفتحات دائرية مغطاة بالموسلين
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نفذت التجربة بأربعة مكررات واتبع في تصييييميم التجربة التصييييميم العشييييوائي   •
 الكامل.

أخيذت قراءات الموت لليرقيات والعيذارى المتشييييييييييييييكلية بعيد شييييييييييييييهرين من تنفييذ   •
 التجربة.

البحوث    ةالتجرب  تنفذوقد   مركز  في  الحشرات  مخبر  في  المخبرية 
ة نصف الحقلية في محطة بحوث التربة  ، ونفذت التجربالعلمية الزراعية بحلب 

 في الكماري التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بحلب. 
   والمناقشة  النتائج -3
 اختبار فعالية العزالت المدروسة في المختبر:  -3-1

بعد   الفطر  بعزالت  المعاملة  اليرقات  سلوك  تغير  من   3لوحظ  أيام 
التغذية عن  وتوقفها  الحشرات  حركة  بطء  لوحظ  حيث  تابعت   العدوى،  بينما 

 حشرات الشاهد سلوكها وتغذيتها الطبيعيين.  
أيام من   5سجلت أولى يرقات الجادوب الميتة بتأثير الفطر بعد    وقد
أيام    10و    7وبعد    %،8-2وتراوحت نسبة الموت بين    .(1جدول  )  العدوى 

على    % 96-84و    %42-24من العدوى ارتفعت نسبة الموت لتتراوح بين  
  S2و    S1من العدوى وصلت نسبة الموت بالعزلتين       ا  يوم  12التوالي، وبعد  

   لم تسجل أية حالة موت في حشرات الشاهد غير المعامل.  بينما %، 100إلى  
على سط  تربة    S1كميات مختلفة من المستحضر الحبيبي للعزلة  اختبار   -3-2

من   النمو  مكتملة  يرقات  ضد  أدص  في  أعشاش  موضوعة  جادوب 
 الصنوبر.

بينت النتائج أن الكميات األربعة المستخدمة من المستحضر الحبيبي  
جادوب أعشاش الصنوبر في التربة  سببت نسبة قتل ليرقات    B. bassianaللفطر  

(. وتراوحت  2دول  نزولها إلى باطن التربة للتعذر )جكها بها قبيل  عند احتكا
، فيما بلغت نسبة الموت  %94.72-59.44نسبة موت اليرقات والعذارى بين  
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فقط. وتراوحت نسبة النمو الفطري على السطح    %12.5عند حشرات الشاهد  
. في حين بلغت نسبة النمو  %77.13-41.11الخارجي للحشرات الميتة بين  

 فقط.  %7.5الفطري على السطح الخارجي للحشرات الميتة في الشاهد 
الفعالية العالية لجميع العزالت المختبرة من الفطر   تظهر هذه النتائج 

B. bassiana  قتل الصنوب  يرقات  في  أعشاش  فبعد  جادوب  من      ا  يوم  12ر 
ما لم تسجل أية حالة موت  بين ،% 100-94المعاملة تراوحت نسبة الموت بين 

  .%0.01 تركيز Tween 80لمعامل بمحلول في حشرات الشاهد ا
تتفق نتائج سلوك اليرقات وتغذيتها مع نتائج دراسات سابقة تشير إلى  

للحشرات، فقد   الممرضة  المصابة بالفطور  الحشرات  أظهرت  تغير في سلوك 
أنه   ت  معالدراسات  للحشرات  الممرضة  بالفطور  المقتولة  الحشرات    ستغرق أن 

يائية، فإن الضرر  بمبيدات اآلفات الكيم  مقارنة بمعاملتها                         غالبا  وقتا  أطول لتموت  
للمحصول ينخفض خالل فترة حضانة المرض ألن الحشرات المصابة تأكل أقل  

  تخ يض معنوي في التغذيةدراسة سابقة إلى    أشارت.  [15]  من الحشرات السليمة 
خالل الفترة بين اليوم األول    .Beauveria sp  عند الحشرات المصابة بأنواع  

                                             لقد افترض أن انخفاض التغذية قد يعود، جزئيا     .[18]إلى الرابع من اإلصابة  
 .[4] لمواد السامة أو التعطيل الميكانيكي بهذه الفطورإلى ا على األقل، 

تتفق مع    B. bassianaكما أن نتائج القدرة اإلمراضية لعزالت الفطر  
عزلة من الفطور الممرضة للحشرات على يرقات    13الذي اختبر    [5]  نتائج

عزلة من الفطور المختبرة كانت قادرة   11جادوب أعشاش الصنوبر فوجد أن  
-16على النمو والتبوغ على يرقات الجادوب، وأن نسبة الموت تراوحت بين  

  B. bassianaوأشارت نتائج القدرة اإلمراضية إلى أن عزلة من الفطر  ،  100%
 وعزلة من الفطر  Paecilomyces fumosoroseusمع ثالث عزالت من الفطر 

Metarhizium anisopliae    أعشاش جادوب  ليرقات  قتل  نسبة  أعلى  سببت 
 الصنوبر. 
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  B. bassianaتظهر نتائج موت اليرقات بالمستحضر الحبيبي للفطر  
تطبيق   عن  نتجت  لليرقات  موت  نسبة  أعلى  أن  من /غ  4إلى  األصيص 

الموت   التربة حيث بلغت نسبة  الحبيبي على سطح    %، 94.72المستحضر 
التي سببتها الكميتين   القتل  من    غ  1و    0.5                                                         والتي تفوقت معنويا  على نسبة 

الحبيبي،   عن  المستحضر  معنويا   تختلف  لم  سببتها                             لكنها  التي  الموت  نسبة 
كما لم تكن    %،77.68األصيص والتي بلغت فيها نسبة الموت  غ/   2مية  الك

  2و    1  ،0.5هناك فروق معنوية في نسبة قتل اليرقات التي سببتها الكميات  
 أصيص. /غ

كما عكست نتائج النمو الفطري على السطح الخارجي لليرقات الميتة  
الموت و  المعنويةبنتائج  الفطري على    بلغتحيث    ،نفسها  الفروق  النمو  نسبة 

التي نتجت عن تطبيق الكمية   أصيص  /غ  4السطح الخارجي لليرقات الميتة 
على  متفوقة  %  77.13 الفطري              معنويا   النمو  تطبيق  التي    نسبة  عن  نتجت 
                                                من المستحضر الحبيبي، لكنها لم تختلف معنويا  عن  غ    1و    0.5  الكميتين

الفطري  النمو  األصيص والتي بلغت فيها /غ  2الكمية    نتجت عنالتي    نسبة 
نسبة النمو  كما لم تكن هناك فروق معنوية في  %،  62.59  نسبة النمو الفطري 

 أصيص. /غ 2و   1، 0.5الكميات  نتجت عنالتي  الفطري 
اليرقات   على  الخارجي  الفطري  النمو  ظهور  عدم  سبب  أن  ويعتقد 

يعود إلى وجود كائنات حية دقيقة أخرى في التربة    B. bassianaالمقتولة بالفطر  
الف تنافس  ألقد  الميتة  الحشرات  استعمار  على  تربة  طر  المستخدمة  التربة  ن 

 طبيعية غير معقمة. 
كما أن ظهور النمو الفطري على السطح الخارجي ليرقات الشاهد يعود 

عتبر من  الذي ي  في التربة المستخدمة في التجربة  B. bassianaلوجود الفطر  
قاطنات التربة وقد تم عزله من العديد من مناطق البيات الشتوي لحشرة السونة  

 . [14 ، 13] في سورية
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إلى   الحبيبي  المستحضر  نتائج  الفطر  إمكانية  تشير  هذا  استخدام 
لمكافحة يرقات جادوب أعشاش الصنوبر عند نزولها من أشجار الصنوبر إلى  

 التربة للتعذر 
 ستنتاجات: اال -4

  B. bassianaبينت نتائج هذه الدراسة فعالية الفطر الممرض للحشرات  

، وهذه النتائج تفتح  T. pityocampaفي قتل يرقات جادوب أعشاش الصنوبر  
الحشرة   هذه  ضد  الفطر  هذا  على  الدراسات  من  العديد  إلجراء  الباب 

در كبير من وبمستحضرات وأشكال تطبيق مختلفة، وتعتبر هذه النتائج على ق
األهمية ألنها ستمكن من االستغناء عن استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية ضد  
الحيوية   لألعداء  حيويا   مستودعا   تعتبر  التي  الصنوبر  غابات  في  اآلفة                                                                       هذه 

 وتمكن من حماية البيئة واإلنسان من ضرر تلك المبيدات الكيميائية.  
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الموت ) 1جدول   نسبة  متوسط  أعشاش    ±.  ليرقات جادوب  القياسي(  الخطأ 
من    Thaumetopoea pityocampaالصنوبر   عزالت  بأربع  معاملتها  عند 

الممرض لحشرات   من      ا  يوم  12و  10  و  7  و  5بعد    B. bassianaالفطر 
 المعاملة تحت ظروف المختبر 

 العزلة
 SE ±متوسط نسبة الموت 

 يوم 12بعد  أيام 10بعد  أيام  7بعد  أيام  5بعد 

K3 b2 ± 1.79 a40 ± 7.48 c84 ± 6.07 b94 ± 3.58 

S1 b2 ± 1.79 a42 ± 1.79 a96 ± 2.19 a100 ± 0 

S2 a8 ± 3.35 b32 ± 7.16 b90 ± 4 a100 ± 0 

T1 b2 ± 1.79 c24 ± 6.07 ab90 ± 5.66 ab98 ± 1.79 

 b0 d0 d0 c0 الشاهد
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الخطأ    )±ومتوسط نسبة النمو الفطري الخارجي    . متوسط نسبة الموت2جدول  
عند    Thaumetopoea pityocampa  القياسي( ليرقات جادوب أعشاش الصنوبر

فطر الممرض  من ال   S1عزلة  ل لمستحضر الحبيبي ل من ا   كمياتمعاملتها بأربع  
 تحت الظروف نصف الحقلية   B. bassianaلحشرات 

كمية المستحضر الحبيبي  
 )غ( 

  ±متوسط نسبة الموت 
SE 

متوسط نسبة النمو الفطري الخارجي  
± SE 

0.5 b59.86 ± 6.24 b41.11 ± 7.16 

1 b59.44 ± 6.55 b45.83 ± 5.09 

2 ab77.68 ± 13.77 ab62.95 ± 17.61 

4 94.72 ± 3.06 a a77.13 ± 10.31 

 c7.50 ± 4.79 6.25 ± 12.50 الشاهد
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 :أوضاع المشرق العربي اإلسالمي قبيل االحتالل الصليبي .1
شهههاد العههههالي اي هههرمي نههههي الوههههرس  ن الرابههها عالرههههامد الاجهههر  ن   العاشههههر عالحههههاد        

الررنههةف نمهها حههال العههالي اي ههرمي بب ههل الحههرعب  سههلطةالم ردي ن مراحل ضعف عغياب ل
 الصل بية؟

ني منطوة العراق كاست هناك الررنة العبا ية السنية التي دخلت ني طور شههديد مههن      
عنههي ع ههع العههالي اي ههرمي عترهههك كاسههت هنههاك الدعلههة ال اطميههة ال ههيعية  عففالضهه أطههوار 

 التي تسيطر على مصر عهرد ال ام عالجز رة العرهية.
عنههي أعا ههل الوههرم الرههامد الاجههر  داههرع بههوة جديههدة علههى السههاحة اي ههرمية هههي بههوة     

السههرجوة سسسههبة إلههى جههدهي أهههي ابهها لايف بب لههة  عمههنة الوادم ن من ع ع آ ههياف األتراك السن
عا ههعة مهههن  هههرد  مسهههاحاع دعلهههتاي عشههملت امفت نهههي إبلههيي خرا ههه  ههلجوق  هههن دبههاق  توتلههه 

 نارس عشمال العراق عأرم نيا عآ يا الصغرى.
عنههدما ا ههتنجد الرلي ههة العبا ههي الوهها ي م 1055هــ /447ثي حدث تطور ماههي نههي  ههنة     

ذه من  يطرة البههو ا  ن ال ههيعيةف عهال عههل دخههل بغههدادف ل بههدأ بعههدها بأمر هللا بطغرل بك ل نو
كب ههرة لطغههرل  حظههوةعاد السيطرة السلجواية على الررنة العبا يةف عال شك أم هذا أعطههى 

بك ني العالي اي رمي السني مما أدى إلههى توح ههد أجههزاة كب ههرة مههن العههالي اي ههرمي تحههت 
 جزاة من ال ام عآ يا الصغرى.خاصة  رد نارس عالعراق عأ  يطرتكف

عكاسههههت هجمههههاع السههههرجوة متواليههههة علههههى منطوههههة آ ههههيا الصههههغرى ممهههها أ عهههه  الدعلههههة      
. عني عاد ألب أر رم حههدثت معركههة كبههرى  هه ن السههرجوة عايمبراطور ههة ةالب زسطية خاص

                                              عنههد أعههالي ال ههراع ع رنههت بمعركههة مربكههردف عبههد  لهه  م 1071هــ /463الب زسطية نههي  ههنة  
عههداد جههيب ألههب أر ههرم خمسههة ع ههر ألههف مواتههل نههي حهه ن  لهه  تعههداد الجههيب الب زسطههي ت

ف عتمكههن السههرجوة مههن إلحههاق الاز مههة بههالب زسط  ن عأ ههر ايمبراطههور 1مهها تي ألههف مواتههل 
ف عكام من أهي ستا   هذه المعركة   ههادة س ههوب السههرجوة المسههلم نف الههذين 2رعماسوس الرابا  

ف عاسايار الدعلة الب زسطية ني منطوة آ ههيا 3أرمنيا المسيحية عا تورعا ن اا لي يلبثوا أم أ الوا  
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                     م هههكوكا   يههك ممههها أبلههه   أمهههرانهههي حمااهههة البوابههة ال هههراية ألعرعههها  عملاههاالصههغرىف عأصهههب  
                                                                               األعرعه  ن عهذا ما ماد لقيام الحرعب الصل بية بعد خمسة عع ر ن عاما  مههن معركههة مههرب 

 كرد.
  عصههلت دعلههة السههرجوة حتههى م1092-1072هـــ/485-465ه سعنههي عاههد ملههك شهها    

                                                                         حهههدعد الصههه ن شهههربا  إلهههى بحهههر مرمهههرة ترهههها  ثهههي دخلهههت بعهههدها دعلهههة السهههرجوة نهههي مرحلهههة 
الضعف عالت ربمف عاسوسمت إلى عدة أجزاة عني داخل كههل جههزة عههدة اسوسههاماع أخههرى ممهها 

ا ر عابا ههل  دع ههة كههره أعطى طابا ال ربة عالت تت " علود كاست شعوب الغههز ابههارة عههن ع هه 
أنرادهههها الوحهههدة عأل هههوا ال ربهههة عارتضهههوا بعهههدم اال هههتورار لهههذلك ا هههتمرع الصهههراعاع عالحهههرعب 

عكام بلك أعاخر الورم الرامد الاجر  الحاد  ع ر الم رد  عهي ال تههرة التههي   4الداخلية"
                                                                         شادع ايام الحرعب الصل بية عهكذا صار ملك السرجوة مو عا  على الصورة اآلتية:

                                                                               أعال : دعلة السرجوة الكبرى: عهي التي خل اا ملك شاه عت مل العراق عنارس عكاست لاا    
 نة العبا يةف عكام احكماا  ركيارعق اال ن األكبر لملك شاه.السيطرة المباشرة على الرر

                                                                        ثاسيهها :  ههرجوة الههرعم نههي آ ههيا الصههغرى ع حكماهها بلهه  أر ههرم  ههن  ههليمام  ههن بههتلمب     
عكاسههت هههذه ايمههارة تعههاسي مههن الم ههاكل  هه ن األتههراك أس سههاي ع ههرجوة ال ههام إضههانة إلههى 

دع اللدعد عهذا بايضانة إلههى الترك بههة السههكاسية عجودها إلى جوار ايمبراطور ة الب زسطية الع
 المعودة ني آ يا الصغرى من أرمن ع رجوة عه زسط  ن.

                                                                             ثالثا :  رجوة ال ام عهي أ ناة تتب  ن ألب أر رمف عهههءالة اسوسههموا علههى أس سههاي عههدة     
م اسوساماعف عنتتوا ال ام إلى عدة إماراعف نصههارع حلههب إمههارة مسههتولة تحههت  عامههة رضههوا

 ههن تههتبف عدم هه  إمههارة مسهههتولة تحههت حكههي دبههاق  ههن تهههتب "عكههام  هه ن األخههو ن رضهههوام 
عدبههاق عههداة شههديدف عكههره متبههادلف عحههرعب عمههءامراع شههلت بواهمههاف عمنعتامهها مههن االت ههاق 

ف أمهها نلسههط ن نوههد كاسههت تحههت حكههي  ههومام  ههن أرتهه  5                                على مواجاة العدع الم ههترك معهها  " 
 التركماسي.
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السههرجوةف ممهها  لههىعلة ال اطمية ني مصر مت وبة ني أ ههطولاا البحههر  علود كاست الد     
مكناا من السيطرة على مواسئ ال ههام عال  ههيما مههواسئ صهه دا عصههور ععكهها عجب ههلف ت ههر أم 
م ناة طرا لد كام إمارة مستولة تحت حكي ا ن عمار أ ههي طالههب عهههو مههن الزعمههاة ال ههيعة 

حههال الم ههرق العرهههي اي ههرمي عال  ههيما ال ههام المن ههو ن عههن الدعلههة ال اطميههةف نكههام هههذا 
 التي  تتوجك إل اا الحمرع الصل بية.

 الحملة الصليبية األولى والبيزنطيين: .2
ببل الحملة الصل بية األعلى ال د أم ستعرف علههى س ههوة مدينههة أسطاكيههة موضههو  بحثنهها      

وادم ن من آ ههيا الصههغرى عأهمية موبعاا عأهي أحداثااف توا المدينة على أعل طر   ال ام لل
 عهذا ما اجعل  ووطاا  ووط مدم ال ام أجما.

                                                                               أسطاكية مدينة داخلية ت ر  احلية إال أساا على مورهة جههدا  مههن البحههر المتو ههع عمههواسئ    
                                                              اجعل عصول المءم إل اا بحرا  أمرا  ممكنا ف عكام بد  دأ تار راا   ما  عهوالسو داة عالربايةف 

ت علههههى يههههد  ههههلوبد األعل أحههههد بههههادة اي ههههكندر الموههههدعسيف عنههههدما تأ سهههه ق.م 330عههههام 
ع ههرعام مههها  هههر ع المدينهههة كمركههز للتجهههارة لوبوعاههها علهههى طر هه  التجهههارة  ههه ن حلهههب ع بلهههيي 

مهها اشههتارع بههك مههن علههى                                                       الجز ههرة مههن ساحيههةف عالغههرب األعرعهههي مههن ساحيههة أخههرىف نضههر  
اعههههي لوبوعاهههها نههههي  ههههال عس ههههاطاا الزر  ،6صههههناعاع األبم ههههة عالسههههجاد عالزجهههها  عالرههههزف 

                                                                       خص ب على ض اف العاصيف عتعد أاضا  من أحصن مدم ال امف  ههل أحصههن مههدم العههالي 
آسهههذاكف لهههذلك ال عجهههب مهههن اشهههتداد التنهههاند علهههى امتركاههها خهههرل التهههار   الوهههداي عالو هههيع 

 عالحديث.
عهعههههد أم خضههههعت المدينههههة للمبراطور ههههة الرعماسيههههة أصههههبحت عاصههههمة الدعلههههة لوالاههههة      
اف علعظهههي مكاستاههها كاسهههت المدينهههة ثالهههث أكبهههر مهههدم ايمبراطور هههة الرعماسيهههةف عخهههدمت  هههور 

المدينة كمركز الحامية العسكر ة للرعمام ضد هجمههاع ال ر ههن عمههن الناحيههة الدينيههة عملههت 
 المدينة مركز ديني  تأ يد كنيسة كب رة ن اا.
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د الم رديهه نف إال أم الوههرم                                                        عشههادع المدينههة ا دهههارا  عا ههعا  نههي الوههرس ن الرابهها عالرههام     
س ههب حر هه  م 525السادس الم رد  شاد العديد من األحداث المء  ة للمدينههةف ن ههي عههام 

م 540ضهههرب المدينهههة  لهههزالف عنهههي عهههام م 528عم 526نهههي المدينهههةف كمههها أسهههك نهههي عهههام 
خضعت المدينة لرحترل ال ار ي إلى أم ا تردها الههرعم الب زسط ههوم بب ههل ال ههت  اي ههرمي 

 لبرد ال ام.
                                              ا ههتطا  العههرب المسههلموم نتحلاهها صههلحا  علههى يههد أ ههي م 637هــ/17عما إم أتى عههام      

ف على ثرثمئههة ألههف مثوههال مههن الههذهبف ا ههتمر الحكههي العرهههي اي ههرمي 7عب دة  ن الجراح  
للمدينهههة لعهههدة بهههرعم إلهههى أم ا هههتردها الب زسط هههوم نهههي عاهههد سو هههورعس الثهههاسي نوكهههاس  هههنة 

                                                            عا هههتردمت مركهههزا  للمبراطور هههة لمهههدة تز هههد علهههى بهههرم إلهههى أم ا هههتولى ، 8م 969هــــ/359
ـــ/ 477عل اههها األتهههراك السهههرجوة  ههههنة  ـــ/484ف عنهههي  ههههنة م1084هـ جههههاةع م "1090 هـ

 .9بال ام  لزلةف خرهت  ور أسطاكية عكنا ساا" 
عهعههد حصههار طو ههل ا ههتولى الصههل ب وم بقيههادة  و يموسههد م 1098هــ/ 492عنههي  ههنة      

النورماسد  على المدينة عأ سوا ن اا ثاسي إمارتاي عهي إمارة أسطاكيههة التههي دامههت إلههى  ههنة 
عنههدما بضههى عل اهها المسههلموم نههي عصههر دعلههة المماليههك بقيههادة الظههاهر م 1268هـــ/667

 .10  برس 
ب الصهههل بيةف بأساههها حركهههة داهههرع نهههي عبهههد ات ههه  معظهههي البهههاحث ن علهههى تعر ههه  الحهههرع     

الغههرب األعرعهههي نههي العصههور الو ههطىف ستيجههة األعضهها  الدينيههة عاالبتصههاداة عاالجتماايههة 
عهههرد ال ههام   ةعالسيا يةف عاترذع شكل هجوم عسههكر  ا ههتيطاسي علههى  ههرد المسههلم ن عامهه 

 .11 ادف امتركاا  ةخاص
كههام  ةعالنورمههام  خاصهه  ة ب  ن عامهه عال ار ههى علههى أحههد أم اصههطدام المسههلم ن بالصههل    

ببل هذا التار   ع رجا بلك إلى أم الحرعب الصل بية بد  دأع ني الجزة الغرهههي مههن العههالي 
اي ههههرمي ببههههل  ههههداااتاا نههههي الجههههزة ال ههههربي مههههن العههههالي اي ههههرميف ح ههههث جمهههها رعهههههرع 

م 1060هـــ/452جو ههيكارد النورماسههد  عأخيههك رعجههار بواتامهها عهاجمهها جز ههرة صههو لية  ههنة 
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ف إلهههههى أم  هههههوطت الجز هههههرة نر سهههههة  ههههها غة لاجمهههههاع النورمهههههام  هههههنة 12بمباركهههههة البا و هههههة 
نكاسههت صههولية ال هها دة األعلههى التههي بهبههت ضههحية ايهمههال عاالسوسههام  13م1091هـــ/484

عالترههابلف عكههذلك األمههر نههي األسههدلد التههي كاسههت تعههاسي مههن التمههزق عاالسوسههام نههي عصههر 
                                              ن ل ههههن الحههههرعب ضههههد األسههههدلد " عكههههام خههههرعجاي أعال  ملههههوك الطوا ههههف ممهههها دنهههها الصههههل ب

بالمغربف نررجوا إلى  رد اي رم عا تولوا عل اا ..... عملكوا جز رة صولية ني  نة أرههها 
 .14عثماس ن عأرهعمئةف عتطربوا إلى أطراف أنر قيا نملكوها" 

أما ني الجزة ال ربي من العالي اي رمي نود  دأع الحرعب بعههد هز مههة ايمبراطور ههة      
التهههي سهههت  عناههها اسحسهههار  م1071هــــ/463الب زسطيهههة أمهههام السهههرجوة نهههي معركهههة مربكهههرد 

 يطرة ايمبراطور ههة الب زسطيههة عههن أجههزاة كب ههرة مههن آ ههيا الصههغرىف عتأ ههيد دعلههة  ههرجوة 
ف ناتجاههت ايمبراطور ههة الب زسطيههة إلههى تسههو ة خرناتاهها مهها البا و ههة الرعم ني آ ههيا الصههغرى 

                                                    باسا  صاغية من البابا " أعرهام الثاسي" الذ  دعا إلههى آعا تنجدع  ااف نوجدع ايمبراطور ة 
                    ح ههث ألوههى خطابهها  دعهها ، 15م1095هـــ/489الحههرعب الصههل بية نههي مجمهها كل رموسههت  ههنة 

ستههزا    ههت الموههدس عععههد مههن ا ههترك ن اهها بههالغ رام  يك األعرعه  ن للحههرب ضههد المسههلم ن ال
الكاملف عاترذعا شعار الصل بف عاشههترك نههي هههذه الحههرعب أمههراة ايبطهها  عال ر ههام عرجههال 
                                                                                الدينف نود احت د األمراة ني شكل ثرثة ج وش ر يسية: بههاد تههودنر  عأخههوه  لههدع ن جي هها ف 

د يمهههار المنهههدعب البههها و ف عخهههر                                                     عبهههاد ر موسهههد أم هههر تولهههو  جي ههها  ثاسيههها ف مصهههطحبا  معهههك أ
                                                                            الجههيب الثالههث بقيههادة  و يموسههد ا ههن جو ههيكارد مصههطحبا  معههك آالف النورمههام مههن صههولية 

ف عههههدأعا بالتهههدن  علهههى ايمبراطور هههة الب زسطيهههة التهههي ههههدف إمبراطورهههها 16 عجنهههوب إاطاليههها
الوضههاة  الكسهه وس كههومن ن مههن بههدعم الصههل ب  ن تحو هه  أهدانههك الراصههة بايمبراطور ههة عهههي
عال  ههيما                                                                        على تاديد السرجوةف عا ترجا  مهها استزعههك السههرجوة مههن ايمبراطور ههة مههن أرا   

 .17أسطاكية باع األهمية الكب رة  للمبراطور ة الب زسطية 
لكهههن نهههي س هههد الوبهههت الهههذ  كهههام يت هههوق  يهههك ايمبراطهههور عصهههول ههههءالة الصهههل ب  ن      

وف مهههنايف ال  هههيما أسهههك اعهههرف " طبهههاعاي يبحهههاماي نهههي حرعههههك ضهههد السهههرجوة كهههام يترههه 
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                                        ال وضههى عحههباي لعههدم اال ههتورارف نمههثر  ج ههعاي بعأخرباي التي ال امكههن ضههبطااف عهههولعاي 
 .18للمال بادهي ني أتلب األحيام إلى سوض ات اباتاي دعم أ  مسوغ" 

مههاة عهذا ما ا سر لنا عدم السماح ب ههت  أ ههواب الوسههطنط نية للصههلب  ن إال بعههد تعاههد  ع   
الحملهههة الصهههل بية األعلهههى بهههالوالةف عتسهههليي كهههل مههها اسهههتردعسك مهههن أراضهههي الدعلهههة الب زسطيهههة 
الم وهههودة نهههي آ هههيا الصهههغرى مههها عهههدا األراضهههي المود هههة س سهههااف عبلهههك كلهههك موا هههل تعاهههد 

ف عكههام سهه  19ايمبراطور بإمههدادهي بههالمءم عالسهه ن الر مههة لههنولاي إلههى ال ههاطئ اآل هه و  
الوسههي كمهها عرد نههي األلكسههياد " مهها مههن  لههدف أع موبهها أع حصههنف  ههيكوم نههي المسههتوبل مههن 
الممكن اال ت رة عليكف عكام من ببل تعههود ملك تههك للمبراطور ههة الرعميههةف  ههيووم بههالترلي 

 .20عنكف عتسليمك إلى الضابع المنتدب من ببل ايمبراطور" 
ة الحملهههة عحههذرهي مهههن المرههاطر الكث هههرة عالمعوههدة التهههي ععجههك ايمبراطههور سصههها   لوههاد     

                                                                                امكهههن أم تهههواجااي أثنههههاة الرحلهههةف عأعصههههاهي بعهههدم مطهههاردة العههههدع بع هههدا  إبا مهههها أعبعهههوا بههههك 
الاز مههههةف خ ههههية الوبههههو  نههههي الكمهههها ن التههههي ينصههههباا السههههرجوة " عأعطههههاهي تعليمههههاع حههههول 

الوتههالف ععلماههي كيهه  اصهه وم الطرا هه  التههي جههرع عههاداع التركمههام علههى ا ههترداماا أثنههاة 
 .21ص وناي ع عبئوساا للمعركة" 

ههههذا بالنسهههبة لعربهههة ايمبراطور هههة الب زسطيهههة مههها الصهههل ب  ن ب هههكل عهههامف أمههها بالنسهههبة      
لعربتاا ما النورمام ع ايماي  و يموسد ن  اا الكث ر مههن الترههاعفف عال ترابههة نههي بلههك ألم 

ا ههتولوا علههى جز ههرة صههوليةف عكاسههت لاههي حههرعب مهها النورمههام بههد ا ههتوطنوا جنههوب إاطاليهها ع 
استصههههر الوا ههههد النورماسههههد  رعهههههرع م 1082هـــــ/475ايمبراطور ههههة الب زسطيههههةف ن ههههي  ههههنة 

جو سكارد عالد  و يموسد على ايمبراطههور الب زسطههي نههي ديراك ههوم عا ههتولى عل اههاف عا ههتطا  
ف كمههها ا ههتولى علهههى عهههدة  و يموسههد أم ينهههزل الاز مهههة بههايمبراطور الب زسطهههي أكثهههر مههن مهههرة

 .22مراكز مامة ني ايبرعس عمودعسيا 
عكام  و يموسد من الوادة الههذين شههاركوا نههي الحملههة الصههل بية األعلههىف عبههدم امهه ن الههوالة     

مهههن األمهههوالف عتهههذكر سأسههها كوم نههها  أم  اف الهههذ  أتهههدق عليهههك كث هههر 23للمبراطهههور الب زسطهههي 
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سههية  و يموسههد التههي ال تعههرف الرضههى عاال ههتورار ايمبراطور الب زسطي كام اعرف طبا  عس 
منصههب بعهارعههة نههي المكههرف لههذلك عنههدما طلههب  و يموسههد مههن ايمبراطههور الب زسطههي تع  نههك 

"دمسهههت  ال هههرق" كهههام رد ايمبراطهههور " لهههي احهههن الوبهههت بعهههد لمثهههل ههههذاف لكهههن مههها س هههاطك 
 .24                                      ع خرصك لن تنتظر طو ر  حتى تنال ال رف" 

 نهها  أ ههباب عههدم خههرع  عالههدها مهها الصلههه ب  ن متههههذرعة بههأم " الجههيب عتههذكر سأسهها كوم    
الرعمههاسي ال حههول لههك عال طههولف صههغ ر العههدد بالموارسههة مهها التعههداد الاا ههل لح ههود ال رسجههةف 
                                                                                عكام اعرف من طول التجرهة كي  أسك ال امكن الوثوق بال رسجههة ألساههي كههاسوا جميعهها  رجههاال  

ف عاكت ههى ايمبراطهههور بإر هههال الوا هههد تاتي هههوش 25طبههها لاهههي" ال اعرنههوم اال هههتورارف الرياسهههة 
 عكل ك مساعدة الصل ب  ن عأم يتسلي مناي كل مدينة استولوا عل اا.

حاصرع الوههواع الصههل بية عالوههواع الب زسطيههة مدينههة سيقيههة م 1097هـ/491عني  نة        
طي عني الطر   إلههى عاصمة دعلة  رجوة الرعمف عهعد ا تسرماا لوواع ايمبراطور الب زس

أسطاكيههة اس صههل الوا ههد الصههل بي  لههدع ن بوواتههك عههن الجههيب الصههل بيف عكههذلك نعههل تنكر ههد 
سا ن أخت  و يموسد ف عتوجك االثنام يبحثام عن نههرل للمغههامرة ع سههعيام لتحو هه  مكا ههب 
خاصهههة بكهههل منامهههاف نهههتمكن  لهههدع ن مهههن اال هههت رة علهههى الرههههاف عههههذلك تأ سهههت أعل إمهههارة 

ف نههي حهه ن تمكههن تنكر ههد مههن اال ههت رة علههى 26نههي الم ههرق سإمههارة الرههها الصههل بية صههل بية 
 .27المصيصة عاال كندرعسة  

نههي حهه ن تههابا الصههل ب وم  هه رهي باتجههاه مدينههة أسطاكيههةف التههي كاسههت أكثههر مههدم ال ههام      
                                                                              تحص نا  عبوةف إب سالت عنااة الب زسط  ن طوال خضوعاا لاي على مههدى أكثههر مههن بههرم مههن 

  نأضحت ت بك إلى حههد بع ههد مدينههة الوسههطنط نية م1085 -969  هـ  477  -359لزمنا
من ح ث المنعة عبوة التحص نف إب تحيع  اا الجبال عالمرت عاع العالية من جاتي الجنوب 

كههههام احههههدها مههههن جاههههة الغههههرب مجههههرى ساههههر  نوههههد                                   عال ههههرقف نتجعههههل أمههههر ابتحاماهههها عسهههه را ف 
                                         وعاعف نضههر  عههن أم  اهها أرهعمئههة  ههر ف عتههوانر العاصههيف عتوهها نههي شههمالاا أحههراش عمسههتن

المههاة  ههداخلااف علاهها بلعههة حصهه نة اصههعب اال ههت رة عل اههاف ألساهها ترت هها عههن المدينههة سحههو 
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ألف بدمف عكام الب زسط وم بد اهتموا  تحص ناا خههرل حكماههي لاهها حتههى ا ههتردها السههرجوة 
 .28م  1085هـ /477 نة 

عبهههد عصههه اا اهههابوع الحمهههو  نهههي منتصهههف الوهههرم الرهههامد الاجهههر   الحهههاد  ع هههر       
المههه رد  نوههههال " عشههههكل البلهههد كنصههههف دا ههههرة بطرهههها يتصههههل بالجبههههلف عالسهههور اصههههعد مهههها 
الجبل..... نتتي الههدا رةف عنههي رأس الجبههل داخههل السههور بلعههة..... عللسههور المحههيع  اهها دعم 

 .29الجبل خمسة أ وب"  
 أنطاكية:حصار   .3

لود كاست أسطاكية تحت حكي أحد بههادة السههرجوة ع ههدعى اههاتي  ههيامف  بعههد أم تمكههن      
 هههههليمام  هههههن بهههههتلمب  اهههههيي  هههههرجوة الهههههرعم مهههههن تحر هههههر أسطاكيهههههة مهههههن الب هههههزسط  ن  هههههنة 

حصههل بتههال  هه ن تههتب ع ههليمام عاستاههت الحههرب بموتههل  ههليمام  ههنة ، 30م1085هـــ/477
ة من سص ب تتبف ت ر أم السلطام ملك شاه سز  عهكذا صارع أسطاكيم،  1086هـ/478

، 31م1087هـــ/479أسطاكيههة مههن ملههك أخيههك تههتب عأعطاههها إلههى اههاتي  ههيامف عبلههك  ههنة 
أ  بعههد خمههد  ههنواع مههن عالاههة اههاتي م 1092هـــ/484عهعههد عنههاة السههلطام ملك ههاه  ههنة 

  ههيام علههى أسطاكيههةف لههي احههدث صههدام  هه ن تههتب ع ههاتي  ههيامف ألم اههاتي  ههيام ا ههتطا 
 .32بحكمتك ع يا تك أم يتورب من تتب ع كسب عده 

نهههي حهههرب  ركيهههارعق  هههن م 1095هــــ/488ثهههي اشهههترك اهههاتي  هههيام مههها تهههتب  هههنة       
ملك هههاه ا هههن أخهههي تهههتبف عهعهههد هز مهههة تهههتب عموتلهههكف عهههاد اهههاتي  هههيام إلهههى حكهههي أسطاكيهههة 

 .33عتوا ي أعالد تتب أمرك أ  ايف رضوام ني حلب عدباق ني دم   
ل مههن رضههوام عدبههاق يبحثههام عههن حل ههاة لاههي نههي الصههرا  الوشههيكف عكههام اههاتي أخههذ كهه     

 هههيام حهههاكي أسطاكيهههة أبهههوى ههههذه ال رصهههياعف عمهههن المهههرج  أسهههك  هههوف اوهههف إلهههى جاسهههب 
رضههوام صههاحب حلههب مهها أسههك كههام علههى خههرف مهها جنههاح الدعلههة أتابههك رضههوامف عهكههذا 

را   هه ن األخههو ن عهههاجي كههل                                                       أصب  ااتي  يام حلي ا  بو ا  لدباق صاحب دم هه ف عهههدأ الصهه 
خرف علكههن بعههد حههدعث خههرف  هه ن رضههوام عجنههاح الدعلههة الههذ  تههرك حلههب مناما أمرك اآل
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عا ههتولى علههى حمهه  بههادر اههاتي  ههيام بعههر  خدماتههك علههى صههاحب حلههبف عأبههام س سههك 
ف عهكههذا خسههر اهههاتي  ههيام رضهها دبهههاق عنههكف عا ههتعام رضهههوام 34                       أتابكهها  لههك ع عجههك ا نتهههك 

جههوم علههى حمهه  عدم هه  بعههد أم تحههالف مهها ال ههاطم  ن نههي مصههر ضههد  يههاتي  ههيام للا
أخيك دباق صاحب دم هه ف عنههي هههذا الوبههت الحههر  عردع األخبههار  وصههول الصههل ب  ن إلههى 

ف نوهههال اهههاتي  هههيام :" عودتنههها إلهههى أسطاكيهههة علوهههاة ال هههرس  35الحهههدعد ال هههمالية لهههبرد ال هههام 
 على مواجاة العدع الم ترك.                                   عهكذا ت رق الجيب  دال  من أم يت ووا  ،36أعلى"  

                                                                             يتض  مما تودم أم ااتي  ههيام كههام با ههدا  بارعهها  حسههن الههرأ  عالتههد  رف هدنههك األ ا ههي     
المحانظة على حكي أسطاكيههةف كمهها أم األخ ههرة لههي تكههن صههغ رة األهميههةف  ههل كههام لاهها أهميههة 

 كب رة ني التحال اع عالحرعب التي س بت   ن أنراد األ رة السلجواية.
 بعههد أم علههي اههاتي  ههيام بوههدعم الصههلب  ن اترههذ جميهها اال ههتعداداع الر مههة للههدنا        

 عن المدينة على الصع دين الداخلي عالرارجي:
                                                                            على الصع د الداخلي: سظي العمل داخل المدينة تنظيمهها  دايوهها ف نرتههب عمليههاع خههرع        

وارف عأععههز إلههى حاميههة حههارم الحامية لمواتلة الصههلب  ن المحاصههر ن للمدينههة مههن خههار  األ هه 
ف عحصهههن 38عشهههحن المدينهههة بهههالمءم عالعتهههاد  ،37القيهههام  اجمهههاع كهههر عنهههر ضهههد الصهههلب  ن 

 الولعة عأبام  يك حامية بو ة.
أدرك اههاتي  ههيام الترك بههة السههكاسية المعوههدة نههي أسطاكيههة مههن أرمههن ع وسههاس  ن ععههرب      

لههى الحاميههاع اي ههرمية نههي الههبرد ع ههرجوة عالحهه  أم السههكام المسههيح  ن كههاسوا يثههورم ع
التي اوترب مناا الصل ب ومف ع نضموم إلى الصلب  نف ع ضعوم أس ساي ني خدمتايف عهههذا 
ما حدث ني الرها من ايام األرمن  تسليمااف ع صف صههاحب أعمههال ال رسجههة " ههرد األرمههن 

               ترههذ بههرارا  بههأم لههذلك ا ،39ن اهها دمههأ شههديد إلههى دمههاة التركمههامف ععطههب إلههى االرتههواة مناهها" 
                                                                               ارههر  الرجههال المسههيح  ن مههن أسطاكيههة ليكههوم مطمئنهها  علههى  ههرمة الجاههة الداخليههة إبا عبهها 

إل اهها  –أ  الصههل ب وم  –ع ههرع  ا ههن األث ههر" لمهها  ههما اههاتي  ههيام  تههوجااي  ،40الحصههار
خاف من النصارى الذين  اههاف نههأخر  المسههلم ن مههن أهلاهها لههيد معاههي ت ههرهي عأمههرهي بح ههر 
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                                                                              خندقف ثي أخههر  مههن الغههد النصههارى لعمههل الرنههدق أاضهها  لههيد معاههي مسههليف نعملههوا  يههك إلههى 
مههنعاي عبههال لاههي أسطاكيههة لكههي نابوههها لههي  –أسطاكيههة  أ  -العصههرف نلمهها أرادعا دخههول البلههد

حتى أسظر ما اكوم منا عمن ال ههرس ف نوههالوا لههك مههن اح هه  أ ناةسهها عسسههاةساف نوههال أم أخل كههي 
ف ع ههذكر ا ههن الورسسههي أم اههاتي  ههيام " بصههد 41نهه ايف نأمسههكوا عأبههاموا نههي عسههكر ال ههرس 
 .42تحص ن أسطاكية ع خرا  النصارى مناا" 

اههاتي  ههيام ر هها ل اال تصههراج عاال ههتنجاد إلههى  43علههى الصههع د الرههارجي: نوههد أر ههل    
 عمههههاة ايمههههاراع اي ههههرمية الور بههههة عالبع ههههدةف نوههههد أر ههههل ا نههههك شههههمد الدعلههههة إلههههى " دبههههاق 

  -صهههاحب حمههه   -نهههي دم ههه  اسهههتنجدهماف عههههث كتبهههك إلهههى جنهههاح الدعلهههة  44عطغتكههه ن
مهههد ا نهههك إلهههى التركمهههام عكرهوبههها عأمهههراة ال هههرق ععثهههاب  هههن محمهههود عهنهههي كهههربف ع هههار مح

 .45عملوكك" 
يرحههه  ممههها بكهههره ا هههن العهههداي أم اهههاتي  هههيام أر هههل إلهههى  عمهههاة عبهههادة المسهههلم ن        

الوهههر ب ن عالبع هههدين مههها عهههدا جهههاره رضهههوام صهههاحبف ع رجههها بلهههك إلهههى عداعتهههك السهههابوة مههها 
 نجدة منك.  رضوام عخونك من ا ت رة رضوام على أسطاكيا إبا طلب ال

ـــ /490ب  الوعهههههههدة  12عصهههههههل الصهههههههل ب وم أسطاكيهههههههة نهههههههي س      ت هههههههر ن األعل  21 هــــ
تأج ههل  ايعتران  عصولاي بحدعث خرف   ن األمراة الصل ب  نف نههابترح بعضهه   46م(1097

الحصهههار علهههى أسطاكيهههة لحلهههول نصهههل ال هههتاة  بدااهههة شهههار ت هههر ن األعل ف علكهههوم الجهههيب 
                                              السابوة ما السرجوةف عأاضا   ادف عصول الههدعي مههن  من حر الصي  عمن معاركك  امرهو

ايمبراطور هههة الب زسطيهههة عهعهههض التعز هههزاع التهههي تهههأخرع عهههن اللحهههاق بالصهههل ب  نف ع هههذكر 
ر مههههوم د  ج ههههل " خاصههههة عأم ال ههههتاة بههههاع علههههى األ ههههواب عتو  هههها الجههههيب نههههي األمههههاكن 

ظههههار بهههههواع الحصهههه نة بعههههدما أرهههههه  حههههر الصههههي ف كمههههها عبههههالوا: ينبغههههي علهههههى الجههههيب است
 .47ايمبراطور ة عالتعز زاع " 

                                                                           ني ح ن بدم بعههض األمههراة ععلههى رأ ههاي ر موسههد رأاهها  م ههاده المباشههرة بحصههار أسطاكيههة      
ع رجهها بلههك إلههى تمكههن الصههل ب  ن مههن االستصههار علههى السههرجوة عاال ههت رة علههى سيقيههة ف 
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 وم عههل نههر  الحصههارف عألساي عصلوا إلى أ ههواب أسطاكيههة ف عهعههد الم ههاعراع ات هه  الصههل ب
نتمركز رعهرع أم ر نرسدرف عرعهرع أم ر سوالماسداا عه و أم ر نرماسد ع تي ن إتيههام أم ههر 
 لهههوا  ن بهههاب  هههولد عههههاب الكلهههبف عاترهههذ  و يموسهههد عرجالهههك النورمهههام مهههوابعاي نهههي الجاهههة 

مههار ال ههمالية للمدينههةف أ  عنههد بههاب  ههولدف نههي حهه ن ا ههتور ر موسههد عالمنههدعب البهها و  أد ي
عمعامهها نر ههام البرعنههاسد علهههى مورهههة مههن بهههاب الكلههب إلههى الجاهههة الغرهيههة منههكف ععسهههكر 

 .48تودنر  د   وايوام ني الجاة ال مالية الغرهية ني مواجاة باب الدعق 
من المرح  تمركز الصل ب  ن نههي الجاههة الغرهيههة ال ههمالية نوههع ع رجهها بلههك إلههى عجههود     

ك الصههلب  ن السهه ن ل ههر  الحصههار مههن جاههة الناههر ساههر العاصههي نههي الغههرب ععههدم امههتر
                                                            باع االسحدار ال ديد ني جاتي الجنوب عال رق ممهها جعههل األمههر صههعبا    ،49لوجود الجبال  

حصهههارها بالكامهههلف عنهههي الوبهههت س سهههك ا هههت اد المسهههلموم مهههن الناهههر عالجبهههال نهههي الجنههههوب 
أ ههواب با ههتثناة  عال رق ني تحص ن أسطاكيةف عهكذا نر  الصههل ب وم الحصههار علههى ثرثههة

 .50باب الجسر عهاب الوداد جور  ألساما م توحام على النار
عبهههد عصهههل إلهههى م نهههاة السهههو داة علهههى البحهههر المتو هههع عنهههد مصهههب ساهههر العاصهههي       

 .51أ طول جنو  احمل إمداداع مامة للصل ب  ن
سطاكيههة ع تحدث ر موم د  ج ل الم ارك ني الحملة الصل بية األعلى عن بههوة مدينههة أ     

عشدة تحص ناا " عهي بو ة إلى درجة أساا ال تر ى هجههوم اآلالع عل اهها عال ايسسههام  ع م 
 .52اجتما على حصارها جميا  ني الب ر

                                                                                  ع ذكر أاضا  المءرج نولت ر أعف ت ارتز الم ههارك نههي الحملههة الصههل بية األعلههى بههوة المدينههة 
حصاسةف منيعههة الموبههاف ال امكههن لعههدع                                                    عمناعتاا " عأسطاكية مدينة كب رة جدا ف عهي شديدة ال

اال ت رة عل اا من الرار  إبا ما تونرع ن اا األتذاههة عاالمههداداعف ع با عوههد  ههكاساا العههزم 
 .53على الدنا  عناا" 

يتضهه  مههن كههرم المههءرخ ن صههعوهة ابتحههام أسطاكيههة لمناعههة أ ههوارها عمتاسههة حصههوساا      
ال عالناههرف لههذلك عوههد  عمههاة الحملههة علههى نههر  عأ راجااف ع لى عجود حواجز طبيعية كالجب
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بعضههاي لههبعض بعههد مهها رأعا مناعههة المدينههة عصههعوهة ابتحاماههاف  يالحصههار عتعاهههدعا "عأبسهه 
 .54عدم الزحزحة حتى يتاح لاي اال ت رة عل اا بالووة أع الرداعة"   على

                                                                               بعد أم نر  الصل ب وم الحصار على أسطاكيههةف أس ههءعا سواطهها  للحرا ههة عنربهها  للمراابههة      
كههههاسوا ينولههههوم األخبههههار إلههههى األمههههراة الصههههل ب  ن عههههن تحههههرك نعلههههى طههههول أ ههههوار المدينههههةف 

السرجوة داخل المدينةف ني ح ن أخذ بسي كب ههر مههن الصههل ب  ن اع ثههوم نههي الوههرى عالحوههول 
مهها تههراه أع ههنايف نعاشههوا حيههاة التههرف عالملههذاع ع ههذكر ر مههوم د  ج ههل أم المجاعرة ع نابوم  

الصههل ب  ن نههي  دااههة حصههارهي:" كههاسوا ال اههأكلوم إال أحسههن بطهها اللحههي كال رههذ عاألكتههافف 
 .55ع حتورعم لحي الصدرف عال ا كرعم بالمرة ني الوم  عالنب ذ" 

مال ألسطاكيةف عبتلوا من كههام ن اهها ع ذكر ا ن الورسسي أم الصل ب ن " أتارعا على أع     
ف ع ههذكر ا ههن العههداي أم الصههل ب  ن 56عهههرب مههن هههرب مناههاف عجعههل أهههل ارتههاح مثههل بلههك" 

خرجههوا نههي " سحههو ثرثهه ن ألههف إلههى أعمههال المسههلم ن  بلههد حلههبف نأنسههدعا عسابههوا عبتلههوا مههن 
رابع الههديني مهها ع رجا بلك إلى أم تالبية السكام مههن األرمههن الههذين اجمعاههي الهه  ،57عجدعا"  

 الصل ب  نف علسوة معاملة بعض إمراة السرجوة لاي.
لوهههد اترهههذ اهههاتي  هههيام جميههها اال هههتعداداع عايجهههراةاع الر مهههة للهههدنا  عهههن المدينهههةف      

ح ث أععز إلى حامية حارم القيام  اجماع كر عنر ضد الصل ب  ن المحاصر ن ألسطاكيةف 
حهههر   مههها عههههوب  ن عأدع مامتاههها خ هههر أداةف نأعبعههت حاميهههة حهههارم خسههها ر كب هههرة بالصههل 

العديههد مههن أعههدا ناف ععبهها ت ههرهي نههي األ ههر  عهلههك" مضههادفالصل ب  ن للقيام  اجوم استوامي 
ثي  يووا إلى ح ث ضرهت أعناباي أمام أ واب المدينةف مبالغة نههي   ههادة آالم الههذين  اهها نههي 

 .58                   الداخل عسكاال   اي" 
يتض  مههن ايههام الصههل ب  ن بوطهها رةعس حاميههة حههارم أمههام أ ههوار أسطاكيههة الرغبههة نههي      

إضعاف معنو اع المسلم نف عني س د الوبت توو ة معنو اع الصل ب  ن ألم الحصار رهما 
 اطول أكثر من بلك.

                                                                              عود  عماة الحملة الصل بية اجتماعا  عبررعا ت ديهههههد الحصههههار على أسطهاكية      
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"  بناة بلعة على بمة جبل مربب كيما سأمن على أس سنا مرههاطر التركمههامف عتطمههئن بلوهنهها 
ع رجهها  ههبب  نههاة الصههل ب  ن للولعههة إلههى رتبههتاي نههي ا ههترداماا نههي  ،59نر سعود سر ههاهي"  

 بصف أسطاكية عالتحصن  داخلاا لحمااة الجنود من  اام المسلم ن.
ن الوهههواع اي هههرمية داخهههل أسطاكيهههة عالصهههل ب  ن جهههرع بعهههض االشهههتباكاع الر ي هههة  ههه      

خارجاهههها دعم الههههدخول نههههي معههههارك حا ههههمةف نالصههههل ب وم ينتظههههرعم نرصههههة مواتيههههة لههههدخول 
 .60أسطاكيةف ع اتي  يام ينتظر عصول النجداع التي طلباا من بادة ع مراة المسلم ن

الساام من أ را  عكام ال ر ام المسلموم اعتمدعم ني حرهاي على إمطار الصل ب  ن ب     
                                                                                   المدينة عمن الجبال المرت عةف ع عتمدعم أاضا  على أ ههلوب الكههر عال ههرف نوههد كههاسوا اررجههوم 
مههن األ ههواب السههر ة عمههن بههاب الجسههر ع غ ههرعم علههى الصههل ب  ن ثههي اعههودعم بسههرعة ع رجهها 
 بلك إلى أساي "كاسوا احملوم أ لحة خ ي ة هي الوسيف ثي كاسوا يتم زعم بر ههة الحركههة علههى

 .61الر ولف عكاسوا من جاة أخرى امكناي اي را  بالعودة عبر جسرهي"
بعد حههوالي ثرثههة أشههار مههن حصههار الصههل ب  ن لمدينههة أسطاكيههة عمعاسههاتاي مههن  ههرعدة       

نصههل ال ههتاة الوا ههي عبلههة المههءم عسضههوب األبههواع نههي الوههرى عالمههزار  الور بههة مههن أسطاكيههة 
 ههال بههواع بقيههادة  و يموسههد عرعهههرع كوسههت نرسههدر إلههى بههرر أمههراة الحملههة الصههل بية إر  ،62

عاد  العاصي  ادف ساههب الوههرى عالمههزار  البع ههدة عههن أسطاكيههةف لتزع ههد المعسههكر الصههل بي 
 باحتياجاتك من األبواع عالماشية عالمءم.

نهههي حههه ن تهههولى ايهههادة المعسهههكر الصهههل بي نهههي نتهههرة غيا امههها ر موسهههد عالمنهههدعب البههها و      
أد يمارف عكام ااتي  يام على علي برطههة خههرع  الصههل ب  ن عههن طر هه  بعههض النصههارى 
                                                                                 من أهل أسطاكيةف نلما علي  بررع   و يموسد من المعسكر الصل بيف خر  بوواتك من الجسر 
                                                                             الوا ي على ساههر العاصههيف عاسوههض علههى الصههل ب  ن علههى حهه ن تههرة مههنايف نههأثرن نهه اي بههتر  

 .63              عأ را  عجرحا  
ن تدخل بواع ر موسههد أطههال مههدة المعركههةف نتراجهها المسههلموم إلههى الجسههر" عنههي تلههك لك     

نههارسف عتههوهي  غ ههرالساعة اسدنا نر اسنا سحو الجسر لمطاردة حصام شههاردف جعلههوه اجههر  ب
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الرجالة ح ن رأعا بلك أم ال ر ام ا رعم نأ رعوا بههالارعب أمههام الاجههوم التركههيف عنههي أثنههاة 
لااره ن  ر شهه وة .... علههي اكتههف رجالنهها عههار إلوههاة أ ههلحتاي عال ههرار االشتباك بب  األتراك ا

 .64دعم ال عور بالرجلف  ل أساي ب زعا ني النار ل رتطموا بالصرور"
بب ل عصول الصل ب  ن عنرضاي الحصار على أسطاكية أر ل ااتي  يام ا نههك شههمد      

تجب دبههاق إال بعههد ثرثههة الدعلههة إلههى دبههاق ملههك دم هه  اطلههب الههدعي عالنجههدةف لكههن لههي اسهه 
أشار من  دااة حصار الصل ب  ن ألسطاكيةف ع رجا بلك إلى حالة الت ههربم عالت ههرق عالعههداة 

 الذ  است ر   ن ايماراع السلجواية ني  رد ال ام بعههد عناة تتههبف 
ععدم ععي  عماة ايماراع اي رمية خطورة االجتياح الصل بي للم ههرق العرهههي اي ههرمي 

 انك اال تيطاسية.عأهد
خههر  دبهههاق صهههاحب دم هه   رنوهههة جنهههاح الدعلههة خلهههف  هههن مرعههب صهههاحب حمههه        

لنجههدة أسطاكيههةف عأثنههاة  ح اههي سحههو ال ههمال اشههتبكوا مهها بههواع رعهههرع نرسههدر عنههد البههارةف 
عندما كام يبحث عن مءم للمعسكر الصل بي الذ  اعاسي من سو  ايمدادف إال أم تدخل 

مههن 65المنا ههب أسوههذ الموبههفف ح ههث حههاعل دبههاق ايحاطههة بالصههل ب  ن   و يموسههد نههي الوبههت
كههل الجاههاع عرمهه اي بالسههاام إال أم  و يموسههد أن ههل هههذه الرطههةف علههي يههتمكن أحههد األطههراف 

بتلههههوا  –أ  المسههههلم ن  –مهههن حسههههي المعركهههة ب ههههكل حا هههيف ع ههههرع  ا هههن الورسسههههي " أساهههي 
عكههام  ،67م(1097كاسوم األعل  31 هـ/492محرم  16عكام بلك ني س  ،66جماعة مناي"

 من ستا   معركة البارة:
 ن ل جاود دباق عجناح الدعلة ل ك الحصار عن أسطاكية.  1
ت ههابي األ مههة  نهها داد ن ههل حملههة  و يموسههد عرعهههرع نههي تههأم ن المههءم للمعسههكر الصههل بي  2

 .68ني المعسكر الصل بي
أدارع المعركة عدم صدق رغبة الجااد لدى دباق عجناح الدعلةف نمعركة البارة معركة   3

ف عكام الادف المعلههن للحملههة نههك الحصههار لكناهها لههي تسههتطا حسههي المعركههة مهها ضعي ة
 بسي من الجيب الصل بي.
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أ ههامت معركههة البههارة نههي إضههعاف الحالههة الن سههية للمسههلم ن عنههي س ههد الوبههت توو تاهها   4
  ن. لدى الصل ب 

 أدارع هذه المعركة شجاعة  و يموسدف عهذا ما   دنعك إلى المطالبة بأسطاكية.  5
أداههرع معركههة البههارة مههدى خطههورة االجتيههاح الصههل بي عال ههد مههن التوحههد عترشههي حالههة   6

 الت رق عالت ربم إبا أراد المسلموم تغ  ر الموبف. 
عن ل سجدة دم هه  عحمهه   إ اة ا تمرار نترة حصار أسطاكية ألكثر من ثرثة أشارف     

يسواب أسطاكيةف عتاديد الصههل ب ن يمههارة رضههوام نههي حلههب مههن جاههة ال ههمال مههن ببههل إمههارة 
الرههها الصههل بيةف عمههن الغههرب مههن ببههل الصههل ب  ن المحاصههر ن ألسطاكيههة عتاديههدهي ألعمههال 
حلبف إضانة إلى اعتبار رضههوام أم أسطاكيههة مههن أمركههك عأم  ههووطاا اعههر  إمههارة حلههب 

اديد المباشههرف ا ههتجاب رضههوام لطلههب النجههدة الههذ  أر ههلك اههاتي  ههيام ح ههث أر ههل ا نههك للت
ال ترضاة رضوام عتوداي االعتذار لك عما  ب  ستيجة ن ل سجههدة دم هه  عحمهه ف عحاجههة 

 .69ااتي  يام إلى بوة رضوام العسكر ة 
نههههي بعههههد أم أدرك رضههههوام خطههههورة ا ههههت رة الصههههل ب  ن علههههى أسطاكيههههةف بههههرر اي ههههرا      

                                                                              الررع ف لكن جاة موب ك هذا متأخرا ف ألم الصل ب  ن بد احكموا الحصار على أسطاكية.
خر  رضوام على رأس بوة عسكر ة عرانوك  كمام األرتوي صاحب داار بكر عصههاره      

أم هههر حمهههاه عبهههواع مهههن حمههه ف عبهههد تجمعهههت ههههذه الوهههواع نهههي حهههارم بعهههد ا هههتعادتاا مهههن 
وتضههههي أم تاههههاجي بههههواع رضههههوام المعسههههكر الصههههل بي الصههههل ب  نف عكاسههههت خطههههة الاجههههوم ت

المحاصههر ألسطاكيههة عنههي الوبههت س سههك ياههاجي اههاتي  ههيام مههن داخههل أسطاكيههة عهههذلك اوهها 
" عاس ههطر 70الصلب  ن   ن نكي كماشة رضههوام مههن الرلههف عبههواع اههاتي  ههيام مههن األمههام 

مههام عشههطر حههاعل إلى شطر نف شطر تلواسهها مههن األ –أ  الوواع اي رمية  –هءالة البرا رة 
 .71االلت اف حولناف بصد تطو   بواتنا من جميا الجااع"

بوهههدعم الوهههواع اي ههرمية باتجهههاه أسطاكيهههة عضهها خطهههة مضهههادة  ععنههدما علهههي  و يموسههد     
توتضههي  بوههاة الم ههاة داخههل المعسههكر الصههل بي للتصههد  لاجمههاع اههاتي  ههيام مههن داخههل 
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لمواجاة الوواع اي رمية ببههل عصههولاا  72نارس  700                                  المدينةف عأم ا س ر ال ر ام سحوالي 
رة العمههه  عمجهههرى ساهههر العاصهههي                                                   إلهههى المعسهههكر الصهههل بيف عاختهههار مكاسههها  حصههه نا   ههه ن بح ههه 

 .73استطيا منك أم ينوض على المسلم ن عند تودماي لعبور الجسر
أضهههحت الوهههواع اي هههرمية 74  م1098شهههباط  9  هـــ491رهيههها األعل  4عنهههي يهههوم س     

على مرأى من الصلب  ن الذين بههادرعهي بههالاجومف عجههرى بتههال  هه ن الطههرن ن استاههى باسههدحار 
مية " عبد ا ههتولى رجالنهها علههى خ ههولاي ع ههواها مههن الغنهها يف أمهها أعلئههك عهز مة الوواع اي ر

 ،75الهههههههههههههههههههههههذين سجهههههههههههههههههههههههوا مهههههههههههههههههههههههن الوتهههههههههههههههههههههههلف نوهههههههههههههههههههههههد ا هههههههههههههههههههههههتمرعا نهههههههههههههههههههههههي نهههههههههههههههههههههههرارهي"
 .76عتبعاي عسكر ال رس  إلى حارم ناسازموا إلى حلبف عتلب أهل حارم من األرمن عل اا 

المعسههكر  عنههي الوبههت س سههك الههذ  كاسههت تجههر   يههك معركههة حههارمف هههاجي اههاتي  ههيام     
 -أ  أسطاكيههههة -الصههههل بي مههههن داخههههل المدينههههةف عحههههدثت اشههههتباكاع عني ههههةف " خرجههههوا مناهههها

عاشتبكوا معنا نههي بتههال شههديدف عكههاسوا يههءثرعم مااجمههة المنههاط  الضههعي ةف علمهها كههاسوا علههى 
نوههد عوههدعا العههزم علههى  –أ   و يموسههد عرعهههرع  –  نة من غيههاب هههذين ال ار هه ن البههارع ن 

عأعشههك المعسههكر  ،77                                                        اة عل نا .... نوتلوا عددا  كب را  من نر اسنا عرجالتنهها " مااجمتنا عالوض
الصل بي أم ارسر المعركة لوال عصول بواع ال ر ههام بقيههادة  و يموسههد بعههد استصههارها علههى 
بههواع حلههبف عأدى تههدخلاا إلههى تغ  ههر مههوا  ن الوههوىف نههأدرك اههاتي  ههيام أم بههواع حلههب بههد 

تابعة المعركة ني دل الوههواع الضههرمة مههن الصههل ب  ن ب ههو اا هزمتف عال استطيا بم رده م
 .78ال ر ام عالم اةف نأصدر أعامره باالسسحاب إلى داخل مدينة أسطاكية 

ع رجهها  ههبب هز مههة الوههواع اي ههرمية إلههى اسك ههاف خططاههيف عالرطههة المضههادة التههي     
رميةف ععبههوعاي عضههعاا  و يموسههد الههذ  تمكههن مههن نههر  مكههام المعركههة علههى الوههواع اي هه 

ني  احة ضيوة ال استطيعوم ن اا االست ار عاالحاطة بالجيب الصل بيف ععدم تمكناي من 
 عكام من أهي ستا   هذه الموبعة: ،79رش  الصلب  ن بالنبال 

 سجدة حلب ل ك الحصار عن أسطاكية. إخ اق  1
 صاحب الرطة المضادة. ال  يما  و يموسدع ة بعض األمراة الصل ب  ن نزلارت ا  م  2
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 ارت ا  الرعح المعنو ة لدى المعسكر الصل بي عاسر اضاا لدى المسلم ن.  3
اسك ههاف خطههع المسههلم ن نههي حههرعهاي التههي تعتمههد علههى محاصههرة العههدع عمههن ثههي رميههك   4

 بالساام مما أدى إلى استباه الصل ب  ن لتلك الرطع.
 .أصب  الصل ب وم بوة كب رة ني الم رق العرهي اي رمي  5
داههرع الحاجههة إلههى تههدخل بههوة إ ههرمية تتجههاع   ههرد ال ههام عالتههي تمثلههت بوههواع كرهوبهها   6

 صاحب الموصل.
 خطة بوهيموند لالنفراد بأنطاكية: 4

عند عصول جمو  الصل ب  ن إلى مدينة أسطاكيةف كام معسكرهي اضي الجيب الصل بي     
المتمثههل بوسههميك الم ههاة عال ر ههام عرجههال الههدين عجمههو  ت  ههرة مههن النسههاة عاألط ههالف عهههءالة 
                                                                             جميعهها  احتههاجوم إلههى كميههاع كب ههرة مههن المههءمف لكههن بعههد س ههاب المههءمف أخههذ بسههي كب ههر مههن 

الورى عالحوههول المجههاعرة  اههدف تههأم ن احتياجههاع المعسههكر الصههل بيف الصل ب  ن اع ثوم ني 
لكههن بعههد اسعههدام ايمههداداع مههن الب ههزسط  ن عالغههرب األعرعهههي خههرل نتههرة الحصههارف عخلهههو 
األراضههي المجههاعرة ألسطاكيههة مههن األبههواعف ا داد البههءس عاأل ههى ستيجههة المجاعههاع ال ههديدةف 

ل مرتلههف أسههوا  النباتههاع عاألع ههاب عأكههل ح ههث اضههطر بسههي كب ههر مههن الصههل ب  ن إلههى أكهه 
لحوم الر ول عالحم ر عالدعاب عحتى الكرب عالووار ف "  ل أكثر من هذا أكل ال وراة مههن 

 .80الحبوب التي عجدعها ني رعث المواشي"   عرجلود الح واساع عهذ
ععمههل األرمهههن عالسهههر ام علههى تهههأم ن بعهههض األبهههواع للمعسههكر الصهههل بي نأخهههذعا نهههي "     

بحههث ب هههكل دب ههه  عههن الومههه  عاألطعمهههة كههي ا هههترعساا ع بعثهههوا  اهها إلهههى المعسهههكر الهههذ  ال
 .81است رع  يك المجاعة ال ديدة "

عكاسههت  دااههة الحصههار نههي شههار ت ههر ن األعل عهههو شههار  دااههة نصههل ال ههتاة نههي  ههرد     
 ال ههامف عهايضههانة إلههى عبههو  مدينههة أسطاكيههة علههى مورهههة مههن البحههر المتو ههع عرضههاا إلههى

موجهههاع  هههرد ععا هههل مهههن األمطهههار سهههت  عنهههك " عبهههد تمزبهههت خيهههاماي عهل هههت عتع نهههت بسهههبب 
 .82ا تمرار هطول األمطار"
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موجة المجاعةف عهرعدة الجوف عطول نترة الحصار أدى إلههى ت ههابي األ مههة نههي المعسههكر     
الصهههل بيف عتمثهههل بلهههك  ونهههاة عهههدد كب هههر مهههن الموهههاتل ن عالعامهههة ع لهههى س هههوة ال وضهههى  ههه ن 

مواتل نف عداههور االعتراضههاع هنهها عهنههاكف كمهها عداههرع دعههواع ل ههك الحصههارف  ههل عأشههد ال
مههن بلههك  ههدأع تظاههر حالههة هههرعب مههن المعسههكر الصههل بي عكههام علههى رأس الاههاره ن علههيي 

 .83النجار عهطرس النا ك أحد أكبر دعاة الحرعب الصل بية
ا عنهههد بطهههرس النا هههكف ال شهههك أم هرعهامههها يءكهههد عهههدم عجهههود البعهههد الهههديني عال  هههيم      

عهرعهاما ألح   امهها الرههز  عالعههارف ععنههدما ك ههف أمههر هرعهامهها خههاف  و يموسههد أم يههءثر 
هرعهاما على معنو اع الجيب الصل بي عأمههر تنكر ههد باللحههاق  امهها ع لوههاة القههبض عل امههاف 
عبهههد تمكهههن تنكر هههد بال عهههل مهههن إلوهههاة القهههبض عل امههها " نوطعههها علهههى س سههه اما العاهههد بهههالتزام 

الطاعههةف عأبسههما لههك األامههام المغلظههة بأسامهها  ههوف اعههودام طواايههة إلههى المعسههكر عأسامهها ب
 .84 يعتذرام لألمراة"

                                                                           ثههي ترلههى عههن متابعههة الحصههار  ههتي ن كوسههت  لههوا عأبحههر عا ههدا  إلههى نرسسهها " لوههد ترلههى     
بعههض رجالنهها عههن حصههار عظههيي ال ههدةف بعضههاي نعههل بلههك بسههبب ال ابههة عهعضههاي ستيجههة 

 .85آخرعم اسسحبوا خ ية الموع"الجبنف ع 
                                                                              ع ههذكر ا ههن األث ههر " نالههك أكثههر ال ههرس  موتهها ف علههو بوههوا علههى كثههرتاي التههي خرجههوا مناهها     

 .86لطبووا  رد اي رم"
يتضهه  مههن النصهه ن السههابو ن صههعوهة الحصههار عكثههرة عههدد الوتلههى مههن الصههل ب  ن ستيجههة    

ت هههرع نهههي صههه وف المعسهههكر الصهههل بيف المعهههارك السهههابوة مههها المسهههلم ن عالمجاعهههة التهههي اس
عخههوف بعههض الصههل ب  ن مههن المواعمههة التههي لووههها مههن المسههلم نف كمهها اظاههر عههدم صههدق 

 الرغبة ع خرل النية ني الوتال لدى بسي كب ر من الصلب  ن.
ني هههذه الظههرعف الصههعبة مههن تههار   الحملههة الصههل بية األعلههى أخههذ  و يموسههد بالمنههاعرة      

لل ههو  بإمههارة أسطاكيههة بعههد أم يههتي اال ههت رة عل اههاف عاأل ههباب التههي دعههت  و يموسههد للت ك ههر 
 ني هذا األمر تتمثل  ه:
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مال حب النورمام ب كل عام عهو يموسد ب ههكل خههال يس ههاة م ههار ا ا ههتيطاسية نههي شهه   1
  رد ال ام كما نعلوا ني إاطاليا عصولية.

                                                                             أ وة   بلدع ن أحد بادة الحملة الصل بية األعلى الذ  تمكن من تأ يد إمارة الرها.  2
 ك اةتك ني الوتال عندما تصدى للوواع اي رمية الوادمة من دم   عحلب.  3
 ني الجيب الصل بي كوسك أحد أبوى األمراة. نزلتكم  4
 ا تمر لعدة شاور.طول مدة الحصار الذ    5
  وة عضا المعسكر الصل بي الذ  اعاسي من المجاعة.  6
ك بإر ههههال منههههدعب عنههههك  هههه عههههدم م ههههاركة ايمبراطههههور الب زسطههههي بحصههههار أسطاكيههههة عاكت ا  7

 ال ترم المدم التي  وف يتي اال ت رة عل اا.
علتحو ههه  أهدانهههك نهههي إس هههاة إمهههارة للنورمهههام نهههي أسطاكيهههة  زعامتهههكف عضههها خطهههة علهههى     
 ور ن اثن ن:مح

المحههور األعل: الحصههول علههى موانوههة  عمههاة الحملههة الصههلبية األعلههى علههى مههن  عههرش     
                                                                               أسطاكية لك حههال  ههووطاا لههذلك " هههدد بالرح ههلف بهها ر  إم ال ههرف هههو الههذ  جعلههك يترههذ هههذا 
الوهههرارف ألسهههك رأى رجالهههك عخ ولهههك تمهههوع مهههن الجهههو ف  اد علهههى ههههذاف لوهههد أعضههه  أسهههك رجهههل 

ف " ع م عنههده ارتباطههاع كب ههرة 87دة عثرعتك ال رصية ال تك ي لحصار طو ل"إمكاساتك محدع 
                                                                          خاصههة بمملكتههك نههي إاطاليههاف عمههن ثههي ناههو  يسههحب جي ههك مههن الحصههار ع و ههل راجعهها  إلههى 

 .88إاطاليا" 
عههن س تههك باالسسههحاب أدى إلههى عبههو  الالهها عالرههوف نههي بلههوب  عمههاة  حههديث  و يموسههد    

 الحملة الصل بية من ساح ت ن:
األعلههى: إبا أعطههوا أسطاكيههة لبو يموسههد نسههوف ارسههرعم حصصههاي نههي أسطاكيههة الشههتراكاي 

 .89                                          جميعا  ني عملية الحصار الذ  ا تن ذ بواتاي 
اف نههإساي  ههوف ارسههرعم بههوة  و يموسههد الثاسيههة: إبا تههرك  و يموسههد الحصههار ععههاد إلههى إاطاليهه 

                                                                             العسكر ة التي تجلههت عاضههحة نههي جي ههك الكب ههر عأاضهها  خططههك الحرهيههة التههي اضههعاا عالتههي 
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الجاههود عالنكههرام ألرعاح الوتلههى الههذين  تضههياالحملههة الصههل بية ع  نتر هه أسوههذتاي عههدة مههراعف 
  وطوا حتى اآلمف عخسارة األموال عاألبواع التي أس وت إلى اآلم.

أدرك  عماة الحملة الصلبية أهمية كههر المههوب  نف لكههن اختههارعا الموبههف األعل عنضههلوا      
المصلحة العامة على مصلحتاي الراصة ععن التنا ل عههن حصصههاي نههي أسطاكيههةف أنضههل 
مهههن ن هههل الحملهههة الصهههل بيةف لهههذلك عملهههوا علهههى ا ترضهههاة  و يموسهههد عععهههده بهههأم لهههك عهههرش 

 أسطاكية حال  ووطاا   دهي.
تضهههه  مههههن موبههههف  و يموسههههد عت ضهههه لك المصههههلحة الراصههههة التههههي تجلههههت نههههي امتركههههك ي    

أسطاكيههههة علههههى المصههههلحة العامههههة للحملههههة الصههههل بية بأسههههك كههههام يههههدرك ايمتههههك نههههي المعسههههكر 
الصل بيف علي اكن ني برارة س سك ا كر ني العودة إلى إاطالياف نإسك ما جاة لحمااة الحجههي  

 سية.ع سما جاة لتحو   أطماعك اال تيطا
المحهههور الثهههاسي: عربهههة الصهههل ب  ن بايمبراطور هههة الب زسطيهههة ععلهههى أحقيهههة ايمبراطهههور      

بسمك  عمههاة الحملههة أالب زسطي ني امترك أسطاكية كوساا من أمركك السابوةف عاليم ن الذ  
 الصل بية بالتبعية للمبراطور الب زسطي عتسليي أسطاكية لك.

نههههي عمليههههة حصههههار أسطاكيههههة نههههي السههههر ة التههههي أر ههههلاا  لوههههد تمثههههل الوجههههود الب زسطههههي    
ايمبراطههور الب زسطههي بقيههادة تاتي ههوشف نعمههل  و يموسههد علههى الههترل  منههكف عهههدأ با ههت زا ه 

ف عا تغل خبر خرع  أم ر الموصل كرهوبا ل ك الحصار عن أسطاكيةف " نود أ ههد  خطههة 90
أم أ ههوح لههك بسههرف ألسههي أجههد  شههيطاسية يبعههاد تاتي ههوش طواايههةف نوههد دسهها منههك عبههال:  ههود 

                                                                           س سي مسءعال  عن  ههرمتك لوههد عصههل تور ههر مههزع  جههدا  إلههى مسههاما األمههراةف بههأم السههلطام 
بعههث  اههءالة الرجههال مههن نر ههام خرا ههام ضههدساف  نههاة علههى طلههب مههن ايمبراطههورف ع عتوههد 

ف عنكههر                                                                              األمههراة بصههحة هههذه الرعااههةف عهههي لاههذا يتهه.مرعم لوتلههك..... نههاختر مهها تههراه م  ههدا  لههك
 .91بأمر حياتك عحياة رجالك"

                                                                    لود عضا  و يموسد تاتي وش ني عضا صعب جههدا  ال احسههد عليههكف  يجههب عليههك اآلم      
االختيههههار  هههه ن البوههههاة نههههي المعسههههكر الصههههل بي عاال ههههتمرار نههههي حصههههار أسطاكيههههة عتحمههههل 
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ة                                                                             المههههءامراع ضههههده التههههي رهمهههها تكل ههههك حياتههههك أع أم ينسههههحب ع و ههههل راجعهههها  إلههههى الوسههههطنط ني
 عاصمة ايمبراطور ة الب زسطية لأل باب اآلتية:

 العالية   ن الصل ب  ن. منزلتكالح اظ على حياتك عحياة رجالك ألسك يدرك بوة  و يموسد ع   1
 الشتداد المجاعة التي حلت بالمعسكر الصل بي.  2
 لطول مدة الحصار.  3
لوضهها ايمبراطههور الب زسطههي بصههورة الوضههاف عمهها يههد ره  و يموسههد مههن مههءامراع لرس ههراد   4

 بعرش أسطاكية.
" لذلك تادر المنطوههة عركههب هههو عرجالههك الرعمههام السهه ن الرا ههية نههي مرنههأ السههو داةف عأبحههر 

 .92إلى ببرل"
عههههذلك  عهكهههذا تحوههه  ههههدف  و يموسهههد نهههي إبعهههاد ايمبراطور هههة الب زسطيهههة عهههن أسطاكيهههةف    

نودع ايمبراطور ة الب زسطية حواا الواسوسي ني امترك أسطاكيةف باسسحاب با ههدها تاتي ههوش 
 عن حصار أسطاكية طوااية ببل  ووطاا   د الصل ب  ن.

 
 
 
 سقوط أنطاكية: 5

ح نمههههههها بهههههههدم الصهههههههل ب وم إلهههههههى الم هههههههرق العرههههههههي اي هههههههرميف كهههههههام الصهههههههرا   ههههههه ن      
ال هههههاطم  ن عالسهههههرجوة علهههههى أشهههههدهف نال هههههاطم وم عهههههرب عالسهههههرجوة أتهههههراكف عال هههههاطم وم 
شهههههههيعة عالسهههههههرجوة مهههههههن أههههههههل السهههههههنة المعتهههههههرن ن عالهههههههداعم ن للررنهههههههة العبا هههههههيةف ع لهههههههى 

د ال هههههام مهههههن امتهههههداد س هههههوبهي جاسهههههب ترهههههوف ال هههههاطم  ن بعهههههد تو ههههها السهههههرجوة نهههههي  هههههر
علههههى معوههههل ال ههههاطم  ن نههههي مصههههرف لكههههن بمجههههية الصههههل ب  ن عتههههزعهي للم ههههرق العرهههههي 
اي ههههههرمي عهههههههز متاي لسههههههرجوة الههههههرعم عال ههههههام رأع الررنههههههة ال اطميههههههة متمثلههههههة  و  رههههههها 
األنضههههل  ههههن  هههههدر الجمههههاليف بصههههي  أمهههههل للههههترل  مههههن السهههههرجوة عا ههههترجا  جنهههههوب 
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 سههههك إاجههههاد ناصههههل دامههههوتراني   ههههناي عههههه ن السههههرجوة متمثههههل  ههههرد ال ههههامف عنههههي الوبههههت س
م أصههههحاب مصههههر مههههن العلههههو  ن لمهههها رأعا بههههوة الدعلههههة أبالصههههل ب  نف ع ههههذكر ا ههههن األث ههههر" 

السههههههلجواية عتمكناهههههها عا ههههههت رةها علههههههى  ههههههرد ال ههههههام إلههههههى تههههههزة علههههههي يبهههههه    ههههههناي عههههههه ن 
الرههههههرع  إلههههههى مصههههههر عالاههههههة أخههههههرى ..... نرههههههانوا عأر ههههههلوا إلههههههى ال ههههههرس  يههههههدعوساي إلههههههى 

 .93ال ام ليملكوه ع كوم   ناي عه ن المسلم ن وهللا أعلي"

ع هههههذكر المهههههءرج ر مهههههوم د  ج هههههل المرانههههه  للحملهههههة الصهههههل بية األعلهههههى " عكهههههام ر هههههل     
ملههههههك مصههههههر موجههههههودين لههههههدينا ..... عتحههههههدثوا عههههههن األعمههههههال الممتهههههها ة التههههههي اوههههههوم  اهههههها 

نهههههها  ر ههههههلنا معاههههههي عكل نههههههاهي ملكاههههههي للمسههههههح  ن المصههههههر  ن علحجاجنههههههاف عهنههههههاة عليههههههك بحث
 .94بالدخول ني صل  عد  معاي "

يتضهههههه  مههههههن حههههههديث ر مههههههوم رغبههههههة األنضههههههل نههههههي ا ههههههتغرل الههههههرابع الههههههديني  ههههههه ن      
المسهههههههح  ن األابهههههههاط نهههههههي مصهههههههر عالصهههههههل ب  ن إلهههههههى جاسهههههههب تعاهههههههدهي بحمااهههههههة الحجههههههها  
الصهههههل ب  ن نهههههي   هههههت الموهههههدسف ععوهههههد حلهههههف معاهههههي نهههههي حرههههههك ضهههههد السهههههرجوةف نأر هههههل 

كههههاسوم   هـــــ 491جتمعههههت  زعمههههاة الصههههل ب  ن أمههههام أ ههههوار أسطاكيههههة نههههي سصهههه ر هههه ارة ا
                                                  عرضت عل اي م رععا  للتحالف تضمن البنود اآلتية:م1098الثاسي 

 ين رد الصل ب وم بحكي أسطاكية عشمالي  رد ال ام. .1
 .95تحت   مصر  ب ت المودس عجنوهي  رد ال ام .2
                                                                  ا سههههههم  للحجهههههها  الصههههههل ب  ن  ز ههههههارة األمههههههاكن المود ههههههة نههههههي نلسههههههط نف عتكههههههوم لاههههههي  .3

                                                                          الحر هههههة الكاملهههههة نهههههي أداة شهههههعا رهي الدينيهههههة علهههههى أال تز هههههد مهههههدة ابهههههامتاي ن اههههها شههههههارا  
 .96                             عاحدا ف عأال يدخلوها بس وناي  

 .97يتعاعم الطرنام ني الوضاة على السرجوة   .4

ناههههي ال ههههاطم  ن لحقيقيهههههة سوااهههها عأطمههههها   إم تحل ههههل  نههههود االت هههههاق يههههدل علههههى عهههههدم      
الصههههههل ب  ن نههههههي السههههههيطرة علههههههى الم ههههههرق العرهههههههي اي ههههههرمي ب ههههههكل عههههههام ععلههههههى   ههههههت 
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الموههههههدس ب ههههههكل خههههههالف عرهمهههههها ا ههههههتندعا نههههههي مههههههوب اي هههههههذا إلههههههى أم الحملههههههة الصههههههل بية 
الهههههذ  تغلغهههههل نهههههي عمههههه   98مجهههههرد حملهههههة   زسطيهههههة جديهههههدة ههههههدناا صهههههد المهههههد السهههههلجوبي

ي آ هههههههيا الصهههههههغرى بعهههههههد معركهههههههة مهههههههرب كهههههههردف أع إلهههههههى رغبهههههههة األراضهههههههي الب زسطيهههههههة نههههههه 
ايمبراطور هههههة الب زسطيهههههة با هههههتعادة أمركاههههها الودامهههههة نهههههي  هههههرد ال هههههام مثلمههههها حهههههدث نهههههي 
الوههههههرم الرابهههههها الاجههههههر   العاشههههههر المهههههه رد  عالسههههههيطرة علههههههى مدينههههههة أسطاكيههههههة ألهم تاهههههها 

 الدينية عاال تراتيجية.

 طمي:عكام من ستا   االت اق الصل بي ال ا     

ارت هههههههههها  الههههههههههرعح المعوسههههههههههة ب ههههههههههكل كب ههههههههههر بمجههههههههههية السهههههههههه ارة ال اطميههههههههههةف إب أدرك  -1
ف 99الصهههههل ب وم بهههههأساي يتعهههههاملوم مههههها أمهههههة ضههههها عةف هماههههها التملهههههك عالسهههههلطة عالثهههههرعة 

حالاههههههها األمهههههههد  هههههههن د حالاههههههها ال هههههههومف بعكهههههههد الصهههههههل ب  ن الهههههههذين سسهههههههوا خرنهههههههاتاي 
ب اآلم مهههههههن بهههههههوة المذهبيهههههههة عجمعهههههههتي المصهههههههلحة عاألههههههههدافف كمههههههها ههههههههو حهههههههال الغهههههههر 

 ععحدةف عحال المسلم ن من ت تت عضعف.

عبهههههههو  السهههههههرجوة  ههههههه ن نكهههههههي كماشهههههههةف الصهههههههل ب وم مهههههههن ال هههههههمال عال هههههههاطم وم مهههههههن  -2
 الجنوب مما  يكوم لك أثر  لبي ني تغلغل الصل ب  ن ني  رد ال ام.

أصهههههب  الصهههههل ب وم نهههههي مهههههأمن مهههههن الدعلهههههة ال اطميهههههةف عال  هههههيما البحر هههههة التهههههي كهههههام  -3
مكهههههن أم تولهههههب مهههههوا  ن الوهههههوى بمنههههها ايمهههههداد الصهههههل بي مهههههن البحهههههر عحمااهههههة مهههههن الم

  واحل  رد ال ام من الصل ب  ن.

إر هههههال السههههه ارة ال اطميهههههة ععوهههههدها االت هههههاق مههههها الصهههههل ب  نف اعنهههههي اعتهههههراف الدعلهههههة  -4
الغهههههها   ألر  المسههههههلم ن كمهههههها هههههههو حهههههههال  ،100ال اطميههههههة  اههههههذا الكيههههههام الصههههههل بي 

ب هههههت   هههه راع عتبهههههادل  علنهههها مههههها ههههرمية التهههههي اعترنههههت إبعههههض األسظمههههة العرهيهههههة عاي
  راد لوما ي ما الكيام الصا وسي الغاصب ألر  نلسط ن أع  
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ا هههههت اد الصهههههل ب وم مهههههن ههههههذا االت هههههاق  تح  هههههد بعهههههض الرصهههههوم ر ثمههههها يهههههتي االستاهههههاة  -5
مههههن حصهههههار أسطاكيهههههة عتثب هههههت الوجههههود الصهههههل بي نهههههي شهههههمال  ههههرد ال هههههامف عمهههههن ثهههههي 

 من ال اطم  ن. المودساستزا    ت 

عمههههل الصههههل ب وم بعههههد سجههههاح ات ههههاباي مهههها ال ههههاطم  ن علههههى  ههههث الطمأس نههههة لسههههرجوة  -6
اطمعههههههوم إال نههههههي ا ههههههترداد األمههههههاكن عالبلههههههدام التههههههي كاسههههههت تابعههههههة ال ههههههام بههههههأساي ال 

 .101للمبراطور ة الب زسطية ني الماضيف أ  الرها عأسطاكية عالرباية

                                                              كمهههههها عههههههاسى المعسههههههكر الصههههههل بي مههههههن المجاعههههههةف عههههههاسى أاضهههههها  المسههههههلموم داخههههههل       
 أسطاكيههههة مههههن المجاعههههة ستيجههههة طههههول نتههههرة الحصههههار الههههذ  ا ههههتمر لسههههبعة أشههههارف عن ههههل

النجهههههداع حلهههههب عدم ههههه  نهههههي نهههههك الحصهههههار عهههههن المدينهههههةف عس هههههاب المهههههءمف ع هههههرع  ا هههههن 
 .102                                                               الورسسي " عتر  عر الز ت عالمل ف عت ر بلكف عع د م  ني أسطاكية " 

بعههههد سجههههاح خطههههة  و يموسههههدف عتأكههههده أم أسطاكيههههة  ههههوف تههههءعل إليههههك حههههال  ههههووطااف     
أ  حههههه  للمطالبهههههة بأسطاكيهههههةف                      لهههههي يبههههه   للمبراطور هههههةنبعهههههد نهههههرار المنهههههدعب الب زسطهههههيف  

عموانوههههة األمههههراة الصههههل ب  ن با ههههتثناة ر موسههههد الههههذ  عانهههه   يمهههها بعههههد علههههى مههههن  أسطاكيههههة 
لبو يموسههههدف عمههههل الصههههل ب وم علههههى ت ههههديد الحصهههههار علههههى أسطاكيههههة  بنههههاة عههههدة بهههههر  " 
عكههههام رجالنهههها بههههد شهههه دعا أمههههام المدينههههة عههههدة بههههر ف ا ههههتردموها للقيههههام  اجمههههاع متعههههددة 

 .103رجالنا أثناةها أم اصدعا بكل بسالة األتراك"ا تطا   

خههههرل نتههههرة الحصههههار الطو لههههة لههههي توبههههف الوههههواع اي ههههرمية داخههههل مدينههههة أسطاكيههههة      
دنههههها بهههههادة الحملهههههة الصهههههل بية إلهههههى عوهههههد  مههههها عههههههوهجماتاههههها علهههههى المعسهههههكر الصهههههل بيف 

علههههى اجتمهههها  للت ههههاعر نههههي هههههذا األمههههر علت ههههديد الحصههههار " اجههههب عل نهههها ببههههل أم سوههههدم 
                                                                         حههههرب تههههود   رجالنهههها أم س هههه د حصههههنا  علههههى المحمههههرة الوابعههههة أمههههام المدينههههة ح ههههث يوجههههد 

 .104الجسر عمن هنا رهما تمكنا من تض    الحصار على عدعسا" 
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اعتههههاد أهههههل أسطاكيههههة علههههى دنههههن مواتههههاهي نههههي المحمههههرة الوابعههههة خلههههف الجسههههر أمههههام      
بهههههاب المدينهههههةف إال أم حوهههههد الصهههههل ب  ن عج هههههعاي إلهههههى الثهههههرعة عالمهههههالف دنعاهههههي إلهههههى سهههههبب 
الوبههههههور عاألضههههههرحة عبطهههههها رةعس المههههههوتى عالبحههههههث عمهههههها امكههههههن اال ههههههت ادة منههههههكف مههههههن 

 نههههههاة الحصههههههن " نههههههدمرعا جميههههههها  لبههههههاس ع ههههههرحف عاال ههههههت ادة مههههههن حجههههههارة الموبههههههرة نههههههي
                                                                     األضهههههرحة عسب هههههوها عطرحهههههوا مههههها كهههههام ن اههههها مهههههن جثهههههث بع هههههدا  ثهههههي جمعوهههههها عألووهههههها نهههههي 
خنهههههدق ح هههههرعه لاهههههاف كمههههها بطعهههههوا رةعس الوتلهههههى عحملوهههههها إلهههههى المعسهههههكرف ليعهههههرف الوهههههوم 
عهههههدد الوتلههههههىف هههههههذا عههههههدا عهههههن كميههههههة مههههههن الههههههرةعس حملوهههههها علههههههى أرهعههههههة مههههههن الر ههههههول 

 .105" العا دة إلى ر ل صاحب مصر

ايههههام الصههههل ب  ن  اههههذا ال عههههل ال ههههنيا مههههن سههههبب الوبههههور عبطهههها رةعس المههههوتى يههههدل      
علههههههى حوههههههدهي عرتبهههههههتاي نههههههي االستوهههههههام مههههههن المههههههوتى ألساهههههههي عجههههههزعا عهههههههن االستوههههههام مهههههههن 
األحيههههههاة عاال ههههههت رة علههههههى أسطاكيههههههةف عمههههههوب اي هههههههذا يههههههذكرسا بموبههههههف الجههههههزار ال رسسههههههي 

ا عضههههها رجلهههههك الوهههههذرة علهههههى ضهههههر   بعهههههد احترلهههههك لدم ههههه ف عنهههههدمم 1920تهههههورع عهههههام 
                                                       البطل صرح الدين األيوهي مراطبا  أااه بوولاا ها بد عدسا.

ستيجههههة نتههههرة الحصههههار الطو لههههةف عمهههها تعههههر  لههههك الصههههل ب وم مههههن مجاعههههة عأمههههرا ف     
عصههههههلت  ههههههه ن مههههههن مدينهههههههة جنهههههههوة اياطاليههههههة م هههههههحوسة بالمحههههههاره ن عالماند ههههههه ن عالهههههههزاد 

ال هههههور  هههههار  ر موسهههههد عهو يموسهههههد بالتوجهههههك إلهههههى  عالعتهههههادف نعمهههههت ال رحهههههة س و هههههايف ععلهههههى
م نهههههاة السهههههو داة ال هههههتقبال الجنهههههو  نف علر هههههتعاسة  اهههههي نهههههي ت ههههه  د الحصهههههن نهههههوق تههههههل 

 106المحمرة 

بعهههههد ن هههههل سجهههههداع حلهههههب عدم ههههه  نهههههي نهههههك الحصهههههار عهههههن أسطاكيهههههةف طلهههههب اهههههاتي     
 هههههيام النجهههههدة مهههههن  هههههلطام السهههههرجوة  ركيهههههارعق عصهههههاحب الموصهههههل كرهوبهههههاف عهال عهههههل 

كرهوبهههههها الطلههههههبف ع حههههههف بجي ههههههك باتجههههههاه إمههههههارة الرههههههها الصههههههل بية عحاصههههههرها لمههههههدة  لبههههههى
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                                                                         شههههار تور بهههها ف عبلههههك لرونههههك أم اوههههوم صههههاحباا  لههههدع ن بههههالاجوم علههههى الموصههههل نههههي نتههههرة 
 غياب كرهوبا عناا.

أدرك  و يموسهههههد أم عصهههههول كرهوبههههها إلهههههى أسطاكيهههههة اعنهههههي ساااهههههة الحصهههههارف عضهههههيا      
 ن الوههههواعف عتملمههههل المعسههههكر الصههههل بي مههههن طههههول مههههدة                              الجاههههودف سظههههرا  لل ههههرق الكب ههههر  هههه 

الحصههههههارف عصههههههعوهة ابتحههههههام أ ههههههوار المدينههههههة لمناعههههههة حصههههههوساا عا ههههههتماتت أهلاهههههها نههههههي 
 .107الدنا  عنااف لذلك عمل على أخذها بالح لة عالت.مر

لوهههههههد ا هههههههتغل  و يموسهههههههد الترك بهههههههة السهههههههكاسية المتعهههههههددة األجنهههههههاس عاألداهههههههامف عج ههههههها     
المهههههالف عال  هههههيما مهههههن األرمهههههنف الهههههذين بهههههدموا خهههههدماع عظيمهههههة بعههههض الن هههههوس للسهههههلطة ع 

للصههههههههل ب  ن نههههههههي الرهههههههههاف  تسههههههههليماي المدينههههههههة للصههههههههل ب  نف عامههههههههداد المعسههههههههكر الصههههههههل بي 
 بالمءم.

لوههههد تمكهههههن مههههن إجهههههراة مرا ههههرع مههههها أحههههد بهههههادة اههههاتي  هههههيام مههههن األرمهههههن يهههههدعى      
بمودتههههك ع منيهههههك  اهههههاف ن ههههرع  " عكهههههام  و يموسههههد يلهههههوح لههههك نهههههي الر ههههها ل المتبادلههههة   نامههههها 

 هههههامية إم ههههههو اعتنههههه  المسهههههيحيةف عراح امنيهههههك بال هههههرف العظهههههيي عالثهههههراة  منزلهههههةعععهههههده ب
ف ع ههههذكر ا ههههن األث ههههر 108الكب ههههرف نوثهههه  ن ههههرع   تلههههك الوعههههودف عركههههن إلههههى تلههههك األبههههوال " 

أم الصهههههل ب  ن " را هههههلوا أحهههههد المسهههههتح ظ ن لأل هههههرا  عههههههو  راد اعهههههرف  هههههرع  عههههههذلوا لهههههك 
 .109                                             ماال  عابطاعا  عكام يتولى ح    ر  يلي الواد " 

عكهههههام ن هههههرع  يتهههههولى ايهههههادة الوهههههواع المرابطهههههة نهههههي  هههههر  األختههههه ن ال هههههقيوت ن الهههههذ       
ة المطهههههل علهههههى الرهههههار ف عالهههههذ  ا هههههرف علهههههى مههههها يليهههههك مهههههن بطههههها ف مهههههن  هههههور المدينههههه 

 .110يواجك تنكر د ا ن أخت  و يموسد 

بعههههد أم أطمههههأم  و يموسههههد مههههن إمكاسيههههة دخههههول المدينههههةف عمههههل علههههى تأك ههههد موانوههههة      
                                                                       الوهههههههادة عاألمهههههههراة الصهههههههلب  ن علهههههههى منحهههههههك أسطاكيهههههههةف نجمعاهههههههي عخهههههههاطباي بههههههها ر  " نلعلهههههههك 
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                       جميعهههها ف نههههإم مكنتههههك إحههههدى يرضههههيكي ع  ههههرنكي أم يتطههههو  أحههههدسا ن رشهههه  س سههههك ع توههههدمنا 
الو ههههههها ل أع  راعتهههههههك مهههههههن اال هههههههت رة علهههههههى المدينهههههههةف أع مااجمتاههههههها بم هههههههرده أع بمعوسهههههههة 

 .111األخر نف اجمعنا الرأ  على أم سملكك إااها " 

إال أم األمهههههراة عالوهههههادة الصهههههل ب  ن لهههههي اوبلهههههوا بعهههههر   و يموسهههههد إال بعهههههد تأكهههههد خبهههههر      
" إبا بهههههدر لبو يموسهههههد اال هههههت رة علهههههى المدينههههههة  خهههههرع  كرهوبههههها باتجهههههاه أسطاكيهههههةف عبههههههالوا

عحههههده أع بمعوسهههههة اآلخهههههر نف عل نهههها أم سسهههههلماا لهههههك عهههههن ط ههههب خهههههاطرف م هههههترط ن عليهههههك 
الونهههههاة بعاودسههههها مههههها ايمبراطهههههور نهههههي المسهههههاعدة علهههههى رد المدينهههههة إليهههههك إبا بهههههدم لنجهههههدتنا 

 .112 ن سك" 

ن هههههههرع  ا نههههههههك  لوهههههههد تضهههههههمن االت هههههههاق  ههههههه ن  و يموسههههههههد عن هههههههرع  األرمنهههههههي أم ير هههههههل    
                                                    عبلههههك تأك ههههدا  علههههى أسههههك  ههههوف يدخلههههك المدينههههة علههههن اغههههدر بههههكف  ،113لبو يموسههههد كره نههههة 

                                                                          عأاضهههها  تضههههمن االت ههههاق أم ارههههر   و يموسههههد بوههههواع الصههههل ب  ن باتجههههاه ال ههههرق للوههههاة مهههها 
بههههواع كرهوبههههاف  اههههدف خههههدا  بههههواع أسطاكيههههة  يرلههههدعا إلههههى الراحههههةف عمههههن ثههههي اعههههود بوواتههههك 

عهنههههها اوهههههوم ن هههههرع   توهههههداي المسهههههاعدة 114يهههههة عال هههههمالية الغرهيهههههة إلهههههى جاهههههة األ هههههوار الغره
 للصل ب  ن لدخول المدينة عن طرق السرلي عالحبال.

عهال عههههههل جمهههههها  و يموسههههههد بههههههواع ال ر ههههههام نههههههي السههههههالف عأخههههههذعا بههههههالزحف عالحركههههههة     
                                                                           طههههوال الل ههههلف عبب ههههل ال جههههر ابترهههههوا مههههن األ ههههرا  عصههههعدعا السههههرلي برابههههة السههههت ن رجههههر ف 

رعا علهههههى األ هههههرا  التهههههي اسهههههيطر عل اههههها ن هههههرع  عتعهههههالى هتهههههاف الصهههههل ب  ن " إساههههها عاست ههههه 
إرادة الههههرب " عهههههاجي الصههههل ب وم األ ههههرا  األخههههرى عبتلههههوا حام تاهههها " حتههههى كههههام مههههن  هههه ن 

ف عرنههههها الصهههههل ب وم رااهههههة  و يموسهههههد نهههههوق أ هههههرا  المدينهههههةف 115الوتلههههى أخهههههو ن هههههرع  س سهههههك "
صههههههل ب  ن " عبتلههههههوا كههههههل مههههههن صههههههادنوه نههههههي عنتحههههههوا أ ههههههواب المدينههههههةف نههههههدخلتاا جمههههههو  ال

ع هههههذكر ا هههههن الورسسهههههي " عأمههههها أسطاكيهههههة نوتهههههل  ،116طهههههر واي مهههههن التركمهههههام عالمسهههههلم ن "
 .117مناا عأ ر ع بي من الرجال عالنسوام عاألط ال ما ال يدركك حصر"
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لوههههد ت اجههههأ أهههههل أسطاكيههههة  ههههدخول الصههههل ب  نف نوتههههل مناهههها عههههدد كب ههههر مههههن الموههههاتل ن     
امهههههتألع شهههههعاب المدينهههههة عطرباتاههههها بجثهههههث الوتلهههههىف علهههههي يهههههتمكن عاحهههههد منههههها عاألههههههالي " ع 

عههههههذ يهههههدل علهههههى عح هههههية الوهههههواع  118مههههن السههههه ر نهههههي الطربهههههاع إال علهههههى جثهههههث الوتلههههى" 
الصههههل بية الههههذين ال ا ربههههوم  هههه ن رجههههل عط ههههل عشههههي  عامههههرأةف ع ههههدل علههههى حوههههدهي الههههدن ن 

  الههههذ  تتعههههر  لههههك تجههههاه المسههههلم نف كمهههها هههههو الحههههال الوصههههف الجههههو  عاالجتيههههاح البههههر 
 دعل العالي اي رمي من ببل الغرب الذ  ال ا رق   ن مواتل عمدسي.

لههههي اكههههن  و هههها أهههههل أسطاكيههههة الههههذين  ههههلموا مههههن الوتههههل إال ال ههههرار إلههههى بلعههههة أسطاكيههههة     
نهههههي حهههههه ن 119عالتحصهههههن  اههههها " عهههههههرب إلهههههى الولعهههههة توههههههدير ثرثهههههة آالف تحصهههههنوا  اهههههها "

تمكهههههن بسهههههي آخهههههر مهههههن الاهههههرعب خهههههار  مدينهههههة أسطاكيهههههةف عمهههههناي أم رهههههها اهههههاتي  هههههيامف 
ب مهههههن معهههههرة مصهههههر نف  هههههوع الهههههذ  ههههههرب مههههها بعهههههض رجالهههههكف عأثنهههههاة ههههههرعهاي " بهههههالور 

عههههههن نر ههههههك عههههههن األر  نحملههههههك بعههههههض أصههههههحابك عاركبههههههوه ف نلههههههي يثبههههههت علههههههى داهههههههر 
نهههههي حههههه ن يهههههذكر ا هههههن األث هههههر " نل هههههدة  ،120ال هههههرسف ععهههههاعد ع هههههوعف نمهههههاع رحمهههههك هللا "

                                                                   مههههها لحههههه  بهههههك  هههههوع عهههههن نر هههههك مغ هههههيا  عليهههههكف نلهههههي  هههههوع إلهههههى األر  أراد أصهههههحابك أم 
مهههههوعف نتركهههههوه ع هههههارعا عنهههههكف عاجتههههها  بهههههك يركبهههههك ف نلهههههي اكهههههن  يهههههك مسهههههكةف بهههههد بهههههارب ال

إسسهههههام أرمنهههههي كهههههام اوطههههها الحطهههههب عههههههو بههههه.خر رمههههه  نوتلهههههك عأخهههههذ رأ هههههك عحملهههههك إلهههههى 
 .121ال رس  بأسطاكية "

ع ههههذكر نولت ههههر" أمهههها اههههاتي  ههههيام أم ههههر أسطاكيههههة نوههههد هههههرب مناهههها عصههههادنك بعههههض      
امهههههة مهههههن ال رحههههه ن األرمهههههنف نوطعهههههوا رأ هههههك عأحضهههههرعه بالحهههههال إلهههههى ال رسجهههههةف عشهههههر  الع

 .122رجالنا باال ت رة على كل ما عبعت عليك أيدهي ني الطرباع عالب وع" 

                                                                 لههههههي اكهههههههن اهههههههاتي  هههههههيام كهههههههأ  با هههههههدف نوهههههههد كهههههههام با هههههههدا  مرططههههههها  عسهههههههكر ا  بارعههههههها ف      
                                                                     مرلصههههههها  لدينهههههههك عههههههههردهف حصهههههههن المدينهههههههة عشهههههههحذها بهههههههالمءم عالعتهههههههادف علهههههههي استسهههههههلي أع 

ل نتهههههرة الحصهههههار لهههههي تضهههههعف ياهههههادمف رتهههههي مهههههرعر  هههههبعة أشهههههار علهههههى الحصهههههارف عخهههههر
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عز متههههههكف نا ههههههتمر نههههههي شههههههن الاجمههههههاع مههههههن داخههههههل المدينههههههة ضههههههد الصههههههل ب  نف عطلههههههب 
النجههههداع ععضهههها الرطههههع ععوههههد التحال ههههاع مهههها األمههههراة المسههههلم ن خارجاههههاف عكههههام مههههن 
الممكههههن أم تصههههمد المدينههههة أكثههههر لههههوال الرياسههههة التههههي بههههام  اهههها ن ههههرع  األرمنههههيف عال شههههك 

 اجعههههههههة للمسههههههههلم ن ب ههههههههكل عههههههههام عليههههههههاتي  ههههههههيام ب ههههههههكل أم  ههههههههووط المدينههههههههة كههههههههام كال
خههههالف ح ههههث أنودتههههك الرياسههههة التههههي أدع إلههههى  ههههووط المدينههههة عز متههههك عخههههارع بههههواهف عال 
 ههههههيما م هههههههاهد المجهههههها ر التهههههههي ارتكبتاهههههها عحهههههههوش الب ههههههر ة بحههههههه  أهههههههالي المدينهههههههةف علهههههههي 
                                                                يتحمهههههل مهههههها حصهههههلف نسههههههوع عهههههن جههههههواده مههههههرارا ف ناضهههههطر رجالههههههك إلهههههى تركههههههكف حتههههههى ال 

                                                        لصههههههههل ب وم جميعهههههههها ف عشههههههههاةع األبههههههههدار أم امههههههههوع شهههههههها دا  علههههههههى يههههههههد أحههههههههد يههههههههدركاي ا
ال رحههههههه ن األرمهههههههنف الهههههههذ  بطههههههها رأ هههههههك عبدمهههههههك للصهههههههل ب  ن الهههههههذين ا هههههههتردموه  اههههههههدف 
إضهههههعاف عز مهههههة موهههههاتلي حاميهههههة الولعهههههة ع جبهههههارهي علهههههى اال تسهههههرم ف عهكهههههذا "  هههههوطت 

والي الثههههاسي                                                                أسطاكيههههة نههههي ال ههههوم الثالههههث مههههن شههههار حز ههههرامف عكاسههههت هههههدنا  للاجههههوم مههههن حهههه 
 .123عالع ر ن من شار ت ر ن األعل من العام الماضي"

 حملة كربوقا: 6

دنعهههههت أخبههههههار عصههههههول االجتيههههههاح الصههههههل بي للم ههههههرق العرهههههههي اي ههههههرميف ععصههههههول     
كتههههههههب اال ههههههههتنجاد مههههههههن اههههههههاتي  ههههههههيام للسههههههههلطام السههههههههلجوبي  ركيههههههههارعق إلههههههههى إصههههههههدار 
األعامههههههههر بههههههههالررع  بالتصههههههههد  لاههههههههي " ععردع كتههههههههب السههههههههلطام  ركيههههههههارعق إلههههههههى جميهههههههها 

ف تمكهههههناي مهههههن علوهههههد كهههههام مهههههن ستههههها   خياسهههههة ن هههههرع  للصهههههل ب  ن ،124األمهههههراة بهههههالررع " 
اال ههههههت رة علههههههى أسطاكيههههههة بسههههههاولةف عمههههههن جاههههههة أخههههههرى جنبههههههتاي ابتحاماهههههها بههههههالووةف لههههههذا 

خاصههههة عأم كرهوبههههها كههههام نههههي طر وهههههك ، 125بو ههههت ا ههههتحكاماتاا عأ راجاهههها عأ هههههوارها بو ههههة 
 إلى أسطاكية.

                                                                  كهههههام كرهوبههههها مهههههن أبهههههوى األمهههههراة السهههههرجوةف عأكثهههههرهي س هههههاطا ف كهههههام احكهههههي منطوهههههة     
الثهههههراةف ع تمتههههها  ثوهههههة السهههههلطام السهههههلجوبي  ركيهههههارعقف ععنهههههدما تلوهههههى الموصهههههل الوا هههههعة 
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طلههههههب اههههههاتي  ههههههيام يسوههههههاب أسطاكيههههههةف أعلههههههن التعبئههههههة العامههههههة نههههههي جي ههههههكف عطلههههههب مههههههن 
األمههههههراة السههههههرجوة نههههههي الجز ههههههرة عال ههههههام اال ههههههتعداد لرسضههههههمام إليههههههكف عكههههههام الصههههههل ب وم 

األم هههههر  لهههههدع نف   زعامهههههة126ببهههههل بلهههههك بهههههد سجحهههههوا نهههههي تأ هههههيد إمهههههارة الرهههههها الصهههههل بية 
نعهههههههزم كرهوبههههههها علهههههههى مااجمتاههههههها  اهههههههدف حمااهههههههة الموصهههههههل مهههههههن خطرهههههههها أثنهههههههاة ايامهههههههك 
بههههههالزحف باتجههههههاه أسطاكيههههههةف إال أسههههههك ن ههههههل نههههههي اال ههههههت رة عل اهههههها ل ههههههدة تحصهههههه ناا عألم 

 تالبية  كاساا من األرمن الذين باعموا بقيادة  لدع ن.

علقيهههههام الصهههههل ب  ن  ت هههههديد بعهههههد أم اهههههأس كرهوبههههها ع دراكهههههك صهههههعوهة اال هههههت رة عل اهههههاف    
                                                                      الحصهههههار علهههههى أسطاكيهههههة بهههههرر الزحهههههف باتجهههههاه أسطاكيهههههة " عأع و هههههت مسههههه رة ههههههذا الجهههههيب 
موههههدار ثرثههههة أ هههها يا أمههههام مدينههههة الرههههها التههههي كههههام املكاهههها آسههههذاك  لههههدع نف عهعههههدما أخ هههه  

 ،127نهههههي اال هههههت رة عل اهههههاف  هههههار   زح هههههك سحهههههو أسطاكيهههههة ألسجهههههاد األم هههههر اهههههاتي  هههههيام"
ضهههههها  عههههههدة أ هههههها يا نههههههي حصههههههاره للرهههههههاف لوالههههههها لتغ ههههههر الوضهههههها نههههههي علكههههههن بعههههههد أم أ

 أسطاكية.

عبهههههر كرهوبههههها بوواتهههههك ساهههههر ال هههههراع باتجهههههاه الغهههههرب ععسهههههكر نهههههي مهههههر  دا ههههه  شهههههمالي     
عاجتمعهههههههت معهههههههك عسهههههههاكر ال هههههههام تركاههههههها ععرهاههههههها  هههههههوى مهههههههن كهههههههام بحلهههههههب  "128حلهههههههب 

عاجتمههههههها معهههههههك دبهههههههاق  هههههههن تهههههههتب عطغتكههههههه ن أتابهههههههك عجنهههههههاح الدعلهههههههة صهههههههاحب حمههههههه  
 .130عت رهي من األمراة"129رم تاش صاحب  نجار ع ليمام  ن أرت  عأر  

لوههههههد التحهههههه  بكرهوبهههههها بههههههواع حمهههههه  عدم هههههه  ع ههههههنجار با ههههههتثناة رضههههههوام صههههههاحب     
حلهههههبف ع رجههههها السهههههبب نهههههي بلهههههك إلهههههى خرنهههههك مههههها أخيهههههك دبهههههاق صهههههاحب دم ههههه  ع لهههههى 
 خونههههك مههههن ضههههيا  حلههههب منههههك بوههههدعم كرهوبههههاف عكههههام عصهههههول بهههههواع كههههههرهوبا " بعههههد بلهههههك

  ثهرثة 
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أ  نهههههي ال هههههوم الرهههههامد مهههههن حز هههههرام س سهههههك  -مهههههن امهههههترك الصهههههلب  ن أسطاكيهههههة  -أاهههههام 
ف" عكاسهههههت حملتههههك ت هههههغل مسهههههاحة كب هههههرة ععسهههههكره 131حاصههههر المسهههههلموم حملهههههة الصهههههل ب"

 .132                                                           كب ر ن جدا  حتى ضاق  اي السال ال سي  الذ  توا  يك أسطاكية" 

جسههههر الحديههههد عا ههههتولى عليهههههكف عجههههرع مرا ههههرع   نههههك عههههه ن شهههههمد  هههههاجي كرهوبهههها     
الدعلههههة  ههههن اههههاتي  ههههيامف نطلههههب منههههك كرهوبهههها تسههههليي الولعههههة إلههههى أحههههد الثوههههاع مههههن رجالههههك 

ال شههههههك أم طلههههههب كرهوبهههههها تسههههههليي الولعههههههة ألحههههههد رجالههههههك  ،133يههههههدعى أحمههههههد  ههههههن مههههههرعام 
 ن كرهوبههههها اعهههههود إلهههههى رتبتهههههكف  تسهههههلي  مهههههام األمهههههورف ع لهههههى خطهههههة تهههههي االت هههههاق عل اههههها  ههههه 

عأحمههههههد  ههههههن مههههههرعامف  اههههههدف أم اكههههههوم الصههههههل ب  ن محاصههههههر ن مههههههن الههههههداخل مههههههن ببههههههل 
 حامية الولعة عمن الرار  بوواع كرهوبا.

بعههههد أم ا ههههتلي أحمههههد  ههههن مههههرعام ايههههادة الولعههههة بههههادر بههههالاجوم مههههن الممههههراع السههههر ة     
وا للولعهههههةف عتمكهههههن مهههههن اال هههههت رة علهههههى منطوهههههة مجهههههاعرة للولعهههههة لكهههههن الصهههههل ب وم تمكنههههه 

مههههن ا ههههتعادتااف نتراجهههها المسههههلموم إلههههى الولعههههةف ممهههها ك ههههف للصههههل ب  ن سوههههاط ضههههع ايف 
 نعملوا على   ادة التحص ناع  ادف عزل الولعة عن المدينة.

لوههههد ا ههههت اد الصههههل ب وم مههههن أ ههههوار عأ ههههرا  المدينههههة التههههي حالههههت دعم ابتحاماهههها ممهههها     
اهههها " أصههههبحت أسطاكيههههة دنهههها كرهوبهههها إلههههى إطبههههاق الحصههههار علههههى المدينههههة مههههن كههههل جاات

محاطهههههههة بكهههههههل سواح اههههههها بصهههههههورة لهههههههي اسهههههههتطا الصهههههههل ب وم المحاصهههههههر ن داخهههههههل أ هههههههوارها 
 .134مغادرتااف كما أعجزع من كام خارجاا عن دخولاا عالوصول إل اي" 

                                                                  كهههههام يترلهههههل عمليهههههاع الحصهههههار االشهههههتباكاع المتواصهههههلة  هههههواة  مهههههن داخهههههل المدينهههههة     
عال  هههههيما بالسهههههاام عالنبهههههال " أضهههههف إلهههههى أع مهههههن ببهههههل حاميهههههة الولعهههههة أع مهههههن خارجاهههههاف 

بههههههههد أساكههههههههت بههههههههوى الصههههههههل ب  ن  –داخلاهههههههها عخارجاهههههههها  –بلههههههههك االشههههههههتباكاع الموصههههههههولة 
عبهههههههد تمكنهههههههت بهههههههواع كرهوبههههههها نهههههههي أحهههههههد المهههههههراع مهههههههن ، 135"                      إسااكههههههها  نهههههههاق كهههههههل احتمهههههههال
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اال هههههت رة علهههههى أحهههههد األ هههههرا ف ح هههههث ا هههههتغلوا عتمهههههة الل هههههل عتسهههههلووا السهههههرلي عصهههههعدعا 
 م الصل ب  ن تمكنوا من احتواة الموبف  وصول المءا راع.إلى األ وار إال أ

إم الغنههههههها ي عاألبههههههههواع التههههههههي ا ههههههههتولى عل اههههههها الصههههههههل ب وم بعههههههههد احههههههههترهي المدينههههههههةف     
أخههههذع تن هههههذ عال  هههههيما عنهههههد ال وهههههراةف ع رجههههها السههههبب نهههههي بلهههههك إلهههههى بلهههههة األبهههههواع داخهههههل 

                  ما  كب ههههرا  مههههن هههههذه                                                          أسطاكيههههة ألساهههها كاسههههت محاصههههرة  ههههابوا  مههههن ببههههل الصههههل ب  نف عألم بسهههه 
األبهههههواع دهههههل نههههههي الولعهههههةف التههههههي بو هههههت خهههههار   ههههههيطرة الصهههههل ب  نف ع لههههههى حيهههههاة البههههههذج 
عالتهههههههرف التهههههههي عاشهههههههاا الصهههههههل ب وم نهههههههي األاهههههههام األعلهههههههى ال هههههههت ر اي علهههههههى أسطاكيهههههههة ف 
أضههههف إلههههى بلهههههك اسعههههدام عصهههههول النجههههداع إلههههى داخهههههل المدينههههة ستيجهههههة إحكههههام الحصهههههار 

اعهههههة " أمهههههها الرجهههههال الهههههذين كهههههاسوا مهههههن ببهههههل أشههههههداة عل اهههههاف ممههههها أدى إلهههههى است هههههار المج
العههههههزم أصههههههحاب البنيههههههة بع  بههههههأس شههههههديد .... نوههههههد  ههههههدعا عكههههههأساي أسصههههههاف مههههههوتى .... 

" ع ههههههاة  ف ع ههههههذكر المههههههءرج نولت ههههههر136                                        اجههههههرعم أس سههههههاي نههههههي ال ههههههوار  عالميههههههادين جههههههرا " 
عضههههها ال رسجهههههة علهههههي اعهههههودعا اطيوهههههوم تحمهههههل العهههههذاب أكثهههههر ممههههها نعلهههههواف ح هههههث لهههههي يبههههه  

أضهههههههف إلهههههههى بلهههههههك حالهههههههة الرهههههههوف عالرعهههههههب التهههههههي د هههههههت نهههههههي .137لهههههههدياي مههههههها اأكلوسهههههههك" 
س و هههههههاي ستيجهههههههة حصهههههههار كرهوبههههههها للمدينهههههههة " نلمههههههها  هههههههمعت ال هههههههرس  عظمهههههههت المصههههههه بة 

 .138عل اي عخانوا لما هي  يك من الوهن عبلة األبواع"  

إ اة هههههذه الظهههههرعف الوا هههههية تمكهههههن بعهههههض الصههههل ب  ن مهههههن ال هههههرار إلهههههى اي هههههكندرعسة     
علهههههى  هههههاحل البحهههههر المتو هههههعف عهنهههههاك التوهههههوا مههههها  هههههتي ن عرنابهههههك الهههههذ  ههههههرب مسهههههبوا 
بب ههههههل ا ههههههت رة الصههههههل ب  ن علههههههى أسطاكيههههههةف عجههههههرى تبههههههادل الحههههههديث عههههههن  ههههههوة عضهههههها 

يف عمهههههن ثهههههي ركبهههههوا السههههه ن الصهههههل ب  ن عهأساههههها ال شهههههك  هههههوف تكهههههوم الناااهههههة الحتميهههههة لاههههه 
عتوجاهههههوا إلهههههى ايمبراطور هههههة الب زسطيهههههة " عهعهههههد أم بلبهههههوا األمهههههر  يمههههها   هههههناي علهههههى شهههههتى 
عجوههههههك ركبهههههوا السههههه ن التهههههي كاسهههههت نهههههي الم نهههههاة معهههههدة لاهههههي ..... ح هههههث راحهههههوا يتوصهههههوم 

 .139أين اكوم ايمبراطورف عما ينو  أم ا علك "
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عالصههههل ب  ن علههههى تسههههليمك المههههدم التههههي  لوههههد تههههي االت ههههاق  هههه ن ايمبراطههههور الب زسطههههي     
كاسههههههت تابعههههههة لههههههك بمهههههها ن اهههههها أسطاكيههههههةف عأبسههههههي أمههههههراة الحملههههههة الصههههههل بية علههههههى االلتههههههزام 
 تسهههههههليي المهههههههدم للمبراطهههههههور الب زسطهههههههيف ح هههههههث اكت هههههههى ايمبراطهههههههور الب زسطهههههههي بإر هههههههال 
 ههههههر ة مههههههن الموههههههاتل ن علههههههى رأ ههههههاي الوا ههههههد تاتي ههههههوشف  اههههههدف م ههههههاركة الصههههههل ب  ن نههههههي 

                                                              كوم دل ر  لاي ع ستلي المدم التي  وف استولي عل اا الصل ب وم.بتالايف ع 

إال أم  و يموسههههههد تمكههههههن مههههههن الههههههترل  مههههههن الوا ههههههد الب زسطههههههي  ترو  ههههههك مههههههن اتاههههههام     
األمهههههراة الصههههههل ب  ن لههههههك بالرياسهههههةف ممهههههها دنهههههها الوا ههههههد الب زسطهههههي تاتي ههههههوش إلههههههى الاههههههرعب 

 من المعسكر الصل بي.

 زسطههههههي كههههههام يههههههدرك حقيوههههههة أطمهههههها   و يموسههههههد عرتبتههههههك الحقيوههههههة أم ايمبراطههههههور الب    
نهههههي إبعهههههاد ايمبراطور هههههة الب زسطيهههههة عهههههن أسطاكيهههههةف نهههههاهتي ايمبراطهههههور الب زسطهههههي  تهههههأم ن 
المسهههههاعداع عايمهههههداداع للصهههههل ب  نف نأر هههههل نهههههي البدااهههههة حملهههههة  اهههههدف تهههههأم ن الطر ههههه  

توهههههى إلههههى أسطاكيهههههةف عمهههههن ثهههههي  حههههف بجي هههههك باتجهههههاه أسطاكيهههههةف عنههههي منطوهههههة طر هههههوس ال
بمجموعههههة مههههن الصههههل ب  ن الاههههاره ن علههههى رأ ههههاي  ههههتي نف عجههههرى تبههههادل الحههههديث   ههههنايف 
ح هههههث عمهههههل  هههههتي ن علهههههى ترو ههههه  ايمبراطهههههور عههههههأم أسطاكيهههههة  هههههابطة ال محالهههههة   هههههد 
المسههههههلم نف عصههههههور لههههههك  ههههههوة عضهههههها الصههههههل ب  ن المحاصههههههر ن " عبههههههد علههههههي مههههههناي بههههههأم 

امههههههههام بههههههههأم االسايههههههههار ال رسجههههههههة أصههههههههبحوا نههههههههي حالههههههههة م ههههههههءعس مناههههههههاف عأكههههههههدعا لههههههههك باأل
 .140كامل"

عنههههههي تلههههههك األثنههههههاة عصههههههلت أسبههههههاة ت  ههههههد برههههههرع  المسههههههلم ن بجههههههيب كب ههههههر  اههههههدف      
 ههههههههح  بهههههههههواع ايمبراطهههههههههور الب زسطههههههههيف عالوضهههههههههاة علهههههههههى الصههههههههل ب  ن نهههههههههي أسطاكيهههههههههة " 
عاست هههههرع آسهههههذاك أباع هههههل عا هههههعة تحهههههدثت عهههههن هجهههههوم مرتوهههههب لح هههههود ال تحصهههههى مهههههن 

                                       هههههلطام خرا هههههام بهههههام  نهههههاة  علهههههى مههههها  هههههمعك مهههههن  عبلهههههك أم –أ  المسهههههلم ن  –البرا هههههرة 
أخبهههههار توجهههههك ايمبراطهههههور الكسههههه وس سحهههههو ال رسجهههههة ب يهههههة إمهههههدادهي عالت هههههر   عهههههنايف بهههههام 
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                                       ععمههههههل  ههههههتي ن علهههههههى ترو هههههه  ايمبراطههههههور بههههههها ر  " 141بإر ههههههال ..... بههههههواع ضهههههههرمة "
عاآلم نلعهههههل جرلهههههتكي تهههههرعم أم الر هههههر كهههههل الر هههههر نهههههي الرجهههههو  عمههههها كنهههههتي اعتزمتمهههههوه 

لوههههههد سجهههههه   ههههههتي ن نههههههي ترو هههههه  ايمبراطههههههور ع لوههههههاة  ،142زحههههههف علههههههى أسطاكيههههههة"مههههههن ال
الرعهههههب نهههههي بلبهههههك ممههههها جعلهههههك اعهههههدل عهههههن بهههههراره بهههههالزحف سحهههههو أسطاكيهههههةف ممههههها أدى إلهههههى 
حرمهههههههام الصهههههههل ب  ن مهههههههن المسهههههههاعدة األمهههههههر الهههههههذ  ادى إلهههههههى اسايهههههههار الهههههههرعح المعو ههههههههة 

 لدياي.

ك سحهههههههههو العاصهههههههههمة أمههههههههها  للمبراطهههههههههور الب زسطهههههههههيف نوهههههههههد بهههههههههرر االسسهههههههههحاب بجي ههههههههه     
الوسهههههطنط نيةف ألسهههههك أدرك مهههههن األخبهههههار التهههههي عصهههههلتك أساههههها  هههههابطة ال محهههههالف علرونهههههك 
مهههههن الح هههههود الضهههههرمة للمسهههههلم ن عتكهههههرار  ههههه نار و معركهههههة مربكهههههرد ممههههها  ههههه ءد  إلهههههى 
 هههههووط  سيقيهههههة عالوسهههههطنط نيةف عرهمههههها الوضهههههاة علهههههى ايمبراطور هههههة الب زسطيهههههة بالكامههههههلف 

مههههههها الصهههههههل ب  ن الهههههههذين اك هههههههدعم المهههههههءامراع ضهههههههد أضهههههههف إلهههههههى بلهههههههك عربتهههههههك السههههههه ئة 
ايمبراطور هههههة علهههههيد أخرهههههها المهههههءامرة ضهههههد تاتي هههههوشف لهههههذا " بهههههرر تحهههههت معطيهههههاع ههههههذه 
الظههههرعف أم اعلههههن للجميهههها خبههههر  حههههف المسههههلم ن عتههههي ايعههههرم نههههي الحههههال بههههأم علههههى 

 .143كل رجل عامرأة مغادرة المكام ببل عصولاي"

                                 لصههههل ب وم مههههن مهههه.س  عمجاعههههاع عاسايههههار نههههي س ههههد الوبههههت الههههذ  كههههام اعههههاسي منههههك ا   
س سههههي عترههههابل ايمبراطههههور الب زسطههههي عههههن سصههههرتايف لههههي اكههههن حههههال المسههههلم ن بأنضههههل 
مههههن بلههههكف نوههههد عجههههد الرههههرف منههههذ اللحظههههة األعلههههىف نوههههرر رضههههوام صههههاحب حلههههب عههههدم 
الم هههههاركة مههههها جهههههيب كرهوبههههها لررنهههههك مههههها أخيهههههك دبهههههاق صهههههاحب دم ههههه ف علترونهههههك مهههههن 

رهوبهههههاف علهههههي اكتهههههف رضهههههوام بعهههههدم الم هههههاركةف  هههههل عمهههههل استهههههزا  حلهههههب منهههههك مهههههن ببهههههل ك
 .144على مرا لة بعض األمراة التركمام ل ن رهي من كرهوبا 

تههههر بلههههك المعاملههههة السهههه ئة مههههن ببههههل كرهوبهههها ألمههههراة المسههههلم ن ممهههها أتضههههب األمههههراة     
                                                                     عدنعاهههههي إلهههههى الن هههههور منهههههكف بهههههال تعهههههالى " علهههههو كنهههههت نظههههها  تلهههههي  الولهههههب الس ضهههههوا مهههههن 
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ر ا ههههههن األث ههههههر " عأ ههههههاة كرهوبهههههها السهههههه رة  ههههههيمن معههههههك مههههههن المسههههههلم نف ف ع ههههههذك145حولههههههك"
عأتضههههههههب األمههههههههراة عتكبههههههههر علهههههههه اي.... نأتضههههههههباي بلههههههههك عأضههههههههمرعا لههههههههك نههههههههي أس سههههههههاي 

ف عهههههههذا أمههههههر صههههههعبف نمههههههن طبيعههههههة الههههههن د الب ههههههر ة أم تن ههههههر مههههههن التكبههههههر 146الغههههههدر"
 عاالحتوار.

ك عالعهههههههرب ههههههههذا بايضهههههههانة إلهههههههى أم جهههههههيب كرهوبههههههها يتكهههههههوم مهههههههن السهههههههرجوة األتهههههههرا    
الهههههههذين اشهههههههتركوا بوتهههههههال الصهههههههل ب  ن بقيهههههههادة عثهههههههاب  هههههههن محمهههههههودف ثهههههههي مههههههها لبهههههههث أم دب 
الرههههههرف  هههههه ن السهههههههرجوة عالعههههههرب " عجهههههههرع  هههههه ن األتهههههههراك عالعههههههرب الهههههههذين مهههههها عثهههههههاب 

 .147رة" نمنا

عبب هههههههل عصهههههههول الصهههههههل ب  نف كهههههههام الصهههههههرا  علهههههههى أشهههههههده  ههههههه ن السهههههههرجوة السهههههههنة      
عال ههههاطم  ن ال ههههيعةف الههههذين بههههد خسههههرعا  ههههرد ال ههههامف ممهههها دنعاههههي إلههههى إر ههههال  هههه ارة إلههههى 
الصهههههههل ب  ن نهههههههي أسطاكيهههههههةف ح هههههههث عوهههههههدعا معاهههههههي ات اايهههههههة تضهههههههمنت توسهههههههيي ال هههههههام إلهههههههى 

ة ال ههههههاطم  نف الههههههذين بسههههههم ن شههههههمالي تحههههههت  ههههههيطرة الصههههههل ب  ن عجنههههههوهي تحههههههت  ههههههيطر 
                                                                    ا هههههههتغلوا اس هههههههغال السهههههههرجوة بالتصهههههههد  للغهههههههزع الصهههههههل بيف عأر هههههههلوا جي ههههههها  تمكهههههههن مهههههههن 
اال ههههههت رة علههههههى   ههههههت الموههههههدسف ممهههههها أجبههههههر دبههههههاق صههههههاحب دم هههههه  علههههههى االسسههههههحاب 
عالتراجهههههها إلههههههى دم هههههه  مهههههها جنههههههاح الدعلههههههة صههههههاحب حمهههههه ف  اههههههدف مواجاههههههة التاديههههههد 

جههههيب كرهوبهههها ممهههها أدى إلههههى اسايههههار ال ههههاطمي لجنههههوب  ههههرد ال ههههامف عهكههههذا ت ههههرق معظههههي 
 الرعح المعنو ة لجي ك.

عنههههههههي دههههههههل هههههههههذه الظههههههههرعف الحالكههههههههة السههههههههوادف ال ههههههههديدة الظلمههههههههةف است ههههههههرع نهههههههههي     
المعسهههههههكر الصهههههههل بي المحاصهههههههرف  هههههههوادر األمهههههههلف نرنعهههههههت مهههههههن معنو هههههههاع الصهههههههل ب  نف 
ح هههههث  عهههههي أحهههههد الصهههههل ب  ن أسهههههك عجهههههد الحرههههههة المود هههههة التهههههي بتهههههل  اههههها السههههه د المسهههههي  

ك السهههههرم " عرعى رجهههههل الوصهههههة أل هههههوف لهههههي  هههههو ف عللكوسهههههت ر موسهههههدف علهههههي اصهههههدق عليههههه 
 .148األ وف هذه الحكااةف لكن الكوست أمل أم تكوم صحيحة" 
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ع هههههرع  ا هههههن األث هههههر نهههههي الكامهههههل نهههههي التهههههار   " عكهههههام معاهههههي راههههههب مطههههها  نههههه اي      
وسهههههة عكهههههام دا يهههههة مهههههن الرجهههههال نوهههههال لاهههههي إم المسهههههي  عليهههههك السهههههرم كهههههام لهههههك حرههههههة مدن

بال يسههههههام الههههههذ  بأسطاكيههههههة عهههههههو  نههههههاة عظههههههيي نههههههإم عجههههههدتموها نههههههإسكي تظ ههههههرعم ع م لههههههي 
ف ال شههههك أم 149تجههههدعها نههههالارك متحوهههه ف عكههههام بههههد دنههههن ببههههل بلههههك حرهههههة نههههي مكههههام" 

 ههههههما  الصههههههل ب  ن  اههههههذا الربههههههر  ههههههوف يههههههثل  صههههههدعرهي ع  رحاهههههها أامهههههها نههههههرحف عمهههههها أم 
هههههو رنهههها الههههرعح المعنو ههههة لههههدى  الوصههههة أتههههرب مههههن الريههههالف إال أم الاههههدف المههههراد مناهههها

الصهههههل ب  ن نههههههي دههههههل هههههههذه الظههههههرعف الوا هههههية التههههههي اعي ههههههوسااف " دههههههل النههههههاس اوا ههههههوم 
                                                               ههههههههههذه الظهههههههههرعف ت هههههههههر المحتملهههههههههة  هههههههههنة عع هههههههههر ن يومههههههههها  متتاليهههههههههةف أطمأسهههههههههت بعهههههههههدها 

 .150بلوهاي"

ال شهههههك أم معاسهههههاة كهههههل مهههههن المسهههههلم ن عالصهههههل ب  ن بهههههد عصهههههلت إلهههههى منتااههههههاف إب      
                                                                    أم الصهههههعوهاع عالم ههههههاكل التههههههي عههههههاسى مناهههههها المسههههههلموم بههههههد رنعههههههت أاضهههههها  مههههههن الههههههرعح 
المعنو هههههة للصهههههل ب  نف عههههههذا مههههها دنعاهههههي إلهههههى إر هههههال عنهههههد بقيهههههادة بطهههههرس النا هههههكف مههههها 

ا رأعا بلهههههك أر هههههلوا إلهههههى كرهوبههههها " نلمههههه  ،151أحهههههد المتهههههرجم ن اطلبهههههوم األمهههههام مهههههن كرهوبههههها
ف عهال عههههههل بههههههدم عنهههههد مههههههن الصههههههل ب  ن يرأ هههههك بطههههههرس النا ههههههك 152اطلبهههههوم منههههههك األمهههههام"

                                                                       الههههذ  اجتمهههها مهههها كرهوبهههها ععههههر  عليههههك " أم ترتههههار عاحههههدا  مههههن عههههدة ابتراحههههاع سضههههعاا 
أمامهههههكف عههههههي أم ترنههههها الحصهههههار عتنسهههههحب عتكهههههف عهههههن مضهههههااوة الصهههههل ب  نف نهههههإم لهههههي 

ثرثههههة أاههههام اكههههوم الحكههههي ن اهههها للسههههي    ننهههها عه ههههنكيف ع  ههههادة  ت عههههل أسههههذرساك بحههههرب بعههههد
علهههههى بلهههههك نهههههإم أردع تجنهههههب الصهههههدام  توهههههداي عهههههدد موبهههههول نهههههإساي ار رعسهههههك  ههههه ن عهههههدة 
                                                                            أمهههور ترتهههار مناههها عاحهههدا ف عههههي إمههها أم تلتوهههي  ن سهههك عجاههها  لوجهههك مههها عاحهههد مهههن بوادسههها 

شههههههيةف ع م  نههههههي مبههههههار ة ال اكههههههوم ن اهههههها  ههههههواكماف نههههههإم تغلههههههب ن اهههههها عليههههههك ملكههههههت كههههههل
هزمهههههههك رحلهههههههت عتركتنههههههها آمنههههههه نف عأمههههههها االبتهههههههراح الثهههههههاسي ناهههههههو أم ارهههههههر  بضهههههههعة مهههههههن 
نر هههههاسك اوهههههاتلوم بضهههههعة مهههههن نر هههههاسناف ع ال توا هههههل الجي هههههام بأجمعامههههها مهههههن الجهههههاسب  ن 

 .153ني معركة تورر المص ر"



 2019لعام      2العدد                                      مجلة بحوث جامعة إدلب       

233 

دم لكرهوبههههههاف يبهههههه ن أم الصههههههل ب  ن اضههههههعوم                                                                       إم تحل ههههههل مضههههههموم العههههههر  الههههههذ  بهههههه 
ف الوهههههوةف ناهههههي الهههههذين اوترحهههههوم ع طلبهههههوم مهههههن كرهوبههههها االختيهههههارف  ههههه ن أس سهههههاي نهههههي موبههههه 

شهههرعط تنا ههههبايف عالسههههبب نههههي بلهههك يرجهههها إلههههى رتبههههتاي نهههي إخ ههههاة ضههههع اي أمههههام العههههدعف 
 اههههدف تو يمههههك مههههدى بههههوة الصههههل ب  ن ال ههههيما أساههههي تصههههدعا لنجههههدة لدم هههه  عهعههههدها سجههههدة 

سههههههكر الصههههههل بي بعههههههد حلههههههبف عالسههههههبب الثههههههاسي يرجهههههها إلههههههى ارت هههههها  الههههههرعح المعنو ههههههة للمع
                                                                    بصههههههة الحرهههههههة المرترعههههههةف التههههههي  ههههههاهمت نههههههي توو ههههههة الصههههههل ب  ن عكههههههأم النصههههههر آع  ال 
                                                                   محالهههههةف عأاضههههها  سرحههههه  رغبهههههة الصهههههل ب  ن ب هههههك الحصهههههار عهههههناي عالرهههههرع  بهههههأ  شهههههكلف 
                                                                   ألم بوههههاةهي نههههي حالههههة الحصهههههار  ههههوف ا ضههههي إلههههى المجاعهههههة المحووههههةف ع ظاههههر أاضههههها  

اعتمههههد علههههى المبههههار ة ال رداههههة أع المطالبههههة ب ههههكل جلههههي رغبههههة الصههههل ب  ن بوتههههال م ههههرف 
بالتوهههههاة الجي ههههه ن مههههها بعضهههههاما الهههههبعضف يياهههههام كرهوبههههها برونهههههك مهههههن المبهههههار ةف عهاهههههدف 

 دنعك إلى التواة الجي امف للترل  من ع رع الحصار.

بعهههههد اطهههههر  كرهوبههههها علهههههى عهههههر  بطهههههرس النا هههههك عطر وتهههههك نهههههي الكهههههرمف عكهههههأساي      
                                     عاألر ف رنهههههههههض مطهههههههههالباي عرد بههههههههها ر  " ال امتلكهههههههههوم الوهههههههههوةف عههههههههههي أصهههههههههحاب الحههههههههه 

ف" عمههههها أدهههههن اههههها بطهههههرس الغهههههالي أم عضههههها  عما هههههك الههههههذين 154تررجهههههوم إال بالسهههههي " 
أر هههههلوك إلهههههي ال اسهههههم  لاهههههي باختيهههههار اختيهههههاراع بعرضهههههاا علهههههيف أع أم اعرضهههههوا علهههههي 
                                                                          اختيههههههارا  مع نهههههها  حسههههههب أهههههههوا اي ..... نابهههههههب األم إلههههههى هههههههءالة الوههههههادة األتبيههههههاة الههههههذين 

ك ..... عبهههههل لاههههههي إسنهههههي  هههههوف أ ههههههتبوي عنهههههد  مههههههناي كهههههل مهههههن هههههههي نهههههي  هههههههرة أعنهههههدع 
أمهههههها مهههههههن  -السههههههلطام السهههههههلجوبي –ال ههههههباب مههههههن الجهههههههيب ليكوسههههههوا نههههههي خدمهههههههة مههههههوال  

 ههههواهي نسههههوف أجعلاهههههي ساههههب السهههه وف كهههههأعراق ال ههههجر المتسههههابطةف حتهههههى ال يبوههههى مهههههن 
       دال  مههههههن يهههههذكر نههههه ايف علهههههوال أسهههههي آثهههههرع أم أتهههههركاي يربهههههوم المهههههوع بهههههالجو  الوا هههههي  ههههه 

بههههههتلاي بالسههههههي  لههههههدككت األ ههههههوار علهههههه اي منههههههذ  مههههههن بع ههههههدف عال ههههههتول ت علههههههى المدينههههههة 
 .155عنوة" 
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يتضههههههه  مهههههههن رد كرهوبههههههها علهههههههى عهههههههر  بطهههههههرس النا هههههههكف نامهههههههك لحقيوهههههههة عضههههههها      
الصهههههل ب  ن بهههههأساي نهههههي عضههههها ضهههههعي  ال امكهههههناي مهههههن ابتهههههراح الحلهههههول التهههههي تنا هههههبايف 

الصههههههل ب وم  ههههههنو  األبههههههواعف ال  ههههههيما                                         ع تضهههههه  أاضهههههها  أدراكههههههك للمجاعههههههة التههههههي اعاس اهههههها 
أم حاميهههههة الولعهههههة مههههها المسهههههلم ن عهالتهههههالي امكهههههن الاجهههههوم علهههههى الصهههههل ب  ن مهههههن داخهههههل 

 المدينة عخارجاا.

لوهههههد عضهههههها بطههههههرس األمهههههراة الصههههههل ب  ن نههههههي صههههههورة   ارتهههههك لكرهوبههههههاف علكههههههن  نههههههاة      
علههههههى توجاههههههاع بعههههههض األمههههههراة لههههههي اضهههههها العامههههههة نههههههي ت اصهههههه ل كههههههل مهههههها حههههههدثف  ههههههل 

علهههههههى المهههههههوجز أال " عههههههههو تصهههههههميي العهههههههدع علهههههههى الوتهههههههالف عأسهههههههك ينبغهههههههي علهههههههى  ابتصهههههههر
ف ح هههههههث عمهههههههل رجهههههههال 156الصهههههههل ب  ن أم اصهههههههرنوا كهههههههل اهتمهههههههاماي لر هههههههتعداد للحهههههههرب" 

الههههههدين المسههههههيحي علههههههى ت ههههههجيا النههههههاس علههههههى اال تبسههههههال نههههههي الوتههههههال ععههههههدم التاههههههاعمف 
ال  ههههيما التصههههد  عععههههدهي بغ ههههرام الههههذسوبف عبكههههرعهي باألاههههام الوا ههههية التههههي مههههرعا  اهههها ع 

كب ههههر نههههي ت ههههجيا عامههههة الصههههل ب  ن  أثههههروصههههة الحرهههههة ل عكههههاملنجههههداع حلههههب عدم هههه ف 
 على الوتال.

أخههههههذ الصههههههل ب وم نههههههي تنظههههههيي صهههههه وناي عتعبئههههههة بههههههواتايف عه ههههههءعا صهههههه وناي للوتههههههالف      
عرأعا أم أنضهههههل ع ههههه لة للهههههدنا  ههههههي الاجهههههومف معتمهههههدين علهههههى شهههههجاعة موهههههاتل اي ععلهههههى 

ن ت هههههههرق بعهههههههض أمهههههههراة كرهوبههههههها عالررنهههههههاع الحاصهههههههلة نههههههههي عحهههههههدة صههههههه ونايف مسهههههههتغل 
                                                                        صههههه ونكف عأدركهههههوا أساهههههي إبا ا هههههتمر الحصهههههار نسهههههوف امتهههههوم جوعههههها ف "عأبهههههام الصهههههل ب وم 
                                                                         علههههى التههههل المواجههههك للولعههههة  ههههورا  بو هههها  مههههن اي ههههمنت عالحجههههرف إلههههى جاسههههب ا ههههتحكاماع 
                                                                   إضهههههها ية سصههههههبت عل اهههههها بعههههههض آالع الرمهههههههي...... عأعلههههههن سههههههداة عههههههام احههههههذر تحهههههههذيرا  

                                                                  باطعههههها  أ  شهههههر  مهههههن التجهههههرة علهههههى مهههههد سادر هههههك إلهههههى الغنههههها ي عاأل هههههربف  هههههل اكهههههوم 
 .157                                           االهتمام منصبا  على كل ما  يك تحطيي األعداة" 
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                                                                     علهههههي كرهوبههههها بربهههههر خهههههرع  الصهههههل ب  ن عهههههن إشهههههارة تحهههههذير تهههههي االت هههههاق عل اههههها مسهههههبوا     
لمدينهههههة " مهههها حاميههههة الولعههههةف عهعههههد أم رتههههب الصهههههل ب وم صهههه وناي أخههههذعا بههههالررع  مههههن ا

ثهههههي  ح هههههوا عههههههي نهههههي تااهههههة مهههههن الضهههههعف إلهههههى عسهههههاكر اي هههههرم عههههههو نهههههي الغااهههههة مهههههن 
ف نهههههابترح عهههههدد مهههههن األمهههههراة عالوهههههادة علهههههى كرهوبههههها أم امنعهههههوا الصهههههل ب  ن مهههههن 158الوهههههوة" 

الرههههرع   اهههههدف محاصههههرتاي ع رههههههاباي عتجههههو عاي ع جبهههههارهي علههههى اال تسهههههرمف نههههي حههههه ن 
أعل عمهههههنعاي نههههه                          ل ب  ن أثنهههههاة خهههههرعجاي أعال  أم اوهههههوم المسهههههلم ن بوتهههههل الصههههه  آخهههههرعم ابتهههههرح 

مههههههن التجمههههههاف إال أم كرهوبهههههها لههههههي اسههههههتجب عبههههههرر نههههههي الناااههههههة السههههههماح لاههههههي بهههههههالررع  
                                                                       معتمههههدا  علههههى عههههدد جي ههههك عبوتههههكف " نأشههههار عثههههاب  ههههن محمههههود أم امنعههههوا مههههن الرههههرع ف 

أعلف نلههههههي نهههههه                                         امكنههههههوهي مههههههن الرههههههرع  بههههههأجمعاي ع وتلههههههوهي أعال   العأشههههههار بعههههههض األمههههههراة أ
المسهههههههلم ن علهههههههى شهههههههية مهههههههن بلهههههههكف ألساهههههههي أاونهههههههوا بهههههههالظ ر بهههههههال رس ف عخرجهههههههوا اعهههههههر  

 .159بأجمعاي ني خل  عظيي"

                                                                       ع ءكهههههد ههههههذه الرعااهههههة أاضههههها  ا هههههن األث هههههر " نوهههههال المسهههههلموم لكرهوبههههها ينبغهههههي أم سوهههههف     
علهههى البههههاب ننوتههههل كههههل مههههن ارههههر  نههههإم أمههههرهي اآلم عهههههي مت ربههههوم  ههههالف نوههههال ال توتلههههوا 

 .160عجاي ننوتلاي"أمالوهي حتى يتكامل خر 

                                                                   إبا  رنهههههض كرهوبهههههها ابتراحهههههاع الوههههههادة عاألمههههههراة مهههههن حولههههههك عأراد خهههههو  معركههههههة مهههههها     
                                                                      الصهههههل ب  ن عجاهههههها  لوجههههههك كمهههههها ابتههههههرح عليههههههك بطهههههرس النا ههههههك معتمههههههدا  علههههههى عههههههدد بواتههههههك 
الكب ههههههرف عهههههههذا مهههههها ير ههههههده الصههههههل ب وم الههههههذين اعتمههههههدعا علههههههى عحههههههدة صهههههه وناي عحما ههههههة 

 مواتل اي.

إر هههههال كت بهههههة امتههههها ع بالك هههههاةة عالوهههههدرة علهههههى المنهههههاعرة باتجهههههاه  ععمهههههل كرهوبههههها علهههههى   
البحهههههر بقيهههههادة بلههههه  أر هههههرم" عكهههههام الاهههههدف مهههههن ههههههذه المنهههههاعرةف إبا دارع الهههههدا رة ..... 

عجههههههدعا أس سههههههاي عبههههههد  ههههههدع  ههههههبل النجههههههاة مههههههن  –أ  الصههههههل ب  ن  –عاضهههههطرعا للاههههههرعب 
المدينههههة عهههههذلك اوعههههوم  خل اههههي عبههههدامايف  ههههواة كههههاسوا ير ههههدعم ال ههههرار إلههههى البحههههر أع إلههههى
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 ههههه ن الوهههههواع التهههههي تطهههههاردهي عهههههه ن الهههههذين احهههههاعلوم مهههههنعاي مهههههن التوهههههدم نهههههتحطماي رحهههههى 
 .161الوتال"

" علمههههها أصههههههبحت جميههههها الكتا ههههههب خههههههار  المدينهههههة صههههههمي الزعمههههههاة علهههههى س ههههههر العسههههههكر 
حتههههى الجبههههال التههههي تبتعههههد عههههن أسطاكيههههة برابههههة الم لهههه نف عاحههههترل السههههال بأكملههههك مرانههههة 

بأعهههههههداده الضهههههههرمة خلسهههههههة أع عنهههههههوة  ههههههه ن بواتنههههههها  –أ  المسهههههههلم ن  –أم احهههههههول العهههههههدع 
حههههداق اي –كمهههها هههههي عادتههههك  –وههههة عههههه ن المدينههههة .... كمهههها أسههههك ال اسههههتطيا  اههههذه الطر 

 .162 رجالنا من كل جاسبف  يوطا خع الرجعة على المتسلل ن إلى المدينة"

سرحههههههه  أم الصهههههههل ب  ن بهههههههد عضهههههههعوا خطهههههههة محكمهههههههة تتمثهههههههل نهههههههي جهههههههاسب  ن اثنههههههه ن:     
يتمثهههههههل األعل نهههههههي حما هههههههة الموهههههههاتل ن عتحهههههههذيرهي مهههههههن جمههههههها الغنههههههها ي عاال تبسهههههههال نهههههههي 

ع مهههههوعف ع تمثهههههل الجاسهههههب الثهههههاسي نهههههي ترت هههههب صههههه وناي الوتهههههالف نالمعركهههههة لاهههههي حيهههههاة أ
عاست هههههارها نههههههي السههههههال مهههههها الجبههههههال  اههههههدف تههههههأم ن خههههههع الرجعههههههة إلههههههى المدينههههههة إبا لههههههزم 
األمههههر عنههههي س ههههد الوبههههت منهههها العههههدع مههههن االلت ههههاف عايحاطههههة بالصههههل ب  نف أضههههف إلههههى 
بلههههك  نههههاة جههههدار بجاسهههههب الولعههههة عتزع ههههد المحاصههههر ن لاههههها بههههاآلع الرمههههي  اههههدف عزلاههههها 

 عمنعاا من الم اركة ني المعركة.

بعههههههد است ههههههار الصههههههل ب  ن نههههههي السههههههالف باشههههههرعا نههههههي التوههههههدم عبههههههر  طبههههههول الحههههههربف      
عالهههههتحي الجي هههههام مههههها بعضهههههاي الهههههبعضف عجهههههرى االشهههههتباك بالسههههه وف عالرمهههههاحف عتراجههههها 
المسهههههلموم عمالهههههت ك هههههة الصهههههل ب  ن الهههههذين توجهههههك بسهههههي مهههههناي لمسهههههاعدة مهههههءخرة الجهههههيب 

هههههها  و يموسهههههد ألسهههههك تلوهههههى ضهههههرهاع با هههههية مهههههن ببهههههل الكت بهههههة التهههههي الصهههههل بي التهههههي اوود
اوودههههها بلهههه  أر ههههرمف عهعههههد هز مههههة بههههواع كرهوبهههها عمههههد إلههههى إضههههرام النههههار نههههي ال ههههعب 
عالنباتههههاع عالريهههههام  اههههدف إثهههههارة تمامههههة مهههههن الههههدخام لتسههههها ل عمليههههة االسسهههههحاب  إال أم 

جههههدد س ههههاطايف نههههي الصههههل ب  ن " ا ههههتمرعا نههههي الوتههههال حتههههى سجحههههوا أخههههر األمههههر ب ضههههل ت
 .163إرتام العدع على الارعب أمام   وناي " 
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" عاساهههههزم كرهوبههههها معاهههههي نلمههههها رأى ال هههههرس  بلههههههك دنهههههوه مك هههههدةف إب لهههههي اجهههههر بتههههههال       
يناهههههزم مهههههن مثلهههههكف عخهههههانوا أم يتبعهههههوهيف عثبهههههت جماعهههههة مهههههن المجاههههههدين عبهههههاتلوا حسهههههبة 

معسههههههكر مههههههن األبههههههواع                                                         عطلبهههههها  لل ههههههاادةف نوتههههههل ال ههههههرس  مههههههناي ألونهههههها  عتنمههههههوا مهههههها نههههههي ال
 .164عاألموال عاألثاث عالدعاب عاأل لحة " 

                                                                    الحقيوههههة لههههي تسههههتمر المعركههههة طههههو ر ف ح ههههث اسازمههههت بههههواع كرهوبهههها عاسسههههحبت أمههههام     
هجمهههههههاع الصهههههههل ب  ن عكهههههههام علهههههههى رأس الاهههههههاره ن كرهوبهههههههاف علهههههههي اصهههههههمد  هههههههوى بضهههههههعة 

ن أخههههرهيف علهههههي آالف مههههن الموههههاتل ن الههههذين طلبهههههوا ال ههههاادة نههههي  ههههب ل هللا حتهههههى بتلههههوا عهههه 
                                                                           يتجهههههرأ الصهههههل ب  ن علهههههى اللحهههههاق بوهههههواع كرهوبههههها الاارههههههة شهههههربا  باتجهههههاه حلهههههبف مرانهههههة أم 
اكهههههههههوم هنهههههههههاك كمههههههههه نف علجالاهههههههههي بجغرا يهههههههههة المنطوهههههههههةف عألم ههههههههههدناي األ ا هههههههههي ههههههههههو 
اال ههههت رة علههههى أسطاكيههههة عتثب ههههت أبههههداماي ن اههههاف عمههههن ثههههي مواصههههلة  ح اههههي باتجههههاه   ههههت 

 المودس.

ف توجهههههك الصهههههل ب وم إلهههههى مدينهههههة أسطاكيهههههةف عأبهههههاموا االحت هههههاالع بعهههههد استاهههههاة المعركهههههة    
ععملهههههوا علهههههى تنظهههههيي المدينهههههةف عجهههههرع مرا هههههرع مههههها حاميهههههة الولعهههههة بقيهههههادة أحمهههههد  هههههن 
مهههههرعامف ح هههههث تهههههي االت هههههاق علهههههى تسهههههليي الولعهههههة موا هههههل األمهههههام " رجههههها الصهههههل ب وم إلهههههى 

ماي ههههههذا نرحهههههة المدينهههههة محت لههههه ن بكهههههل مههههها أصههههها وه مهههههن الغنههههها ي عاأل هههههربف ععهههههدعا يهههههو 
عهههههامرة بسههههههبب النصههههههر الهههههذ  أحههههههر عهف أمهههههها التهههههرك الههههههذين ال الههههههت الولعهههههة نههههههي أيههههههديايف 
ن وهههههدعا كهههههل أمهههههل كهههههام يهههههراعدهي نهههههي سجهههههدة تهههههأت اي مهههههن أ  مصهههههدرف عح نهههههذاك أ ههههههلموا 
الولعههههههة إلههههههى بادتنهههههها الههههههذين خ وههههههت أعرماههههههي علههههههى أ راجاههههههاف ت ههههههر أم التههههههرك اشههههههترطوا 

جمهههههههال أ هههههههباب  هههههههووط مدينهههههههة إ.ع مكهههههههن 165ن"علههههههه اي أم اهههههههأبسوا لاهههههههي بهههههههالررع   هههههههالم 
 أسطاكية باآلتي:

 خاصةف عاسوسام ال ام   ن دباق عرضوام عامةت رق المسلم ن عاسوساماي  -1
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 مههههنايههههام كرهوبهههها بمااجمههههة إمههههارة الرههههها الصههههل بية لثرثههههة أ هههها ياف كههههام مههههن الممكههههن  -2
 دعساا سجدة مدينة أسطاكية بب ل  ووطاا.

الكب ههههرةف عتوهمههههك أم النصههههر لههههك نههههي معركتههههك مهههها الصههههل ب  ن اتتههههرار كرهوبهههها بوواتههههك  -3
                                                                متنا ههههههههيا  أم النصههههههههر   ههههههههد هللا يءتيههههههههك مههههههههن ا ههههههههاةف بههههههههال تعههههههههالى " ع ههههههههوم حنهههههههه ن إب 
أعجبهههههتكي كثههههههرتكي نلههههههي تغههههههن عههههههنكي شهههههه ئا عضههههههابت علههههههيكي األر  بمهههههها رحبههههههت ثههههههي 

 .166عل تي مد ر ن" 

 ما أدى إلى س ورهي.المعاملة الس ئة لكرهوبا ما الوادة عاألمراة المسلم نف م -4

عهههههدم م هههههاركة رضهههههوام صهههههاحب حلهههههب نهههههي حملهههههة كرهوبهههههاف ممههههها أثهههههار حالهههههة مههههههن  -5
 الول  عاالضطراب ني ص وف جيب كرهوبا.

االت هههههاق الهههههذ  تهههههي  ههههه ن الصهههههل ب  ن عال هههههاطم  ن  توسهههههيي ال هههههام   هههههنايف  بعهههههد  هههههيطرة  -6
ال هههههههاطم  ن علهههههههى   هههههههت الموهههههههدسف اسسهههههههحب مهههههههن جهههههههيب كرهوبههههههها كهههههههل مهههههههن دبهههههههاق 

 هههه  عجنههههاح الدعلههههة صههههاحب حمهههه   اههههدف حمااههههة إمههههاراتاي عالتصههههد  صههههاحب دم
 للرطر ال اطمي على جنوب  رد ال ام.

الرههههههرف الحاصههههههل  هههههه ن العههههههرب عالتههههههرك عههههههه ن بعههههههض األمههههههراة المسههههههلم ن ضههههههمن  -7
 بواع كرهوبا.

تعنهههههههد كرهوبههههههها ععهههههههدم ببولهههههههك ابتراحهههههههاع األمهههههههراة عت هههههههرده بهههههههالورار عال  هههههههيما السهههههههماح  -8
                                           مهههههههن أسطاكيههههههههة  ههههههههدال  مهههههههن إحكههههههههام الحصهههههههار علهههههههه اي  اههههههههدف  للصهههههههل ب  ن بههههههههالررع 

تجهههههههو عاي عدنعاهههههههي إلهههههههى اال تسهههههههرمف عمهههههههن ثهههههههي استظهههههههاره تجمههههههها الوهههههههوع الصهههههههل بية 
                                    عاست ارها  دال  من بتالاي أعال  بأعل.
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                                                                       عههههدم م ههههاركة كرهوبهههها نههههي الوتههههالف مكت يهههها  نههههي مراابههههة  هههه ر المعركههههة عنههههد بعههههدف نههههي  -9
ي الوتههههالف عهههههذلك ضههههع ت الحالههههة الن سههههية حهههه ن م ههههاركة أمههههراة الحملههههة الصههههل بية نهههه 

 للمسلم نف ألم عجود الوا د ني  احة المعركة اعطي الحماس للمواتل ن.

عههههههدم اعتمههههههاد كرهوبهههههها علههههههى شرصههههههياع إ ههههههرمية لاهههههها ع ساهههههها مههههههن رجههههههال الههههههدين  -10
 نوههههههد نلت ههههههجيا الموههههههاتل ن عتههههههرت باي نههههههي الجاههههههاد نههههههي  ههههههب ل هللاف بعكههههههد الصههههههل ب  

نههههي حما ههههة  كب ههههرا أثههههرك عالمنههههدعب البهههها و  أد يمههههار كههههل مههههن بطههههرس النا هههه ل كههههام
 الصل ب  ن.

نهههههههي  كهههههههام لاههههههها أثهههههههر كب هههههههر بصهههههههة الحرههههههههة المود هههههههة التهههههههي ا تكرهههههههها الصهههههههل ب ومف -11
 حما ة الصل ب  ن.

معرنهههههة الصهههههل ب  ن لطهههههرق بتهههههال السهههههرجوة مثهههههل الرمهههههي بالسهههههاام ع حاطهههههة العههههههدع  -12
 ععضا خطع مضادة.من كل الجااعف  الت عل اي االستباه مناا 

نر سهههههة  ههههها غة   هههههد  167عهكههههذا  هههههوطت أسطاكيهههههة بعهههههد حصهههههار ا هههههتمر لتسهههههعة أشهههههار    
الصهههههل ب  نف الهههههذين لههههههي اأخهههههذعها بههههههوة نهههههي المرحلهههههة األعلههههههى ع سمههههها ستيجههههههة الرياسهههههةف علههههههي 
                                                                             يثبتههههههوا أبههههههداماي ن اهههههها نههههههي المرحلههههههة الثاسيههههههة بههههههوة  أاضهههههها  إسمهههههها ستيجههههههة اسوسههههههام المسههههههلم ن 

هي علهههههههى أسطاكيهههههههة ال اعنهههههههي تمهههههههتعاي بم هههههههزاع كال هههههههجاعة عايبهههههههدام ة عت هههههههربايف نا هههههههت ر
عهههههن المسهههههلم نف إسمههههها الهههههذ   هههههاعدهي أساهههههي ا هههههتغلوا اسوسهههههام المسهههههلم ن عالجهههههرأة تم هههههزهي 

كمههههها ههههههو حهههههالاي ال هههههومف تتكالهههههب علههههه اي األمهههههي ستيجهههههة بعهههههدهي عهههههن كتهههههاب رهاهههههي ع هههههنة 
 سب اي.
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word should be written immediately after them): the open bracket ([ 

and the Arabic conjunction (و). 

- Symbols and equations are typed in foreign characters using the 

Microsoft Equation editor built-in in Microsoft Word. Chemical 

equations have special programmes such as Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their 

occurrence in the manuscript. They should be titled in font size (10) of 

the bold style provided that the title precedes the table and follows the 

figures. 

 

Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 

Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association 

(APA) method, shall be as follows: 

1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of 

publication, the page or pages shall be written in parentheses as follows: 
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If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / 

(Raup, 2003, p.52) 

If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-

Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 

If the reference is written by three authors or more: the first author's 

family name and the following phrase should be added "et al". 

Example: 

(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above 

should be taken into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, 

Year, and Site shall be written: as follows:  

(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of 

using renewable energy). http://www.unep.org.bh 

 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically 

with continuous numbering so that the numbering begins with the 

Arabic references and then the foreign references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references 

shall be listed as follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of 

Publication. Two spaces. The Title of the Book, underlined. Edition. 

Two spaces. Publisher. Place of Publication. Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. 

Riyadh. Saudi Arabia. 

Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. 

Japan 

- If the reference is composed by more than one person, we write as 

follows: 

Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then 

we continue in the above order. 
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2) For Documenting a research published in a scientific journal in 

Arabic or in a foreign language, the following order shall be taken 

into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of 

Publication. Search Title in quotation marks. Journal Name: Volume, 

Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 

91/92 winter season in the northern West Bank." Yarmouk Research 

Journal (Basic and Engineering Sciences Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a 

foreign language: 

The following order is taken into account: 

The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. 

College, University. Country of Publication. The thesis title shall be 

written in quotation marks. Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of 

blood pressure, heart rate and hearing among factory workers in the city 

of Nablus", an unpublished master’s thesis, College of Graduate Studies, 

An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical 

Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 

into account: 

The author's family or nickname, first name, year of publication. 

"Article Title", website - underlined. 

Example: 
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Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 

using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of 

the research by inserting sequential endnotes according to their 

occurrence in the article. 

 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be 

as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of 

the author and the nickname) (without scientific titles), a colon, then the 

title of the book (in bold) as mentioned by the author himself, followed 

by a comma, the investigation or translation (if any), the publishing 

house followed by a comma, the place of publication followed by a 

comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or 

publication, the part from which the information was taken, a comma, 

the page or pages, then the documentation ends with a dot. 

 

Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil 

fi al-Tarikh, investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 

 

Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 

Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in 

origins and theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th 

edition, 1989, pp. 31-40. 
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(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or 

consecutively on the same page of the research, the following shall be 

written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 

In English we write: Ibid, p110. 

 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall 

be referred to as follows: 

Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 

Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 

Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 

(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time 

as mentioned above. If it is repeated, the previous steps shall be 

followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the 

investigator/translator shall be added immediately after the name of the 

book, and the same above-mentioned method of documentation shall be 

followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great 

Industry, investigated by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, 

Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 

 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-

Noor Press, Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 

 

(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by 

several researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of 

the article in inverted small brackets “…” followed by a comma, then 
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the preposition in, the title of the book followed by a comma, then the 

first name and nickname of the book editor followed by a comma, the 

publishing house, a comma, the place of publication followed by a 

comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 

 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, pp. 76-101. 

 

(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri 

and Gregorian calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article 

in inverted small brackets”, the           name of the journal, location of 

the journal, volume number, issue number, year of publication, then age 

or pages number. 

 Example: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 

AD, pp. 113-151. 

          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 

 

(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-

consecutively on a later page of the thesis, the documentation shall be 

as follows: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 

 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 
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(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is 

approved in scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, 

the department and the institution first, then the name of the country, 

the name of the source, publishing house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 

1975, National Press, Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, 

Department of General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  

 International Monetary Fund, International Financial Review, 

Washington 1996, table 50, p. 90. 

 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 

25, p120. 

D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the 

Prophet’s Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty 

of Arts, Ain Shams University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a 

reference). 

 

E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's 

location and classification number and folio number. It shall be stated 

in parentheses that the source is a manuscript.  

 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-

Maqdisi (died 803 AH / 1400 AD): The most guiding destination in the 
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remembrance of the companions of Imam Ahmad, Library of the Iraqi 

Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 

 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 

 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, 

decision number and year (3/94), then the place of its publication (if 

any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 

 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar 

Association, issue 1-3, p. 181, National Press, Amman, 1993. 

 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 

171 163 1979. 

Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume 

number or issue number, place of the conference, date of the conference, 

place of proceedings publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in 

the minutes of the Distance Learning Symposium, edited by ….., 

Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 

Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 

 

 

Third: Psychological and Educational Studies Series: 

 

First: Arabic references: 
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1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the 

first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 

 

    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, the second author's nickname and initial letter of 

their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 

 

 

2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  

 It shall be started with the surname followed by a comma, first name 

followed by a comma, year followed by colon:, title of the book 

followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing 

house followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm 

for Millions, Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

and their first name followed by a comma, year followed by a colin:, 

title of the book followed by a comma, edition number followed by a 

comma, publishing house followed by a comma, country of publication 

followed by a dot. 
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 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 

2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 

 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

followed by a comma, their first name followed by a comma, then the 

third author's surname followed by a comma, their first name followed 

by a comma, the year followed by colon:, the title of the book followed 

by a comma, edition number followed by a comma, publishing house 

followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: 

Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author 

only. 

 Example: (Watson, J., 1984, 14) 

 B- In the list of references: The author and the translator are indicated 

as follows: 

 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of 

reference, translator's name and surname after writing the phrase 

translated by, publishing house, country of publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz 

Al-Qusi, Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or 

researcher, year: title of the article or research, name of the journal or 

periodical, volume number, issue number of the volume, range of 

research pages in the journal or periodical. 

 Example: 
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 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to 

exam anxiety among high school students, Psychological Research 

Journal, Volume 3, Issue 4, 434-452. 

 

5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, 

university, country. 

 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance 

Competencies of the Primary School Teacher in Jordan in the Light of 

Systems and Proposing Programmes to Develop them, an unpublished 

Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 

 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in 

bold), conference sequence (if any), conference title, conference venue 

(in the period from... to…), volume number, range of research pages in 

the volume. 

 Example: 

 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some 

Personality Traits in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-

Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, Psychological 

Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, 

Volume One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to 

the page from which the researcher takes the quote, and the link appears 

in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that 

the author, the researcher or the publisher of the article holds a doctorate 

degree. 

 

Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 
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 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the 

initial letter of their name followed by a dot followed by a comma., year 

followed by a comma, page number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 

 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the second author's surname followed by a comma, the 

initial letter of their first name followed by a dot followed by a comma, 

then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 

 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the abbreviation et al. followed by a comma, year, page 

number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 

2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with 

only mentioning the author’s surname without the full name. The initial 

letter of the foreign author shall be followed by a dot followed by a 

comma. 

 A. One Author: Example 

 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 



 

Researches Journal of Idlib University -Volume 2 - Issue 2 - 2019 

 

XVI 

 

 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, 

followed by websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and 

doctoral theses, and conference researches, shall be arranged 

alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral 

theses, and conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed 

between quotation marks “………” and documentation shall be done 

according to the documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an 

idea is extracted from a text, documentation shall be done according to 

the documentation in the text directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in 

succession, documentation shall be done in the first time according to the 

documentation in the text. In the following times the following shall be 

written (the previous reference and the page only). Example: 

The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in 

both foreign and Arabic languages and the year. Then it is sufficient in 

the following times to be written in Arabic with the year. Example: 

Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 

The following times: 

Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 

8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
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9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and 

numbering of foreign references continues in the same way. If the 

numbering of the Arabic references ends with the number (30), the 

number of the first foreign reference shall be (31) and the series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered 

directly to the editorial department of the Journal at: Syria - Idlib 

Street Institutes Building University Presidency Idlib University 

Research Journal 

              d.j.sr@idlib.university  
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