
 قشٌ التتار

 التتار ظوكر

قشٌ التتار عجيبٌ خقنٌاَ عجيبٌ بكؿ 

المقاييسَ كلكِ أنوا مكثقٌ ؽً كؿ 

المشادرَ كبشكرة تكاد تككف متطابقٌ ؽً 

كثير مف إخياف لقلنا إنوا ذياؿَ أك أغرب 

 .مف الذياؿ

القشٌ عجيبٌ ٕف التػيير ؽيوا مف ضعؼ 

ا جدنٌاَ ؽما هً إِ أعكاـ  إلٍ قكةَ أك مف قكة إلٍ ضعؼ لـ يأذذ إِ كقتنا يزيرن

 قليلٌ جدنٌا ختٍ يعز هللا دكلٌ كيذؿ أذرلَ ثـ تمر أعكاـ أذرل قليلٌ ؽيذؿ هللا

ٍلؾى } !!إكلٍ كيعز إذرل تىٍنًزعي اٍلمي اءي كى ٍف تىسى ٍلؾى مى ٍلًؾ تيٍؤتًً اٍلمي الًؾى اٍلمي ـْ مى قيًؿ اللْوي

ءو  ًٍ لٍى كئؿ سى ٍيري ًإنْؾى عى اءي بًيىًدؾى اٍلذى ٍف تىسى تيًذٓؿ مى اءي كى ٍف تىسى تيًعٓز مى اءي كى ًمْمٍف تىسى

 .[26: آؿ عمراف] {قىًديره 

ا للمبالػٌ السديدة ؽً إخداث؛ المبالػٌ ؽً إرقاـ ؽً كؿ  كالقشٌ عجيبٌ أيضن

خدثَ المبالػٌ ؽً أعداد القتلٍَ كؽً أعداد الجيكشَ كؽً أعداد المدف المنوارةَ 

كما أف القشٌ . كؽً مزاخات البّد المختلٌَ كؽً أعداد الذيانات كأزلكبوا

 .عجيبٌ لسدة التطابؽ بينوا كبيف كاقعنا اآلف

ؽجعؿ , كتكرار التارير, أف يكضد لنا خقيقٌ ثبات الزنف  كقد أراد هللا

إخداث التً تمر بوا أمتنا ؽً كقتنا هذا تكاد تككف متطابقٌ مع إخداث التً 

كلك بخثنا ؽً التارير , جرت علٍ زطد إرض ؽً القرف الزابع الوجرم

 .ؽزنجد تطابقنا مع أخداث أذرل كثيرة

ظورت قكة التتار ؽً أكاُؿ القرف الزابع الوجرمَ كختٍ نؾوـ الظركؼ التً 

نسأت ؽيوا هذق القكة ِ بد مف إلقاء نظرة علٍ كاقع إرض ؽً ذلؾ الزمافَ 

 :كزنجد أف القكل المكجكدة كانت متمثلٌ ؽً ؽُتيف رُيزيتيف

أْما الؾٌُ إكلٍ ؽوً أمٌ اَزّـَ كقد كانت تمأل مزاخٌ ضذمٌ مف العالـ ؽً 

ذلؾ الكقت؛ ؽقد كانت خدكد البّد اَزّميٌ تبدأ مف غرب الشيف كتمتد عبر 

آزيا كإؽريقيا لتشؿ إلٍ غرب أكربا خيث بّد إندلسَ كهً مزاخٌ سازعٌ 

ا جدنٌا؛ ؽقد كانت - لألزؼ السديد-للػايٌَ لكف كضع العالـ اَزّمً  كاف مؤلمن

هناؾ ؽيرقٌ سديدة ؽً العالـ اَزّمًَ كتدهكر كبير ؽً الخالٌ الزيازيٌ لمعظـ 

كالػريب أف هذا الكضع المؤزؼ كاف بعد زنكات قليلٌ مف . إقطار اَزّميٌ

أكاذر القرف الزادس الوجرمَ خيث كانت أمٌ اَزّـ قكيٌ منتشرة متخدة 



نٌْ ماضيٌ ـي نيدىاًكليوىا بىٍيفى النْاسً } راُدةَ كلكف هذق زي يْا
تًٍلؾى إى َ [140: آؿ عمراف] {كى

الذّؽٌ العبازيٌ التً أشابوا الكهف ِبتعاد الخكاـ عف تطبيؽ  ؽقد كاف هناؾ

 .السرعَ كانػمازوـ ؽً اللوكَ كقعكدهـ عف الجواد ؽً زبيؿ هللا تعالٍ

كليزت ذّؽٌ  (شكرة ذّؽٌ)إف الذّؽٌ العبازيٌ كانت : كنزتطيع أف تقكؿ

خقيقيٌ؛ ؽقد كانت مشر كالساـ كالخجاز كاليمف ؽً أكاُؿ القرف الزابع الوجرم 

ؽً أيدم إيكبييف أخؾاد شّح الديف إيكبًَ ككانت بّد المػرب كإندلس 

َ كقد كانت ؽيما زبؽ دكلٌ قكيٌ متراميٌ إطراؼ (دكلٌ المكخديف) تخت إمرة

تخكـ مزاخٌ تمتدٓ مف ليبيا سرقنا إلٍ المػرب غربناَ كمف إندلس سماِن إلٍ 

ككانت الدكلٌ الذكارزميٌ دكلٌ متراميٌ إطراؼَ ككانت . كزط إؽريقيا جنكبنا

تضـ معظـ البّد اَزّميٌ ؽً قارة آزياَ تمتد خدكدها مف غرب الشيف سرقنا 

إلٍ أجزاء كبيرة مف إيراف غربناَ ككانت هذق الدكلٌ علٍ ذّؼ كبير مع 

 .الذّؽٌ العبازيٌَ ككانت بينوما مكاُد كمؤامرات متعددة

بينما كانت الوند تخت زلطاف الػكرييف ؽً ذلؾ الكقتَ ككانت الخركب بينوـ 

 .كبيف دكلٌ ذكارزـ كثيرة كمتكررة

ككانت أجزاء مف ؽارس تخت زلطاف الذكارزمييفَ ككانت إجزاء الػربيٌ 

 كالمّشقٌ للذّؽٌ-منوا 

تخت زيطرة طاُؾٌ اَزماعيليٌَ كهً طاُؾٌ مف طكاُؼ السيعٌ كانت - العبازيٌ

ا مف العلماء  سديدة الذبثَ كلوا مذالؾات كثيرة ؽً العقيدةَ جعلت كثيرن

ا  .يذرجكنوـ مف اَزّـ تمامن

ا كانت منطقٌ إناضكؿ تيخكـ بزّجقٌ الركـَ كأشكؿ الزّجقٌ ترجع  كأذيرن

إلٍ إتراؾَ ككاف لوـ ؽً الزابؽ تاريره عظيـ كجواد كبيرَ كذلؾ أياـ القاُد 

رخمى هللاَ كلكف لألزؼ ؽإف إخؾاد الذيف  (ألب أرزّف)الزلجكقً المزلـ الؾذ 

كانكا يخكمكف هذق المنطقٌ الخزازٌ كالذطيرة كالمّشقٌ لُمبراطكريٌ 

البيزنطيٌ كانكا علٍ درجٌ سنيعٌ مف الضعؼ أدْت إلٍ مكاقؼ مؤزؾٌ مف الذؿ 

 .كالوكاف

أْما القكة الثانيٌ ؽً إرض ؽً أكاُؿ القرف الزابع الوجرم ؽقد كانت قكة 

الشليبييفَ ككاف المركز الرُيزً لوـ ؽً غرب أكرباَ خيث لوـ هناؾ أكثر مف 

معقؿَ كقد انسػلكا بخركب مزتمرة مع المزلميفَ ؽكاف نشارل إنجلترا 

كؽرنزا كألمانيا كإيطاليا يقكمكف بالخمّت الشليبيٌ المتتاليٌ علٍ بّد الساـ 

ا ؽرنزا-كمشرَ ككاف نشارل إزبانيا كالبرتػاؿ  ؽً خركب مزتمرة مع - كأيضن

ٌن إلٍ هذا التجٓمع الشليبً الضذـ ؽً غرب أكربا . المزلميف ؽً إندلس كإضاؽ

ا علٍ  كانت هناؾ تجمعات شليبيٌ أذرل ؽً العالـَ ككانت هذق التجمعات أيضن



درجٌ عاليٌ مف الخقد علٍ إمٌ اَزّميٌَ ككانت الخركب بينوا كبيف العالـ 

 .اَزّمً علٍ أسدها

كبينما كاف هذا هك خاؿ إرض ؽً ذلؾ الكقتَ ظورت قكة جديدة ناسٌُ قلبت 

المكازيفَ كغيْرت مف ذريطٌ العالـَ كؽرضت نؾزوا كقكة ثالثٌ ؽً إرضَ 

 !!هذق القكة هً قكة دكلٌ التتار أك المػكؿ

 مف التتار؟

ـ تقريبناَ ككاف ظوكرها إكؿ ؽً 1206/ هػ603ظورت دكلٌ التتار ؽً زنٌ 

 .ؽً سماؿ الشيفَ ككاف أكؿ زعماُوا هك جنكيزذاف (منػكليا)

قاهر العالـَ أك ملؾ ملكؾ العالـَ أك القكمَ بخزب : كلمٌ تعنً (جنكيزذاف)ك

ككاف رجّن  .[1](تيمكجيف)الترجمات المذتلؾٌ للػٌ المنػكليٌَ كازمى إشلً 

ا قاُدنا عزكرينٌا سديد البأسَ ككانت لى القدرة علٍ  زؾٌاكنا للدماءَ ككاف أيضن

تجميع الناس خكلىَ كبدأ ؽً التكزع تدريجينٌا ؽً المناطؽ المخيطٌ بىَ كزرعاف 

ما اتزعت مملكتى ختٍ بلػت خدكدها مف ككريا سرقنا إلٍ خدكد الدكلٌ 

الذكارزميٌ اَزّميٌ غربناَ كمف زوكؿ زيبريا سماِن إلٍ بخر الشيف 

الشيفَ كمنػكلياَ كؽيتناـَ : أم أنوا كانت تضـ مف دكؿ العالـ خالينٌا .[2]جنكبنا

كككرياَ كتايّندَ كأجزاء مف زيبيرياَ إلٍ جانب مملكٌ ِكسَ كميانمارَ 

 !!كنيباؿَ كبكتاف

علٍ إقكاـ الذيف نسُكا ؽً سماؿ الشيف - ككذلؾ المػكؿ-كيطلؽ ازـ التتار 

كمف التتار . َ كإف كاف التتار هـ أشؿ القباُؿ بوذق المنطقٌ(جكبً)ؽً شخراء 

كعندما . جاءت قباُؿ أذرل مثؿ قبيلٌ المػكؿَ كقباُؿ الترؾ كالزّجقٌَ كغيرها

 (المػكؿ)علٍ هذق المنطقٌ أطلؽ ازـ - الذيف منوـ جنكيزذاف-زيطر المػكؿ 

 .علٍ هذق القباُؿ كلوا

ككاف للتتار ديانٌه عجيبٌَ هً ذليط مف أدياف مذتلؾٌَ ؽقد جمع جنكيزذاف بعض 

السراُع مف اَزّـَ كالبعض مف المزيخيٌَ كالبعض مف البكذيٌَ كأضاؼ مف 

عندق سراُع أذرلَ كأذرج لوـ ؽً النوايٌ كتابنا جعلى كالدزتكر للتتارَ كزْمٍ 

 .[3] (اليازؽ)أك  (اليازؾ)أك  (اليازٌ)هذا الكتاب بػ 

ككانت خركب التتار تتميز بزرعٌ انتسار رهيبٌَ كنظاـ مخكـَ كأعداد هاُلٌ 

مف البسرَ كتخٓمؿ الظركؼ القازيٌَ كالقيادة العزكريٌ البارعٌَ كما كانت 

ؽكانت خركبوـ خركب تذريب غير طبيعيٌَ  [4] !!تتميز كذلؾ بأنوـ بّ قلب

كا كؿ  ؽكاف مف الزوؿ جدنٌا أف ترل ؽً تاريذوـ أنوـ دذلكا مدينٌ كذا أك كذا ؽدْمري
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اَ ِ يؾٔرقكف ؽً ذلؾ بيف رجؿ كامرأةَ كِ بيف  المدينٌَ كقتلكا زكانوا جميعن

رضيع كسابَ كِ بيف شػير كسيرَ كِ بيف ظالـ كمظلكـَ كِ بيف مدنً 

ا برؽض قبكؿ اآلذرَ كالرغبٌ ؽً تطبيؽ مبدأ !! كمخارب كتميزت خركبوـ أيضن

 .(القطب الكاخد)

كلـ يكف للتتار عودَ ؽّ أيزر عندهـ مف نقض العوكد كإذّؼ المكاثيؽ؛ ؽكانت 

 هذق شؾٌ أشيلٌ

ِزمٌ لوـَ لـ يتذلْكا عنوا ؽً أم مرخلٌ مف مراخؿ دكلتوـ منذ قيامواَ كإلٍ أف 

 .زقطت

كالموـ ؽً كؿ ذلؾ أف التتار بدءكا يؾكركف جدينٌا ؽً غزك بّد المزلميفَ كبدءكا 

 .يذطٔطكف َزقاط الذّؽٌ العبازيٌَ كدذكؿ بػداد عاشمٌ الذّؽٌ اَزّميٌ

 الوجمٌ التتريٌ إكلٍ

ؽكر جنكيزذاف ؽً أف أؽضؿ طريقٌ َزقاط الذّؽٌ العبازيٌ ؽً العراؽ هً 

التمركز أكِن ؽً منطقٌ أؽػانزتاف كأكزبكزتاف؛ لذا ؽْكر جنكيزذاف ؽً ذكض 

خركب متتاليٌ مع هذق المنطقٌ السرقيٌ مف الدكلٌ اَزّميٌَ التً تيعرؼ ؽً 

ذلؾ الكقت بالدكلٌ الذكارزميٌَ ككانت تضـ بيف طياتوا عدة أقاليـ إزّميٌ موْمٌ 

أؽػانزتافَ كأكزبكزتافَ كالتركمنزتافَ ككازاذزتافَ كطاجكزتافَ : مثؿ

كباكزتافَ كأجزاء مف إيرافَ ككانت عاشمٌ هذق الدكلٌ السازعٌ هً مدينٌ 

 .(ؽً تركمنزتاف خالينٌا)أكرجندة 

علٍ  (مخمد بف ذكارزـ ساق)ككاف جنكيزذاف ؽً سبى اتؾاؽ مع ملؾ ذكارزـ 

خزف الجكارَ كمع ذلؾ ؽلـ يكف جنكيزذاف مف أكلُؾ الذيف يخترمكف اتؾاقياتوـ؛ 

نٌْ ؽً أهؿ  لذا ِ مانع مف نقض العودَ كتمزيؽ اِتؾاقيات الزابقٌَ كهً زي

ـٍ ِ ييٍؤًمنيكفى } ..الباطؿ هي ـٍ بىٍؿ أىٍكثىري ٍودنا نىبىذىقي ؽىًريؽه ًمٍنوي اهىديكا عى ا عى كيلْمى : البقرة] {كى

100]. 

 !!كبدأ اَعشار التترم الرهيب علٍ بّد المزلميف

بدأت بالوجمٌ التتريٌ إكلٍ علٍ دكلٌ ذكارزـ ساق؛ جاء جنكيزذاف بجيسى 

اَ  (مخمد بف ذكارزـ ساق)الكبير لػزك ذكارزـ ساقَ كذرج لى  بجيسى أيضن

كالتقٍ الؾريقاف ؽً مكقعٌ سنيعٌ ازتمرت أربعٌ أياـ متشلٌَ كذلؾ سرؽ نور 

َ (كهك يعرؼ اآلف بنور زردارياَ كيقع ؽً دكلٌ كازاذزتاف المزلمٌ)زيخكف 

كقيتًؿ مف الؾريقيف ذلؽ كثيرَ لقد ازتيسود مف المزلميف ؽً هذق المكقعٌ عسركف 

مخمد بف )ألؾناَ كمات مف التتار أضعاؼ ذلؾَ ثـ تخاجز الؾريقافَ كانزخب 



بجيسى؛ ٕنى كجد أف أعداد التتار هاُلٌَ كذهب ليخٔشف مدنى  (ذكارزـ ساق

ٌن العاشمٌ أكرجندة كاف هذا اللقاء الدامً . الكبرل ؽً مملكتى الكازعٌَ كذاش

 .ـ1219/ هػ616ؽً عاـ 

ؽً تخضير الجيكش مف أطراؼ دكلتىَ كلكف  (مخمد بف ذكارزـ ساق)انسػؿ 

كاف هناؾ ذطأه كاضده ؽً إعدادقَ كهك أنى مع اهتمامى بتخشيف العاشمٌ 

ؽلقد ! أكرجندة إِ أنى ترؾ كؿ المزاخات السرقيٌ مف دكلتى دكف خمايٌ كاؽيٌ

اهتـ مخمد بف ذكارزـ بتأميف نؾزى كأزرتى كمقربيىَ كتواكف ؽً تأميف سعبىَ 

كخاؽظ جدنٌا علٍ كنكزق ككنكز آباُىَ كلكنى أهمؿ الخؾاظ علٍ مقدرات كأمّؾ 

 .سعبى

جوْز جنكيزذاف جيسى مف جديدَ كأزرع ؽً اذتراؽ كؿ إقليـ كازاذزتاف 

ل المزلمٌ  َ (ؽً دكلٌ أكزبكزتاف اآلف)الكبيرَ ككشؿ ؽً تقدٓمى إلٍ مدينٌ بيذارى

ـَ ثـ طلب أهلوا 1219/ هػ616كخاشر جنكيزذاف البلدة المزلمٌ ؽً زنٌ 

 .إماف مف جنكيزذاف قبؿ التزليـ؛ ؽأعطاهـ إياق

كؽتخت المدينٌ المزلمٌ أبكابوا للتتارَ كدذؿ جنكيزذاف إلٍ المدينٌ الكبيرةَ 

ٌن لوـ؛ كذلؾ ختٍ يتمكف مف  كأعطٍ أهلوا إماف ؽعّن ؽً أكؿ دذكلى ذديع

 .الزيطرة علٍ المجاهديف بالقلعٌ

كؽعّن بدأ جنكيزذاف بخشار القلعٌَ بؿ أمر أهؿ المدينٌ مف المزلميف أف 

!! يزاعدكق ؽً ردـ الذنادؽ خكؿ القلعٌ ليزوؿ اقتخامواَ ؽأطاعكق كؽعلكا ذلؾ

اَ كلما دذؿ إليوا قاتؿ مف ؽيوا ختٍ  كخاشر القلعٌ عسرة أياـَ ثـ ؽتخوا قزرن

 .[5]كلـ يبؽ بمدينٌ بذارل مجاهدكف!! قتلوـ جميعنا

ؽقتلكا مف أهلوا ذلقنا ِ : "ابف كثير كهنا بدأ جنكيزذاف ؽً ذيانٌ عودقَ يقكؿ

َ كأزركا الذريٌ كالنزاءَ كؽعلكا معوْف الؾكاخش بخضرة  يعلموـ إِ هللا

ل ؽً زنٌ  .[6]"أهليوف  !!ـ1219/ هػ616كهكذا هلكت بيذارى

كلكف كانت هذق أكلٍ شؾخات القشٌَ كانت بدايٌ الطكؽاف كبدايٌ اَعشارَ ؽقد 

ـَ كؽيوا ارتكب التتار مف الؾظاُع ما تعجز إقّـ عف 1220/ هػ617دذلت زنٌ 

كشؾى؛ ؽقد كرركا ما ؽعلكق ؽً بذارل ؽً عدة مدف إزّميٌ عظيمٌ أذرل مثؿ 

زمرقندَ كقد ازتقر ؽيوا الزؾاح جنكيزذاف بعدما أعجبتىَ كقْرر أف يقضً علٍ 

مخمد بف ذكارزـ ساق ليتؾْرغ لتخقيؽ مذططى ؽً اختّؿ بّد الذّؽٌ اَزّميٌ 

كهً قكة شػيرة بالنزبٌ -كاؽٌ؛ ؽأرزؿ كتيبٌ مكْكنٌ مف عسريف ألؼ جندم 

تطاردق ؽً كؿ مكافَ كأذذ ذكارزـ ساق يؾٓر مف كجووا ؽً كؿ - لجيكش التتار

 .[7]مكاف يشلكف إليى ؽيى
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كشؿ الزعيـ مخمد بف ذكارزـ ؽً ؽرارق إلٍ جزيرة ؽً كزط بخر قزكيفَ 

 كهناؾ رضً بالبقاء ؽيوا ؽً

قلعٌ ؽً ؽقرو سديد كخياة شعبٌَ كهك الملؾ الذم ملؾ بّدنا سازعٌَ كأمكاِن ِ 

دَٓ كلكف رضً  تيعى

 !بذلؾ لكً يؾْر مف المكت

كما هً إِ أياـَ ختٍ مات مخمد بف ذكارزـ ساق ؽً هذق الجزيرة ؽً داذؿ 

اَ ختٍ إنوـ لـ يجدكا ما يكؾنكق بىَ ؽكؾنكق ؽً   [8]القلعٌ كخيدنا طريدنا سريدنا ؽقيرن

كجو } !!ؽراش كاف يناـ عليى ـٍ ًؽً بيري لىٍك كيٍنتي ٍكتي كى ـي اٍلمى ا تىكيكنيكا ييٍدًركيكي أىٍينىمى

يْدىةو  سى  .[78: النزاء]{مي

كانت المزاؽٌ بيف الؾرقٌ التتريٌ الشػيرة كبيف القكة الرُيزيٌ لجنكيزذاف ؽً 

اَ كلوا أراضو إزّميٌ تيًكٓف العداء  (زمرقند) تزيد علٍ زتماٌُ كذمزيف كيلك مترن

السديد للتتارَ كمع ذلؾ انطلقت تلؾ الؾرقٌ كزط جمكع المزلميف ؽً تلؾ البّد 

الذيف يبلػكف المّييفَ انطلقكا يقتلكف كيأزركفَ كيزتكلكف علٍ البّد كالمدف 

. (مدينٌ إيرانيٌ كبيرة كذلؾ)َ ثـ الْرٔم (ؽً إيراف)اَزّميٌ؛ ؽدذلكا مازندراف 

كؽً الطريؽ مف مازندراف إلٍ الرم كجد التتار ؽً طريقوـ كالدتى كنزاءق 

كمعوـ إمكاؿ الػزيرة كالذذاُر النؾيزٌ التً لـ ييزمع بمثلواَ ؽأذذكا كؿ ذلؾ 

آنذاؾَ  (زمرقند)زبينا كغنيمٌَ كأرزلكق مف ؽكرهـ إلٍ جنكيزذاف المتمركز ؽً 

 .[9]ثـ انطلقكا يكرركف تلؾ إؽاعيؿ ؽً المدف المخيطٌ

بعد إتماـ هذا الوجكـ الكازد اتجوت قكات التتار إلٍ اجتياح أذربيجاف المزلمٌَ 

َ كتـ (كهً قباُؿ كثنيٌ كنشرانيٌ)ثـ إلٍ أرمينيا كجكرجيا لمكاجوٌ قباُؿ الكرج 

 .[10]اختّؿ أرمينيا كجكرجياَ كقيتًؿ مف الكرج أعداد ِ تيٍخشٍ

ف يكاجوكنوـ ؽً هذا  ا يدؿ علٍ كخسيٌ التتارَ كضعؼ مى ا كازخن لقد كاف هجكمن

بعد أف اطمأف جنكيزذاف إلٍ هركب مخمد بف ذكارزـ ساق زعيـ البّد . الكقت

ؽً اتجاق الػربَ كانتقالى مف مدينٌ إلٍ أذرل هربنا مف الؾرقٌ التتريٌ المطاردة 

لىَ بدأ جنكيزذاف يبزط زيطرتى علٍ المناطؽ المخيطٌ بزمرقندَ كعلٍ إقاليـ 

 .اَزّميٌ الضذمٌ الكاقعٌ ؽً جنكب زمرقند كسمالوا

إقليـ ذكارزـ كإقليـ : كجد جنكيزذاف أف أعظـ إقاليـ كأقكاها ؽً هذق المناطؽ

بلرَ كمركَ : ذرازافَ أما إقليـ ذرازاف ؽإقليـ سازع بى مدف عظيمٌ كثيرة مثؿ

كهك اآلف ؽً سرؽ إيراف كسماؿ )كنيزابكرَ كهراةَ كغزنٌَ كغيرها 

 .(أؽػانزتاف
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كأما إقليـ ذكارزـ ؽوك اَقليـ الذم كاف نكاةن للدكلٌ الذكارزميٌَ كاستور بالقّع 

الخشينٌ كالثركة العدديٌ كالموارة القتاليٌَ كهك يقع إلٍ السماؿ الػربً مف 

َ (كهك اآلف ؽً دكلتً أكزبكزتاف كتركمنزتاف)زمرقندَ كيمر بى نور جيخكف 

كلكف جنكيزذاف أراد القياـ بخرب معنكيٌ تؤثر ؽً نؾزيات المزلميف قبؿ 

اجتياح هذق إقاليـ العمّقٌَ ؽقرر البدء بعمليات إبادة كتدمير تبث الرعب ؽً 

قلكب المزلميف ؽً اَقليميف الكبيريف ذكارزـ كذرازافَ ؽأذرج جنكيزذاف 

 :مف جيسى ثّث ؽرؽ

َ كهك علٍ بيعد خكالً ذمزماٌُ (ؽً أكزبكزتاف اآلف)ؽرقٌ لتدمير إقليـ ؽرغانٌ 

 .كيلك متر إلٍ السرؽ مف زمرقند

 (الترمذم)َ كهً مدينٌ اَماـ (ؽً تركمنزتاف اآلف)كؽرقٌ لتدمير مدينٌ ترمذ 

 .شاخب الزنف رخمى هللاَ علٍ بيعد خكالً ماٌُ كيلك متر جنكب زمرقند

 .كؽرقٌ لتدمير قلعٌ كّبٌَ كهً مف أخشف قّع المزلميف علٍ نور جيخكف

كقد قامت الؾرؽ الثّث بدكرها التدميرم كما أراد جنكيزذافَ ؽازتكلت علٍ 

 كؿ هذق المناطؽَ

كأعملت ؽيوا القتؿ كإزر كالزبً كالنوب كالتذريب كالخرؽَ مثلما اعتاد 

 التتار أف يؾعلكا ؽً

كلما عادت هذق الجيكش مف مومتوا القبيخٌ بدأ جنكيزذاف ييًعدٓ . إماكف إذرل

 .[11]للمومٌ إقبدَ بدأ ييًعدٌ ِجتياح إقليمً ذرازاف كذكارزـ

كٕجؿ اختّؿ هذيف اَقليميف بدأ التتار بػزك بلر؛ ؽطلب أهلوا إماف ؽأعطاهـ 

 جنكيزذاف إماف

؛ ؽازتجاب أهؿ (مرك)علٍ غير عادتىَ كذلؾ مقابؿ أف يعاكنكق ؽً غزك مدينٌ 

 .بلر الموزكمكف نؾزينٌاَ كعاكنكق ؽيما أراد

قتؿ التتار ؽً مرك زبعماٌُ ألؼ مزلـ كمزلمٌَ هـ كؿ زكاف المدينٌ مف الرجاؿ 

 (زنجر)كالنزاء كإطؾاؿَ كزلبكا كؿ إمكاؿ ختٍ إنوـ نبسكا قبر الزلطاف 

ًٍّ تككف مدؽكنٌ معى لً  .[12]بخثنا عف أمكاؿ أك خي

كهً تقع اآلف ؽً السماؿ السرقً لدكلٌ )كبعد ذلؾ تكٌجى التتار إلٍ نيزابكر 

 .َ ثـ هراةَ ؽذكارزـ(إيراف
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 جّؿ الديف كالعدة لقتاؿ التتار

كبتدمير إقليمً ذرازاف كذكارزـ يككف التتار قد زيطركا علٍ المناطؽ 

السماليٌ كمناطؽ الكزط مف دكلٌ ذكارزـ الكبرلَ ككشلكا ؽً تقدموـ إلٍ 

َ كلكنوـ لـ يقتربكا (علٍ خدكد العراؽ)الػرب إلٍ قريب مف نوايٌ هذق الدكلٌ 

كجنكب دكلٌ ذكارزـ كانت تخت زيطرة جّؿ . بعدي مف جنكب دكلٌ ذكارزـ

الديف بف مخمد بف ذكارزـ ساقَ كهك ابف مخمد بف ذكارزـ الذم ؽْر منذ سوكر 

 .قليلٌ أماـ التتارَ كهرب إلٍ جزيرة ببخر قزكيف خيث مات هناؾ

ا مف بّدقَ كانضـ إليى  ا كبيرن بدأ جّؿ الديف ييًعدٓ العدة لقتاؿ التتارَ كجمع جيسن

اَ (زيؼ الديف بػراؽ)أخد ملكؾ إتراؾ المزلميف ازمى  ا مقدامن َ ككاف سجاعن

ا زتكف ألؾنا مف الجنكد  ككاف معى ثّثكف ألؼ مقاتؿَ ثـ انضـ إليى أيضن

الذكارزميٌ الذيف ؽركا مف المدف المذتلؾٌ ؽً كزط كسماؿ دكلٌ ذكارزـ بعد 

ا . زقكطوا أمير مدينٌ هراة بؾرقٌ مف جيسىَ  (ملؾ ذاف)كما انضـ إليى أيضن

اَ  كذلؾ بعد أف أزقط جنكيزذاف مدينتىَ كبذلؾ بلؼ جيش جّؿ الديف عددنا كبيرن

َ كهً (بلؽ)ثـ ذرج جّؿ الديف بجيسى إلٍ منطقٌ بجكار مدينٌ غزنٌ تدعٍ 

منطقٌ كعرة كزط الجباؿ العظيمٌَ كانتظر جيش التتار ؽً هذا المكاف 

 !الخشيفَ ثـ جاء جيش التتار

دارت بيف قكات جّؿ الديف المتخدة كقكات التتار معركٌ مف أسرس المكاقع ؽً 

هذق المنطقٌَ كقاتؿ المزلمكف قتاؿ المزتميت؛ ؽوذق أطراؼ المملكٌ 

ككاف لخميٌْ المزلميف . الذكارزميٌَ كلك خدثت هزيمٌ ؽليس بعدها أمّؾ لوا

كشعكبٌ الطبيعٌ الشذريٌ كالجبليٌ للمنطقٌَ ككثرة أعداد المزلميفَ كسجاعٌ 

الؾرقٌ التركيٌ بقيادة زيؼ الديف بػراؽَ كالقيادة الميدانيٌ لجّؿ الديفَ كاف لكؿ 

 .ذلؾ أثر كاضد ؽً ثبات المزلميف أماـ جخاؽؿ التتار

نشرق علٍ المزلميفَ   كازتمرت المكقعٌ الرهيبٌ ثّثٌ أياـَ ثـ أنزؿ هللا

ككثر ؽيوـ القتؿَ كؽْر الباقكف !! كانوزـ التتار للمرة إكلٍ ؽً بّد المزلميف

ؽً سماؿ سرؽ  (الطالقاف)منوـ إلٍ ملكوـ جنكيزذافَ الذم كاف يتمركز ؽً 

 .[13]أؽػانزتاف

كارتؾعت معنكيات المزلميف إلٍ الزماء؛ ؽقد كقر ؽً قلكب الكثيريف قبؿ هذق 

 (غزنٌ)المكقعٌ أف التتار ِ ييوزمكفَ كلكف ها هك اتخاد الجيكش اَزّميٌ ؽً 

يؤتً ثمارق؛ لقد اتخدت ؽً هذق المكقعٌ جيكش جّؿ الديف مع بقايا جيكش أبيى 

مخمد بف ذكارزـ ساقَ مع الؾرقٌ التركيٌ بقيادة زيؼ الديف بػراؽَ مع ملؾ 
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ذاف أمير هراةَ كاذتار المزلمكف مكاننا منازبناَ كأذذكا بإزباب المتاخٌَ ؽكاف 

 .النشر

كاطمأف جّؿ الديف إلٍ جيسىَ ؽأرزؿ إلٍ جنكيزذاف ؽً الطالقاف يدعكق إلٍ 

 قتاؿ جديدَ كسعر

ا أكبرَ كأرزلى مع أخد أبناُى لقتاؿ  جنكيزذاف بالقلؽ ٕكؿ مرةَ ؽجوْز جيسن

 (كابكؿ)المزلميفَ كتجوز الجيش المزلـَ كالتقٍ الجيساف ؽً مدينٌ 

كمدينٌ كابكؿ مدينٌ إزّميٌ خشينٌ تخاط مف كؿ جواتوا تقريبنا  .[14]إؽػانيٌ

بالجباؿ؛ ؽسمالوا جباؿ هندكككش الساهقٌَ كغربوا جباؿ باركبا ميزكسَ 

 .كجنكبوا كسرقوا جباؿ زليماف

كدارت مكقعٌ كابكؿ الكبيرةَ ككاف القتاؿ عنيؾنا جدنٌاَ أسد ضراكة مف مكقعٌ 

ا غالينا علٍ التتارَ بؿ كأنقذكا عسرات  غزنٌَ كثبت المزلمكفَ كخققكا نشرن

 .اآلِؼ مف إزرل المزلميف مف يد التتار

كؽكؽ ارتؾاع المعنكياتَ كقتؿ عدد كبير مف جنكد التتارَ كإنقاذ إزرل 

 .المزلميفَ ؽقد أذذ المزلمكف غناُـ كثيرة نؾيزٌ مف جيش التتار

كانت هذق الػناُـ كباِن علٍ الجيش المزلـ؛ ركل البذارل كمزلـ عف عمرك بف 

لىًكنًٔ أىٍذسىٍ " : قاؿ رزكؿ هللا: قاؿ  عكؼ َ كى ـٍ لىٍيكي ا اٍلؾىٍقرى أىٍذسىٍ عى اللًْى مى ؽىكى

ا تىنىاؽىزيكهىاَ  َ ؽىتىنىاؽىزيكهىا كىمى ـٍ ٍف كىافى قىٍبلىكي لٍى مى ا بيًزطىٍت عى ـي الدٍٓنيىا كىمى لىٍيكي أىٍف تيٍبزىطى عى

ـٍ  ٍتوي ا أىٍهلىكى ـٍ كىمى تيٍولًكىكي  .[15]"كى

 كهّؾ المزلميف.. ؽتنٌ الماؿ

 !!لقد كقع المزلمكف ؽً الؾتنٌ

قاـ زيؼ الديف بػراؽ أمير الترؾَ كقاـ أمير آذر هك ملؾ ذاف أمير مدينٌ هراةَ 

قاـ كؿ منوما يطلب نشيبى ؽً الػناُـَ ؽخدث اِذتّؼَ كارتؾعت إشكاتَ ثـ 

كزقط مف المزلميف قتلٍ علٍ أيدم المزلميفَ ككاف !! بعد ذلؾ ارتؾعت الزيكؼ

ممف زقط أخه لزيؼ الديف بػراؽَ ؽػضب زيؼ الديف بػراؽ كقرر اِنزخاب 

كخدث !! مف جيش جّؿ الديف كمعى الثّثكف ألؼ مقاتؿ الذيف كانكا تخت قيادتى

ارتباؾ كبير ؽً جيش المزلميفَ كأشْر زيؼ الديف بػراؽ علٍ اِنزخابَ 

ؽازتعطؾى جّؿ الديف بكؿ طريؽَ كزار بنؾزى إليى كذْكرق بالجوادَ كذْكؽى مف 

 .[16] !هللا تعالٍَ لكف زيؼ الديف بػراؽ لـ يتذكر كانزخب بجيسى ؽعّن 

ا هاَُّن لقد انكزر مادينٌاَ ككذلؾ انكزر معنكينٌا  !!كانكزر جيش المزلميف انكزارن
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. كلـ يؾلد المزلمكف ؽً ازتثمار النشر الػالً الذم خققكق ؽً غزنٌ ككابكؿ

كبينما هـ كذلؾ إذ جاء جنكيزذاف بنؾزى علٍ رأس جيكسى ليرل هذا المزلـ 

الذم انتشر عليى مرتيفَ كدْب الرعب كالولع ؽً جيش المزلميف؛ ؽقد قلْت 

أعدادهـَ كتخطمت معنكياتوـَ كرأل جّؿ الديف أف جيسى قد ضعؼ جدنٌاَ ؽماذا 

 !ؽعؿ؟

لقد أذذ جيسى كبدأ يتجى جنكبنا للوركب مف جيش جنكيزذافَ أك علٍ إقؿ 

ا علٍ اللقاءَ  لتجنٓب الخرب ؽً هذق الظركؼَ كلكف جنكيزذاف كاف مشرنٌ

لقد بدأ !! كبدأ جّؿ الديف يؾعؿ مثلما ؽعؿ أبكق مف قبؿ!! ؽأزرع ذلؼ جّؿ الديف

ينتقؿ مف مدينٌ إلٍ مدينٌ متكجونا إلٍ الجنكبَ ختٍ كشؿ إلٍ خدكد باكزتاف 

اآلف ؽاذترقواَ ثـ تعمؽ أكثر ختٍ اذترؽ كؿ باكزتافَ ككشؿ إلٍ نور الزند 

الذم يؾشؿ ؽً ذلؾ الكقت بيف باكزتاف كبيف الوندَ ؽأراد جّؿ الديف أف يعبر 

بجيسى نور الزند ليؾر إلٍ الوندَ مع أف عّقاتى مع ملكؾ الوند المزلميف لـ تكف 

 !!علٍ ما يراـَ كلكنى كجد ذلؾ أؽضؿ مف لقاء جنكيزذاف

كعند نور الزند ؽيكجئ جّؿ الديف كجيسى بعدـ كجكد الزؾف لنقلوـ عبر النور 

الكازع إلٍ الناخيٌ إذرلَ ؽطلبكا زؾننا مف مكاف بعيدَ كبينما هـ ينتظركف 

كلـ يكف هناؾ بدٌّ مف القتاؿ؛ ؽنور الزند ! الزؾف إذ طلع عليوـ جيش جنكيزذاف

مف ذلؾوـَ كجنكيزذاف مف أماموـَ كدارت مكقعٌ رهيبٌ بكؿ معانً الكلمٌَ 

إف كؿ ما مضٍ مف الخركب كاف لعبنا بالنزبٌ إلٍ : ختٍ إف المساهديف لوا قالكا

كازتمر اللقاء الدامً ثّثٌ أياـ متشلٌَ كازتخْر القتؿ ؽً  .[17]هذا القتاؿ

الؾريقيفَ ككاف ممف قتؿ ؽً شؾكؼ المزلميف إمير ملؾ ذافَ الذم كاف قد 

تشارع مف قبؿ مع زيؼ الديف بػراؽ علٍ الػناُـَ كها هك لـ يظؾر مف الدنيا 

كلكف . بسًءَ بؿ ها هً الدنيا قد قتلتىَ كلـ يتجاكز لخظٌ مكتى بدقيقٌ كاخدة

ف يمكت كهك ناشر للمزلميف بكؿ طاقتىَ كمف يمكت كقد تزبب  ستْاف بيف مى

ْرة ٌو مي  .بشراعى ؽً ؽتنٌ أدت إلٍ هزيم

كؽً اليكـ الرابع انؾشلت الجيكش لكثرة القتؿَ كبدأ كؿ طرؼ يعيد خزاباتىَ 

كيرتٔب أكراقىَ كيضمد جراخىَ كييًعدٓ عدتىَ كبينما هـ ؽً هذق الودنٌ المؤقتٌ 

جاءت الزؾف إلٍ نور الزندَ كلـ يضئع جّؿ الديف الكقت ؽً تؾكير طكيؿَ بؿ 

كقؾز الزعيـ المزلـ إلٍ الزؾينٌَ !! (الوركب)أذذ القرار الزريع الخازـ كهك 

كمعى ذاشتى كمقربكقَ كعبركا نور الزند إلٍ بّد الوندَ كترككا التتار علٍ 

الناخيٌ الػربيٌ مف نور الزند؛ ؽانقلب جنكيزذاف علٍ بّد المزلميف يشٓب 

ككانت أسد المدف . عليوا جاـ غضبىَ كيؾعؿ بوا ما اعتاد التتار أف يؾعلكق كأكثر

معاناة هً مدينٌ غزنٌَ التً انتشر عندها المزلمكف منذ أياـ أك أسور عندما 
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كانكا متخديفَ دذؿ جنكيزذاف المدينٌ الكبيرةَ عاشمٌ جّؿ الديف بف ذكارزـ 

ؽقتؿ كؿ رجالوا بّ ازتثناءَ كزبٍ كؿ الخريـ بّ ازتثناءَ كأخرؽ كؿ الديار بّ 

ذاكيٌ علٍ عركسواَ كأف لـ تػف - كما يقكؿ ابف إثير-كتركوا !! ازتثناء

 !![18]بإمس

كيجدر بالذكر أف نسير إلٍ أنى ؽً جملٌ الذيف أمزؾ بوـ جنكيزذاف مف أهؿ 

ا . المدف كاف أطؾاؿ جّؿ الديف بف ذكارزـَ كقد أمر جنكيزذاف بذبخوـ جميعن

ركل . كهكذا ذاؽ جّؿ الديف مف نؾس المرارة التً ذاقوا المّييف مف سعبى

البيوقً بزند شخيد ركاتى ثقات إِ أنى مف مرازيؿ أبً قّبٌ رخمى هللاَ أف 

ا تيًديفي تيدىافي : "قاؿ  رزكؿ هللا َ كىمى ٍُتى ا ًس  .[19]"كيٍف كىمى

ا غاليناَ ما كاف يتكقع أف يككف بوذق الزوكلٌَ كهذا  لمن كبذلؾ خقؽ جنكيزذاف خي

 !!الخلـ هك اختّؿ أؽػانزتاف

كبذلؾ يككف التتار قد كشلكا مف الشيف إلٍ كازاذزتاف ثـ أكزبكزتاف ثـ 

التركمنزتاف ثـ أؽػانزتاف ثـ إيراف ثـ أذربيجاف ثـ أرمينيا ثـ جكرجياَ كقد 

 .ـ1220/ هػ617ؽً زنٌ !! اقتربكا جدنٌا مف العراؽَ كؿ هذا ؽً زنٌ كاخدة

ـ ؽقد دذؿ التتار مراغٌَ ثـ ؽْكركا ؽً غزك مدينٌ 1221/ هػ618أما ؽً عاـ 

ؽً سماؿ العراؽ؛ ؽذسً الذليؾٌ العبازً الناشر لديف هللا أف يعدؿ  (أربيؿ)

التتار عف مدينٌ أربيؿ لطبيعتوا الجبليٌَ ؽيتجوكف إلٍ بػداد بدِن منوا؛ ؽبدأ يؾيؽ 

مف الزبات العميؽ الذم أشابى ؽً الزنكات الزابقٌَ كبدأ يزتنؾر الناس لمّقاة 

إذا كشلكا إليواَ كأعلنت خالٌ اِزتنؾار العاـ ؽً كؿ المدف  (أربيؿ)التتار ؽً 

 .العراقيٌَ كبدأ جيش الذّؽٌ العبازيٌ ؽً التجوٓز

كلكف الذليؾٌ العبازً الناشر لديف هللا لـ يزتطع أف يجمع إِ ثمانماٌُ رجؿ 

 (سبد)ذليؾٌَ أك  (شكرة)لـ يكف الناشر لديف هللا ذليؾٌَ كإنما كاف !! ؽقط

ا أف يلتقً بالتتار بوذا العدد  (مظؾر الديف)كلـ يزتطع قاُد الجيش . ذليؾٌ طبعن

ؽقد سعر التتار أف هذق ذدعٌَ - زبخاف هللا-الوزيؿَ ؽانزخب بالجيشَ كمع ذلؾ 

كأف هذق هً مقدمٌ العزكرَ ؽليس مف المعقكؿ أف جيش الذّؽٌ العبازيٌ 

المرهكبٌ ِ يزيد علٍ ثمانماٌُ جندم ؽقط؛ كلذلؾ قرركا تجنٓب المعركٌ 

 .كانزخبكا بجيكسوـ

ـْ ؽقد  لقد كاف التتار يقدٔركف إمكانيات العراؽ بأكثر مف الخقيقٌ بكثيرَ كمف ثى

بخرب )آثركا أِ يدذلكا مع الذّؽٌ ؽً شداـ مباسرَ كازتبدلكا بذلؾ ما ييعرؼ 

َ كذلؾ عف طريؽ تكجيى ضربات ذاطؾٌ مكجعٌ للعراؽَ كعف (اِزتنزاؼ

ا عف طريؽ عقد إخّؼ كاِتؾاقيات  طريؽ الخشار الطكيؿ المزتمرَ كأيضن

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1#_ftn18
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1#_ftn18
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1#_ftn18
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1#_ftn19


مع الدكؿ كاَمارات المجاكرة لتزويؿ الخرب ضد العراؽ ؽً الكقت المنازب؛ 

 .لذلؾ ؽقد انزخب التتار بإرادتوـ ليطكؿ بذلؾ عمر العراؽ عدة زنكات أذرل

كؽً طريؽ اِنزخاب قاـ التتار باجتياح همذاف كأردكيؿَ ثـ اقتربكا مف تبريزَ 

ككاف التتار قد رضكا زابقنا بالماؿ كالثياب كالدكاب مف شاخبوا المذمكر 

َ كلـ يدذلكها ٕنوـ جاءكا إليوا ؽً الستاء القارسَ أما اآلف (أكزبؾ بف البولكاف)

. كقد تخزف الجك كشؾت الزماءَ ؽّ مانع مف ذيانٌ العوكد كنقض المكاثيؽ

علمكا بأمر قد جدْ علٍ هذق البلدةَ لقد رخؿ عنوا - ؽً طريقوـ إلٍ تبريز-كلكنوـ 

شاخبوا المذمكر أكزبؾ بف البولكافَ كتكلٍ قيادة البّد رجؿ جديد هك سمس 

الديف الطػراًَُ ككاف رجّن مجاهدنا يؾقى دينى كدنياقَ ؽقاـ رخمى هللا يخٔمس 

الناس علٍ الجواد كعلٍ إعداد القكةَ كقْكل قلكبوـ علٍ اِمتناعَ كخذرهـ 

عاقبٌ التذاذؿ كالتكانًَ كعلموـ ما عرؽكق نظرينٌا كلـ يطبقكق عملينٌا ؽً خياتوـ 

علموـ أف اَنزاف ِ يمكت قبؿ ميعادق أبدناَ كأف المزلميف موما : علٍ اَطّؽ

تنازلكا للتتار ؽلف يترككهـَ إِ إذا اختمٍ المزلمكف كراء زيكؽوـ كدركعوـَ 

 .أما بػير قكة ؽلف ييخمٍ خؽ علٍ كجى إرض

كتخركت الخميٌْ ؽً قلكب أهؿ تبريزَ كقامكا مع قاُدهـ البأر يخشنٔكف بلدهـَ 

 !!للجواد- كللمرة إكلٍ منذ زمف-لقد تجوز القكـ 

كزمع التتار بأمر المدينٌَ كبخالٌ العشياف المدنً ؽيواَ كبخالٌ النؾير العاـَ 

زمعكا بدعكة الجوادَ كالتجوٓز للقتاؿَ زمع التتار بكؿ ذلؾَ ؽماذا ؽعلكا؟ لقد 

ا عجيبنا  !!أذذ التتار قرارن

لقد قرركا عدـ التعرض لتبريزَ كعدـ الدذكؿ ؽً قتاؿ مع قكـ قد رؽعكا رايٌ 

مف - علٍ كثرتوـ-لقد ألقٍ هللا الرعب ؽً قلكب التتار !! الجواد ؽً زبيؿ هللا

 .[20]أهؿ تبريز علٍ قلتوـ

بالرعب مزيرة سورَ ككذلؾ يينشر بالرعب كؿ مف   لقد نيًشر رزكؿ هللا

ؽكانت هذق شكرة مسرقٌ ؽً كزط هذا الركاـ المظلـَ  . زار علٍ طريقى

كرخـ هللا سمس الديف الطػراًُ الذم جدْد الديف ؽً هذق المدينٌ المزلمٌ 

 .(تبريز)

ـَ ثـ 1221/ هػ618مْر التتار بمدينٌ البيلقاف؛ ؽكضعكا ؽيوا الزيؼ ؽً رمضاف 

اتجوكا إلٍ مدينٌ كنجٌ؛ ؽلجأ أهلوا إلٍ زّح الجوادَ كازتعدكا لى كما ؽعلت 

ؽً قلكب التتار الرعب منوـ؛ ؽترككا البلد علٍ خالوا   تبريز؛ ؽألقٍ هللا

كرخلكا عنواَ كاتجوكا لػزك داغزتاف كالسيسافَ كقامكا كعادتوـ بتدمير كؿ 
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سًء ؽً هذق البّدَ كقتلكا معظـ مف كجدكق ؽً طريقوـَ ككانت أسد المدف 

اًذً المزلمٌ  مى  .[21] (ؽً داغزتاف اآلف)معاناة مف التتار هً مدينٌ سى

ـَ كؽيوا 1225/ هػ622مرت الزنكات كالجرُـ التتريٌ تزيد ختٍ جاءت زنٌ 

ذؾْت قبضٌ التتار؛ ؽظور مف جديد جّؿ الديف بف ذكارزـ ساقَ الذم ذهب 

يتخالؼ مع إمير زعد الديف بف دكّ ضد أذيى غياث الديف بف ذكارزـ 

 .[22] !!ساق

كبدأ جّؿ الديف ؽً غزك إقليـ ؽارس مف جنكبى إلٍ السماؿ مخاربنا أذاق غياث 

ككانت . الديفَ ختٍ كشؿ إلٍ غرب إيرافَ كأشبد قريبنا مف الذّؽٌ العبازيٌ

العّقات القديمٌ بيف مملكٌ ذكارزـ كالذّؽٌ العبازيٌ متكترة جدنٌاَ ككجد جّؿ 

الديف ؽً نؾزى قكةَ ككجد ؽً الذّؽٌ ضعؾناَ ؽأعلف الخرب علٍ الذّؽٌ 

ٓؿ !! العبازيٌَ هذا كجيكش التتار قابعٌ ؽً سرؽ إيراف كِ عجب؛ ؽقد كاف جي

كدذؿ جّؿ الديف بجيسى إلٍ . الزعماء ؽً تلؾ اآلكنٌ مشابيف بالخكؿ الزيازً

البشرةَ كخاشرها مدةى سوريفَ ثـ تركوا كاتجى سماِن ليمر قريبنا مف بػداد 

عاشمٌ الذّؽٌ العبازيٌَ كذاؼ الناشر لديف هللا الذليؾٌ العبازً علٍ نؾزى؛ 

ؽخشف المدينٌ كجوْز الجيكش لدؽع جّؿ الديفَ كلكف لـ يكتؼ بذلؾ بؿ ارتكب 

ا؛ إذ إنى أرزؿ إلٍ التتار يزتعيف بوـ علٍ خرب جّؿ  ا مقززن ؽعّن سنيعن

 !!زبخاف هللا  [23] !!الديف

لكف التتار كانكا مسػكليف ببزط زيطرتوـ ؽً المناطؽ السازعٌ التً اختلكهاَ 

ـَ 1225/ هػ622ؽلـ يخدث بينوـ كبيف جّؿ الديف قتاؿ إِ ؽً أكاذر زنٌ 

كازتثمر جّؿ الديف هذق الؾترة ؽً بزط زيطرتى علٍ المناطؽ المخيطٌ ببػدادَ 

ثـ سماؿ العراؽ ثـ منطقٌ سماؿ ؽارسَ كبدأ يدذؿ ؽً أذربيجاف كما خكلوا مف 

 .أقاليـ إزّميٌ

ثـ بزط جّؿ الديف زيطرتى علٍ مملكٌ الكرج النشرانيٌ بعد أف أكقع بوـ 

ا مؤقتناَ كأدذلى ؽً جيسىَ  هزيمٌ ؽادخٌَ كاشطلد مع أذيى غياث الديف شلخن

 .[24]كلكف كاف كؿ كاخد منوما علٍ خذر مف اآلذر

كبذلؾ بلؼ زلطاف جّؿ الديف مف جنكب ؽارس إلٍ السماؿ الػربً لبخر قزكيفَ 

ٌن إلٍ  كهً كإف كانت منطقٌ كبيرة إِ أنوا مليٌُ بالقّقؿ كاِضطراباتَ إضاؽ

العداءات التً أكرثوا جّؿ الديف قلكب كؿ إمراء ؽً إقاليـ المخيطٌ 

بزلطانى بما ؽيوـ الذليؾٌ العبازً الناشر لديف هللاَ كزيازٌ العداكات كالمكاُد 

كاِضطرابات هً الزيازٌ التً كرثوا جّؿ الديف عف أبيى مخمد بف ذكارزـَ 

 .كتخدثنا عنوا مف قبؿيَ كلـ تأت إِ بالكيّت علٍ إمٌَ كليت المزلميف يؾقوكف
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ـ تخمؿ معوا ذبر مكت جنكيزذاف الطاغيٌ الذم 1226/ هػ624كجاءت زنٌ 

بنٍ ذّؿ ؽترة خكمى مملكٌ كازعٌ مف ككريا ؽً السرؽ إلٍ ؽارس ؽً الػربَ 

ٌن مف المزلميفَ كقد مات عف اثنيف  بناها علٍ جماجـ البسر كأسُّوـَ كذاش

ا  .[25]كزبعيف عامن

كبمكت جنكيزذاف هدأت إمكر نزبينٌا ؽً هذق المنطقٌَ كاختؾظ التتار بما ملككق 

 مف بّد المزلميف

إلٍ كزط إيراف تقريبناَ بينما كاف جّؿ الديف يبزط زيطرتى علٍ المناطؽ 

الػربيٌ مف إيراف كالمناطؽ الػربيٌ مف بخر قزكيفَ ككأف كؿ طرؼ قد رضً 

 .بما يملؾَ كآثر اِختؾاظ بما يعتقد أنى خؽ لى

 اِجتياح التترم الثانً

ـ تخمؿ هجمٌ تتريٌ بسعٌ جديدة علٍ إمٌ اَزّميٌ؛ 1230/ هػ628أتت زنٌ 

َ كأذذ ينظٔـ أمكر مملكتى ؽً (أككيتام)ؽقد تكلٍ قيادة التتار الزعيـ الجديد 

 إلٍ 1226مف )هػ 627 إلٍ زنٌ 624معقلوا بمنػكليا كالشيفَ كذلؾ مف زنٌ 

 .[26] (ـ1229

كبعد أف تـ لى ذلؾ بدأ يؾكر مف جديد ؽً اجتياح العالـ اَزّمًَ كازتكماؿ 

الخركب بعد ذلؾ ؽً منطقٌ ركزيا التً هيزمت ؽيوا قبؿ ذلؾ الجيكش التتريٌَ 

أخد  (أككيتام)كمخاكلٌ ازتكماؿ الؾتكح ؽً داذؿ أكرباَ كلؼ الذاقاف الكبير 

الذم  (سكرماجاف)أبرز قادتى بالقياـ بمومٌ اِجتياح التترم الثانًَ كهك القاُد 

ا هاُّن مف التْتىرَ كتقدْـ شكب العالـ اَزّمً مف جديد لما جاءت . جمع جيسن

اَ كقد  ا بسعن جيكش التتار بقيادة سكرماجاف اجتاخت البّد اَزّميٌ اجتياخن

كشؿ إلٍ علموا أف جّؿ الديف قد ضعؼ جدنٌا ؽً هذق الزنٌ لخدكث هزيمتيف لى 

مف إسرؼ بف العادؿ خاكـ ديار الجزيرة ؽً سماؿ العراؽ كجنكب تركياَ 

قد - كهً مف طكاُؼ السيعٌ ؽً غرب إقليـ ؽارس-ككانت طاُؾٌ اَزماعيليٌ 

رازلت التتار كأذبرتوـ بضعؼ جّؿ الديف؛ كذلؾ ٕنى كانت بينوـ كبيف جّؿ 

 .[27]الديف خركبَ ؽأرادكا اِنتقاـ منى بإذبار التتار بكقت ضعؾى

كجاءت جخاؽؿ التتار كدمرت ؽً طريقوا كؿ ما يمكف تدميرقَ كأكلت إذضر 

كاليابسَ ككاف لوا هدؼ رُيزً هك اَمزاؾ بجّؿ الديف بف ذكارزـَ كالتقٍ 

بوـ جّؿ الديف ؽً مكقعٌ انوزـ ؽيوا سْر هزيمٌَ كأزرع بالؾرار مف أماـ التتار 

ا مف التتارَ كاذتؾٍ ذكرق  كقد تمْزؽ جيسىَ كأذذ يتنقؿ بمؾردق بيف القرل ؽرارن

ا متشلٌ؛ ؽّ يعرؼ أخد إف كاف قيتؿ أك اذتؾٍ أك هرب إلٍ بلد  مف البّد سوكرن

آذرَ ختٍ قابلى أخد ؽّخً إكرادَ كعرؽىَ ؽذدعى كأطعمى ختٍ ناـَ كهنا قاـ 
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الؾّح كقتؿ جّؿ الديف بالؾأسَ كأذذ ما عليى مف الجكاهر كزلموا إلٍ سواب 

 .[28]الديف غازم شاخب هذق المنطقٌَ كالذم طالما ذاؽ مف كيّت جّؿ الديف

هكذا كانت نوايٌ الظالميفَ كنوايٌ المؾٔرطيفَ كنوايٌ الذيف تملككا رقاب العباد 

ؽما رعكا هلل خقنٌاَ كما رعكا للرعيٌ خقنٌاَ كما رعكا للرخـ خقنٌاَ كعاسكا 

 .ٕنؾزوـ ؽقط

كنتيجٌ زكء التربيٌَ كغياب الؾوـ الشخيد لُزّـَ كالتمزؾ بالدنيا إلٍ أقشٍ 

درجٌَ كعدـ كضكح الرؤيٌ عند الناس؛ ؽقد دبت الوزيمٌ النؾزيٌ الرهيبٌ ؽً 

داذؿ قلكب المزلميفَ ؽما ازتطاعكا أف يخملكا زيؾناَ كِ أف يركبكا ذيَّن بؿ 

زوْؿ جدنٌا مف مومٌ - ِ سؾ-ذهب عف أذهانوـ أشّن التؾكير ؽً المقاكمٌَ كهذا 

 !!التتار الذيف كجدكا أبكابنا مؾتكخٌَ كرقابنا جاهزة للقطع

يركم ابف إثير ؽً الكامؿ ؽً أخداث الزنٌ الثامنٌ كالعسريف بعد الزتماٌُ 

بعض الشكر التً ازتمع إليوا بإذنى مف بعض الذيف كيتبت لوـ نجاة أثناء خمّت 

كاف التترم يدذؿ القريٌ بمؾردقَ كبوا الجمع : التتار علٍ المدف اَزّميٌ ؽيقكؿ

الكثير مف الناس ؽيبدأ بقتلوـ كاخدنا تلك اآلذرَ كِ يتجازر أخد المزلميف أف 

 !![29]يرؽع يدق نخك الؾارس بوجكـ أك بدؽاع

ا كلقد بلػنً أف إنزاننا منوـ أذذ رجَّن كلـ يكف مع التترم ما يقتلى : "كقاؿ أيضن

ضع رأزؾ علٍ إرض كِ تبرح؛ ؽكضع رأزى علٍ إرضَ : بىَ ؽقاؿ لى

 !![30]"كمضٍ التترٓم ؽأخضر زيؾنا كقتلى بى

إلٍ اَمبراطكريٌ  (سماؿ إيراف خالينا)لقد ضـ سكرماجاف سماؿ إقليـ ؽارس 

ـَ ثـ زخؼ بعد ذلؾ علٍ إقليـ أذربيجاف 1231/ هػ629التتريٌَ كذلؾ ؽً زنٌ 

إلٍ جانب مكت جّؿ الديف علٍ -ؽضمى إلٍ أمّكىَ كبتلؾ اِنتشارات التتريٌ 

اكتمؿ زقكط إقليـ ؽارس كلى ؽً يد التتار بازتثناء السريط - النخك الذم مْر بنا

 .الػربً الضيؽ الذم تزيطر عليى طاُؾٌ اَزماعيليٌ السيعيٌ

ثـ بدا لسكرماجاف أف يزتقر ؽً هذق المناطؽ كِ يكمؿ زخؾى إِ بعد ترزير 

قدمىَ كتثبيت جيسىَ كدرازٌ المناطؽ المخيطٌَ كما إلٍ ذلؾ مف أمكر تدعـ 

ظؿ سكرماجاف يرزر خكـ التتر ؽً هذق . الزلطاف التترم ؽً هذق المنطقٌ

/ هػ634ـ إلٍ زنٌ 1231/ هػ629المناطؽ مدةى ذمس زنكات كاملٌَ مف زنٌ 

كلـ يتخرؾ !! ـَ كأثناء هذق الزنكات الذمس لـ تذرج عليى ثكرة مزلم1236ٌ

مع أف جيكش المزلميف تمأل المناطؽ المجاكرة لؾارس !! لقتالى جيش مزلـ

 !!كأذربيجافَ كذلؾ ؽً العراؽ كالمكشؿ كمشر كالخجاز كغيرها
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بعد هذق الزنكات الذمس ؽً إقليمً ؽارس كأذربيجاف بدأ سكرماجاف ؽً زنٌ 

ـ ؽً اِلتؾاؼ خكؿ بخر قزكيف مف ناخيٌ الػرب لينطلؽ سماِن 1236/ هػ634

ِزتكماؿ ؽتكخاتىَ كبزرعٌ ازتطاع أف يزيطر علٍ أقاليـ أرمينيا كجكرجيا 

ثـ بدأ جيش آذر مف جيكش . كالسيساف كداغزتاف (مملكٌ الكرج النشرانيٌ)

ؽً قيادة الخمّت التتريٌ سماؿ بخر قزكيفَ  (باتك بف جاجً)التتار بزعامٌ 

ـَ كأذذ ؽً قمع القباُؿ التركيٌ النازلٌ ؽً 1236/ هػ634كذلؾ ؽً نؾس الزنٌ 

خكض نور الؾكلجاَ ثـ زخؼ بعد ذلؾ علٍ البّد الركزيٌ الكازعٌَ كذلؾ ؽً 

 .ـ1237/ هػ635زنٌ 

كبدأ هذا الجيش التترم الرهيب يقكـ بالمذابد السنيعٌ ؽً ركزيا النشرانيٌَ 

 هجريٌَ 636 ك635ؽازتكلٍ علٍ العديد مف المدف الركزيٌَ كذلؾ ؽً زنتً 

بعدها بأياـَ ثـ  (ككلكمكنا)َ ثـ (ريداف)زقطت تخت أقداـ هذا الجيش مدف 

الكبيرة بعد شمكد زتٌ أياـ ؽقطَ كاقترف زقكطوا  (ؽّديمير)زقطت مدينٌ 

َ ثـ تكجوت الجيكش التتريٌ إلٍ أعظـ مدف (زكذاؿ)بمذبخٌ بسعٌَ ثـ زقطت 

 (يكرييؼ)ؽتـ اجتياخوا كتدميرهاَ ثـ زقطت بعد ذلؾ مدف  (مكزكك)ركزيا 

َ ثـ زقطت مدينٌ (ياركزّؼ)ك (ركزتكؼ)ك (بريزّؼ)ك (جاليش)ك

كمع أف مزاخٌ ركزيا !! َ كبذلؾ اختؿ التتار دكلٌ ركزيا بكاملوا(تكرزكؾ)

اَ إلٍ جانب أعداد زكانوا الواُلٌ كأخكالوا  زبعٌ عسر مليكف كيلك متر مربعن

 !!المناذيٌ القازيٌ إِ أف التتار اختلكها بالكامؿ ؽً عاميف ؽقط

 (باتك بف جاجً)ـ تخركت جيكش التتار غربنا بقيادة 1240/ هػ638كؽً زنٌ 

َ كاجتاخكا (كمزاختوا زتماٌُ ألؼ كيلك متر مربع)ؽاختلكا دكلٌ أككرانيا بكاملوا 

 .َ كدمركا كنكزها العظيمٌَ كلقً أكثر زكانوا مشرعوـ(كييؼ)العاشمٌ 

إلٍ  (بايدر)ـ زخؾت ؽرقٌ مف قكات التتار بقيادة 1241/ هػ639كؽً زنٌ 

السماؿ الػربً مف دكلٌ أككرانيا ؽدذلت مملكٌ بكلنداَ كدمرت الكثير مف المدف 

البكلنديٌَ ؽلـ يجد الملؾ البكلندم إِ أف يزتعيف بالؾرزاف إلماف القريبيف منى 

زيليزيا )َ ؽجاء إمير هنرم دكؽ (ألمانيا تقع ؽً غرب بكلندا مباسرة)

َ كاسترؾ مع ملؾ بكلندا ؽً تككيف جيش كاخد لمّقاة التتارَ غير أف (إلمانيٌ

؛ كبذلؾ (بايدر)هذا الجيش لقً هزيمٌ زاخقٌ علٍ أيدم الجيكش التتريٌ بقيادة 

ا تخت خكـ التتار  !زقطت بكلندا أيضن

قاُد التتار  (باتك)ـ ترؾ 1241/ هػ639كؽً هذق إثناء كؽً نؾس الزنٌ 

المتمركز ؽً أككرانيا ؽرقٌ تتريٌ ؽً هذق المنطقٌَ كاتجى بجيسى الرُيزً غربنا 



إلٍ مملكٌ المجر خيث التقٍ مع ملؾ المجر ؽً مكقعٌ رهيبٌ دمر علٍ أثرها 

ا  !الجيش المجرم بكاملىَ كبذلؾ اختيلت المجر أيضن

مف بكلندا ؽً اتجاق الجنكب لمقابلٌ جيكش التتار بقيادة باتك ؽً  (بايدر)ثـ نزؿ 

المجرَ كؽً طريقى للنزكؿ اجتاح دكلٌ زلكؽاكيا كضموا بكاملوا إلٍ دكلٌ 

 !!ثـ تدؽقت الجيكش التتريٌ إلٍ دكلٌ كركاتيا ؽاجتاختوا!! التتار

كهك البخر الؾاشؿ )كبذلؾ كشلت الجيكش التتريٌ إلٍ زكاخؿ البخر إدرياتً 

َ كبذلؾ يككف التتار قد ضمكا إلٍ أمّكوـ نشؼ أكربا (بيف كركاتيا كإيطاليا

 !!تقريبنا

كقد كشلت خدكد دكلٌ -ككاف مف الممكف أف تزتمر الؾتكخات التتريٌ ؽً أكربا 

لكِ أف الذاقاف الكبير ملؾ التتار - التتار إلٍ دكؿ ألمانيا كالنمزا كإيطاليا

 (باتك بف جاجً)ـ ؽاضطر إمير 1241/ هػ639مات ؽً هذا العاـ  (أككيتام)

أف يكقؼ الخمّتَ كيزتذلؼ أخد قكادق علٍ المناطؽ المؾتكخٌَ كيعكد إلٍ 

عاشمٌ التتار ؽً منػكليا للمساركٌ ؽً اذتيار الذاقاف التترم  (قراقكرـ)

 .[31]الجديد

أذذت عقاُد الجيش التترم ؽً التػيٓر بعد الخمّت التً كجوكها إلٍ أكرباَ ؽقد 

تزكج عدد كبير مف قادة المػكؿ مف ؽتيات نشرانياتَ كبذلؾ بدأت الديانٌ 

النشرانيٌ تتػلػؿ نزبينٌا ؽً البّط المػكلًَ كقد زاعد هذا علٍ إمكانيٌ التعاكف 

 .بيف التتار كالشليبييف

بعد تكليٌ كيكؾ بف أككيتام ذاقاف التتار الجديد قْرر أف يكقؼ الخمّت 

التكزعيٌَ كيتؾرغ لتثبيت إقداـ ؽً أجزاء مملكتى المذتلؾٌَ كقد ظْؿ كيكؾ يخكـ 

ـَ كؽً هذق الزنكات الزبع لـ 1248/ هػ646ـ إلٍ زنٌ 1241/ هػ639مف زنٌ 

يدذؿ التتار بّدنا جديدة إِ ؽيما ندرَ ككانت ؽترة هدكء نزبً ؽً المناطؽ 

المجاكرة لمملكٌ التتارَ كإف كانت المناطؽ المنككبٌ بالتتار ما زالت تعانً مف 

 .ظلـ كبساعٌ اِختّؿ التترم

ؽًٔ المزتنشر باهلل الذليؾٌ العبازًَ كتكلٍْ 1242/ هػ640كؽً زنٌ  ـ تيكي

اَ كهك كإف  الذّؽٌ ابنى المزتعشـ باهللَ ككاف يبلؼ مف العمر آنذاؾ ثّثيف عامن

كاف قد استور بكثرة تّكة القرآفَ كبالنظر ؽً التؾزير كالؾقىَ ككثرة أعماؿ 

ا  ؽً الزيازٌَ كلـ يكف لى علـ !- كِ قليّن -الذير إِ أنى لـ يكف يؾقى كثيرن

بالرجاؿ؛ ؽاتذذ بطانٌ ؽازدةَ كازداد ضعؼ الذّؽٌ عما كانت عليىَ ؽوك آذر 

 .الذلؾاء العبازييفَ كهك الذم زتزقط بػداد ؽً عودق بعد ذلؾ
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ؽً هذق إكقات كاف لكيس التازع ملؾ ؽرنزا يجوز لخملتى الشليبيٌ علٍ 

ًرؽت ؽً التارير بالخملٌ الشليبيٌ الزابعٌَ ككاف يجمع جيكسى  مشرَ كالتً عي

ـَ كقد رأل لكيس التازع أف 1248/ هػ646ؽً جزيرة قبرصَ كذلؾ ؽً زنٌ 

إمؿ لـ ينقطع ؽً إمكانيٌ التخالؼ مع التتار ضد المزلميف؛ ؽأرزؿ زؾارة 

شليبيٌ ثالثٌ مف قبرص إلٍ منػكليا لطلب التعاكف مف كيكؾ ؽً هذق الخملٌَ 

كزْكد الزؾارة بالودايا الثمينٌَ كالذذاُر النؾيزٌَ لكف عندما كشلت هذق الزؾارة 

َ (كيكؾ)العاشمٌ التتريٌ ؽً منػكليا ؽكجُت بكؽاة ذاقاف التتار  (قراقكرـ)إلٍ 

ا ِ يشلخكف للخكـ ؽً هذق الزف  كلـ يكف كيكؾ قد ترؾ إِ أكِدنا ثّثٌ شػارن

ٍ أكغكؿ قيميش-الشػيرةَ ؽتكلْت أرملٌ كيكؾ  الكشايٌ عليوـَ - ككانت تيدعى

ـْ تكلت خكـ التتارَ كذلؾ ابتداءن مف زنٌ  ـَ كلمدة ثّث 1248/ هػ646كمف ثى

 .زنكات

خاكؿ لكيس التازع اِتشاؿ بالتتارَ كالتنزيؽ معوـ للوجكـ علٍ المزلميف؛ 

ؽاعتذرت أرملٌ كيكؾ؛ ِنسػالوا بالشراعات علٍ الخكـَ لكْف لكيس التازع 

أشْر علٍ القياـ بخملتى ختٍ مع عدـ استراؾ التتارَ كتكجى بالؾعؿ إلٍ دمياط 

كاختلواَ لكف انتؾاضٌ المماليؾ ؽً نوايٌ عشر إيكبييفَ تمكنت مف هزيمٌ 

لكيس التازع كخملتىَ بؿ كأزر لكيس نؾزى بعد مكقعٌ المنشكرة السويرة ؽً 

 .التارير

َ كذلؾ ؽً (بالقكريلتام)ؽً ذات الكقت اجتمع المجلس الكطنً للتتار كالمزْمٍ 

ـَ كقرركا اذتيار ذاقاف جديد للتتارَ كبالؾعؿ اذتاركا 1251/ هػ649زنٌ 

ا جديدنا للتتار (منككذاف)  .ليككف زعيمن

ا لمملكٌ التتار بدايٌ تخكؿ كبير ؽً زيازٌ التتارَ  ككاف اذتيار منككذاف زعيمن

كبدايٌ تػيير جذرم ؽً المناطؽ المخيطٌ بالتتارَ ؽقد كانت لديى زيازٌ تكزعيٌ 

ا بزيازٌ  سبيوٌ بزيازٌ جنكيزذاف المؤٔزس إكؿ لدكلٌ التتارَ كسبيوٌ أيضن

ـْ بدأ منككذاف يؾكر مف جديد ؽً  أككيتام الذم ؽيتخت أكربا ؽً عودق؛ كمف ثى

 .[32]إزقاط الذّؽٌ العبازيٌَ كما بعدها مف بّد المزلميف

 اِجتياح التترم الثالث

منذ تكلٍ منككذاف زعامٌ دكلٌ التتار كهك يؾكر ؽً إزقاط الذّؽٌ العبازيٌ 

كاجتياح العراؽَ ثـ بعد ذلؾ اجتياح الساـ كمشرَ ككاف منككذاف قاُدنا قكينٌا 

اَ لكف زاعدق بشكرة أكبر إذكتى الثّثٌ الذيف كانكا عكننا لى ؽً تخقيؽ  خازمن

العاشمٌ؛ ليدير  (قراقكرـ)ظْؿ معى ؽً  (أرتؽ بكقا)أخّمىَ ؽأخد إذكتى كهك 

ؽقد أككؿ إليى إدارة  (قبيّم)معى اَمبراطكريٌ الكازعٌَ كأما إخ الثانً 
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إقاليـ السرقيٌ التً تضـ الشيف كككريا كما خكلوا مف أقاليـَ كأما إخ الثالث 

ؽقد أشبد مزُكِن عف إدارة إقليـ ؽارس كما خكلى؛ مما يجعلى ؽً  (هكِكك)

مكاجوٌ الذّؽٌ اَزّميٌ مباسرةَ كِ سؾ أف الجميع قد زمع عف ازـ هكِكك 

 !!قبؿ ذلؾ

دْة َزقاط الذّؽٌ العبازيٌ . كمنذ تزلْـ هكِكك قيادة قطاع ؽارس كهك ييًعدٓ العي

اَ بقدر ما كاف ردٓ ؽعؿ المزلميف لوذا اَعداد  ا عظيمن كالخؽ أف إعدادق كاف باهرن

اَ كإذا كاف الكضع كذلؾ ؽّ بد أف ينتشر هكِكك علٍ مناكُيى كإف  تاؽونا خقيرن

زنننا ِ تتبدؿ كِ تتػيرَ كالذم يأذذ بأزباب   كانكا مزلميف؛ ذلؾ ٕف هلل

اَ كالذم ِ ييًعدٓ نؾزى ليكـ   النشر مف أهؿ الدنيا يعطيى هللا كإف كاف كاؽرن

اَ  ٔؼ }اللقاء ِ بد أف ينوزـ كإف كاف مزلمن ًزينىتىوىا نيكى يىاةى الدٍٓنيىا كى ٍف كىافى ييًريدي اٍلخى مى

زيكفى  ـٍ ًؽيوىا ِى ييٍبذى هي ـٍ ًؽيوىا كى الىوي ـٍ أىٍعمى  .[15: هكد]  {ًإلىٍيًو

كهكذا أراد هكِكك خياتى الدنياَ كأعدْ لوا إعدادنا جيدناَ ؽأذذ نشيبى مف الدنياَ 

 .كلـ يبذس منى سيُنا

ـ بخميٌْ سديدة كزرعٌ ؽاُقٌَ كمع 1251/ هػ649لقد بدأ هكِكك عملى ؽً زنٌ 

ذلؾ ؽإنى كاف يتخلٍ بالشبر كإناة كاَتقاف ؽً كؿ ذطكة؛ ؽقد ظْؿ ييًعدٓ العدة ؽً 

/ هػ654ـ إلٍ زنٌ 1251/ هػ649شبر ختٍ مرت ذمس زنكات كاملٌ مف زنٌ 

ا1256 ا تمامن  .ـَ كهك يعمؿ ؽً نساط لكً يككف جاهزن

 :لقد عمؿ هكِكك ؽً أربعٌ مخاكر رُيزيٌَ كبشكرة متنازقٌ

اِهتماـ بالبنيٌ التختيٌَ كتجويز مزرح العملياتَ كضماف  :المخكر إكؿ

ازتمراريٌ كزيكلٌ اَمداد كالتمكيف؛ ؽقاـ بإشّح كاؽٌ الطرؽ المتجوٌ مف 

الشيف إلٍ العراؽَ كأقاـ الجزكر الكثيرة كالكبيرة علٍ إنوار التً تعترض 

طريؽ الجيكشَ كما جوْز مجمكعٌ ضذمٌ مف الناقّت العمّقٌ شنعت 

ٍ لخمؿ أدكات الخشار الكبيرة مف الشيف إلٍ بػداد  .ًذٔشيشى

اِزتعداد الزيازً كالدبلكمازً؛ ؽقد بدأ التتار ؽً مخاكلٌ عقد  :المخكر الثانً

بعض إخّؼ الزيازيٌ مع بعض إطراؼ كمكازيف القكل المذتلؾٌ؛ كذلؾ 

لضماف نجاح المومٌ الكبيرةَ كهك تػيٓر كبير ؽً الزيازٌ التتريٌ التً ما عرؽت 

 .قبؿ ذلؾ تخالؾنا كِ دبلكمازيٌ

كقد كشؿ هكِكك ؽً تخالؾاتى إلٍ كبير الكزراء ؽً الذّؽٌ العبازيٌَ كهك 

مؤيد الديف العلقمً )السذشيٌ الثانيٌ ؽً الدكلٌ بعد الذليؾٌَ كهك الكزير 

 !!(السيعً



يرؽض ذّؽٌ أبً بكر الشديؽ )كاف مؤيد الديف رجّن ؽازدنا ذبيثنا راؽضينٌا 

َ ككاف سديد التسيٓعَ كارهنا للٓزنٌْ كٕهؿ (كعمر بف الذطاب رضً هللا عنوما

كمف العجب أنى يشؿ إلٍ هذا المنشب المرمكؽ كهك علٍ هذق الشؾٌَ . الزنٌ

 !كؽً دكلٌ زنيٌ تخمؿ ازـ الذّؽٌ

ا أك  ا أك سوريف أك عامن كإزكأ مف ذلؾ أف هذا الكزير لـ يبؽ ؽً مكانى سورن

ـ 1244/ هػ642عاميفَ كإنما بقً ؽً مكانى أربع عسرة زنٌ كاملٌَ مف زنٌ 

ـ عندما زقطت بػدادَ كإذا مرت كؿ هذق الؾترة دكف أف 1258/ هػ656إلٍ زنٌ 

 .يدرؾ الذليؾٌ ذطكرتىَ ؽّ سؾ أف هذا دليؿ كاضد علٍ ًذؾٌْ عقؿ الذليؾٌ

لقد اتشؿ هكِكك بمؤيد الديف العلقمً السيعًَ مزتػّنٌ ؽزادق كتسيٓعى ككراهيتى 

للزنٌَ كاتؾؽ معى علٍ تزويؿ دذكؿ الجيكش التتريٌ إلٍ بػدادَ كالمزاعدة 

باآلراء الؾازدةَ كاِقتراخات المضللٌ التً يقدموا للذليؾٌ العبازً المزتعشـ 

الذم زيدير بػداد بعد  (مجلس الخكـ)باهللَ كذلؾ ؽً مقابؿ أف يككف لى سأف ؽً 

كقد قاـ الكزير الؾازد بدكرق علٍ أكمؿ ما . زقكط الذّؽٌَ كالتذلص مف الذليؾٌ

يككفَ ككاف لى أثر بارز علٍ قرارات الذليؾٌَ كعلٍ إخداث التً مرت 

 .بالمنطقٌ ؽً تلؾ إكقات

الخرب النؾزيٌ علٍ المزلميف؛ إذ كانت لوكِكك أكثر مف كزيلٌ  :المخكر الثالث

القياـ ببعض : لسٔف هذق الخرب الموكلٌ علٍ المزلميفَ كمف هذق الكزاُؿ مثّن 

الخمّت اَرهابيٌ ؽً المناطؽ المخيطٌ بالعراؽَ كالتً لـ يكف لوا غرض إِ 

بث الرعبَ كإخياء ذكرل الخمّت التتريٌ الرهيبٌ التً كقعت ؽً الزابؽ ؽً 

 .عوكد جنكيزذاف كأككيتام

إضعاؼ جيكش الذّؽٌ العبازيٌ؛ ؽقد عمد هكِكك إلٍ أف يطلب  :المخكر الرابع

مف الكزير الؾازد مؤيد الديف العلقمً أف يقنع الذليؾٌ العبازً المزتعشـ باهلل 

أف يذؾض مف ميزانيٌ الجيشَ كأف يقلٔؿ مف أعداد الجنكدَ كأِْ يشرؼ أذهاف 

الدكلٌ إلٍ قضايا التزليد كالخربَ بؿ ييخٔكؿ الجيش إلٍ إعماؿ المدنيٌ مف 

كالجميع يرل اليكـ استػاؿ الجند ؽً بعض بّد . زراعٌ كشناعٌ كغيرها

!! المزلميف بزراعٌ الذضراكاتَ كبناء الجزكرَ كأعماؿ المذابز كالنكادم

كقد قاـ بذلؾ ؽعّن الكزير !! دكف كبير اهتماـ بالتدريب كالقتاؿ كالزّح كالجواد

العميؿ مؤيد الديف العلقمًَ كهذا ِ يزتػرب مف مثلىَ كلكف الذم يزتػرب ؽعّن 

أف الذليؾٌ قىبًؿ هذق إؽكار المذجلٌَ كذلؾ كما أسار عليى الكزير الؾازد ختٍ ِ 

لقد قاـ الذليؾٌ !! يثير خؾيظٌ التتار؛ كليثبت لوـ أنى رجؿ زّـ كِ يريد الخركب

ا بتقليؿ عدد الجنكدَ ختٍ أشبد الجيش  ؽعّن بذؾض ميزانيٌ التزليدَ كقاـ أيضن

العبازً المزلـ الذم كاف يبلؼ عددق ماٌُ ألؼ ؽارس ؽً آذر أياـ المزتنشر 



ـَ أشبد هذا الجيش ِ 1242/ هػ640باهلل كالد المزتعشـ باهلل كذلؾ ؽً زنٌ 

 !!ـ1256/ هػ654يزيد علٍ عسرة آِؼ ؽارس ؽقط ؽً زنٌ 

كبدرازٌ مزرح العمليات كجد هكِكك أف طاُؾٌ اَزماعيليٌ السيعيٌ التً 

تتمركز ؽً الجباؿ ؽً غرب ؽارس كسرؽ العراؽ زكؼ تمثٔؿ ذطكرة علٍ 

ٌن إلٍ ثأر قديـ كاف بيف التتار كاَزماعيليٌَ ؽقد قتلت  الجيش التترمَ هذا إضاؽ

َ كذلؾ أياـ خملٌ جنكيزذاف (جػتام)اَزماعيليٌ ابننا مف أبناء جنكيزذاف ازمى 

كؿ هذا دؽع التتار إلٍ العزـ علٍ التذلص . علٍ ؽارس منذ أكثر مف ثّثيف زنٌ

مف اَزماعيليٌ نواُينٌاَ كشدرت إكامر مف قراقكرـ بمنػكليا بإبادة هذق 

 .الطاُؾٌ مف علٍ الكجكد

ـ ازتُشاؿ سأؽٌ اَزماعيليٌ ؽً هذق 1257/ هػ655كهكذا تـ ؽً ذّؿ زنٌ 

المنطقٌ كلوا تقريبناَ كلـ ينحي منوـ إِ السريد الذم كاف يعيش ؽً الساـ أك 

ا إلٍ بػدادَ كبدأت الجيكش المػكليٌ  العراؽَ كبذلؾ أشبد الطريؽ آمننا مؾتكخن

ؽً اتجاق عاشمٌ الذّؽٌَ - كلكف بنظاـ-الرابضٌ ؽً ؽارس تزخؼ ببطء 

ككضد للجميع أف اللخظات المتبقيٌ ؽً عمر العاشمٌ اَزّميٌ أشبخت قليلٌَ 

 .[33]بؿ قليلٌ جدنٌا

 زقكط بػداد

دٓ مف أهـ مجالس الخرب  اجتمع هكِكك مع كبار مزتساريى ؽً مجلس خرب ييعى

َ ككاف مجلس الخرب (بػداد)تارير التتارَ لقد أذذ القرار بػزك العاشمٌ  ؽً

َ كهً تقع علٍ مزاؽٌ خكالً (ؽً إيراف خالينا)معقكدنا ؽً مدينٌ همداف الؾارزيٌ 

ا مف بػداد إلٍ السماؿ السرقًَ كقرر هكِكك ؽً هذا المجلس أف 450  كيلك مترن

القلبَ كزيقكدق هكِكك بنؾزىَ كالجناح إيزرَ : يقٔزـ جيسى إلٍ ثّثٌ أقزاـ

أؽضؿ قكاد هكِككَ أٌما الجيش الثالث؛ ؽكاف هك الجيش التترم  (كتبػا)كزيقكدق 

َ كعلٍ رأزى القاُد (ؽً سماؿ تركيا اآلف)الرابض علٍ أطراؼ إناضكؿ 

 .(بيجك)التترم الكبير 

كلـ ينتبى الذليؾٌ كِ قادتى إلٍ تخركات التتار إِ بعدما شارت جيكسوـ علٍ 

ا مف بػداد بعد أف زارت تلؾ الجيكش آِؼ الكيلك  مزاؽٌ ذمزيف كيلك مترن

مترات داذؿ إراضً اَزّميٌ دكف أف تتعرض لوجكـَ أك مضايقاتَ أك 

 .ختٍ ِزتطّع المذابرات اَزّميٌ التً يبدك أنوا لـ يكف لوا كجكد

ارى الذليؾٌ  !!ماذا يؾعؿ كهك لـ يعتد تلؾ المكاجوات؟: كتـ الخشارَ كخى
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كأسار عليى الكزير الذاُف مؤيْد الديف العلقمً السيعً بالتزليـَ كلكف ؽً هذق 

اللخظٌ قاـ رجّف مف ذاْشٌ الذليؾٌَ كأسارا عليى بالجوادَ ككاؽؽ الذليؾٌ رغـ 

 .عدـ زابؽ ذبرتى بالجوادَ كِ تؾكيرق ؽيى ؽضّن عف ازتعدادق لى

ككانت الوزيمٌ القازيٌَ كاَبادة سبى الكاملٌ هً مشير تلؾ القكة الوزيلٌ التً 

تمكف مجاهد الديف أيبؾ مف جمعواَ كلـ يشبد أماـ الذليؾٌ الذم لـ يتعكد الجوادَ 

كلـ يعرؼ معنٍ العزة كالكرامٌ إِ أف يزتزلـ لمف أكردكق الموالؾ؛ ؽازتجاب 

 .لنشيخٌ ابف العلقمً الػادرة بأف يذهب بنؾزى لمؾاكضٌ هكِكك

ذرج الذليؾٌ للقاء هكِكك الذم استرط ازتقداـ العلماء كالقادة كإُمٌ كالتجار 

ا للقتؿ عدا  اَ ؽلما أتكا أيًذذكا جميعن كزاُر إعياف كأبناء الذليؾٌ؛ ؽجاءكا معن

الذليؾٌ كزبعٌ عسر مف الكؽد منوـ ابف كاخد للذليؾٌ؛ خيث قيتًؿ لى كلداف أماـ 

عينيىَ كزيؽ الذليؾٌ المزتعشـ مقيدنا ليدْؿ التتار علٍ أماكف إمكاؿ كالذذاُر 

ا كاملٌَ  كالنؾاُس ؽً القشكرَ ثـ أشدر هكِكك أمرق بازتباخٌ بػداد أربعيف يكمن

قتؿ ؽيوا الرجاؿَ كزيبًيت النزاء كاغتيًشبفَ كقيتًؿ الٓرْضعَ كنيًوبت إمكاؿَ 

ـٍ مليكف قتيؿ!! ككاف خشاد تلؾ اِزتباخٌ مليكف قتيؿ  !!نىعى

ا بإقداـ؛ لتككف نوايتى موينٌ كما كانت  كأمر هكِكك بعد ذلؾ بقتؿ الذليؾٌ رؽزن

كبعد ذلؾ اتجى ؽريؽ مف أسقياء التتار لعمؿ إجرامً بسعَ كهك تدمير . خياتى

مكتبٌ بػداد العظيمٌَ كهً أعظـ مكتبٌ علٍ كجى إرض ؽً ذلؾ الزمفَ كهً 

الدار التً كانت تخكم عشارة ؽكر المزلميف ؽً أكثر مف زتماٌُ عاـَ كجمعت 

 .ؽيوا كؿ العلكـ كاآلداب كالؾنكف

لقد ألقٍ التتار بمجوكد القركف الماضيٌ ؽً نور دجلٌَ ختٍ تخكؿ لكف مياق نور 

دجلٌ إلٍ اللكف إزكد مف أثر مداد الكتبَ كختٍ قيؿ إف الؾارس التترم كاف 

 .[34] !!يعبر ؽكؽ المجلدات الضذمٌ مف ضؾٌ إلٍ ضؾٌ أذرل

 !!هذق جريمٌ ليزت ؽً خؽ المزلميف ؽقطَ بؿ ؽً خؽ اَنزانيٌ كلوا

كبعد ذلؾ ذرج الجيش التترم بكاملى مف بػداد لكيّ يشاب بالطاعكف نتيجٌ 

الجثث المنتسرة ؽً كؿ مكافَ كأيٍعلًف ؽً بػداد أماف خقيقًَ ؽّ ييقتؿ مزلـ 

اَ كقد زمد التتار بوذا إماف ختٍ يذرج  بشكرة عسكاُيٌ بعد هذق إربعيف يكمن

ا بأف ييعيْف . المزلمكف مف مذابُوـ ليقكمكا بدؽف مكتاهـ كما أشدر هكِكك قرارن

ا علٍ مجلس الخكـ المعيف مف ًقبؿ التتار علٍ  ٍلقمً السيعً رُيزن مؤيْد الديف العى

 .كشايٌ تتريٌ- بّ سؾ-بػدادَ علٍ أف تكضع عليى 

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1#_ftn34


كلـ يكف مؤيد الديف إِ شكرة للخاكـ ؽقطَ ككانت القيادة الؾعليٌ للتتار بكؿ 

تأكيدَ بؿ إف إمر تزايد بعد ذلؾَ ككشؿ إلٍ اَهانٌ المباسرة للرُيس الجديد 

مؤيد الديف العلقمًَ كلـ تكف اَهانٌ تأتً مف قبؿ هكِككَ بؿ كانت تأتً مف 

ا  شػار الجند ؽً جيش التتار؛ كذلؾ لتخطيـ نؾزيتىَ ؽّ يسعر بقكتىَ كيظؿ تابعن

 !!للتتر

كقد رأتى امرأة مزلمٌ كهك يركب علٍ دابتىَ كالجنكد التتر ينتوركنى ليزرع 

أهكذا كاف بنك : "بدابتىَ كيضربكف دابتى بالعشاَ ؽقالت لى المرأة المزلمٌ الذكيٌ

 ."!العباس يعاملكنؾ؟

كقد كقعت كلمات المرأة المزلمٌ الؾطنٌ ؽً نؾس مؤيد الديف العلقمًَ ؽانطلؽ 

اَ كاعتكؼ ؽيىَ كركبى الوـ كالػـ كالضيؽ ا مؾضكخن كلـ يزتطع . إلٍ بيتى مومكمن

الكزير الذاُف أف يتخمؿ الكضع الجديدَ ؽبعد أياـ مف الضيؽ كالكمدَ مات ابف 

 .[35] !!العلقمً ؽً بيتى

مات بعد سوكر قليلٌ جدنٌا مف نؾس الزنٌ التً دذؿ ؽيوا التتار بػدادَ زنٌ 

كليككف ًعٍبرة بعد ذلؾ !! ـَ كلـ يزتمتع بخكـ كِ ملؾ كِ ذيان1258ٌ/ هػ656

ـه }لكؿ ذاُفَ  لًي
ٌه ًإْف أىٍذذىقي أى ًى ظىالًمى ًه ل كى ذى اٍلقيرى بٔؾى ًإذىا أىذى كىذىلًؾى أىٍذذي رى كى

ًديده   .[102: هكد]  {سى

ككلٍْ التتار ابف مؤيد الديف العلقمً علٍ بػدادَ ؽاِبف قد كرث الذيانٌ مف أبيىَ 

 !!ـ1258/ هػ656لكنى مات ؽً نؾس الزنٌ التً زقطت ؽيوا بػداد زنٌ 

ترؾ هكِكك خاميٌ تتريٌ خكؿ بػدادَ كبدأ يؾكر بجديٌ ؽً الذطكة التاليٌَ 

َ ؽبدأ هكِكك (الساـ)أنوا زتككف زكريٌ - ِ سؾ- كالذطكة التاليٌ بعد العراؽ 

 .ؽً درازٌ المكقؼ ؽً هذق المنطقٌ

كبينما هك يقكـ بوذق الدرازٌَ كيخدٔد نقاط الضعؼ كالقكة ؽً هذق المناطؽ 

اَزّميٌَ بدأ بعض إمراء المزلميف يؤكدكف علٍ كُِوـ للتتارَ كبدأت 

الكؽكد اَزّميٌ الرزميٌ تتكالٍ علٍ زعيـ التتار تطلب عقد إخّؼ 

 !!هكِكك: الجديدَ رجؿ الخرب كالزّـ (الشديؽ)كالمعاهدات مع 

كمع أف دماء المليكف مزلـ الذيف قتلكا ؽً بػداد لـ تًجٌؼ بعدَي إِ أف هؤِء 

كما -إمراء لـ يجدكا أم غضاضٌ ؽً أف يتخالؾكا مع هكِكك؛ ؽالؾجكة 

أف يؾكزكا بأٔم - ؽً اعتباراتوـ-هاُلٌ بينوـ كبيف هكِككَ كإؽضؿ - يقكلكف

ًإْف }سًء أؽضؿ مف ِ سًءَ أك علٍ إقؿ يخئدكف جانبىَ كيأمنكف سرقَ  كى
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ـٍ  وي عى ـٍ أىكيٍف مى ًْ ًإٍذ لى لى ـى اللْىي عى ًشيبىٌه قىاؿى قىٍد أىٍنعى ـٍ مي ابىٍتكي ٍف لىييبىطُٔىْف ؽىًإٍف أىشى ـٍ لىمى ًمٍنكي

ًويدنا  .[72: النزاء] {سى

ا مف العلماء الكشكلييف مف يؤئدكف ذطكاتوـَ  كِ سؾ أنى كاف هناؾ أيضن

 .كيبارككف تخركاتوـَ كيخضكف سعكبوـ علٍ اتباعوـَ كالرضا بأؽعالوـ

 :هكِكك (الشديؽ)كجاء الزعماء إساكس يجددكف العود مع 

 .إمير بدر الديف لؤلؤ أمير المكشؿ -

إمير كيكاكس الثانًَ كإمير قلح أرزّف الرابع مف منطقٌ إناضكؿ  -

 .(كزط كغرب تركيا)

 .إمير إسرؼ إيكبً أمير خمص -

 .أمير خلب كدمسؽ (خؾيد شّح الديف إيكبً)إمير الناشر يكزؼ  -

لْت . كهؤِء إمراء يمثلكف معظـ سماؿ العراؽ كأرض الساـ كتركيا إذف لقد خي

 .المساكؿ أماـ هكِككَ لقد ؽتخت بّد المزلميف أبكابوا لى دكف أف يتكلؼ قتاِن 

كلكف كاف هناؾ أخد إمراء إيكبييف الذم رؽض أف يرضر لىَ كرؽض أف 

يعقد معاهدات زّـ مع التتارَ هذا إمير المزلـ الذم ظؿ مختؾظنا بمركءتى 

أمير منطقٌ - رخمى هللا-ككرامتى كدينى هك إمير الكامؿ مخمد إيكبً 

يْاؽاًرقيف  .مى

يْاؽاًرقيف)ك َ (كاف)مدينٌ تقع اآلف ؽً سرؽ تركيا إلٍ الػرب مف بخيرة  (مى

ٌن إلٍ - رخمى هللا-ككانت جيكش الكامؿ مخمد  تزيطر علٍ سرؽ تركياَ إضاؽ

منطقٌ الجزيرةَ كهً المنطقٌ الكاقعٌ بيف نورم دجلٌ كالؾرات مف جوٌ 

أم أنى يزيطر علٍ السماؿ الػربً مف العراؽَ كعلٍ السماؿ السرقً . السماؿ

ا  .مف زكريٌ؛ لذا أشبد إذضاع إمارة مياؽارقيف بالقكة أشبد ِزمن

ا بقيادة ابنى أسمكط لخشار مياؽارقيف؛ ؽضرب عليوا  كمف هنا زيْر هكِكك جيسن

ا كامَّن ككقؼ الكامؿ مخمد كسعبى كقؾٌ المجاهديفَ كازتبزلكا ؽً  خشارن

المقاكمٌَ كؽً الكقت الذم أرزؿ ؽيى الكامؿ مخمد يطلب النجدة مف أمراء 

 .المزلميفَ لـ ييًجبى منوـ أخدَ بؿ كاف منوـ مف يقاتؿ ؽً شؾكؼ هكِكك ضدق

ا ختٍ زقطتَ ؽقتؿ الزؾْاح  كظلْت المدينٌ مزتبزلٌ مدةى ثمانيٌ عسر سورن

اَ كلكنى اختؾظ بإمير الكامؿ  أسمكط كؿ زكانواَ كخْرؽ ديارهاَ كدمرها تدميرن



خينٌا ليزيد مف عذابىَ كذهب بى إلٍ أبيى هكِكك كهك ؽً - رخمى هللا-مخمد 

 .خشار مدينٌ خلب

كازتجمع هكِكك كؿ سرق ؽً اِنتقاـ مف إمير البطؿ الكامؿ مخمد إيكبً 

رخمى هللاَ ؽأمزؾ بى كقيدقَ ثـ أذذ يقطع أطراؽى كهك خًَ بؿ إنى أجبرق أف 

للركح   كظْؿ بى علٍ هذا التعذيب البسع إلٍ أف أذف هللا!! يأكؿ مف لخمى

 .المجاهدة أف تشعد إلٍ بارُوا

كزقطت خلب بعد ذلؾَ بعد كعد بأماف زاُؼ؛ ؽتد إهالً علٍ إثرق أبكاب 

كبينما كاف جيش التتار يزتعد . المدينٌ لوكِككَ كلكنى أبادهـ علٍ بكرة أبيوـ

للتكجى إلٍ خماةَ جاء إلٍ هكِكك كؽده مف أعياف خماة ككبراُوا يقدٔمكف لى 

مؾاتيد المدينٌَ كيزلمكنوا لى دكف قتاؿَ كذلؾ برغبتوـ كإرادتوـ الذاتيٌَ كدكف 

كقىبًؿ منوـ هكِكك المؾاتيدَ كأعطاهـ إمافَ كلكنى كاف ؽً !! طلب مف هكِكك

 .هذق المرة أماننا خقيقينٌا؛ كذلؾ ليسٔجع غيرهـ علٍ أف يخذكا خذكهـ

كجاء الدكر علٍ دمسؽ التً يخكموا الناشر يكزؼ الذاُفَ الذم أعلف الجواد 

ا كامّن؛ ؽذسً علٍ  ضد التتار عندما طلب منى هكِكك أف يزتزلـ لى ازتزّمن

خياتىَ كأعلف الجوادَ كلكنوا كانت دعكة زاُؾٌ مف رجؿ اعتاد الذيانٌَ كلـ يعتد 

كقد انتوت تلؾ الدعكة الزاُؾٌ بالؾرار عندما جاءت جيكش . خمؿ الزيؼ

 !هكِككَ ككقع أهؿ دمسؽ ؽً خيرة كبيرةَ ماذا يؾعلكف؟

كهنا اجتمع أعياف دمسؽ ككبراؤهاَ كاتؾقكا علٍ أف يؾعلكا مثلما ؽعؿ أهؿ 

َ ؽيأذذكا مؾاتيد المدينٌَ كيزلمكها إلٍ هكِككَ ثـ يطلبكا إماف منىَ (خماة)

كلـ يذالؼ هذا الرأم إِ قلٌ مف المجاهديف قرركا التخٓشف ؽً قلعٌ دمسؽَ 

 .كالدؽاع ختٍ النوايٌ

كشدؽ ظف هكِكك عندما أعطٍ إماف الخقيقً ٕهؿ خماة؛ ؽإف ذلؾ دؽع 

كذرج كؽد مف أعياف دمسؽ . غيرهـ مف أهؿ المدف الكبرل ٕف يؾعلكا مثلوـ

 .يزتقبؿ جيش هكِككَ كيزلمى مؾاتيد المدينٌ كمقاليد الخكـ ؽً دمسؽ

ؽً هذق إثناء خدث أمر لـ يكف ؽً خزباف هكِكك ؽً هذا التكقيتَ لقد مات 

زعيـ دكلٌ التتارَ كجاءت إذبار بذلؾ إلٍ هكِكك قبؿ أف يشؿ  (منككذاف)

 (قراقكرـ)إلٍ دمسؽ؛ ؽلـ يتردد هكِكك ؽً أف يترؾ جيسىَ كيزرع بالعكدة إلٍ 

عاشمٌ التتار للمساركٌ ؽً عمليٌ اذتيار ذليؾٌ منككذافَ كترؾ هكِكك علٍ 

َ كهك كما ذكرنا قبؿ ذلؾ مف (كتبػا نكيف)رأس جيسى أكبر قكادق كأعظموـ 

 .التتار النشارل



كأزرع هكِكك بالعكدةَ ختٍ إذا كشؿ إلٍ إقليـ ؽارس جاءتى الرزؿ مف 

كمع أف إمر . ذاقاننا جديدنا للتتار (قكبيّم)بأنى قد تـ اذتيار أذيى  (قراقكرـ)

كاف شدمٌ كبيرة ٕخّـ هكِككَ ككاف علٍ ذّؼ تكقعاتىَ بؿ كعلٍ ذّؼ 

قكاعد الخكـ التً كضعوا جنكيزذاف قبؿ ذلؾَ إِ أنى تقبؿ إمر بودكءَ كآثر أف 

يمكث ؽً منطقٌ السرؽ إكزطَ ِ زيما كقد رأل الذيرات العظيمٌ ؽً هذق 

ؽً إيراف )المناطؽَ لكنى لـ يرجع مرة أذرل إلٍ الساـَ بؿ ذهب إلٍ تبريز 

ا رُيزينٌا َدارة كؿ هذق إمّؾ الكازعٌ(خالينا ٌن . َ كجعلوا مركزن كتبريز إضاؽ

إلٍ خشانتوا كجكها المعتدؿَ ؽإنوا تتكزط المزاخات الواُلٌ التً دذلت تخت 

ٌن مف أقاليـ ذكارزـ التً تضـ كازاذزتاف  خكـ هكِكك ختٍ اآلفَ ؽوك يخكـ بداي

ا بإقليـ ؽارس  كتركمنزتاف كأكزبكزتاف كأؽػانزتاف كباكزتافَ كمركرن

 .كأذربيجافَ كانتواءن بأرض العراؽ كتركيا كالساـ

قرر القاُد كتبػا أف يختؿ ؽلزطيفَ ؽأرزؿ ؽرقٌ مف جيسىَ ؽاختلت نابلسَ ثـ 

اختلت غزةَ كلـ تقترب الجيكش التتريٌ مف اَمارات الشليبيٌ إكربيٌ 

المنتسرة ؽً ؽلزطيفَ كما لـ يقتربكا مف إمارات الشليبييف ؽً زكريٌ كلبنافَ 

 .كبذلؾ قئزمت ؽلزطيف بيف التتار كالشليبييف

كبوذا اِختّؿ إذير لؾلزطيف يككف التتار قد أزقطكا العراؽ بكاملىَ كأجزاء 

ا زكريٌ بكاملواَ ككذلؾ أزقطكا لبنافَ ثـ  كبيرة مف تركياَ كأزقطكا أيضن

 !!كقد خدث كؿ ذلؾ ؽً عاميف ؽقط!! ؽلزطيف

ككشؿ التتار ؽً ؽلزطيف إلٍ غزةَ كأشبخكا علٍ مزاؽٌ تقؿ عف ذمزٌ 

ا للجميع أف الذطكة التاليٌ  ا ؽقط مف زيناءَ كبات معلكمن كثّثيف كيلك مترن

 !!المباسرة للتتار هً اختّؿ مشر

أْما عف الكضع ؽً مشر؛ ؽقد كانت تخت خكـ المماليؾَ ككانت تعيش ؽترة 

اضطرابات ؽً الخكـ؛ ؽقد قيتًؿى الملؾ المعز عز الديف أيبؾَ كقيتًلت بعدق زكجتى 

سجرة الدرَ ثـ تكلٍْ الخكـ الزلطاف الطؾؿ المنشكر نكر الديف علً بف عز 

 .قطز الكشايٌ علٍ الزلطاف الشػير الديف أيبؾَ كتكلٍْ زيؼ الديف

ًٔ الخكـ اضطرابات كثيرة ؽً مشرَ  أخدث شعكد الطؾؿ نكر الديف إلٍ كرز

ككاف أكثر اِضطرابات تأتً مف ًقبؿ بعض المماليؾ البخريٌ الذيف مكثكا ؽً 

مشرَ كلـ يوربكا إلٍ الساـ مع مف هرب منوا أياـ الملؾ المعز عز الديف أيبؾَ 

كقد قبض قطز علٍ بعض رءكس الثكرات المذتلؾٌَ ؽأزرع بقيٌ المماليؾ 

 .البخريٌ إلٍ الورب إلٍ الساـ؛ كذلؾ ليلخقكا بزعماُوـ



كإف كاف يدير إمكر ؽعلينٌا ؽً مشرَ لكف الذم يجلس علٍ - رخمى هللا-كقطز 

ًٔ زلطاف طؾؿَ كِ سؾ أف هذا كاف ييضًعؼ مف هيبٌ الخكـ ؽً مشرَ  الكرز

 .كيزعزع مف ثقٌ الناس بملكوـَ كيقٔكم مف عزيمٌ إعداء إذ يركف الخاكـ طؾّن 

كؽً ضكء الذطر التترم الرهيبَ كالمساكؿ الداذليٌ الطاخنٌَ كاضطرابات 

كثكرات المماليؾ البخريٌَ كأطماع إمراء إيكبييف السامييف؛ اتذذ قطز 

القرار الجرمءَ كهك عزؿ الزلطاف الطؾؿ نكر الديف علًَ كاعتّء قطز بنؾزى 

 .عرش مشر

ـَ أم 1259/ هػ657خدث هذا إمر ؽً الرابع كالعسريف مف ذم القعدة زنٌ 

ًٔ - رخمى هللا-كمنذ أف شعد قطز . قبؿ كشكؿ هكِكك إلٍ خلب بأياـ إلٍ كرز

دْة للقاء التتار  .الخكـ كهك ييًعدٓ العي

 كذطكات التػيير.. قطز 

هً ازتقرار الكضع - رخمى هللا-الذطكة إكلٍ التً خرص عليوا قطز 

الداذلً ؽً مشرَ كقطع أطماع اآلذريف ؽً كرزً الخكـ الذم يجلس عليى؛ 

ؽجمع إمراء ككبار القادة ككبار العلماء كأشخاب الرأم ؽً مشرَ ككؿ هؤِء 

إنً ما : "مف المخٔركيف الؾعلييف لطكاُؼ السعب المذتلؾٌَ كقاؿ لوـ ؽً كضكح

إِ أف نجتمع علٍ قتاؿ التترَ  (أم ما قشدت مف الزيطرة علٍ الخكـ)قشدت 

لؾَ ؽإذا ذرجنا ككزرنا هذا العدكَ ؽإمر لكـَ أقيمكا ؽً  كِ يتأتٍْ ذلؾ بػير مي

ف سُتـ  .؛ ؽودأ معظـ الخضكر كرضكا بذلؾ [36]"الزلطنٌ مى

أما الذطكة الثانيٌ لقطز رخمى هللا ؽً إعدادق للتتار ؽكانت ذطكة ؽً منتوٍ 

الركعٌ كالخكمٌَ كأبرزت إذّؽ الرؽيعٌ جدنٌا لقطز رخمى هللا؛ لقد أشدر 

ا بالعؾك العاـ   !!عف كؿ المماليؾ البخريٌ (الخقيقً)قرارن

مع جيراف  (الذارجً)أما الذطكة الثالثٌ لى ؽكانت خرشى علٍ اِزتقرار 

مشر مف المزلميف؛ كالناشر يكزؼ إيكبً رغـ ذيانتىَ لكف الناشر يكزؼ 

لـ يزتجب لوذق النداءات النبيلٌ مف قطزَ كآثر التؾرؽ علٍ الكخدةَ كلـ يكتًؼ 

قطز رخمى هللا بوذق الجوكد الدبلكمازيٌ مع الناشر بؿ رازؿ بقيٌ أمراء الساـَ 

ؽازتجاب لى إمير المنشكر شاخب خماةَ كجاء مف خماة كمعى بعض جيسى 

 .لّلتخاؽ بجيش قطز ؽً مشر

ا لقطزَ كؽْضؿ  كأما إسرؼ إيكبً شاخب خمص ؽقد رؽض اِزتجابٌ تمامن

التعاكف المباسر مع التتارَ كبالؾعؿ أعطاق هكِكك إمارة الساـ كلوا ليخكموا 

 !!بازـ التتار
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خزف بف عبد العزيز شاخب بانياس  (!هذا لقبى)كأما إذير كهك الملؾ الزعيد 

اَ بؿ انضـ بجيسى إلٍ قكات  ا قاطعن ؽقد رؽض التعاكف مع قطز هك اآلذر رؽضن

 !!التتار يزاعدهـ ؽً ؽتد بّد المزلميف

كلكف إذا كاف هذا هك الكضع بالنزبٌ للزلطٌ الخاكمٌ كبالنزبٌ للجيشَ ؽماذا كاف 

 الكضع بالنزبٌ للسعب ؽً ذلؾ التكقيت؟

الكاقع أف السعب ؽً تلؾ اآلكنٌ كاف يعانً مف أزمٌ اقتشاديٌ طاخنٌَ كإزمات 

ا ؽً خياة السعكبَ ؽيؾقدكف الطمكح ؽً أم  اِقتشاديٌ عادة ما تؤثٔر كثيرن

سًءَ كِ يرغبكف إِ ؽً الخشكؿ علٍ لقمٌ العيشَ إِ إذا جاء القاُد الذم 

يعظٔـ عندهـ المكت ؽً زبيؿ هللاَ كيرؽع عندهـ قيمٌ الديفَ ؽعندها توكف 

الجواد ؽً ): المساكؿ الماديٌ كإزمات اِقتشاديٌ إلٍ جانب الودؼ إعلٍ

 .َ كعندها يشبد المكت ؽً زبيؿ هللا أمنيٌ(زبيؿ هللا

ا لتربيٌ سعبى علٍ معانً  ا ذاشنٌ ا علٍ قطز رخمى هللا أف يكٔجى اهتمامن كاف لزامن

كإف كانت . الجواد كالتضخيٌ كالبذؿ كالعطاء كالؾداء للديفَ كالخميٌْ لُزّـ

لسعب مشر ؽً ذلؾ الكقت قيمتيف عظيمتيف   هذق المومٌ ساقٌَ ؽقد خؾظ هللا

وْلتا نزبينٌا مف مومٌ قطز رخمى هللا ؾظت ؽً مشر : زى أما القيمٌ إكلٍ التً خي

 .ؽً ذلؾ الكقت ؽوً قيمٌ العلكـ السرعيٌ كعلماء الديف

التً كانت مخؾكظٌ ؽً مشرَ ؽوً - بعد قيمٌ العلـ كالعلماء-أما القيمٌ الثانيٌ 

قيمٌ الجواد ؽً زبيؿ هللا؛ لقد كاف المزلمكف ؽً مشر ؽً تلؾ اآلكنٌ يؤمنكف 

 .إيماننا عميقنا بختميٌ الجواد ؽً زبيؿ هللا لألمٌ التً تريد أف تعيش

كبينما كاف قطز ؽً إعدادق المتخمسَ كؽً ذطكاتى الزريعٌَ جاءتى رزؿ 

اَ كتؾيض توديدنا ككعيدنا كإرهابناَ ِ يقكل  هكِكك كهً تخمؿ رزالٌ تقطر زمنٌ

َ جاءت رزالٌ هكِكك مع أربعٌ مف الرزؿ  علٍ قراءتوا إِ مف ثبتى هللا

 :التترَ كقرأ قطز رخمى هللا ؽإذا ؽيوا ما يلً

بازـ إلى الزماء الكاجب خقىَ الذم ملكنا أرضىَ كزلطنا علٍ ذلقىَ الذم يعلـ "

بى الملؾ المظؾر الذم هك مف جنس المماليؾَ شاخب مشر كأعمالواَ كزاُر 

أمراُوا كجندها ككتابوا كعمالواَ كباديوا كخاضرهاَ كأكابرها كأشاغرهاَ أنْا 

جند هللا ؽً أرضىَ ذلقنا مف زذطىَ كزلطنا علٍ مف خْؿ بى غيظىَ ؽلكـ 

بجميع إمشار معتبرَ كعف عزمنا مزدجرَ ؽاتعظكا بػيركـَ كزلٔمكا إلينا 

أمركـ قبؿ أف ينكسؼ الػطاءَ كيعكد عليكـ الذطأَ ؽنخف ما نرخـ مف بكٍَ كِ 

نرؽ لمف استكٍَ ؽتخنا البّدَ كطورنا إرض مف الؾزادَ ؽعليكـ بالوربَ 

 .كعلينا بالطلب



ؽأم أرض تأكيكـ؟ كأم بّد تخميكـ؟ كأم ذلؾ ترل؟ كلنا الماء كالثرل؟ ؽما 

لكـ مف زيكؽنا ذّصَ كِ مف أيدينا مناص؛ ؽذيكلنا زكابؽَ كزيكؽنا شكاعؽَ 

 !كرماخنا ذكارؽَ كزوامنا لكاخؽَ كقلكبنا كالجباؿَ كعديدنا كالرماؿ

ؽالخشكف لدينا ِ تمنعَ كالجيكش لقتالنا ِ تنؾعَ كدعاؤكـ علينا ِ ييزمع؛ ٕنكـ 

أكلتـ الخراـَ كتعاظمتـ عف ردٔ الزّـَ كذنتـ إيمافَ كؽسا ؽيكـ العقكؽ 

ؽاليكـ تجزكف عذاب الوكف بما كنتـ )كالعشيافَ ؽأبسركا بالمذلٌ كالوكاف 

 .(كزيعلـ الذيف ظلمكا أم منقلب ينقلبكف)َ (تعملكف

كقد ثبت أف نخف الكؾرة كأنتـ الؾجرةَ كقد زلْطنا عليكـ مف بيدق إمكر المدبرةَ 

كإخكاـ المقدرةَ ؽكثيركـ عندنا قليؿَ كعزيزكـ لدينا ذليؿَ كبػير المذلٌ ما 

لملكككـ علينا مف زبيؿ؛ ؽّ تطيلكا الذطابَ كأزرعكا ردْ الجكابَ قبؿ أف 

اَ كِ كتابنا  تضطرـ الخرب نارهاَ كتكرم سرارهاَ ؽّ تجدكف منا جاهنا كِ عزنٌ

اَ كتيٍدهكف منا بأعظـ داهيٌَ كتشبد بّدكـ منكـ  ا؛ إذ أْزتكـ رماخنا أزنٌ كِ خرزن

ذاليٌَ كعلٍ عركسوا ذاكيٌ؛ ؽقد أنشؾناكـ إذ أرزلنا إليكـَ كمننْا برزلنا 

 .[37]"عليكـ

كانتوت الرزالٌ العجيبٌ التً ذلت مف أم نكع مف أنكاع الدبلكمازيٌَ إنما كانت 

ا بالخربَ أك البديؿ اآلذر كهك التزليـ المذؿَ كِ بد أف يككف  إعّننا شريخن

 .التزليـ مذِنٌَ بمعنٍ أنى دكف ؽرض أم سركطَ أك طلب أم خقكؽ

ا ازتسارينٌا أعلٍَ كجمع كبار القادة كإمراء  عقد قطز رخمى هللا مجلزن

ا ؽً مناقسٌ القضيٌ الذطيرة التً طرخت أماموـَ  كالكزراءَ كبدءكا ؽكرن

 .كالذيارات مخدكدة جدنٌاَ إما الخرب بكؿ تبعاتواَ كإما التزليـ غير المسركط

ؽكانت القضيٌ ؽً ذهنى كاضخٌ تماـ الكضكحَ لكف - رخمى هللا-أما قطز 

إمراء الذيف اجتمعكا معى لـ يككنكا علٍ نؾس الدرجٌ العاليٌ جدنٌا مف الؾقى 

كيؼ ينزع الذكؼ ! ؽكيؼ يتشرؼ القاُد الخكيـ مع مثؿ هذا المكقؼ؟. كالؾىٍوـ

 كالرهبٌ مف القلكب؟

أنا ألقً التتار : "َ ؽقاؿ لألمراء(التربيٌ بالقدكة): لقد زلؾ قطز طريقً

 .[38]"بنؾزً

أما الطريؽ الثانً ؽوك التذكير بعظـ الودؼ الذم مف أجلى ذلؽ اَنزافَ كبنبؿ 

 :الػايٌ التً مف أجلوا نعيش علٍ إرضَ لقد قاؿ لوـ قطز ؽً شراخٌ

يا أمراء المزلميفَ لكـ زماف تأكلكف أمكاؿ بيت الماؿَ كأنتـ للػزاة كارهكفَ "

كأنا متكٔجىَه ؽمف اذتار الجواد يشخبنًَ كمف لـ يذتر ذلؾ يرجع إلٍ بيتىَ كإف 
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 (عف القتاؿ)هللا مطلع عليىَ كذطيٌُ خريـ المزلميف ؽً رقاب المتأذريف 

"[39]. 

ثـ تخركت المساعر بشكرة أكبر كأكبر ؽً شدر قطز رخمى هللاَ ختٍ كقؼ 

ف لُزّـ إف لـ نكف : يذاطب إمراء كهك يبكً كيقكؿ يا أمراء المزلميفَ مى

 .[40]نخف

ا بالبكاء كقاـ بعض إمراء !! ككقعت الكلمٌ ؽً قلكب إمراءَ ؽضجكا جميعن

كتكلمكا بذيرَ ؽقاـ البقيٌ يعلنكف مكاؽقتوـ علٍ الجوادَ كعلٍ مكاجوٌ التتار 

كهكذا نجد قطز رخمى هللا ؽً ذطكة هً مف أشعب ذطكات ! موما كاف الثمف

خياتىَ كهً ؽً ذات الكقت مف أعظـ ذطكات خياتى؛ كلذلؾ ؽقد أراد قطز أف 

ا علٍ إمراءَ كيقطع بى إمؿ ؽً  ا يقطع بى ذط الرجعٌ تمامن يؾعؿ أمرن

 !!اِزتزّـَ كِ يبقٍ أماموـ غير الذيار العزكرم ؽقط

 !ماذا قرر قطز؟

لقد قرر قطز بعد أف ازتسار مجلزى العزكرم أف يقطع أعناؽ الرزؿ إربعٌ 

الذيف أرزلوـ إليى هكِكك بالرزالٌ التوديديٌَ كأف يعلٔؽ رءكزوـ علٍ باب 

كهك يرمً بذلؾ إلٍ . زكيلٌ ؽً القاهرة؛ كذلؾ ختٍ يراها أكبر عدد مف السعب

طمأنٌ السعب بأف قاُدهـ ِ يذاؼ التتارَ كهذا زيرؽع مف معنكياتوـَ كما أف هذا 

ا عف  الردْ العنيؼ زيككف إعّننا للتتار أنوـ قادمكف علٍ قكـ يذتلؾكف كثيرن

إقكاـ الذيف قابلكهـ مف قبؿيَ كهذا قد يؤثٔر زلبنا ؽً التتارَ ؽيلقً ؽً قلكبوـ كلك 

 .سيُنا مف الرعب أك التردد

كبعد قتؿ الرزؿَ بدأ قطز رخمى هللا ؽً التجويز الزريع للجيشَ ؽقد اقتربت 

 .جدنٌا لخظٌ المكاجوٌ

 !!(المسكلٌ اِقتشاديٌ)كالمسكلٌ الجديدة التً أماـ قطز اآلف هً 

إلٍ جانب -كمف جديد جمع قطز رخمى هللا مجلزى اِزتسارمَ كدعا إليى 

العلماء كالؾقواءَ كعلٍ رأزوـ زلطاف العلماء السير العٌز بف - إمراء كالقادة

عبد الزّـ رخمى هللاَ كاقترح قطز رخمى هللا أف تؾرض علٍ الناس ضراُب 

لدعـ الجيشَ كهذا قرار يختاج إلٍ ؽتكل سرعيٌَ كِ بد مف كجكد زند سرعً 

اَ كؽارض الضراُب بػير خؽ عقابى  يبيد ذلؾَ كإِ شارت الضراُب مككزن

عف عقبٌ بف - رخموما هللا-اَماـ أخمد كأبك داكد  ؛ ركل أليـ عند هللا

ٍكسو : "يقكؿ  زمعت رزكؿ هللا: قاؿ عامر اًخبي مى ٌى شى نْ ؿي اٍلجى  .[41]"ِى يىٍدذي
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إِ أف السير العٌز بف عبد الزّـ كاف عندق تخؾظ ذطير علٍ هذا القرارَ ؽلـ 

قاؿ السير العٌز بف عبد !! يكاؽؽ عليى إِ بسرطيفَ كالسرطاف عزيراف جدنٌا

 :الزّـ رخمى هللا

َ كجاز (أم العالـ اَزّمً)إذا طرؽ العدك البّد كجب علٍ العالـ كلوـ قتالوـ 

بسرط أف ِ  (أم ؽكؽ الزكاة)أف يؤذذ مف الرعيٌ ما يزتعاف بى علٍ جوازهـ 

هذا هك السرط إكؿَ أما السرط الثانً ؽكاف . يبقٍ ؽً بيت الماؿ سًء

كأف تبيعكا ما لكـ مف : قاؿ السير العٓز بف عبد الزّـ رخمى هللا!! أشعب

َ كيقتشر (أم يبيع الخكاـ كإمراء كالكزراء ما يمتلككف)الممتلكات كاآلِت 

كؿ منكـ علٍ ؽرزى كزّخىَ كتتزاككا ؽً ذلؾ أنتـ كالعامٌ؛ كأما أذذ أمكاؿ 

 .[42] !!العامٌ مع بقاء ما ؽً أيدم قادة الجند مف إمكاؿ كاآلِت الؾاذرة ؽّ

كإف كانت هذق الؾتكل عجيبٌ ؽً جرأتواَ ؽإف ازتجابٌ !! ؽتكل ؽً منتوٍ الجرأة

 !!قطز رخمى هللا كانت أعجب

كبدأ بنؾزىَ !! لقد قىبًؿ قطز رخمى هللا كّـ السير العز بف عبد الزّـ ببزاطٌ

ؽانشاع الجميعَ كتـ !! ؽباع كؿ ما يملؾَ كأمر الكزراء كإمراء أف يؾعلكا ذلؾ

 .تجويز الجيش المزلـ بالطريقٌ السرعيٌ

كجاء كقت إعداد الذطٌَ كقاـ قطز رخمى هللا بإلقاء بيانى الذم يكٔضد ؽيى رأيى 

 !!ؽً الذطٌ العزكريٌَ كبمجْرد أف ألقٍ برأيىَ قاـ المجلس العزكرم كلـ يقعد

!! (ؽلزطيف)لقد أراد قطز رخمى هللا أف يذرج بجيسى لمقابلٌ جيش التتار ؽً 

كاعترض أغلب إمراءَ لقد أراد إمراء أف يبقٍ قطز ؽً مشر ليداؽع عنواَ 

لقد نظر !! هً مملكتىَ أما ؽلزطيف ؽوً مملكٌ أذرل- ؽً رأم إمراء-ؽمشر 

إمراء إلٍ القضيٌ نظرة قكميٌ بختٌَ بمعنٍ أنى لك لـ يدذؿ التتار مشر ؽإننا 

نككف قد تجنْبنا لقاءن دمكينٌا هاَُّن أما إذا ذهبنا نخف إليوـ ؽّ ذيار خينُذو زكل 

 .المعركٌ

كبدأ قطز رخمى هللا يناقش إمراء كيسرح لوـ مزايا ذطتىَ كأبعاد نظرتىَ 

كأهداؼ الخرب ؽً رأيىَ كاقتنع إمراء برأم قطزَ كهكذا ترجخت كؾٌ 

اِنتقاؿ إلٍ ؽلزطيفَ كاقتنع الخضكر ؽً المجلس العزكرم إعلٍ الذم عقدق 

قطز رخمى هللا برأيى المكؽْؽَ كبدأ قطز رخمى هللا ؽً إعداد الجيش كتجويزق 

 .التجويز المنازب لعبكر زيناء كللقاء التتار

َ ثـ (بمخاؽظٌ السرقيٌ اآلف)كبدأ تجٓمع الجيش المزلـ ؽً منطقٌ الشالخيٌ 

 .أعطٍ قطز رخمى هللا إسارة البدء كالتخرؾ ؽً اتجاق ؽلزطيف
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هػَ كهذا يكاؽؽ سور يكليك مف 658كاف هذا التخٓرؾ ؽً أكاُؿ سور سعباف زنٌ 

اَ كالزير ؽً 1260زنٌ  ـَ أم أف هذا التخرؾ كاف ؽً أسد سوكر الزنٌ خرنٌ

الشخراء القاخلٌ الطكيلٌ ؽً زيناءَ كليس ؽً الطريؽ مدف آهلٌ اللوـ إِ 

 .العريشَ كمع ذلؾ ؽقد شبر الجيش المجاهد

كاف قطز رخمى هللا يتخرؾ علٍ تعبٌَُ بمعنٍ أنى يتخرؾ كقد رتْب جيسى 

الترتيب الذم زيقاتؿ بى لك خدث قتاؿَ كذلؾ ختٍ إذا ؽاجأق جيش التتار كاف 

 .مزتعدنٌا

ككاف قطز رخمى هللا قد كضع علٍ مقدمٌ جيسى ركف الديف بيبرس القاُد 

ا  مما - كلك جزُينٌا-العزكرم الؾذَ ليككف أكؿ مف يشطدـ بالتتارَ ؽيخدث نشرن

 .زيرؽع مف معنكيات المزلميف بالتأكيد

ـَ 1260 مف يكليك زنٌ 26كهكذا اجتاز ركف الديف بيبرس الخدكد المشريٌ ؽً 

كدذؿ خدكد ؽلزطيف المباركٌَ كتبعى قطز بعد ذلؾ ؽً زيرقَ كخدث ما تكقعى 

قطز رخمى هللاَ كاكتسؾت عيكف التتار مقدمٌ الجيش اَزّمً بقيادة ركف 

الديف بيبرسَ كاعتقدت أف هذا هك جيش المزلميف كلىَ كنقلت إذبار إلٍ 

خاميٌ غزة التتريٌَ كأزرعت الخاميٌ التتريٌ للقاء ركف الديف بيبرسَ كخدث 

بينوما قتاؿ زريعَ هذا كلى كجيش قطز الرُيزً ما زاؿ يعبر الخدكد الؾلزطينيٌ 

كانت مقدمٌ الجيش المزلـ مقدمٌ قكيٌَ كقاُدها - كما ذكرنا-المشريٌَ كلكف 

ركف الديف بيبرس قاُد بارعَ كالخاميٌ التتريٌ ؽً غزة شػيرة نزبينٌاَ كالجيش 

التترم الرُيزً بقيادة كتبػا يربض ؽً زوؿ البقاع ؽً لبناف علٍ مزاؽٌ 

ثّثماٌُ كيلك متر تقريبنا مف غزة؛ ؽتـ اللقاء ؽً غزة بمعزؿ عف الجيكش 

الرُيزيٌ للمزلميف كالتتارَ كبؾضؿ هللا ازتطاعت مقدمٌ الجيش المزلـ أف 

تنتشر ؽً هذق المكقعٌ الشػيرةَ كقيتًؿ بعض جنكد الخاميٌ التتريٌَ كؽْر الباقكف 

 .ؽً اتجاق السماؿ لينقلكا إذبار إلٍ كتبػا ؽً لبناف

اتجى الجيش المزلـ بعد انتشار غزة إلٍ ناخيٌ السماؿَ كعزكر قطز رخمى هللا 

 .ؽً الخداُؽ المخيطٌ بخشف عكا ؽً الزوؿ الكاقع ؽً سرؽ عكا

ؽً هذق إثناء كاف كتبػا قد كشلتى ؽلكؿ 

جيش التتار الؾارة مف غْزة ينقلكف إليى 

تخركات الجيش المزلـَ ؽػضب غضبنا 

سديدنا لوزيمٌ خاميتى العزكريٌ ؽً غزةَ 

كتخرؾ ؽً اتجاق الجنكب بيف جباؿ لبناف 



ختٍ دذؿ ؽلزطيف مف سمالوا السرقً غرب مرتؾعات الجكِفَ ثـ عبر نور 

كاكتسؾت اِزتطّعات اَزّميٌ . إردفَ ككشؿ إلٍ الجليؿ السرقً

المنتسرة ؽً المنطقٌ تخركات كتبػاَ كنقلت إذبار بزرعٌ إلٍ قطز الذم كاف 

قد غادر عكا ؽً اتجاق الجنكب السرقً؛ ؽأزرع قطز باجتياز مدينٌ الناشرةَ 

عيف  كتعمؽ أكثر ؽً الجنكب السرقً ختٍ كشؿ إلٍ منطقٌ تيعرؼ بزوؿ

جالكتَ كهً تقع ؽً الكزط تقريبنا بيف مدينتً بيزاف ؽً السماؿ كنابلس ؽً 

الجنكبَ كهً قريبٌ جدنٌا مف معزكر جنيف اآلفَ كهً المنطقٌ التً زتدكر ؽيوا 

ؽإف إياـ قد دارت ! كزبخاف هللا. معركٌ مف أهـ المعارؾ ؽً تارير إرض

كخدثت مكقعٌ أذرل سريؾٌ علٍ أرض جنيف بيف المجاهديف الؾلزطينييف 

ـَ كزاد سوداء المزلميف ؽيوا علٍ ذمزماٌُ بعد 2002كاليوكدَ كذلؾ ؽً عاـ 

ا عجيبنا  .أف شبركا ؽً قتالوـ شبرن

زوؿ عيف جالكت منطقٌ منازبٌ جدنٌا للمعركٌ المرتقبٌ؛ - رخمى هللا-كجد قطز 

ؽوك عبارة عف زوؿ كازع منبزط تخيط بى التّؿ المتكزطٌ مف كؿ جكانبى إِ 

الجانب السمالً ؽوك مؾتكحَ كما تعلك هذق التّؿ إسجار كإخراشَ مما يكؽٔر 

مذبأن منازبنا جدنٌا للجيش اَزّمً؛ ؽيزوؿ عمؿ الكماُف الكثيرة علٍ جكانب 

 .الزوؿ المنبزط

كرتْب قطز جيسى بزرعٌ؛ ؽكضع علٍ ناخيٌ الزوؿ السماليٌ مقدمٌ جيسى 

بقيادة ركف الديف بيبرسَ كجعلوا ؽً مكاف ظاهر ختٍ يػرم جيش التتار بالقدكـ 

 .إليواَ بينما أذؾٍ قطز رخمى هللا بقيٌ الجيش ذلؼ التّؿ كإخراش

 مكقعٌ عيف جالكت

مْر جيش التتار غرب بيزافَ كانخدر جنكبنا ؽً اتجاق عيف جالكت خيث كانت 

القكات اَزّميٌ قد أذذت مكاقعواَ كرتبت شؾكؽواَ ككقؾت ؽً ثبات تنتظر 

 .الجيش التترم

ـَ كهك اليكـ الزابؽ 1260/ هػ658 مف رمضاف زنٌ 24كاف هذا ؽً يكـ 

كعلٍ ذلؾ انتوٍ يكـ الرابع كالعسريف . عيف جالكت: مباسرة للمكقعٌ الرهيبٌ

 .مف رمضافَ كقضٍ المزلمكف الليؿ ؽً القياـ كاِبتواؿ كالدعاء كالرجاء

كخاف كقت الؾجرَ كشلٍ المزلمكف الؾجر ؽً ذسكعَ كرتبكا شؾكؽوـ بعد 

الشّة كازتعدكاَ كما هً إِ لخظات كأسرقت السمس؛ هذا يكـ الجمعٌ 

ـَ كبسركؽ السمس 1260/ هػ658الذامس كالعسركف مف رمضاف زنٌ 

 !!أضاءت الدنياَ كرأل المزلمكف مف بعيد جيش التتار



أتٍ الجيش التترم الموكؿ مف اتجاق السماؿَ كبدأ ؽً اِقتراب مف زوؿ عيف 

دْتى  جالكتَ كعلٍ أبكاب الزوؿ كقؼ الجيش التترم ؽً عددق الرهيب كعي

ا ذلؼ التّؿ  .القكيٌَ كلـ يكف بالزوؿ أخد مف المزلميف؛ ؽقد كانكا يقؾكف جميعن

كانت مقدمٌ جيش المزلميف بقيادة ركف الديف بيبرس ِ - كما أسرنا مف قبؿ-لكف 

تذؾً نؾزوا؛ كذلؾ ختٍ يعتقد جكازيس التتار أف هذق المقدمٌ هً كؿ الجيشَ 

كمع ذلؾ ؽعند قدكـ جيش التتار كانت هذق المقدمٌ مذتؾيٌ هً إذرلَ ثـ أسار 

أف تنزؿ مف ؽكؽ التّؿ للكقكؼ علٍ باب الزوؿ لقتاؿ - رخمى هللا-لوا قطز 

 .الجيش التترم

كبدأت القكات اَزّميٌ تنزاب مف ؽكؽ التّؿ إلٍ داذؿ زوؿ عيف جالكتَ ثـ 

تتجى إلٍ سماؿ الزوؿ لّقتراب مف جيش التتارَ كلـ تنزؿ مقدمٌ الجيش دؽعٌ 

كاخدةَ إنما نزلت علٍ مراخؿَ كؽً شكرة عجيبٌ؛ تتابعت الكتاُب اَزّميٌ 

ؽىبيًوتى } بألكانوا الراُعٌ المذتلؾٌَ كؿ كتيبٌ بلكف؛ ؽبيًوت كتبػا كقادتى كجنكدهـ

ـى الظْالًًميفى  اللْىي ِى يىٍوًدم اٍلقىٍك  .[258: البقرة]  {الًْذم كىؾىرى كى

لقد كاف كتبػا معتادنا أف يرل جنكد المزلميف كراء الخشكف كالقّع يرتجؾكف 

ا مف جيش التتارَ أك  كيرتعبكفَ أك يراهـ كهـ يتزارعكف إلٍ الوركب ؽزعن

كاف كتبػا معتادنا علٍ !! يراهـ كهـ يزلٔمكف رقابوـ للذبد الذليؿ بزيكؼ التتار

رؤيٌ المزلميف ؽً إخدل هذق الشكر الموينٌَ أما أف يراهـ ؽً هذق الويٌُ 

 !!المويبٌ العزيزةَ ؽوذا ما لـ يخزب لى خزابنا أبدنا

كانت كؿ هذق الؾرؽ هً مقدمٌ جيش المزلميف ؽقطَ كهً أقؿ بكثير مف جيش 

بقكاتى الرُيزيٌ ذلؼ التّؿَ كقد - رخمى هللا-التتار الرهيب؛ ؽقد اختؾظ قطز 

 .قرر أِ تسترؾ ؽً المعركٌ إِ بعد أف تينوىؾ قكات التتار

كبعد أف نزلت مقدمٌ المزلميف بقيادة ركف الديف بيبرس بدأت ؽرقٌ المكزيقٍ 

العزكريٌ اَزّميٌ المملككيٌ تظور علٍ الزاخٌَ كانطلقت ؽً قكة تدؽ 

طبكلواَ كتنؾر ؽً أبكاقواَ كتضرب شنكجوا النخازيٌَ لقد كانت الجيكش 

المملككيٌ تتلقٍ إكامر عف طريؽ هذق الدقات المتؾؽ عليواَ كالتً ِ يعرؽوا 

 .إعداء

كنظر كتبػا إلٍ مقدمٌ القكات اَزّميٌَ ككاف ِ يدرؾ سيُنا عف القكات 

الرُيزيٌ المذتبٌُ ذلؼ التّؿَ ؽكجد أف قكات المقدمٌ الظاهرة أمامى قليلٌ جدنٌا 

بالنزبٌ لقكاتىَ كمع ذلؾ ؽوً ؽً هيٌُ خزنٌ كمنظر مويبَ ؽأراد كتبػا أف يخزـ 



المعركٌ لشالخى مف أكؿ لخظاتوا؛ لذلؾ قرر أف يدذؿ بكامؿ جيسى كقكاتى 

 .لخرب مقدمٌ المزلميف

ا ما كاف يريدق الملؾ المظؾر قطز رخمى هللاَ كأعطٍ كتبػا قاُد التتار  كهذا تمامن

إسارة البدء لقكاتىَ كانومرت جمكع التتار الرهيبٌ كهً تشيد شيخاتوا 

أْما القاُد المخنؾ ركف الديف بيبرس ؽقد . المؾزعٌ علٍ مقدمٌ جيش المزلميف

كاف يقؼ ؽً رباطٌ جأش عجيبٌَ كمعى إبطاؿ المزلمكف يقؾكف ؽً ثباتَ كقد 

عليوـ زكينٌ كاطمُنانناَ ككأنوـ ِ يركف جخاؽؿ التتارَ ختٍ إذا   ألقٍ هللا

اقتربت جمكع التتار أعطٍ بيبرس إسارة البدء لرجالىَ ؽانطلقكا ؽً سجاعٌ 

 .نادرة ؽً اتجاق جيش التتار

ا ا مركعن كانت هذق الؾرقٌ المملككيٌ مف أؽضؿ ؽرؽ ! كارتطـ الجيساف ارتطامن

مف - بما ؽيوـ ركف الديف بيبرس-المزلميفَ ككاف كثير مف أمراء هذق المقدمٌ 

أكلُؾ الذيف سارككا ؽً مكقعتً المنشكرة كؽارزككر ضد الخملٌ الشليبيٌ 

/ هػ648الزابقٌ بقيادة ملؾ ؽرنزا لكيس التازعَ كذلؾ منذ عسر زنكات ؽً زنٌ 

ـ؛ كبذلؾ يككف هؤِء إمراء مف أشخاب الذبرة العزكريٌ الؾاُقٌَ كمف 1250

 .أعلـ القادة بطرؽ المناكرة كأزاليب القتاؿ كذطط الخرب

ا مع قلٌ عددها؛ مما دؽع كتبػا إلٍ ازتذداـ  كثبتت القكات اَزّميٌ ثباتنا راُعن

-كؿ طاقتى دكف أف يترؾ أم قكات لّختياط ذلؼ الجيش التترمَ كؿ هذا كقطز 

يرقب المكقؼ مف بعيدَ كيشبٔر نؾزى كجندق عف النزكؿ لزاخٌ - رخمى هللا

 .المعركٌ ختٍ تأتً اللخظٌ المنازبٌ

ازتنزاؼ القكات التتريٌ ؽً : كاف هذا هك الجزء إكؿ مف الذطٌ اَزّميٌ

 .خرب متعبٌَ كالتأثير ؽً نؾزياتوـ عند مساهدة ثبات المزلميف كقكة بأزوـ

ثـ جاء كقت تنؾيذ الجزء الثانً مف الذطٌ اَزّميٌ البارعٌَ كدقت الطبكؿ 

دقات معينٌ لتشؿ بإكامر مف قطز إلٍ بيبرس؛ ليبدأ ؽً تنؾيذ الجزء الثانً مف 

ككاف الجزء الثانً مف الذطٌ عبارة عف مخاكلٌ زخب جيش التتار إلٍ . الذطٌ

داذؿ زوؿ عيف جالكتَ كخبذا لك زيًخب الجيش بكاملى؛ بخيث تدذؿ قكات 

 .التتار ؽً الكماُف اَزّميٌ تمويدنا لخشارها

كبدأ ركف الديف بيبرس ؽً تنؾيذ هذا الجزء مف الذطٌ علٍ شعكبتىَ ؽكاف عليى 

أف ييظًور اِنوزاـ أماـ التتارَ كيتراجع بظورق كهك يقاتؿَ علٍ أِ يككف هذا 

ا جدنٌا ختٍ ِ يلؾت أنظار التتار إلٍ الذطٌَ كِ بطيُنا جدنٌا ؽتولؾ  التراجع زريعن

كبدأ ركف الديف بيبرس ؽً اِنزخاب . القكة اَزّميٌ القليلٌ أثناء التراجع



هذق الذطٌ . التدريجً المدركسَ ككلما رجع ذطكة تقدـ جيش التتار ؽً مكانى

هً نؾس ذطٌ القكات اَزّميٌ ؽً مكقعٌ نواكند السويرة ضد القكات الؾارزيٌ 

هػَ كهنا ؽً عيف جالكت يزتؾيد قطز رخمى هللا مف تجارب 19كذلؾ ؽً زنٌ 

ٍند بخذاؽيرها  .المزلميف الزابقٌَ كيطبٔؽ ذطٌ نىوىاكى

كقاـ المزلمكف بتمثيليٌ اِنوزاـ ذير قياـَ كبدأ التتار يدذلكف الزوؿ كهـ 

يضػطكف علٍ المزلميفَ كؽً النوايٌ دذؿ جيش التتار بكاملى إلٍ داذؿ زوؿ 

عيف جالكتَ كانزخب ركف الديف بيبرس بمقدمٌ الجيش إلٍ الناخيٌ الجنكبيٌ 

مف زوؿ عيف جالكت؛ كؽً غضكف خمازٌ كتبػا للقضاء علٍ جيش المزلميف 

 !!لـ يترؾ أينٌا مف قكاتى اِختياطيٌ ذارج الزوؿَ بؿ أذذ معى كؿ جنكدق

َ الذم يذرج عف القيازات العاديٌ للبسرَ كيدؽع I كهذا تدبير رب العالميف

ا بعينوـ ٕؽعاؿ معينٌ ؽً ظركؼ معينٌ ٍيري } أسذاشن اللْىي ذى يىٍمكيري اللْىي كى كفى كى يىٍمكيري كى

اًكًريفى   .[30: إنؾاؿ] {اٍلمى

اَ كبدأ تنؾيذ الجزء  ا باهرن كبذلؾ نجد الجزء الثانً مف الذطٌ اَزّميٌ نجاخن

الثالث مف الذطٌَ كجاءت إسارة البدء مف قطز عف طريؽ الطبكؿ كإبكاؽَ 

كنزلت الكتاُب اَزّميٌ العظيمٌ مف ذلؼ التّؿ إلٍ زاخٌ المعركٌَ نزلت 

مف كؿ جانبَ كأزرعت ؽرقٌ قكيٌ لتػلؽ المدذؿ السمالً لزوؿ عيف جالكت؛ 

كبذلؾ ؽً دقاُؽ معدكدات أخاطت القكات اَزّميٌ بالتتار إخاطٌ الزكار 

 .بالمعشـ

ًشر هك كالتتار ؽً داذؿ  طٌْ اَزّميٌ بعد ؽكات إكافَ كخي كاكتسؼ كتبػا الذي

زوؿ عيف جالكتَ كبدأ الشراع المرير ؽً كاخدة مف أسد المعارؾ التً كقعت 

ؽً التاريرَ ِ مجاؿ للوربَ كِ مجاؿ للمناكرات؛ الزوؿ منبزط كالمزاخات 

مكسكؽٌَ كظور تؾكؽ الميمنٌ التتريٌَ ؽقد بدأت تضػط علٍ الجناح إيزر 

للقكات اَزّميٌَ كبدأت القكات اَزّميٌ تتراجع تخت الضػط الرهيب 

للتتارَ كبدأ التتار يذترقكف الميزرة اَزّميٌَ كأذذ السوداء يزقطكفَ كلك 

أكمؿ التتار اذتراقوـ للميزرة ؽزيلتؾكف خكؿ الجيش اَزّمًَ كتتعادؿ بذلؾ 

ا علٍ المزلميف  .الكؾتافَ كقد ترجد كؾٌ التتارَ كيشبد إغّؽ الزوؿ ذطرن

المعاناة التً تعيسوا ميزرة المزلميفَ ؽدؽع إليوا - رخمى هللا-كساهد قطز 

بقكات اختياطيٌَ كلكف الضػط التترم ازتمرَ كبدأ بعض المزلميف يسعر 

بشعكبٌ المكقؼَ كلعْؿ بعضوـ أشبد يسؾ ؽً النشرَ كِ ننزٍ الزمعٌ 

 .المرعبٌ لجيش التتار الذم قيؿ عنى إنى ِ يوزـ



رخمى -هنا لـ يجد قطز رخمى هللا إِ خّنٌ كاخدنا ِ بديؿ لىَ ِ بد أف ينزؿ بنؾزى 

ا عف استياقى - هللا إلٍ زاخٌ القتاؿَ لقد ألقٍ بذكذتى علٍ إرض؛ تعبيرن

للسوادةَ كعدـ ذكؽى مف المكتَ كأطلؽ شيختى السويرة التً قلبت المكازيف 

كاإزّماقَ : بأعلٍ شكتى- رخمى هللا-ؽً أرض المعركٌَ لقد شرخ قطز 

 .كزط إمكاج المتّطمٌ مف البسر- رخمى هللا-كألقٍ بنؾزى !! كاإزّماق

كؽكجئ الجنكد بكجكد القاُد الملؾ المظؾر قطز رخمى هللا ؽً كزطوـَ يعانً 

مما يعانكفَ كيسعر بما يسعركفَ كيقاتؿ كما يقاتلكف؛ إنوا ليزت هجمٌ علٍ 

كاستعؿ القتاؿ ؽً زوؿ عيف جالكتَ كعّ . ذكاتوـَ إنوا هجمٌ علٍ اَزّـ

شكت تكبير المجاهديف علٍ كؿ سًءَ كلجأ المزلمكف بشدؽو إلٍ ربوـ ؽً هذا 

 .سور رمضاف اليكـ المجيد مف

ثـ شْكب أخد التتر زومى نخك قطز رخمى !! كقاتؿ قطز رخمى هللا قتاِن عجيبنا

هللا ؽأذطأقَ كلكنى أشاب الؾرس الذم كاف يركب عليى قطز ؽقيتؿ الؾرسي مف 

كما ترددَ ! زاعتىَ ؽترْجؿ قطز رخمى هللا علٍ إرضَ كقاتؿ ماسينا ِ ذيؿ لى

بؾضؿ -كبدأت الكؾٌ . كما نكص علٍ عقبيىَ كما خرص علٍ خياتى رخمى هللا

تميؿ مف جديد لشالد المزلميفَ كارتدْ الضػط علٍ جيش التتارَ كأطبؽ - هللا

لٍى اٍلكىاًؽًريفى } ..المزلمكف الداُرة تدريجينٌا علٍ التتار ا عى كىافى يىٍكمن كى

ا ًزيرن  .[26: الؾرقاف] {عى

 مشرع الطاغيٌ

كتقدـ أمير مف أمراء المماليؾ المورة ؽً القتاؿ كهك جماؿ الديف آقكش السمسَ 

كهك مف مماليؾ الناشر يكزؼ إيكبًَ كقد ترؾ الناشر لما رأل تذاذلى 

كانضـ إلٍ جيش قطزَ كأبلٍ بّءن خزننا ؽً القتاؿَ كاذترؽ الشؾكؼ التتريٌ 

كرؽع !! قاُد التتار (كتبػا)ؽً خملٌ شادقٌ مكؽْقٌ ختٍ كشؿ ؽً اذتراقى إلٍ 

البطؿ المزلـ زيؾىَ كأهكل بكؿ قكتى علٍ رقبٌ الطاغيٌ المتكبر كتبػاَ كطارت 

الرأس المتكبرة ؽً أرض القتاؿَ كزقط زعيـ التتارَ كبزقكطى زقطت كؿ 

مىٍ} ..عزيمٌ عند جيش التتار لىًكْف اللْىى رى ٍيتى كى مى ٍيتى ًإٍذ رى مى ا رى مى  [17:إنؾاؿ] {كى

ّـٍ إِ أف يؾتخكا ٕنؾزوـ  كتػير زيناريك القتاؿ عند التتارَ ؽما أشبد لوـ مف هى

طريقنا ؽً المدذؿ السمالً لزوؿ عيف جالكت ليتمكنكا مف الوربَ كانطلؽ 

 .المزلمكف ذلؼ التتارَ يقتلكف ؽريقناَ كيأزركف ؽريقنا

كركز التتار جودهـ علٍ ؽتد ثػرة ؽً مدذؿ زوؿ عيف جالكت السمالًَ 

كازتطاعكا بعد عناءو سديد أف ييٍخًدثكا ثػرة ؽً الشؼ المزلـ الكاقؼ علٍ باب 

لٓكف إدبارَ كذرجت أعداد كبيرة  المدذؿَ كانطلؽ التتار ؽً زرعٌ عجيبٌ ييكى

طا ؽً اتجاق السماؿ لعْؿ هناؾ موربنا  .ييزًرعكف الذي



ا إلٍ السماؿ السرقً )ككشؿ التتار الؾاركف إلٍ بيزاف  خكالً عسريف كيلك مترن

َ ككجد التتار أف المزلميف جادٓكف ؽً طلبوـَ ؽلـ يجدكا إِ أف (مف عيف جالكت

يشطؾكا مف جديد؛ لتدكر مكقعٌ أذرل عند بيزاف أجمع المؤٔرذكف علٍ أنوا 

أشعب مف إكلٍَ كقاتؿ التتار قتاِن رهيبناَ ككادكا أف يقلبكا إمكر لمشلختوـَ 

لزلكا زلزاِن سديدنا  .كابتلً المؤمنكف كزي

كاإزّماقَ : كانطلؽ قطز يخؾٔز الناسَ كيدعكهـ للثباتَ ثـ أطلؽ شيختى الذالدة

انشر ! يا هللا: "قالوا ثّث مراتَ ثـ قاؿ ؽً تضٓرع!! كاإزّماقَ كاإزّماق

إِ - رخمى هللا-كما إف انتوٍ مف دعاُى كطلبى  .[43]"عبدؾ قطز علٍ التتار

ا  .كذارت قكل التتار تمامن

 نوايٌ إزطكرة

كبدأ الجنكد الذيف رْكعكا إرض قبؿ ذلؾ يتزاقطكف كالذباب علٍ أرض 

ا علٍ أزطكرة الجيش الذم ِ ييقورَ كارتؾعت  بيزافَ قضٍ المزلمكف تمامن

رايٌ اَزّـ كتواكت رايٌ التتارَ كجاءت اللخظٌ التً ينتظرها المزلمكف منذ 

ٍؤًمنيكفى }أربعيف زنٌ أك تزيدَ  حي اٍلمي ًُذو يىٍؾرى يىٍكمى هيكى * كى اءي كى ٍف يىسى ري مى بًنىٍشًر اللًْى يىٍنشي

ـي  ًزيزي الْرًخي  .[5َ 4: الركـ] {اٍلعى

لقد ! لـ يبؽ علٍ قيد الخياة مف الجيش أخد بالمرة!! لقد أيبًيد جيش التتار بكاملى

ؽىنًً الجيش الذم اجتاح نشؼ الكرة إرضيٌ؛ ؽنً الجيش الذم زؾؾ دماء 

كانتشر الجيش . المّييف كذْرب مُات المدفَ كعاث ؽً إرض ؽزادنا

 !!اَزّمً العظيـ

ًٓ الكرعَ نزؿ مف علٍ ؽرزىَ كمْرغ كجوى  لقد نزؿ البطؿ المجاهد العظيـ التْق

ا هلل  !! ؽً إرضَ يزجد سكرن

لـ تنتى مومٌ الملؾ المظؾْر بعدي؛ ما زاؿ هناؾ تتار ؽً بّد الساـَ كما زاؿ هناؾ 

تتار ؽً دمسؽ كخمص كخلب كغيرها مف المدف الساميٌَ كما زاؿ هناؾ تتار 

ؽً العراؽ كتركيا كؽارس كغيرهاَ كدمسؽ هً أكلٍ المخطات اَزّميٌ التً 

ا تقريبنا مف  تقع تخت زيطرة التتارَ كهً تقع علٍ مزاؽٌ ماٌُ كذمزيف كيلك مترن

ِ بد مف تطوير هذق المدينٌ اَزّميٌ . عيف جالكت إلٍ السماؿ السرقً منوا

 .العظيمٌ مف دنس التتار؛ ؽأرزؿ رزالٌ عظيمٌ تخمؿ بسريات النشر المجيد

كشؿ الكتاب يخمؿ البسارة إلٍ أهؿ دمسؽَ كازتقبؿ المزلمكف الذبر بؾرح ِ 

يكشؼ؛ ؽقد يُس الكثير مف إمكانيٌ هزيمٌ التتارَ ؽلما زمعكا بأذبار اِنتشار 

اَ كقاـ السعب ؽً  الباهر ارتؾعت همموـ إلٍ الزماءَ كرأكا عمالقٌ التتار أقزامن
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ا } ..دمسؽ بثكرة عارمٌ علٍ جيش المػكؿَ كأمزككا بجنكد التتار كؽتككا بوـ ؽىمى

ٍنتىًشًريفى  ا كىانيكا مي مى ـو كى كا ًمٍف ًقيىا  .[45: الذاريات] {اٍزتىطىاعي

لقد زقطت هيبٌ التتارَ كتنؾْس المزلمكف الشعداء بعد قورو كبطش ازتمر أكثر 

مف زتٌ أسورَ كانتوٍ المزلمكف مف أمر الخاميٌ التتريٌ بزرعٌ؛ ؽمنوـ مف 

قيتؿَ كمنوـ مف أزرَ كمنوـ مف ؽْرَ كاتجى المزلمكف بعد ذلؾ للقشاص مف 

 .النشارل الذيف تطاكلكا علٍ أهؿ اَزّـ ؽً أثناء زيطرة التتار علٍ دمسؽ

كشؿ - ـ1260/ هػ658كؽً اليكـ الثّثيف مف رمضاف زنٌ -كبينما هـ كذلؾ 

البطؿ العظيـ الملؾ المظؾر قطز رخمى هللا إلٍ دمسؽَ بعد ذمزٌ أياـ مف يكـ 

عيف جالكت؛ كازتقبلى الناس ازتقباؿ الؾاتخيفَ كعلقت الزينات ؽً السكارعَ 

 .كذرج الرجاؿ كالنزاء كإطؾاؿ يزتقبلكف البطؿ المظؾر

لـ يضئع قطز رخمى هللا كقتنا بؿ أرزؿ مقدمٌ جيسى بقيادة بيبرس تتبع الؾاريف 

مف التتارَ كتيطؤر المدف الساميٌ إذرل مف الخاميات التتريٌَ ؽكشلت القكات 

اَزّميٌ إلٍ خمصَ كاقتخمت علٍ التتار معزكراتوـ ؽؾٓركا مذعكريفَ كخْرر 

المزلمكف أزراهـ الذيف كانكا ؽً قبضٌ التتارَ كانطلقكا ذلؼ الخاميات التتريٌ 

 .الواربٌَ ؽقتلكا أكثرهـَ كأزركا الباقيفَ كلـ يؾلت منوـ إِ السريد

كطىوْر المزلمكف بّد الساـ بكاملوا ؽً غضكف بضعٌ أزابيعَ كعادت مف جديد 

أرض الساـ إلٍ ملؾ اَزّـ كالمزلميفَ نزأؿ هللا لوا كلزاُر بّد المزلميف 

 .دكاـ التخٓرر كالعزة

كأعلف قطز رخمى هللا تكخيد مشر كالساـ مف جديد ؽً دكلٌ كاخدة تخت 

زعامتىَ بعد عسر زنكات مف الؾيرقٌَ كذلؾ منذ كؽاة الملؾ الشالد نجـ الديف 

ًطب لقطز رخمى هللا علٍ المنابر 1250/ هػ648أيكب رخمى هللا ؽً زنٌ  ـَ كذي

ؽً كؿ المدف المشريٌ كالؾلزطينيٌ كالساميٌَ ختٍ ذطب لى ؽً أعالً بّد 

 .الساـ كالمدف خكؿ نور الؾرات

كمع أف مكقعٌ عيف جالكت هذق كانت مكقعٌ كاخدةَ كتمت ؽً يكـ كاخد إِ أف 

آثارها كانت مف القكة بخيث ِ تتذيؿَ ككانت مف الكثرة بخيث ِ تيخشٍ؛ ؽمف 

 :آثارها

أثناء التخضيرَ كأثناء اَعداد لوذا   عاد المزلمكف إلٍ هللا: إثر إكؿ

 .اللقاءَ كأثناء المعركٌ ذاتواَ كبعد المعركٌَ كلمدة طكيلٌ مف الزماف

قتؿ المزلمكف ؽً عيف جالكت الوزيمٌ النؾزيٌْ البسعٌ التً كانكا : إثر الثانً

 .يعانكف منوا



 .عادت الويبٌ لألمٌ اَزّميٌ بعد غياب داـ أكثر مف زتيف زنٌ: إثر الثالث

ؽنيت قكة التتار العزكريٌ ؽً منطقٌ الساـ كتركيا كؽلزطيفَ لـ : إثر الرابع

ييزمع عف التتار ؽً هذق المنطقٌ لعسرات الزنيف بعد ذلؾ؛ اذتؾٍ القور كالظلـَ 

كاذتؾٍ البطش كالتسريدَ كأمف الناس علٍ أركاخوـ كأمكالوـ كأرضوـ 

كأعراضوـَ كلـ يرٔكع الناسى أخده ؽً هذق المناطؽ إِ بعد عيف جالكت بأكثر مف 

اَ عندما دذؿ التترل الزؾْاح تيمكرلنؾ بّد الساـَ ؽاجتاح  ٌو كأربعيف عامن ماُ

 .ـ بعد أف اجتاح بّد العالـ اَزّمً السرقي1402ٌ/ هػ804خلب كدمسؽ زنٌ 

ا التخالؼ : إثر الذامس ٍخدة العظيمٌ بيف مشر كالساـَ ككْكنا معن عادت الكى

 .اِزتراتيجً الٓشلب الذم يمثؿ خاجز شدٍّ راُع ضد الوجمات إجنبيٌ

ؽقد رأل كثير مف التتار ديف !! كهك مف أعجب اآلثارَ كأعظموا: إثر الزادس

اَزّـ عف قربَ كقرءكا عف أشكلى كقكاعدق كقكانينىَ كعلمكا آدابى 

ٌن أنوـ  كعامٌ -كؽضاُلىَ كرأكا أذّقى كمبادُىَ ؽأعجبكا بى إعجابنا سديدناَ كذاْش

يعانكف مف ؽراغ دينً هاُؿَ ؽليس هناؾ تسريع يقترب أك يخاكؿ - البسر

اِقتراب مف ديف اَزّـَ كمف اقترب منى كبخث ؽيى ِ بد أف يرتبط بىَ إف كاف 

 .شادقنا ؽً بخثىَ كطالبنا للخقيقٌ ؽعّن 

أف يدذؿ اَيماف ؽً   لقد بدأ بعض التتار يؤمنكف بديف اَزّـَ ثـ ساء هللا

َ كهذا -أخد الؾركع الكبيرة جدنٌا ؽً قباُؿ التتار-قلب أخد زعماء القبيلٌ الذهبيٌ 

القاُد التترم المسوكرَ  (باتك)الزعيـ هك ابف عـ هكِكك مباسرةَ كهك أذك 

ثـ . ـ1252/ هػ650َ ككاف إزّمى ؽً زنٌ (بركٌ)كتزْمٍ هذا الزعيـ بازـ 

بركٌ )ـَ كأشبد ازمى 1254/ هػ652القبيلٌ الذهبيٌ زنٌ  زعامٌ (بركٌ)تكلٍ 

َ ككانت هذق القبيلٌ سبى مزتقلٌ عف دكلٌ التتارَ كتخكـ المنطقٌ التً تقع (ذاف

 (بّد القبجاؽ)سماؿ بخر قزكيفَ كالمعركؽٌ ؽً الكتب اَزّميٌ القديمٌ بازـ 

كهً تقع اآلف ؽً ركزياَ كبإزّـ هذا الزعيـ دذلت أعداد كبيرة مف قبيلتى ؽً 

 .اَزّـ

لقد كانت شؾخات داميٌ ؽً تارير إمٌ اَزّميٌَ دؽعت ؽيوا ثمف اِبتعاد عف 

َ كلكنوا مف ذّؿ تلؾ المخنٌ عرؽت زبيؿ النشرَ كزلكت  تطبيؽ سرع هللا

 .زبيؿ الٓرسد مْرة أذرل

 

 (بتصرف طفيف) التاريخ األموي بين اإلجحاف واإلنصاف
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مزر قاهرة المغول فً عين جالوتَ دار المعارفَ بدون تاريدَ : محمد فتحً الراعر/د [1]

 .14ص

محنٌ اإلذالم الكبرى أو زوال الخالفٌ العباذيٌ علٍ أيدي المغولَ : مزطفٍ طى بدر/د [2]

 .94-92مَ ص1999الويٌُ العامٌ المزريٌ للكتابَ الطبعٌ الثانيٌَ 

يوذف علً طويلَ دار الفكرَ /زبح األعرٍ فً زناعٌ اإلنراَ تحقيق د: القلقرندي [3]

 .4/314مَ 1987بيروتَ الطبعٌ األولٍَ 

 .91-89محنٌ اإلذالم الكبرى ص: مزطفٍ طى بدر/د [4]

مَ 2003الكامل فً التاريدَ دار الكتب العلميٌَ بيروتَ الطبعٌ الرابعٌَ : ابن األثير [5]

البدايٌ والنوايٌَ تحقيق علً ريريَ دار إحياء التراث العربًَ الطبعٌ : ابن كثير. 10/404

 .13/99مَ 1988- هـ1408األولٍَ 

 .13/99البدايٌ والنوايٌ : ابن كثير [6]

 .406َ 10/405الكامل : ابن األثير [7]

 .10/411الذابق نفذى  [8]

 .13/105البدايٌ والنوايٌ : َ ابن كثير10/408الذابق نفذى  [9]

 .410َ 10/409الكامل : ابن األثير [10]

 .419َ 10/418الذابق نفذى  [11]

 .420َ 10/419الذابق نفذى  [12]

 .10/422الكامل : ابن األثير [13]

 .الذابق نفذىَ الزفحٌ نفذوا [14]

: َ ومذلم(6061)كتاب الرقاقَ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيوا : البخاري [15]

 .(3995)َ وابن ماجى (2462)َ والترمذي (2961)كتاب الزهد والرقاُق 

 .423َ 10/422الكامل : ابن األثير [16]

 .10/423الذابق نفذى  [17]

 .الذابق نفذىَ الزفحٌ نفذوا [18]

مزنف عبد الرازقَ تحقيق حبيب الرحمن األعظمًَ المكتب اإلذالمًَ بيروتَ  [19]

. ضعيف: قال الريد األلبانً. (20262)َ رقم الحديث 11/178هـَ 1403الطبعٌ الثالثٌَ 

 .فً ضعيف الجامع (2369)انظر حديث رقم 

 .415َ 10/414الكامل : ابن األثير [20]

 .416َ 10/415الذابق نفذى  [21]

 .451َ 10/450الذابق نفذى  [22]

 .67محنٌ اإلذالم الكبرى ص: مزطفٍ طى بدر/د [23]

 .450َ 10/449الكامل : ابن األثير [24]



مَ 1980المغول فً التاريدَ دار النوضٌ العربيٌَ بيروتَ : فؤاد عبد المعطً الزياد/د [25]

1/136-138. 

 .113محنٌ اإلذالم الكبرى ص: مزطفٍ طى/د [26]

 .13/150البدايٌ والنوايٌ : ابن كثير [27]

 .117محنٌ اإلذالم الكبرى ص: مزطفٍ طى/د [28]

 .10/494الكامل : ابن األثير [29]

 .الذابق نفذىَ الزفحٌ نفذوا [30]

 .188َ 1/187المغول فً التاريد : فؤاد عبد المعطً/د [31]

 .216-1/208الذابق نفذى  [32]

 .152َ 151محنٌ اإلذالم الكبرى ص: مزطفٍ طى/د [33]

محنٌ اإلذالم : مزطفٍ طى/د. 270-1/263المغول فً التاريد : فؤاد عبد المعطً/د [34]

 .178َ 177الكبرى ص

 .13/246البدايٌ والنوايٌ : ابن كثير [35]

الذلوك لمعرفٌ دول الملوكَ تحقيق محمد عطاَ دار الكتب العلميٌَ بيروتَ : المقريزي [36]

 .1/508مَ 1997- هـ1418الطبعٌ األولٍَ 

 .1/514الذابق نفذى  [37]

 .1/515الذلوك لمعرفٌ دول الملوك : المقريزي [38]

 .الذابق نفذىَ الزفحٌ نفذوا [39]

 .1/516الذابق نفذى  [40]

انظر حديث . ضعيف: قال الريد األلبانً. (17333)َ وأحمد (2937)رواه أبو داود  [41]

 .فً ضعيف الجامع (6341)رقم 

 .13/250البدايٌ والنوايٌ : ابن كثير [42]

 .1/517الذلوك : المقريزي [43]

 

 


