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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 ثیر عن معارك قوات الموصلالدین ابن األ مرویات عزّ 

 م)۱۱۷٥-۱۱۷٤ھـ/٥۷۱-٥۷۰( یوبيّ مع صالح الدین األ

 
                                       *ح*شكیب راشد آل فتا                                  مناھل اسامة جارهللا الخیرو*      

                                   
 ٣/٦/٢٠٢٠تار�خ قبول النشر:                     ١٧/٥/٢٠٢٠تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 

 
 الملخص:

تعد مرو�ات عز الدین ابن االثیر عن المعارك التي وقعت ما بین قوات الموصل وج�ش          
في صالح الدین االیو�ي مؤشرا واضحا في الكشف عن میول ابن االثیر للزنكیین الذین �ع�ش 

، م)١١٧٤هـ/ ٥٧٠قرون حماة سنة (معر�ة وقد تناول ال�حث مرو�ات االخیر �ما �خص ، كنفهم
وتكمن اهم�ة ال�حث في التطرق لتفاصیل مرو�ات  ،م)١١٧٥هـ/ ٥٧١ومعر�ة تل السلطان سنة (

، والتي �عضها �انت من مصادره المعتمدة، ابن االثیر ومقارنتها �المصادر المعاصرة للحدث
مهما لمن جاء  او اختصر �عض المقاطع في حین �ان روا�ات ابن االثیر مصدراً  لكنه حذف

وفي نفس الوقت �ان المؤرخون الذین میولهم لصالح الدین ، وظل تأثیرها في نصوصهم، �عده
قد وقع علیهم عاتق الدفاع عن مواقف ، مثل العماد االصفهاني وابن شداد صاحب النوادر

وقد قسم ال�حث الى فقرتین االولى قرون حماة والثان�ة تل ، ي صالح الدین ومشروعة الوحدو 
 و�انت �ل فقرة تناولت تفاصیل المواجهة ونتائجها.، السلطان

 

قوات ، معارك، عماد االصفهاني، صالح الدین األیو�ي، ابن األثیرالكلمات المفتاح�ة: 
 الموصل.

 
Izz Al-Din Ibn Al-Atheer Narrated the Mosul Forces Battles 
with Salah Al-Din Al-Ayoubi (570-571 AH/ 1174-1175AD)      

 
 Manahl Osama Jar-Allah Al-Khero     Shakeeb Rashid Bashir Al-Fattah     
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Abstract:                                                                                                                                                          
The narrations of Izz al-Din Ibn al-Atheer on the battles that took place 
between the forces of Mosul and the Salah Al-Din  Al-Ayoubi of army of 
are a clear indication of the disclosure of  Ibn al-Atheer’s tendencies for 
the Zangids who live in their confines .and the  research dealt  with  his  
narratires  that  relates to the battle of the qarun  Hama (570 AH/1174AD) 
and Tal al- sultan(571AH/1175AD) , the importance of the research lies 
in touching on the details of  Ibn Al-Atheer's  narrations and comparing 
them with contemporary sources of the event, some of which were from 
his approved sources, but he omitted or summarized some passages while 
Ibn Al-Atheer's accounts were an important source for those who came 
after him, and their influence remained in  Their texts, and at the same 
time it was the historians who tended to Salah Al-Din Such as Al-Emad 
Isfahani and Ibn Shaddad His anecdotes, had signed them responsibility 
to defend the positions of Salah Al-Din and legitimate Unitary, The 
research is divided into the first paragraphs qarun  Hama and the second 
Tal Al-Sultan, and each paragraph dealt with confrontation and results 
details. 

Keywords: Ibn Al-Atheer, Salah Al-Din Al-Ayoubi, Battles, Mosul 
Forces. 
 

  :المقدمة   
م) ١١٧٣-١١٤٦هـ/ ٥٦٩-٥٤١( نور الدین محمودحاكم �الد الشام لقد انتهت بوفاة           

و�دأت مرحلة ، الشام مقاومة الوجود الصلیبي في �الدل رحلة من مراحل الجهاد االسالميم )١(
، م)١١٩٣-١١٧٣هـ/٥٨٩-٥٦٩( )٢(صالح الدین االیو�يّ القائد جدیدة تمثلت �ظهور شخص�ة 

ولم �كن طموح صالح الدین ، )٣(المقاومة والجهاد �عد نور الدین محمود الذي وقع على عاتقه 
استكمال فقد حاول ،  یبییناالیو�ي �ختلف عن طموح من س�قُه في ق�ادة الجهاد ضد الصل

عماد الدین زنكي  ابدأ فیه التي، تحر�ر بیت المقدسقامة الجبهة االسالم�ة الموحدة لمشروع إ
ولدُه نورالدین  اواستمر به، الموصل  وحلبصاحب  م)١١٤٦ -١١٢٧هـ/ ٥٤١-٥٢١()٤(

تطورت  م) وأخذه دمشق ١١٧٤هـ/٥٧٠و�عد تصدر صالح الدین المشهد سنة ( ،)٥(محمود
ودخلت حیز ، ودمشقبن نور الدین محمود التي فیها الصالح اسماعیل  االحداث بین حلب

ام الموصل حرصًا على �قاء وقد افرز ذلك عداء بین صالح الدین االیو�ي وحك، المواجهة
بن ) ٦(الملك الصالح اسماعیلنفوذهم وه�منتهم على الحكم في حلب التي فیها الور�ث الصغیر 

 .م)١١٨١هـ/١١٧٣هـ/٥٧٧-٥٦٩(نور الدین محمود زنكي 



                مع صالح الدین  مرو�ات عّز الدین ابن األثیر عن معارك قوات الموصل          مناهل أسامة جار هللا الخیرو
 األیو�يّ                                                   شكیب راشد آل فتاح
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ح�انًا على س�اس�ة مظهرًا تحفظُه أ، الزنكیین  و�تحیز لهمو�ان ابن االثیر �میل الى           
ومأخذًا عل�ِه عرضُه الى االنتقاد ، صالح الدین الذي شكل ظاهرة في سردِه لتار�خ تلك المرحلة

اطور�ة تحمل ة الطامع في تكو�ن امبر ظهاره �صور ولم �كن ذلك التحیز مقتصرًا على إ، ف�ما �عد
بل امتدت الى التغییر الذي ، �ةاو نقد ل�عض تصرفاتِه الحر�، )٧(العائل�ةِ  اسمُه إلش�اع طموحاته

 .صل�ة التي تناولت الحدیث عن صالح الدینروا�ات التي نقلها من المصادر األجراه في الأ
ین و�ان ابن االثیر قد استقى �ل روا�اتِه المتعلقة �صالح الدین او معظمها من مؤلفات عماد الد

و �مزجها بتصوراتِه وأعاد �تابتها بتحر�ف �عضها أح�انًا أ ، االصفهاني �اتب صالح الدین
 –�قول احد ال�احثین "و�عاب عل�ِه في حین  ، مصدرها ذ�رفضًال عن تعمدِه عدم ، )٨(الخ�ال�ة 

كذلك أنُه لم یذ�ر مصادرُه االصل�ة التي اعتدى على روایتها �التعدیل او  -على ابن األثیر أي 
المستشرق  وقد فصل )٩("  حث عنها اشق االمور وأعزها مناالً ص�ح ال�أالتحر�ف الكثیر لدرجة 
دراسته للمصادر العر��ة عن ح�اة صالح عند �عض تلك الروا�ات  )١٠(البر�طاني هاملتون جب

�النقد والتفصیل معارك صالح  نهم لم یتناولواأال إ ، ي وت�عُه �عض ال�احثین الى ذلكالدین االیو�
فضال عن تالعب ابن  ، الدین مع الموصل والتجاهل النسبي من قبل المصادر الموال�ة لألخیر

 .االثیر �ص�اغة الخبر
حداث بین الزنكیین وصالح الدین الذي نتج عنُه تعرض الزنكیین الى ألوت�عًا لتطور ا          

 في قرون حماة  )١١(م)١١٧٤هـ/٥٧٠�ان االول سنة (، انكسار�ن متتا�عین امام صالح الدین
وتشرف على حماة ، ر�عة ا�امیها نهر العاصي بینهما و�ین حلب أوهي منطقة جبل�ة �شرف عل

ضع بینه و�ین حلب مرحلة نحو دمشق، وهو مو   )١٣(السلطاناما الثاني فكان موقعة تل ،  )١٢(
وسنلقي ، )١٤(م)١١٧٥هـ/٥٧١وذلك سنة( ، وف�ه خان ومنزل للقوافل وهو معروف �الفنیدق

ارنتها وطر�قة عرضِه لهاتین الواقعتین ومق، حداثها على روا�ات ابن االثیرالضوء في عرض أ
 .ب�عض المصادر المعاصرة له

              
 :م)١١٧٤هـ/٥٧٠معر�ة قرون حماة (

صاحب م) ١١٨٠ -١١٧٠هـ /٥٧٦-٥٦٦()١٥( لقد �ان س�ف الدین غازي الثاني          
ذا واصل صالح الدین تقدمُه في �الد ك االخطار التي تتعرض لها �الده إقد ادر الموصل 

في الس�طرة علیها �شكل تهدیدًا  الء على حلب التي �طمحن نجاحُه في االست�وأدرك أ، )١٦(الشام
فإن الضرورة تحتم عل�ه و�التالي ، �عد ذلك الهدف التالي له خطیرًا للموصل التي ستص�ح

رك قرون اله قبل و�عد مع ةوقد ظلت هذه المخاوف مالزم )١٧(التعاون مع الحلبیین لدفع خطره. 
مراء حلب قد �اتبوا س�ف الدین غازي الثاني �ستنصرونُه و�ستحثونُه و�ان �عض أ ،و�عدها حماة
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م) ١١٨١هـ/١١٧٣هـ/٥٧٧-٥٦٩ملك الصالح اسماعیل بن نور الدین محمود(لنجدة ابن عمه ال
الذي �شكل توسعُه نها�ة ، تفقت أغراض الطرفین في مجابهة صالح الدین االیو�يفا، )١٨(

وأعد العدة ، الدین غازي ج�شُه من الموصل والجز�رة للزنكیین في الشام والموصل . فجهز س�ف
-١١٧٠هـ/٥٩٤-٥٦٦( )١٩(كبر عماد الدین زنكياأل �هوطلب من أخ، لعبور الفرات الى حلب

ن صالح الدین �ان قد نجح في أإال ، للمشار�ة في هذه الجبهة) ٢٠(م) صاحب سنجار١١٩٧
هذِه العروض استحسانًا لدى عماد الدین فوجدت ، استمالتِه له قبل ذلك واطعمُه بتوس�ع امالكه
فاضطر س�ف الدین غازي إزاء هذا الموقف  ، )٢١(فامتنع عن مشار�ة في القتال في صف اخ�هِ 

لى حلب �ق�ادة اخ�ِه عز قتاله في الوقت الذي وجه ج�شًا آخر إ لى توج�ه ج�شه للعزم علىإ
 .)٢٣(معروف بزلفنداروجعل مقدم ج�شه االمیر عز الدین محمود ال، )٢٢(الدین مسعود

انضمت الیها قوات  ، لى حلبش الموصل �ق�ادة عز الدین مسعود إولما وصلت جیو           
. وقد جرت بینهما محاولة للصلح )٢٤(ثم تقدموا الى حماة فحصروها اسماعیل الملك الصالح

م) ١١٧٨هـ/٥٧٤()٢٥(�اءت �الفشل �سبب طمع امراء حلب وعلى رأسهم سعد الدین �مشتكین
لقلة من معه من ج�شِه فراموا  ، )٢٦(الذین ارادوا استغالل موافقة صالح الدین في اجا�ة مطالبهم

فجرى القتال  ، )٢٧(عزموا على قتالهِ ، ولما اعتذر عن اجا�ة مطالبیهم، الحصول على مكاسب اكبر
رمضان سنة  -١٩بین الطرفین الزنكي واالیو�ي في موضع �عرف �قرون حماة وذلك في (

 .)٢٨(م) فانكسرت جیوش الموصل وحلب١١٧٤-ا�ار  -١٤هـ/٥٧٠
فلما ، )٢٩(ن الهز�مة تأكدت علیهمدین مسعود ان یثبت �عد انهزامهم إال أوحاول عز ال           

او انُه ال �عرف الحرب وأمر اصحا�ُه ، رأى صالح الدین ث�اته قال" إما أن هذا اشجع الناس
فت�عهم صالح الدین �عسكرِه  ، )٣٠"(عن موقفِه وتمت الهز�مة علیهم فأزالوهُ ، فحملوهُ ، �الحملة  عل�ه

                     .)٣١(وغنم �ل ما معهم واسر جماعة منهم ثم اطلق سراحهم ، حتى جاوز معسكرهم
مد أهم صالح الدین الى حلب وحاصرها حتى اجبر الملك الصالح �عد أن طال ثم ت�ع          

، على ان �كون له ما بیده من �الد الشام ولهم ما �أیدیهم منها، الحصار على طلب الصلح
ز�ادة على ما   )٣٤(و�ار�ن،  )٣٣(طاب و�فر، )٣٢(فأجابهم الى ذلك على ان تضاف ال�ه المعرة

�ما أمر �قطع خط�ة الملك الصالح وأزال ، مع دمشق )٣٥(بیدِه من اراضي حماة وحمص و�عل�ك
 .)٣٦(اسمه عن السكة في �الده

ولما انتظم الصلح بین الطرفین رحل عن حلب قاصدًا دمشق فلما وصل الى           
ومعهم التشر�فات ، م)١١٧٩-١١٧٠هـ/ ٥٧٥-٥٦٦وصلته رسل الخل�فة المستضيء (، )٣٧(حماة

هـ/ ٥٧٠وذلك في (شوال سنة   )٣٨(والخلع وتوق�عات من الدیوان �السلطنة ب�الد مصر والشام"
 .)٣٩(م)١١٧٤ –ن�سان 
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ال التار�خ وهو سن في هذا    ) سنة١٥ثیر �ان �سن (ن ابن األومن الجدیر �الذ�ر أ          
وغیرها ) ٤٠(الموصل�ان �عد ال یزال یتردد على علماء  هان�ما ، حداث عصرهِ أدراك یه�أ له إ

، و�ن لم ترد عنُه او عن مصادر تار�خ�ة اخرى ترجمت له انُه �ان خارج الموصل، لألخذ منهم
الذي ، الصغرسرتِه �استثناء ض�اء الدین األخ أال هو وال أحد من افراد أ، في أحد  نواحیهاأو 

وایتُه ن من المحتمل ر و�التالي فإ ، )٤١جز�رة ابن عمر ( وهو الیزال في، ) سنة١٢كان �عمر (
  أخرى.ن مصادر لهذِه الواقعة جاء نقًال م

شارة الى �عض المالحظات على روا�ة ابن لعل من المناسب في هذا المجال اإلو           
فمن المالحظ ان ابن االثیر قد روى ، االثیر لهذه االحداث في �تا�ه " الكامل في التار�خ "

احداث الواقعة �كثیر من االختصار الذي افقدها الكثیر من التفاصیل والتي ال نست�عد اطالعِه 
"فارسل صالح  :اذ قال، وة الموقف الزنكين یبین ق�ما یبدو ان ابن االثیر قد حاول أعلیها. 

وان �قر بیدِه مدینة دمشق وهو فیها نائب الملك ، الدین الى س�ف الدین یبذل تسل�م حمص وحماة
البد من تسل�م جم�ع ما أخذ من �الد الشام والعود الى  :فلم �جب الى ذلك وقال، الصالح
تدار والغل�ة الذي �ان یتمتع �ه لقد عكس ابن االثیر في هذه الرو�ة موقف االق) ٤١(مصر"

و�التالي عكست روایته عدم السماح لصالح الدین في الحصول على مكتس�اتِه ، المعسكر الس�في
ت هذه الواقعة أوردشارت ف�ِه �عض المصادر التار�خ�ة التي في �الد الشام . وفي الوقت الذي أ

فتسببوا �فشل مفاوضات  ، )٤٢(برفض امراء حلب عروض صالح الدین للصلح وطمعوا �الرح�ةِ 
وهذا �الم غیر دقیق  ، وقد ذ�ر ابن االثیر ان الرفض  جاء من قبل س�ف الدین غازي ، الصلح

حداث محاصرًا هذِه اال وأنُه �ان في، صللعدم مشار�ة س�ف الدین غازي في هذِه المعر�ة �األ
ر س�ف الدین أخاُه حصوهذا ما ذ�رُه هو في روایتِه عن "ذ�ر ، سنجارفي ألخ�ه عماد الدین 

سنجار" فقال: "فلما رأى س�ف الدین امتناعُه جهز اخاُه عز الدین مسعود في في  عماد الدین
فحصرها في شهر رمضان ، وسیرُه الى الشام ... وسار س�ف الدین الى سنجار عسكر �ثیر ...

ز الدین مسعود من خ�ِه عالخبر �انهزام عسكرِه الذي مع أ وقاتلها ... فبینما هو حاصرها اتاهُ 
وهذا یثبت ان س�ف الدین لم �كن في الشام اثناء المعر�ة ل�فرض مشیئتُه ، )٤٣"(صالح الدین ... 
  .على صالح الدین

س�اب الخسارة والى تخاذل �عض امراء حلب مع یر الى أولم �شر عز الدین بن االث          
 )٤٤(موال في حین ذ�ر ابن ابي طيلهم األ فمالوا ال�ِه �عد ان بذل، صالح الدین �عد ان استمالهم

 تقدمهمد �اتب جماعة من عسكرهم واسم) "و�ان السلطان في هذِه المدة ق ١٢٣٢هـ/ ٦٣٠(ت
واال لو �ان عسكر حلب ، ال�ه وحمل الیهم االموال وهذا الذي �طأ بهم الى ان وصلت عساكرهُ 

م تنصح الجماعة التي �اتبها فلما اشتد القتال ل، نصح لم �قدر السلطان على الثبوت ساعة
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�ذلك لم �عزو الخسارة الى القوة العسكر�ة  )٤٥(السلطان بل �انوا مث�طین مخوفین لمن قرب منهم"
ور�ما انُه حاول ، مراء من مصر في اثناء المعر�ةاندة من مصر اذ وصلت جماعة من األالمس

نالحظُه یوجه اس�اب ذلك ف، في ذلك تقلیل شأن ج�ش صالح الدین وان �ان �صورة غیر م�اشرة
االنهزام الى محمود زلفندار فقال عنه" و�ان زلفندار جاهًال �الحروب والقتال غیر عالم بتدبیرها 

وحاول من جهة اخرى ان یبرز ، )٤٦"(مع جبن  ف�ه اال انه رزق سعادًة وقبوًال من س�ف الدین
ث�اتِه فیها �عد انهزام شأن البیت الزنكي عندما وصف موقف عز الدین مسعود في المعر�ة و 

 ج�شه .
 

 :م)١١٧٥هـ/٥٧١معر�ة تل السلطان (
م) فقد ١١٧٥هـ/ ٥٧١فهي معر�ة تل السلطان سنة (، اما الواقعة الثان�ة بین الطرفین

مخاوف س�ف الدین غازي الثاني صاحب ، أثار انتصار صالح الدین في معر�ة قرون حماة
الس�اس�ة والعسكر�ة التي حققها �عد الصلح مع الموصل �عد اتساع نفوذُه على اثر المكاسب 

ُه لذلك اسرع س�ف الدین �مصالحة اخ�، )٤٧(وتشرفِه بتقلید الخل�فة الع�اسي له �الحكم، الحلبیین
وعاد الى ، ففك الحصار عن سنجار، عماد الدین الثاني صاحب سنجار الذي �ان على حصارِه 

 .)٤٨(عد هز�مة ج�شهالموصل مغاض�ًا واضعًا نصب اعینِه االنتقام �
أمین لذلك اراد ت، وقد توقع صالح الدین موقف س�ف الدین هذا و تفكیرُه في االنتقام

ن �حجم من تحر�اتهم ضده ر�ثما یتمكن من التعامل مع س�ف �أ، جانب الصلیبیین لصالحهِ 
الصفر من عندما �ان �مرج ، وقد جاءتُه الفرصة الموات�ة لتحقیق ذلك، )٤٩(الدین غازي وحلفائهِ 

اذ ارسل الصلیبیون رسولهم لطلب الهدنِة معه وجرى االتفاق �عد ان فرض صالح الدین ، دمشق
طالق جم�ع االسرى الذین له من ولكي یبرهن عن حسن نوا�اُه قام �إ، )٥٠(شروطُه علیهم

 .)٥١(الصلیبیین
 الیهم نقض الحلبیون الصلح مع صالح الدین �عد ان ارسل س�ف الدین غازي رسوالً         

و�حرضهم على نقض عهدهم ، یلومهم على عقد الصلح و�و�خهم و�خبرهم �مقدمه �جیوش الشرق 
. ولقد تأكد لصالح الدین )٥٢(واالتفاق ضدُه إلرغامه على الخروج من الشام، مع صالح الدین

، نوا�ا س�ف الدین غازي ضدُه ونقض الحلبیین لعهدِه وارت�اطاهم �عهد جدید مع صاحب الموصل
و�ان "في قلٍة من العساكر ألنُه صالح الفرنج في المحرم من هذه ، )٥٣(انهم �ستعدون لقتالهو 

م) نائ�ُه في مصر �طلب منه ١٢٦٣-١١٩٣هـ/ ٦١٥-٥٨٩فارسل الى اخ�ِه العادل ( ،)٥٤"(السنة
 .)٥٥(امدادُه �ج�ش �سیر ال�ه

واستنجد وفرق فیهم االموال ، و�ان س�ف الدین غازي قد اعد عدتُه وجمع العسكر
فسار س�ف الدین الى ، )٥٨(من امراء التر�مان )٥٧(وماردین وغیرها  )٥٦(�صاحب حصن ��فا
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ولما عبر الفرات ووصل الى ، )٦٠(م)١١٧٥ –هـ/ ایلول ٥٧١في (ر��ع االول سنة ) ٥٩(نصیبین
فحصل االتفاق على العزم على قتال صالح ، جرى اللقاء �الطرف الحلبي، الجانب الغر�ي منهُ 

) ٦٢(ومعه جمع �ثیر واهل د�ار �كر، )٦١(ثم سار �عد ذلك حتى وصل الى تل السلطان، الدین

"فوصل من وقع  ، اما صالح الدین فقد �قي �انتظار االمدادات من قوات مصر، )٦٣(والحلبیین
 )٦٥(ولما جاءتُه  عساكرُه سار بهم)٦٤(ونفذ �األمر التعم�م والتخص�ص" ، على حضورِه التنص�ص

واعاد  االثقال الى ، ورتب عسكره) ٦٧(شیزرعند ) ٦٦(فعبر نهر العاصي متوجهًا �من معهُ 
ن عدم ولكي �ضمن الحلبیی، )٦٩"(ثم واصل السیر حتى وصل موضع قرون حماة، )٦٨(حماة

"اطلقوا من في االسر من ملوك الفرنجة ، )٧٠(مواجهة صالح الدین المواجهة مع الصلیبیین في
 )  ٧٤(وقرروا التعاون معهم" ، خال الملك) ٧٣(وجوسلین ، )٧٢(صاحب الكرك )٧١(كأرناط

م) ١١٧٥ن�سان  ٢٢هـ/  ٥٧١-شوال  ١٠وقد اشت�ك الطرفان في ص�اح یوم الخم�س (        
و�ادت الهز�مة تلحق  ، )٧٥(اذ " فالتقى العسكران وتصادما وجرى قتال عظ�م" ، في قتال عن�ف

 م)١٢٣٢هـ/ ٦٣٠()٧٦(دین �و�بري �صالح الدین وج�شِه �عد ان انكسرت م�سرتُه امام مظفر ال

ولعل  ، )٧٨(الدین �ج�شِه فلم یثبت منهم احدٌ اال انُه حمل على ج�ش س�ف  )٧٧(صاحب ار�ل
ونلمس ذلك قول ابن شداد " وامسك عن تت�ع  ، صالح الدین لحق بهم قل�ًال ثم ترك ذلك

وقد �كون ما ذ�ره  ، )٨٠(في حین ذ�ر ابن ابي طي ذلك �قولِه " وت�عهم السلطان" ، )٧٩(العسكر"
عز الدین  ، اذ قال " َوَوً�ل  �سرادق س�ف الدین غازي  ، العماد االصفهاني اكثر دقة

و�ان صالح الدین قد " أسر منهم جمعا )٨٢(ور�ض وراءُه حتى علم انه تعداه" ، )٨١(فرخشاه
معسكر واستولى على اثقال ال، )٨٤(من بینهم فخر الدین عبد المس�ح) ٨٣(عظ�ما من ��ار امرائهم

 . )٨٥(وعلى جم�ع مخ�مهم، الموصلي
"ثم نزل في السرادق  :م) فقال١٢٠٠هـ/  ٥٩٧(ت) ٨٦(وذ�ر ابن العماد االصفهاني        

ورواسي عزِه و رواسخُه ... ورأى في ، الس�في فتسلمه �خزائنِه ومحاسنِه واصط�التِه ومطا�خه
، وال�البل والهزار والب�غاء في االقفاصبل في السرادق الخاص طیورًا من القماري ، بیت الشراب

واطلب بها الخالص ، وقال له "خذ هذه االقفاص، فأستدعى احد الندماء مظفرًا االقرع فآنسهُ 
وقل له: عد الى اللعب بهذه الطیور ، وسلم منا عل�هِ ، فأوصلها ال�هِ ، واذهب بها الى س�ف الدین

ن المالحظ ان الرسالة التي وجهها صالح . وم)٨٧(فهي سل�مة ال توقعك في مثل هذا المحذور"
االقرع �انت �مثا�ه رسالة استهزاء وسخر�ة الى س�ف الدین غازي الثاني �ما  لدین عبر مظفرٍ ا

 )٨٨(ذ�ر "ابن ابي طي فقال "ووجد السلطان عسكر الموصل �الحانِة من �ثرة الخمور والبرا�ط
 )٨٩(والعیدان والجنوك والمغنیین والمغن�ات" 
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وفي الغالب فإن ابن االثیر �ان قد اطلع على الكثیر من تفاصیل هذه الواقعة التي         
فضًال عن �ونه ، وذلك  لصغر سنه، لكنه لم �كن أحد المشار�ین او شاهد ع�ان فیها، عاصرها

م) ١١٧٥هـ/ ٥٧١فقد اشار في "ذ�ر عدة حوادث" سنة ( ، كان في جز�رة ابن عمر �طلب العلم
�قولِه "... في شهر رمضان ... و�نت حینئذ صب�ًا �ظاهر جز�رة ابن عمر مع ش�خ لنا الى ذلك 

اال أنه  ال �ست�عد انُه اطلع على تفاصیل هذه الواقعِة من ، )٩٠(من العلماء أقرأ عل�ِه الحساب"
خالل اخ�ِه مجد الدین الذي �ان مشار�ًا فیها �اعت�ارِه �اتب االنشاء للوز�ر جالل الدین 

قال عزالدین ، وهو المتولي لجر�دة العرض الخاصة بترتیب  ج�ش المعسكر الس�في، هانياألصف
 ، وترتیب العسكر للمصاف م�منًة وم�سرة وقل�اً  ، ابن االثیر: " فإنني وقفت على جر�دة العرض

وهذا )٩١(و�ان المتولي لذلك والكاتب لُه أخي مجد الدین ابو السعادات ..." ، وغیر ذلك، وجالش�ة
ني انه �ان قر��ا من مصدر مشارك موثوق �النس�ة له وقر�ب من تفاصیل األخ�ار ومسرح �ع

فضًال عن اهتمامِه �متا�عة األحداث واطالعِه على المصادر التار�خ�ة المعاصرة التي  ، األحداث
واضاف الیها ، والتي استقى منها ابن االثیر تفاصیل هذه المعر�ة، )٩٢(تناولت هذِه الواقعة 

ذلك اطالعِه على �عض سجالت ووثائق الدولة  فضالً ، لتي انفرد بها عن غیرهِ وا، اتهِ اضاف
وانُه قام �إجراء �عض التعدیل او ، الرسم�ة �فضل قر�ِه من ذوي السلطة ومكانتِه لدیهم

االختصارات المتعمدة على العدید من الروا�ات واخفائِه تفاصیل تخص احداث انهزام الزنكیین في 
ومن هذِه التفاصیل ان ابن  ، ولعل ان ابن االثیر �انت له دوافعُه في ذلك التغییر، عةهذه الواق

ما اشار  وهو، االثیر لم �شر الى ردود فعل حكام الموصل من توق�ع الصلح مع صالح الدین
"ولما تم مع  :م)  قال١٢٤٥هـ/ ٦٤٣(ت )٩٣(اذ ورد عند البنداري ، ال�ه غیرُه من المؤرخین

الصلح لم �قطع المواصلة مَواصلتهم �العتب والكتب فحملوهم �ال�عث �عد ال�عث على الحلبیین 
ن أوهم مستمرون معنا على الوفاق والظاهر واتفق ، النقض والنكث وحالفوهم في ال�اطل

ن ابن االثیر الذي یؤ�د على أفهل  ، )٩٤(خذ علیهم المواثیق"أنفذوا الى الحلبیین من أالمواصلة 
ام كّ هت من قبل حُ العرض لهذه المعر�ة لم �طلع على الكتب والرسائل التي وجِ رؤ�ته لجر�دة 

 ؟الموصل الى الجانب الحلبي
 و�ان عز الدین ابن االثیر قد ارجع سبب الهز�مة الى أمر�ن اولهما الى طول المقام        

ر��ع االول ول الى نصیبین في منذ سار �عسكره في ر��ع األ ، في �الد الشامجیوش الموصل 
فضجر العسكر  ، "وقام بها فأطال المقام حتى انقضى الشتاء وهو مق�م :فقال ، من هذه السنه
إن  ، وصار العود الى بیوتهم مع الهز�مة أحب الیهم من الظفر لما یتوقعونه ، ونفذت نفقاتهم

ه احد اس�اب وان �ان ذلك ال ُ�ست�عد في �ون، )٩٥(ظفروا من طول المقام �الشام �عد هذِه المدة
اما السبب الثاني فإنُه وللمرة الثان�ة �شیر الى سبب  ، ااال انه �الط�ع ل�س سب�ا رئ�سً ، ةالهز�م

االنهزام  امام صالح الدین الى فشل االسترات�ج�ة التي وضعها محمود زلفندار مقدم ج�ش 
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هم مالس�في اعال الموصل فقال: "فلما اص�حوا اصطفوا للقتال فجعل زلفندار وهو المدبر للعسكر
فلما لم یرها الناس ظنوا ان السلطان قد  ، في وهدة من االرض ال یراها اال من هو �القرب منها

وهو سبب اذ ما قارناه �ما ذ�ره ابن ابي طي )٩٦(ولم یلو أخ على اخ�ه" ، انهزم فلم یثبتوا وانهزموا
فظن �اقي ، ردءًا لها ومدداً  فتحرك الى جانبها ل�كون ، "ان م�سرة س�ف الدین انكسرت :الذي قال

نجده غیر مقنع مقارنًة مع ما ذ�ره  ، )٩٧(فحقق ما �ان وهمًا"، العسكر انُه قد انهزم فانهزموا
 االخیر.
اذ قال: "ولم ، وفي الس�اق ذاتِه نجد اشارتُه عن نت�جة المعر�ة �عیدة عن المنطق�ة البتة        

بینما تأتي روا�ة العماد االصفهاني اكثر  )٩٨("�قتل بین الفر�قین مع �ثرتهم غیر رجل واحد
عقالن�ة وواقع�ة من روا�ة ابن االثیر عن ذلك عندما �سرت م�سرة صالح الدین امام مظفر 

" وقو�ت اطماعهم �ظفر الم�منة ,وقتل من لقوه في المقدمة فحملوا حملة :الدین �و�بري �قوله
االثیر في حین ذ�ر ابن ابي طي واصفا وهذا یدل على عدم دقة قول ابن  ، )٩٩(واحدة ..." 

ولعل ابن ابي طي قصد الغرق في نهر  ، )١٠٠(هرو�هم  فقال:" فهلك منهم جماعة قتًال وغرقًا"
عند  )١٠١(وذلك ان س�ف الدین وعساكره �انوا قد عبروا الفرات الى جانب الفرات الشامي ، الفرات

وسار حتى عبر الفرات وعاد الى ، نتهُ لما هزم عاد الى حلب فأخذ منها خزا، قدومهم من نصیبین
 )١٠٢(�الده

و�تعمد تام �سكت ابن االثیر عما �ان �جري في معسكر س�ف الدین من انواع المنكرات         
والتي شهد على احوالها ، والتي ال نست�عد معرفته �حالتها، التي �انت تعج بها خ�امهم

ألني ، رأیتُه وقع في خاطري انُه المنصورالى معسكر صالح الدین والذي قال "فلما ) ١٠٣(رسولهم
تعمل  )١٠٥(الحر�ر والخمول تروق والجنوك )١٠٤(وهم على طنافس، فارقت س�ف الدین واالمراء

ول�س في خ�امهم خ�مة اال وفیها من انواع المنكرات والمحرمات فأدیت ال�ِه الرسالة وجاء وقت 
وعندما عاد الرسول الى ، )١٠٦(الظهر فضج العسكر �صوت االذان وفي �ل خ�مة امام ...." 

 ، )١٠٧(" فوافیتهم وقت الفجر سكارى فطلبت س�ف الدین فقیل هو نائم ...":المعسكر الس�في قال
لقد �ان ابن االثیر حر�صًا على عدم ایراد هذه االمور التي تشیر الى سوء الخلق الذي �ان عل�ِه 

 لهذِه الدولة التي عاش ا �ان مراعاة لحكام الموصل ووالئهوال بد ان هذ، س�ف الدین وفساد امرائهِ 
هذِه الواقعِة موجهًا روایتِه عن ولقد وجه ابن االثیر نقدًا �عد  .ابن االثیر و أسرتِه في خیراتها

ارقام الجیوش المعاد�ة ) ١٠٨(وصى �ان االصفهاني عمد الى تضخ�مأعندما ، للعماد االصفهاني
ل�ظهر ان صالح الدین انتصر �قلة ج�شه الذي �قدر �ستِة االف فارس على ج�ش تعداده 

الشامي في "ذ�ر العماد االصفهاني في البرق  :عشر�ن الفًا بدافع اظهار قوة صالح الدین فقال
ولم �كن ، تار�خ الدولة الصالح�ة ان س�ف الدین �ان عسكره في هذه الواقعة عشر�ن الَف فارس
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مشیرًا الى  )١٠٩(ذلك إنما �ان على التحقیق یز�د على ستة االف فارس اقل من خمسمائة"
ثم ُیرجح هدف العماد االصفهاني في قول  ، )١١٠(اطالعه علي سجل دیوان الج�ش في الموصل

ذلك فقال:" انما قصده العماد ان �عظم امر صاح�ُه �أنُه ُهزم �ستة االف عشر�ن الفًا والحق احق 
"ثم �ا لیت شعري �م هي الموصل  :ثم �فند قول العماد �سؤال ضمني ف�قول ، )١١١(ان ُیت�ع"

 .)١١٢(ف فارس ؟"واعمالها الى الفرات حتى �كون لها وفیها عشرون ال
 فنجدُه أورد، اد االصفهاني �خصوص ذلك وفي ضوء ذلك البد من توض�ح ما قاله العم        

ر�ن الف فارس سوى "وجاء الخبر أنهم في عش :فقال، الروا�ة �طر�قة توحي �عدم تأكدِه منها
وانهم یز�دون في �ل یوم قوة ، وانهم موعودون من الفرنجة �النجدة، هم وامدادهمسوادهم وما وراء

 .)١١٣(سوى ستة االف فارس"  وما �ان اجتمع من عساكرنا، وشدة 
ومما �جدر اإلشارة ال�ِه ان �تاب " ال�اهر في تار�خ الدولة الزنك�ة" البن االثیر قد خال         

الس�اسي لحاكم و�بدو ان الذي منعُه عن التطرق الیها هو والئُه ، من الحدیث عن هاتین الواقعتین
، م ) الذي اهداُه �تا�ُه ال�هِ ١٢١٨ - ١٢١٠هـ/٦١٥ -٦٠٧الموصل عز الدین مسعود القاهر (

 وانسجاما مع طب�عة الكتاب الذي �مجد االسرة الزنك�ة ومآثرها .)١١٤(وحرصًا على مشاعره"
 

  :النتائج
الموصل مع صالح ات ال�حث في مرو�ات عز الدین ابن االثیر عن معارك قو  أظهر        

  :ألتيتتلخص في ا عددًا من األمور، الدین االیو�ي
ووالئه لهم اخفى �عض الحقائق التي تخص الصراع بین حكام  انه �سبب انح�ازِه للزنكیین - اوالً  

، م)١١٧٤هـ / ٥٧٠الس�ما ف�ما یتعلق �معر�ة قرون حماة (و ، الموصل وصالح الدین االیو�ي
، ح الدین وج�شهِ م) التي انكسرت فیها قوات الموصل امام صال١١٧٥هـ / ٧٥١وتل السلطان (

والقاء  نصوص مصادره �ما یوحي الى عدم تقصیر س�ف الدین غازي الثاني لتغییر كما انه لجأ
علیها مرو�ات انفرد  �ذلك اجرى تعد�ال على مجمل الروا�ة واضاف، اللوم على محمود زلفندار

 .ائق واس�اب لهذِه الهزائمزها �حقوالتي ابر  ،بها عن غیره
اعتمد ابن االثیر على المصادر المعاصرة في مرو�اته عن هاتین المعر�تین �البرق  - ثان�اً 

فضال عن إضافاته عن هاتین المعر�تین ، م)١٢٠٠هـ / ٥٩٧الشامي لعماد الدین االصفهاني (
، الرسم�ة للدولة وانما اعتمد فیها على �عض الوثائق، التي لم تكن عن مشاهداته الشخص�ة

 .مجد الدین �كونه مشارك في �عضها ومشاهدات اخ�ه
�مكن االعتماد  إن روا�ات ابن االثیر �ما �خص معارك الموصل مع صالح الدین ال -ثالثًا 

او التي استقى ابن االثیر عنها ، ةر دون الرجوع الى المصادر المعاصمن علیها �شكل �لي 
 .في �تا�هِ "الكامل في التار�خ " روا�اته عن هذه الفترة
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ث أو من الحدی نه خالفي الدولة االتا�ك�ة " فإ اما ف�ما �خص �تا�ه "التار�خ ال�اهر -را�عًا 
ه الس�اسي للزنكیین ولحاكم الموصل عز الدین مسعود وان والء، اإلشارة عن هاتین المعر�تین

منعُه من التطرق الیهما ، �هم) الذي اهدى له �تا١٢١٨ -١٢١٠هـ /  ٦١٥- ٦٠٧القاهر (
 .لتفاصیل �ما ذ�رها العماد الكاتباو الخوف منه حال تدو�ن احرصا منه على مشاعره 
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 الهوامش:
                                                            

نور الدین محمود :ابو القاسم بن عماد الدین آق سنقر الملقب �الملك العادل ، �ان مع والده عماد الدین  (١)
حین قتل ، و�عد ان حكم حلب توسع في ملكه حتى ملك الموصل ود�ار الجز�رة واطاعه اصحاب د�ار �كر 

�م بن عبد الواحد الشی�اني  وملك الشام والد�ار المصر�ة . علي بن ابي الكرم دمحم بن دمحم بن عبدالكر 
المعروف �ابن االثیر الجزري، التار�خ ال�اهر في الدولة االتا�ك�ة، تحقیق : عبدالقادر احمد طل�مات، (القاهرة 

، ابو الع�اس شمس الدین دمحم بن ابي �كر  ١٦٢د.ت )، دار الكتب الحدیثة، مكت�ة ،المثنى ،  -�غداد  -
م)، دار صادر، ١٩٧٨ –ابناء الزمان، تحقیق : احسان ع�اس، (بیروت  بن خلكان، وف�ات االع�ان وان�اء

للمز�د ینظر: شهاب الدین عبد الرحمن اسماعیل بن ابراه�م المقدسي الدمشقي المعروف ابو  ١٨٩-١٨٤/ ٥
/ ١م)، ١٩٩٧ -شامة، الروضتین في اخ�ار الدولتین النور�ة والصالح�ة، تحقیق :ابراه�م الز�بق ، (بیروت 

 ا �عدهاوم ٣١
م)، خدم االسرة الزنك�ة ١١٣٧هـ/ ٥٣٢صالح الدین االیو�ي : یوسف ابن ایوب بن شاذي ولد بتكر�ت سنة ( (٢)

هو واسرته، وهو مؤسس الدولة األیو��ة ، صاحب الد�ار المصر�ة وال�الد الشام�ة، والفرات�ة وال�من�ة، خاض 
 ١٣٩/  ٧ابن خلكان، وف�ات االع�ان، م) . ١١٩٣هـ/٥٨٩حروب واسعة ضد الصلیبیین حتى توفي سنة(

م) ١١٩٢ -١٠٩٦هـ م٥٨٨-٤٩٠م�سون ذنون عبدالرزاق الع�اجي ، ابن االثیر مؤرخًا للحروب الصلیب�ة ( (٣)
 .١٥٢م)، ٢٠٠٣ -دراسة في مصادره، اطروحة د�توراه غیر منشورة ، �ل�ة التر��ة، ( جامعة الموصل 

بن اق سنقر بن عبدهللا الملقب �الملك المنصور صاحب الموصل  عماد الدین زنكي : هو ابو الجود زنكي (٤)
م) وتولى مناصب عدیدة منها شحنك�ة ال�صرة ثم العراق ثم ١٠٥٥هـ / ٥٤٤مؤسس االتا�ك�ة الزنك�ة، ولد سنة (

م)، خاص عدة معارك ضد الصلبیین ١١٢٧هـ/ ٥٢١اقطعه السلطان محمود، الموصل والجز�رة الفرات�ة سنة (
وما �عدها  ؛ ابن خلكان، وف�ات االع�ان،  ٢٤ثناء حصاره على قلعة جعبر .ابن االثیر ، ال�اهر، ص وقتل في ا

 .٣٢٩ -٣٢٧/ ص  ٢مج
م)، عین للدراسات وال�حوث ٢٠٠٨ –دمحم مؤنس عوض ، صالح الدین بین التار�خ واالسطورة ، (القاهرة  (٥)

 . ١٠٣االنسان�ة واالجتماع�ة، ص
اسماعیل بن نور الدین محمود بن عماد الدین زنكي تولى حكم �الد الشام �عد وفاة  الملك الصالح : وهو (٦)

اب�ه و�ان صغیرًا خلف له امراء اب�ه واقام في دمشق وتولى تر�یته شمس الدین بن المقدم اال ان حكمة لم 
االثیر،  م). ابن١١٨١ -شر�ن الثانيهـ/ ت٥٧٧�طل فقد توفي ولم یبلغ العشر�ن سنة وذلك في (رجب سنة 

عز الدین ابي الحسن دمحم بن دمحم بن عبد الكر�م بن عبد الواحد الشی�اني  ؛١٨١، ١٦٢، صال�اهر
م)، دار ٢٠١٢ –روت السالم تدمري، (بی : عمر عبدالثیر، الكامل في التار�خ، تحقیقالمعروف �ابن ا

 ٤٥٤/ ٩، الكتاب العر�ي
صور صالح الدین "�مثا�ة رجل استخدم مواه�ُه العسكر�ة �قول المستشرق االنكلیزي جب ان ابن االثیر  (٧)

إلش�اع مطامح اسرتِه الحاكمة و�ناء امبراطور�ة شاسعة االطراف" للمز�د عن االنتقادات التي وجهت البن 
االسالمي)، حررها: یوسف (دراسات في التار�خ صالح الدین االیو�ي ، ر. جب ثیر، ینظر: هاملتون . أ.اال

، العر�ني، مؤرخو الحروب الصلیب�ة، السید ال�از وما �عدها ٦٩م)، ١٩٩٦ -وت ، (بیر ٢، طآی�ش
المؤرخون المعاصرون  ،وما �عدها؛ نظیر حسان سعداوي  ٢٠٤م)، دار النهضة العر��ة، ١٩٦٢ -(القاهرة

 .١٣-٦م)، ١٩٦٢-، (القاهرة لصالح الدین
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 العماد االصفهاني ینظر: . للمز�د عن استخدام ابن االثیر لروا�ات١٨١جب ، صالح الدین االیو�ي ، ص (٨)

 وما �عدها. ١٥٢، الع�اجي، ابن االثیر مؤرخاً 
 .١٠سعداوي ، المؤرخون المعاصرون ،  (٩)

م )، ألنه  ١٨٩٥ب :وهو مستشرق انكلیزي، ولد في مدینة االسكندر�ة في مصر عام (جالسیر هاملتون  (١٠)
والده �ان موظفًا في الزراعة في شر�ة ابي قیر الستصالح االراضي الزراع�ة، ثم انتقل الى التعل�م في 

م) ثم حصل ١٩٢٧ -١٩٢٦اسكتلنده، تخصص �اللغات الجزر�ة وعمل مدرسًا للغة العر��ة بین عامي (
لى لقب االستاذ�ة من جامعة لندن في تدر�س اللغة العر��ة ، ثم زم�ال لكل�ة سانت جون �أكسفورد، ثم ع

م)، استاذا في جامعة هارفرد ثم مدیرا لمر�ز دراسات الشرق االوسط في تلك الجامعة ١٩٥٥اص�ح عام (
للمز�د ینظر : البرت م)  .١٩٧٠هـ/١٣٩٠و�انت له نتاجات في التراث العر�ي واالسالمي توفي في سنة (

حوراني، هاملتون جب انجازات مستشرق، ترجمة : سالم فوزي، مجلة االنماء العر�ي للعلوم االنسان�ة،  العدد 
 ٣٨١ -٣٧٣م) ، ١٩٨٣ –، (بیروت ٣٢

 .٤١٠ – ٤٠٩/ ٩ابن االثیر، الكامل ،  (١١)
ا�كة في الموصل �عد عماد الدین ؛ رشید الجمیلي ، دولة االت٣٠٠/ ٢�اقوت  الحموي ، معجم البلدان ،  (١٢)
 .١٢٥م) دار النهضة العر��ة  ، ١٩٧٥ –هـ ، (بیروت ٦٣١-هـ ٥٤١زنكي 
 .٤٢/ ص٢�اقوت الحموي ، معجم البلدان ،  (١٣)
 . ٤١٦- ٤١٥/ ٩ابن االثیر ، الكامل ،  (١٤)
الموصل  س�ف الدین غازي الثاني : وهو ابن قطب الدین مودود بن عماد الدین بن اق سنقر صاحب (١٥)

،تقلد الحكم �عد وفاة اب�ه مودود ، واقام في ملكه عشر سنین وشهورا واصا�ه مرض مزمن وتوفي في (صفر 
 . ٥-٤/  ٤م) .ابن خلكان ،وف�ات االع�ان ، ١١٨٠-هـ/ تموز ٥٧٦سنة 

دخل صالح الدین �الد الشام �عد أن أرسل له ابن المقدم أحد األمراء النور�ة �سبب استبداد سعد الدین (١٦) 
كمشتكین �أمور الدولة فسار صالح الدین الى دمشق ، ف�عث امراء حلب برسالة له لتهدیدِه ، فأستولى على 

الدین فغسل المخطط ثم حمص وحماة ثم زحف الى حلب فحصرها فاستعانوا �اإلسماعیل�ة لنقل صالح 
استعانوا �الفرنجة لقطع الطر�ق على صالح الدین فأضطر صالح الدین الى فك الحصار عن حلب وعاد 
الى حمص ثم إستولى على قلعتها �عل�ك من دون قتال . للمز�د من التفاصیل ینظر: بدرالدین محمود العیني 

م) ، دار الكتب ٢٠١٠ –، (القاهرة ٢محمود، ط ، عقد الجمان في تار�خ اهل الزمان، تحقیق : محمود رزق 
 .١١٦-١١٠؛ الجمیلي ، دولة االتا�كة ، ١٩٧-١٩٢/ ١والوثائق القوم�ة ، 

 .١١٧؛ الجمیلي ، دولة االتا�كة ، ٣٧٧/ ٢ابو شامة ، الروضتین ، (١٧) 
 .٢٠٠/ ١،  ؛ العیني ، عقد الجمان٣٨١/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ، ٤٠٩/ ٩ابن االثیر ، الكامل ، (١٨) 
عماد الدین زنكي الثاني : ابو الفتح  االبن االكبر لقطب الدین مودود بن عماد الدین بن آقسنقر، وهو (١٩) 

صاحب سنجار ونصیبین والخابور اوصى له والده �الملك من �عده اال نائب الموصل فخر الدین عبدالمس�ح 
ي . ابن االثیر، ألخ�ه س�ف الدین غازي الثان اقنع قطب الدین بتغییر وصیته وتسل�م حكم الموصل اعمالها

 . ٣٣٠/ ص٢ن خلكان، وف�ات االع�ان، . اب١٩١-١٤٦ال�اهر، 
للمز�د  ،تقابل ج�ًال عال�أسنجار :مدینة مشهورة من نواحي الجز�رة بینها و�ین الموصل ثالثة أ�ام ،وهي (٢٠) 

  ٢٦٢/  ٣، ینظر: �اقوت الحموي، معجم البلدان
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؛ جمال الدین دمحم بن سالم بن نصر هللا بن سالم ابن واصل المازني ٤٠٩/ ٩الكامل ،  ابن االثیر ،(٢١) 

التم�مي الحموي ، مفرج الكروب في اخ�ار بني أیوب ، تحقیق  جمال الدین الش�ال، حسنین دمحم ر��ع، سعید 
ن الدین عمر ؛ ز�٣٠/ ٢م)، دار الكتب والوثائق، المط�عة االمیر�ة ، ١٩٥٧ -عبدالفتاح عاشور،( مصر 

 .٨٣/ ٢م) ، دار الكتب العلم�ة ، ١٩٩٦ -بن مظفر الشهیر �ابن الوردي ، (بیروت
عز الدین مسعود : وهو ابو الفتح مسعود  بن قطب الدین مودود بن عماد الدین زنكي بن آق سنقر، �ان (٢٢) 

ساسة في الموصل، مقدم الجیوش في ا�ام اخ�ه س�ف الدین غازي و�ان ذا شجاعة وعقل قوي النفس حسن ال
 ٢٠٣/ ٥؛ ابن خلكان، وف�ات االع�ان،  ١٨٦، ،١٨١تولى الموصل �عد اخ�ه . ابن االثیر، ال�اهر 

 .٢٠٠/ ١؛ العیني ، عقد الجمان ، ٣١/ ٢؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٤٠٩/ ٩ابن االثیر ، الكامل ، (٢٣) 
ابو الفداء ابن �ثیر، البدا�ة  ؛٣/٣١؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ٣٧٨/ ٢ابو شامة ، الروضتین ، (٢٤)

 . ٢٠٠/ ١؛ العیني ، عقد الجمان ،  ٢٩٠/ ١٢م)، مكت�ة المعارف،  ١٩٨٨ –، (بیروت ٧والنها�ة، ط
ازي الثاني سعد الدین �مشتكین : وهو احد ممال�ك نور الدین محمود جعله نائ�ا عن س�ف الدین غ(٢٥) 
م)، ولما توفي نور الدین هرب من حلب وتمسك �خدمة شمس الدین ابن الدا�ة ثم استولى ١١٧٠هـ/ ٥٦٦(

دولة الملك الصالح اسماعیل بن نور الدین محمود، ثم ق�ض عل�ه المك الصالح وعاق�ه حتى مات 
وما  ٣٢٥/  ٢ین ، ؛ ابو شامة ، الروضت١٧٨، ١٧٦، ١٥٤م) ابن االثیر، ال�اهر، ١١٧٧هـ/ ٥٧٣سنة(
 �عدها

وافق صالح الدین التنازل عن المدن التي اخذها حمص وحماة و�عل�ك وقنع بدمشق وحدها وان �كون  (٢٦)
نائب للملك الصالح إال أن امراء حلب أرادوا الرح�ة  وأعمالها فرفض صالح الدین ،ألنها �انت البن عمه 

 ٣٢/ ٢؛ ابن واصل ،مفرج الكروب ،٣٧٨/ ٢الروضتین ،ناصر الدین دمحم بن اسد الدین شیر�وه .ابو شامة 
م) ، مكت�ة ١٩٧٩ -القاهرة، سنا البرق الشامي ، تحقیق : فتح�ة النبراوي ، (ري الفتح بن علي البندا (٢٧)

 .٣٧٩، ٣٧٨/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ، ٨٦، الخانجي
؛ ابن الموصل ، مفرج ٣٨٣، ٣٨٢؛ ابو شامة ، الروضتین ، ص٤١٠/ ص٩ابن االثیر ، الكامل ، ج (٢٨)

 .٣٢/ ٢الكروب ، 
شمس الدین أبو المظفر یوسف بن قزوغلي بن عبدهللا المعروف �سط  ؛٤١٠/ ٩ابن االثیر ، الكامل ،  (٢٩)

-ابن الجوزي، مرآة الزمان في توار�خ االع�ان، تحقیق : دمحم بر�ات، �امل الخراط، عمار ر�حاوي ، (بیروت 
 .٣٢/ ٢؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٢٣٠/ ٢١ة ، م)، دار الرسالة العالم�٢٠١٣

 .٣٢/ ٢؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٤١٠/ ٩ابن االثیر ، الكامل ،  (٣٠)
؛ ابن الوردي ، تار�خ ابن الوردي، ٣٢/ ٢؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٤١٠/ ٩ابن االثیر ، الكامل ،  (٣١)
٨٣/ ٢. 
اة . �اقوت الحموي، معجم مشهورة من اعمال حمص بین حلب وحم) المعرة : وهي مدینة �بیرة قد�مة (٣٢)
 .١٥٦/ ٥، البلدان
 .٤٧٠/ ٤، لمعرة ومدینة حلب . �اقوت الحموي، معجم البلدانكفر طاب : بلدة بین ا (٣٣)
 .٣٢١/ ١، حماة من جهة الغرب. �اقوت الحموي، معجم البلدان�ار�ن : مدینة حسنة بین حلب و  (٣٤)
قد�مة عظ�مة بینها و�ین دمشق ثالثة أ�ام وقیل اثنا عشر فرسخًا من جهة الساحل اي �عل�ك : مدینة  (٣٥)

 .٤٥٣/ ١) �یلومتر ، �اقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٧٢(
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 .٨٣/ ٢، ؛ ابن الوردي. تار�خ ابن الوردي٣٣/ ٢ابن واصل ، مفرج ، الكروب ،  (٣٦)
حماة : مدینة عظ�مة �ثیرة االسواق ،�ح�ط بها سور محكم ،و�ظاهر السور حاضر �بیر جدا ف�ه اسواق  (٣٧)

 . ٣٠٠/  ٢وجامع مفرد مشرف على نهارها .للمز�د ینظر : �اقوت الحموي ،معجم البلدان ، 
/ ٢ب ، ؛ ابن واصل ، مفرج الكرو ٣٨٤/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ، ٤١٠/ ٩ابن االثیر ، الكامل ،  (٣٨)

٣٤. 
 ٤١٠/ ص٩ابن االثیر ، الكامل ،  (٣٩)
�ان  عّز الدین ابن االثیر قد سار مع والده واخوه مجد الدین عن جز�رة ابن عمر وسكن الموصل سنة  (٤٠)

 ،م).  ابن خلكان١١٨٣هـ/٥٧٩ سنة (م) اما اخوه ض�اء الدین فإنه لم ینتقل الى الموصل اال١٢٦٩هـ/٥٦٥(
 ٣٨٩/ ٥؛ ١٤١/ ٤؛ ٣/٣٤٨، وف�ات االع�ان

 ٤١٠ /٩ابن االثیر، الكامل، (٤١) 
، . الرح�ة: قر�ة من قرى دمشق٣٢ /٢؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ٣٧٨/ ٢ابو شامة ، الروضتین ، (٤٢) 

 ٣/٣٣، �اقوت الحموي، معجم البلدان
 .٤٠٩/ ٢الكامل ، (٤٣) 
الحسین الغساني الحلبي المعروف ابن ابي طي : وهو �حیى بن حمید او حمیدة بن ظافر بن علي بن (٤٤) 

م) و�ان والده من اع�ان حلب اال ان نورالدین نفاه منها ١١٧٩هـ/  ٥٧٥�ابن ابي طي ولد في حلب في (
�سبب مذه�ِه ، و�ان ابن ابي طي غز�رًا في االنتاج الفقهي واالدبي  وله العدید من المؤلفات، توفي سنة 

ر�ز اح�اء ، مه، اُبي أبي طي ح�اتُه وسیرت عز�ز عبد االمیرم) ) . للمز�د عنُه ینظر: دمحم١٢٣٢هـ/٦٣٠(
 .، جامعة �غدادالتراث العلمي والعر�ي

                                                           .٣٨/ ٢ابو شامة ، الروضتین ، (٤٥) 
 .٤١٠/ ٩الكامل ، (٤٦) 
 .١٢٢، الجمیلي ، دولة االتا�كة(٤٧) 
 .٤١٥/ ٩، الكامل ، ابن االثیر (٤٨) 
م) مكت�ة ٢٠١١-، (الموصل ١شكیب راشد آل فتاح ، الموصل ودورها في التصدي للغزو الصلیبي، ط(٤٩) 

 .١٥١الجیل العر�ي ، 
 .٣٨٩/ ٢، ؛ ابو شامة، الروضتین٩٠البنداري، سنا البرق، (٥٠) 
. ارسل الصلیبیون في مملكة القدس ، وفدًا برئاسة هنفري امیر تبنین ١١،  الجمیلي ، دولة االتا�كة(٥١) 

 –تموز  ٢٢هـ/ ٥٧١للتفاوض حول عقد هدنة مع صالح الدین وفعًال ثم على الهدنة في (بدا�ة محرم سنة 
 .١٥١، ؛ آل فتاح، الموصل ودورها٩م) . البنداري، سنا البرق الشامي، ١١٧٥

/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ، ٢٣٦/ ٢١؛ س�ط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ،  ٩٠، سنا البرق ، البنداري  (٥٢)
٣٩٤. 

ارسل س�ف الدین ، رسوال منُه الى حلب واخذ علیهم المواثیق ثم توجهِه منهم الى دمشق ل�أخذ عهدًا من (٥٣) 
واخرج من صالح الدین و�كشف ما عنده فلما خال الرسول �صالح الدین وطلب نسخة العهد فأخطأ الرسول 

كمِه نسخة �مین الحلبیین لهم ، وناولها ا�اه ، فأطلع علیها صالح الدین فعرف ما اتفقوا عل�ه  وردها ال�ِه ، 
��ف حلف الحلبیون  للمواصلة، ومن شروطي  :رف الرسول انُه قد غلط ، فقال لهوقال لعلها تبدلت ، فع
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/ ٢، العهد نقص معُه، ابو شامة، الروضتین وعرف من ذلك انا معهم اال �عتمدون امرأ اال �مراجعتهم؟

٣٩٥. 
 .٤١٥/ ٩ابن االثیر، الكامل، (٥٤) 
 ٣٩٥/ ٢ابو شامة، الروضتین، (٥٥) 
وجز�رة ابن عمر من د�ار �كر وهي  حصن ��فا: او �ی�ا وهي بلدة عظ�مة مشرفة على دجلة بین آمد(٥٦) 

 .٢٦٥/ ٢كانت ذات جانبین وعلى دجلتها قنطرة ، �اقوت الحموي ، معجم البلدان ، 
 .٣٩٨، ٣٩٧/ ٢، ابو شامة ، الروضتین ،  ٤١٥/ ص٩ابن االثیر ، الكامل ، ج (٥٧)
 ١٢٤الجمیلي ، دولة االتا�كة، (٥٨) 
على جادة القوافل من الموصل الى الشام وفیها وفي قراها نصیبین : وهي مدینة عامرة من �الد الجز�رة (٥٩) 

 .٢٨٨/  ٥على ما یذ�ر أر�عون ألف �ستان .للمز�د ینظر : �اقوت الحموي ، معجم البلدان ، 
 .٣٩٧/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ،  ٩٣، سنا البرق ، ؛ البنداري ٤١٥/ ٩ثیر ، الكامل، ابن اال(٦٠) 
/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ،  ٢٣٦/ ٢١ابن الجوزي ، مرآة الزمان ،  ؛  س�ط٤١٥/ص٩ابن االثیر ، ج(٦١) 

٣٩٧. 
 .٣٩٨/ ٢؛ ابو شامة ، الروضتین ،٢٣٦/ ص ٢١س�ط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ،ج(٦٢) 
 .٢٣٦/ ٢١س�ط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، (٦٣) 
 .٩٣البنداري، سنا البرق، (٦٤) 
م) مؤسسة ٢٠١٢ -ادر السلطان�ة والمحاسن الیوسف�ة، (القاهرةالمحاسن بهاء الدین بن شداد، النو  ابو(٦٥) 

 .٣٦هنداوي للتعل�م والثقافة ، 
نهر العاصي: و�عرف �الم�ماس �مر �حماة وحمص و�ن�ع من �حیرة قدس و�صب �القرب من �حر (٦٦) 

جم البلدان، مال. �اقوت الحموي، معانطاك�ة. و�سمى �العاصي ألنُه �سیر �خالف األنهار األخرى �اتجاه الش
٦٨، ٦٧/ ٤. 
شیزر: قلعة تشتمل على �ورة �الشام قرب المعرة بینها و�ن حماة یوم في وسطها نهر االردن ، �اقوت  (٦٧)

 .٣٨٣/ ٣الحموي، معجم البلدان ، 
 .٩٥، البنداري، سنا البرق  (٦٨)
 . ٣٦، السلطان�ة، النوادر ابن شداد (٦٩)
 . ١٥٢، آل فتاح، الموصل ودورها (٧٠)
 ٥٥٥: وهو ر�نالد شاتیون امیر الكرك و�ان قد وقع في االسر على ید نور الدین محمود سنة (ارناط (٧١)

 .١٥٢م) آل فتاح ، الموصل ودورها ، ١١٦٠هـ/
الكرك: قلعة حصینة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في ج�الها بین ایله و�حر القلزم (االحمر)  (٧٢)

، معجم �اقوت الحموي  ،�ط بها اود�ة االمن من جهة الر�ضتح و�یت المقدس وهي على سن جبل عال
 .٤/٤٥٣البلدان ، 

: والذي �ان أمیرًا على حارم و خال الملك بلدو�ن الرا�ع ملك المملكة الصلیب�ة في جوسلین �ورنیناي (٧٣)
 .١٥٢م) آل فتاح ، الموصل ودورها ، ١١٦٠هـ/  ٥٥٥القدس وقد وقع في االسر سنة(

 .٣٨/  ٢مفرج الكروب ،  ابن واصل ، (٧٤)



                مع صالح الدین  مرو�ات عّز الدین ابن األثیر عن معارك قوات الموصل          مناهل أسامة جار هللا الخیرو
 األیو�يّ                                                   شكیب راشد آل فتاح

١٦٥ 
 

                                                                                                                                                                          
 .٣٧ابن شداد، النوادر السلطان�ة،  (٧٥)
مظفر الدین �و�بري : ابو سعید �و�بري بن ابي الحسن علي بن �كتكین بن دمحم ز�ن الدین صاحب ار�ل  (٧٦)

و�ي م) و�ان في خدمة صاحب الموصل ثم �عد ذلك اتصل �خدمة صالح الدین االی١١٥١هـ/ ٥٤٦ولد في سنة(
 ١١٣وف�ات االع�ان ، /  ،ابن خلكان ،على صاحب الموصل �عد ان خرج

. للمز�د ار�ل : وهي قلعة حصینة ومدینة �بیرة في فضاء من االرض واسع �س�ط ولقلعتها خندق عمیق  (٧٧)
 .١٣٨/ ١، عنها ینظر �اقوت الحموي، معجم البلدان

؛ ابو شامة ،   ٢٣٧/  ٢١الزمان، ؛ س�ط ابن الجوزي ، مرآة  ٣٧ابن شداد ، النوادر السلطان�ة ،  (٧٨)
 .٤٠١ – ٤٠٠/ ٢الروضتین، 

 .٣٧النوادر السلطان�ة،  (٧٩)
 .٤٠١/ ٢ابو شامة، الروضتین،  (٨٠)
 : او فروخ شاه بن شاهنشاه بن أیوب، أبو سعد ابن نور الدولة االیو�ي صاحب �عل�ك اعز الدین فرخشاه (٨١)

م) و�ان ١١٨٠هـ / ٥٧٦م)، وناب عنه بدمشق سنة (١١٧٩هـ م/٥٧٥قطعه ا�اها عمه صالح الدین سنة (
م) .  ١١٨٢هـ / ٥٧٨من األفاضل �ثیر الصدقات متواضعا، مات في دمشق في مدة ن�ابته عنها سنة (

م)، ١٩٩٦-ید ، (بورسعالقلوب في مناقب بني ایوب، تحقیق: مد�حة الشرقاوي احمد ابراه�م الحنبلي، شفاه 
 ٢٨٧ -٢٨٦مكت�ة الثقافة الدین�ة، 

 .٩٦البنداري، سنا البرق،  (٨٢)
 .٣٧ابن شداد، النوادر السلطان�ة،  (٨٣)
 .٢٩ -٢٠/ ٢؛ ابن واصل مفرج الكروب ٣٧السلطان�ة، ، النوادر ابن شداد (٨٤)
 .٣٩/ ٢، ؛ ابن اصل، مفرج الكروب ٤١٧/ص٩ابن االثیر، الكامل، ج (٨٥)
لرجا حامد بن محمود بن ه�ة : ابو عبدهللا دمحم بن صفي الدین دمحم بن نف�س الدین ابي ااالصفهانيالعماد  (٨٦)

 ،ف منها خر�دة القصر وجر�دة العصر�تب لنور الدین محمود ومن �عده لصالح الدین االیو�ي ،وله تصان�، هللا
 ١٥٢-٥/١٤٧االع�ان، وف�ات  ،م) ابن خلكان١٢٠٠هـ/٥٧٩توفي في( البرق الشامي في س�ع مجلدات 

 .٤٠٠/ ٢، ابو شامة، الروضتین (٨٧)
صدر اإلوز ألنه �شبهه . ادي : جمع لكلمة بر�ط ، وتعني : العود  اآللة الموس�ق�ة وأصل معناها البرا�ط (٨٨)

، ؛ المعجم الوس�ط، مجمع اللغة العر��ة١٨ص ،م)، دار العرب١٩٨٨ -شیر، االلفاظ الفارس�ة المعر�ة، (القاهرة 
 ٤٦، م)، مكت�ة الشروق ٢٠٠٤ –(مصر  ٤ط 

 .٤٠١/ ٢ابو شامة ، الروضتین ،  (٨٩)
 . ٤٢٠/ ٩الكامل،  (٩٠)
 . ٤١٧-٤١٦/  ٩الكامل،  (٩١)
للمز�د عن تفاصیل مصادر ابن االثیر في �تا�ة "الكامل في التار�خ" عن عصر الحروب الصلیب�ة ینظر:  (٩٢)

، ابن االثیر مؤرخا للحروب الصلیب�ة ؛ جمال وما �عدها ؛ الع�اجي ٢٠٤صلیب�ة ،العر�ني ، مؤرخو الحروب ال
 -هـ) ، (القاهرة٦٦٠-٥٣١فوزي دمحم عمار، التار�خ والمؤرخون في �الد الشام في عصر الحروب الصلیب�ة (

 وما �عدها ٥٧م)، مكت�ة دار القاهرة،  ٢٠٠١



۲۰۲۳/  ۸مجلد /  ۱مجلة اثار الرافدین / ج  
 

١٦٦ 
 

                                                                                                                                                                          
نامة . ادیب �العر��ة  صفهاني ابو ابراه�م : مترجم الشاه: الفتح بن علي بن دمحم البنداري االالبنداري  (٩٣)

أن توفي ، من م)  فاستمر فیها إلى ١٢١٧هـ/ ٦١٤( ، ولد ونشأ �أصفهان وانتقل الى دمشق سنةوالفارس�ة
لة ، ز�دة النصرة ، اختصره من �تاب نصرة الفترة لعماد الدین االصفهاني في تار�خ الدو اثارِه تار�خ �غداد

ن العرب والمستعر�ین ، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مخیر الدین الزر�لي السلجوق�ة.
 . ١٣٤/ ٥م)، دار العلم للمالیین، ٢٠٠٢-، (بیروت ١٥، طوالمستشرقین

 .٩١-٩٠سنا البرق،  (٩٤)
 ٤١٥/ ٩الكامل،  (٩٥)
 .٤١٦/ ٩الكامل ،  (٩٦)
 .٢/٤٠١ابو شامة ، الروضتین ،  (٩٧)
 .٤١٧/ ٩الكامل ، ابن االثیر،  (٩٨)
 .٩٥البنداري، سنا البرق،ص (٩٩)

 .٤٠١/ ٢، ابو شامة، الروضتین(١٠٠) 
 .٣٦، ابن شداد، النوادر السلطان�ة(١٠١) 
 .٣٧/ ٢، ؛ ابو شامة، الروضتین٣٧النوادر السلطان�ة صابن شداد ،(١٠٢) 
و�أمرونه �الرجوع الى  ،ین من معسكرهم �خوفونه من لقائهمكان الزنكیین قد ارسلوا رسوال إلى صالح الد(١٠٣) 

 ٢٣٦/  ٢١، . س�ط ابن الجوزي، مرآة الزمان مصر
 .١١٣، لفاظ الفارس�ة، االشیر ،الطنافس: مفردها طنفسة و�عني ال�ساط(١٠٤) 
 .٤٦، الطرب، شیر، االلفاظ الفارس�ة الجنوك: ومفردها الجنك وهو من االت(١٠٥) 
 .٢٣٧،  ٢٣٦/  ٢١، س�ط ابن الجوزي، مرآة الزمان(١٠٦) 
 .٢٣٧/  ٢١، س�ط ابن الجوزي، مرآة الزمان(١٠٧) 
یرى السیر هاملتون جب أن مسألة تضخ�م مؤرخي العصور ألرقام الجیوش المعاد�ة هي نزعة شائعة (١٠٨) 

 . ٨٦، �جد العذر له �صورة جزئ�ة في ذلك، صالح الدین االیو�يلدى األغلب و�التالي فإنُه 
 . ٤١٧/  ٩، الكامل (١٠٩)
 .٨٦، الدین االیو�ي، صالح جب  (١١٠)
 .٤١٧/ ٩، الكامل (١١١)
 .٤١٧/ ٩، الكامل (١١٢)
 .٣٩٩/  ٢الروضتین ،  ،ابو شامه (١١٣)
م)، المؤسسة المصر�ة العامة، دار الكاتب ١٩٦٩ -، (القاهرةثیر الجزري ، ابن االعبد القادر طل�مات (١١٤)

 .١٧العر�ي، 
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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