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 فارقين ميا أمير
 الغزو مقاومة في وأثره محمد الدين ناصر الكامل الملك

 ( م 7461 – 7441/  هـ 566 – 546)  المغولي
 

 الدكتور

 الدليمي فرحان ياسين غالب
 االنبار لتربية العامة المديرية/  مدرس

 

 ممخص 
يعتبررر الممررك الكامررل ناصررر الرردين محمررد مررن اليةصرريات التتريةيررة الميمررة الترري 
رفضررت الةنرروع لمغررزو المغررولي ورفضررت هقررد سررنم معيررم وقرررر ان ي اىررد ىررؤ   
الغزاة الى النياية اذ كان  ييو يسيطر همرى منطقرة اليرمال الغربري لمعرراى وهمرى 
اليررمال اليرررقي مررن بررند اليررام فمررم يكررن امررام  رريش المغررول هنرردما يريررد السرريطرة 

ت تحررت سرريطرة الممررك الكامررل همررى بررند اليررام ا  ان ي ترراز ىررذه القرروة الترري كانرر
وهمررررى الرررررغم مررررن ةنرررروع وةضرررروع معظررررم امرررررا  المنطقررررة ا  ان اةضرررراع مدينررررة 

 ميافارقين بالقوة كان امرًا حتميًا امام المغول .
The prince of Miafarqeen 
The king (AL-Kamil) Nasir AL-Din Mohammed and his 

influence In resisting the Mongol invasion.(645 – 658 A.H / 1247 

– 1254 A.D.) 
 

By Dr. Ghalib Yassein Farhan AL-Dulaimy 
Teacher directorate General AL-Anbar Education  
 

Summary: 
 The king (AL-Kamil) Nasir Al-Din Mohammed is regarded 

one of the historical characters who refused to undergo to the 

Mongol invasion and refused to hold peace with them and decided 
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to fight those invaders till the end. His army was controlling the 

North-Western area of Iraq and North-Eastern of Syria. The 

Mongol Army when he wants to invade Syria has to pass this area 

which was controlled by the king (AL-Kamil) and despite the fact 

that most of the kings around that area surrendered to the Mongol 

the king remained. Altimatly the Mongol has to make this king 

yielded by force.  

 
 المقدمة

التاريةية الةطرة همى مستوى  لم تكن الةنفة العباسية في ىذه المرحمة     
المسؤولية ولم تدرك حقيقة الكارثة التي باتت تيدد الدولة العربية اإلسنمية 
رسال الكتب  فكانت تكتفي ببعض الةطوات الضعيفة ومنيا استنفار المتطوهين وا 
إلى األمرا  تدهوىم إلى النيوض بو و المغول وسرهان ما تنتيي ىذه اإل را ات 

ةطر إذ كان همى الةنفة العباسية تعبئة  ميع طاقات األمة بم رد زوال ال
البيرية والمادية لموا ية  التحدي المغولي الذي كان يمتمك قدرات هسكرية كبيرة 
أستغل فييا ضعف قدرات الةنفة العباسية بسبب الةنفات القائمة بين وزيرىا 

لعباسية وقائد ال يش الذي ترك أثر كبير في أضعاف مقاومة الةنفة ا
واستعدادىا لموا ية الةطر المغولي الذي أصبح ييدد بغداد هاصمة الةنفة 

م 2147/ رى545احتنل بغداد سنة  بعد ومدن بند اليام وال زيرة الفراتية .و 
تو يت قوات المغول نحو الغرب فوصموا إلى ديار بكر وأمد وميافارقين  وبمغوا 

مرا  في حمل راية ال ياد والتصدي برى بعض المموك واألانبند ال زيرة وقد 
لمغزو المغولي وكان بين أبرزىم الممك الكامل ناصر الدين محمد بن الممك 

 رائعاً  ا ً ثالمظفر يياب الدين غازي األيوبي أمير مدينة ميافارقين الذي ضرب م
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في الي اهة واألقدام في موا ية المغول  همى الرغم مما كانوا يتمتعون بو من 
كرية ومادية إذ كانت المدينة تيكل بوابة بند ال زيرة الفراتية وبند قدرات هس

اليام وأن ا ستين  همييا يفتح ليم باب الدةول إلى تمك المدينة دون مقاومة 
  َ همى التصدي ليذا الغزو همى رغم مما تترك همية من أثار  لذلك كان حريصًا

مين والذي لم يثن من همى المدينة لمدة ها  فوا و حصار المغول الذي فرض
 هزيمتو في المقاومة واألقدام حتى ا ستيياد                                 

 أمير ميافارقين
 الممك الكامل ناصر الدين محمد وأثره في مقاومة الغزو المغولي

 م(7441-7451/ـى654-646)
فاة والدة (بعد و 2تولى الممك الكامل ناصر الدين محمد أمارة مدينة ميافارقين )

الممك المظفر يياب الدين غازي بن الممك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب 
( وكانت مدة حكمو  ثنث هيره سنة امتازت بالنياط 1م()2136ىر/534)

العسكري الكبير الذي تمثل بمقاومة الغزو المغولي  لمدن ال زيرة الفراتية وبند 
لسيطرة همى بند اليام بعد احتنل اليام ،إذ أةذت أطماع المغول تدفعيم با

بغداد والسيطرة همييا ولكي يتحقى ىذا اليدف كان همييم السيطرة همى مدينة 
ميافارقين وهزليا ألنيا كانت تمثل بوابة الدةول إلى مدن بند اليام وقد أثار ىذا 
مةاوف مموك بند اليام وأمرائيا وأهتبروا ذلك ةطرٌا كبيرا همييم ألن السيطرة 

مى تمك المدينة يفتح ليم باب الدةول الى تمك البند وبدون مقاومة ،لذا ه
م(لغزو المغول الذي أستطاع فرض الحصار 2141ىر/546تعرضت في سنة )

همييا أكثر من أحد هير يومٌا ثم رحموا هنيا بعد ذلك نتي ة المقاومة اليديدة 
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المغولي قد  عموا لتمك  ( من ىنا ن د أن قادة ال يش2التي أبداىا أبنا  المدينة )
 المدينة أىمية كبيرة في المرحمة القادمة .      

 موقفة من الخالفة العباسية في بغداد .
لقد تعرضت بند الميرى اإلسنمي ألي ى مات وحيية من قوى غازية هرفت 
باسم المغول وكانت بغداد من بين تمك المدن التي أصيبت بيذا الحدث العظيم 

ث التاريةية أن أي ن اح لتمك القوى الغازية بالسيطرة همى العراى ،وأثبتت األحدا
تكون لو نتائج سمبية همى بقية مدن ال زيرة الفراتية وبند اليام  بحكم موقع 
العراى الستراتي ي  من تمك المدن ،وهمية فقد أصبحت األمنك األيوبية في تمك 

ي مات المتكررة لمقروات م( ميددة بحرررركم ال2112ىر/528المدن مرررنذ سنة )
المغولية الغازية همى إقميم الميرى اإلسنمي وأستمر ذلك التيديد حتى بعد 

م(إذ تعرض أبناؤىا إلى القتل والسمب والنيب 2147ىر/545احتنل بغداد سنة )
زا  ىذه  فعمت الفوضى وساده  الرهب دون أن ي رؤ أحد همى مقاومتيم .وا 

تعرضت ليا بغداد لم يقف الممك الكامل ناصر  األحداث الةطيرة والميمة التي
نما أتةذ موقفٌا  الدين محمد موقف المتفرج و  موقف المدافع هن بندة فحسب وا 
ي اهٌا ومؤثرٌا في حيد طاقات بندة البيرية والمادية من أ ل مساندة الةنفة 

حيم العباسية في بغداد لموقوف بو و الغزو المغولي ،وكان همى يقين بتن ا تيا
وسيطرتيم همى بغداد سيميد ليم الطريى لمدةول إلى بند ال زيرة الفراتية وبند 

 اليام ومن بعد ذلك تكون بنده 
زا  تمك األحداث الةطيرة والميمة هقد الممك الةطوة الثانية    لذلك الغزو ،وا 

الكامل ناصر الدين محمد أمير ميافارقين لقا ات هديدة مع مموك وأمرا  بند 
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ام لتدارس الموقف ووضع الحمول لو فيذكر ابن يداد الذي كان لو يرف الي
معايية تمك األحداث والمياركة فييا بتنة حضر لمقا  الذي تم بين الممك الكامل 
ناصر الدين محمد والممك الناصر يوسف صاحب دميى وحمب فيقول :)فمما 

مداراة و  تن ح فييم  ا تمعنا قال لو الممك الكامل :أن ىؤ   التتر   تفيد معيم
ةدمة، وليس ليم غرض إ  في ذىاب األنفس، وا ستين  همى البند .ومو نا 
السمطان قد بذل ليم األموال من سنة اثنتين وأربعين والى اليوم فما الذي أثرت 
فييم  من ةموص المودة ؟فن يغّر مو نا بكنم بدر الدين و  بكنم رسولك فتنيما 

معيية. وأحذرك كل الحذر من رسولك فتنة   ينصحك و  يةتارك  عنك ةبزًا و 
ليم ‘ همييم،وغرضو أةراج ممكك من يدك، وأنا فقد هممت أنني مقتول سوا  كنت

أو همييم، فاةترت بتن أكون باذ  مي تي في سبيل اهلل. وما ا نتظار وقد نزلوا 
سممين،وأنا بين همى بغداد ؟!! والمصمحة ةروج السمطان بعساكره إلن اد الم

ن لم  يديو، فتن أدركناه همييا فبيا ونعمت ،وكانت لنا هند الةميفة اليد البيضا  وا 
 (     3أةذنا بثتره.()‘ ندركو

 
 
 
يتضح لنا من ةنل ذلك أن الممك الكامل ناصر الدين محمد صاحب ميافارقين  

ن يقفون كان يدرك إدراكا واسعًا   يقبل اليك بتن المغول ليس ليم ىدف معي
نما ىدفيم ىو التوسع والسيطرة همى العالم اإلسنمي ومن ىنا ن د أن  هنده وا 
لمدينة ميافارقين بقيادة ممكيا الكامل ناصر الدين محمد أثرٌا كبيرٌا في بمورة الرأي 
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العام في بند ال زيرة الفراتية وبند اليام من أ ل الوقوف بو و الغزو المغولي 
نمية غازيًا إذ تعرضت بغداد لي وميم الوحيي ،وبيذه الذي دةل البند اإلس

الروح العالية ضرب  مثا  رائعًا في الصمود وا ستبسال من أ ل الدفاع هن 
 بيضة اإلسنم .

م(اىتزت 2147ىر/545وهندما سقطت الةنفة العباسية همى يد المغول سنة )
أهدوا العدة لميوم مياهر الحكام المسممين في كثير من البمدان الم اورة ليا و 

المرتقب و سيما أنيم هرفوا سياسة المغول بيكل واضح ودقيى و  يقبل اليك 
وو دوا بتن من غير المعقول أن يقف ىؤ   الغزاة المتوحيون هند حدود معينة 
بل كان ىدفيم يرمي ألى بسط نفوذىم همى كل البند بما نيروا من دهاية 

  يقير و  يمكن ألي قوة في العالم أن وتيويل بتن  يييم ىو ال يش الذي 
تقف بو ية. لذلك أةذ بعض الحكام يحسبون الحساب لقرب نيايتيم، فبادر 
الكثير منيم   با لحضور ألى ىو كو وتقديم الطاهة والو   لو حفاظٌا همى 

 ل بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلرمصالحيم اليةصية ومناصبيم السياسية مث
ألموال من أىالي اليام وحمميا إلى المغول امتثا  ألمرىم الذي يرع ب باية ا

(وهز الدين كيكاوس وركن الدين قميج أرسنن أبنا  كيةسرو بن كيغباذ 4)
(ولم يكن المموك األيوبيون أحسن حاٌ  من غيرىم هندما 5صاحب بند الروم )

بحى  همموا بسقوط بغداد همى يد المغول وممارسة ىؤ   الغزاة أبيع ال رائم
أبنائيا اآلمنين ،فقد أسرع الممك الناصر صنح الدين يوسف بن محمد بن غازي 

م(صاحب دميى وحمب إلى إهنن ةضوهو 2156-2131ىر/536-548)
م(محمٌن باليدايا والتحف 2147ىر/545لممغول إذ أرسل أبنو الممك العزيز سنة )
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أليوبيين قوة واقتدارا أ  الثمينة ألى ىو كو همى الرغم من كونو من أكثر األمرا  ا
(ةوفٌا همى منصبو السياسي، 6أنة أةد ييادن المغول حالة هممو بسقوط بغداد)

فكان يرفض دهوة الممك الكامل ناصر الدين محمد صاحب ميافارقين بتقديم 
المساهدة لمةميفة العباسي هندما ىددت بغداد هاصمة الةنفة العباسية من 

كامل :)أن المصمحة تقضي بتن نذىب ب يش  رار المغول ،إذ قال لو الممك ال
( لكن الممك الناصر صنح الدين يوسف بن محمد صاحب 7لمد الةميفة()

 دميى وحمب ت اىل ىذا الطمب . 
 

 الدفاع عن بالد الشام ضد المغول :
هندما همم الممك الكامل ناصر الدين محمد أمير ميافارقين بةطورة الموقف 

لى بند اليام أدرك بتن ىؤ   الغزاة لم يكتفوا بحدود وتو و الزحف المغولي إ
معينة وأن زحفيم قادم   محالة لذا ةاطب مموك بند اليام وأمرا ىا بضرورة 
الن دة لمنع المغول من الدةول إلى بند اليام ومن بينيم الممك الناصر صاحب 

من  دميى وحمب )فتستةف برأيو ولم يسمع ميورتو ،بل سوفو بكنم ّوسرحو
 (8هنده باألمان ()

من كل  ما تقدم يبدو أن الممك   الكامل ناصر الدين محمد كان من ابرز 
المموك  األيوبيين في ىذه الحقبة الزمنية في التصدي لمغزو المغولي ،لذالك ن ده 
يقطع هيدا همى نفسو بتنو سيبقى يقاتل  ىؤ   الغزاة المعتدين همى حرمات 

               البند قتا  قل نظيره .
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م( تو و  يش المغول من بند أذربي ان قاصدا 2147ىر/ 545ففي سنة  )  
إقميم ال زيرة الفراتيو وبند اليام وكان يقود طنئع  تمك ال يوش المغولية القائد 
المغولي )كيتوبوقا( وكان مقسما همى  ناحين وقمب ،وكان باي و وسنقر يقودان 

األيسر فكان يقوده سو ن اى ،بينما تولى ميمة قيادة  ال ناح  األيمن ،أما ال ناح
(  26القمب ىو كو نفسو ،وقد و و ابنو ييموت مع سونتاي لمحاصرة ميافارقين )

وصل راحب المروهيد إلى احد همنئو وىو الممك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ ص
تو يو غارة ب( القريبة من ميافارقين ،وابتدأت تمك الحممة 22بمحاصرة مدينة أمد )

همى مدينة ميافارقين همى أثر معمومات وصمت إلييم بتن الممك الكامل ناصر 
الدين محمد قام بصمب قسيس مسيحي كان قد وصل إلى بنده بطريقة غير 
ميروهو إليصال المعمومات ألى المغول هن قوة المقاتمين في ميافارقين 

كا نويان بالتقدم نحو وهددىا،فعيد ىو كو إلى األمرا  ييموت وسنتاي وأيم
ميافارقين وا ستين  همييا، وهندما اقتربت قواتيم من المدينة أرسموا رسوٌ  إلى 
الممك الكامل يدهونو  إلى الطاهة وهدم المقاومة فرد همييم قائٌن:)  ينبغي أ  
يضرب األمير في حديد بارد و  يتوقع اليي  المستحيل، إذ   يوثى بوهدكم 

نةدع بكنمكم المعسول، ولن أةيى  يش المغول، وستضرب وأنني لم  ا
بالسيف مادمت حيٌا، إذ كيف أثى باين ر ل نكث العيد والميثاى مع ةوارزم ياه 
والةميفة العباسي وحسام الدين وتاج الدين أربل وقد  ا  الممك ناصر الدين 

 (21ةصيصًا بتمانكم فرأى في النياية ما رأى وسوف أرى أنا أيضا()
 

 ود الممك الكامل ناصر الدين محمد أمام حصار المغول :صم
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هندما همم الممك الكامل ناصر الدين محمد أمير ميافارقين بإصرار الغزاة المغول 
همى دةول بنده ةرج بنفسو و مب هددٌا كبيرٌا من هساكر مدينة أمد القريبة من 

( كذلك 22نباتو )  ميافارقين وأرسمت تمك القوات مع نائبو األمير هماد الدين بن
قام ب مع أبنا  المدينة من األمرا  وهامة الناس واتفقوا همى قتال المغول 
وأصبحوا رىن أيارتو لةوض المعركة الحاسمة بعد أن طيب قموبيم وةطب فييم 

:)سوف   أبةل  هميكم بالذىب والفضة والغنل المو ودة في المةازن، قائنٌ 
هبدٌا لمدينار –ي بحمد اهلل لست كالمستعصم وستؤثر بيا كميا المحتا ين، فتن

(فتتحد معو 23) والدرىم الذي طوف برأسو و بممك بغداد بسبب بةمو ويحو(
 ميع أبنا  المدينة لمقتال قاطعين همى أنفسيم هيد الو   ألميرىم والوقوف إلى 

 . نبو لمقتال ضد المغول حتى أةر لحظة
لمممك الكامل أستطاع المغول من    أمام ىذه األحداث الةطيرة و سامة الموقف

فرض حصار همى ميافارقين فقاموا بنصب المن نيى همييا من كل  انب،وبدأ 
القتال بين ال انبين أ  أنيم لم يتمكنوا من الدةول إلى المدينة بسبب المقاومة 
اليعبية اليديدة ألبنائيا األبطال الصابرين ةمف قائدىم الممك الكامل، ولما رأى 

 ل طول مدة الحصار وهدم  دوى القتال ل توا إلى أيقافة  المغو 
وقاموا بعدة  تدابير منيا بنا  سور كبير حول المدينة وحفروا ةندقًا هميقًا 

( وقد أسيم 24ليحكموا السيطرة همييا وليمنررعوا الدةول ألييا والةروج منيا )
ك بتن األرمن في ىذا الحصار إلى  انب المغول مما   يدع م اً  لمي

المسيحيين اليرقيين كانوا يعتقدون بتن سيرىم في ركاب المغول والتعاون معيم 
 ( 25ضد المسممين سيقودىم إلى حرب صميبية  ديدة)
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لقد أدرك المغول ةطورة الحصار وطول مدتو وتتثير الظروف المناةية همييم 
التي  حيث كثرة األمطار والثموج مما أدى الى قمو األقوات وانتيار األمراض

أوقعت الفنا  في دوابيم حيث لم يبى معيم سوى ألف وةمسمائة فرس وىذا ما 
دفع ييموت بن ىو كو إلى الةروج بتهداد كبيرة من قواتو بعد أن أستةمف قائده 
سنتاي لقيادة ال يش ومعو ثنثة أ ف يةص، وقد أنتيز أبنا  ميافارقين غياب 

ينة وحفروا ةندقٌا هميقٌا وأ روا فيو المياه ىؤ   الغزاة فقاموا ببنا  سور حول المد
 (26القريبة من المدينة وبنو األبراج وحفظوا األسوار )

وهندما أنقضى فصل اليتا  هاد ييموت ألييا ومعو  يش كبير فيدد من 
( وقد ه ز ىذه المرة هن دةوليا 27الحصار همييا أذ أستمر حوالي سنتين )

بيا أبنا  مدينة ميافارقين فتستةدم أسموب بسبب التحصينات اليديدة التي قام 
المكر والةداع من أ ل اإليقاع بتبنا  ىذه المدينة إذ قام بإرسال همنئو الذين 
كانوا يتعاونون معو إلى الممك الكامل ناصر الدين محمد وأمرائو لتسميم المدينة 

القتل  ليم تحت ذريعة يرائيا من ىو كو مقابل حفظ أرواحيم وأرواح هوائميم من
وتوفير األمان وا ستقرار ليم، فوصل ألييم يرف الدين العنئي أمير القراغمية 

فيعروا  وقال ليم:)أني ايتريت ىذا البمد وأىمو بتسعين ألف درىم من ىو كو(
بتنيا حيمة فامتنعوا هن ذلك،كذلك وصل ألييم أحد مماليك بدر الدين لؤلؤ 

بذل ما بوسعو من أ ل يرا  البمد  صاحب الموصل وأةبرىم بتن بدر الدين قد
من ىو كو، أ  أن ىذه األساليب با ت بالفيل بعد أن رد همييم فرسان المدينة 
همم الدين سن ر األهسر الةوارزمي وحسام الدين بن رش وهماد الدين اليكاري 
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بقوليم :)نحن نعرف محال أستاذك،واهلل ما ننزل إ  مع ح ارتيا، فإنا قد بايعنا 
 (28عالى ()اهلل ت

وبيذه الروح البطولية العالية ضرب أبنا  مدينة ميافارقين بقيادة ممكيم الكامل 
ناصر الدين محمد أروع صور البطولة والي اهة والصمود ضد أةطر وأيرس 
غزو ىم ي متوحش هرفو التاريخ فضموا فيو الموت بعز ويرف تحت ظل 

 مدينتيم الم اىدة همى الةنوع وا ستسنم،     
كان صمودىم أسطوريٌا ونادرٌا همى الرغم من  سامة الموقف وةطورة المغول ف

 همى تمك البند .
م(هاود المغول قتاليم همى المدينة، وكانت ىذه المرة 2148ىر/546وفي سنة )

أيد ضراوة، فيقول أبن يداد الذي هايش تمك األحداث :)لقد نصبت همى البمد 
 (16الدر ة ستة هير نفسٌا()ستمائة سمم همى السور يصعد في هرض 

وفي ىذه المرحمة الةطيرة تحولت المقاومة ألبنا  المدينة من موضع الدفاع إلى 
موضع الي وم فتةذوا ييا مون القوات المغولية الغازية بيراسة كبيرة بقيادة 
ممكيم الكامل ناصر الدين محمد فتظيروا بطو ت نادرة في القتال همى الرغم مما 

من حصار يرس إذ أصابيم نقص كبير في الغذا  إ  أنيم صمدوا تعرضوا أليو 
بو و ذلك فكان الممك الكامل ناصر الدين محمد يةرج ومعو كوكبة كبيرة من 

 (12فرسانو لمقاتمة الغزاة )
لقد ظير في ميافارقين وىي تتصدى لمغزو المغولي م موهة من الفرسان 

في ساحة الميدان فحيروا المغول في األيدا  الذين أبدوا ي اهة فائقة من القتال 
فنون قتاليم فتارة يقاتمون من أهمى ابراج المدينة وتارة أةرى يةر ون ةارج 



 
 
 
 

 
 

 

161 

 ...المغولي الغزو مقاومة في وأثره محمد الدين ناصر الكامل الممك فارقين ميا أمير
 الدليمي فرحان ياسين غالب الدكتور

المدينة فاستطاهوا أن يقتموا أبرز فرسان المغول وىو نادري الكرةي الذي كان 
يوصف بتنو اليةص الذي ييزم  ييٌا بمفرده فكان فرسان ميافارقين سيف الدين 

وهنبر ال يي أبنا  بررة لتمك المدينة أه زوا األهدا  هن إةضاهيا لوكبمي    
مما أ بر ىو كو همى إرسال قوة أضافية ألييا بقيادة أحد قادتو الكبار وىو القائد 
أرقنوا لمساهدة  يييم الرابض ةمف   أسوار ميافارقين،أ  أنيم لم يحققوا ىدفيم 

 ( 11الرامي إلى إسقاط المدينة )
م ىذا الحصار الظالم والقتال الضروس كان الممك الكامل ناصر الدين محمد وأما

ينزل إلى المقاتمين كل  معة وي تمع معيم في  امعيا الكبير ويقول ليم: )ليس 
الغرض من ىؤ   ال ماهة كميم غيري، دهوني  أةرج إلييم وسمموا البمد ألييم 

 أن نفارقك حتى تروح أرواحنا ( لتتمنوا همى أنفسكم ومواليكم، فيقولون:)معاذ اهلل
(12) 

وأمام ىذا التصميم البطولي الرائع ألبنا  ميافارقين في مقاومة األهدا  لم ي د 
الممك الكامل ناصر الدين محمد نفسو إ  مقاتٌن يحمل أسمى معاني التضحية 

 والفدا  من أ ل الكرامة والعزة 
 

انو األبطال من مكان إلى اةر فمم الوطنية،فكان يقاتل بروح هالية إلى  انب فرس
ييتز قمبو ل يوش المغول ال رارة همى الرغم من كثرتيم أو يتطرى اليمع إلى 
نفسو فيبادر بالتسميم كما فعل غيره من المموك واألمرا  ولم ينةدع بتقواليم 
نما أصر همى ال ياد والمقاومة  المعسولة التي تدهوه إلى الطاهة واألنقياد، وا 

من استمرار الحصار الظالم لمدة هامين، ففي أحدى المعارك ةرج  همى الرغم
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لمقتال ومعو أحد أمرائو وىو األمير حسام الدين  بن رش فقاتل الغزاة بي اهة 
فائقة حتى قتل األمير حسام الدين بن رش في تمك المعركة وو دت فيو اثنتان 

ذه المعركة، وسبعون ضربة نياب ون ا الممك الكامل ناصر الدين محمد من ى
همى الرغم من استمرار الحصار لمدة هامين لم يفمح المغول في اقتحام المدينة 
إ  أن نفاذ المؤن وآ ت الحرب وانتيار الوبا  وىنك سكان المدينة الذين بدأو 
 يتكمون الميتة والكنب والقطط والفئران قمل من 

 (                  13مقاومتيم )
 ووقوع الممك الكامل ناصر الدين محمد في األسر : بعد عامين من الحصار

م(وبعد حصار ظالم أستمر هامين أظير ةنلو الممك 2148ىر/547في سنة )
الكامل ناصر الدين محمد وأمراؤه وهامة الناس المدافعين هن المدينة ضروبٌا من 
الي اهة المنقطعة النظير إذ كان في  يش الممك الكامل فرسان ي عان أوقعوا 

حكام رميتيم، ة سائر فادحة في صفوف المغول، أمتاز ىؤ   الفرسان ببسالتيم وا 
ولكن نظرٌا لطول الحصار المفروض همى المدينة نفدت هند المقاتمين الي عان 
األزواد وهم القحط وأنتير الوبا  فتضطر الناس إلى أن يتكمون الميتة حتى ىمك 

ل بتن المقاومة أصبحت هديمة أكثر سكان المدينة، وهندما تتكد الممك الكام
ال دوى أستسمم لممغول، وبيذا أصيبت المدينة بتهظم كارثة ييدتيا   همى أيدي 
الغزاة المغول الذين دأبوا همى تدمير البند التي ي تاحونيا ألن ىدفيم ىو 
القضا  همى األمة اإلسنمية،فكانت سياستيم تتسم بالسمب والقتل ونير الفوضى 

ة الناس، فيذكر أبن يداد قائٌن:)لما ممك التتر ميافارقين و دوا والرهب لدى هام
( ويقول 14فييا من العوام ثنثة وستين نفسٌا ومن األ ناد أثنتين وأربعين ر ٌن()
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 ًَ اليمذاني :)دةل التتار فو دوا السكان قد ماتوا  ميعًا هدا سبعين   يةصٌا
همى الممك الكامل و ا وا بو نصف أحيا ، كانوا قد اةتفوا في المنازل، فقبضوا 

إلى أيموِط ]ييموت[ الذي سممو إلى أبية ىو كو فتمر بتقطيعو أربًا أربًا كانوا 
 (15م ( )2148ىر/547يضعونيا في فمو     حتى ىمك في سنة) 

 عزمو وشجاعتو :ـ
وهمى الرغم من وقوع الممك الكامل في األسر إ  أن ذلك  لم يثن هزيمتو فكان 

صرار معتبرٌا موقفو ىذا موقفٌا  ياديٌا ضد الكفر، يرد همى ىو  كو بكل ي اهة وا 
فيذكر أبن يداد الذي هايش تمك األحداث قائٌن :)أن الممك الكامل ناصر الدين 

م أحضر بين يدي ىو كو، فقال 2148ىر547محمد هندما وقع في األسر سنة 
أحدىم ثنث ذنوب لو :أنت تعمم أن سياسة المغل وما ىم همية، وأنيم إذ همل 

يعفى هنو وفي الرابع يقتل وأنت : سقيتك في ىمذان فما يريت ؟ وأمرتك بيدم 
ما  فعمت ؟ وقمت لك : ةذ  -سور أمد وتعطييا لركن الدين رصاحب بند الروم 

أةوانك وأموالك وهساكرك وألتقيني همى بغداد حتى تقاتل الةميفة فامتنعت !! 
يوتك ولم تةرج ألي و  سيرت لي ىدية و  والذنب الرابع :أني هبرت همى ب

ضيافة و  أبصرت و يي حتى   تموت. فت ابو الممك الكامل بكل ي اهة : 
من أنت حتى أتحمل الميقة في رؤية و يك ؟!أنت مالك قول و  دين، بل 
ةار ي ي ب همّي قتمك وأنا ةيٌر منك، فقال ىو كو : بتي يي  أنت ةيٌر مني 

اهلل وبرسولو ولي دين وأمانة ومع ىذا فتن الٌممك بيد اهلل يؤتيو ؟فقال ألني أؤمن ب
من ييا  وينزهو ممن ييا  . وكان لنا من هدن إلى تبريز   فذىب منا ذلك 

يرسل هميك من يقتمك ويسبي ذريتك ،و  يترك  ، ،وكذلك يفعل اهلل بك إذ أراد 
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السنطين  من هسكرك أحد ،فقال لو )ىو كو( )كنمك أكبر منك ،ألنك من
الصغار ؟ثم ركزه في سيف كان في يده فةرى بطنو وأمر أحد قواده وىو سون ى 

 (    16فضرب هنفو وبعث برأسو إلى اليام ()
ويذكر الذىبي تمك الحادثة قائًن: )فدةمت التتار دار الكامل وأمنوه وأتوا بو 

ىذا حرام فقال  ىو كو بالرىا  فإذا ىو ييرب الةمر فناول الكامل كتسًا فتبى وقال
( 17 مرأتو ناوليو أنِت فناولتو فتبى ويتم وبصى فيما قيل في و و ىو كو()

وبعد ذلك حمل رأسو همى رمح وطيف بو في البند ومروا بو إلى  انب حمب 
وحماة حتى وصموا إلى دميى في السابع والعيرين من يير  مادي األولى سنة 

ني تنيد فرحًا بقدوم رأس الممك م( وقد كانت الطبول واألغا2148ىر/547)
الكامل ناصر الدين محمد باني م د بنده ورافع هزه يعبو أمام أكبر طغاة   

( فعمقوا رأسو في يبكة ووضع في باب الفراديس بدميى 18يعرفون الرحمة )
وبقي معمقًا إلى أن هادت دميى إلى المسممين بعد سقوط طغاة العصر المغول 

( 26ييد الحسين)همية السنم(داةل باب الفراديس)في هين  الوت فدفن بم
فنظم هنة يياب الدين أبو يامو قصيدة يذكر فييا فضمو و ياده في الدفاع هن 

 (  22بيضة المسممين ،ويبيو بالحسين)همية السنم(في قتمو مظمونًا)
       

  نرررةنوا في الميرقيررومًا أثرهلل ق  ريرزا و اىد فرابن غازي غ  
 نرردًا بعد صبر همييم هاميررت ييي  ارظاىرا غاليا وبيا م اقينوالعر   
 ين ررأس الحسرب وةرررو أسررمررف  وررأس منرلم يثنو أن طيف بال  
 رنررررتيررز أ ره مررررلقد حا  وافى السبط في الييادة والحمل  
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 ك الفعمينرررح ذينرررى قبرررهم  ن دين اليييدينرر مع اهلل حس  
  نررتع بوا من الحاليرررالرأس واس  د الرأس ذاكري مييثم واروا ف  
  

ولم يسمم من تبقى من أهيان المدينة من غدرىم بعد أن أةذت ميافارقين من قبل 
التتار فقاموا ب معيم في  امع المدينة الكبير وقتموىم هن أةرىم وكان من بين 

يم سيف الدين ىؤ   الذين قتموا هدد من العمما  المييورين في المدينة ومن
المعمم ون م الدين دفتر أةوان تقي الدين األطرش واليمس بن الحيطمي وفةر 
الدين محمد بن النقاهي ررالوزير ،وأما المدينة ىي األةرى لم تسمم من أهماليم 
الوحيية فقاموا بيدم سورىا وأبرا يا ومسحوا  ميع معالميا الحضارية ثم  رحموا 

أهوانيم وىو هبد اهلل النوي الذي تولى أدارة  هنيا بعد أن سمموىا إلى أحد
 (21يؤونيا من قبل ىو كو )

 
م( التي احتمت فييا مدينة ميافارقين انتيى 2148ىر/547وبيذه الحقبة الزمنية )

حكم األسرة األيوبية فييا همى يد ممكيا اليييد الكامل ناصر الدين محمد بن 
المغول زحفيم نحو المدن  الممك المظفر يياب الدين غازي ،بعدىا واصل

األةرى مثل ماردين التي استسممت بعد ثمانية أيير من الحصار المغولي همييا 
والمدن األةرى مثل نصيبين والرىا وحران ومدينة سروج التي قتل أىميا هن 

              (       22أةرىم بسبب مقاومتيم لمغزاة المغول )
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 اليوامش
وىرري يرررقي د مررة 666ريسرري أنيررا تقررع) بررين حرردود ال زيرررة وأرمينيرروذكررر اإلد  -2

أبررو هبرردا هلل محمررد  6همررى مرررحمتين منيررا ،ولررذالك ت عررل  فرري بررند أرمينيررو (
ىرر ( نزىرة الميرتاى فري اةترراى األفراى ، هرالم الكترب ، 456بن هبرد اهلل )ت 

، ويؤيرررد ذالرررك ابرررن يرررداد الرررذي هرررايش تمرررك المدينرررة  714ص 1بيرررروت ، ج
حرر داثيا بيرركل دقيررى بقولررو : )إن بعررض النرراس يعرردىا مررن أرمينيررو وبعضرريم وا 

أألةر يعدىا من بند ال زيرة وىي تحديدا تقع يررقي نيرر د مرة ( هرز الردين 
ىررر( ا هررنى الةطيرررة فرري ذكررر أمرررا  573، محمررد بررن همرري بررن إبررراىيم )ت
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القرومي ،  اليام وال زيرة ،تحقيى يحيى هماره ،منيرورات وزارة الثقافرة اإلريراد
 .375،ص374،ص1،ى2،ج 2867دميى ، 

ىررر( سررير أهررنم 637الررذىبي ،يررمس الرردين محمررد بررن احمررد بررن هثمرران )ت -1 
،أبرررن العمررراد 162،ص 12،مؤسسرررة الرسرررالة ،بيرررروت ،  .ت،ج2النررربن  ،ط

ىرر( يرذرات الرذىب فري أةبرار مرن 2678الحنبمي ،أبري الفرنح هبرد الحري )ت
 .184،ص4،بيروت ،جذىب ،دار أحيا  التراث العربي 

ىر( 543سبط ابن ال وزي ،يمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغمي )ت -2  
،مطبعرو دائررة المعرارف العثمانيرة ،حيرردر 2مررآة الزمران فري ترتريخ األهيرران ،ط

 .676،ص1،ى 7،ج 2841،أباد ،الدكن ،اليند ،
 . 375،ص 374،ص1،ى 2ابن يداد ،األهراى الةطيرة،ج - 3 
ىرررررر( ترررررتريخ مةتصرررررر الررررردول ، 574ي ،غريغوريررررروس الممطررررري )تابرررررن العبرررررر  -4

، هايرور ،سرعيد هبرد الفترراح، 165،ص2874المطبعرة الكاثوليكيرة ،بيرروت ،
الحركرررة الصرررميبية صرررفحة ميررررقة فررري ترررتريخ ال يررراد اإلسرررنمي فررري العصرررور 

، التكريتي 777،ص2875، مكتبة ألن مو مصرية ، القاىرة ، 3الوسطى ،ط
يوبيون في يمال اليام وال زيرة ، دار الرييد ، بغداد ، ، محمود ياسين ، األ

 .262،ص2872
ىرررر( المةتصرررر فررري أةبرررار البيرررر 621أبرررو الفررردا  ،همررراد الررردين إسرررماهيل )ت -5

، 286،ص2ىررررررر، ج2214، المطبعررررررة الحسررررررينية المصرررررررية ، القرررررراىرة، 2،ط
حمررردي ، حرررافظ احمرررد ، الميررررى اإلسرررنمي قبيرررل الغرررزو المغرررولي ، مطبعرررة 

 .238،ص2846اد ، القاىرة ،ا هتم
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، الصررياد ، فررؤاد هبررد المعطرري ،  777، ص1هايررور ، الحركررة الصررميبية ،ج -6
 . 186، ص2866المغول في التتريخ ، دار النيضة العربية ،بيروت ، 

ىرر(  رامع الترواريخ ، نقمرة إلرى العربيرة ، 627اليمذاني ، رييد فضرل اهلل )ت -7 
اب ، مطبعة ألبرابي الحمبري ويرركا ه محمد صادى نيتت ، قدمو يحيى الةي

،اليرررونيني ، موسرررى برررن محمرررد برررن احمرررد قطرررب الررردين 682،ص2، ج1، مرررج
ىررر( ذيررل مرررآة الزمرران ، مطبعررة دائرررة المعررارف العثمانيررة ، 615البعمبكرري )ت

 .82،ص2، ج2843حيدرأباد ، الدكن ، اليند ، 
 .166، ص2ابن العبري ، تتريخ مةتصر الدول ، ج -8

ة ، يررياب الرردين هبررد الرررحمن بررن إسررماهيل بررن إبررراىيم المقدسرري أبررو يررام -26
ىر( الذيل همى الروضرتين ، هنري بنيررة ورا رع أصرمة ، السريد هرزت 554)ت

،ابرررررررن يرررررررداد 162، ص2836العطرررررررار الحسررررررريني ، دار ال يرررررررل ،بيرررررررروت ،
، اليمررررررررذاني ،  ررررررررامع التررررررررواريخ ، 378،ص1،ى2األهررررررررنف الةطيرررررررررة ، ج

 .228ص
مدن ديار بكر وأ ميا قدرًا وأييرىا ذكرًا ، ياقوت الحموي أمد : وىي أهظم  -22

ىرر( مع رم البمردان ، دار صرادر ،بيرروت 515، يياب الدين أبو هبرد اهلل )ت
 .45،ص 2،ج2875،

، هايررور، فايررد حمرراد ، العنقررات 181ررر الصررياد ،المغررول فرري التررتريخ، ص-21 
ولرررررى  ، دار السياسرررررية برررررين المماليرررررك و المغرررررول فررررري الدولرررررة الممموكيرررررة األ

 .      32، ص2864المعارف، القاىرة ،
 .377،ص2،ى2ابن يداد ،األهنى ،الةطيرة ،ج -22
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 .216،ص228اليمذاني ، امع التواريخ،ص -23
،أبررو الفرردا  ، المةتصررر فرري 166ابررن العبررري ، تررتريخ مةتصررر الرردول ،ص -24

،ال نررررابي ،ه مرررري محمررررود ةطرررراب ،المقاومررررة 285،ص 2أةبررررار البيررررر ،ج
بيررة لمغررزو المغررولي حتررى هررين  ررالوت ، رسررالة دكترروراه ، كميررة اآلداب ، العر 

 .263،ص 2886بغداد ،
،الصررياد ،المغررول فرري 778هايررور ،الحركررة الصررميبية صررفحة ميرررقة ،ص -25

 .182التتريخ ،ص
 . 388،ص 387،ص 1،ى2ابن يداد ،األهنى الةطيرة ،ج -26
 

لقموب في مناقب بنري أيروب ، ىر( يفا  ا765الحنبمي ،احمد بن إبراىيم )ت -27
 .276،ص2867 تحقيى ، ناظم رييد ،وزارة الثقافة والفنون ،بغداد ،

 .462،ص1،ى2ر ابن يداد ، األهنى الةطيرة ، ج-28
 .461،ص1،ى2المصدر نفسو ، ج -16
 .212،ص216،ص1اليمذاني ،  امع التواريخ ،ج -12
 .461المصدر نفسو ،ص -11
 .468، ص1،ى2طيرة ،جابن يداد ،األهنى الة  -12
، الررذىبي ، العبررر فرري ةبررر 212،ص211اليمررذاني ،  ررامع التررواريخ ، ص -13

مررن غبرررر، تحقيرررى ،د . صررنح الررردين المن رررد وفررؤاد سرررعيد ، مطبعرررة حكومرررة  
،فوزي، د . فاروى همر ، النيوض العربي 146، ص 4، ج2837الكويت، 
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مترررتةرة ،دار التعمررريم فررري العرررراى واألقررراليم الم ررراورة فررري العصرررور العباسرررية ال
 .156، ص2878العالي والبحث العممي ،  امعة بغداد ، 

 .466، ص1، ى2ا هنى الةطيرة ، ج -14
، أبرررو الفررردا  ، المةتصرررر فررري أةبرررار 212، ص211 رررامع الترررواريخ ، ص -15

 .276، الحنبمي ، يفا  القموب ، ص162، ص2البير ، ج
، ابررن العمرراد الحنبمرري، 465، ص464، ص1، ى 2األهررنى الةطيرررة ، ج -16

 .184، ص2يذرات الذىب ، ج
 .161، ص12سير أهنم النبن ، ج -17
ىررر( البدايررة والنيايررة ، دار الفكررر ، 663ابررن كثيررر ، أبرري الفرردا  الحررافظ )ت -18

 .124،ص22،ج6بيروت ،  .ت، مج
، أبررن الفرروطي ، كمررال الرردين 164أبررو يررامة ، الررذيل همررى الروضررتين ،ص -26

ىرر( الحروادث ال امعرة والت رارب 612ل هبد الرزاى البغدادي ، )تأبو الفضائ
، أبرو 236ىرر، ص2242النافعة في المائة السابعة ، مكتبة التراث ، بغداد ، 

 .163، ص162، ص2الفدا  ، المةتصر في أةبار البير ،ج
 .164، ص1، ى2الذيل همى الروضتين ، ج -22
 .468، ص1، ى2ابن يداد، األهنى الةطيرة ، ج -21
 .176،ص168ابن العبري، تاريخ مةتصر الدول ، ص -22
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 المصادر والمراجع
 ىر( 56اإلدريسي ، أبو هبد اهلل محمد بن هبد اهلل) ت - 
 .2878، هالم الكتب، بيروت، 2نزىة الميتاى في اةتراى األفاى ، ط -2
 م( 2123ىر/573ابن يداد، هز الدين محمد بن همي بن إبراىيم )ت - 
األهررنى الةطيرررة فرري ذكررر أمرررا  اليررام وال زيرررة ، تحقيررى ، يحيررى همررراره ،  -1

 .2867منيورات وزارة الثقافة واإلرياد القومي ، دميى، 
 م( 2567ىر/2678ابن العماد الحنبمي ، أبو الفنح هبد الحي )ت - 
 يذرات الذىب في أةبار من ذىب ،دار الكتب العممية ،بيروت ،  .ت. -2
 م( 2175ىر/574ابن العبري ،غريغوريوس الممطي )ت - 
 .2856تتريخ مةتصر الدول ، المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ، -3
ابررررررررررن الفرررررررررروطي ،كمررررررررررال الرررررررررردين أبررررررررررو الفضررررررررررائل هبررررررررررد الرررررررررررزاى البغرررررررررردادي  - 

 م(2212ىر/612)ت
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الحررروادث ال امعرررة والت رررارب النافعرررة فررري المائرررة السرررابعة ، مطبعرررة الفررررات ،  -4
 ىر.2242بغداد ، 

 م(2261ىر/663ابن كثير ،إسماهيل بن همر بن كثير الدميقي )ت - 
 البداية والنياية ، مكتبة المعارف ،بيروت ،  .ت. -5
أبررررو يررررامة ،يررررياب الرررردين هبررررد الرررررحمن بررررن إسررررماهيل بررررن إبررررراىيم المقدسرررري  - 

 م(2115ىر/554)ت
ار الررررذيل همررررى الروضررررتين ، هنرررري بنيررررره ورا ررررع أصررررمة ،السرررريد هررررزت العطرررر -6

 .2836الحسيني ، دار ال يل ، بيروت ، 
أبررررررو الفرررررردا  ، همررررررراد الرررررردين إسرررررررماهيل بررررررن همررررررري بررررررن محمرررررررود بررررررن همرررررررر  - 

 م(2222ىر/621)ت
، المطبعرررة الحسرررينية المصررررية ، القررراىرة ، 2المةتصرررر فررري أةبرررار البيرررر،ط -7

 ىر.2214
 م( 2362ىر/765الحنبمي ، احمد بن إبراىيم )ت -
نرررري أيرررروب ، تحقيررررى ،نرررراظم ريرررريد ، دار الحريررررة يررررفا  القمرررروب فرررري مناقررررب ب -8

 .2867لمطباهة والنير ، بغداد ، 
 م( 2236ىر/637الذىبي ، يمس الدين محمد بن احمد بن هثمان )ت - 

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، .ت.2سير أهنم النبن  ،ط -26
العبر فري ةبرر مرن غبرر ، تحقيرى ، د. صرنح الردين المن رد وفرؤاد سرعيد ،  -22
 .2837طبعة حكومة الكويت ، م
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سررررررربط برررررررن ال ررررررروزي ، يرررررررمس الررررررردين أبرررررررو المظفرررررررر يوسرررررررف برررررررن قزاوغمررررررري  - 
 م( 2145ىر/543)ت
، مطبعرررة دائررررة المعرررارف العثمانيرررة ، 2مررررآة الزمررران فررري ترررتريخ األهيررران ،ط -21

 م.2841حيدر أباد ، الدكن ، اليند ،
 م( 2227ىر/627اليمذاني ، رييد الدين فضل اهلل )ت - 

 ررامع التررواريخ ، نقمررة إلررى العربيررة ، محمررد صررادى نيررتت ، قدمررو ، يحيررى  -22
 الةياب ، مطبعة هيسى ألبابي الحمبي ويركا ه ، .ت.

 م(2117ىر/ 515ياقوت الحموي ، يياب الدين أبو هبد اهلل )ت - 
 م.2875مع م البمدان ، دار صادر ، بيروت ،  -23
لرررررررررردين البعمبكرررررررررري اليررررررررررونيني ، موسررررررررررى بررررررررررن محمررررررررررد بررررررررررن احمررررررررررد قطررررررررررب ا - 

 م(2214ىر/615)ت
 ذيررل مرررآة الزمرران ، مطبعررة دائرررة المعررارف العثمانيررة ، حيرردر أبرراد، الرردكن ، -24

 م.2843اليند ،
  

 المراجع الحديثة
 التكريتي ، محمود ياسين  - 

 .2872األيوبيون في يمال اليام وال زيرة ، دار الرييد لمنير ،بغداد ،  -25
 ةطاب ال نابي ، ه مي محمود  - 

المقاومرة العربيرة لمغرزو المغرولي حترى هرين  رالوت ، رسرالة دكتروراه ، كميرة  -26
 .2886اآلداب ، بغداد ،
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 حمدي ،حافظ احمد  - 
 . 2846اليرى اإلسنمي قبيل الغزو المغولي ،مطبعة ا هتماد ،القاىرة ،  -27
 الصياد ، فؤاد هبد المعطي  - 

 .2866العربية ، بيروت ، المغول في التاريخ ، دار النيضة  -28
 هايور ، د. سعيد هبد الفتاح  -

الحركررة الصررميبية صررفحة ميرررقة فرري تررتريخ ال يرراد اإلسررنمي فرري العصررور  -16
 .2875، مكتبة ألن مو المصرية ، القاىرة ، 3الوسطى ، ط

 هايور ، فايد احمد - 
األولى ، دار العنقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة الممموكية  -12

 .2864المعارف ، القاىرة ،
 فوزي ، د. فاروى همر  - 

النيوض العربي في العراى واألقاليم الم اورة في العصور العباسية المتتةرة  -11
 .2878، دار التعميم العالي والبحث العممي ،  امعة بغداد ،


