


 
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 ات العلياــــــعمادة الدراس

 كليـــــــــــــــــــــة اآلداب

 واآلثــــار م التاريخـــــقس

 

 بالد الشاممصر و الحرائق في 
  دولة المماليكمنذ بداية الدولة الطولونية حتى نهاية 

 م(5551-868/هـ452-349) 

 

 إعداد الباحث/

 عبيدإياد أحمد محمد 
 إشراف/

 أ.د. رياض مصطفى شاهين
 

 

 

 قدم هذا البحث استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي

م1035/هـ3416 





 أ 
 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب 
 

 اإلهداء
 

 .إلى من جعلهما اهلل سببًا في وجودي, والدي رحمهما اهلل وأسكنهما فسيح جناته 
 .إلى زوجتي الحبيبة التي لم تدخر وسعًا في مساعدتي 
 إلى أبنائي األعزاء. 
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 شكر وتقدير
 

 هذه إلتمام والمساعدة العون يد لي قدم من كل إلى والعرفان الشكر بجزيل أتقدم
 كما وأسجل شكري وعرفاني إلى جميع أساتذتي في قسم التاريخ بالجامعة اإلسالمية, الرسالة,

 على اإلشراف بقبوله شرفني الذي شاهين,مصطفى  رياض/ الدكتور األستاذ وعلى رأسهم
أسجل شكري إلى أساتذتي أعضاء ه القيمة, كما يطيب لي أن بتوجيهات وأمدني الرسالة, هذه

بقبولهم  ,ةاألستاذ الدكتور / حسان حالق, والدكتور أبراهيم أبو شبيك لجنة المناقشة األفاضل
بداء مالحظاتهم الدقيقة وتوجيهاتهم المفيدة فلهم مني جزيل  مناقشة رسالتي, والحكم عليها وا 

 التقدير واالحترام.
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 الدراسة باللغة العربية خصمل

-868 /هــ349-452)تناولت هذه الدراسة موضوعًا بعنوان الحرائق في مصر وبالد الشـام 
, وقد شملت الدراسة عددًا كبيرًا من الحرائق التي حدثت في مصر وبالد الشام, وقـد تـم م(5551

عرضــ ا بكافــة تلاصــيل ا مــل تحــر  الدقــة فــي تحديــد مكــان وامــان كــ  حريــق حســ  مــا ورد فــي 
ة, ثـم اتت ـد الباحـث فـي دراسـة وتحليـ  تلـئ الحرائـق لي جـي كافـة توانب ـا فـي المصادر التاريخيـ

 ثالثة محاور رئيسية.

المحور األو  هو البحث في أسبا  الحرائق في مصر وبالد الشام, وقد بينت الدراسة وتود 
عــدد مـــن األســـبا  وراح تلـــئ الحرائـــق, كالصــراعات السياســـية بـــين التـــو  الداخليـــة, والصـــراعات 

خليــــة فــــي المتتمــــل مثــــ  اللــــتن الجائليــــة والثــــورات وانتشــــار اللوضــــ  واللســــاد, كمــــا شــــكلت الدا
الصـراعات مـل التـو  الخارتيـة التـي هاتمـت المنجتـة مثـ  البيـانجيين والصـليبيين والم ـو  أحــد 

عـدد مـن الحرائـق الناتتـة عـن الخجـم وافهمـا   إلـ أهم األسبا  فـي انـد ا الحرائـق, بافضـافة 
لجبيعيــة, كمــا ذكــرت الدراســة عــددًا مــن الحرائــق التــي لــم يــرد ل ــا ســب  فــي المصــادر والظــواهر ا
 التاريخية.

وفـــي المحـــور الثـــاني تناولـــت الدراســـة أهـــم رثـــار الحرائـــق فـــي مصـــر وبـــالد الشـــام, حيـــث تـــم 
توضــيأ أثــر الحرائــق علــ  المعــالم العمرانيــة, والتــي كــان أبراهــا تــدمير وتضــرر عــدد كبيــر مــن 

نائس والمدارس والتحصينات العسكرية والمباني السكنية وغيرها من المرافق العامـة, المساتد والك
كما أظ ـرت الدراسـة أثـر الحرائـق علـ  األوضـاا ا قتصـادية, والعلميـة, والنلسـية, وا تتماعيـة, 

أثر الحرائق عل  متريات العمليات العسـكرية ودورهـا فـي حسـم بعـو الموات ـات  إل بافضافة 
 و في التمثير عل  قوة أحد جرفي الصراا.العسكرية أ

وفي المحور الثالث أوضحت الدراسة الدور الـذ  قامـت بـل الدولـة فـي موات ـة الحرائـق, مـن 
حيــث إتخــاذ افتــراحات الوقائيــة الالامــة لحمايــة األروا  والممتلكــات مــن خجــر الحريــق, وكيليــة 

كانيات البشرية والماديـة المتـوفرة فـي مكافحة الحرائق عند وقوع ا والسيجرة علي ا عن جريق افم
الدولة, كما أظ رت الدراسة دور الدولة في معالتة الخـرا  والتـدمير الـذ  يحـدث نتيتـة الحرائـق 

عادة إعمار ما دمرتل الحرائق.  عن جريق صرف التعويضات للمتضررين وا 
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Abstract 
 

This study has discussed the subject of Fires in Egypt and The Levant 
during (254-923 AH /868-1517 AD). It also included a large number 
of fires examined in details and with great care in specifying the time 
and place of each fire just as it was recorded in the historical sources. 
The researcher exerted a tremendous effort in studying and analyzing 
those fires covering the matter in three main aspects.   

The first aspect is investigating the causes of fires in Egypt and The 
Levant. Some of those causes are Internal causes including; political 
conflicts, internal sectarian strifes, revolutions, chaos and  corruption.  
Others are external such as, external conflict including the attacks of 
romans ,crusaders and Mogul which was one of the major causes of 
fires. A further causes of fires are due to carelessness, mistakes and 
natural phenomena. In addition, the study made a reference to some 
fires with no causes recorded in history.  

The second aspect is examining the major effects of fires in Egypt and 
The Levant area in three points. First, the effects of fires on civilization 
monuments and mainly the destruction and partial damage of a vast 
number of mosques, churches ,schools , castles and other public 
buildings. Second, the effects on the economic ,scientific, psychological 
and social situations. Third, the effect on the political operations and its 
role of casting the die of some clashes or even empowering one party 
over the other. 

The third aspect is the role of the state in confronting the fires 
including the necessary protective procedures taken to protect both 



 و 
 

lives and properties from catching fires, the method of facing and 
controlling  fires when occurring with the use of the available human 
and equipment resources. The study also referred to the role of the 
state in reforming the destruction caused by fires by granting 
compensation to the affected people and reconstructing what the fires 
had destroyed.       
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 المقدمة
 

 الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين, وبعد
تعرضت الحضارة افنسانية عل  مر العصور إل  العديد من الكوارث, من ا كوارث جبيعية 
والتي تحدث دون تدخ  أو إرادة من افنسان مث  الا ا  والبراكين والليضانات واألعاصير 

 وغيرها, ومن ا كوارث من صنل افنسان نلسل أو ربما كان جرفًا في حدوث ا مث  الحرائق. 
الحضارة افنسانية, لما تحدثل من دمار  امن أخجر الكوارث التي ش دت  الحرائقوتعد 

وخرا  وخسائر في األروا  والممتلكات, وقد خسرت الحضارة افنسانية بسب  الحرائق الكثير 
من المعالم العمرانية والحضارية الم مة, والثروات ا قتصادية والثتافية والتي كان من ا الكت  

 .مث  ذاكرة األمم للعلوم واآلدا  افنسانيةوالمخجوجات التي ت
ولذلئ فإن اهلل عا وت  تع  الحريق, نوعًا من أنواا العذا  في الدنيا واآلخرة, حيث قا  

, (1)(َحِريقِ ِإنَّ الَِّذيَن َفتَُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُ ْم َعَذاُ  َتَ نََّم َوَلُ ْم َعَذاُ  الْ تعال  )
عن أبي ُموَس  رضي اهلل عنل قا  اْحَتَرَق "في سنتل النبوية:  كما حذر منل الرسو  الكريم 

ِإنَّ هذه النَّاَر إنما ِهَي َعُدوٌّ َلُكْم  :قا  َبْيٌت ِباْلَمِديَنِة عل  َأْهِلِل من اللَّْيِ  َفُحدَِّث ِبَشْمِنِ ْم النبي 
 .(2)"فإذا ِنْمُتْم َفَمْجِلُئوَها َعْنُكمْ 

كما نتد أن المؤرخين قد ذكروا في خضم حديث م عن األحداث السياسية والمعارئ  
الحربية واألحوا  اليومية  الكثير عن الحرائق, وعن أسباب ا وتمثيرها عل  توان  الحضارة كافة, 

كان من الضرور  تدًا تمل تلئ المعلومات المتناثرة في بجون الكت , ودراست ا وأخذ لذلئ 
العبرة والعظة من ا في إجار دراسة علمية ترصد وتعالج هذه الظاهرة, خاصة في ظ  عدم 
وتود دراسة تاريخية علمية متخصصة في موضوا الحرائق, عل  الرغم من أهمية هذا 

عل  أحد أنواا الكوارث التي تعرضت ل ا البشرية, وما شكلتل  الموضوا الذ  نتعرف من خاللل
دراسة هذه الظاهرة  إل من خجورة عل  األروا  وعل  الحضارة افنسانية, وهو ما دفل الباحث 

المؤثرة والم مة في مصر وبالد الشام, خال  مدة امنية م مة من التاريخ افسالمي من بداية 
 م(.  5551ه/349)دولة المماليئت  ن اية م( ح868ه/452الدولة الجولونية)

                                                           
 . 30سورة البروج , رية  (1)
, أبو يعلي: مسند, 1, ج1036؛ مسلم: صحيأ, حديث 1139, ص5, ج5916البخار : صحيأ, حديث  (2)

 . 118, ص31, ج5510؛ ابن حبان: صحيأ, حديث 111, ص31, ج1191حديث 
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 :الدراسةأهداف    
 ت دف الدراسة إل :

التعرف عل  الحرائق التي حدثت في ك  من مصر وبالد الشام, في امن مح   -5
 الدراسة.

معرفة األسبا  والدوافل التي أدت إل  تلئ الحرائق, سواًح كانت تلئ األسبا  متعمدة  -4
 أو غير متعمدة.

العمليات العسكرية والصراعات السياسية والجائلية في إشعا  تلئ الحرائق, دراسة دور  -9
والتعرف عل  دور الحرائق في التمثير عل  العمليات العسكرية, وه  كان ل ا تمثير 

 إيتابي في حرو  المسلمين ضد ال ااة.

 توضيأ دور الظواهر الجبيعية في إشعا  الحرائق, والمساعدة عل  انتشارها. -2

 وا تتماعية ا قتصادية النواحي عل  ةر اهالظ هذه تركتل الذ  الكبير ألثرادراسة  -5
 والسياسة والعلمية في مصر وبالد الشام.

التعرف عل  دور الحرائق في التضاح عل  بعو المعالم العمرانية التي كانت تشك   -6
 موروثًا حضاريًا ثمينًا.

ت التي اتخذت ا للوقاية من توضيأ دور الدولة في موات ة الحرائق, وماهي افتراحا -1
 هذا الخجر, وكيلية مكافحت ا لل في حا  وقوعل, بافضافة لمعالتة األثر الناتج عنل.

 
 حدود الدراسة الزمنية والمكانية:

 دولة المماليئحت  ن اية  الدولة الجولونيةبداية تتناو  الدراسة المدة الامنية من  الزمنية:
 .م(5551-868/هـ452-349)

مصر وبالد الشام, ويرتل سب  هذا ا ختيار, إل  التواص  الت رافي, والعوام   المكانية:
السياسية وا قتصادية وا تتماعية المشتركة بين ما, واهتمام المؤرخين بتدوين الحرائق في 

 عواصم ومدن تلئ البلدان, لما تمثلل هذه الحواضر من أهمية حضارية. 
 

 منهج البحث: 
 . هذه الدراسة ا( لإلنتاوالتحليلي الوصلي  (التاريخي البحث من ج الباحث سيتبل
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 الدراسات السابقة:
 علمية دراسة فيل تكت  ولم ,قب  من يجرق لم الموضوا أن تبين والبحث المراتعة بعد
وهو موضوا تديد لم يجرق في ك  التاريخ افسالمي, ليس فتج عل  مكان  متخصصة,

الدراسة وهو مصر وبالد الشام, ب  عل  ك  المنجتة العربية وافسالمية, وك  ما كت  قب  ذلئ 
 كان عن الكوارث الجبيعية فتج باختالف أشكال ا. 

 
  :الدراسةخطة 

وخمسة فصو  وخاتمة  صادر البحثدراسة تحليلية ألهم متاحت الدراسة في متدمة و  
واستنتاتات, أما المتدمة فتضمنت لمحة موتاة عن موضوا الدراسة وأهميت ا واألهداف المرتوة 

 من ا.
 -هـ452/349)أسبا  الحرائق في مصر خال  المدة الامنية  األو وتناو  اللص   

التو  الخارتية,  , واستعرو دور الصراعات السياسية الداخلية, والصراعات ملم(868/5551
توضيأ دور الخجم وافهما , والظواهر  إل واللتن الجائلية في إشعا  الحرائق, بافضافة 

 الجبيعية, ومحاربة اللساد والبدا, وغيرها في تسب  الحرائق.
-452)واستعرو اللص  الثاني أسبا  الحرائق في بالد الشام خال  المدة الامنية  

ذكر الحرائق التي وقعت في بالد الشام خال  تلئ اللترة  , وتاح فيلم(5451-868/هـ628
بسب  الصراعات الداخلية, والصراا افسالمي البيانجي, والصراا افسالمي الصليبي, كما تم 

 ذكر بعو الحرائق التي اندلعت ألسبا  أخر  متعددة.
وما وتاح في اللص  الثالث أسبا  الحرائق في بالد الشام خال  العصر المملوكي,  

سببتل الصراعات الداخلية بمشكال ا كافة من حرائق, كما تم رصد الحرائق التي وقعت بسب  
الصراا افسالمي الصليبي في العصر المملوكي, والحرائق التي كانت بسب  ال تمات 

 عدد من الحرائق ألسبا  أخر  مختللة. إل الم ولية عل  بالد الشام, بافضافة 
ار الحرائق في مصر وبالد الشام, وما خللتل تلئ الحرائق من وتناو  اللص  الرابل رث

المعالم العمرانية, واألوضاا ا قتصادية, والعلمية, والنلسية, وا تتماعية, بافضافة  عل أثر 
 العمليات العسكرية. عل لدور الحرائق في التمثير 

تراحات وتاح اللص  الخامس ليبين دور الدولة في موات ة الحرائق, وما هي اف
الوقائية التي اتخذت ا الدولة ضد خجر الحريق في ذلئ الوقت, كما وتم توضيأ كيلية مكافحة 

 الحرائق, ومعالتة اآلثار الناتتة عن ا.
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الباحث من خال   إلي اوفي الن اية تاحت الخاتمة وفي ا أهم النتائج التي توص  
, ثم ف ارس األعالم واألماكن الدراسة, ثم استعراو للمصادر والمراتل الخاصة بالدراسة

والمصجلحات التاريخية, ثم المالحق وما تحتويل من تداو  للحرائق في مصر وبالد الشام, 
تحديد مكان  عل وبعو الخرائج التوضيحية لبعو المدن في مصر وبالد الشام تساعد التارئ 
عسكرية المذكورة بعو المناجق التي تعرضت للحريق وكيلية انتشاره, وصور لبعو المعدات ال

 في الدراسة.
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 البحث دراسة تحليلية ألهم مصادر
اعتمد الباحث في دراستل للحرائق في مصر وبالد الشام في فترة الدراسة 

عل  عدد كبير من المصادر المتنوعة, التي أفادت الدراسة  م(868/5551 -هـ452/349)
بشك  كبير, حيث اشتملت عل  معلومات م مة وتلاصي  دقيتة في موضوا الحرائق, وتتجل  

دخ  المصادر في خضم  ةاستخراج تلئ المعلومات مت ودًا كبيرًا من الباحث, لوتودها متناثر 
  الحصو  عل  المعلومة من أقر  مصدر األحداث والوقائل, بافضافة لحرص الباحث عل

 ل ا, مما استلام من الباحث ا جالا عل  الكثير من المصادر كان أهم ا:
 :(1)السلوك للمقريزي -1

يمتي كتا  السلوئ في صدارة المصادر التي استعان بل الباحث في الدراسة, لما يتميا 
بل هذا الكتا  من وضو  العبارات, ودقة المعلومات وكثرت ا, واشتمالل عل  الكثير من 
التلاصي  الم مة في العصرين األيوبي والمملوكي, وقد استلاد منل الباحث في تميل فصو  

لعديد من الحرائق في مصر وبالد الشام, واهتم بذكر كافة التلاصي  عن الدراسة, حيث ذكر ا
بعو تلئ الحرائق خاصة في العصر المملوكي في مصر, حيث ذكر األسبا  واآلثار الناتتة 

بتوضيأ دور الدولة في موات ة تلئ الحرائق, ويعد المتريا  من  أيضاً عن الحرائق, كما اهتم 
 ا تستي  تلئ الظاهرة بدقة وم ارة كبيرة.أقدر المؤرخين الذين استجاعو 

ولم يتتصر المتريا  عل  تستي  الحرائق الواقعة في مصر امن المماليئ ب  شم  
العديد من الحرائق في العصر األيوبي في ك  من  عل , كما احتو  كتابل أيضاً بالد الشام 

ن كان ذلئ بشك  أق  تلصياًل من العصر المملوكي.  مصر والشام, وا 
, ومن ا للمتريا  أخر  كت  من أيضاً  الدراسة أفادت فتد السلوئ كتا  تان   وال

الذ  يعد أوف  مصدر في التاريخ اللاجمي,  الخللا اللاجميين األئمة بمخبار الحنلا اتعاظكتا  
 مصر حت  انت اح دولت م, وقد أفاد إل إذ يتناو  سيرت م منذ نشمة دولت م بالم ر , ثم انتتال م 

                                                           
, ولد بالتاهرة عام تتي الدين أحمد بن علي بن عبد التادر بن محمد المتريا  الشافعيالمتريا : هو  (1)

ش   , تعرف بحارة المتاراة فيتا  أن أتداده من بعلبئ بعلبئ المتريا  نسبة لحارة فيُعرف بم؛ 3164ه/166
 النصف في وتبوئة صدراة المؤرخين المصريين فّرغ نلسل للعلم, ثم المتريا  العديد من وظائف الدولة في عصره

 فجاح  مثلوا تالميذه أن هذا عل  دليالً  يويكل الميالد , عشر الخامس / ال تر  التاسل الترن من األو 
ابن ت ر  برد :  م؛ انظر3441ه/845, توف  في التاهرة عام المملوكي العصر خال  مصر في المؤرخين

, 3الشوكاني: البدر الجالل, ج؛ 386ص ,3ج السيوجي: حسن المحاضرة,, 490, ص35النتوم الااهرة, ج
 .83-19ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
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بالكثير من التلاصي  الم مة عن الصراعات الداخلية والخارتية في العصر اللاجمي,  الدراسة
 وما تخل  تلئ الصراعات من حرائق, وأثرها عل  كافة مناحي الحياة.

في عدة مواضل  المواعظ وا عتبار بذكر الخجج واآلثاركما استلاد الباحث من كتا  
تمسيس ا, وخجج ا, والكثير من معالم ا, بافضافة بالدراسة, والذ  يتناو  مدينة التاهرة منذ 

 لبعو األحداث السياسة وا قتصادية وا تتماعية ب ا.
 :(1)البن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -2

تاريخ مصر منذ اللتأ افسالمي حت  لفيل سرد  ,أش ر وأهم وأكبر كت  ابن ت ر هو 
الحوليات إذ تع  ك  فترة من فترات الملوئ والسالجين م, وهو من كت  3468ه/811 عام

فصاًل قائمًا بذاتل, ثم ذكر السنين وحوادث ا تباعًا داخ  اللص , وقد أفاد الباحث بشك  كبير 
فيما يخص تاريخ مصر في ك  فترات الدراسة, حيث ست  أكثر الحرائق داخ  مصر, واهتم 

عصر المملوكي, وقد انلرد بذكر تلاصي  عدد بتدوين الكثير من التلاصي  عن ا خاصة في ال
من الحرائق في ن اية ذلئ العصر, وقد  حظ الباحث نت  ابن ت ر  برد  الكثير من الحوادث 
من كتا  السلوئ كما هي مل إضافة بعو المعلومات التديدة, ويبدو هذا النت  جبيعيًا ألنل 

 كان أحد تالميذ المؤرخ الكبير المتريا .
 ولي من في اللجافة ردو مالباحث بكتا  أخر  بن ت ر  برد  وهو كما استعان 

 , في تعريف بعو شخصيات الدراسة من الملوئ والسالجين.والخالفة السلجنة
 :(2)للذهبي تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم -9

هو كتا  ضخم يعد األكبر في كت  ومصنلات الذهبي, يتمل الكثير من التراتم 
م, أفاد الدراسة بشك  كبير في 5911ه/111والوقائل واألحداث منذ ال ترة النبوية حت  عام 

                                                           
, أبو المحاسن تما  الدين يوسف بن األمير سيف الدين ت ر  برد  األتابكيابن ت ر  برد : هو  (1)

تتلمذ علميًا ودينيًا عل  أيد  من كبار المؤرخين في عصره,  مصر  مؤرخ م,3430ه/831عام  بالتاهرة ولد
, وابن ظ يرة وابن وبدر الدين العيني ,وابن حتر العستالني كبار مشايخ عصره أمثا  تال  الدين البلتيني,

, لل الكثير من والتمريخ التاريخ فتعلم منل ح  ريا تتي الدين المت ثم  ام متلس شيخ المؤرخين ,عربشاه
 .108-105, ص30, جالالمل الضوحم, السخاو : 3410ه/814عام توف  بالتاهرة المؤللات في التاريخ, و 

الذهبي: هو شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماا, تركماني األص , ولد بدمشق عام  (2)
م, برا في علوم الحديث والتراحات والتاريخ, صنف مصنلات عديدة بل ت حوالي مائة مصنف, 3114ه/611

يف, وانك  عل  التدريس م, وانتجل عن التمل3140ه/143وكان أكثر أه  عصره تمليلًا, فتد بصره في عام 
ابن حتر ؛ 109, ص3م؛ ابن التار : غاية الن اية, ج3141ه/148بمدارس دمشق حت  وفاتل عام 

 .68-66, ص5العستالني: الدرر, ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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التعريف بالعديد من الشخصيات, كما ست  الكثير من الحرائق التي وقعت نتيتة الصراعات 
 اية الترن السابل ال تر / الترن الثالث عشر الميالد , مما يعني أنل الداخلية والخارتية حت  ن

 أفاد ك  فصو  هذه الدراسة.
, ومن ا للذهبي أخر  كت  من أيضاً  الدراسة أفادت فتد تاريخ افسالم كتا  تان  وال 

, الذ  ساهم في التعريف بالعديد من الشخصيات في الدراسة, كما كان سير أعالم النبالحكتا  
من , و العبر في خبر من غبرللذهبي كتابين رخرين أفادا في عدة مواضل من الدراسة وهما 

 .ذيو  العبر
 

 :(1)الكامل في التاريخ البن األثير -4
يعد كتا  الكام  أهم كت  ابن األثير, ومن أش ر كت  التاريخ, وأحسن ا ترتيبًا 
وتنسيتًا, وعالوة عل  ذلئ فإنل من أهم المصادر التي تناولت األحداث التاريخية منذ بدح 

م, وهو مرت  عل  نظام الحوليات, وقد أفاد الدراسة في العديد 5491ه/648الخليتة وحت  عام 
ال  ما احتواه من العديد من األحداث السياسية والعسكرية وما نتج عن ا من من اللصو , من خ

حرائق, خاصة في فترة الحرو  الصليبية التي كان ابن األثير معاصرًا ل ا وقريبًا من التادة 
العديد  عل المسلمين الذين شاركوا في تلئ الحرو , لذلئ فتد كان الكتا  مصدرًا م مًا للتعرف 

 رائق واآلثار المترتبة علي ا.من أسبا  الح
 

 : (2)البداية والنهاية البن كثير -5
يعد الكتا  من المصادر التاريخية الم مة التي ذكرت في ا األحداث منذ بدح الخليتة 

م, وهو مرت  عل  نظام الحوليات, وقد أفاد الدراسة في العديد من 5965ه/168وحت  عام 
ن العديد من الصراعات الداخلية والخارتية وما اللصو , حيث ذكر الكثير من المعلومات ع

                                                           
ابن األثير: هو عا الدين بن عل  بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني, ولد بالتايرة اللراتية عام  (1)

واريخ المتتدمة كان ابن ا ثير حافًظا للتمًا في حلظ الحديث ومعرفتل وما يتعلق بل, م, كان إما3360ه/555
, وتوف  في عام بمنسا  العر  وأيام م ووقائع م؛ ولذا كان أكثر ما اشت ر بل دارسة التاريخ اً والمتمخرة, وخبير 

, 13نبالح, جالذهبي: سير أعالم ال؛ 150-148, ص1م؛ ابن خلكان: وفيات األعيان, ج3114ه/610
 .493-488ص

م, وقدم دمشق 3100ه/100, ولد عام إسماعي  بن عمر بن كثير بن ضوح بن كثير التيسيابن كثير: هو  (2)
مل أخيل بعد موت أبيل, وسمل من الكثير من العلماح حت  برا في علوم الحديث والتلسير والتاريخ, ولل الكثير 

 .445, ص3ابن حتر العستالني: الدرر, ج؛ م3111ه/114من التصانيف الم مة, وتوف  عام 
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أحدثتل من حرائق, وقد تميا الكتا  عن غيرها برصد الكثير من الحرائق في مدينة دمشق 
خال  النصف األو  من العصر المملوكي, حيث كان ابن كثير معاصرًا وشاهد عيان عل  

تي أدت لحدوث ا, حيث ذكرها بعو تلئ الحرائق, وقد ذكر العديد من ا دون توضيأ األسبا  ال
 بشك  مختصر واكتل  بذكر بعو اآلثار التي تركت ا تلئ الحرائق.

 
 :ةكتب متنوع -6

المصادر السابتة فتد أفادت الدراسة من عدد كبير من المصادر التي كانت  إل بافضافة 
تتحدث عن فترة امنية محددة, أو منجتة إقليمية محددة, حيث أفادت متموعة من المصادر 
العربية واألتنبية في دراسة الحرائق في فترة الحرو  الصليبية, وقد ستلت تلئ المصادر الكثير 

العمليات العسكرية, والصراا المحتدم بين  عل ودورها في التمثير  من أسبا  تلئ الحرائق,
المسلمين والصليبيين, كما رصدت قدرة األجراف المتحاربة عل  الوقاية من تلئ الحرائق 

 ومكافحت ا, 
الذ  رصد عددًا من الحرائق  (1)ومن المصادر العربية: تاريخ أبي يعلي  بن التالنسي

 النوادر السلجانية والمحاسن اليوسليةداخلية في بالد الشام, وكتا  التي سببت ا الصراعات ال
الذ  أفاد  (3)ألبو شامة الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية, وكتا  (2) بن شداد
في عدد كبير من الحرائق التي نشبت في الصراعات الداخلية امن نور الدين  أيضاً الدراسة 

                                                           
م, وقد اهتم 3019ه/411ابن التالنسي: هو أبو يعلي حماة بن أسد بن عل  التميمي الدمشتي, ولد عام  (1)

كثيرًا بدراسة العلوم الدينية واألد , وأمض  حياتل في ديوان افنشاح في دمشق, وأصبأ رئيسًا لل مرتين, وقد 
الذهبي: سير أعالم النبالح, م؛ 3360ه/555  الصليبية عل  بالد الشام, وتوفي عام عاصر فترة بداية الحرو 

 .189-188ص, 10ج
قاٍو وعالم ومؤرخ , أبو المحاسن ب اح الدين يوسف بن رافل بن تميم بن شداد األسد  الموصليابن شداد:  (2)

م, تلت  علومل عل  يد شيوخ 3345ه/519, ولد بالموص  عام , وأّرخ للترتلصال  الدين األيوبي عاصر
 .181-181ص, 11الذهبي: سير أعالم النبالح, جم؛ 3114ه/611  وب داد والبصرة, وتوفي عام الموص

ولت  أبا شامة,  أصلل من التدس,, عبد الرحمن بن إسماعي  بن إبراهيم المتدسي الدمشتيأبو شامة: هو  (3)
ولي ب ا مشيخة دار  ,,وب ا منشمهم3101ه/599ولد بدمشق عام  ,يسرفوق حاتبل األ لشامة كبيرة كانت

, دخ  عليل اثنان في صورة مستلتيين فضرباه, , وصنف الكثير من الكت , وكان ثتة في النت شرفيةالحديث األ
 .113-169, ص1كر الكتبي: فوات الوفيات, جابن شام؛ 3161ه/665عام  فمرو ومات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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لعا الدين  األعالق الخجيرة في ذكر أمراح الشام والتايرةوبي, وكتا  محمود وصال  الدين األي
 .(2)لليونيني ذي  مررة الامان, وكتا  (1)الحلبي

, وكتا  (3)التدس للشارتر  إل أما المصادر األتنبية فكان أهم ا كتا  تاريخ الحملة 
 .(4)لوليم الصور  تاريخ األعما  المنتاة فيما وراح البحار

ابدة الحل  ومن أهم المصادر التي ستلت عدد من الحرائق في مكان محدد, كتا  
, الذ  أفاد الدراسة بالكثير من التلاصي  عن عدد من الحرائق (5) بن العديم من تاريخ حل 

                                                           
, ولد نصار  الحلبيين ابن شداد األعبد اهلل, عا الد محمد بن علي بن إبراهيم, أبوعا الدين الحلبي: هو  (1)

م, كان مؤرخًا وأديبًا, لل العديد من المؤللات التاريخية, أهم ا كتا  األعالق الخجيرة 3131ه/631بحل  عام 
توفي الذ  تمل فيل بين التاريخ والت رافيا, رح  إل  مصر, وصار لل مكانل عالية عند الملوئ واألمراح, و 

 .181, ص6, جعالمالاركلي: األ؛ 188, ص5ابن العماد: شذرات الذه , جم؛ 3185ه/684عام  التاهرةب
 ا سالم شيخ الكبير الحافظ اللتيل الشيخ ابن موس  اللتأ أبو الدين قج  العالم ا مام الشيخ وهواليونيني:  (2)

عام  ولد ,الحنبلي اليونيني البعلبكي محمد بن أحمد بن عيس  بن اهلل عبد بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبي
 ابن التوا  للسبج الامان مررة كتا  واختصر , تعلم عل  يد متموعة من العلماح,بدمشق م3141ه/640
عام  ببعلبئ توفيس   العبارة وبل الكثير من المعلومات واألحداث الم مة, و  مرتبا حسنا ذيال علي ا وذي 
 .316ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج م؛ 3116ه/116

م, واشترئ في الحملة 3059ه/453م أو 3058ه/450الشارتر : هو فوشيل الشارتر , ولد بلرنسا عام  (3)
الصليبية األول , وانضم إل  بلدوين األو  )أو  ملوئ مملكة بيت المتدس الصليبية( عندما انشق عن التيش 

بيت المتدس حت  عام الصليبي الرئيسي في رسيا الص ر , وأقام معل في الرها نحو سنتين, ثم مكث في 
م, وألف كتا  م م عن الحملة الصليبية األول , وتمكن أهميتل في كون صاحبل التسيس 3311ه/513

الخاص لبلدوين األو , إذ مكنل ذلئ من ا جالا عل  دخائ  األمور, وأتا  لل أن يكون شاهد عيان ألحداث 
ل في دراسة تاريخ  الحملة الصليبية األول , ومملكة لم يستل ا غيره, فمصبأ كتابل مصدرًا اساسيًا   يست ني عن

 .33-30متدمة المترتم, صالشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, بيت المتدس الصليبية في عتودها األول ؛ 
م في التدس وأمض  فترة صباه في ا, ثم سافر إل  أوروبا متنتاًل بين 3310ه/514وليم الصور : ولد عام  (4)

م عام 3365ه/563با للعلم, فدرس الللسلة والرياضيات والتانون وعلم الالهوت, وفي عام فرنسا وايجاليا جل
إل  التدس, حيث أصبأ رئيس ديوان الرسائ  في مملكة بيت المتدس, ثم تتلد عدة مناص  دينية كان أخرها 

وألف كتابل  م, كما عم  مستشارًا ومؤرخ لعدد من ملوئ بيت المتدس,3315ه/513رئيسًا ألساقلة صور عام 
الم م عن الحرو  الصليبية, وتكمن اهميتل في أنل يتناو  حتبة جويلة من تاريخ الصليبيين امتدت من بداية 

م, حيث كان وليم الصور  معاصرًا وشاهد عيان ألحداث كثير 3384ه/580الحرو  الصليبية حت  عام 
 . 6-1تاريخ, متدمة المترتم, صالصور , وليم: من ا؛ 

عام ولد  ,عمر بن أحمد بن هبة اهلل ابن أبي ترادة, كما  الدين العتيلي الحلبيابن العديم: هو  (5)
وحل  والتدس والحتاا والعراق, وكان محدثًا حافظًا  م, تعلم عل  يد أبيل وعدد من علماح دمشق3390ه/586
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التي وقعت في مدينة حل  وما حول ا وبعو المناجق األخر  ببالد الشام, حيث ست  الكتا  
ن صراعات داخلية وصراعات بين المسلمين والصليبيين, وبين رثارها عل  أسبا  تلئ الحرائق م

 منجتة حل  بشك  خاص وبالد الشام بشك  عام.
إنباح الُ مر بمبناح ومن المصادر التي أفادت الدراسة في فترة امنية محدودة, كتا  

, الذ  ذكر عدد من الحرائق في مصر وبين أسباب ا (1) بن حتر العستالني العمر في التاريخ
الدرر م(, كما أفادت الدراسة من كتبل 5226-5915ه/851-119ورثارها في اللترة ما بين )

 , في التعريف بعدد من الشخصيات في الدراسة.الكامنة في أعيان المائة الثامنة
ملاك ة الخالن كتا   في فترة امنية محدودة ومن الكت  األخر  التي أفادت الدراسة 

 بن جولون, الذ  رصد عدد كبير من الحرائق في مدينة دمشق في ن اية  في حوادث الامان
ذكر الحرائق ورثارها بشك   عل في أغل  األحيان  (2)الدولة المملوكية, حيث اعتمد ابن جولون

  ا.أسبابمختصر دون توضيأ 
ن المذكورة في الدراسة, وكان من أهم وقد اتت د الباحث في التعريف بك  المدن واألماك

, الذ  يعد من أهم (3)المصادر في تعريف تلئ األماكن كتا  معتم البلدان لياقوت الحمو 
 وصف للكثير من المناجق في مصر وبالد الشام وغيرها. عل الكت  الت رافية التي تحتو  

                                                                                                                                                                     

وتولي عدة , الكثير من المصنلات فمؤرخًا صادقًا فتي ًا ملتيًا منشئًا بلي ًا كاتبًا متودًا, درس وأفت  وصن
 .311-316, ص1كر الكتبي: فوات الوفيات, جابن شام؛ 3161ه/660مناص , وتوف  عام 

, مؤرخ أحمد بن علي بن محمد الكناني العستالني, أبو اللض , ش ا  الدينابن حتر العستالني: هو  (1)
األد  والشعر ثم أقب  عل  م, درس 3111ه/111بللسجين, ولد بالتاهرة عام أصلل من عستالن  وعالم كبير,

عنل وأصبأ  لألخذالحديث, ورح  إل  اليمن والحتاا وغيرهما لسماا الشيوخ, وعلت لل ش رة فتصده الناس 
؛ وتوف  وولي قضاح مصر مرات ثم اعتا  صنف الكثير من التصانيف الم مة,حافظ افسالم في عصره, 

 .318ص ,3, جعالمالاركلي: األ؛ 313ص ,3ج السيوجي: حسن المحاضرة,م؛ 3449ه/851ة عام بالتاهر 
محمد بن علي بن أحمد ابن علي بن خمارويل بن جولون الدمشتي الصالحي الحنلي, ابن جولون: هو  (2)

نت أوقاتل كام, 3415ه/880, ولد عام من أه  الصالحية بدمشق, ونسبتل إلي ا ,مؤرخ, عالم بالتراتم واللتل
, ولل الكثير من المؤللات, معمورة كل ا بالعلم والعبادة, ولل مشاركة في سائر العلوم حت  في التعبير والج 

 .191-193ص ,6, جعالمالاركلي: األ؛ 51, ص1م؛ ال ا : الكواك  السائرة, ج3546ه/951وتوف  عام 
م ببالد الروم, ولكنل وقل 3318ه/514ياقوت الحمو : هو أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحمو , ولدعام  (3)

في األسر وهو ص ير واشتراه احد التتار لكي يعتمد عليل في تتارتل وتنت  بين الكثير من البالد, وواتل 
رخين واألعالم الباراين, وتوف  بحل  صعوبات كثيرة في حياتل, غير أن ا لم تمنعل من أن يصبأ من كبار المؤ 

 .319-311, ص6م, ابن خلكان: وفيات األعيان, ج3118ه/611عام 
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ر األخر  التي بافضافة للمصادر السابتة فتد استعان الباحث بالكثير من المصاد
ساهمت في أثراح هذه الدراسة, كما استعان الباحث بعدد كبير من المراتل والرسائ  والبحوث 

 العلمية التي استرشد ب ا الباحث لخدمة توان  معينة من البحث.
     
  
 



 لواأل الفصل 
 الحرائق في مصر أسباب

 .م(1511-868/هـ254-329)
 
 
 .السياسية الداخلية: الصراعات الً أو 

 .الصراعات مع القوى الخارجية: ثانياً 
 .الفتن الطائفية: ثالثاً 
 .أسباب أخرى للحرائق: رابعاً 
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وما تعددت أسبا  الحرائق في مصر فمن ا ما كان بسب  التصارا عل  السلجة والنلوذ, 
يعت  ذلئ التصارا من حرق وتخري , ومن ا ما كان بسب  المعارئ والحرو  مل التو  
الخارتية, ومن ا ما كان بسب  التعص  الديني وما يسببل من فتن تؤد  لحالة من اللوض  
وا ضجرا  وا نتتام المتباد  بين اللريتين, بافضافة لعدة أسبا  أخر  مث  الخجم وافهما , 

الجبيعية, وثورات العربان, ومحاربة اللساد والبدا, كما أنل يوتد عدد من الحرائق لم والظواهر 
 توضأ المصادر سببًا ل ا, إنما تكتلي بذكر الحريق وبعو رثاره.

 الداخلية. السياسية : الصراعاتالً أو 
ش دت مصر خال  امن الدراسة العديد من الصراعات السياسية الداخلية, وقد شك  تعاق  
الحكام والدو  واللراغ الذ  يحدث عند وفاة أحدهم, أو الصراعات بين مراكا التو  في البالد, 

إل  انتشار اللوض  وا ضجرا  في أنحاح مصر, مما كان ينتم   أو التمرد والعصيان, أد
عنل العديد من الحرائق الملتعلة ألغراو وأهداف متعددة, وسنحاو  هنا تحديد تلئ الحرائق 

 ا والمتسب  في ا مل تحر  الدقة في تحديد الامان والمكان بالتحديد.وأسباب 
 :م(836ه/489عام ) يهو جيش بن خمار  ىثورة الجند المغاربة والبربر عل

الحكم, قامت متموعة من التند  (2)الملاتئ وتولي ابنل )تيش( (1)بعد مصرا خمارويل
ه/ 181في النصف من رت  عام ) (3)الم اربة والبربر بالثورة عليل, ون   وحرق مصر

 عل  تحم  المسؤولية , وسب  ذلئ أن )تيشًا( لم يكن الشخص التادر(4)م(896أغسجس)ر ( 
التي أوكلت إليل, وأقب  عل  الشرا  والل و وعدم ا هتمام بشئون الدولة, وقد أد  قيامل بتت  

ا  ثورة ال ض  في نلوس أعمامل, وخاصة عمل الذ  يريده أولئئ التند أميرًا ل م, إل  اشتع

                                                           
م, تول  حكم مصر والشام 864ه/150ولد عام  خمارويل: هو خمارويل بن أحمد بن جولون, أبو التيش (1)

مماليكل عام  م, كانت مدة حكمل اثن  عشر عامًا, وقت  عل  يد بعو881ه/110بعد وفاة أبيل عام 
 .148-146ص, 31الذهبي: سير أعالم النبالح, جم؛ 896ه/181

عام متت  أبيل في دمشق  تول  حكم مصر والشام بعدتيش: تيش بن خمارويل بن أحمد بن جولون,  (2)
وكان معل, فعاد إل  مصر, وثار عليل التند فتتلوه, وقي  ب  قتلل أخوه هارون, ومدة و يتل  م,896ه/181

   .141ص ,33 ج ,دمشق مدينة تاريخابن عساكر:  ر, ولم يتتاوا سن الشبا ؛ ستة أش
المتصود بمصر هنا هي العاصمة التي كانت تضم في ذلئ الوقت اللسجاج, والعسكر, والتجائل, وأجلق  (3)

  .195, ص3ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, جعلي ا بعو المؤرخين اسم مصر؛ 
: أبو اللداح؛ 185, ص 6: الكام  في التاريخ, جاألثير؛ ابن 634, ص5الجبر : تاريخ الجبر , ج (4)

 .164, ص3؛ ابن الورد : تاريخ, ج386, ص 3المختصر, ج
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ف تم , وقد وصف الجبر  ما حدث "(1)التند الم اربة والبربر, وقيام م بحرق أماكن عدة بمصر
 وأحرقوها وأقعدواالتند عل  تيش بن خمارويل فتتلوه وقتلوا أمل وانت بوا داره وانت بوا مصر 

إل  أن  مما يشير, ونالحظ هنا تملة انت بوا مصر وأحرقوها, (2)"هارون بن خمارويل مكان أخيل
الحريق شم  أكثر من مكان في العاصمة, ولم يتتصر عل  دار تيش فتج وممتلكاتل, وهذا 

 تسود فيل رو  الثورة وا نتتام واللوض . حيثمنجتي في وضل مث  هذا؛ 
 :(3)نهاية الدولة الطولونية وحرق القطائع

ي العباساست   الخليلة وا نتسام في ا, فاللساد والضعف  لجولونية َد َّ في ن اية الدولة ا
عن جريق  اً , فمرس  تيش(5)علي ا رصة  سترداد مصر واستعادة نلوذهتلئ الل (4)باهلل المكتلي

من  العباسي, وف  الوقت نلسل أبحر األسجو  (6)البر بتيادة التائد محمد بن سليمان الكات 
الني ,  في, ثم تتدم التائد دميانة بمسجولل (7)السواح  المصرية بتيادة التائد دميانة اً الشام, قاصد

ه/ 191صلر  11وكان معل ثماني عشرة مركبًا مشحونة بالرتا  والسال  وذلئ يوم الثالثاح )
م(, فتام بإحراق التسور التي تربج بين ضلتي الني  عند 905يناير)كانون الثاني(  8

                                                           
 .318؛ ايود, محمد: العالقات بين الشام و مصر, ص 185, ص 6: الكام  في التاريخ, جاألثيرابن  (1)
 .634, ص 5تاريخ الجبر , ج (2)
التجائل: ثالث مدن مصر افسالمية, تتل إل  الشما  من اللسجاج, شيدها أحمد بن جولون في عام  (3)

فدان, كانت مدينة كاملة ب ا الكثير من المعالم, حيث يوتد  100م, وبل ت مساحت ا ما يتار  810ه/156
واق وبساتين ب ا قصر ابن جولون وتامعل, ويوتد ب ا مساتد وقصور ودور وحمامات وحوانيت وأس

 .10؛ م اور , سعيد: أضواح, ص31-34, ص1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, جوبيمارستانات؛ 
م, 816ه/161, ولد عام علي بن أحمد المعتضد ابن الموفق ابن المتوك الخليلة العباسي المكتلي باهلل:  (4)

مصر للخالفة العباسية, وتوفي شابًا  م, تمكن من أعادة903ه/189تول  الخالفة بعد وفاة أبيل المعتضد عام 
 .484-419ص, 31الذهبي: سير أعالم النبالح, جم؛ 908ه/195بب داد عام 

 .401, ص 4, جتاريخابن خلدون:  (5)
اتص  بالمكتلي العباسي, , محمد بن سليمان الكات : الحنيلي نسبتل إل  رت  يدع  )حنيلة السمرقند ( (6)

لونيين, فتاتل م وأاا  ملك م ليل المكتلي, ووت ل إل  مصر, وفي ا بتية من الجو فتتدم, وصار من قواده, فخلل ع
رثارهم وهدم قصورهم, وعاد بمموال م ورتال م يريد ب داد, ونت  إل  المكتلي من أخباره بمصر ما أثار  اومح

, 1وم الااهرة, جبرد : النتابن ت ر  ؛ وصولل إل  ب داد, وصودرت أمواللنتمتل عليل, فممر بل, فاعتت  قب  
 .349, ص6, جعالمالاركلي: األ؛ 331ص

, 6: الكام , جاألثيره؛ ابن 103سجو  توفي عام بيو, وقائد األدميانة: أمير الث ور والبحر األ (7)
 .418ص
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ما يكون إحراق التسور ال دف منل قجل الجريق وافمدادات عن الخصوم , ورب(1)اللسجاج
 فضعاف م والتضاح علي م بس ولل.

وفي ذلئ الوقت كان محمد بن سليمان الكات  يتتدم بالتيش العباسي باتتاه مصر, وبدأ 
بن  (2)ينضم إليل المنشتون عن التيش الجولوني تماعة بعد تماعة, وعند ذلئ اضجر شيبان

بن جولون لجل  األمان لل وألهلل من الجولونيين فمعجاهم ذلئ محمد بن سليمان الذ  لم  أحمد
 . (3)يحترم هذا الع د

 30ه/191صلر  19ثم دخ  محمد بن سليمان الكات  التجائل يوم الخميس )
م( وأمر بإحراق ا, فمحرقت ووقعت النار في الكثير من معالم ا, 905يناير)كانون الثاني( 

الدور والمساتد والحمامات وك  معالم ا ون بت المدينة, ولم يبق من ا سو  مستدها فالت مت 
, رغم األمان الذ  أعجاه للجولونيين, فإن المعاملة التي  قت ا األسرة الجولونية (4)التامل

والخرا  الذ  أصا  حضارت م في مصر فاق حد التصور, فلم يكتف بحرق التجائل ب  ن   
 .(5)قاموا ب دم المعالم الجولونية ورثارهمأصحابل اللسجاج و 

إن حرق التجائل وتدميرها ب ذا الشك  الكبير,   يمكن أن يلسر إ  بالحتيتة الكبر  وهي 
سخج الخالفة وحتدها الدفين عل  هذه األسرة التي تمكنت من است ال  األوضاا العامة في 

موحدة وقلت أمام الخالفة العباسية, مصر والشام, والتي قامت بتوحيد هذين البلدين في دولة 
 .(6)ونافست ا عل  اعامة العالم افسالمي

إضافة لما سبق نتد أن الخالفة العباسية عملت عل  إاالة ك  ما قامت بل الدولة 
الجولونية وخاصة مدينة التجائل رما هذه الدولة, لجمس إنتااات تلئ الدولة, ولتحذير أ  قوة 

تسد الخالفة العباسية, ولع  أفض  وصف ل ذا هو قو  ابن ت ر  تديدة تريد ا نلصا  عن 

                                                           
 .316, ص 1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
, م905يناير)كانون الثاني(  3/ه191صلر 10شيبان: شيبان بن أحمد بن جولون أبو المتان , بويل  (2)

 .15, ص3وكانت و يتل عل  مصر اثني عشر يومًا؛ الكند : و ة مصر, ج
؛ ايود, محمد: العالقات بين الشام 401, ص4, جتاريخ؛ ابن خلدون: 15, ص3الكند : و ة مصر, ج (3)

 .313ومصر, ص
؛ عا , خالد: اللسجاج, 311, ص1ج ؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة,16, ص3الكند : و ة مصر, ج (4)

 .41ص
؛ ايود, محمد: العالقات 311, ص1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج16, ص3الكند : و ة مصر, ج (5)

 .311بين الشام ومصر, ص
 .311ايود, محمد: العالقات بين الشام ومصر, ص (6)
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من م خلق  وأحرقت التجائل التي كانت حو  الميدان من مساكن السودان بعد أن قت  في ابرد " 
 .(1)"لم تكن واالت دولة بني جولون كمن ا ....كثير حت  صارت خراباً 

ل  النلوذ العباسي, تشكلت نتمة وعل  أثر الدمار الكبير الذ  رافق عملية إعادة مصر إ
وهو أحد الضباج في التيش  (2)من الشع  عل  التيش العباسي, فاست   ذلئ ابن الخلنتي

, وحتق (3)الجولوني السابق, وقاد ثورة مسلحة ضد الوالي العباسي في مصر عيس  النوشر 
وحرق تسر   (5)ياة, مما اضجر النوشر  إل  ال رو  باتتاه الت(4)العديد من ا نتصارات عليل

المدينة الشرقي وال ربي بالكام , واحترقت مع م أيضًا ك  المراك  المعتودة عل  التسرين, وقد 
كان من عادة أه  مصر في تلئ األيام ربج المراك  إل  التسر, ويبدو أن حرق التسرين 

 .(6)والمراك  كان للحد من قدرة ابن الخلنتي عل  اللحاق بالنوشر 
 :(7)الماذرائي علىثورة الجند 

تعرضت دار الماذرائي ودور أهلل في اللسجاج للحرق مرتين خال  عام واحد, إحدهما  
شوا   9م( واآلخر يوم )911مارس)رذار(  34ه/ 113ربيل األو   36في يوم السبت )

                                                           
 .311, ص 1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
 ,من متدمي التند بمصر في ع د انحال  الدولة الجولونية نتي: محمد بن علي الخلنتي, ثائرابن الخل (2)

اعتتلل محمد بن سليمان مل بتايا الجولونيين, وسار ب م إل  العراق, فانللت بتماعة ودعا إل  نصرة ر  
جولون, فاستول  عل  الرملة )بللسجين( وهاتم مصر فدخل ا عنوة, ولتيت في أيامل الشدائد, فمرس  الخليلة 

ابن ت ر  ؛ م906ه/198عام  تن وقت إل  ب داد, فس من العراق ظلر بل وبعثل متيداً  المكتلي باهلل تيشاً 
 .111, ص6, جعالمالاركلي: األ ؛354-351ص, 1برد : النتوم الااهرة, ج

رة أصب ان, وولي اولي إم, و ة الدولة العباسية المتدمين كبار النوشر : عيس  بن محمد النوشر , من (3)
عام  فسار إلي ا, ولم يا  في ا إل  أن توفي م904ه/191 عامو ه المكتلي باهلل إمارة مصر  , ثمشرجة ب داد

 .111ص, 11سالم, جالذهبي: تاريخ افم؛ 933ه/199
؛ كاشف, 404, 401, ص 4, جتاريخ؛ ابن خلدون: 341, ص 1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)

 .13سيدة: مصر في عصر ا خشيديين, ص 
 .19التان  ال ربي من الني  متاب  اللسجاج؛ اليعتوبي: البلدان, ص  التياة: منجتة تتل عل (5)
 .348, ص 1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (6)
واير من الكتا , أصلل من ماذرايا  م,811ه/158ولد عام الماذرائي: محمد بن علي بن أحمد بن رستم,  (7)

في أمور خمارويل ابن أحمد بن جولون, وقت  أبوه  )من قر  البصرة( ولد بنصيبين, خلف أباه في و ية النظر
, فحم  مل رتال م إل  العراق, الدولة الجولونيةفاستواره هارون بن خمارويل إل  أن االت  م,891ه/180عام 

وعاد إل  مصر مل عساكر العراق, وولي خرات ا, وتتدم, حت  تع  لل ا خشيد أمور مصر  ,فمقام بب داد مدة
السمعاني: األنسا , ؛ م 951ه/145عام  ضياا الكبار ما لم يملكل أحد قبلل, وتوفي بالتاهرةوملئ من ال ,كل ا
 .115, ص1؛ المتريا : المواعظ, ج360, ص5ج
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م(, والسب  في المرتين واحد, وهو اضجرا  أحوا  البالد 911أكتوبر)تشرين األو (  1ه/113
كان الوالي, وعدم وتود من يتوم بإعجاح التند أرااق م, وكان يتوم بتدبير البالد في ذلئ للراغ م

الوقت الماذرائي, إ  أنل اختبم من التند عند مجالبت م بعجائ م, فما كان من م إ  أن قاموا 
 . (1)بحرق داره ودور أهلل ودور كثير من أتباعل

 ية عليه:الداخل وتغلب القوى (2)ضعف المستنصر باهلل
ش د النصف الثاني من خالفة المستنصر باهلل أحداثًا سياسية واقتصادية واتتماعية  

كادت تتضي عل  الخالفة اللاجمية, فحدثت سلسلة من المتاعات وانتشار األوبئة وظ ور 
, وكان من تبعات تلئ األعما  بعو الحرائق الملتعلة (3)اللتن والسرقات وأعما  الن   والسل 

 تصارعين عل  األموا  والحكم. من الم
واألترائ, وأساح  (4)م( قويت شوكة ناصر بن حمدان3061ه/ 460عام ) فنتد أنل في

معاملة المستنصر باهلل وجالبل بايادة مترر األترائ من األموا , حت  فرغت بيوت الما , فتاموا 
أمتعة وكت , وقد بن   ذخائر المستنصر وما كان بالتصر والتربة المعاية من كنوا وتحف و 

مصر وأسواق ا امتألت من كثرت ا, مما  (5)كانت تلئ األشياح المن وبة كثيرة, حت  أن قياسر
تع  بعو الناس يحرقون ما فاو عن حاتت م, وكان مما حرق أيضًا كت  كانت في الخاانة 

 .(6)اللاجمية
                                                           

 .141, ص 1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج86, 16, ص 3الكند : و ة مصر, ج (1)
ولد عام ابن الحاكم بممر اهلل, أبو تميم,  )الظاهر  عااا دين اهلل( يالمستنصر باهلل: معد بن عل (2)

عام بويل وهو جل , بعد موت أبيل , من خللاح الدولة اللاجمية )العبيدية( بمصرم, 3019ه/410
وقام بممره واير أبيل أبو التاسم عل  بن أحمد الترترائ . ثم ت لبت أمل عل  الدولة, فكانت  م,315ه/411

وكان كالمحتور عليل في أيام بدر التمالي  ,ت منل أوعات بتتلل, فيتت تصجنل الواراح وتولي م, ومن استوحش
 .395-386ص, 11؛ الذهبي: سير أعالم النبالح, جم3094ه/481عام  وابنل إل  أن توفي

نصار , ناصر: المتم  في تاريخ مصر, األ؛ 395-388ص, 11الذهبي: سير أعالم النبالح, ج (3)
 .319ص

كان أمير دمشق,  ,ناصر بن حمدان: الحسن بن الحسين بن حمدان الت لبي, أبو محمد, ناصر الدولة (4)
فتمل حولل  ,وقبو عليل, وأرس  إل  مصر م,3048ه/440وعالل عن ا المستنصر باهلل )اللاجمي( سنة 

عام  ل عل  الني ترائ فتتلوه في دار لوعم  عل  خلل المستنصر, ثم ائتمر بل تماعة من قواد األ أنصاراً 
  .55ص, 3ابن التالنسي: تاريخ, جم؛ 3014ه/465

؛ الليروا سوق كبير مستوفة في المدن العتيتة تباا فيل األثوا  والارابي ونحوها قياسر: تمل قيسارية وهي (5)
 .151؛ الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص594, ص3رباد : التاموس المحيج, ج

 .118, ص 1ا, جالمتريا : اتعاظ الحنل (6)
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ولم يتف األمر عند هذا الحد ب  اشتد الصراا بين األترائ وناصر بن حمدان, وكثر  
فعاد التتار إل  ما ابتاعوه من المخرج من التصر اللساد والضرر, وخاف الناس من الن  , 

فحرقوا من الثيا  المنسوتة بالذه   ,يحرقونل بالنار ليخلص ل م ما فيل من الذه  واللضة
ومن السروج الذه  واللضة  والنلائس المختللة, (2)واللرش, والبنود (1)ر والكل واألمتعة من الستو 

, ويبدو أن الحرق هنا (3)هر, شيح   يمكن وصللابالميناح والمرصعة بالتو  مصنوعةالواآل ت 
   ستخالص الذه  واللضة وهو ما يمكن تخاينل بس ولة بعيدًا عن أيد  الناهبين.

م ( ستجت شرارة في 3068نوفمبر)تشرين الثاني(  5ه/ 463صلر  6وفي يوم ) 
خاانة البنود نتيتة اللوض  في البالد, فاحترقت تلئ الخاانة بما تحتويل من بنود ور ت حر  

 .(4)وأمتعة, ومما احترق أيضًا عشرات األلوف من السيوف وغير ذلئ مما   يحص  لكثرتل
بين ناصر الدولة بن حمدان  استمرت حالة عدم ا ستترار في مصر نتيتة الصراا 

, وحاصره محاصرة شديدة في )ذ  (6)بعساكر كثيرة ونا  بالتياة (5)واألترائ, ورح  من البحيرة
م(, وقام أصحابل بن   الناس والدور وقجل الجرق, وأحرقوا 3013ه/ يوليو)تموا( 461التعدة 

كان ال دف منل التخري  , وحرق الدور هنا (7)الكثير من دور الساح , ثم عاد إل  البحيرة
وايادة معاناة الناس, للض ج عل  األترائ المتحكمين في تلئ المنجتة وانتتامًا من م لعدم ا لتاام 

. ولم تستتر األحوا  بمصر في ع د المستنصر باهلل, إ  بدخو  أمير (8)بدفل األموا  المتررة لل
ر  وا سكندرية حيث قات  قبائ  لواتل الذ  توتل أوً  إل  الوتل البح (9)التيوش بدر التمالي

والملحية واسترد ما كان من أعما  بميدي م, ثم توتل إل  الصعيد حيث قات  قبائ  الت نيين 
                                                           

الكل : تمل الكلة وهي صوفة حمراح في رأس ال ودج وقي  هي غشاح من ثو  رقيق يتوق  بل من  (1)
 .595, ص33البعوو؛ ابن منظور: لسان العر , ج

 .11, ص3البنود: تمل بند وهو العلم الكبير فارسي معر ؛ الراا : مختار الصحا , ج (2)
 .180ص,  1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
 .180, ص 1, جالمصدر نلسل (4)
دخ  واسل؛ ياقوت الحمو : معتم ل ا من نواحي افسكندرية بمصر تشتم  عل  قر  كثيرة و  مدينةالبحيرة:  (5)

 .153, ص3البلدان, ج
 .13, ص 13, جسالمالذهبي: تاريخ اف (6)
 .105, ص 1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (7)
 .13, ص 13, جسالمالذهبي: تاريخ اف (8)
, أرمني األص , كان نائ  عكا في ع د المستنصر, ثم سار إل  مصر وأن   التيوش أميربدر التمالي:  (9)

الذهبي: سير أعالم م؛ 3094ه/486حركات التمرد ب ا, وأصبأ الواير األو  في الدولة حت  وفاتل عام 
 .501ص, 39النبالح, ج
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والتيئسيين وفلو  السودان, فمعاد للبالد وحدت ا وأمن ا وللدولة قوت ا, وأثناح تلئ ال تمات في 
ن ممتلكات تلئ التبائ  كنوا من م( قام بدر التمالي بحرق العديد م3014ه/461عام )

ضعاف قدرت م بعد ذلئ عل  موات ة الدولة   .(1)التمدي  وا 
 صراعات الوزراء الفاطميين:

وايرًا, إ  أن ذلئ لم يرو ابن  (3)بالخالفة قام بتعيين ابن مصا  (2)فور مبايعة الظافر 
, فخرج (5)افر أن يوليل الواارةوالي افسكندرية والبحيرة, فتوتل إل  التاهرة وأتبر الظ (4)السالر

ابن مصا  إل  الصعيد بجل  من الظافر لتمل تيش من بربر لواتل والسودان لموات ة ابن 
السالر, إ  أن ابن السالر أرس  اليل تيشًا تمكن من تعتبل, وحصاره عند تامل في مدينة 

ابن السالر  م(, وقام تيش3350فبراير)شباج(  39ه/ 544شوا   39يوم األحد ) (6)د ص
بحرق تامل د ص بمن تحصن فيل من بربر لواتل والسودان, وقت  ابن مصا  وحملت رأسل 
إل  التاهرة, واستترت الواارة  بن السالر رغم عدم رض  الظافر, إ  أن ضعف الخللاح 

 .(7)حاللاجميين في تلئ اللترة منعل من التيام بم  شي
استمر الصراا بين الواراح اللاجميين بعد ذلئ, ودخلت مصر في حرو  ومنااعات  

مستمرة تعلت البالد في حالة من الضعف واللساد, وكان نتيتة تلئ المنااعات حرق بعو 
األماكن داخ  المدن, خاصة أن ا منااعات وحرو  بين قو  داخلية, فكانت مدن وقر  مصر 

                                                           
 .105, ص  1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج81, ص 4, جتاريخابن خلدون:  (1)
الظافر: إسماعي  بن عبد المتيد الحافظ ابن محمد المستنصر ابن الظاهر ابن الحاكم بممر اهلل, العلو   (2)

 م3350ه/544عامبعد وفاة أبيل  , وولي ب ا الخالفة ص يراً م3311ه/511عام  اللاجمي, ولد في التاهرة
, 35؛ الذهبي: سير أعالم النبالح, جم3354ه/549, حيث قتلل أحد رتالل غدرًا عام امنل ولم يج  ,بع د منل

 .104-101ص
ربعين أواارة في ع د الظافر ثم قت  بعد ال  اح في الدولة في ع د الحافظ وتولابن مصا : من كبار األمر  (3)

 .139, ص11, جسالممن الواارة؛ الذهبي: تاريخ اف يوماً 
كان والي بمصر,  اللاجميواير الظافر باهلل  ,: سيف الدين أبو الحسن علي بن السالر الكرد ابن السالر (4)

افسكندرية ثم أصبأ الواير األو  بعد ابن مصا , وتلت  بالملئ العاد  أمير التيوش, وقت  عام 
 .181-183, ص10الذهبي: سير األعالم, ج م؛3354ه/548

؛ عبد المنعم ماتد: ظ ور الخالفة 95, ص4, جتاريخابن خلدون: ؛ 163, ص 9: الكام , جاألثيرابن  (5)
 .156اللاجمية, ص 

د ص: كورة بصعيد مصر عل  غربي الني  أخذت من البر تشتم  عل  قر  وو ية واسعة ود ص  (6)
 .459, ص1مدينت ا؛ ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج

 .114اللاجمية, ص يمن: الدولةأ؛ سيد, 95, ص 4تاريخ, جابن خلدون:  (7)
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 (1)ضة للحرق والتخري , فنتد أنل في صراا شاورهي ساحة المعركة مما تعل ا عر 
عل  كرسي الواارة, أن ضرغام كان ي دد سكان التاهرة بحرق البلد ألن م مكنوا شاور (2)وضرغام

ه/مايو)أيار( 559التاهرة في )رت   (4), وعندما دخ  شاور وحليلل شيركوه(3)من دخو  البلد
اخ  أسوار التاهرة, حيث دخ  شاور م( دارت معركة عظيمة بين ما وبين ضرغام د3364

من  اوشيركوه إل  التاهرة من با  السعادة وبا  التنجرة, وجرحوا النار في اللؤلؤة وما حول 
, والواضأ هنا من سير (5)الدور, مما أد  إل  حرق المكان وان اام ضرغام وتراتعل عن مكانل

م فيل, فكان الحرق أحد الجرق المعركة أن شاور لتم إل  حرق هذا المكان لتحصن قوات ضرغا
  قتحام المكان وتحتيق النصر.

بعد التخلص من ضرغام وانلراد شاور بالواارة, أقام شيركوه خارج التاهرة ف در بل شاور  
وأرس  إليل يممره  ,من البالد المصرية وألسد الدين أيضاً  محمود وعاد عما كان قرره لنور الدين
 ,  با متناا وجل  ما كان قد استتر بين م فلم يتبل شاور إليلبالعود إل  الشام فمعاد التوا
البالد الشرقية فمرس  شاور عل   سيجرواابل فتسلموا مدينة بلبيس و فلما رأ  ذلئ أرس  إل  نو 

, وأخذ أيضًا يستعد لمحاربة (6)إل  اللرنج يستمدهم ويخوف م من نور الدين إن ملئ مصر
 11ج خيمل وضرب ا في أرو الجبالة, فلما كان يوم األربعاح )شيركوه ف لق أبوا  التاهرة, وأخر 

م(, التت  شاور و شيركوه في كوم الريش, فانكسر شاور 3364يوليو)تموا(  35/ 559شعبان 
إل  با  التنجرة ون بت خيمل, وكاد شيركوه أن يدخ  التاهرة, وفي ذلئ اليوم نتج عن المعركة 

 .(7)  من سور التاهرةإحراق بعو المناجق عل  الخليج بالتر 

                                                           
عل  بمصر, د , من بني هواان, ولي الصعيد األشاور: أبو شتاا السعد  شاور بن متير بن ناار السع (1)

, ودخ  في صراا مل بعد أن قت  رايئ بن صالأ  ,في أيام العاضد, ثم قام بثورة استول  ب ا عل  واارة مصر
 .536-534ص, 10األعالم, جالذهبي: سير م؛ 3369ه/564شيركوه, أنت   بمتتلل عام 

ضرغام: الملئ المنصور أبو األشبا  ضرغام بن عامر بن سوار الملت  فارس المسلمين اللخمي المنذر ؛  (2)
 .444, ص1, جعيانقت  عند مش د السيدة نليسة وبتي يومين ثم حم  ودفن بالتاهرة؛ ابن خلكان: وفيات األ

 .169, ص 1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
كراد أو  من ولي مصر من األ, شيركوه: شيركوه بن شاذ  بن مروان, أسد الدين, الملت  بالملئ المنصور (4)

كان من كبار التواد في تيش نور الدين  ,وهو أخو نتم الدين أيو , وعم السلجان صال  الدين, األيوبيين
 .589-581ص, 10م, جالذهبي: سير األعالم؛ 3369ه/564عام محمود ابن انكي بدمشق, وتوفي فتمة 

 .169, ص  1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (5)
 .466ص  9: الكام , جاألثيرابن  (6)
 .115,114, ص  1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (7)
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 4ه/559ذ  الحتة  36عاد شيركوه إل  م اتمة شاور في التاهرة يوم األربعاح ) 
وأخرج شاور العساكر والحشود مما يلي البستان الكبير خارج با  م(, 3364فبراير)شباج( 

اب ا, اللتو , واحف شاور, فخرج إليل شيركوه وحاربل, فان ام شاور ودخ  التاهرة وأغلق أبو 
وصار فلما كان اللي  أحرق من با  سعادة إل  ناحية اللؤلؤة, , وحاصره شيركوه جو  الن ار

, ويبدو هنا أن حرق تلئ المنجتة من شيركوه كان لايادة (1)ك  من يخرج من عسكر مصر يتت 
تبارهم عل  الخروج خارج أسوار التاهرة التي تحصنوا ب ا,  (2)الض ج عل  عسكر شاور وا 

حداث ث رة لمحاولة الدخو  من ا إل  بافضا فة إل  محاولة إضعاف بعو مناجق السور وا 
 داخ  التاهرة.

عل   (3)فتلس العاضداشتد التتا  أكثر واستجاا شيركوه فتأ ث رة في حارة الريحانية,  
, فتسارا الصبيان وغيرهم إل  الث رة وقاتلوا الترئ والكنانية حت  بالخروجبا  الذه  وأمر 

, واشتد هتوم شيركوه عل  با  التنجرة, وفي تلئ األثناح هم إل  مناال م, وسدوا الث رةلو صأو 
  .(4)احترق منجتة الخليج تميعل, واحترقت الدور التي بتانبل من حارة اوي 

إل  كرسي الواارة في ع د  (5)م(3369ه/564كان وصو  صال  الدين ا يوبي عام ) 
اجمي, إيذانًا بن اية الدولة اللاجمية, إ  أن صال  الدين العاضد كآخر الواراح في الع د الل

واتل بعو التحديات الداخلية في بداية واراتل, ومن ا مؤامرة مؤتمن الخالفة الذ  كت  كتابًا 
يتلق فيل مل اللرنج عل  ال در بصال  الدين والتضاح عليل, ولكن وقل كتاب م في يد صال  

خالفة وهو كبير السودان, مما أد  ال  ثورة عبيد التصر الدين, وقت  صال  الدين مؤتمن ال

                                                           
 .116,115, ص 1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (1)
 فض  يمكن مراتعة خريجة التاهرة في الع د اللاجمي في المالحق.أ ةلنظر  (2)
بويل  ,رخر ملوئ الدولة اللاجمية بمصر والم ر , العاضد: عبد اهلل بن يوسف بن الحافظ, العلو  اللاجمي (3)

ومات عام  لل بمصر بعد موت اللائا, وهو رخر من دعي بممير المؤمنين من العبيديين اللاجميين بمصر,
 .133-101ص, 10؛ الذهبي: سير األعالم, جم3313ه/561

 .116,115, ص  1الحنلا, ج المتريا : اتعاظ (4)
كرد ,  ,الملت  بالملئ الناصر صال  الدين األيوبي,, يوبي: يوسف بن أيو  بن شاذ صال  الدين األ (5)

واستواره العاضد اللاجمي,  ,, كان في خدمة نور الدين محمود بن انكي م3311ه/511عام  وولد بتكريت
ح  الشامي يوم حجين الذ  تاله استرداد جبرية وعكا وكان أعظم انتصار لل عل  اللرنج في فلسجين والسا

الذهبي: سير  ؛م3391ه/589م, وتوفي عام 3388ه/581عام   التدس اويافا إل  ما بعد بيروت, ثم افتت
 .181-118ص, 13األعالم, ج
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وكانوا إذا قاموا عل  واير قتلوه واتتاحوه وأذلوه , (1)من السودان وكانوا يايدون عل  خمسين اللاً 
 .(2)واستباحوه واستحلوه

م( 3369أغسجس)ر (  10ه/564ذ  التعدة  15اتتمل العبيد يوم األربعاح )
, ودارت بين م وبين صال  الدين معركة (3), واحلوا إل  دار الواارةصبيحة قت  مؤتمن الخالفة

كبيرة, استجاا في ا صال  الدين التضاح علي م بعد قتا  عنيف, وحرق عدة أماكن كانوا 
يتحصنون ب ا, حيث كانت الحرائق السال  الرئيسي الذ  حسم المعركة لصالأ صال  الدين, 

د الخليلة بحرق منظرتل حت  ي ير موقلل لصالأ صال  فنتده في بداية األمر يعم  عل  ت دي
الدين, ثم يستخدم الحرق أيضًا لكسر الرو  التتالية للسودان عن جريق حرق أحيائ م ومناال م, 
وحت  عندما تراتعوا قام بحرق ك  مكان يلتمون إليل, حت  استجاا التضاح علي م بالكام  ولم 

 .(4)هم وقوت متتم ل م قائمة مرة أخر , رغم كثرة عدد
 :(5)هومقتل توران شا يوسف بن شيخ الشيوخ حرق دار فخر الدين

بعد قت  الصليبيين التائد فخر الدين بن شيخ الشيوخ في معركة المنصورة عام  
موالل وبعو األمراح بن   داره وكسر صناديتل وخاائنل وأخذ أم(, قام مماليكل 3150ه/ 641)

انتتامًا منل نتيتة خجئل في ا نسحا  من دمياج  يكون ذلئ , وقد(6)حراق دارهوخيولل وا  
 .(8)عليل (7)يوبينتم الدين األ الملئ الصالأوغض  

بعد وفاة السلجان نتم الدين وص  توران شاه إل  مصر, ليتول  حكم مصر من بعد 
أبيل, إ  أنل حدث خالف كبير بينل وبين أمراح المماليئ وشتر الدر, التي قامت بدور م م في 

                                                           
 .313, ص 1: الروضتين, جأبو شامة؛ 39, ص 30: الكام , جاألثيرابن  (1)
 .313ص , 1: الروضتين, جأبو شامة (2)
 .313, ص 1, جالمصدر نلسة (3)
 .131,  131, ص 1اتعاظ الحنلا, جالمتريا :  (4)
ولد بمصر, سالجين الدولة األيوبية بمصر,  , أخرتوران شاه: توران شاه ابن الملئ الصالأ نتم الدين أيو  (5)

م, وكانت 3150ه/648ثم تول  السلجنة بعد وفاة أبيل, ثم قتلل بعو المماليئ في عام حصن كيلا,  وتملئ
 .395-391ص, 11سير األعالم, ج الذهبي:؛ لم يدخ  في ا التاهرة يوماً  40حو مدة سلجنتل ن

 .448, ص 3المتريا : السلوئ, ج (6)
م, 3106ه/601عام  ولد بالتاهرة ,يوبي: من كبار الملوئ األيوبيين بمصرنتم الدين األالملئ الصالأ  (7)

م, 3149ه/641قات  الصليبيين في مصر وفي أواخر أيامل  م,3140ه/611عام  العاد وولي بعد خلل أخيل 
 .391, 388, 381ص, 11سير األعالم, ج الذهبي:وتوفي في هذه األثناح؛ 

 .118, ص 3: ذي , جاليونيني (8)
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, و باللع  قام بتنليذ هذه المؤامرة أربعة من كبار المماليئ, وفي (1)التحريو عل  التخلص منل
م( وبعد أن فرغ توران شاه من 3150مايو)أيار(  1ه/ 648محرم  11فثنين )صبا  يوم ا

وضربل بسيلل ضربة تلتاها بيده  (3), تتدم إليل بيبرس البندقدرا (2)إفجاره في خيمتل بلارسكور
فتجعت أصابعل, وتر  توران شاه ليحتمي ببرج خشبي في معسكره عل  شاجئ الني , فمضرم 

ج, فنا  صو  الني , والس ام تنالل من ك  تان , فرم  نلسل في المتآمرون النار في البر 
, وبموتل يكون (5), ويتو  المتريا  أنل مات " تريحًا غريتًا محترقًا"(4)المياه ولحتل أقجا  فتتلل

  قد انت   حكم األيوبيين في مصر.
 الصراعات السياسية زمن المماليك:

ترسيخ حكمل في مصر, ولتحتيق  (6)أيبئفي بداية الدولة المملوكية حاو  عا الدين  
هذا ال دف كان عليل التخلص من أكبر منافسيل والجامل في حكم مصر أقجا , فتام بتتلل عام 

م( وألت  برأسل من التلعة إل  أمراح البحرية, الذين قرروا اللرار بعد قت  3154ه/651)
الذ  عرف بعد ذلئ باسم  –جين رئيس م, فخرتوا إل  بالد الشام بعد أن قاموا بحرق با  الترا

ويعود سب  حرق م البا  إل  محاولة أيبئ افمسائ ب م فاغلق أبوا  التاهرة   -البا  المحروق
 .(7)في وتوه م مما اضجرهم لحرق البا  للخروج

, فلي يوم ئ عل  النلوذ والسلجة أحد سمات تلئ الدولةكان الصراا بين أمراح الممالي 
م( ثار المماليئ األشرفية وحرقوا 3194ديسمبر)كانون األو (  3ه/694محرم  33األربعاح )

                                                           
 .333يوبيون والمماليئ, صعبده, قاسم والسيد, علي: األ؛ 395ص, 11سير األعالم, ج الذهبي: (1)
دريسي: من ا؛ اف ميالً  ثمانية وعشرينبعد   ساح  الني  تتل تنو  دمياج عل  ور: مدينة تتل علفارسك (2)

 .50, ص3؛ ابن بجوجة: تحلة النظار, ج119, ص3ناهة المشتاق, ج
لل حرو  كثيرة  الظاهر,وتلت  بالملئ  م,3160ه/658عام : تول  سلجنة مصر والشام البندقدار  بيبرس (3)

ابن ت ر  برد : ؛ م3111ه/616عام توفي في دمشق والصليبيين, حتق في ا انتصارات كبيرة, و ضد التتار 
 .14-11, ص1جمورد, 

؛ ابن كثير: البداية والن اية, 189, ص41, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (4)
 .311, ص31ج
 .458, ص 3السلوئ, ج (5)
للصالأ نتم الدين أيو ,  جين المماليئ البحرية في مصر والشام. كان مملوكاً يبئ: أو  سالعا الدين أ (6)

م, وقت  في 3150ه/648وتول  السلجنة بعد اواتل من شتر الدر عام وأعتتل فصار في تملة األمراح عنده, 
 .399-398ص, 11سير األعالم, ج ؛ الذهبي:م3151ه/655عام 

 .10عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص ؛ 481, ص 3المتريا : السلوئ, ج (7)
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, ون بوا (1)با  السعادة, ودخلوا إل  الواارة وقصدوا سوق السال  وفتحوا الحوانيت وأخذوا السال 
وعدم قتلل, ف و  (2)ما قدروا عليل ووقلوا تحت التلعة احتتاتًا عل  ظ ور حسام الدين  تين

, فرك  األمراح الذين بالتلعة وقاتلوهم وهاموهم وتم التنكي  (3)شرف خلي الذ  قت  صاحب م األ
 .(4)ب م أشد التنكي  عل  ثورت م

م( حدث خالف بين أمراح 3151ه/ مايو)أيار( 141وفي ش ر )تماد  ا خر  
في مصر الذ  استبد بالحكم في ا, فتام األمراح بتملي   (5)المماليئ بالشام واألمير قوصون

, كما مضوا إل  بيوت مماليئ (6)العامة عل  قوصون, فتاموا بن   قصر قوصون وممتلكاتل
قوصون وهم حشد عظيم فن بوها وأحرقوها وما حول ا, وااد الن   واللوض  في التاهرة, فنا  

 .(7)قبوهم فكلوا عن الن   وعاد ال دوح إل  البلداألمراح المماليئ وقبضوا عل  بعو العامة وعا
واستمرت عملية حرق األبوا  الم لتة من المماليئ كوسيلة ناتحة  قتحام أ  مكان,  

ثار أمير  (8) م(3119ديسمبر)كانون األو (  5ه/ 183شعبان  14فنتد أنل في يوم افثنين )

                                                           
 .159, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
ئ البحرية بمصر يمن ملوئ دولة الممال ,حسام الدين ابن عبد اهلل المنصور حسام الدين  تين: هو  (2)

م, شارئ في قت  األشرف خلي  بن قالوون, وتول  السلجنة عام 3111ه/615, ولد عام والشام
, سالمالذهبي: تاريخ افم؛ 3199ه/698م, ثم قت  عل  يد بعو المماليئ األشرفية عام 3196ه/695
 .13-10, ص51ج
 .48, ص 8؛ ابن ت ر  برد , النتوم الااهرة, ج159, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)

تول  سلجنة مصر م( خلي  بن قالوون الصالحي,  3194 - 3168هـ /  691 - 666لي : )شرف خاأل
وصيدا وبيروت وقلعة الروم  وصور ااسترد من م عكم, قات  الصليبيين و 3190ه/689عام بعد وفاة أبيل  والشام
؛ م3194ه/691عام  وتميل الساح , قتلل بعو المماليئ غيلة بمصر , وجردهم من ك  بالد الشاموبيسان

 .181-183, ص 3ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, ج
 .48, ص 8؛ ابن ت ر  برد , النتوم الااهرة, ج159, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
, وتاوج من بنت السلجان قوصون: هو األمير سيف الدين قوصون الناصر , تاح م اترًا من بالد األابئ (5)

الناصر محمد بن قالوون, وتتدم عنده, وعظم شمنل حت  أصبأ من كبار األمراح في الدولة, وأستبد بحكم مصر 
 .311, ص11النوير : ن اية, جبعد وفاة الناصر؛ 

 .113, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (6)
 .154, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)
 .361, ص33؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج130, ص3ال مر, ج حإنبا: العستالني ابن حتر (8)
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ت   فرصة خروج بركة إل  البحيرة, , واس(1)السال  إينا  عل  األمير بركة واألمير برقوق
لمحاولة ا ستيالح عل  ممتلكات بركة, فعلم األمير برقوق بما حدث فوص  إل  ساحة 
افصجب  وقصد البا  الخللي فحرقل من أت  فتحل والوصو  إل  إينا , الذ  ان ام في ن اية 

 .(2)األمر وتم حبسل
الخالف بين األمير برقوق واألمير  وبعد أق  من عام من التضاح عل  ثورة إينا , َد َّ  

ربيل  1بركة عل  النلوذ والسلجة, حت  وص  إل  مرحلة الموات ة المسلحة في يوم افثنين )
م( , بعد أن قام مماليئ برقوق بالتبو عل  إخوة 3180يونيو)حايران(  33ه/181األو  

فتاح  ,ببيت بركة فان بوه األمير برقوق في العامة عليكمبركة, ورمي بيت بركة بالنش , ناد  
تتاه با  السلسلة وقد من م خلق كالتراد المنتشر إل  بيت بركة من ت ة بابل الذ  بالرميلة 

, وهر  من با  رخر وهو (3)وهتموا عليل فلم يثبت ل م فمضرموا فيل النار حت  احترق أغلق
 .(4) با  اللتو 
, في صراعل مل منجاش  (5)م( احترقت خيمة يلب ا الناصر 3188ه/190وفي عام ) 

أمير المماليئ األشرفية؛ حيث نشبت بين األميرين معركة كبيرة استخدموا في ا مدافل النلج 
ور تل, وكانت خيمة الناصر  قد احترقت بسب  النلج مما اضجره إل  ا نسحا  من المكان 

 .(6)وهايمتل في ن اية األمر
م البالد وهو ص ير السن, رأ  كبار بعد وفاة السلجان برقوق وتولي ابنل فرج حك 

األمراح المماليئ أن اللرصة سانحة لتولي متاليد السلجة في مصر فبدأت المنافسات والمنااعات 
, فمصبحت التاهرة في حالة من اللوض  وعدم ا ستترار, نتج عن ا أعما  ن   وحرق (7)بين م

                                                           
عام برقوق: الظاهر برقوق بن أنص أو  من ملئ مصر من الشراكسة, انتاا السلجنة من رخر بني قالوون  (1)

: ؛ السخاو عاماً  الواحد والعشرينوسلجانًا قرابة  وانتادت إليل مصر والشام, ومدة حكمل أتابكاً م, 3181ه/184
 .33-30, ص1, جالالمل الضوح

 13, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج511, ص 5, جتاريخابن خلدون:  (2)
 .315, ص33؛ ابن ت ر  برد , النتوم الااهرة, ج83, ص5المتريا : السلوئ, ج (3)
 .316, ص33؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج1, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (4)
الناصر : سيف الدين كان من أتباا يلب ا الكبير الناصر  فنس  كنسبل وأو  ما اشت ر أمره أنل كان  يلب ا (5)

, 6متدمًا في أو  دولة الصالأ حاتي بن األشرف فترر في نيابة حل ؛ ابن حتر العستالني: الدرر الكامنة, ج
 . 130ص

 .111, ص33ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (6)
 .366؛ عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص9, ص6السلوئ, ج المتريا : (7)
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نوفمبر)تشرين الثاني(  30 ه/801ربيل األو   30من قب  المماليئ والعامة في تاريخ )
 .(2)المتاور لمدرسة ايتمش األمير المن ام في تلئ المنااعات (1)م(, ومما حرق الربل3199
ثار عليل متموعة من المماليئ بتيادة األمير قرقماس أتابئ  (3)وفي ع د الظاهر تتمق 

م( 3418 ه/ سبتمبر)أيلو (841العسكر, حيث ش دت مدينة التاهرة في ش ر )ربيل ا خر 
معركة كبيرة بين تتمق وقرقماس كثر في ا التت  والتر , وفي ا حاو  بعو المماليئ الموالين 
لألمير قرقماس اقتحام مدرسة السلجان حسن ليتمكنوا من الرمي عل  التلعة من أعل  المدرسة, 

نت ت فتاموا بحرق با  المدرسة وصعدوا علي ا, إ  أن مماليئ قرقماس لم يصمدوا كثيرًا وا
 .(4)المعركة بانتصار الظاهر تتمق

عل  األمراح, وفي يوم  (5)وفي ن اية ع د الظاهر تتمق كثر تمرد المماليئ التلبان 
م( كثر ش   المماليئ التلبان 3450يونيو)حايران(  11ه/ 854تماد  األول   13األحد )

إل  ت ة التلعة  ارة عل  العديد من األمراح ومن م أبي الخير النحاس؛ حيث قام المماليئ ب
وبلغ النحاس الخبر فمكث ن اره عند  ,الخير النحاس يفي انتظار أب (6)لجبلخاناتاووقلوا تحت 

الخير  يواتلتوا عل  ن   دار أب ,السلجان بالتلعة   ينا  إل  داره فشق ذلئ عل  المماليئ

                                                           
 و ما حو  الدار, والدار بعين ا حيث كانت وتمع ا رباا وربوا وأرباا وأربل والربل أيضاً أالربل: الحي,  (1)

 .91, ص3المحلة؛ الراا : مختار الصحا , ج
 .388, ص31؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج9, ص6المتريا : السلوئ, ج (2)
الظاهر تتمق: تتمق العالئي الظاهر , سيف الدين, أبو سعيد, من ملوئ دولة الشراكسة بمصر والشام  (3)

عام فانتظم لل األمر إل  أن توفي بالتاهرة  تول  السلجنة بعد خلل العايا, ,شركسي األص  ,والحتاا
 .360-358ص ,1ج ؛ ابن ت ر  برد : مورد,م3451ه/851

 .113, ص35؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج186,  185, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
عدة التي سار علي ا للتا اً , ويتعل م في خدمِتل, خالفاً يتلب م كبار  السلجانلذين كان المماليئ التلبان: وهم ا (5)

في م  ن م في رسو ر دون البلوغ, والتيام عل  تربيت م وتنشئت او  بشراح المماليئ الصِ المماليئ في صدِرهم األ
فكان من الس ِ  علي م أن يعالوا  التلبانا ح َّ أستاذهم وا لتاام بجاعتل وافخالص لل حت  بعد وفاِتل, أم

, 36برد : النتوم الااهرة, ج؛ ابن ت ر  111ص, 6ج المتريا : السلوئ,انظر  ل؛ل  أبنائدوا عسيدهم أو يتمر 
 .11العمايرة, محمد: التيش في العصر المملوكي الثاني, ص؛ 193, 311, 84ص

تمل جبلخاناه وهو للظ مرك  من جب  بالعربية وخاناه باللارسية ومعناه العام بيت الجب , : الجبلخانات (6)
المعد لحلظ الجبو  واألبواق والصنوج  دخ  العربية في بداية العصر األيوبي فمجلق بادئ األمر عل  المكان

التي يستخدم ا التيش في الموسيتات العسكرية, وانحصر هذا الللظ باللرقة الموسيتية الخاصة بالسلجان, والتي 
كانت تتوم بدق النوبة في أوقات محددة عل  أبوا  السلجان وعاف األلحان الموسيتية العسكرية في المناسبات 

 .101جل : معتم المصجلحات, صالمختللة؛ الخجي , مص
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 ,من وقت م إل  داره عل  هيئة ماعتة فوتدوا با  داره قد غلتل مماليكل وأعوانل االنحاس فسارو 
وقد وقلت مماليكل بمعل  بابل لمنل المماليئ من الدخو  فوقل بين م قتا  ثم هتمت المماليئ 

 المبانيوأجلتوا فيل النار واحترق البا  وما كان عليل من  ,عل  بابل الذ  كان بين السورين
 والكثير غيره,والتحف  والصينيوأخذوا من األقمشة واألمتعة وقاموا بالن   البيت  ودخلوا إل 
ولم تص  النار  الخير إل  أن اتصلت إل  عدة بيوت بتواره ينار تعم  في با  أبواستمرت ال

التاهرة  يثم حضر وال , كانت بالبعد عن البا الريأ وأيضاً  عكس اتتاهإل  داره ألن ا كانت 
 ولما انت   أمر المماليئ من الن   وعلموا أنل لم يبق ت بعد ت دئجلمالنار ف حفجلاوغيره 
 .(1)من تميل ما كان فيل وقد تركوا بيت النحاس خالياً خرتوا, بالدار  شيئ

بعد وفاة الظاهر تتمق تول  ابنل السلجان الملئ المنصور عثمان الحكم, ودخ  في  
 1, وش دت التاهرة قتاً  استمر سبعة أيام, وفي اليوم السابل األحد )(2)صراا مل األتابئ إينا 

م( قام أصحا  األمير إينا  بإشعا  النار في 3451مارس)رذار(  38ه/851ربيل األو  
البيوت التي بتوار الميدان, فتعلتت النار في م حت  وصلت إل  ستف المستد من سبي  

ماعة كبيرة من مماليئ السلجان فنالوا عنده, المؤمني وأحرقتل عن أخره, وكان بسجحل ت
واستجاا بعد ذلئ أصحا  األمير إينا  هدم سور الميدان والدخو  إليل مما أد  لتراتل مماليئ 

, ونالحظ هنا أن سب  الحرق كان فبعاد مماليئ السلجان عن سور (3)السلجان وهايمت م
  خو  إل  منجتة الميدان.الميدان, بافضافة إل  إضعاف السور وهدمل من أت  الد

وهكذا نتد أن الصراعات السياسية امن المماليئ كانت من األسبا , التي أدت ال  
احتراق العديد من األماكن في مصر وباألخص مدينة التاهرة التي كانت ساحة ألغل  هذه 

 الصراعات بحكم أن ا عاصمة البالد ومكان كبار األمراح وأصحا  الترار.
 مع القوى الخارجية.اعات : الصر ثانياً  

تعد مصر مجمعًا لتميل الدو  التي تحاو  السيجرة عل  المنجتة, لذلئ فتد تعرضت 
للكثير من ال تمات الخارتية لمحاولة السيجرة علي ا واحتالل ا, وهنائ محاو ت نتحت وأخر  

                                                           
 .430, ص35ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
 ,مصر والشامشرف أبو النصر, سيف الدين, العالئي الظاهر , من ملوئ دولة التراكسة بنا : الملئ األإي (2)

لعل أمراح خوتوفي تتمق, وخللل ابنل المنصور عثمان, ف ,في أيام الظاهر تتمق ص , كان أتابكاً تركسي األ
, الالمل الضوحالسخاو : وقام بمعباح الملئ بحكمة وعت ؛  م,3451ه/851عام ينا  إالتيش ونادوا بسلجنة 

 .119-118, ص1ج
 .49, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (3)
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لمصرية والدو  فشلت, إ  أنل في المتم  ألحتت ك  تلئ المحاو ت خسائر واضرارًا في الدولة ا
 الخارتية, وكان أحد مظاهر هذه الخسائر ما ألحتتل الحرائق من أضرار نتيتة تلئ الصراعات.

 :م(341ه/911عام ) محاولة الفاطميين دخول مصر
بإرسا   (1)في ظ  محاو ت اللاجميين دخو  مصر وا ستيالح علي ا, قام الم د  

تيش بر  مدعوم بمسجو  بحر  كبير من ثمانين مركبًا وأرسي في مياه افسكندرية, فمرس  
, فتدمت منل خمس وعشرون مركبًا (3)األسجو  العباسي المرابج في جرسوس (2)المتتدر باهلل

ماودة بالنلج والعدد بتيادة ثم  الخادم, وسرعان ما اشتبئ األسجو ن اللاجمي والعباسي في 
م( , ظلرت 910مارس)رذار(  34ه/101شوا   10في قتا  عنيف يوم الثالثاح ) (4)ياه رشيدم

 .(5)فيل مراك  المتتدر وأحرقت كثيرًا من مراك  الم د 
 حرق األسطول الفاطمي عند غزو الروم:

اللاجمي, األول  في عام  (6)تعرو األسجو  اللاجمي للحرق مرتين في ع د العايا 
ا ت ا العايا عددًا من الشواني ل او الروم, لكن ا احترقت وات م ب ا م( عندم981ه/111)

 .(7)أناسًا, وواضأ هنا أن حرق األسجو  كان ال دف منل تعجي  هتوم العايا عل  الروم
م(, 996ابري )نيسان(  31ه/ 186ربيل األو   14وقد تكرر هذا الحدث يوم التمعة )
بالمتاتلة وتت يا المتاتلين لل او, فوقعت النار في عندما أمر العايا بشحن المراك  الحربية 

                                                           
, 1لبا , جاألالم د : الم د  عبيد اهلل الخليلة اللاجمي تد اللاجميين بالتاهرة؛ ابن حتر العستالني: ناهة  (1)

ه, 111ه, ودخ  الم ر  مل أبيل فبويل هذا عند موت أبيل في سنة 118. مولده بسلمية في سنة 101ص
 .351, ص35الح, جقلي  الخير فاسد العتيدة؛ الذهبي: سير أعالم النب شتاعاً  وكان م يباً 

م( الخليلة المتتدر باهلل أبو اللض  تعلر بن المعتضد  911 - 895هـ /  110 - 181المتتدر باهلل: ) (2)
باهلل أحمد بن أبي أحمد جلحة بن المتوك  عل  اهلل ال اشمي العباسي الب داد  بويل بعد أخيل المكتلي في سنة 

 .  41, ص35الم النبالح, جه وهو ابن ثالث عشرة سنة؛ الذهبي: سير أع195
, 4جرسوس: وهي مدينة بث ور الشام بين أنجاكية وحل  وبالد الروم؛ ياقوت الحمو : معتم البلدان,  ج (3)

 .18ص
 .45, ص1رشيد: بليدة عل  ساح  البحر والني  قر  افسكندرية؛ ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج (4)
؛ سالم, السيد: تاريخ 50, ص4تاريخ ج؛ ابن خلدون: 503, ص 6: الكام  في التاريخ, جاألثيرابن  (5)

 .311سكندرية, صاف
العايا: صاح  مصر, ناار بن المعا معد أبي تميم ويكن  ناار بمبي منصور ويلت  بالعايا توفي عن  (6)

أيام؛ ابن كثير: البداية  ةاثنتين وأربعين سنة من ا وكانت و يتل بعد أبيل إحد  وعشرين سنة وخمسة أش ر وعشر 
 .110, ص33والن اية, ج

 .353, ص4ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (7)
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األسجو  فاحترقت المراك  ولم يبق من ا غير ست مراك  خالية من السال , واحترقت باقي 
المراك  بما في ا من عدة وسال , فات م بذلئ أسر  الروم, واعترفوا بحرق األسجو ؛ حيث 

, (1)الروم و ن بت م وقتلت من م مئة وسبعةكانوا في دار بتوار دار الصناعة, ف اتمت العامة 
ويبدو هنا أن األسر  لم يكونوا في ستن أو معتت  م لق األبوا , إنما كانت ل م حرية الحركة 

, لكن هنائ من يتو  أن هؤ ح الروم كانوا تتارًا من مدينة (2)مما سمأ ل م بحرق األسجو 
لسجاج في مبنً  مخصص بالتر  من مكان أماللي افيجالية وكانوا يتيمون مل بضائع م في ال

, واألرتأ هنا أن م كانوا تتارًا حتًا وذلئ ألن العامة ن بت م, واألسر    يكون مع م (3)األسجو 
 لين  , لكن ربما أن أولئئ التتار قد كان علي م نوا من األسر وتتييد الحرية لسب  ما. حشي

 هجمات النوبة على جنوب مصر:
في سنوات الشدة إل  افغارة عل  حدود مصر التنوبية ب ية السل   لتم النوبيون

والن  , ومن الواضأ أن تلئ افغارات النوبية عل  مصر كانت تشتد في أوقات عدم ا ستترار 
, كما حدث في أواخر الدولة (4)في مصر, مما كان يشتل النوبيين عل  افغارة والعدوان

 (5)غار ملئ النوبة عل  تنو  مصر ومر عل  أسوانم(, حيث أ961ه/151افخشيدية عام )
 .(7), وخال  تلئ ال ارة قت  ون   وسب  وأحرق عدة أماكن(6)حت  وص  أخميم
م( هاتمت تماعة من النوبة 3111أغسجس)ر (  38ه/613محرم  13وفي يوم )

نوبة فدخ  ون بوا ما فيل وقتلوا خلتًا كثيرًا, فسار الي م متولي قوص وقصد ال (8)ميناح عيذا 

                                                           
  .190, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (1)
 . 315شيخ العيد, عماد: حتوق ا نسان, ص؛ 190, ص3, جالمصدر نلسل (2)
 . 111-111سيد, ايمن: الدولة اللاجمية, ص ؛318نجاكي: تاريخ, صاأل (3)
 . 18؛ عاشور, سعيد: عصر السالجين, ص116, ص1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
را وتتارات, اقص  تنو  مصر, وهي في التان  الشرقي من الني , وهي ذات نخ  كثير, وما أأسوان:  (5)

 .40, ص3مما يمتي من بالد النوبة, والبتة؛ اليعتوبي, البلدان, ج
تب  ص ير, ياقوت الحمو , معتم البلدان,  لل  شاج ح الني  بالصعيد وفي غربيإخميم: وهو بلد قديم ع (6)
 .311, ص3ج
 .116, ص1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (7)
عيذا : بليدة عل  ضلة بحر التلام هي مرس  المراك  التي تتدم من عدن إل  الصعيد؛ ياقوت الحمو :  (8)

 .313, ص4معتم البلدان, ج
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وقت  من م وحرق بالدهم انتتامًا  (1) م(3111سبتمبر)أيلو (  31ه/613صلر  13بالدهم يوم )
 .(2)لما فعلوه في عيذا 

 هجمات الصليبيين على مصر في العهد الفاطمي:
أهمية مصر في موات ة مشروع م ا ستعمار   (3)أدرئ الصليبيون بتيادة بلدوين األو  

في الشرق افسالمي؛ حيث انتظر بلدوين الوقت المناس  لتحتيق هدفل باحتال  مصر, وعندما 
أصبحت مملكة بيت المتدس أكثر قوة قادرة عل  موات ة تيوش اللاجميين, سار إل  مصر 

وين من عبور الصحراح داخ  , وتمكن بلد(4)عل  رأس تيش كبير قاصدًا ملك ا والت ل  علي ا
, فعلم األفض  بذلئ فممر والي الشرقية بتمل التيش (5)الحدود المصرية حت  بلغ مدينة اللرما

, وفي الوقت ذاتل كان بلدوين قد عام عل  العودة ال  التدس بعد أن أصابل (6)والتصد  لبلدوين
بحرق ا عن بكرة  (8) م(3338ه/533, وقام قب  رحيلل عن مدينة اللرما عام )(7)مرو شديد

 .(11)وأبوا  البلد (10), كما أحرق تامع ا وسائر مساتدها(9)أبي ا وهي خالية من السكان

                                                           
 .141, ص3ج : ذي ,اليونيني (1)
 .161, ص31كثير: البداية, ج ؛ ابن5, ص50, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف141, ص3ج : ذي ,اليونيني (2)
عل  التدس بعد وفاة  ثم اختير ملكاً  ,م3091هـ/490في الرها عام  الصليبيينأقام إمارة و : األبلدوين  (3)

 .61محمد: الحياة, ص ؛ امجير,301,53تاريخ الحملة, ص فوشيل: الشارتر , ؛م3300هـ/491عام  تودفر 
 .311متد: العالقات, صأجاعة, ؛ 318, ص9: الكام , جاألثيرابن  (4)
 .31مصر, ص أخبار؛ ابن المممون: 361الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (5)

, 4ساح  البحر تتل شرق مصر؛ بين العريش وتنيس؛ ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج  اللرما: مدينة عل
 .155ص

 .31مصر, ص أخبارابن المممون:  (6)
 .361الحملة, صالشارتر , فوشيل: تاريخ  (7)
المممون ه, وابن 504ن بلدوين دخ  اللرما عام ألمسلمين مث  ابن خلكان و الذهبي ذكر بعو المؤرخين ا (8)

تان  مث  صرين األم( وذلئ  تلاق المؤرخين المعا3338ه/533رتأ هو تاريخ )ن األأ  إه, 509قا  عام 
ابن المممون:  ؛361شارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, صهذا التاريخ, ال  ن ابن األثير يؤكد علأالشارتر , كما 

؛ 103, ص5,جعيان؛ ابن خلكان: وفيات األ318, ص9: الكام , جاألثير؛ ابن 31مصر, ص أخبار
 .314, ص16, جسالمالذهبي: تاريخ اف

 .31مصر, ص أخبارابن المممون:  (9)
؛ ابن الورد : تاريخ, 314, ص16, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف103, ص5,جعيانابن خلكان: وفيات األ (10)
 . 164, ص1ج
 .103, ص5خلكان: وفيات األعيان,ج ابن (11)
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وواضأ هنا أن حرق المدينة كان ب دف تحتيم قدرة المسلمين عل  ا ستلادة من ا في  
من مصر عن مدن الساح  التي مااالت في أيد   توقت قري , وليتجل خج افمدادا

اللاجميين وهي عستالن وصور, كما أن حرق التامل والمساتد يحم  د  ت عن أساس 
 .(1)الحر  الدينية التي تاح من أتل ا الصليبيون

وفي ظ  صمود عستالن في وتل الصليبيين, وعدم قدرت م عل  احتال  المدينة, عام 
تجويق عستالن من ت ة التنو  لتجل افمدادات اللاجمية للمدينة, فتام عل   (2)بلدوين الثالث

ه/ أكتوبر)تشرين 545, وهاتم مدينة اللرما مرة أخر  في )رت  (3)ببناح قلعة في مدينة غاة
, وبسب  حرق اللرما قام الواير اللاجمي العاد  بن (4)م( وقام بحرق ا ون ب ا3350األو ( 

أسجو  بحر  يتملف من  رم( بتسيي3353ه/ يونيو)حايران( 546السالر في )ربيل األو  
سبعين مركبًا مشحونًا بالرتا , وقد بلغ تملة ما أنلق عليل ثالثمائة ألف دينار, وذلئ لم اتمة 
الصليبيين في سواح  الشام, واستجاا الم اتمون ا ستيالح عل  عدد من مراكب م وحرق الباقي 

 .(5)الكثيرفي يافا, كما قتلوا وأسروا من م 
وعدم استتراره في  ضعف الحكم اللاجمي (6)كما واست   الصليبيون بتيادة عمور 

مصر, وحاولوا غاو مصر واحتالل ا, في محاولة من م لمنل تيوش نور الدين من العودة إل  
مصر وتوحيد مصر والشام عل  قتال م, بافضافة ال  حماية التباة الذين كانوا يحصلون 

, وانجلق عمور  عل  رأس تيشل نحو مصر, (7)ضة لصالح م با تلاق مل شاورالتاية الملرو 

                                                           
, الذهبي: تاريخ افسالم, 130, ص3: المختصر, جأبو اللداح؛ 119-118, ص9ابن األثير: الكام , ج (1)
 .101, ص15ج
م, واستمر في 3341ه/511عام  بلدوين الثالث: ملئ بيت المتدس, تول  الحكم بعد والده فولئ ا نتو  (2)

 .346الحكم أربعة وعشرين عامًا؛ الليتر : تاريخ بيت المتدس, ص
 .343, صتاريخالصور , وليم:  (3)
 .103, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .101, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج390, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
واستمر في  ,م3361ه/558 عام المتدس بيت مملكة حكم عل  الثالث بلدوين الملئ أخاه خلف عمور : (6)

 .91قجاعية حيلا, صإعون, عبد الرحيم: أبو ؛ 346الليتر : تاريخ بيت المتدس, ص؛ الحكم اثني عشر عاماً 
, 1, جعيان؛ ابن خلكان: وفيات األ41, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج31, ص30: الكام , جاألثيرابن  (7)

 .446ص
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م(, وقام بحصارها, 3368نوفمبر)تشرين الثاني(  4ه/564صلر  3في ) (1)ودخ  بلبيس
 .(3), كما قام بحرق تميل الدور في المدينة(2)واحتل ا وقت  ب ا الكثير وأسر الكثير

وكثرة التت  واألسر كان من أت  ارا الخوف ويبدو هنا أن قيام عمور  بحرق بلبيس  
في أه  مصر ودفع م ال  ا ستسالم, إ  أن األمر تاح بشك  عكسي حيث قام شاور ومعل 
أه  اللسجاج بمحاولة تحصين المدينة وحلر الخنادق, خوفًا من أن يحدث ب م مث  ما حدث 

يرة في بلبيس ملكوا مصر فلو أن اللرنج احسنوا الس, ويتو  ابن ا ثير " (4)بمه  بلبيس
 , ولكن يبدو أن الوقت لم يساعد شاور في تحصين المدينة.(5)"والتاهرة

فممر شاور بإحراق اللسجاج وأمر أهل ا با نتتا  إل  التاهرة قب  وصو  الصليبيين  
, وأمر التنود بن   (6) م(3368نوفمبر)تشرين الثاني(  31ه/564صلر  9بيوم واحد )

, وقد أحرقت بعشرين (7)ون بت وبتيت النار تعم  في ا أربعة وخمسين يوماً اللسجاج, ف ترت 
وفرقت في ا عشرة أ ف مشع , وأصا  أه  اللسجاج اللتر والعناح نتيتة  (8)ألف قارورة نلج

, كما احترق أيضًا األسجو  الموتود (9)هذا الحرق, حيث تاح الحريق عل  كام  اللسجاج
الصليبيون من اللسجاج قاعدة  ذحرق اللسجاج حت    يتخ, وقد لتاح شاور إل  (10)ب ا

ي يرون من ا عل  التاهرة, كما أن التاهرة بمسوارها وأبواب ا كانت قادرة عل  متاومة هذا ال توم 
 إن تم.

                                                           
متر؛ تمعل, عل : المكايي ,  5565)اللرسخ =  فراسخ عشرة ُفسجاج بمصر وبين بين ا مدينة لبيس:ب (1)

  567. , ص1 , ج البلدان معتم الحمو , ياقوت الشام؛ جريق عل  (91ص
 .301, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج31, ص30: الكام , جاألثيرابن  (2)
 .304, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (3)
 .111, ص18؛ النوير : ن اية, ج351, ص3ابن واص : ملرج, ج (4)
 .31, ص30: الكام , جاألثيرابن  (5)
 .48, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (6)
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج305, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج31, ص30: الكام , جاألثيرابن  (7)

 .191ص
قارورة نلج: وهي تصنل من الاتاج, ويتوم بتذف ا النلاجون, حيث تستعم  ألحراق السلن والمعدات الحربية,  (8)

, وكان يتم تل  النلج الخام من 351, ص1عش , جالتلتشند : صبأ األواألمتعة التي تصنل من الخش ؛ 
 .131, ص1عش , جالتلتشند : صبأ األ تب  عل  ساح  البحر األحمر؛

 .191, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج306, ص1مة: الروضتين, جأبوشا (9)
 .191, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (10)
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م( قام المسلمون بحرق ست شواني للصليبيين في ن ر الني  3369ه/565وفي عام )  
دما قام أه  دمياج باست ال  الريا  التنوبية باتتاه , وذلئ عن(1)أثناح حصار مدينة دمياج

المراك  الصليبية, وقاموا بتعبئة قار  باألخشا  والتجران والمواد المشتعلة, وأشعلوا النار فيل, 
وقذفوه باتتاه المراك  الصليبية, حت  استتر بين ا بلع  الريا  التوية واشتعلت النار في 

األسجو  الصليبي بالكام  حيث قام بلص   قتظة عمور  ألحتر المراك  الراسية هنالئ, ولو  ي
ديسمبر)كانون  31ه/565ربيل األو   13, وفي يوم )(2)المراك  المحترقة عن بتية المراك 

حملل, كي  لم( قام عمور  بحرق أدوات الحصار والمنتنيتات وك  ما   يستجي3369األو ( 
يحاو  أن  من خمسين يوماً , بعد أن حاصر مدينة دمياج ألكثر (3)  يتل في يد المسلمين

, لتكون قاعدة لل في مصر, يستجيل من خالل ا احتال  بتية مصر وجرد تيوش نور (4)يحتل ا
, إ  أن تلئ المحاولة فشلت فشاًل ذريعًا, بسب  صمود المدينة أمامل, وقيام نور (5)الدين من ا

الشام من أت  التخليف عل  دمياج, فاضجر عمور  في  الدين بشن هتمات قوية وناتحة في
 .(6)الن اية إل  فئ الحصار وا نسحا  خوفًا عل  تيشل وممتلكات مملكة التدس في بالد الشام

  هجمات الصليبيين على مصر في العهد األيوبي:
م( هتومًا 3314ه/569ش دت افسكندرية في السنة الثالثة من قيام الدولة األيوبية ) 

ن ملئ صتلية با تلاق مل اللرنج وبعو األجراف الداخلية, إ  أن صال  الدين كشف م
المؤامرة واستجاا التخلص من المتآمرين في الداخ , لكن ملئ صتلية لم يكن عل  علم بلش  

, وهاتم مدينة افسكندرية بتيش كبير يتكون من ستمائة قجعة بحرية مختللة, تحم  (7)المؤامرة

                                                           
والني  مخصوصة بال واح الجي   البحر المتوسجدمياج: مدينة قديمة بين تنيس ومصر عل  ااوية بين  (1)

 .411, ص1بلدان, ج, ياقوت الحمو : معتم السالموهي ث ر من ث ور اف المالبس التيدة,وعم  
 .111ص تاريخ, الصور , وليم: (2)
-340, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج41, ص3؛ ابن شداد: النوادر, ج 119ص تاريخ, الصور , وليم: (3)

 .351؛ التناور , علية : هتمات الروم, ص341
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج341-340, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج41, ص3ابن شداد: النوادر, ج (4)

 .136ص
يمن: الدولة اللاجمية, أ؛ سيد, 319, ص1شامة: الروضتين, ج؛ أبو 43, ص3ابن شداد: النوادر, ج (5)

 .101ص
, 1ريا : اتعاظ الحنلا, ج؛ المت340, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج41, ص3ابن شداد: النوادر, ج (6)

 ..136-135ص
 .165, صسكندرية؛ سالم, السيد: تاريخ اف 61, ص30: الكام , جاألثيرابن  (7)



92 
 

ئة فرس وثالثين ألف متات  ورآلت الحر  والحصار, بافضافة إل  األاواد و الخدم أللًا وخمسما
 .(1)و ال لمان والصناا, فكان متموا من اشترئ في الحملة خمسون أللًا, من بين م ألف فارس

وكان مما حرق في المعارئ التي دارت عل  مدار عدة أيام بين الصليبيين وأه   
داخ  ميناح افسكندرية, وذلئ أن مراك  الصليبيين قصدت  افسكندرية, حرق بعو السلن

م(, وكان فيل 3314يوليو)تموا(  18ه/569ذ  الحتة  16دخو  الميناح ال ربي يوم األحد )
مراك  متاتلة وأخر  معدة لإلقالا راسية, فعندما فجن المسلمون إل  قصد الصليبيين من 

في أيدي م وتصبأ غنيمة باردة ل م, فسبتوهم إلي ا, دخول م الميناح خافوا أن تتل السلن بما في ا 
, وأيضًا قام الصليبيون بإحراق الحتو  المتاورة انتتامًا للمتاومة (2)وأغرقوها وأحرقوا بعضًا من ا
 .(3)الشديدة من أه  ا سكندرية

المنصوبة عل  سور المدينة, ومعدات أخر   (4)وأيضًا كان مما حرق الدبابات  
نصب ا الصليبيون عل  السور, وخيام للصليبيين بالبر وعددها ثالثمائة  للحصار كان قد

فتمة,  , وذلئ انل في اليوم الثالث من الحصار فتأ  أه  افسكندرية أبوا  مدينت م(5)خيمة
وهتموا بتوة عل  أعدائ م, وكثر الصيا  في ك  تان , وتكاثروا علي م فمحرقوا الدبابات 

, وفي اليوم الرابل واص  المسلمون التتا  بضراوة (6)شر مماقالمنصوبة, وماقوا أعداحهم 
, وقد كان لحرق تلئ اآل ت (7)وعنف وأحرقوا معدات الحصار التي كان قد نصب ا الصليبيون

الخاصة بالحصار أثر كبير في هايمة الصليبيين وانسحاب م بكثير من الخسائر عن مدينة 
 افسكندرية.

                                                           
, سالم؛ الذهبي: تاريخ اف115-114, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج 61, ص30: الكام , جاألثيرابن  (1)
 .181, ص31, جوالن اية ؛ ابن كثير: البداية56, ص19ج
 .115, ص1مة: الروضتين, جأبوشا (2)
 .313شاندور, البير: صال  الدين, ص (3)
ملبسة بصلائأ  الكثير من المتاتلينيدخ  تحت ا و  خشبية كبيرة تستخدم في اقتحام األسوار,رلة الدبابة:  (4)

 .343-340؛ ابن شداد: النوادر السلجانية,  الحديد ول ا من تحت ا عت  تحرئ ب ا
 .115, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (5)
, 1؛ أبوشامة: الروضتين, ج49؛ ابن شداد: النوادر, ص 64-61, ص30: الكام , جاألثيرابن  (6)

 .181, ص31؛ ابن كثير: البداية, ج51, ص19, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف116ص
 .116, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (7)
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بخرق ال دنة بين صال  الدين والصليبيين,  (1)أرناجم( قام 3381ه/518وفي عام ) 
وحاو  الوصو  إل  األماكن المتدسة في البحر األحمر, وهاتم الموانئ المصرية الص يرة عل  

, وهنائ حرق ست عشرة سلينة للمسلمين بما في ا من (2)البحر األحمر حت  وص  ميناح عيذا 
الت ديد السافر لألماكن الشريلة بالحتاا, فخرج , ولم يسكت المسلمون عل  هذا (3)أجعمة ومتاا

حيث وتدوا  (4)عل  أيلل تحسام الدين لؤلؤ قائد األسجو  المصر  عل  رأس قوة بحرية, أغار 
بعو السلن الصليبية فمحرقوها وأسروا من في ا, ولحق بالباقي في البحر األحمر وقت  وأسر 

 .(5)من م الكثير
م( 3139ه/636حتال  مصر, فتاموا في عام)استمرت محاو ت الصليبين في ا 

باحتال  دمياج, وعندما وصلت قوات إضافية من أوروبا وعكا بدأوا ياحلون تنوبًا في اتتاه 
, فتام المسلمون بتجل السدود, وأغرقوا األرو أمام احل م؛ حيث وتد الصليبيون (6)التاهرة

, فعمد الصليبيون إل  الخروج أنلس م محاصرين بالماح, وتيش المسلمين حول م من ك  تان 
, بعد أن (7) م(3113ه/أغسجس)ر (638من هذا المماق, فتت تروا إل  دمياج في )رت  

 .(8)حرقوا خيام م وأثتال م, كي يستجيعوا متاتلة المسلمين والعودة إل  دمياج
ظلت دمياج قبلة الصليبين وجريت م  حتال  مصر, فتد هاتم الصليبيون دمياج في  
م(, واستولوا علي ا دون متاومة تذكر, ألن الرع  استول  3149ه/ يونيو)حايران( 641)صلر 

                                                           
, قتلل عظم اللرنج وأخبث م وأشدهم عداوة للمسلمين وأعظم م ضرراً أاج: البرنس أرناج صاح  الكرئ من رنأ (1)

 .341, ص30: الكام , جاألثيرصال  الدين بعد معركة حجين؛ ابن 
 341ص , 30الكام  في التاريخ  ج 

حمد: صال  الدين, أ؛ الشامي, 390, ص3يا : السلوئ, ج؛ المتر 133, ص31ابن كثير: البداية, ج (2)
 .311ص

 .390ص, 3؛ المتريا : السلوئ, ج133, ص31؛ ابن كثير: البداية, ج51: رحلة, صابن تبير (3)
اج مصر تح ب ا , يتتملبين مصر والحتاافي جريق مكة مدينة عل  ساح  البحر األحمر أيلل:  (4)

 .10: الروو المعجار, صالحمير , وب ا التتارة الكثيرة وأهل ا أخالج من الناس؛ والم ر 
؛ غنيم, اسمت: الدولة ا يوبية, 390, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج133, ص31ابن كثير: البداية, ج (5)

 .14-11ص
 . 315؛ عبده, قاسم: ماهية الحرو , ص118-111, ص30: الكام , جاألثيرابن  (6)
يوبية, ؛ ماتد, عبد المنعم: الدولة ا 115, ص11؛ الذهبي: سير, ج 119, ص30: الكام , جاألثيرابن  (7)

 .311ص
 .115, ص11؛ الذهبي: سير, ج 180, ص30: الكام , جاألثيرابن  (8)
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, وحرقوا أبوا  المدينة لكي يخرتوا من ا بعد أن (1)عل  أه  دمياج, فتركوا مدينت م هاربين
قب  الخروج من  (3), كما قام بعو العسكر بحرق الاردخاناه(2)لخروجمنع م التيش من ا

, ويبدو أن سب  حرق الاردخاناه لكي   يستليد الصليبيون من األسلحة التي ب ا عند (4)المدينة
 دخول م دمياج.

بعد استيالح الصليبيين عل  دمياج, قرروا التوتل ناحية التاهرة, و قاموا بعم  معسكر  
, وفي يوم (5)حولل الخنادق وسور خشبي, ودارت معارئ كثيرة بين م وبين المسلمينفي الجريق و 

م( دارت اشتباكات بين األسجو  األيوبي 3150يناير)كانون الثاني(  31ه/641شوا   11)
, (6)والصليبي, واستجاا األسجو  األيوبي من إحراق عدة سلن, ومن ا سلينة كبيرة تسم  مرمة

للمسلمين, واستمرت انتصارات المسلمين عل  الصليبيين حت  قرر  وكان ذلئ نصرًا عظيماً 
لويس التاسل إشعا  النار في أخشا  المعسكر وأسواره ليعلن بذلئ استحالة البتاح وضرورة 

 .(7)ا نسحا 
  هجمات الصليبيين على مصر في العهد المملوكي:

مملوكي, وكان ظلت مدن الساح  المصر  عرضة ل تمات الصليبين خال  الع د ال 
م(, 3110يونيو)حايران(  31ه/668شوا   10أو  ال تمات في ع د الظاهر بيبرس يوم )

حيث دخ  اثنا عشر مركبًا للصليبيين ميناح افسكندرية وقاموا بن   أحد مراك  التتار ثم 
أحرقوه, ولم يتسر الوالي عل  أن يخرج مراك  للمسلمين للدفاا عن الميناح, وذلئ ل يا  

الصناعة عند الظاهر بيبرس, وعندما علم الظاهر ب توم الصليبيين, أمر بمخذ  رئيس
 .(8)ا حتياجات والتحصينات الالامة خوفًا من هتوم أكبر

                                                           
 .43, ص41, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف388ابن اللوجي: الحوادث, ص (1)
 .45, ص41, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف388ابن اللوجي: الحوادث, ص (2)
ن الدروا الارد وتشتم  عل  أنواا السال  من الاردخاناه: بيت السال  ومعناها بيت الارد لما في ا م (3)

السيوف والتسي العربية والنشا  والرما  والدروا المتخذة من الارد الماتل والترقالت المتخذة من صلائأ الحديد 
عش , أنواا السال ؛ التلتشند : صبأ األالم شاة بالديباج األحمر واألصلر وغير ذلئ من األجبار وسائر 

 . 33, ص4ج
 .419, ص3؛ المتريا , السلوئ, ج41, ص41, جسالمالذهبي: تاريخ اف (4)
 . 118, ص3ج , ذي ,اليونيني (5)
 .110, عثمان, مرفت: التحصينات, ص441, ص3؛ المتريا , السلوئ, ج118, ص3ج , ذي ,اليونيني (6)
 .111؛ عثمان, مرفت: التحصينات, ص453, ص3المتريا , السلوئ, ج (7)
 .349, ص1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج101, ص3ج ي ,, ذاليونيني (8)



91 
 

م(, إ  أن 3193ه/690وعل  الرغم من جرد الصليبيين ن ائيًا من الشرق عام ) 
من ا للنلاذ عبر  هتمات الصليبيين استمرت من البحر عل  السواح  المصرية في محاولة

, وكانت إحد  أكبر تلئ ال تمات ما قام بل ملئ قبرص ب او (1)البوابة المصرية إل  التدس
, (2)افسكندرية في أسجو  كبير من السلن التبرصية مدعومة بسلن من مدن أوروبية عديدة

استجاا الصليبيون  (3)م(3165أكتوبر)تشرين األو ( 30ه/161محرم 11وفي يوم التمعة )
اقتحام مدينة ا سكندرية بعد متاومة ومعارئ جاحنة بين م وبين األهالي وبعو التوات 

, وانسابت التوات الصليبية في شوارا المدينة يخربون األسواق (4)المملوكية حو  أسوار المدينة
والخانات ويدمرون المناا  ويعتدون عل  ك  من صادف م من النساح واألجلا  والشيوخ وين بون 

, وذلئ كلل في ثمانية أيام مدة إقامت م بالمدينة, (5)ا وصلت إليل أيدي م من بضائل وأموا ك  م
 .(6)حيث رحلوا بعد أن علموا بتر  قدوم التيش المملوكي من التاهرة

, وكان مما حرق المساتد والحوانيت واألسواق (7)كما حرقوا العديد من األماكن 
, والواضأ من الحتم (10)ودار الصناعة (9)وأبوا  المدينة (8)والتياسر والمدارس والتالا واللنادق

الكبير للحرق والتخري  هو إلحاق أكبر ضرر با قتصاد المصر , كما يوضأ عدم نيت م البتاح 
 بافسكندرية واحتالل ا, وا   كانوا أبتوا عل  تلئ األماكن سليمة ليستليدوا من ا.

                                                           
عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ؛ 109, ص4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 165, ص5الذهبي: العبر, ج (1)

 .309عليان, عامي: مسيرة الت اد, ص أبو؛ 315ص
عليان, عامي: مسيرة الت اد,  أبو؛ 181, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5ابن خلدون: تاريخ, ج (2)

 .309ص
عليان, عامي: مسيرة  أبو؛ 184-181, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج134, ص34ابن كثير: البداية, ج (3)

 .331الت اد, ص
عليان, عامي: مسيرة  أبو؛ 184-181, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5ابن خلدون: تاريخ, ج (4)

 .331الت اد, ص
؛ 184, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج134, ص34اية, جابن كثير: البد (5)

 .331عليان, عامي: مسيرة الت اد, ص أبو
عليان, عامي: مسيرة  أبو؛ 318؛ عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص184, ص4المتريا : السلوئ, ج (6)

 .331الت اد, ص
 .184, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5ن: تاريخ, ج؛ ابن خلدو 134, ص34ابن كثير: البداية, ج (7)
 .144-114, صسكندرية؛ سالم, السيد: تاريخ اف331-331, ص5المتريا : السلوئ, ج (8)
 .184, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج134, ص34ابن كثير: البداية, ج (9)
 .184, ص4المتريا : السلوئ, ج (10)
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نئ المصرية, وكانت عبارة عن غارات استمرت غارات الصليبيين عل  المدن والموا
م( قام 3436ه/مايو)أيار( 839سريعة ال دف من ا الن   والتخري , فلي ش ر)ربيل األو  

 .(1)التراصنة الكيتالن بال توم عل  السواح  المصرية, وقاموا بن   وحرق قرية نستروة
لتتار  م( هاتمت مراك  اللرنتل مركباً 3411ه/ يوليو)تموا( 815وفي ش ر)شعبان

بالتر  من ميناح افسكندرية, واشتبئ اللرنتة مل التتار فحرقوا المرك  وعليل بضائل بمائة 
 .(2)ألف دينار, ونتا من في التار  إل  البر

م( هاتم قراصنة اللرنتة 3411ه/ أكتوبر)تشرين األو (811وفي ش ر)ربيل األو  
, وف  (3)تعود إل  الم اربة المسلمينميناح دمياج وقاموا بحرق ثالثة مراك  وأخذ أربل أخر  

م( هاتمت ثالثة سلن للكيتالن ميناح )أبو 3416أغسجس)ر (  5ه/ 840محرم  13يوم )
قير( خارج افسكندرية, وأخذوا مركبين من الميناح, فتصد  ل م عسكر المماليئ وتمكنوا من 

ه/ 844لحتة , وفي ش ر )ذ  ا(4)استرداد أحد المركبين, وحرق اللرنج اآلخر ورحلوا
وا مركبين للتتار مخذف, م( هاتمت مراك  اللرنتة ساح  الجينة في سيناح3443ابري )نيسان( 

 .(5)بما في ما, ثم جوقوا الساح  فمحرقوا ما فيل من المراك  ون بوا ما قدروا عليل
 دخول العثمانيين مصر:

ودارت معارئ شديدة بين م في ن اية الدولة المملوكية استجاا العثمانيون دخو  التاهرة,  
 (7), ذلئ أنل بعد دخو  العثمانيين التاهرة أمر جومان با (6)وبين المماليئ داخ  المدينة

                                                           
 .130, ص1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 430, ص 6المتريا : السلوئ, ج (1)

وهي بحيرة ماح ملأ بالتر  من البرلس في رخر بالد األعما  ال ربية متسعة األرتاح إذا  ةنستروة: بحيرة نسترو 
ي وهي الت ةو بر وبالتر  من ا قرية تسم  نستر توسج ا المرك    تر  توانب ا لعظم ا بعد مركاها عن ال

 .118, ص1عش , جتضاف إلي ا؛ التلتشند : صبأ األ
 .461, ص 1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .198, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (3)
 .433, ص8ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 115, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .316, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (5)
؛ موير, وليم: دولة المماليئ, 61, ص4: سمج النتوم, جالمكي؛ 151ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (6)

 .395ص
اشتراه قانصوه ال ور   ر,من ملوئ التراكسة بمص ,لئ ا شرفجومان با : أبو النصر, الملت  بالم (7)

تل, فترق , ولما رلت السلجنة فلما ولي الناصر محمد بن قايتبا  أعت ,شرف قايتبا بمصر, وقدمل إل  األ
وأنابل عن نلسل حين توتل من مصر, لحر  العثمانيين في حل ,  كبيراً  لتانصوه ال ور , قدمل, ثم تعلل دواداراً 
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يناير)كانون  11ه/911محرم  5المماليئ واألعرا  الذين معل بدخو  المدينة يوم الثالثاح )
, وتحصنوا داخ  (2), فتاموا بحرق العديد من المواضل التي وصلوا إلي ا(1)م(3531الثاني( 

بعو البيوت, وحلروا الخنادق, واقاموا السواتر, من أت  عدم تمكين العثمانيين من السيجرة 
عل  التاهرة, إ  أن العثمانيين قاموا بال توم علي م وخربوا ما عملوه من خنادق وسواتر, وحرقوا 

ة, فكان الحرق هنائ البيوت التي تحصنوا بل, ف ر  المماليئ نحو الني  وخرتوا من التاهر 
 .(3)متبادً  بين اللريتين في أرو المعركة

 .الطائفية ثالثًا: الفتن
المسلمين  -عل  الرغم من رو  الوفاق والتعايش التي كانت سائدة بين تميل الجوائف  

في مصر, إ  أن هذه الحا  لم تكن هي السائدة عل  الدوام في العالقات  -والنصار  والي ود
المسلمين وأه  الذمة, فالواقل أن حوادث المشاحنات بين اللريتين قد حدثت في بعو بين 

 .(4)األحيان, وكان من نتيتة بعض ا حدوث بعو الحرائق
 :م(5465ه/669النصارى واليهود يحرقون القاهرة عام )
, كثر الحريق في (5) م(3165ه/ مارس)رذار( 661ومن ا في ش ر )تماد  اآلخر 

واحترقت حارة الباجنية فاحترق في ا ثالث وستون دارًا, كما احترق ربل فرج وربل التاهرة, 
, ووتدت للائف نلج وكبريت عل  ونا  بالناس من الحريق في ك  مكان شدة عظيمة العاد ,

 م يعل, وأنكر بتمع مفممر السلجان , (7), فات م في ذلئ النصار  والي ود(6)أسجأ بعو الدور
في التلعة, وأحضرت  الكثيرهذه األمور التي تلسخ ع دهم وأمر بإحراق م, فتمل من م 

                                                                                                                                                                     

 م؛3536ه/911عام وتاح الخبر بمتت  قانصوه بحل , فاتلق األمراح عل  تولية جومان با , فبويل بالتاهرة 
 .301-301, ص5: بدائل الاهور, جإياسابن 

 .151ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .61, ص4: سمج النتوم, جالمكي (2)
 .151؛ ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص355, ص5: بدائل الاهور, جإياسابن  (3)
عبده, قاسم: عصر ؛ 365, ص4ابن حتر العستالني: الدرر, ج؛ 495, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)

 .303سالجين المماليئ, ص
 .119, ص3ج : ذي ,اليونيني (5)
؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, 31, ص49, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف119, ص3ج : ذي ,اليونيني (6)
 .15, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج149, ص 3ج
, 31؛ ابن كثير: البداية, ج150, ص3؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, ج119, ص3ج : ذي ,اليونيني (7)

 .131السيوجي: حسن المحاضرة, ص ؛145ص
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, عل  أن بعو األمراح , فشلل في مفجلبوا العلواألحجا  والحللاح, وأمر بإلتائ م في النار, 
دينار, فمفرج عن م يلتاموا باألموا  التي احترقت, وأن يحملوا إل  بيت الما  خمسين ألف 

رت  عل  أه  ت, والتاموا أ  يعودوا إل  شيح من المنكرات, و  يخرتوا عما هو مالسلجان
 .(1)الذمة, وأجلتوا

 :م(5945ه/145)الفتنة الكبرى بين المسلمين والنصارى عام 
م( عانت مصر من فتنة جائلية كبيرة بين المسلمين 3113ه/113وفي عام ) 

هو الحدث األكثر برواًا في هذه اللتنة, مما أد  والنصار , وكان الحرق المتباد  بين اللريتين 
لحاق ضرر عظيم بحياة الناس في ذلئ  تالف الكثير من الممتلكات والمباني, وا  إل  حرق وا 

 .(2)الوقت
إنشاح عل   (3)وكانت بداية تلئ اللتنة عندما عام السلجان الناصر محمد بن قالوون 

اج إل  جين كثير فنا  بنلسل وعين مكانًا من احت, و الاريبة بتوار تامل الجيبرسي عل  الني 
 ,(4)أرو بستان الاهر  قريبًا من ميدان الم ارة ليمخذ منل الجين ولينشئ في هذا المكان بركة

ورفعوا  م(3113ابري )نيسان(  38ه/ 113ربيل األو  39)وابتدأ األمراح في الحلر يوم الثالثاح 
فلم يا  الحلر مستمرًا إل  أن  ,حيث عم  الاريبةالجين عل  ب ال م ودواب م إل  شاجئ الني  
وصارت في الوسج بحيث تمنل من اتساا  حول اقر  من كنيسة الاهر  وأحاج ب ا الحلر من 

العمائر السلجان بذلئ فممره أن يبالغ في الحلر حول ا حت   دف األمير أقسنتر شافعرّ  ,البركة
ذا دخ  اللي  فيدا األمراح ت دم ا ويش يل أن ا ستجت عل  غللة من م فاعتمد الحلر تتعلق وا 

                                                           
؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, 31, ص49, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف119, ص3ج : ذي ,اليونيني (1)
 .15, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج150, ص3ج
؛ 161, 161, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج336لمايد من التلاصي , الذهبي: من ذيو  العبر, ص (2)

؛ 306؛ العيني: عتد التمان, ص45-16, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج160, ص4اليافعي: مررة التنان, ج
 .135؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ص11-61, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج

من كبار ملوئ الدولة  ,أبو اللتأ: محمد بن قالوون بن عبد اهلل الصالحي مد بن قالوونالناصر مح (3)
 يانت إقامتل في جلولتل بدمشق, وولك ,عما انية ضخمة وتاريخ حاف  بتالئ  األلل رثار عمر  المملوكية,

, ؛ ابن ت ر  برد : موردم3143ه/143وتوفي عام وهو صبي,  م3194ه/691عام سلجنة مصر والشام 
 .41-45ص, 1ج
 .16, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (4)
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الكنيسة ورقسنتر يمنع م من  مفيما حول ا وكتم ما يريده وصارت غلمان األمراح تصرخ وتريد هد
 , وهنا يظ ر حرص السلجان عل  عدم حدوث أ  مشكلة تؤد  إل  ا ضجرابات.(1)ذلئ

لكنيسة, وانتتلوا إل  لكن األمر خرج عن سيجرة السلجان, وقامت العامة ب دم ون   ا 
كنائس أخر  في التاهرة بالن   والحرق, قد ظن بعو العامة أن ذلئ بممر السلجان, وقد كان 

ربيل اآلخر  9السلجان واألمراح في ذلئ الوقت في صالة التمعة في التامل األاهر يوم )
دم م( وفي ن اية الصالة خرج رت  متذو  يصرخ في الناس ب 3113مايو)أيار(  8/ 113

الكنائس, وتعت  السلجان واألمراح من فع  هذا الرت , وأمر األمراح بإحضار هذا الرت  إ  
أن م لم يتدوه, وعندما خرج الناس من التامل رأوا ال بار ودخان الحريق ارتلل إل  السماح, 

 .(2)والعامة في الجرقات ومع ا ما سل  ون   من الكنائس
غضبًا شديدًا عل  العامة واألمراح, وأمر األمراح وعندما علم السلجان بما حدث غض   

بكف العامة عن الكنائس وحمايت ا, والتبو عل  من تورج في تلئ األحداث وعتاب م, إ  أن 
اضجرا  العامة كان كبيرًا ووتد األمراح صعوبة في السيجرة عل  تلئ اللوض , وال ري  في 

فتج ب  كان في نلس التوقيت في افسكندرية  األمر أن حرق الكنائس وهدم ا لم يكن في التاهرة
والصعيد والوتل البحر  حت  بلغ عدد الكنائس المن وبة والمحترقة ستون كنيسة,  (3)و دمن ور

 .(4)مما تع  السلجان يشتد غضبل ويايد البجش في العامة ف ر  من م الكثير
ولع  اتلاق توقيت حرق وهدم الكنائس في وقت واحد يدل  عل  وتود أحد يسع   

للساد األمور في مصر, قد يكون اللاع  أحد األمراح من الداخ  ب دف إستاج السلجان 
الناصر, وهو ممكن في ظ  المنافسة الدائمة بين المماليئ للوصو  للحكم, وخاصة أن الناصر 

قب , أو تكون بلع  قو  خارتية تسع  لاعاعة ا ستترار الداخلي نلسل كان قد أقي  مرتين من 
في البالد فضعاف ا, خاصة أن هنائ قو  خارتية مث  التبارصة وبعو التو  األوربية 
والم و  تسع  لتتليص نلوذ المماليئ وتحكم م في جرق التتارة الدولية, بافضافة لما سبق   

لد  بعو المسلمين عل  النصار , لما يحدث  نستجيل أن ن ل  وتود حالة من النتمة
للمسلمين من أضرار من هتمات النصار  في أوروبا عل  بالدهم, وتعاجف بعو النصار  

 المحليين مل أفعال م ضد بالد المسلمين.
                                                           

 .11, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .11, ص1, جالمصدر نلسل (2)
متوسجة في الص ر والكبر؛ ياقوت الحمو ,  التاهرةدمن ور: بلدة بين ا وبين افسكندرية يوم واحد في جريق  (3)

 .411, ص1معتم البلدان, ج
 .19-11, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
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تماد  األو   35عل  أن اللتنة لم تنتِل بتلئ األحداث, ب  كان يوم السبت )
, تاحت َكَرّد فع  (1)ية لعدد كبير من الحرائق في مصرم( بدا3113يونيو)حايران(  31ه/113

من النصار  عل  هدم وحرق كنائس م, حيث بدأ بحريق في ربل أوقاف المارستان المنصور  
باقاق العريسة, ودخ  اللي  واشتد هبو  بالتاهرة, ثم في اليوم التالي بحريق في حارة الديلم 

 .(2)الريا , فسرت النار في عدة أماكن
اح والمماليئ فجلائل خوفًا عل  الحواص  السلجانية ثم مر من األ دعد السلجان عثبو  

العمائر إل  تمل سائر السائتين واألمراح, ونالت الحتا   دتلاقم األمر, واحتاج أقسنتر شا
والنار تتلف ما  ثنين,  وباتوا عل  ذلئ, وأصبحوا يوم افحدوغيرهم, والنار تعظم جو  ن ار األ

النار في ا وسريان ا في تميل  قِ ل  عَ واقل في الدور التي تتاور الحريق خشية من تَ  ال دّ تمر بل, و 
دور التاهرة, فلما كانت ليلة الثالثاح خرج أمر الحريق عن التدرة البشرية, وخرتت ريأ عاصلة 

ة في التلع نْ اح وتميل مَ مر ألتت النخي  وغرقت المراك , ونشرت النار, فنا  النائ  بسائر األ
وتميل أه  التاهرة, ونت  الماح عل  تما  األمراح, ومنعت أبوا  التاهرة أن يخرج من ا ستاح, 

سائر البنائين والنتارين, ف دت الدور من  المدارس والحمامات واآلبار, وتملونتلت المياه من 
لس م أسلل ا والنار تحرق في ستوف ا, وعم  األمراح األلوف وعدت م أربعة وعشرون أميرًا بمن

حيث صار من با  اويلة إل  حارة الروم بحرًا, ثم خمدت النار وعاد  ؛الحريق إجلاح عل 
 .(3)األمراح

م( 3113يونيو)حايران(  36ه/113تماد  األو   39)فوقل الصيا  في ليلة األربعاح 
بربل الملئ الظاهر خارج با  اويلة وبتيسارية اللتراح, وهبت الريا  مل ذلئ,  بوقوا حريق

إل  بعد الظ ر من يوم األربعاح وهدموا دورًا كثيرة  عل  أجلائ افرك  الحتا  والوالي وعملوا 
مما حولل, فما كاد أن يلرغ العم  من إجلاح النار حت  وقعت النار في بيت األمير سالر بخج 

ذا بالنار ابتدأت من أعالمقبلوا التصرين, ف وكان ارتلاعل من األرو ايادة عل  مائة  هإليل وا 
االوا بالنار حت  أجلئت, من غير أن يكون ل ا  ا فيل نلجًا قد عم  فيل فتيلة كبيرة, فماأو ذراا ور 

                                                           
, ص 4؛ اليافعي: مررة التنان, ج161, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج336الذهبي: من ذيو  العبر, ص (1)

, 9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج306؛ العيني: عتد التمان, ص19, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج160
 .61ص

 .64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .66-64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
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  وقل الحريق بحارة الروم وبخارج التاهرة, وتماد  الحا أثر كبير, فلما كانت ليلة الخميس
 .(1)حريق بموضل من التاهرة ومصرئ, و  تخلو ساعة من وقوا كذل

, (2)شاا بين الناس أن الحريق من ت ة النصار  لما أنكاهم هدم الكنائس ون ب او  
, ووتدت (3)وصارت النيران توتد تارة في منابر التوامل وتارة في حيجان المدارس والمساتد

س وكثر خوف م, وااد استعدادهم بادخار اآل ت , فااد قلق النا(4)النار بالمدرسة المنصورية
المملوحة ماح في أسجحة الدور وغيرها, وأكثر ما كانت النار توتد في العلو, ويوتد النلج قد 

 .(5)لف في الخرق, المبللة بالايت والتجران
قبو عل   م (3113يونيو)حايران(  38ه/113تماد  األو   13وفي يوم التمعة ) 

ا إل  والي التاهرة فشم رَ ضِ حْ يا النار, وأَ ا من المدرسة الك ارية بالتاهرة, وقد أرمَ تَ رَ خَ  نِ يْ بَ اهِ رَ 
من ما رائحة الكبريت والايت, فمحضرهما من ال د إل  السلجان, فممر بعتوبت ما حت  يعترفا, 

ب ما وتد العامة قد قبضت عل  نصراني من داخ  با  تامل الظاهر  الواليفلما نا  
بالحسينية, ومعل كعكة خرق ب ا نلج وقجران, وقد وضع ا بتان  المنبر, فلما فا  الدخان 
وأنكروه وتد النصراني وهو خارج واألثر في يديل, فعوق  قب  صاحبيل, فاعترف النصراني أن 

 , وفرقوه عل  تماعة ليدوروا بل عل  المواضل(6)وا النلجتماعة من النصار  قد اتتمعوا وعمل
 .(7)نكاية في المسلمين

رغم شلاعة بعو  (8)وأمر السلجان بعتا  تميل النصار  المتسببين في تلئ األحداث
حت  أنل أحرق أربعة من الرهبان في حلرة أمام الناس, كما اشتدت العامة  كبار النصار  في م,

وأحرق اثنان رخران في الميدان لما فعلوه من حرائق, ورغم ك  تلئ  عل  النصار  وأهانوهم,

                                                           
 .61, 66, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
؛ العيني: 43, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج336من ذيو  العبر, ص (2)

 .135؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ص61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج306عتد التمان, ص
 .61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .43, ص1: السلوئ, جالمتريا  (4)
 .61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .68-61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
, 9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (7)

 .68ص
؛ ابن 306؛ العيني: عتد التمان, ص41, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (8)

 .135؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ص68, ص9ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج
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العتوبات إ  أن العامة بتيت في حالة ثورة وهياج, حت  اضجر السلجان أن يتبو عل  
 .(1)بعض م لوقف تلئ اللوض 

وبالرغم من العتوبات الشديدة من السلجان ضد من أشعلوا الحرائق, إ  أن الحريق 
في التلعة وفي بيت األحمد  و بتوار تامل ابن جولون, عدة  ت أماكناستمر, حيث احترق

, فدهش السلجان, وقبو فيل (2)بحارة ب اح الدين من التاهرة, وبلندق جرنجا  خارج با  البحر
مما أد  لايادة التشديد عل  عل  ثالثة نصار  مع م فتائ  النلج, اعترفوا أن م فعلوا ذلئ, 

المعاملة, وعوق  بعو الرهبان بالتسمير بعد ان اعترفوا بتموي  النصار  وتمياهم في الا  و 
تلئ الحرائق, لتنت ي تلئ اللتنة بخسارة كبيرة في األروا  والممتلكات والتضييق عل  النصار  

 .(3)في معايش م لمدة من الامن
 :فتن بين المسلمين والنصارى في اإلسكندرية واألقاليم

م( ش دت 3111مايو)أيار(  19ه/ 111رت   1) وفي فتنة أخر  وقعت يوم التمعة 
, بسب  مخاصمة وقعت بين رت  من المسلمين ورخر من (4)مدينة ا سكندرية عدة حرائق

, فرفل األمر إل  الوالي الذ  أمر ب لق أبوا  (5)اللرنج النصار  ووقل بين ما ضر  بالنعا 
ر من م خارج األبوا , ظلوا المدينة خوفًا من حدوث فتنة, فتعجلت مصالأ الناس وحتا كثي

كذلئ حت  اللي  عندما احتج الناس وجالبوا بلتأ األبوا , فممر الوالي بلتح ا فحدث احام كبير 
من الناس فتت  من م عدد ون   الكثير, فثارت الناس عل  الوالي وحرقت با  الستن وأخرتت 

, وبا  (7)في المدينة, كما حرقت دار الوالي وبعو الدور لظلمل (6)عددًا من المحبوسين
, وكثر الن   واللساد في المدينة, ولم ت دأ األوضاا إ  بتدخ  (8)السلجان ويعرف ببا  الي ود

 .(9)السلجان وعا  الوالي والتاضي في المدينة

                                                           
 .69-68, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج41-41, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
؛ السيوجي: حسن 10, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج44, ص1سلوئ, جالمتريا : ال (2)

 .135المحاضرة, ص
 .45-44, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج99, ص 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)
 .318, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (4)
 .318, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج111, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (5)
 .318, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج350الذهبي: من ذيو  العبر, ص (6)
 .318, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (7)
 .111, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (8)
 .318, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (9)
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م( نش  خالف بين المسلمين والنصار  في أحد األقاليم 3151ه/154وفي عام ) 
  بعض م أن تده كان مسلمًا وحبسل التاضي عل  ناحية النحريرية, بسب  شخص نصراني ادع

اعتبار أنل يعد مرتدًا عن افسالم, ولكن النصار  في البلد لتموا إل  الوالي الذ  أمر بإجالق 
سرا  الستين لياًل, ف اتت مشاعر عامة المسلمين وساندوا التاضي ضد الوالي, وقاموا بجرد 

ب ا من الصلبان والتماثي , ونبشوا قبور النصار   الوالي وأعوانل, وهدموا الكنيسة وأحرقوا ما
وأحرقوا رمم م, مما استدع  تدخ  السلجان أيضًا للسيجرة عل  اللتنة, وقام بعا  ك  من 

 .(1)الوالي والتاضي في البلدة
 .أسباب أخرى للحرائق: رابعاً 

مختللة بافضافة للحرائق السابتة فتد حدثت في مصر عدد من الحرائق ألسبا  أخر  
 ومن ا.

 :الحاكم بأمر اهلل يحرق الفسطاط
الحاكم بممر اهلل من الشخصيات التي اختللت في ا أراح المؤرخين, ومن كالم م نل م أنل  

كان شاذًا في تصرفاتل, وأنل تمل بين صلات متضاربة متناقضة, أ  أن شخصيتل   يمكن أن 
سبا  والمسببات التي دفعت الحاكم تتاس بمتياس منجتي معتو , تتع  من الصع  معرفة األ

 . (2)إل  اتباا هذه السياسة المتتلبة
فتد كان الحاكم سلاكًا للدماح حاد المااج, قت  الكثير من الناس خاصة األعيان ورتا  
الدولة, وسنكتلي هنا بعرو من قتل م حرقًا أو حرق تثث م بعد موت م, في )محرم 

علي الحسن بن عسلوج وأحرقل, وكان من أكابر م( قت  أبا 3001ه/فبراير)شباج( 191
م( قت  وايره ف د 3001ه/مارس)رذار( 191, وفي ) تماد  األول  (3)المباشرين لشؤون الما 

بن إبراهيم النصراني وأحرقل, ثم قت  أخاه أبا غال  وأحرقل, وفي شعبان من العام نلسل قت  
وفي العام نلسل قت  متموعة من فتيان  وايره التديد أبا الحسن علي بن عمر العداس وأحرقل,

 .(4)كتامة وأو د الم الي وابن خريجة وأو د أبي اللض  ابن اللرات وأحرق م تميعًا بالنار

                                                           
 .303؛ عبده, قاسم: عصر سالجين المماليئ, ص385-384, ص4المتريا : السلوئ, ج (1)
 . 184العباد , احمد: في التاريخ, ص (2)
 . 301؛ عنان, محمد: الحاكم, ص46, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
  .301عنان, محمد: الحاكم, ص؛ 41, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
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م( قت  التاضي الحسين بن النعمان 3004ه/أكتوبر)تشرين األو ( 195وفي )محرم 
اح خمس سنوات , وقد ش   منص  التض(1)وأحرق تثتل, وكان أو  قاٍو يتت  وتحرق تثتل

وكان متربًا من الحاكم ويتمتل بعجلل وثتتل, إ  أنل انتل  عليل بعد اختالسل أموا  الناس ب ير 
وأبا الجاهر الم االي ومؤذن التصر,  (3)أبا قاسم الشاعر , وفي الش ر نلسل قت  الحاكم(2)حق

من بني قرة م( قام بتت  تماعة 3005ه/196, وفي)(4)وأحرقت تثث الثالثة عند با  اللتو 
, وفي (5)هللسادهم فبادر بنو قرة وكانوا في أعما  برقة فمتابوه وانتادوا لل وبايعو  وأحرق م بالنار

م( أمر الحاكم بحرق امرأة اانية, ويبدو أنل حرق ا حية, وذلئ ألن ا تترأت 3034ه/405عام )
في وقت كان فيل الحاكم يضيق عل  النساح ويمنل عل  خداا التاضي وخرتت إل  عشيت ا, 

 .(6)خروت ن من البيوت
ألسبا  مختللة, فنتده  حلم يتتصر الحاكم فتج عل  حرق البشر, ب  امتد إل  ك  شي

, احتلاً  بمولوده التديد, ولكي يستمتل بمنظر (7)م( أمر بإحراق الشونة3004ه/195في عام )
م( منل النصار  من 3008ه/مارس)رذار( 198رت  , وفي ش ر )(8)النيران وهي ترتلل

م( تمل 3033ه/401, وفي عام )(9)ا حتلا  بعيد الشعانين وقام بتمل صلبان كثيرة وحرق ا
, واستمرت عملية الحرق أيامًا لكثرة (10)كميات كبيرة من الرج  والابي  وقام بحرق ا

, كما قام في (12)الرج  والعن  , وذلئ ألنل منل بيل العديد من الممكو ت ومن ا(11)الموتود

                                                           
 . 49, ص1 : اتعاظ الحنلا, جالمتريا  (1)
؛ عنان, محمد: 341,ص3؛ ابن حتر العستالني: رفل ا صر, ج59, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (2)

 . 309الحاكم, ص
 . 15, ص1ابن خلكان: وفيات, ج (3)
 . 341, ص3ابن حتر العستالني: رفل ا صر, ج (4)
 .60, ص1الحنلا, ج؛ المتريا : اتعاظ 11, ص4ابن خلدون: تاريخ, ج (5)
 . 110-139, ص3ابن حتر العستالني: رفل ا صر, ج (6)
الشواني ؛ مرتض  الابيد : تاج  , والتملواحد أنواا المراك  المعدة للحر  والتتا , مخان ال لةالشونة:  (7)

  .503؛ إبراهيم وأخرون: المعتم الوسيج, ص198, ص15العروس, ج
 . 318عنان, محمد: الحاكم, ص؛55ص, 1لمتريا : اتعاظ الحنلا, جا (8)
 . 13, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (9)
 . 90, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج301, ص1الذهبي: العبر, ج (10)
 . 90, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (11)
 . 90, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج301, ص1الذهبي: العبر, ج (12)
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, كما قام بحرق حارة التودرية عل  أهل ا (1)العام نلسل بتمل الشجرنج من أماكن متعددة وأحرق
 .(2)من الي ود, وذلئ ألن م كانوا يتتمعون ب ا ويسخرون من المسلمين

م( قام الحاكم بمكبر 3013فبراير)شباج( 34ه/433شوا   18وفي يوم الثالثاح )
عملوا تمثا  امرأة من حرائتل, حيث أمر العبيد بن   وحرق اللسجاج, ألن أه  اللسجاج 

فلما ررها ظن أن ا امرأة  ,(3)ورقة, وتركوا في يدها جريتلاوار ونصبوها في أو  قراجيس بخف
وفي ا ك  لعن وشتيمة قبيحة  (5)ل ا ما استعظملأو , فلتح ا فرأ  في (4)الورقةتشتكي فممر بمخذ 
, فممر جوائف العبيد بم اتمة , فممر بجل  المرأة فتي  إن ا من قراجيس(6)وذكر حرمل بما يكره

 .(7)المدينة, انتتامًا من أه  اللسجاج, فتام العبيد بعمليات سل  وحرق واغتصا  وقت  كثيرة
للعبيد, وقاوموا إل  أقص  درتات المتاومة مدافعين عن وتصد  أه  اللسجاج 

مدينت م, ولم يلبث المشارقة واألترائ أن أخذوا تان  أهالي اللسجاج وحاربوا مع م ضد العبيد 
فيتاف الصراا الدائر, واستسمحوا الحاكم في إن اح عمليات السل  والحرق ألن أموال م  

, ب  بدا عليل ا نب ار (8)ولكن الحاكم لم يستت  إلي م وأو دهم وعتارات م موتودة في اللسجاج,
إ  بعد أن احترق من  ة, ولم يصدر أوامره بوقف هذه الممسا(9)بمنظر المدينة التي تحترق

 .(11), وبعد أن هدد المشارقة واألترائ بحرق التاهرة نلس ا(10)اللسجاج متدار ثلث ا ون   نصل ا
 :العقاب بالحرق

استخدم الحكام وأصحا  التو  من الملوئ واألمراح, أسلو  حرق تثث الموت  أو 
حرق األحياح, كنوا من التعذي  والتنكي  بالشخص في حياتل وحت  بعد موتل, وذلئ لعدة أمور 

                                                           
 . 90, ص1الحنلا, جالمتريا : اتعاظ  (1)
 . 401, ص1؛ التلتشند : صبأ األعش , ج55-54ابن عبد الظاهر: الروضة الب ية, ص  (2)
 .  318, ص8, الكام , جاألثير؛ ابن 319, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (3)
 . 318, ص8, الكام , جاألثيرابن  (4)
 . 380, ص35؛ الذهبي: سير, ج319, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (5)
 .  318, ص8, الكام , جاألثيرابن  (6)
 . 118-111, ص18, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف340-319, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (7)
, سالم؛ الذهبي: تاريخ اف318, ص8, الكام , جاألثير؛ ابن 340-319, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (8)
 . 118-111, ص18ج
 . 340, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (9)
 . 383, ص35؛ الذهبي: سير, ج340, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (10)
, 35؛ الذهبي: سير, ج318, ص8, الكام , جاألثير؛ ابن 340, ص35ابن التوا : المنتظم, ج(11)

 . 383ص
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شلاح ال لي  أو العتوبة عل  تريمة كبيرة مث  الخيانة, أو التااح من تنس العم   من ا ا نتتام وا 
, لذلئ فتد (1)م( التي ذكرناها سابتاً 3110ه/113الرهبان أحياًح في فتنة عام ) كما تم حرق

 تعددت األسبا  لمث  هذا اللع  المريل وسنذكر ما ورد في كت  المؤرخين من ذلئ اللع .
أو  ما ذكره المؤرخون ل ذا األسلو  من العتوبة في مدة الدراسة, هو ما قام بل الحاكم 

الذ   (3), ومن بعده ابنل الظاهر(2)خصومل, وقد ذكرناه سابتًا بالتلصي بممر اهلل من حرق تثث 
شوا   6قام بحرق تثث التوار  للتخلص من تلئ التثث لكثرت ا, وذلئ أنل في يوم التمعة )

م( قام بتمل تميل التوار  في التصر, وجل  من الناس 3011سبتمبر)أيلو (  35ه/411
م يومًا حسنًا لم ير مثلل بمصر, فتمل تميل التوار  إحضار ما عندهم من توار , ليصنل ب 

وهن ماينات بالحلي والحل  في المتلس, وكان عددهن أللان وستمائة وستون تارية, وأمر 
البنائين ببناح أبوا  المتلس علي ن, حت  متن عن رخرهن, وبعد ستة أش ر قام بحرق التثث 

حرق التثث كان للتخلص من ا لكثرة عددها, , ومن المل وم هنا أن (4)وما علي ا من ثيا  وحلي
 .(5)لكن ال ري  والمست تن هو قتل ن بتلئ الجريتة البشعة

م( قت  نصر بن عباس وصل  ثم أحرقت تثتل انتتامًا, وذلئ 3360ه/555وفي عام )
ديسمبر)كانون األو (  16ه/ 691محرم  15, وفي يوم )(6)ألنل قت  الخليلة اللاجمي الظافر

المماليئ األشرفية بتت  سيف الدين ب ادر وتما  الدين أقوش الموصلي, ثم أخذوا  م( قام3191
, وفي عام (7)تثتي ما وأحرقوهما في قمين تير, انتتامًا من ما لتتل م األشرف قالوون

 دين   أن دع ا يث, حافسالم دين في وشكئ النصار  أحد الجور من قدمم( 3151ه/145)

                                                           
 .69-68, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج41-41, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .41راتل ص (2)
عااا دين اهلل ابن منصور الحاكم بممر م(, علي الظاهر ف 3016 - 3005هـ =  411 - 195الظاهر: ) (3)

ولي بعد وفاة  ,كانت لل مصر والشام ,لة اللاجميةمن ملوئ الدو  ,اهلل ابن العايا ابن المعا اللاجمي العبيد 
توف  في التاهرة عام في أيامل,  واضجربت أحوا  الديار المصرية والبالد الشاميةم, 3010ه/433عام أبيل 
 . 385-384ص, 35الذهبي: سير أعالم النبالح, جم, 3016ه/411

 . 109السيوجي: حسن المحاضرة, ص (4)
بيل أن شخصية الظاهر كانت معتدلة وليست مث  , بافضافة إل  أعند السيوجي إّ  الحادثة غريبل ولم تذكر  (5)

 دموية ومتتلبل.
 . 301؛ خلي , محمد: ا غتيا ت, ص108, ص1اليافعي: مررة التنان, ج (6)
 . 11, ص8ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (7)
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 لكنل بضربل, فممر أقوالل عن يرتعل أن المناو  الدين تاج التاضي فحاو  النصار , دين إ 
 .(1)تثمانل وأحرق فتت  بتتلل أفت  الرتوا أب  وعندما موقلل, عل  أصر

لم يتتصر الحرق عل  األمراح والمتمردين فتج ب  شم  بعو أصحا  التنايات 
وذلئ ألنل قام بسحر م( تم تسمير ساحر نصراني ثم حرقل, 3169ه/113الكبيرة, فلي عام )

م( قام رت  من اللرنتة بتت  شخص 3119ه/183, وفي عام )(2)اوتة السلجان فماتت بسحره
أمام األمير بركة بسب  خصومة عل  ما , فتتلل في موقف الدعو  بحضرة الناس ولم يخش 

, وفي ش ر)رمضان (3)العاقبة, فممسئ وسمر وقجعت يداه ورتاله وأحرق خارج التاهرة
م( أخذ رت  سكران وهو يشر  الخمر في ن ار رمضان, 3435وفمبر)تشرين الثاني( ه/ن838

, (4)فمقيم عليل الحد وجيف بل, فثار بل العامة فتتلوه ثم أتتوا نارًا فملتوه في ا حت  مات حريتاً 
م( أمسئ بنصراني انا بامرأة 3431سبتمبر)أيلو ( 38ه/ 810شعبان  6وفي يوم السبت )
, ونالحظ (5)َفُرِتَما خارج با  الشعرية, وَأْحَرَق العامَة النصرانَّي ودفنت المرأةمسلمة واعترافا, 

هنا قيام العامة وليس السلجة الحاكمة في بعو الحا ت بحرق المذن  انتتامًا منل عل  فعلتل, 
 ويبدو أن ذلئ يحدث برضا السلجة وا   كانت أوقلت العامة.

م( 3438يناير)كانون الثاني( 19ه/810حتة ذ  ال 11وفي العام نلسل يوم األحد )
ثار أه  دمياج عل  الوالي, بسب  ظلمل وأخذه األموا  والنساح واألو د ب ير حق, فتاموا عليل 

 .(6)وقتلوه ثم سحبوه وأحرقوه بالنار انتتامًا منل لكثرة ظلمل ل م
ين ادع  تماعة من المتاهدم( 3419ه/سبتمبر)أيلو ( 841وفي ش ر )ربيل ا خر 

 عدد من في قت  اً كان سبب النصرانيأن  ,عل  شخص نصراني من أه  دمياج نضم إلي ماومن 
بذلئ البينة  تعل  عورات م, وأقيم وأنل كات  اللرنج بتضيت م حت  استعدوا ل م ود ّ  ,المتاهدين

عند بعو نوا  الحكم بدمياج مالكي المذه , وثبت ذلئ عليل فحكم بتتلل وأمر بستنل ليراتل 
لسلجان, فاتتمل عليل تمل   يحصون كثرة فناعوه من أيد  أعوان الحكم وحملوه إل  ظاهر ا

, ونر  هنا أن ون بوا ما في ا ف دموهاومدوا أيدي م إل  الكنائس , ائس وحرقوهفتتلوه بين الكنالبلد 
                                                           

 .114ثر, ص؛ باحويرث, سما : األ383-380, ص4المتريا : السلوئ, ج (1)
 .115, ص4المتريا : السلوئ, ج (2)
 .80, ص5, جالمصدر نلسل (3)
 .384ص 1ال مر, ج باحإنابن حتر العستالني:  (4)
؛ ابن ت ر  برد : 115ص 1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 441, ص6المتريا : السلوئ, ج (5)

 .51, ص34النتوم الااهرة, ج
 .119ص 1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 455, ص6المتريا : السلوئ, ج (6)
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السلجان قت  النصراني وحرقل لم يتم بممر السلجان ب  تسرا العامة وفعلوا ذلئ بل, مما دعا 
 .(1)إل  إرسا  متموعة من المماليئ لتمدي  من فع  ذلئ

 :الظواهر الطبيعية
 (2)لعبت الظواهر الجبيعية دورًا في إشعا  بعو الحرائق في مصر, بسب  الصواعق 

م( أصابت صاعتة التامل 3343ه/561أو الحرارة الشديدة أو العواصف, ومن ا في عام)
 3ه/619ذ  الحتة  9, وفي يوم عرفة )(3)احًا من مئذنتلالعتيق بمدينة اللسجاج فمحرقت ت

م( وقعت صاعتة عل  التب  األحمر فمدت إل  احتراق حتر كبير, فمخذ 3183ابري )نيسان( 
 .(4)ذلئ الحتر وسبئ واستخرج منل الحديد

 (5)م( حدثت عاصلة شديدة بمصر ضربت أسوان وأسنا3136ه/136وفي عام )
, وفي عام (7)صلة حدوث حريق في بعو المناجق الاراعية, وصاح  هذه العا(6)وأرمنت

م( تاحت حرارة شديدة أدت إل  تجاير الشرر وحرق األشتار, ومن كثرة ما 3144ه/145)
 .(8)حرق لتم الناس إل  الدعاح ليخلف اهلل عن م هذا

                                                           
 .301-303ص 9ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 440-419, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 األرو أرتاح الحدوث في الكثيرة الظواهر من وُتعد ك ربائية, توية ظاهرة الصواعق: تمل صاعتة, وهي (2)

 ُتعرف التي الك ربائية تلريغ الشرارات نتاج إ  هو ما نسمعل الذ  والرعد التجبية, المناجق عدا ما كافة,
ذا بالبرق,  وفيرة, أمجار هجو  بشير فإن ا التو, في حدوث اضجرا  عل  مؤشراً  الرعدية العاصلة كانت وا 
 -الصاعتة– األرو سجأ نحو الك ربائية التلري ات بعو في خجر تتمث  مصادر جيات ا في تحم  أن ا غير
 للصاعتة, بناح تعرضاً  األكثر هي األرو سجأ فوق والبرواات , ومادية بشرية حرائق وخسائر إل  تؤد  التي

صال , محمد: ؛ 311-310موس , علي: التو وتتلباتل, صمرتلل؛  ثر أمنلردة, مكان  منعا , شترة
 .15الكوارث, ص

 .181؛ صال , محمد: الكوارث, ص316, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
  .315العيني: عتد التمان, ص (4)
إسنا: مدينة بمقص  الصعيد وليس وراحها إ  أدفو وأسوان ثم بالد النوبة وهي عل  شاجئ الني  من التان   (5)

 .389, ص3ال ربي؛ ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج
متر؛  44,510) المرحلة =  أرمنت: كورة بصعيد مصر بين ا وبين قوص في سمت التنو  مرحلتان (6)

, 3ومن ا إل  مدينة أسوان مرحلتان؛  ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج (85تمعل, عل : المكايي , ص
 .359-358ص

 .536, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)
 .413, ص1, جالمصدر نلسل (8)
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م( وقعت 3111ديسمبر)كانون األو (  16ه/114تماد اآلخر  19وفي ليلة األحد)
, واحترقت فيل الكثير (1)قلعة التب  بالتاهرة أدت إل  حريق كبير استمر لعدة أيامصاعتة عل  

 .(2)من الدور السلجانية
أصابت صاعتة حاص   م(3116 مايو)أيار( 5ه/118رمضان  35)وفي ليلة افثنين 

مدرسة السلجان تحت التلعة بالتاهرة, فاحترقت وأصاب ا التلف وخاصة ر ت البناح حيث كانت 
 .(3)افنشاح تحت

 :الخطأ واإلهمال
من الشائل حدوث الحرائق نتيتة األخجاح البشرية وافهما , لكن لم تمِت المصادر  

بالكثير عن هذه الحرائق وتركت أكثرها بدون توضيأ السب , ومما ذكر في المصادر عن هذه 
ابن م( وقل حريق في دار أبي بكر 3105ه/مارس)رذار( 104الحرائق, في ش ر )رمضان 

 .(5)ف ل  عن ا فاحترق ومات نتيتة الحريق (4)عثمان الشوبكي, حيث كان يتبخر بمتمرة
ومات, بعد أن  (6)م( احترق عيس  بن مح  النابلسي3113ه/111وفي عام )

 .(7)اشتعلت النار من جوافة كانت في يده عندما نعس ونام
م( وقل حريق كبير في مرك  3501مايو)أيار(  11ه/931محرم  33وفي يوم ) 

يحم  كتان عل  شاجئ الني , وامتد إل  شونة ومعصرة قص  قريبة من المرك , وكان سب  
 .(8)الحريق أن امرأة جبخت عل  شاجئ الني  فجارت من ا شرارة فتعلتت بالمرك  واحترق

م( وقل حريق كبير في 3531ايران( ه/ يونيو)ح939وفي ش ر )ربيل اآلخر 
الاردخاناه بالتلعة, وارتلاا الدخان بشك  كثيف في السماح, وكان سب  الحريق دخو  عدد من 
صناا البارود إل  الاردخاناه, وأثناح عمل م في البارود أصابت النار ستف الاردخاناه وانتشرت 

                                                           
, صال , محمد: الكوارث, 131؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ص151, ص4المتريا : السلوئ, ج (1)

 .188ص
 .19, ص3ج ال مر, إنباحابن حتر العستالني:  (2)
 .1, ص5المتريا : السلوئ, ج (3)
 .193, 3؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, جما يوضل فيل التمر مل البخورمتمرة:  (4)
 .515, ص3ابن حتر العستالني: الدرر, ج (5)
التاوير صناعة؛ ابن  عيس  بن مح  النابلس : شرف الدين الناسخ قدم التاهرة وكت  الخج المنسو  واتخذ (6)

 .145, ص4حتر العستالني: الدرر, ج
 .145, ص4ابن حتر العستالني: الدرر, ج (7)
 .334, ص4: بدائل الاهور, جإياسابن  (8)
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, وبعده بعام في ش ر (1)روقالنار في ا كل ا واحترق عدد من الصناا وماتوا نتيتة الح
م( احترق عشرون من صناا البارود أيضًا وهم يعملون عل  3534ه/مارس)رذار(910)صلر

 .(2)مرك , حيث احترق المرك  ب م نتيتة اشتعا  النار في البارود
 :محاربة الفساد والبدع

م لتـم الحكام واألمراح إل  حرق بعو األشياح واألماكن لمحاربة اللساد, فلي عا
م( قام والي التاهرة بحرق الحشيش, فكان يتوم بحرق كميات منل عل  مدار 3111ه/114)

 .(3)ش ر بشك  يومي عند با  اويلة للتخلص من تلئ المادة المخدرة
م( انتشرت عل  الني  في منجتة بو ق أخصاص صنعت 3146ه/141وفي عام ) 

الرياحين, كانت تلئ األخصاص من الرخام ودهنت بالدهان التمي  وحو  ك  خص األاهار و 
بحرق هذه  (4)مكانًا لللساد وتتمل الب ايا والمسكرات, فلما ااد أمرها قام األمير أرغون العالئي

 .(5)األخصاص وضر  أصحاب ا
م( قام السلجان بإحراق صندوق أصبل 3154ه/ يوليو)تموا( 155وفي ش ر )رت  

ل النصار  ك  عام من أنحاح البالد الش يد, وهو صندوق مش ور عند النصار , حيث يتتم
ويتومون بإلتاح أصبل الش يد في الني  حت  يليو, فتام السلجان بحرق ذلئ الصندوق حت  

 .(6)يتضي عل  تلئ البدعة
م( قام األمير سودن 3436يوليو)تموا(  1ه/839تماد  األول   1وفي يوم التمعة )

نع م من ا تتماا هنائ, لما أظ روه بحرق األخصاص التي عل  شاجئ الني  وجرد الناس وم
 .(7)في ا من المنكرات والمسكرات واختالج النساح بالرتا 

                                                           
 .134, ص4: بدائل الاهور, جإياسابن  (1)
 .166, ص4, جالمصدر نلسل (2)
 .185, ص4ابن حتر العستالني: الدرر, ج (3)
تنت  إل  أن استتر رأس نوبة التمدارية عنده ثم تاوج  محمد بن قالوون من مماليئ الناصر :أرغون العالئي (4)

فلما ولي السلجنة إسماعي  صار هو أكبر األمراح ومدبر الممالئ ثم اعتت  في  ,أم الملئ الصالأ إسماعي 
-439, ص4جابن حتر العستالني: الدرر, ؛ م3141ه/148, وقت  عام دولة المظلر حاتي بافسكندرية

410. 
 .16, ص4المتريا : السلوئ, ج (5)
 .104, ص4, جالمصدر نلسل (6)
 .431, ص6, جالمصدر نلسل (7)
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م( أمر السلجان األشرف 3418ه/يناير)كانون الثاني( 813وفي ش ر )ربيل اآلخر 
برسبا  بحرق كميات كبيرة من الحشيش في التاهرة وتميل المدن المصرية وكان أكثره 

, واستمرت عملية التخلص منل وحرقل في السنة التالية (2)نل اراعتل, كما أمر بم(1)بدمياج
 .(3)أيضاً 

م( أمر السلجان األشرف قانصوه ال ور  3505ه/ مارس)رذار(930وفي ش ر )شوا  
بحرق أماكن الحشيش والبواة بالتاهرة, بعد تلشي األمراو في المدينة, فتام الوالي بحرق ك  

 .(4)تلئ األماكن
 العربان: ثورات

وتدت في مصر في العصور الوسج  قبائ  عديدة من العربان وهؤ ح انتشروا في  
أتااح مختللة من البالد, وكانوا مصدر متاع  لدولة المماليئ, حيث كانوا مصدرًا لمتاع  

, وهم أحق (5)سياسية في بداية دولة المماليئ, لعدم اعتراف م بالمماليئ كحكام ب  يعّدون م عبيداً 
, لتتحو  بعد (6)ن م بحكم مصر, إ  أن الدولة وات ت م بتوة وحتمت من نلوذهم بشك  كبيرم

ذلئ ثورات العربان إل  ثورات اقتصادية ب دف تمل األموا  وجل  الراق عرف ا المؤرخون 
 .(7)المعاصرون بلساد العربان, و التي تضرر من ا المتتمل المصر  بشك  كبير

ذكر ب ا المؤرخون حرائق, ثورة أو د الكنا عل  الوالي بمدينة  ومن ثورات األعرا  التي 
م(, وفي ا ثار أو د الكنا عل  الوالي بسب  تنكي  وتسمير الوالي 3165ه/161أسوان عام )

بعو أبناح التبيلة, فشق ذلئ عل  أو دهم وعبيدهم واتتمعوا مل العكارمة, وذهبوا في تمل 
ه  أسوان من مماليكل ومالوا عل  أ دقاتل م ف اموه وترحوا عدو الوالي فلتي م كبير إل  أسوان, 

 .(8), وحرقوا عددًا من الدور ومات عدد من الناس في تلئ ال تمةيتتلون وين بون ويخربون

                                                           
 .319, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (1)
 .349, ص8, جالمصدر نلسل (2)
 .385, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .16, ص4: بدائل الاهور, جإياسابن  (4)
اشور, سعيد: المتتمل المصر , ؛ ع419, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج40المتريا : البيان وا عرا , ص (5)

 .316؛ السيد, محمود: تاريخ التبائ  العربية, ص60ص
السيد, محمود: تاريخ التبائ   .480, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج40المتريا : البيان وا عرا , ص (6)

 .311العربية, ص
 .119سعيد: العصر المماليكي, صعاشور,  (7)
 .194, ص4المتريا : السلوئ, ج (8)
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م( تعرضت بالد الصعيد ألامة 3411ه/ يناير)كانون الثاني( 815وفي ش ر )صلر  
وأصبحت البالد خالية   يوتد ب ا من يارا اقتصادية كبيرة, حيث ق  ب ا التمأ والارا, 

 األرو, فكثر فساد قبائ  ل انة وهوارة في الصعيد وقجعوا الجرق وشنوا ال ارات وأحرقوا أماكن
 .(1)عدة في الصعيد بمن في ا

وكما قام أتباا موس  بن عمر شيخ عر  هوارة بإحراق ال ال  وأفسدوا في البالد في  
ب  قيام السلجان بحبس شيخ عر  هوارة موس  بن عمر, م(, وذلئ بس3140ه/814عام )

 .(2)بعد أن جلبل في الحضور إليل
بم اتمة عر  البحيرة وحرق بيوت م  (3)م( قام أقب ا التمالي3411ه/811وفي عام ) 

وأخذ أو دهم, فتامت حر  بينل وبين عر  البحيرة, انت ت بتتلل ومعل تماعة من المماليئ, 
 .(4)ماليون   متاا أقب ا الت

م( تحالف العربان في البحيرة عل  3468ه/يونيو)حايران( 811وفي ش ر )ذ  التعدة  
الخروج عن جاعة السلجان, وقاموا بحرق أتران ال ال  ون   البالد, فمرس  السلجان ل م من 

 .(5)يؤدب م
 :م(5258ه/864) حريق بوالق

حريق عظيم بساح   وقل م(3458مايو)أيار(  10ه/ 861رت   6) في يوم التمعةو  
نل أت  عل  غال  أمالئ بو ق من ساح  الني  إل  خج أحيث ؛(6)قليالً  لم يسمل بمثلل إ بو ق 

األمراح والحكام عن إخماده, وكان أمر  وعتاتالبوصة التي هي مح  دفن أموات أه  بو ق, 
ت األشتار هذا الحريق أنل لما كان صبيحة يوم التمعة هبت ريأ عظيمة وعظمت حت  اقتلع

 .(7), واستمرت في ايادة ونمو إل  وقت صالة التمعةت بعو مبانٍ تللوأ
, وذه  الربل ني فلما كان وقت الاوا  أو بعده بتلي  احترق ربل الحاج عبيد بساح  ال  

, ثم انتتلت النار من الناس, ك  ذلئ في أق  من ساعةفي الحريق عن رخره ومات فيل تماعة 
                                                           

 .51, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .114, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (2)
بالتاهرة عم  كشف  أحد أمراح الجبلخاناه ,كمشب ا عالح الدين الرومي أقب ا التمالي : هوأقب ا التمالي (3)

 .131, ص1, جالالمل الضوح؛ السخاو : وساحت سيرتل ,الوتل التبلي وغيره 
 .18-11, ص35؛ ابن ت ر  برد , النتوم الااهرة, ج161, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .384-381؛ السيد, محمود: تاريخ التبائ  العربية, ص31-31, ص1: بدائل الاهور, جإياسابن  (5)
 .199, ص1؛ ابن العماد: شذرات الذه , ج339, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (6)
 .310, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (7)
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الدين أبي بكر بن ماهر وغيره, وهبت الريا  وانتشرت النيران عل  إل  ربل التاضي اين 
من الناس في  أحد, هذا وحات  الحتا  وغيره من األمراح واألعيان وك  األماكن يمينًا وشما ً 

األماكن, إل   فيي   تاداد إ  قوة وانتشارًا غاية ا تت اد في تخميد النار بالجلي وال دم, وه
ل  الحواص  التي تحتل, بل الصاح  تما  الدين ناظر التيشر  أن وصلت النار إل  , وا 

من بضائل الناس المخاونة فيل ما   ينحصر كثرة, وسارت النار  وأحرقت أعاله وأسللل, وذه 
 .(1)إل  الدور واألماكن من ك  ت ة

هذا وقد حضر الحريق تميل أمراح الدولة بمماليك م وحواشي م, شيئًا بعد شيح,  
  ياداد إ  شدة, إل  أن صار الذ  حضر من الناس ألت  جلي النار كالمتلرج من واألمر 

عظم النار والعتا عن إخمادها, وصارت النار إذا وقعت بمكان  تاا  بل حت  يذه  تميعل, 
أن النار تسير من دار إل  دار إل  أن تص  إل   التميل نظويضمح  عن رخره, فعند ذلئ 

 .(2)وا من هول االتاهرة, لعظم ما شاهد
وكان سب  انتشار الحريق ب ذه السرعة هبو  الريا  التوية من أو  الن ار إل  

ألن ا بتيت ت   من سائر الت ات, فيئس ك   ؛ولشدة هبو  الريأ صارت رياحاً  منتصف اللي ,
من كان لل دار تحت الريأ, وتحتق اوال ا, وشرا في نت  متاعل وأثاثل, واستمر األمراح 

ان يشاهدون الحريق, ويجلئون ما قدروا عليل من أجراف المواضل المنلردة؛ وأما الحريق واألعي
أن يتربل لعظمل, ب  يشاهدونل من بعد, واستمروا عل  ذلئ إل  بعد  أحد يستتر فال العظيم 
 .(3)لة إل  نصف اللي ماثم ذه  ك  واحد إل  داره والنار ع العشاح,أذان 

في إخمادها, وأقاموا عل   التميلنحجاج, فعند ذلئ اتت د ا أمر الريأ في  أخذثم  
ذلئ أيامًا كثيرة, والنار موتودة في األماكن والتدر والحيجان, والناس تمتي لبو ق أفواتًا لللرتة 
عل  هذا الحريق العظيم, فكان عدة ما احترق فيل من األرباا ايادة عل  ثالثين ربعًا, ك  ربل 

كثر, وما بل من الحوانيت والمخاان ما خال الدور واألماكن واألفران يشتم  عل  مائة سكن وأ
 .(4)والحوانيت وغير ذلئ

 وقد عبر ا دي  المعاصر الش ا  الحتاا  عن هذا الحريق الكبير باألبيات التالية:
 والدمل من عيني علي ا جليق         ل لي عل  مصر وسكان ا   

                                                           
 .310, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
 .313, ص36, جالمصدر نلسل (2)
 .313, ص36, جالمصدر نلسل (3)
 .311, 313, ص36, جالمصدر نلسل (4)
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 (1)الحريقبال م ذاقوا عذا   ما        ما شاهدوا الحشر وأهوالل 
وقد اختلف في سب  هذا الحريق عل  أقوا  كثيرة, من م من قا : إن ا صاعتة نالت 
من السماح ومن م من قا : إن األرو كمن النار تنبل من ا, ثم بعد ذلئ بميام أشيل أن الذ  

سكر المصر  كان يلع  ذلئ ويلتي النار في األماكن هم تماعة من الترمانية ممن أحرق الع
أمكنت م لما توت وا إل  تتريدة ابن قرمان, وشاا التو  في أفواه الناس, ثم ظ ر للناس بعد ذلئ 

هو من فع  المماليئ  إنماأن الذ  صار يحرق من األمكنة بالتاهرة وغيرها بعد حريق بو ق 
 .(2)التلبان, لين بوا ما في بيوت الناس عندما تحرق

الحرائق التي استمرت لش ور بعد هذا الحريق هي من فع  ولع  من الراتأ هنا أن  
المماليئ التلبان, خاصة وأن م كانوا معروفين في تلئ المدة بكثرة الثورات والن   والسل , 
حيث كانوا يلتعلون الحريق ثم يتوت ون فجلائل وين بون البيوت, وهو ما فعلوه في الحريق 

, لكن السب  الرئيسي (3)إلي ا عل  شك  حرائق أص ر اللكرة فعادوا االكبير األو , فاستحسنو 
لنشو  الحريق الكبير األو   يبت  غير محدد, ه  هو من فع  المماليئ التلبان وهو أمر 
متبو  وغير مستبعد بناًح عل  ما سبق, أم هو نتيتة صاعتة نالت من السماح, وهو أمر متبو  

برد  تد  عل  أتواح غير مستترة وريا   أيضًا إذ إن الظروف التوية كما يصل ا ابن ت ر 
 بالرغم من حدوث الحريق في ش ر مايو)أيار( الذ  تت  بل مث  هذه األتواح في التاهرة. (4)قوية

 حرائق مجهولة السبب:
ورد في المصادر الكثير من الحرائق التي لم يذكر لل المؤرخون سببًا, إنما يذكرون 

يكون عدم ذكرهم السب  لعدم معرفت م بل, وربما  الحريق وما نتج عنل من خسائر, وربما
يعرفون السب  ولم يذكروه لعدم أهميتل بالنسبة إلي م, خاصة تلئ الحرائق التي تحدث نتيتة 
األخجاح البشرية, مل العلم أن بعو هذه الحرائق حدثت وكان المؤرخون معاصرين ل ا وفي 

 ق هنا حس  الترتي  الامني ل ا.المدن التي يعيشون ب ا, وسيورد الباحث تلئ الحرائ
م( تعرضت مدينة اللسجاج 888يونيو)حايران(  14ه/115صلر  9في يوم )

, وفي ش ر) ربيل ا خر (6), وكان مما احترق تاح من تامل عمرو بن العاص(5)للحريق
                                                           

 .11السيوجي: نظم العتيان, ص (1)
 .311, 311, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (2)
 .315, 311, ص36, جالمصدر نلسل (3)
 .310, ص36النتوم الااهرة, ج (4)
 .156ص ,3ج التلتشند : مآثر, (5)
 .196, ص3السيوجي: حسن المحاضرة, ج (6)
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م( وقل حريق في مدينة اللسجاج في منجتة خو ن فذهبت فيل دور 913ه/مارس)رذار( 139
 .(1)ارثبني عبد الو 

م( وقل حريق كبير في اللسجاج وذهبت فيل الكثير من 945ه/114وفي عام )
م( وقل حريق كبير باللسجاج احترق فيل 954ه/141, وفي عام )(2)األسواق والدور والممتلكات

 .(3)ستة ر ف دار ومسكن
, وفي ش ر (4)م( احترق سوق التاهرة911ه/أغسجس)ر ( 161وفي ش ر )ذ  التعدة 

م( كثر الحريق في أكثر من مكان في مصر واستمر عل  3034ه/يوليو)تموا( 405)محرم 
اتخذت  ذلئ مدة من الامان, ويبدو أن تلئ الحرائق كانت متعمدة بلع  أحد, ذلئ أن الدولة

 .(5)إتراحات لمنل تلئ الحرائق
 16, وفي يوم )(6)م( تعرو تامل عمرو بن العاص للحريق3314ه/538وفي عام )

م( احترقت دار الشيخ السديد رئيس 3381أكتوبر)تشرين األو ( 36ه/519خرتماد  اآل
 .(7)األجباح في مصر, واحترق في ا الكثير من األموا  واألثاث واألمتعة واآل ت

م( وقل الحريق في عدة أماكن 3394ه/فبراير)شباج( 590وفي ش ر )ربيل األو  
ذ   6؛ وفي يوم )(9)م(3148ه/646عام) , كما احترق المش د الحسيني بالتاهرة(8)بالتاهرة
م( احترقت التاعة الصالحية والخاانة السلجانية 3153مارس)رذار(  3ه/648الحتة 
 .(10)بالتلعة

م( وقل حريق 3188ابري )نيسان(  10ه/681ربيل األو   36وفي ليلة افثنين )
 35ه/693صلر 14, وفي يوم التمعة )(11)بخاائن السال  والمش د الحسيني بالتاهرة

                                                           
 .330الترجبي: صلة, ص (1)
 .103ابن ت ر  برد : مورد, ص (2)
 .111, ص3ابن عذار : البيان, ج (3)
 .319, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .305, ص1, جالمصدر نلسل (5)
 .133, ص3السيوجي: حسن المحاضرة, ج (6)
 . 514عة: عيون األنباح, صبيابن أبي أص (7)
 .114, ص3المتريا : السلوئ, ج (8)
 .104ص ,1, جالمصدر نلسل (9)
 .113, ص1المتريا : المواعظ, ج (10)
 .415, ص3المتريا : السلوئ, ج (11)
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م( وقل حريق كبير بتلعة التب , وأتلف الكثير من الذخائر والنلائس 3191فبراير)شباج( 
 .(1)والكت 

, وفي (2)م( احترقت الكنيسة المعلتة بالتاهرة, وأصبحت خراباً 3119ه/110وفي عام ) 
م( وقعت عدد من الحرائق في أنحاح مصر, حيث احترقت أتران ال ال  3140ه/143عام )

وال ربية  والبحيرة, كما حرق ربل جتادمر بدار التلا  في التاهرة,   (4)وسنديون  (3) في قليو 
 .(5)ولم يعلم سب  تلئ الحرائق

ربيل  31وتعرضت التاهرة لحريق كبير استمر عدة أيام, وكان بدايتل يوم التمعة )
إل  أماكن م( في منجتة البندقانيين, وامتد الحريق بسرعة 3150مايو)أيار(10ه/153األو 

, مما ساعد عل  (6)اخر , وذلئ لوتود ريا  قوية, بافضافة إل  أن الدور كانت متالصتة
انتشار الحريق بسرعة, فمت  عل  كثير من األسواق والدور, واستمر عل  ذلئ يومين بالرغم من 

جلائل, وقد أصا  التع   األمراح المحاو ت الكبيرة من األمراح واألهالي للسيجرة عل  الحريق وا 
ومن مع م من المماليئ نتيتة العم  المستمر في السيجرة عل  الحريق, إ  أن الحريق استمر 
بعد ذلئ أكثر من ش ر يصي  بعو المناجق في التاهرة, ولم يعرف من المتسب  في تلئ 

في وسج ا نلج,  (7)الحرائق, إ  أنل وتد في أماكن الحريق كعكات ايت وقجران وبعو النشابة
 .(8)يدل  عل  أن الحريق متعمد, لكن لم يستد  عل  فاعليلمما 

م( وقل حريق كبير في التلعة, داخ  3168مارس)رذار(34ه/169رت  11وفي يوم )
محرم  15, وفي ليلة األحد )(9)الدور السلجانية, فاحترقت عدة أماكن قب  أن يستجيعوا إجلاحه

نجتة دار التلا  خارج با  اويلة في م (10)م( وقل حريق كبير3118مايو)أيار(  14ه/180

                                                           
؛ وقد ذكر العيني 11, ص8؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج111, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)

 .134, ص3؛ حسن المحاضرة, ج114والسيوجي الحريق في ش ر محرم و ليس صلر؛ عتد التمان, ص
 .184, ص1تاريخ, جابن الورد :  (2)
 .451, ص1؛ التلتشند : صبأ ا عش , ج االتاهرة عل  نحو فرسخ ونصف من تتل شما قليو :  (3)
 .145, ص15سنديون: قرية بمصر في منجتة التليوبية؛ مرتض  الابيد : تاج العروس, ج (4)
 .195, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .516, ص3, ق3: بدائل الاهور, جاسإي؛ ابن 339-338, ص4المتريا : السلوئ, ج (6)
 .1130, ص1النشابة: الس م أو نب ؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (7)
 .339-338, ص4المتريا : السلوئ, ج (8)
 .15, ص1, ق3: بدائل الاهور, جإياس؛ ابن 131, ص4المتريا : السلوئ, ج (9)
 . 366, ص33؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج45, ص5المتريا : السلوئ, ج (10)
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, ولو  وتود سور التاهرة  متد (2), وامتد الحريق إل  ربل الدهيشة تتاه با  اويلة(1)بالتاهرة
حداث أضرار أكبر, حيث ظلت النار في المكان لمدة يومين (3)الحريق إل  أماكن أخر  , وا 

ه/مايو)أيار( 180ش ر في )صلر , وبعد (4)وخربت ك  المَكان, رغم ت ود األمراح في افجلاح
 .(5)م( وقل حريق خارج با  النصر في التاهرة3118

تركس الخليلي, فمصي  في  رم( احترقت شونة قص  لألمي3181ه/185وفي عام )
م( 3186ابري )نيسان(  1ه/188صلر 10, وفي يوم األحد )(6)الحريق ومات نتيتة افصابة

 , مما أد   حتراق عدد من البيوت قب  أن وقل حريق بالتسر قر  منجتة قنجرة الحات
 . (7)يستجيَل األمراح إجلاحه

م( وقل حريق أخر 3198يوليو)تموا(  11ه/800ذ  التعدة  31وفي ليلة السبت )
, ولم يحدث (8)بدار التلا  خارج با  اويلة بالتاهرة, وتم السيجرة عليل سريعًا من قب  األمراح

صلر  4و بعد أق  من ثالثة أش ر في ليلة األربعاح ) ,(9)تلف كبير مث  الحريق السابق
م( وقل حريق في منجتة المدرسة الصالحية حرقت فيل 3198أكتوبر)تشرين األو (  36ه/803

, كما احترقت دار ابن الدماميني وذه  لل في ا أموا  (11), فبادر األمراح إل  جليل(10)عدة دور
 .(12)ومتاا كثير

م( وقل حريق كبير في الدور 3431يونيو)حايران(  6ه/836ربيل األو   6وفي يوم )
, وفي يوم التمعة (13)الموتودة بتلعة التب  بالتاهرة, واستمر الحريق ثالثة أيام حت  تم إجلاؤه

                                                           
 .161, ص3ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (1)
 .45, ص5المتريا : السلوئ, ج (2)
 .161, ص 3ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: (3)
؛ ابن ت ر  برد : 161, ص3ج ال مر, إنباح؛ ابن حتر العستالني: 45, ص5المتريا : السلوئ, ج (4)

 .366, ص33النتوم الااهرة, ج
 .46, ص5المتريا : السلوئ, ج (5)
 .350, ص5, جالمصدر نلسل (6)
 .384, ص5, جالمصدر نلسل (7)
 .436, ص5, جالمصدر نلسل (8)
 .181, ص 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (9)
 .419, ص5المتريا : السلوئ, ج (10)
 .5, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (11)
 .66, ص3السيوجي: ب ية الوعاة, ج (12)
 .304, ص 1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 149, ص6المتريا : السلوئ, ج (13)
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, (1)م( حدث حريق ضخم في مدينة دمياج3415مارس)رذار(  19ه/818تماد  األول   9)
, وفي العام نلسل ليلة الخميس (2)لناس والدوا دمر وحرق ثلث المدينة, وهلئ فيل الكثير من ا

م( وقعت حرائق في ثالثة أماكن بالتاهرة, ولم تتم 3415يوليو)تموا(  5ه/818شعبان  38)
 .(3)السيجرة علي ا إ  بعد ت د كبير

بيت البرهان المحلي التاتر م( احترق 3411ه/مارس)رذار( 816وفي ش ر )شعبان 
ناح وكثرة الرخام والاخرفة بفي إتتان ال امانلكان أعتوبة و  الذ  عل  شاجئ الني  بمصر,

, وفي العام نلسل ش ر )شوا  (4), فاحترق تميعلوالمنافل الكثيرة من التاعات واألروقة
م( تعدد وقوا الحريق في أكثر من مكان بمصر, كان أول ا احتراق 3411ه/مايو)أيار( 816

حترقت مرك  عل  ساح  الني  بما يحملل من , وا(5)ال ال  في الترون بمنجتة شيبين التصر
 .(6)البضائل, كما احترقت عدة أماكن في التاهرة ومصر

م( احترقت مرك  بساح  الجور, واحترقت علي ا كمية كبيرة 3414ه/818وفي عام )
, وفي عام (8)م( احترق بيت التكمي صاح  الحتا 3445ه/849, وفي عام )(7)من البضائل

م( احترقت دار سنتر الاردكاش بتميل ما في ا, وما بتي من الحريق ن بتنل 3459ه/864)
 .(9)الناس لكثرة ظلمل في م

م( وقل حريق م و  عند قنجرة األمير 3533ه/ابري )نيسان( 931وفي ش ر )صلر 
ئ الوقت, حسين بالتاهرة, وانتشرت النار بسرعة في البيوت, وذلئ لوتود ريا  عاصلة في ذل

 .(10)واستمر الحريق لعدة أيام, واحترق فيل أربعون بيتًا والكثير من البضائل واألقمشة

                                                           
 .334, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .139, ص3؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ج66-65, ص 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (2)
 .338, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .185-184, ص 8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (4)
 .185, ص8ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 151, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .151, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
 .181, ص1, جسلالمصدر نل (7)
 .143, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (8)
 . 349, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (9)
 .131, ص4: بدائل الاهور, جإياسابن  (10)



الثانيالفصل   
 بالد الشامالحرائق في  أسباب

 (م1251-868/هـ254-648)
 
 

 .الداخلية: الصراعات الً أو 
 .الصراع اإلسالمي البيزنطي: ثانياً 
 .الصراع اإلسالمي الصليبي: ثالثاً 
 .أسباب أخرى للحرائق: رابعاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

نظرًا لما تتمتل بل بالد الشام من أهمية ت رافية, ودينية, وحضارية, واقتصادية, فتد كانت 
الصراعات بين بعو التو  مجمعًا للكثير من التو  الداخلية والخارتية, مما أد  لكثير من 

الداخلية, وهتمات واحتال  من قو  خارتية, خاصة ا حتال  الصليبي الذ  خلف الكثير من 
الدمار والتخري , ومما   شئ فيل أن هذه الصراعات والحرو  كانت سببًا للكثير من الحرائق 

 التي وقعت في بالد الشام خال  هذه المدة من الدراسة.
 الداخلية. : الصراعاتالً أو 

( العديد من م868/3150 -هـ 154/648ش دت بالد الشام خال  هذه المدة من الدراسة )
األحداث الم مة, من قيام دو  وستوج أخر , وصراعات سياسية بين تلئ الدو , أو صراعات 
سياسية داخ  ك  دولة عل  حده, كما ش دت حا ت تمرد وعصيان من قو  داخلية, 

تلئ األحداث تعلت من بالد الشام في بعو األامان مكانًا مضجربًا وصراعات جائلية, ك  
وغير مستتر, وكان أحد مظاهر عدم ا ستترار هي الحرائق الملتعلة من قب  بعو األجراف 

 ألسبا  مختللة سيحاو  الباحث تحديدها فيما يلي.
 :(1)اعتداءات القرامطة

الترامجة, كان أول ا في تعرضت المدن الشامية لعدد من ا عتداحات من قب  
, وكان ب ا شب  الديلمي مول  (2)م( عندما هاتم الترامجة مدينة الرصافة903ه/189عام)

أحرقوا و , (3)ودخلوا الرصافة فمحرقوها وتاحوا مستدها ون بوهاالمعتضد, فتتلوه وقتلوا أصحابل 
صلوا دمشق عام , حت  و (5)واستمر الترامجة في اقتحام التر  ون ب ا وحرق ا ,(4)تامع ا

                                                           
م, 906ه/191الترامجة: تماعة من غالة الشيعة افسماعيلية, نشمت بالعراق, تنس  إل  حمدان قرمج  (1)

بالتنظيم الدقيق فكان ل ا شك  ديني وتوهر سياسي, تمكنوا من إنشاح دولة في البحرين وامتد تميات حركت م 
نلوذهم ليشم  اليمن وافحساح والشام, لكن في بالد الشام اتصاف تاريخ الترامجة التصير هنائ بالمعارئ 

كيالي, ؛ ال150-149المتصلة التي انت ت بتمل حركت م؛ الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص
 .531-536, ص1واخرون: الموسوعة السياسية, ج

 جرف عل  فراسخ أربعة بين ما الرقة غربي في الملئ عبد بن هشام رصافةهي  الشام رصافة: الرصافة (2)
 وحول ا أمية بني خللاح بناها قصور , وب االصيف في يسكن ا وكان بالشام الجاعون وقل لما هشام بناها البرية
؛ 331؛ ابن تعلر: الخراج, ص89؛ انظر ابن خرداذبة: المسالئ والممالئ, صأسواق وب ا عامرة وقر  مساكن

  .649, ص1: ناهة المشتاق, ج؛ افدريسي654, ص1البكر : معتم ما استعتم, ج
 .964, ص1ابن العديم: ب ية الجل , ج (3)
 .31الترامجة, ص؛ اكار, س ي : اخبار 85, ص33ابن كثير: البداية والن اية, ج (4)
 .430, ص6ابن األثير: الكام , ج (5)
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بو أ الترامجة قائدفتاتلوا بالعساكر, أمد المصريون أه  دمشق هنائ و م(, 901ه/190)
قت  كما  ,النار فاحترقو  بالنلجبعو الم اربة رماه  , حيث(2)فتت  عل  با  دمشق (1)تاسمال

 .(3)الكثيرمن م 
المدن الشامية, وعل  الرغم من متت  قائدهم, إ  أن الترامجة استمروا في ال توم عل  

فلتح ا وقت  أهل ا ون    (4)إل  بعلبئ -اخو أبي التاسم -العباس أبو حيث سار قائدهم التديد
دعا لنلسل ب ا وبث و تل في أعمال ا فدخل ا دون قتا , و  (5)وأحرق وسار من ا إل  حمص

 9ه/190ذ  الحتة  35يوم ا ربعاح ) (7), ودخ  معرة النعمان(6)وضر  الدنانير والدراهم
شتوا العصا وبجلوا الدعوة وغيروا م( بعد أن تمرد أهل ا عليل, و 901نوفمبر)تشرين الثاني( 
خمسة  ويحرق وين  فمقام يتت  المشايخ والنساح والرتا  واألجلا  عنل,  األذان ومنعوا الخراج

 .(8)فذكر أن التتل  كانوا بضعة عشر أللاً  عشر يوماً 
لع  من المالحظ هنا أن الترامجة عمدوا إل  حرق ون   وتخري  تميل المدن و 

الشامية التي رفضت دخول م أو شتت عصا الجاعة عن م, وذلئ انتتامًا من أهل ا عل  ذلئ 
 العصيان, ولم تسلم من ذلئ سو  مدينة حمص التي فتحت أبواب ا دون قتا .

                                                           
من كبار الترامجة في  كان يعرف بالشيخ أو المبرقل, يحي  بن اكرويل بن م رويل الترمجي, : أبو التاسم (1)

 .119ص, 13, جافسالمالذهبي: تاريخ م؛ 901ه/190, وقت  عام أيام المعتضد والمكتلي العباسيين
 .431, ص6؛ ابن األثير: الكام , ج645, ص5الجبر : تاريخ, ج (2)
 .39-38؛ اكار, س ي : اخبار الترامجة, ص431, ص6ابن األثير: الكام , ج (3)
 بين ا الدنيا في ل ا نظير   الرخام أساجين عل  وقصور عظيمة ورثار عتيبة أبنية في ا قديمة مدينة :بعلبئ (4)

, البلدان معتمياقوت الحمو : , حيث تتل شرق لبنان حاليًا؛ الساح  ت ة من فرسخا عشر اثنا دمشق وبين
 .309: الروو المعجار, صالحمير  ؛101, ص 1ج
ياقوت الحمو : حمص: بلد مش ور قديم من أكبر بالد الشام وهي بين دمشق وحل  في نصف الجريق.  (5)

 .341احسن التتاسيم , ص  :المتدسي ؛101, ص 1, جالبلدان معتم
 .940, ص1العديم: ب ية الجل , جابن  (6)
متر  44,510) اليوم =  أيام خمسة حل  وبين بين ا , خرا  في ا قديمة مدينة بالشام:  النعمان معرة (7)

 تار ماح نواحي ا من شيح في و  , واألسواق المباني كثيرة كبيرة مدينة وهي , (56تمعل, عل : المكايي , ص
 واللستق والتين والكروم الايتون كثيرة وهي , السماح ماح من أهل ا وشر  الرم  أرض ا عل  وال ال  , عين و 

 .555: الروو المعجار, صأبوا ؛ الحمير  سبعة ول ا.  تنوخ وأهل ا , ذلئ وغير والتوا
 .164, ص3؛ ابن الورد : تاريخ, ج943, ص1ابن العديم: ب ية الجل , ج (8)
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 :(1)صراعات الحمدانيين
م( قامت تيوش ناصر الدولة بن حمدان 944فبراير)شباج( ه/ 111في ش ر)رت   

, لكن أهل ا رفضوا دخول م, فتاتلت م تيوش ابن حمدان وهامت م, (2)بمحاولة دخو  مدينة الرقة
, وفي صراا داخ  البيت الحمداني بين (3)وقاموا بإحراق تاح من المدينة عتابًا عل  العصيان

م(, حاو  سعد الدولة ا ستيالح 915ه/165ني عام )واهير الحمدا (4)سعد الدولة الحمداني
عل  مدينة معرة النعمان, وكان ب ا اهير, واستجاا سعد الدولة الدخو  من با  حنائ, ولكن 
اهير استجاا إخراتل, فتام سعد الدولة بإحراق با  حمص لكي يستجيل دخو  المدينة, مما 

 .  (5)أد  إل  استسالم اهير في ن اية ا مر
 :عات والفتن زمن اإلخشيدينالصرا

, (6)م( حدثت فتنة بين المسلمين والنصار  في التدس وعستالن911ه/115في عام ) 
, وقي : إن الي ود هم (7)حيث ثار المسلمون ضد النصار  وأحرقوا كنيسة كبيرة ل م في التدس

ين والنصار  , وتتددت اللتنة بين المسلم(8)من حرقوا الكنيسة وحرضوا المسلمين عل  النصار 
م(, حيث ثار المسلمون عل  كنيسة كبيرة بعستالن 919ه/118مرة أخر  في عستالن عام)

تعرف بكنيسة مريم, ف دموها ون بوا تميل ما في ا وأحرقت, وقد ساند الي ود المسلمين في 

                                                           
الحمدانيين: تنحدر ا سرة الحمدانية من أص  عربي صميم, وهو قبيلة ت ل , التي يعود نسب ا إل  وائ  بن  (1)

النوير : ن اية, قاسج بن هن  بن أفع  بن دعمي بن تديلل بن اسد بن ربيعة بن ناار بن معد بن عدنان؛ 
 .11؛ للمايد عدوان, احمد: الدولة الحمدانية, ص141, ص1ج
 تان  من ألن ا التايرة بالد في معدودة أيام ثالثة حران وبين بين ا اللرات عل  مش ورة مدينة هيو الرقة:  (2)

 .59ص, 1, جالبلدان معتمياقوت الحمو : ؛ الشرقي اللرات
 .385, ص1ابن األثير: الكام , ج (3)
 حل  صاح  ,الدولة سيف ابن المعالي أبو حمدان, بن اهلل عبد بن علي بن شريفالحمداني:  الدولة عدس (4)

 .406, ص1ابن خلكان: وفيات ا عيان,جم؛ 961ه/156, تول  الحكم بعد ابيل عام بين ما وما وحمص
 .10, ص3؛ أبو اللداح: اليواقيت, ج99, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
 عروس ل ا ويتا  تبرين وبيت غاة بين البحر ساح  عل  فلسجين أعما  من بالشام مدينة هيعستالن:  (6)

 عامرة تا  ولم كثير خلق ب ا وحدث والتابعين الصحابة من تماعة نال ا وقد أيضا لدمشق يتا  وكذلئ الشام
 .311ص, 4, جالبلدان معتمياقوت الحمو : م؛ 3141ه/645الصليبيون عام  علي ا استول  حت 

 . 81نجاكي: تاريخ, صاأل (7)
؛ امجير, محمد: 90عودة: فلسجين في عصر الدويالت,ص؛ الكرد, 431, ص4المتريا : المواعظ, ج (8)

 . 15الحياة ا قتصادية, ص
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حرق ا, حيث كانوا يشعلون النار في الحج  ويترونل بالبكر إل  أعل  الستوف حت  يحرقوها 
 .(1)  رصاص ا وتتل أعمدت ا حت  خربت الكنيسة بالكام وينح

 في للمسلمين البيانجيين النصار  عداح اشتداد هو تلئ اللتن سب  أنالبعو  وير  
 العم  ب ذا المسلمين لتيام كافٍ  غير وحده السب  هذاالث ور, لكن هنائ من ير  أن  مناجق
 السب  هذا وأن النصار , مل ديني تسامأ من وعستالن غاة أه  عن عرف ما ينافي الذ 
 والنصار  المسلمين بين توهرية خالفات وتود هو الحتيتي السب  وأن, مباشر غير سبباً  كان
 .(2)العم  هذا إل  أدت عستالن داخ  في

 حيث ,(3)كافور سلجة عل  فلسجين في التدس والي تمرد)  م965 /ه155عام ) وفي 
 وشكاه لمصر التدس بجريق فتوتل بجريق التدس, أموا  عل  السيجرة التدس والي حاو 

 الحسن فخاج  المشكلة, بح  يممره ,(4)ج ج بن الحسن الرملة والي إل  كافور فكت  لكافور,
 .(5)هاضج اد من وحمايت م والنصار  البجريق لحماية عسكرية قوة وأرس  التدس, والي

 كنيسة وهاتم ,التوة العسكرية عل  وقبو تنوده تمل أن إ  والي التدس من كان فما 
خوفًا منل, حيث أغلق البجريق تميل األبوا , فتام الوالي  البجريقبعد أن تحصن ب ا  التيامة

ومن معل بحرق أبوا  كنيسة مار  قسجنجين ودخلوا من ا إل  كنيسة التيامة فوتدوها م لتة, 
ا, ثم توت وا إل  كنيسة ص يون فمحرقوا أبواب ا حت  ستجت قبة التيامة, ودخلوا الكنيسة ون بوه

م(, وفي 966مايو)أيار(  19/ 155تماد  األخر  5وأحرقوها أيضًا, ك  ذلئ في يوم افثنين )
 من فتتلوا الموقف الي ود است  اليوم التالي تم التبو عل  البجريق وقت  ثم أحرق, وقد 

 .(6)أكثر من الوالي ومن معل ودمروا وخربوا كبيرة, أعداداً  النصار 

                                                           
 . 96نجاكي: تاريخ, صاأل (1)
 . 10ص أبو رحمة, اهير: الحياة العلمية, (2)
 حبشيا عبدا كان المتنبي, صاح  المش ور, األمير ,المسئ أبو ا خشيد , اهلل عبد بن كافوركافور:  (3)

عام  مصر ملئ حت  بل تصعد همتل االت وما ,عنده فترق  وأعتتل إليل, فنس  مصر ملئ ا خشيد  اشتراه
-390ص, 36الذهبي: سير أعالم النبالح, ج ,عاماً  وعشرون اثنتان مصر عل  إمارتل مدة م,966ه/155
391 . 

م, 914ه/131, ولد عام أبو محمد الحسن بن عبيد اهلل بن ج ج بن تف التركي هو :الحسن بن ج ج (4)
كان أميرًا في دولة عمل افخشيد وفي أيام كافور, وقات  اللاجميين عند دخول م مصر والشام, وتوف  عام 

  . 114-111ص, 36الذهبي: سير أعالم النبالح, ج؛ م983ه/113
  . 58؛ الكرد, عودة: فلسجين في عصر الدويالت,ص315-314نجاكي: تاريخ, صاأل (5)
 . 315نجاكي: تاريخ, صاأل (6)
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 :الصراعات زمن الفاطميين
كانت الشام قب  قدوم اللاجميين و ية عباسية اسميًا تحت السيادة افخشيدية فعليًا,  

فمعدَّ اللاجميون  ,ويلي أمرها شمو  بن عبد اهلل نيابة عن الحسن بن عبيد اهلل بن ج ج افخشيد
 ,(1)م(910ه/159عام ) هتيشًا بتيادة تعلر بن فال  الكتامي, فسار إلي ا وهام شمو  وأسر 

فبعث إليل أه  دمشق وفدًا لجل  األمان, فمساح تنوده متابلة الوفد وسلبوهم ثياب م, فترروا 
المتاومة وتوّل  محمد بن عصودا, وهو أحد اعماح األحداث, أمر تنظيم الدفاا, وصمد 

فخرج  ,عدة أيام حت  ان ام التاسم بن أبي يعل  وهو قائد مش ور من أشراف دمشق الدماشتة
ده المدينة ورد الناس بتت  , ولما دخ  دمشق ن   تنو فممن م وفد إل  تعلر يجلبون األمان

 .(2)من م, فتوعَّدهم فال  بحرق المدينة, لكن م أرضوه باألموا  الكثيرة كثير
تكرر ن   التنود وانت اك م لحرمات البيوت, قامت ثورة باعامة ابن أبي  نتيتة ولكن

, ودارت بين الثوار واللاجميين يعل  الذ  تمل أحداث دمشق وأبج  خجبة المعا اللاجمي
 من بن فال  تعلر احترق فيل الكثير من الدور واألسواق, حت  تمكن معارئ داخ  دمشق

الترامجة في افحساح فوافتوا عل  بيستنتدا  موهر  بعض  ,تبو عل  اعماح الثورةال
 .(3)نتدت م

ل الحسن بن أحمد اعيم الترامجة إل  دمشق    ف ام  (م910/هـ160عام )وباللع  توتَّ
في  فمرس  اللاجميون تيشًا إل  دمشق سيجر علي ا من تديد ,(4)تعلر بن فال  وقتلل

ثر متت  تند  إ, لكن الثورة سرعان ما عادت (5) م(914ه/يونيو)حايران( 161ش ر)رمضان
م ربي, فتاعم ابن المارود الحر  ضد الم اربة الذين أحرقوا دور المدينة, ووتَّ وا نتمت م ضد 

, واحترقت (7), وقد استمرت الحر  سبعة أش ر بين أه  دمشق واللاجميين(6)السكان دون تمييا
ر والحارات واألسواق, وقد اتخذ التنود في ا مواضل كثيرة, حيث احترقت الكثير من الدو 

                                                           
  .311, ص3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج130, ص1ابن األثير: الكام , ج (1)
  .315-314, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (2)
  .316-314, ص3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج133, ص1ابن األثير: الكام , ج (3)
  .311, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .144, ص1ابن األثير: الكام , ج؛ 1, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
 .131, ص3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج4, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (6)
 .64, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 145, ص1ابن األثير: الكام , ج(7)
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اللاجميون حرق بعو المواضل بدمشق كمسلو  ض ج علي م لكي يستسلموا, بعد المتاومة 
 .(1)التوية التي أبدوها ضدهم

إل  حمص  (2)سمل أه  دمشق بوصو  التائد التركي أفتكين (م914/ه164عام)ي وف 
ن الخادم وقجل خجبة المعا, ودعا للخليلة فجلبوا مساعدتل, فتوتل إلي ا وجرد والي ا رّيا

ربيل  33يوم ) بتيوش مصر والتت  بمفتكين والترامجة (4)خرج العايا ومعل توهر, ف(3)العباسي
, لكن أحوا  تيش حيث هام م وهر  أفتكين م(916نوفمبر)تشرين الثاني(  1ه/166األو  

في الصلأ, فترددت الرس  بينل وبين أفتكين حت  تترر توهر فمرس   اللاجميين لم تكن تيدة,
األمر أن توهر يرح  , و  يتبل عسكره أحد , فسر أفتكين بذلئ , وبعث إل  توهر بتما  

وبتي من السال  والخاائن ما لم يتدر توهر عل  حملل  ,ليحم  علي ا ثتلل لتلة الظ ر عنده
 .(5), ورح  عن دمشق في ثالث تماد  األول فمحرقل

ت لََّ  عل  دمشق رت  من بني الحارث اسمل قّسام  لاجميوبعد عودة التيش ال 
, وحكم قّسام مدينة دمشق مستتاًل باسم اللاجميين, واستت  حكمل حت  أنل ورد عليل (6)الترا 

وتماعتل من األحداث أصاب م ال رور فمساحوا السيرة  اً , لذلئ فإن قّسام(7)بعو الشعراح ومدحوه

                                                           
؛ ابن الورد , تاريخ, 146-145, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج5-4, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)

 .65-64, ص4لدون: تاريخ, جن خاب؛ 164ص
 ومع م بواسج سبكتكين مخدومل مات, بالعراق سبكتكين مراحأ من وا بجا  الشتعان أحد :التركي أفتكين (2)

 فتكينأ فسار وانتصروا عليل, ,ياماً أ بويل بن بختيار الدولة عا وحاربوا ا ترائ عل  فتكينأ فتتدم الجائل الخليلة
 .101ص ,36ج ,النبالح أعالم سيرالذهبي: ؛ من ا كثير عل  واستول  الشام إل 

  .111, ص3: المختصر, جأبو اللداح (3)
 كافور موت بعدم 969ه/158عام  مصر دخ  لتائد,ا توهر بن عبد اهلل الرومي, أبو الحسنتوهر:  (4)

 فح  المعا مو ه قدم أن إل  مجلتاً  حاكما ب ا ومكث ,إلي ا وضم ا الشام بالد للتأ التيوش وأرس  ,ا خشيد 
 ,النبالح أعالم سيرالذهبي:  ؛بالتاهرة توفي أن إل  بعدها, وما دولتل في التواد عظماح من هو وصار محلل,

  . 468-461ص ,36ج
  .140, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (5)
 يتا  سنير تب  قر  من قرية أه  من كان, اليمن من كع  بن الحارث بني من الحارثي قسام: قّسام الترا  (6)

 من فكان, دمشق أحداث من التسجار بن بمحمد يعرف برت  اتص  ثم الدوا  عل  الترا  ينت  وكان تلليتا ل ا
 ودخ  قساما وغل  مصر من التركي بلتكين قدم أن إل  أمر معل للو ة يكن فلم مدة دمشق عل  غل  ثم حابل
 تاريخ؛ ابن عساكر: وأجلق عنل يَ لِ عُ فَ  مصر إل  وحملل فتيده إليل قسام استممن ثم مستترا أياما فبتي دمشق
  .114ص ,49 ج ,دمشق مدينة

  .114ص ,49 ج ,دمشق مدينة تاريخابن عساكر:  (7)
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حت  أن الخليلة العايا رأ  ضرورة التخلص من قسام, فمرس   ,(1)شق فكره م أهل افي أه  دم
يسلم البلد, ويكون رمنًا لقسام إل   بلتكين بعثو , (2)تيشًا بتيادة بلتكين التركي فحاصر دمشق

 .(3)هو ومن معل فمب 
, ووقل (4)ابتدأ التتا  مل قسام (م981يوليو)تموا(  1ه/111محرم  39يوم )فلما كان  

 أصحابل ودخ  بلتكينقسام و  ان امالمتربون منل فتج, فالنلير في البلد, فلم يخرج مل قسام إ  
, وكان مما حرق الكثير من الدور والمساتد وعدة (5)وأحرقوافن بوا  المدينةأجراف  ومن معل

, فكان حرق تلئ المواضل لل أكبر (7)البا  الشرقي (6)مواضل أخر  في منجتة الشاغور وربو
األثر في خوف الناس وجلب م من قسام أن يخرج ال  بلتكين ويصلأ األمر معل ويجل  

 .(8)األمان, وهو ما فعلل بعد ذلئ
لم تستتر األوضاا لللاجميين في دمشق لمدة جويلة, حيث است   أه  دمشق 

كم وهو ص ير السن عام اضجرا  الدولة اللاجمية عت  تولي الحاكم بممر اهلل الح
م(, وثاروا عل  الوالي اللاجمي ون بوا داره وخاائنل وما في ا من ما  السلجان, 996ه/186)

, ورغم استتبا  شيوخ دمشق التيش (9)فمرس  ل م سليمان الكتامي والي الشام تيشًا لتمديب م
معروف بحتر وجر  النار في الموضل الوجلب م السما  والعلو, إ  أن التيش دخ  دمشق 

, فمصا  أه  دمشق الكثير من وقت  خلتًا كثيرًا من رتالل الذه  وهو أت  موضل في البلد
 .(10)وأمالك م وأموال م دورهمالتلف في 

                                                           
  .151, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (1)
؛ 68, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 194, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (2)

  .156, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج
  .156, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
  .151, ص3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
, 3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج68, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 194, ص1ابن األثير: الكام , ج (5)

  .151ص
؛ ابن 15, ص1ربو: هو المكان المحيج بالمدينة, ويت  أيضًا عل  ممو  الماشية؛ اللراهيد : العين, ج (6)

  .411, ص1فارس: معتم, ج
  .36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (7)
؛ 68, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 194, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (8)

  .151, ص3ظ الحنلا, جالمتريا : اتعا
  .13, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (9)
 .419, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج13, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (10)
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م( وقعت الحر  بين األحداث والتند في دمشق, وانتشر 3039ه/430وفي عام )
أحبل دمشق الذ   الن   والحرق في عدة أماكن في دمشق, وذلئ بسب  الخالف عل  والي

لُبخلل, وكاتبوا  تند, ولكن ب ضل ال, ألنل رخص للناس ما كان الحاكم ن اهم عنلأحداث البلد
 .(1)فيل الحاكم وحذروا من خروتل

 مناهضة قوة ظ رت فتج في دمشق, ب  الشام بالد في اللاجميين متاع  تكن لم
 النلوذ ضعف است لوا الذين المحلية العربية التبائ  اعماح في متمثلة الشام بالد في لللاجميين
, (3)را الت بني التبائ  تلئ أش ر ومن, (2)وحاولوا تكوين دو  مستتلل الشام تنو  في اللاجمي

ه/سبتمبر)أيلو ( 435في )رت   (4)التي تمكن قائدها حسان بن الملرج من دخو  مدينة الرملة
اللاجمي في عستالن, بالتحالف مل , بعد أن هام التيش (5)م( وقام بحرق أكثرها ون ب ا3014

, وفي عام (6)صالأ بن مرداس وسنان بن عليان الكلبي حيث قسموا بالد الشام بين م
م( أرس  الخليلة اللاجمي تيشًا إل  بالد الشام, واستجاا هايمة ابن الترا , 3019ه/410)

هدف الحرق هنا ف ر  ابن الترا  ولكن قب  ذلئ قام بحرق وتخري  مدينة الرملة, ويبدو أن 
 .(7)هو عدم تمكين الخصوم من ا ستلادة من المدينة بعد انسحابل من ا

استمر اضجرا  األوضاا في بالد الشام امن اللاجميين, وتتددت المنااعات في 
دمشق, حيث قامت متموعة من األحداث والتند بحرق قصر أمير التيوش بدر التمالي يوم 

م(, وذلئ بسب  تخوف العامة 3068ابري )نيسان(  4ه/ 460تماد  األول   19التمعة )
 .(8)والتند في دمشق من بدر التمالي

م( وقل حريق كبير 3069 يونيل 8ه/463شعبان 35وبعد ذلئ بعام في يوم افثنين )
فدثرت محاسنل واا  ما كان فيل من األعما  في مدينة دمشق, احترق فيل التامل األمو  

                                                           
  .118, ص18؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج311ص ,16ج ,دمشق مدينة تاريخابن عساكر:  (1)
  .168عثامنة, خلي : فلسجين, ص (2)
ه/ 158عام  الشام بالد  و تن في ل م مستت  سياسي كيان تمسيس منبني الترا : قبيلة عربية, تمكنت  (3)

  .360م؛ اامباور: معتم ا نسا , ص968
ل  ال ر  من بيت المتدس عل  ثمانية عشر مياًل من ا (4) ابن  ؛الرملة : إل  الشما  عن بيت تبرين, وا 

  .16خرداذبة: المسالئ والممالئ, ص
  .316, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج116العظيمي: تاريخ حل , ص (5)
  .301-301؛ التناور , علية: الحرو  الصليبية, ص316, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
 .18ص, 4ن خلدون: تاريخ, جاب (7)
 .93, ص3العستالني: رفل ا صر, ج ابن حتر؛ 61, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (8)
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وكان سببل أن غلمان اللاجميين والعباسيين , ت ستوفل المذهبةالنليسة وتشوه منظره واحترق
اختصموا فملتيت نار بدار الملئ, وهي الخضراح المتاخمة للتامل من ت ة التبلة, فاحترقت, 

فتركوا التتا  واشت لوا بإجلاح النار  اللاجميينوكانت العامة تعين  ,إل  التامل الحريقوسر  
 .(1)فعظم األمر واشتد الخج  وأت  الحريق عل  التامل

وبذلئ انت   امن اللاجميين في الشام بعدد من الحرائق التي كان سبب ا الصراعات 
والمنااعات, خاصة في مدينة دمشق التي ش دت العديد من تلئ الصراعات ألن ا أكبر مدن 

ا  الترار, كما أن أهل ا لم يستكينوا لحكم اللاجميين مما ولد أكثر تلئ الشام ومكان أصح
عاش الصراعات, ويت  أن   ن ل  اهتمام المؤرخين بتدوين أحداث تلئ المدينة الم مة التي 

 من الامن . مدةبعض م ب ا 
 :الصراعات زمن السالجقة والزنكيين

 إل  أرسالن أل  سلجان م تجللراق, والع راسانخ في للسالتتة األمور استترت أن بعد
, اللاجمية الدولة فستاج مصر إل  الاحف ثم, الشام بالد في اللاجمي النلوذ عل  التضاح

, خاصة مل حالة الضعف التي كانت تعاني من ا الدولة اللاجمية, السني للمذه  عادت اوا  
 (2)ولي عل  حل م( أن يدخ  الشام ويست3010ه/461وباللع  استجاا أل  أرسالن عام )

 .(3)ومن ثم دمشق
لم تستتر األحوا  في بالد الشام للسالتتة, لذلئ استمرت حروب م مل التبائ  العربية 
واللاجميين من أت  تثبيت سيجرت م عل  بالد الشام, وخال  تلئ الحرو  قام تاج الدولة 

, (5)م( بحرق ربو وقلعة إعااا3013ه/ أغسجس)ر ( 413في ش ر )ذ  الحتة  (4)تتش
                                                           

؛ ابن التوا : المنتظم, 183, ص1؛ ابن عساكر, تاريخ دمشق, ج61, ص3التالنسي: تاريخ, ج ابن (1)
؛ ابن منظور: مختصر تاريخ 181, ص8؛ ابن األثير: الكام , ج388؛ ابن تبير: رحلة, ص96, ص36ج

, 3؛ ابن فض  اهلل العمر : مسالئ األبصار, ج5, ص13؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج303, ص3دمشق, ج
 .41؛ الجنجاو , عل : التامل ا مو , ص91, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج61ص

قنسرين؛  تند قصبة وهي والماح األديم صحيحة ال واح جيبة الخيرات كثيرة واسعة عظيمة مدينة  حل : (2)
 .181ص, 1, جالبلدان معتمياقوت الحمو : 

 .334-331تاريخ السالتتة, ص؛ جتوش, محمد: 64, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (3)
 السلجان أخو السلتوقي ميكا  بن داود بن أرسالن بن السلجان أبي شتاا أل تاج الدولة تتش: هو ا (4)

 بب داد لل وخج  مدائن عدة وتملئ ومصافات فتوحات ولل سجوة ذا تبارا م يبا شتاعا كان, التركي ملكشاه
  .84, ص39األعالم, جالذهبي: سير ؛ الامان ملوئ كبار من وصار

, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج413, ص8؛ ابن األثير: الكام , ج61, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
 .61, ص5وتتل شما  مدينة حل ؛ ابن خلدون: تاريخ, ج حل  أعما  من :إعااا قلعة.  398ص
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فاحترق الكثير من ال ال  واألقمشة والمتاا, وكان سب  الحرق هو محاولة السيجرة عل  التلعة 
خراج المتحصنين ب ا , (2), كما قام افشين في ذات العام بحرق بلدة معرتاج بتوار كلرجا (1)وا 
نوا في أبرات ا ومنعوه من دخلوها, فتام بحرق ا, مما أد  ل الئ تميل من وذلئ ألن أهل ا تحص

 .(3)كان في ا
عل   ذعل  ا ستحوا (4)ررق سنتوأثناح صراا ك  من تاج الدولة تتش وقسيم الدولة 

م( وقام بحرق ارع ا ورح  3094ه/481بالد الشام, هاتم تاج الدولة تتش الناعورة في عام )
سب  الحرق هنا التضييق عل  قسيم الدولة في مدينة حل  ومنل ال ال  , ويبدو أن (5)عن ا
 عنل. 

نائ  عا الدين مسعود في حل , ونائ  حل   (6)وفي صراا بين ك  من قتلغ أبل 
 1, قام أه  حل  يوم )(7)السابق سليمان بن عبد التبار ا رتتي عل  السيجرة عل  مدينة حل 

م( بمساعدة سليمان وحاصروا التلعة التي ب ا 3311 أكتوبر)تشرين األو ( 33ه/513شوا  
 .(8)قتلغ أبل, وحرقوا التصر الموتود ب ا وهو قصر عظيم بل كثير من النلائس والمتاا

استمرت الصراعات الداخلية بين التو  افسالمية في بالد الشام, وكانت بعو تلئ  
حاكم  (9)حالف معين الدين أنرالتو  تستعين بالصليبين لتثبيت حكم ا, وهو ما حدث عندما ت

                                                           
 .398, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (1)
 في األمجار مياه من يتمعونل ما إ  شر  ل م ليس معجشة برية في حل  ومدينة المعرة بين :كلرجا  (2)

 .410ص, 4, جالبلدان معتمياقوت الحمو : ؛ الص اريج
 .100, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 السلتوقي ملكشاه السلجان مملوئ الحات  التركي رقسنتر اللتأ أبو الدولة قسيم الكبير األمير: الدولة قسيم (4)

 .319, ص39الذهبي: سير األعالم, جمحمود؛  الدين نور تد وهو
 .3951, ص4؛ ابن العديم: ب ية الجل , ج14, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
م, ثم دخ  في 3311ه/513عام  حل  أستول  عل  ,هو من مماليئ السلجان محمود بن ملكشاه :بلأقتلغ  (6)

 , الذ  حاصره في التلعة بمساعدة أه  حل , واستدعوا بدر الدولة سليمان بن عبد التبار بن أرتق صراا مل 
 .1131, ص1؛ ابن العديم: ب ية الجل , جبل وكحللأتلغ قأتابئ انكي فوص  وتسلم حل  وأخذ 

 .388؛ جتوش, محمد: تاريخ السالتتة, ص1131, ص4ابن العديم: ب ية الجل , ج (7)
. وفي رواية اخر  يتا  إن من حرق التصر الصليبيون 1138, ص4ابن العديم: ب ية الجل , ج (8)

 .199, ص3المحاصرون حل  في ذلئ الوقت؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج
 أو د دولة دبر الرأ  فح  م ي  شتاا رئيس سائس أمير, الج تكيني الدين معين بدمشق األمراح ملئ: أنر (9)

, 10الذهبي: سير األعالم, ج؛ مش ودة مواقف ولل الما  ويبذ  والصلحاح العلماح يح  وكان, أستاذه
 .119ص
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, الذ  استجاا توحيد شما  الشام, وأراد استكما  فتأ (1)دمشق مع م ضد عماد الدين انكي
باقي المدن الشامية, فحاصر حمص وحرق الارا الذ  حول ا في ش ر )شوا  

, وأغل  الظن أن حرق الارا كان ال دف منل قجل إمدادات (2)م(3316ه/يوليو)تموا( 510
م( حاو  انكي ا ستيالح عل  3340ه/514ال ال  عن المدينة لدفع ا لالستسالم, وفي عام )

مل الصليبيين دمشق لتكوين تب ة موحدة ومتصلة ضد الصليبيين, لكن تحالف معين الدين أنر 
دمشق, لكن قب  رحيلل عن دمشق في  حا  دون ذلئ, ولم يستجل انكي ا ستيالح عل 

  .(3)أحرق عدة قر  من المرج وال وجةمن شوا  السادس 
م( قام متير الدين حاكم دمشق, بتت  اين الدولة بن 3354ه/549وفي عام ) 

 .(5), وذلئ لظلم م وتمردهم(4), ون   أموال مأحرق دور بني الصوفيكما ون   داره, الصوفي, 
واتل العديد من المشكالت والمصاع  الداخلية  (6)ين محمودوخال  امن حكم نور الد 

 (7)ومن بين هذه المشكالت, الحركات السياسية المناوئة لل متمثلة في نشاج ا سماعيلية
, وكان من مظاهر تلئ المعارضة (8)الباجنية التي تلاقمت معارضت م للدولة النورية السنية

                                                           
, وضم إلي ا التايرة بالد وسائر الموص  تول , سنتر رق الحات  الدولة قسيم بنا هو :انكيعماد الدين  (1)

الذهبي: سير األعالم, أتااح من بالد الشام وقات  الصليبيين, واخذ من م الرها, وقتلل تماعة من مماليكل؛ 
 .393-389, ص10ج
 .61؛ ايان, حامد: الصراا السياسي, ص131, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
؛ أبو اللداح: 111-113, ص3ل , ج؛ ابن العديم: ابدة الح134-131, ص30ابن األثير: الكام , ج (3)

 ؛ 110, ص3المختصر, ج
 .111, ص19الذهبي: تاريخ افسالم, ج (4)
 .141, ص10الذهبي: سير أعالم النبالح, ج (5)
 التايرة وديار الشام ملئ, العاد  بالملئ الملت  أقسنتر, ابن عماد الدين انكي بن محمودمحمود:  الدين نور (6)

عام  أبيل وفاة بعد إمارت ا إليل وانتتلت حل  في ولد ,وأفضل م وأتل م امانل ملوئ أعد  وهو ,ومصر
, 10م؛ الذهبي: سير اعالم, ج3314ه/569م, قات  الصليبيين وهام م عدة مرات, وتوفي عام 3346ه/543
 .519-513ص

ا سماعيلية: إحد  فرق الشيعة, وهم ينتسبون إل  إسماعي  بن تعلر الصادق وهو افمام السابل عندهم  (7)
 .81ولذلئ أجلق علي م أيضًا السبعية؛ ايان, حامد: الصراا السياسي, ص

 .19؛ حمد, محمد: السياسة الداخلية, ص14عوو, محمد: السياسة, ص (8)
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م( بحرق تامل حل  3369يوليو)تموا(  11ه/564شوا   11والعداح قيام م ليلة ا ربعاح )
 .(1)واألسواق المتاورة لل

م( وقعت فتنة كبيرة بين أه  حل  من السنة والشيعة, وقت  3314ه/510وفي عام ) 
الكثير من الناس, كما ن بت العديد من الدور, وقام البعو بحرق دار أبي اللض  بن الخشا  

 .(2)اعيم الشيعة في المدينة
 :ت زمن األيوبيينالصراعا
استجاا صال  الدين توحيد مصر وبعو بالد الشام والتضاح عل  تميل خصومل من  

أت  التلرغ لموات ة الصليبين, لكن ذلئ األمر أثار مخاوف الشيعة افسماعيلية, خاصة وأنل 
كان السب  في التضاح عل  اللاجميين الشيعة في مصر, فترروا التخلص منل عن جريق 

 غتيا  صال  الدين, لكن باحت هذه  تفدبر متدم م سنان أكثر من مرة المؤامرا ا غتيا ,
 .(3)المحاو ت باللش 

وقد أد  موقل م المعاد  لل, إل  قيامل بافغارة عل  حصون م وقالع م عام  
, ولو  تدخ  خالل (4)م( فن   بلدهم وخربل وأحرقل, وحاصر قلعة مصياف3316ه/511)

ي صاح  حماة, الذ  تشلل ل م  ست اثت م بل, ما ترك م صال  الدين إ  ش ا  الدين الحارم
 .(5)بعد التضاح علي م
م( هاتم افسماعيلية مدينة حل  وقاموا بحرق بعو األسواق 3319ه/515وفي عام )

, وكان ذلئ ال توم انتتامًا من الملئ الصالأ بعد أن استولوا عل  إحد  قر  (6)ب ا
 .(7)افسماعيلية

                                                           
؛ عا الدين الحلبي: األعالق 318, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج153, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (1)

 .34, ص3الخجيرة, ج
 .161, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
؛ ايان, حامد: الصراا 195, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج83, ص30ابن األثير: الكام , ج (3)

 .99-98السياسي, ص
 معتمياقوت الحمو :  ؛جرابلس قر  الشامي بالساح  عيليةلإلسما مش ور حصين حصن ف:مصيا (4)

 .344ص ,5ج ,البلدان
, 1؛ ابن الورد : تاريخ, ج150, ص3؛ أبو اللداح: المختصر, ج83, ص30ابن األثير: الكام , ج (5)

؛ حسين, 333؛ الشامي, احمد: صال  الدين, ص195, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج164ص
 .55حمد : تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص

 .54, ص1روضتين, ج؛ أبو شامة: ال118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
 .118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
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  ت ود صال  الدين في توحيد التب ة افسالمية ضد الصليبين من خال  ضم وخال
, فنتد أن عماد (1)حل  والموص , واتل متاومة من حكام تلئ المناجق لكي يلشلوا ت وده

م( يخر  3381ه/ ديسمبر)كانون األو ( 518الدين الثاني حاكم حل  في ش ر )رمضان 
حت    يستليد من ا صال  الدين, كما وقام بحرق وي دم التالا والحصون المحيجة بحل  

م( 3381ه/519, وفي بداية عام )(3)لكي يصع  عليل الوصو  للتلعة (2)تسر قلعة تعبر
بتت   واأيبدمتانيق وستائر ومنل الناس من أن عدة نص  علي ا و  (4)رمدحاصر صال  الدين 

 بعو الستائر أحرقوات  ح ,رت  من المسلمين وكان غرضل أن يستممنوا فداخل م الجمل
والتحصينات العسكرية الخاصة بتيش صال  الدين, فممر صال  الدين بم اتمة المدينة 

 .(5)واستجاا فتح ا وأعج  أهل ا األمان
م( دخلت الدولة األيوبية في صراا شديد 3391ه/589وبعد وفاة صال  الدين عام )

, حت  استترت األمور  بنل العايا (6)بين خللاح صال  الدين سواًح كانوا أبناحه أو إخوتل
, حيث اتلق ك  من الملئ األفض  صاح  (7)عثمان, لكن الصراا تتدد بعد وفاة العايا أيضاً 

مصر والملئ الظاهر صاح  حل  والملئ المتاهد أسد الدين شيركوه صاح  حمص عل  
ه/ 595عبان عم ما الملئ العاد , واتلتوا عل  المسير إل  دمشق وانتااع ا منل في )ش

م(, وعندما علم بذلئ العاد  وكان في ذلئ الحين خارج دمشق, عاد إلي ا 3399مايو)أيار( 
تميل ما كان خارج با  التابية من  قحرا, وقام بإ(8)مسرعًا قب  وصو  األفض  وحللاؤه

, ويبدو هنا (10)غّلة حرستا (9)بيادر وأبوا  الّجواحين, وأحرق اللنادق والحوانيت, وأحرق النَّير 

                                                           
 .335الشامي, احمد: صال  الدين, ص (1)
 .341ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو :  ؛ صلين قر  والرقة بالس بين اللرات عل  : تتلتعبر قلعة (2)
 .188, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 عل  السود بالحتارة مبني ركين حصين قديم بلد وهو, ذكرا وأش رها قدرا وأتل ا بكر ديار مدن أعظم :رمد (4)

 .56ص ,3ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛  دتلة ن ر
 .311-316؛ أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص93, ص5األصل اني: البرق الشامي, ج (5)
 .301ص؛ ايان, حامد: الصراا السياسي, 118, ص 1ابن واص : ملرج, ج (6)
 .186, ص4الذهبي: العبر, ج (7)
 .449, ص4أبو شامة: الروضتين, ج (8)
بيادر: تمل بيدر وهو موضل يتمل فيل التمأ ونحوه ويدرس؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية  (9)

 .169, ص3المعاصرة, ج
 .14, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (10)
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أن حرق العاد  لتلئ المواضل كان ال دف منل عدم تمكين المحاصرين من است ال  تلئ 
 األماكن, مما يضعف موقل م.

كما قام بعو تنود األفض  بحرق مواضل في دمشق أثناح الحصار لدفع ا  
 (م3399ه/596, وقد استمر الحصار إل  أن دخ  الشتاح فرفعوا الحصار عام )(1)لالستسالم
 الملئ وأحرق ,(2)وال الت والخيم األثتا  من حملل من يتمكنوا لم ما رحيل م عند وأحرقوا
 .(3), وعادوا إل  بالدهمحمالً  ثالثين كانت الظاهر الملئ لل أهداها خيمة األفض 

صاح  مصر مدينة  (4)وفي صراا أخر داخ  البيت األيوبي, هاتم الملئ الكام 
دمشق التي كانت للملئ الناصر داود بن المعظم عيس , حيث حاصر الكام  دمشق في 

م(, ون   البساتين وحرق الحصون والتصور حو  3119ه/مارس)رذار( 616)تماد  األول  
حراق بعو المواضل عند با  توما, وقام الناصر أيضًا  دمشق, واستجاا دخو  المدينة وا 

, وذلئ ألن تيش الكام  كان خاتون, وخانتاه الّجواويس (5)د الّدين, وخانتاهمدرسة أسبحرق 
 .(6)يتحصن ب ا, وفي ن اية األمر استسلم الناصر وسلم المدينة لعمل الكام 

م( هاتم الكام  مدينة 3111ه/أكتوبر)تشرين األو ( 615وفي ش ر )ربيل األو  
صاح  بصر  استول  عل  دمشق ورفو  (7)دمشق مرة أخر , ألن أخاه الصالأ إسماعي 

                                                           
 .160, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج453, ص4أبو شامة: الروضتين, ج (1)
 .161, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج454, ص4أبو شامة: الروضتين, ج (2)
 .301ص, 1ابن واص : ملرج, ج (3)
عام  بمصر ولد ,األيوبية الدولة سالجين من ,أبو المعالي أيو , بن محمد نب محمد: الكام  الملئ (4)

 سياستل وحسنتم, 3138ه/635عام  وفاتل بعد مستتال فتو ها المصرية, الديار أبوه وأعجاه م,3380ه/516
بالد  امتلئ ثم كيلا, وحصن ورمد والرقة وسروج والرها حران عل  فاستول  ملكل, نجاق توسيل إل  واتتل ,في ا
 .313-311ص, 11الذهبي: سير أعالم النبالح, ج ,م3118ه/615عام بدمشق وتوفي ,الشام

خانتاه: هو للظ فارسي معناه بيت وتمعل خوانق, أجلق عل  األماكن المعدة للاهاد وأتباا الجرق الصوفية  (5)
ومن في حكم م, وهذه األماكن كانت مؤللة من عدة اقسام وأتنحة خصص بعض ا للعبادة والبعو اآلخر 

 .358للجعام والنوم؛ الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص
 .14-11, ص45اريخ افسالم, جالذهبي: ت (6)
 أخيل وفاة بعد بدمشق تسلجن ,األيوبية الدولة ملوئ من ,أيو  بن محمد بن الخيش أبوالصالأ إسماعي :  (7)

 ,وملك ا دمشق مهات ثم بعلبئ, إل  إسماعي  ورح , حصار بعد منل فمخذها الكام  الملئ وتاحه ,شرفاأل
 بالخروج أمره وانت   ,ووالوه صالح م ثم دمشق من الخوارامية وأخرتتل للصليبيين, الشتيف قلعة بتسليمل وأترم
وقت  في التاهرة عام و  الملئ الصالأ نتم الدين رتا  بعو أسره , ثمأخيل ابن الناصر وفي ا حل  إل   تئا
 . 316-314ص, 11الذهبي: سير أعالم النبالح, جم؛ 3150ه/648
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النلاجين, فمحرق العتيبة تميع ا وما ب ا من خانات  تسليم ا لل, وقام الصالأ إسماعي  بإرسا 
لكي   يحتمي ب ا الكام  وتنوده, ومل ذلئ لم يستجل الصالأ إسماعي  موات ة  وأسواق,

 .(1)الكام  وسلم لل دمشق
 ثم خلو دمشق  في دمشق, فاست   وفاة الكام , لكن لم تتوقف أجماا الصالأ إسماعي  

ممن يحلظ ا, وليس في دمشق سو  الملئ الم يث عمر بن الملئ الصالأ, وأبوه بعيد عن 
دمشق, والملئ الم يث   يستجيل الدفاا عن المدينة وحده, فتام الصالأ إسماعي  بالتحالف مل 

م(, 3119بتمبر)أيلو (ه/ س611شيركوه صاح  حمص بمحاصرة دمشق في أواخر )صلر 
حاصروا التلعة وب ا الم يث عمر ونتبوا التلعة من ناحية با  اللرج , و (2)وا ستيالح علي ا

واحترقت دار الحديث وما هنالئ من  ,الم يث في برج هنالئ اواعتتلو ودخلوها وتسلموها 
 .(3)الحوانيت والدور حو  التلعة

تلئ الصراعات  (4)است   فلو  الخواراميةوفي خضم الصراعات داخ  البيت األيوبي,  
في محاو ت لتوسيل ممتلكات م عل  حسا  األيوبيين في الشام, فتاموا بمعما  ن   وتخري  

األبوا  التي في م( حيث قاموا بحرق 3140ه/618كبيرة في بالد الشام, ومن ا في عام )
 .(5)كلر جا بلدة وأحرقوا , وأخذوا ما قدروا عليل التر ,

م( أرس  الصالأ نتم الدين أيو  الخوارامية ومع م معين 3145ه/641عام )وفي 
, ودارت معارئ كبيرة بين الجرفين (6)ابن شيخ الشيوخ ألخذ دمشق من عمل الصالأ إسماعي 

, فنتد أن الخوارامية قاموا (7)في أو  ش ر محرم, أدت إل  حرق أماكن متعددة من كلي ما
, والصالأ امل ترا  خارج با  الص ير ومساتد كثيرةقصر حتاج وحكر السماق وتبحرق 

                                                           
, 1؛ ابن الورد : تاريخ, ج11, ص46؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج410, ص3أبو اللداح: المختصر, ج (1)

 .348, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج363ص
؛ جتوش, محمد: 331؛ عاشور, سعيد: األيوبيون والمماليئ, ص3809, ص4ابن العديم: ب ية الجل , ج (2)

 .156, صنتاريخ األيوبيي
 .354-351, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)
فلو  الخوارامية: هم بتايا الدولة الخوارامية, حيث استجاا تال  الدين منكبرتي إقامة الدولة الخوارامية   (4)

الثانية في أصل ان وأخذ في توسيل ممتلكاتل عل  حسا  الخالفة العباسية والدولة األيوبية؛ ابن األثير: الكام , 
 .335؛ ايان, حامد, الصراا السياسي, ص401, ص3أبو اللداح: المختصر, ج  ؛441, ص30ج
 .61؛ صيدم, فريد: ت اد السلجان الصالأ, ص506-505, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
 .366, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج35, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (6)
 .411, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج35, ص41ج الذهبي: تاريخ افسالم, (7)
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قصر والده العاد  وامتد الحريق في اقاق الرمان إل  العتبية فمحرقت  (1)توسقحرق إسماعي  أ
 .(2), حيث كان ك  من م يحرق األماكن التي يتحصن ب ا اآلخربمسرها

حيث كان يخش  لم يدم اعتماد الصالأ نتم الدين أيو  عل  الخوارامية في معاركل, 
من م  تلاق م مل عدوه الملئ الناصر داود, لذلئ شرا الصالأ أيو  في محاربت م للتضاح 

وهي للناصر  (4), وأرس  ابن شيخ الشيوخ فحارب م وأحرق مدينة السلج(3)علي م وعل  الناصر
 .(5)م(3146سبتمبر)أيلو (  33ه/644ربيل األخر  11وذلئ في )

 .البيزنطي الصراع اإلسالمي: ثانياً 
كان الروم البيانجيون أشد أعداح المسلمين حت  قدوم الصليبيين والم و  إل  العالم 

في التاريخ افسالمي, ألن ا  م مةتحت  العالقات افسالمية البيانجية مكانة افسالمي, لذلئ 
والذ  استمر دون انتجاا جوا   (6)الشامية تمث  صورة الصراا الحربي الجوي  عند الث ور

ش دت خالل ا منجتة الث ور معارئ كثيرة بين م, كما كانت ال تمات المتبادلة بين قرون, 
عل  المدن الشامية خاصة  نالجرفين تص  إل  عمق الدولتين, حيث تعددت هتمات البيانجيي

ري  وتدمير تلئ في امن الضعف والتشرذم والصراا الداخلي, مما كان لل أكبر األثر في تخ
 المناجق, وكانت الحرائق أحد مظاهر التخري  خال  ذلئ الصراا.

 :هجمات البيزنطيين على الثغور زمن العباسيين
ش دت منجتة الث ور العديد من هتمات البيانجيين, خاصة مل انش ا  الخالفة  

منجتة الث ور في العباسية بمشكالت ا الداخلية, وكان من هذه ال تمات, هتوم البيانجيين عل  

                                                           
توسق: للظ فارسي معر  معناه: التصر, أجلتل العر  عل  البروج العالية التي كانوا يرصدون من خالل ا  (1)

 .313حركة األفالئ؛ الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص
 .366, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج38, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (2)
 .15ابن العميد: اخبار ا يوبيين, ص (3)
 بلدة وهي من ا مرحلة عل  عتلون تنو  في الشرقي ال ور تب  في األردن تند من لجيلة بلدة السلج:ا (4)

   .330, ص4عش , جالتلتشند : صبأ األ؛ فواكلو  بساتين ذات رهلة عامرة
 .418, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج14, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (5)
الث ور الشامية: منجتة تتل في شما  بالد الشام وهي تاح من بالد الشام بعد إن فتح ا المسلمون من الروم  (6)

نما ك  مدينة قائمة بنلس ا ومن أش ر مد ن ا أيام عمر وعثمان رضي اهلل عن ما, والث ور   قصبل ل ا, وا 
 ,وبياس ,وال ارونية ,والكنيسة ؛وعين اربة, وأذنة والمصيصةوحصون ا )افسكندرونل, وجرسوس, وانجاكية, 

؛ ا صجخر : المسالئ 386؛ ابن تعلر: الخراج, ص 368, الخ...(؛ البالذر : فتو  البلدان, صونتابلس
 .114, ص3؛ ابن العديم: ب ية الجل , ج11والممالئ, ص
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, فسبوا عددًا كبيرًا من مائة ألف رت م( بتيش كبير من 904ه/ يونيو)حايران( 193)شعبان 
أغار م( 906ه/يوليو)تموا( 191, وفي )شوا  (1)في الحدث عدة أماكن أحرقواالمسلمين, و 

فمحرقوا  بيانجيون,ودخل ا ال الكثيروقت  من م  ,وقاتل م أهل ا فان اموا ,(2)قورسعل   بيانجيونال
 .(3)تامع ا وأخذوا من بتي في ا

وفي إحد  غارات المسلمين, قام والي الث ور رستم ب او الصائلة من ناحية جرسوس 
 ذ  حصن ثم دخ  عليل وأحرق أرو األرمينيحصن مليأ م(, وحاصر 933ه/199عام )
وسبوا عشرة  وأحرقوافمخربوا  (5)م( هاتم البيانجيون حموص943ه/110, وفي عام )(4)الكالا

ون بوها, وأحرقوا البلد قب   (7)م( هاتموا رأس عين941ه/111, وفي عام )(6)ر ف نسمة
 . (8)رحلي م عن ا

 :الصراع الحمداني البيزنطي
وكان ت اد الحمدانيين ضد هتمات البيانجيين,  اً منيع اً الدولة الحمدانية حصن شكلت

 وفي حل  امتاا ع د سيف الدولة, ذكر  هذه الدولةضد الروم من أبرا األعما  التي خلدت 

                                                           
 .411, ص6؛ ابن األثير: الكام , ج11, ص31؛ ابن التوا : المنتظم, ج656, ص5خ, جالجبر : تاري (1)

 حمراح تميعا تربت ا ألن الحمراح ل ا ويتا  الث ور من ومرعش وسميساج ملجية بين حصينة قلعةالحدث: 
 .111ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ تب  عل  وقلعت ا

ياقوت الحمو : ؛ باقية رثار وب ا خرا  اآلن وهي حل  نواحي من وكورة قديمة رثار ب ا أالية مدينة :قورس (2)
 .431ص ,4ج ,البلدان معتم

؛ ابن 81؛ ابن العبر : تاريخ, ص413, ص6؛ ابن األثير: الكام , ج664, ص5الجبر : تاريخ, ج (3)
 .445, ص1خلدون: تاريخ, ج

 .413, ص6؛ ابن األثير: الكام , ج16؛ الترجبي: صلة, ص615, ص5الجبر : تاريخ, ج (4)
؛ الكواك  مل الذ  الحصن بالرومية اسمل تلسير وقي  المصيصة قر  الث ور نواحي من :الكالا ذ  حصن

 . 165ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : 
 .114, ص1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ من أعما  حل  وهي عل  ستة فراسخ من حل  :حموص (5)
 .114, ص1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج68, ص14الذهبي: تاريخ افسالم, ج (6)
 نصيبين وبين وبين ا ودنيسر ونصيبين حران بين التايرة مدن من مش ورة كبيرة مدينة وهيرأس عين:  (7)

 رأس وفي فراسخ عشرة نحو بين ما أقر  دنيسر إل  وهي حران وبين بين ا ذلئ من وقري  فرسخا عشر خمسة
 ,البلدان معتمياقوت الحمو :  ؛ الخابور ن ر فتصير موضل في كل ا تتتمل صافية عتيبة كثيرة عيون عين
 .34ص ,1ج
 .91الصولي: أخبار الراضي, ص (8)
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مما دفع م إل  الرد  ,وكثرة غاواتل في عمق بالدهم بكثرة حروبل مل البيانجيين (1)الحمداني
 عل  تلئ ال اوات, ب ارات مضادة داخ  بالد الشام أدت إل  الكثير من التخري  والدمار.

أهل ا م( فتتلوا 951ه/143عام ) (2)ومن تلئ ال ارات هتوم البيانجيين عل  سروج
م( 956ه/سبتمبر)أيلو ( 145 تماد  اآلخرة, وفي )(4)وأحرقوا البلد, (3)وحرقوا مساتدها
أللًا وثمانمائة رت , وأحرقوا التر  التي حول ا, وسبوا  أهل ا , وقتلوا منهاتموا جرسوس

 .(6)وأسره الكثيروقتلل  همسيف الدولة إل  بالد, وذلئ تاح انتتامًا من دخو  (5)أهل ا
 ام( هاتم البيانجيون منجتة الث ور بتيادة نتلور, وقتلو 961ه/153وفي بداية عام )
الث ور الشامية, تتدموا  في وبعد هذا ا نتصار الذ  حتتل الروم , (7)وسبوا وأحرقوا عدة أماكن

فلما رأ  أه  عين اربة هذا وأن التيش وص  إل  أسوار  ,وقاموا بمحاصرت ا (8)نحو عين اربة
تلتوا عل  الجل  ار وأن   أم  من مساعدة تمتي م, المدينة وبدأ ينص  الدبابات وينت  السو 
فمتاب م إل  ذلئ لكنل شرج علي م أن   يحملوا مع م  من نتلور أن يسلموا إليل البلد باألمان

وأعج  نتلور أه  المدينة ليلة  , تلاق بين التانبين عل  ذلئوتم ا ,شيئًا من السال  و  يلسدوه
 ,تلور ألصحابل ن   المدينة إل  رخر الن ارنوفي الصبا  أجلق  ,كاملة للخروج من مناال م

التامل واألسواق, وهدم األسوار الحصينة, وقجل ما في المدينة من  بحرقوقام بعد ذلئ 
 .(9)مون بالعودة إلي امن النخي  حت    يلكر المسلو األشتار 

م( 961ه/ ديسمبر)كانون األو ( 153وكان ال توم األكبر للبيانجيين في )ذ  التعدة 
عل  عاصمة سيف الدولة ومركا حكمل مدينة حل , التي تعرضت ل توم كبير من نتلور في 

                                                           
اتتمل عنده  ,الدولة سيف الحسن, أبو الربعي, الت لبي حمدان بن اهلل عبد بن علي: الحمداني الدولة سيف (1)

وتوف  في  ,كثيرة الروم مل ووقائعل أخباره م,945ه/111الكثير من العلماح واألدباح, امتلئ حل  ودمشق عام 
 .389-381ص, 36الذهبي: سير أعالم النبالح, جم؛ 961ه/156حل  عام 

 .136ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ مضر ديار من حران من قريبة بلدة :سروج (2)
 .115, ص33؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج366ال مداني: تكملة, ص (3)
 .108, ص1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
, 15؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج151, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج301, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (5)

 .110, ص33؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج113ص
 .110, ص33ابن كثير: البداية والن اية, ج (6)
 .4164, ص30ابن العديم: ب ية الجل , ج (7)
؛ السمعاني: وهي بلدة من بالد التايرة مما يتر  الرها وحران, المصيصة قر  الث ور من :اربة عين (8)

 .316ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ 110, ص4األنسا , ج
 ؛ الحيار , مصجلي: ن اية الث ور الشامية, متا .113, ص15الذهبي: تاريخ افسالم, ج (9)
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ل تسعة , لكن استجاا نتلور اقتحام المدينة وأقام ب(1)غيا  سيف الدولة, فتات  أهل ا أشد قتا 
, (3), وحرق قصر سيف الدولة(2)أيام, وقام تنوده بن   المدينة  وأسر وقت  الكثير من أهل ا

, حت  عندما رح  حرق ك  ال نائم التي لم (5)وأكثر دور المدينة, واألسواق (4)والمستد التامل
ضعاف قدرت م عل  غاو األراضي  يستجيل حمل ا, رغبة في كسر شوكة الحمدانيين وا 

 .(6)البيانجية
الكثيلة عل  ما تبت  بميد   البيانجيين, بدأت حمالت (م961هـ/ 151عام)في و 

, وخاضوا معارئ عديدة مل أه  الث ور, ون بوا وقتلوا المسلمين من منجتة الث ور الشامية
ب دف  (9)وجرجوس (8)وأذنة (7)المصيصةالكثير من م, وأحرقوا ك  المناجق المحيجة بمدن 

 .(10)خضاع اإضعاف ا وا  
وباللع  ستجت تلئ المدن في يد نتلور, واستجاا ا ستيالح علي ا عام  

قلة األقوات وال الح وانتشار الوباح بين , بسب  أهل ا أكثر هترهام( بعد أن 965ه/154)
 صعد عل  منبرها , و جرسوس, رخر معاق  المسلمين في منجتة الث ور الشامية, ودخ  الناس
 المتدس بيت منبر عل  أنا ب    فتا  جرسوس منبر عل  قالوا أنا أين الروم معشر يا وقا 

                                                           
؛ 111, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج340, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج383ال مداني: تكملة, ص (1)

 . 110, ص3؛ أبو اللداح: المختصر, ج83, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج
, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج114, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج343, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (2)

 .103, ص3؛ ابن ت ر  برد : مرد اللجافة, ج11لداح: اليواقيت, ص؛ أبو ال81ص
, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج340, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج383ال مداني: تكملة, ص (3)

 . 11؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص83ص
لحلبي: األعالق ؛ عا الدين ا81, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج114, ص1ابن األثير: الكام , ج (4)

 . 14؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص31, ص3الخجيرة, ج
 .14؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص81, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
؛ 114, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج343, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج383ال مداني: تكملة, ص (6)

 .103, ص3رد : مرد اللجافة, ج؛  ابن ت ر  ب110, ص3أبو اللداح: المختصر, ج
 وب ا جرسوس تتار  الروم وبالد أنجاكية بين الشام ث ور من تيحان شاج ح عل  مدينة وهي :المصيصة (7)

 .345ص ,5ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ أبوا  وخمسة سور ذات وكانت تيحان يستي ا كثيرة بساتين
  .311ص ,3ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ المصيصة قر  الث ور من بلد :أذنة (8)
  .10ص ,4ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛  وعكا المرق  قر  البحر عل  مشرفة بالشام بلد :جرجوس (9)
؛ ابن كثير: البداية والن اية, 181, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج355, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (10)
 .151, ص33ج
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وأحرق  وتع  تامل جرسوس اصجبالً , المتدس بيت من تمنعكم كانت التي البلدة وهذه
 , في إشارة إل  ن اية حكم المسلمين لتلئ البالد.(1)المنبر

من الث ور الشامية, بدأت غاراتل عل  مناجق في العمق الشامي,  وبعد أن انت   نتلور
م( 961ه/151, وفي ن اية عام )(3)م( وحرق ربض ا965ه/155عام ) (2)فتوتل إل  منبج

, (4)وسار إل  كلر جا  وشيار, تامع ا وأكثر دورها حرقوأهاتم معرة النعمان ودخل ا, 
,  افوتد أهل ا قد انتتلوا عن ا فمحرق إل  حمصفلع  كذلئ, ثم  (5)وأحرق تامع ا, ثم إل  حماة

وكان  (6)ووص  إل  غرقة فلتح ا وأسر أهل ا, ثم نلذ إل  جرابلسوقت  الكثير من الناس, وأسر 
وأما التر  فال , (7), ومن ا إل  الالذقيةدخل اأهل ا قد أحرقوا ربض ا, فانصرف إل  تبلة ف

رة بيسرية ك نتلورر وسيَّ , (8)ين المدن الشاميةأثناح مسيره ب يحص  عدد ما أخر  من ا وأحرق
وأقام في الشام ش رين يتصد  ,(10)وعادوا , ون بوا وسبوا وأحرقوا(9)كلر توثاإل  التايرة, فبل وا 

كانوا ي يرون عل  األعرا  أ  موضل شاح ويخر  ما شاح و  يمنعل أحد إ  أن بعو 
                                                           

؛ 181, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج361, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج390ال مداني: تكملة, ص (1)
 .164, ص3؛ ابن الورد : تاريخ, ج39, ص16الذهبي: تاريخ افسالم, ج

 مبني سور علي ا كان األرو من فضاح في واسعة وأرااق كثيرة خيرات ذات واسعة كبيرة مدينة وهي :منبج (2)
 ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ فراسخ عشرة حل  وبين وبين ا فراسخ ثالثة اللرات وبين بين ا كممح بالحتارة

 .105ص ,5ج
 .14, ص16الذهبي: تاريخ افسالم, ج (3)
 قنجرة عليل األردن ن ر وسج ا في يوم حماة وبين بين ا المعرة قر  بالشام كورة عل  تشتم  قلعة :شيار (4)

 ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ قديمة وهي حمص كورة في تعد لبنان تب  من أولل المدينة وسج في
 .181ص

 محكم سور ب ا يحيج األسواق حللة الرقعة واسعة األسعار رخيصة الخيرات كثيرة عظيمة كبيرة مدينة :ةحما (5)
 وفي ,بالعاصي المعروف ن رها عل  مشرف ملرد وتامل كثيرة أسواق فيل تداً  كبير حاضر السور وبظاهر
تتان حصن ا في عتيبة عظيمة قلعة المدينة جرف  دمشق وبين وبين ا يوم نصف شيار وبين وبين ا عمارت ا وا 
 .100ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ أيام أربعة حل  وبين وبين ا أيام خمسة

والمسافة من دمشق إل  جرابلس , مكان ك  من المراك  تتدم لي اإ الشامعل  ساح   مينا وهي :جرابلس (6)
 .469ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ 98ص, 3ج ,الشام فتو الواقد :  ثالثة أيام؛

 .11, ص16؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج91, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
 .11؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص91, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (8)
 سورها مدينة وهي , قديم حصن ول ا , غنم بن عياو فتح ا , ربيعة ديار من نصيبين كور من:  توثا كلر (9)

 .499: الروو المعجار, صالحمير  ؛ عذبة وربار المدينة عن خارج ن ر وب ا , منبر وب ا لبن
 .396, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (10)
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 (2)م( فتأ أنجاكية969أكتوبر)تشرين األو (  18/ 158ذ  الحتة  31, وفي )(1)أجراف م
 .(3)وحرق ا أيضاً 

ومن الواضأ هنا كمية الحرق والتخري  الكبيرة في ك  المناجق التي دخل ا, ب دف 
تحتيق أكبر قدر من الخسائر لتظ  تلئ المناجق ضعيلة ومن كة وغير قادرة عل  رد هتماتل, 

ا نالحظ است داف المساتد بالحرق والتخري , خاصة مل انعدام أ  متاومة من الحمدانيين, كم
 في إشارة إل  الدوافل الدينية لتلئ ال تمات.

 :الصراع الفاطمي البيزنطي
في وقت ظ ور اللاجميين, كان الحمدانيون في حالة سيئة, فلم يستجيعوا أن يدافعوا 

الوصو  إل  عن ث ور افسالم كما يت , بسب  التنااا فيما بين م, ولم يستجل اللاجميون 
البيانجيين, لوتود الحمدانيين في شما  الشام, والترامجة في تنو  الشام, واست   البيانجيون 

 .(4)تلئ األوضاا وصالوا وتالوا في بالد الشام
 واودخلم( استجاعوا هايمة أفتكين, 818ه/مايو)أيار( 164حيث إن م في )رمضان 

بعلبئ في أعما  , وانتشرت خيل م وسراياهم وأحرقوا بعلبئ, فمخذوا من ا ومما حول ا سلبًا كثيرًا,
, فمخذ الناس عليم المضايق, ومنعوهم من الدخو  (5)يالابدان, وامتدوا إل  يوالبتاا تحرق وتسب

م( هاتم 981أكتوبر)تشرين األو (  19ه/111 تماد  األول  39, وفي )(6)إل  الواد 
وا, وحرقوا التامل ومواضل كثيرة في وسب وا بنف, فامتنل أهل ا, ما ً  ونيريدالبيانجيون حمص 

 .(7)المدينة, كما احترق الكثير من الناس في تلئ الحرائق

                                                           
 .131, ص1ابن األثير: الكام , ج (1)
 حسنة مدينة وهي ,البحر ساح  عل  عل  أجراف بالد الشام, وتتل عظيمة مدينة , الياح بتخليف :نجاكيةأ (2)

 .18: الروو المعجار, صالحمير  ؛ وخارتاً  داخالً  من ا أناه دمشق بعد ليس البتعة كريمة الموضل
 .18؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص95, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
؛ عبد المنعم, 119؛ العباد , أحمد: في التاريخ العباسي واللاجمي, ص131, ص1ابن األثير: الكام , ج (4)

 .338ماتد: ظ ور الخالفة اللاجمية, ص
 ,البلدان معتمياقوت الحمو : البرد ؛  ن ر خرجي من ا وبعلبئ دمشق بين معروفة مش ورة كورة :الابداني (5)
 .310ص ,1ج
 .113, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (6)
؛ أبو اللداح: اليواقيت, 301, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج39-38, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (7)

 .159, ص3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج13ص
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الحمداني,  الدولة سعد وفاةلكن الموات ة المباشرة بين اللاجميين والبيانجيين بدأت بعد 
 ت اف, الم ربي الحسن يأب الواير حيث قرر العايا اللاجمي ا ستيالح عل  حل  بتشتيل من

 إل  وص  فلما منتوتكين بتيادة حل  إل  رهسيَّ  دينار مليون من أكثر عليل أنلق كثيلاً  تيشاً 
 ,(1)متات  ألف ثالثين اهاح ومعل حل  إل  رح  ثم مدة ب ا فمقام ,وقوادها أهل ا تلتاه دمشق
 البيانجي راجوربافمب ,لؤلؤ ومو ه (2)اللضائ  أبو اتص  اللاجمي النلوذ موات ة أت  ومن
 أنجاكية بين ديدحال تسرب ونا  تيشل, في فسار ,أنجاكية عل  واليل البرتي إل  فبعث ,باسي 
 . (3)وحل 

 ونا  ,حل  حصار وترئ البيانجيين بموات ة عليل فمشاروا لادتق منتوتكين استشار
 ودخ  ,هايمت م من وتمكن ,اللضائ  بمبي اتتماع م قب  البيانجيين وباغت مشورت م عل 

حراق ا وما حول ا, بن ب ا وقام م(,993ه/183عام ) أنجاكية منتوتكين  اللضائ  أبو فمنلذ وا 
 منتوتكين عاد ثم ,اللاجمي بالتيش رارلإلض الباقي وأحرق, حل  إل  ال ال  فنت  تنده

 .(4)حل  لحصار
 , حل  بداخ  عندهم األقوات وعدمت بحل  اللضائ  وأبي لؤلؤ عل  الحصار واشتد

 أخذت أنجاكية أخذت ومت  أنجاكية أخذت حل  أخذت مت " :لل وقالوا ثانياً  الروم ملئ فكاتبوا
 من بلد ك  من وتبعل ألف مائة في بنلسل سار ذلئ الروم ملئ سمل فلما, (5)"قسجنجينية

 بيني تامل افسالم إن يتو  منتوتكين إل  لؤلؤ أرس  البالد من قر  فلما ,(6)عسكره معاملتل
 تواسيس تاحت ثم ,(7)ألنلسكم فخذوا بتنوده الروم ملئ وافاكم وقد لكم ناصأ وأنا وبينئ

                                                           
 .115, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج11, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)
 أبيل وفاة بعد ولي, حل  في الحمدانية الدولة ملوئ من الحمداني, علي بن يفشر  بن سعيد: اللضائ  أبو (2)

عام  بحل  مسموماً  مات, دخ  في نااا مل اللاجميين, و الدولة سعيد ولت  م,993ه/183عام  الدولة سعد
 .309, 305, ص3م؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج3001ه/191

, 1؛ ابن األثير: الكام , ج11, ص3التالنسي: تاريخ, ج؛ ابن 311أبو شتاا: ذي  تتار  ا مم, ص (3)
 . 305, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج455ص

؛ ابن العديم: ابدة الحل , 456, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج18-11, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 .115, ص4ابن خلدون: تاريخ, ج ؛306, ص3ج
 .310, ص4ن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج؛ اب456, ص1ابن األثير: الكام , ج (5)
فتج؛ اتعاظ  ن أللاً و أربع. وذكر المتريا  أن عدد تنود الروم 310, ص4ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج (6)

 .185, ص3الحنلا, ج
 .310, ص4ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج (7)
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التي حوانيت البيوت و الو , (1)واألسواق الخاائن منتوتكين فمحرق ذلئ بمث  فمخبروه منتوتكين
 ربيل األو في) دمشق إل  أثتالل وبعث من اماً  وول  ,ثناح حصار حل أبناها عسكره  كان 
ومن المؤكد أن قيام منتوتكين بالحرق كان من أت  أن    ,(2)م(995ه/ابري )نيسان( 185

 يستليد خصومل من ما بناه.
وص  ملئ الروم فنا  عل  با  حل  وخرج إليل وبعد انسحا  منتوتكين إل  دمشق, 

ون ب ا وسار  حمص وشيار فدخ إل  الشام  ثم سار هو ,أبو اللضائ  ولؤلؤ وعادا إل  حل 
س من ا عاد إل  يئفلما  ,يوماً  أكثر من أربعينإل  جرابلس فناال ا فامتنعت عليل وأقام علي ا 

  .(3)هبالد
م(, استمرت 998يوليو)تموا(  1ه/188رت   9وفي أوائ  ع د الحاكم بممر اهلل )

مة الخصومة بين اللاجميين والبيانجيين, واستجاا اللاجميون بتيادة تيش بن الصمصا
, ورد البيانجيون بعد ذلئ بعام (5)وحرق ا (4)ا نتصار عل  تيوش البيانجيين, ودخو  مرعش

م( ب توم عل  الشام, حيث هاتموا مدينة 999ه/ نوفمبر)تشرين الثاني( 189في )ذ  الحتة 
 .(6)ب ا عدة أماكن وأحرقواوسبوا أهل ا حمص 

ستمر ال دوح بين الجرفين لمدة جويلة ثم وقًّل الحاكم بممر اهلل هدنة مل البيانجيين, وا
البيانجي  نش ا  ك  من ما بشئونل الداخلية, لكن عل  إثر خالف بين المستنصر وافمبراجور 

م(, تتدد الصراا بين م, وهاتم المستنصر حصن قسجو , وحاصر قلعة 3055ه/441عام )
أحرقوا التلعة  وا؛ فلما رحل  اعن وااألمان عل  أن يرحل أهل ا بالمتانيق, فجل  ورماها (7)أفامية

 .(8)نجاكيةأحت  وص   ,وان اموا, فلحت م وقتل م, وأجلم النار من التلعة, وأغار عل  البالد
                                                           

اتعاظ  ؛ المتريا :310, ص4؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج456, ص1ابن األثير: الكام , ج (1)
 .186, ص3الحنلا, ج

 .186, ص3اتعاظ الحنلا, ج المتريا : (2)
 ؛ المتريا :313-310, ص4؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج456, ص1ابن األثير: الكام , ج (3)

 .186, ص3اتعاظ الحنلا, ج
 يعرف سور عليل حصن وسج ا وفي وخندق سوران ل ا الروم وبالد الشام بين الث ور في مدينة :مرعش (4)

 .301ص ,5ج ,البلدان معتمياقوت الحمو :  ؛ بال ارونية يعرف ربو وب ا بالمرواني
 .39, ص1اتعاظ الحنلا, ج المتريا : (5)
 .11, ص1المصدر نلسل, ج (6)
 ,3ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ حمص كور من وكورة الشام سواح  من حصينة مدينة :أفامية (7)

 .111ص
 .110, ص1اتعاظ الحنلا, ج المتريا : (8)
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وبعد ذلئ خرتت مناجق شما  الشام عن سيجرة اللاجميين, وظ  البيانجيون 
م, ومن ا مسيجرين عل  منجتة الث ور الشامية, يشنون ال ارات من وقت آلخر داخ  بالد الشا

, وأحرقوها, (1)مريمين العتبةم( حيث هاتموا 3061ه/أكتوبر)تشرين األو ( 454في )شوا  
ل وأحرق ما بين, (3)ملئ الروم ث ر منبج وأحرقل م( دخ 3069ه/461وفي عام ), (2)ون بوها
وخاف أه  حل  خوفًا , , وقت  رتال م, وسب  نساحهممن الضياا والتر  د الرومبال وبين
, وفي عام (4)إل  بالده من معل توعًا فرتل ف لئ افمدادات عن م, ثم انتجعت شديداً 

 .(6)وأحرقوا بعض ا, وقتلوا من قدروا عليل (5)م( هاتموا معرة مصرين3013ه/464)
وبذلئ تكون قد انت ت مرحلة الصراا افسالمي البيانجي بالعديد من الحرائق وكثير 

الشامية, واألتااح الشمالية من بالد الشام, لتبدأ بعد ذلئ  من الخرا  والتدمير في منجتة الث ور
مرحلة أخر  أكثر قسوة وأشد ضراوة حيث يعم الحريق والخرا  والتدمير ك  أنحاح بالد الشام 

 مل قدوم الصليبين إل  بالد الشام.
 .الصراع اإلسالمي الصليبي: ثالثاً 

لتدمير, وتلبت التد  والتحج لتد بعثت الحرو  الصليبية الرع  واللاا والتخري  وا
أينما حلت, سيما البالد الشامية, وكانت الحرائق إحد  تلئ الجرق التي استخدم ا المتحاربون 

الدفاعية والمعدات ال تومية, خاصة وأن  تفي التدمير والتخري , والتضاح عل  ا ستحكاما
مرة, لذلئ سنتجرق إل  مدة الحرو  الصليبية كانت مليئة بالمعارئ الجاحنة وال اوات المد

 الحرائق التي حدثت نتيتة هذا الصراا مل توضيأ األسبا  التي تتف وراح ك  حريق. 
 :الصراع اإلسالمي الصليبي زمن الفاطميين والسالجقة

 حكم تحت مستتلة إمارة تتريباً  كبيرة مدينة ك  كانتعندما دخ  الصليبيون بالد الشام 
المتبادلة بين  والشئ الحتد مشاعر وكانت ,السالتتة األترائ أو , تابل لللاجميينعربي حاكم

                                                           
  .339, ص5ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛ مش ورةال حل  قر  من العتبة: مريمين (1)
 .361, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .64ص, 3ابن التالنسي: تاريخ, ج (3)
 .99, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج336, ص36ابن األثير: الكام , ج (4)
 خمسة نحو بين ما أعمال ا ومن حل  بنواحي وكورة بليدة وهي ,الراح وتشديد وثانيل أولل بلتأ :مصرين معرة (5)

  .355, ص5ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛  فراسخ
 .380, ص3جابن العديم: ابدة الحل ,  (6)
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 التو  هذه تنافر سب  الذ  والعسكر  السياسي العداح في سبباً  الص يرة السياسية الكيانات هذه
 .(1)الصليبي ال او موات ة في توحدها وعدم

محرم  14فكانت معرة النعمان من أوائ  المدن الشامية ستوجًا في أيد  الصليبين في )
لف رت  وامرأة أأكثر من عشرين م(, فتتلوا في ا 3098ديسمبر)كانون األو (  13ه/491
النيران في عدة  ا, وأشعلو (2)وكسروا المنابر اودوره اوهدموا سور البلد وأحرقوا مساتده, وصبي

ق الدخان مل استخدام األبخرة الكبريتية فتبار المسلمين المختبئين في مواضل لكي تجل
 .(3)الم ارات عل  الخروج, ون ب م وقتل م

واستمر تتدم الصليبين في بالد الشام يتتلون ويدمرون ويمخذون المدن, حت  وصلوا 
ا كانت هذه المدينة من أمنل الحصون في العصور الوسج , واهتم حكام مدينة التدس, و 

صالح ا, فكانت الخنادق تحيج ب ا من ت ات ا في الشرق والتنو   تميعًا بتعمير أسوارها وا 
وال ر , سو  الجرف التنوبي ال ربي, حيث يتجع ا التب , ل ذا لم يتيسر ال توم عل  المدينة 

, وأسندوا الساللم (5), وباللع  فتد نص  الصليبيون األبراج الخشبية(4)إ  من هذا الجرف
الخشبية عل  أسوار التدس  قتحام ا, في المتاب  فإن أه  التدس اادوا في تحصين المدينة 

 .(6)وشددوا الحراسة عل  األبراج والتالا خاصة أثناح اللي 
م( قام الصليبيون بمحاولة 3099يوليو)تموا(  31ه/491شعبان  13وفي يوم )

, والمتاومة العنيلة التي أبداها (7)لساللم قتحام المدينة, لكن هتوم م باح باللش , بسب  قلة ا
, كما (8)أهالي المدينة, حيث استجاعوا حرق أحد األبراج الذ  كان ببا  ص يون وقتلوا من فيل

, لكن بعد يومين تمكن الصليبيون من دخو  (9)احترقت الكثير من المعدات العسكرية للصليبيين

                                                           
 .99-98عبده, قاسم: ماهية الحرو  الصليبية, ص (1)
 .145-144, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .141ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (3)
 .31شاهين, رياو: أوضاا الي ود, ص (4)
, 3خ, ج؛ ابن التالنسي, تاري131؛ توديبود: تاريخ الرحلة, ص181ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (5)

 .83ص
 .369-361مت و : يوميات, ص (6)
 .11الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص؛ 335مت و : أعما  اللرنتة, ص (7)
 .39, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج91؛ الرهاو  مت و : الحملتين, ص136توديبود: تاريخ الرحلة, ص (8)
 .194ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (9)
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وا النيران عل  تحصينات المسلمين مما أد  , بعد أن أجلت(1)يوماً  18التدس, بعد حصار دام 
, وارتكبوا في ا (2)لحرق ا وابتعاد المدافعين عن السور, وتمكن الصليبيون من الدخو  إل  المدينة

, من م تماعة (3)را  في ا من الش داح ما يايد عل  السبعين ألف شخصمتاار دموية بشعة, 
دهم ممن فارق األوجان وتاور بذلئ الموضل كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائ م وعبادهم واها

, وكانت التثث واألشالح والدماح من الكثرة أن وصلت الدماح إل  قوائم خيو  (4)الشريف
, وقام الصليبيون بعد ذلئ بجر  تثث المسلمين خارج التدس لحرق ا خشية انتشار (5)الصليبين

ثث المسلمين أن ا حاذت البيوت األوبئة, ولشدة النتن المتصاعد من ا وبلغ من كثرة عدد ت
, لكن الحرق لم يتوقف عل  التثث فتج, فتد قام الصليبيون أيضًا بتعذي  بعو (6)ارتلاعاً 

, كما أن الي ود لم يسلموا من التت , (7)المسلمين وحرق م أحياح حت  الموت في النار الملت بة
أحرقوا ما كان ببيت , وكذلئ (8)حيث أحرق الصليبيون حي م بما فيل الكنيس الذ  تتمعوا فيل

 .(9)المتدس من المصاحف والكت 
وعندما علم األفض  اللاجمي باحف الصليبيين إل  بيت المتدس, حشد العساكر وخرج 

رمضان  34, ووصل ا في )(10)إلي م, ليحو  دون استيالئ م علي ا, وسار إل  عستالن
 .(11)الصليبيين للتدسم( بعد عشرين يومًا من احتال  3099أغسجس)ر (  4ه/491

فمعادوا الرسو  وأرس  األفض  إل  الصليبيين يوبخ م وينكر علي م ما فعلوا ويت ددهم, 
, وحشدوا تنودهم من المناجق كافة, وساروا إل  عستالن لكي يمخذوا األفض  عل  بالتوا 

                                                           
 .139؛ توديبود: تاريخ الرحلة, ص16ل: تاريخ الحملة, صالشارتر , فوشي (1)
 .195ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (2)
 .39, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج136توديبود: تاريخ الرحلة, ص (3)
 .39, ص9ابن األثير: الكام , ج (4)
 .111أتو: المدينتان, ص (5)
 .15فوشيل: تاريخ الحملة, صالشارتر , ؛ 310-339مت و : أعما  اللرنتة, ص (6)
 .116؛ توستاف لوبون: حضارة العر , ص195ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (7)
. الحرير , سيد: األخبار 39, ص14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج83, ص3ابن التالنسي, تاريخ, ج (8)

 .41السنية, ص
 .11, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (9)
, 5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج86, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج13, ص9 , جابن األثير: الكام (10)

 .349ص
Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p302. 

 .349, ص5ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج (11)
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ا إل  عستالن , وباللع  وصلو (2), بعد أن علموا بنيتل التوتل للتدس وقتا  الصليبيين(1)حين غرة
, (4) م(3099أغسجس)ر (  31ه/491رمضان  11يوم ) (3)في غللة من األفض  وتنوده

فاستتروا بشتر التميا وكان ومض  تماعة من المن امين  ,(5)دخ  عستالنو ان ام األفض  ف
وعاد , منل بعو الشتر حت  هلئ من فيل وقتلوا من خرج الصليبيينفمحرق  هنائ كثيراً 

, تاركًا سكان مدينة عستالن دون حماية من التيش (6)ل إل  مصراألفض  في خواص
عستالن وضايتوها فبذ  ل م أهل ا عشرين ألف دينار ثم عادوا  الصليبيون وحاصر ,(7)الصليبي

 .(8)إل  التدس
م( دخ  الصليبيون بتيادة بلدوين األو  قيسارية 3303ه/مايو)أيار( 494وفي )رت  

, ومتاومة شديدة من (10)بعد حصار دام خمسة عشر يوماً  (9)بمساعدة من األسجو  التنو 
, كما (11)أهل ا, وانتتامًا من أهل ا, ارتكبوا مذبحة بشعة ضد سكان المدينة, ون بوا ك  ما في ا

قاموا بحرق تثث الموت , وذلئ للتخلص من رائحة التثث المنتنة, والحصو  عل  الدنانير 
, وهنائ من ير  أن الصليبيين كانوا (12)علي ا الصليبيونالذهبية التي ابتلعوها كي   يستولي 

يمملون من وراح ذلئ أن يلتوا في قلو  المسلمين الرع , فيبادروا إل  اللرار من بالدهم ويتركوا 

                                                           
 .81ص ؛ حبشي, حسن: الحر  الصليبية األول ,13, ص9ابن األثير: الكام , ج (1)
 .111توديبود: تاريخ الرحلة, ص (2)
 .13, ص9ابن األثير: الكام , ج (3)
 . 159؛ سمي : فن الحر , ص141توديبود: تاريخ الرحلة, ص (4)
 .13, ص9ابن األثير: الكام , ج (5)
, 5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج86, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج13, ص9ابن األثير: الكام , ج (6)

 .349ص
(7)                  Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p303. 
 .86, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج13, ص9ابن األثير: الكام , ج (8)
 من وكانت ميالً  ثالثون يافا وبين بين ا ,وحصينة عظيمة كبيرة البحر ساح  عل  بالشام مدينة:  قيسارية (9)

 .486ص, المعجار الروو؛ الحمير :  فراسخ ثمانية وبين ا وبين صور فلسجين, مدن أمنل
 .16, صة؛ فنئ, هارولد: تمسيس ا مارات الالتيني335-334الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (10)
 .41, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج335-334الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (11)
 .335-334تاريخ الحملة, ص الشارتر , فوشيل:(12)

Albert d, Aix, Historia  Hierosolymitana, p 542. 
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أراضي م, وبذلئ يتمكن الصليبيون من ا ستيالح عل  المايد من األراضي العربية الالامة 
 .(1) ستيجان م

ليبيين ا ستيالح عل  مدن الساح  الشامي التي مااالت مل وخال  محاو ت الص
 تماد  اآلخرةفي ) (2)اللاجميين, قام الصليبيون بتيادة بلدوين األو  بحصار مدينة عكا

م(, ونصبوا علي ا المنتنيتات واألبراج, لكن المتاومة التوية من 3301ه/مارس)رذار( 496
منتنيتات م وأبرات م فمحرقوها وأحرقوا يث هاتموا أه  المدينة حالت دون ستوج ا في أيدي م, ح

مصر إل  عستالن العساكر اللاجمية من , وفي رت  من العام نلسل خرتت (3)سلن م أيضاً 
فسار إلي م في  بلدوين األو فسمل ب م  ,ليمنعوا اللرنج عما بتي في أيدي م من البالد الشامية

بلدوين وان ام  (4)وكثر التت  في م الصليبيونن وان ام و ر المسلمصتناوقاتل م ف ,سبعمائة فارس
 . (5)ولحتت النار بعو تسدهالتص   فمحرق ,تص ال بين فاختل   األو 

وفي شما  بالد الشام كانت هنائ محاو ت للصليبيين للرو نلوذهم ف اتموا المناجق 
 ذ  الحتة 39), وفي (6)م(3301ه/496المحيجة بمدينة حل  وأحرقوها أكثر من مرة عام )

الحصن صاح  جرابلس  (7)م( هاتم فخر الملئ ابن عمار3304سبتمبر)أيلو (  31ه/491
وأخر   لون   ما فيل وأحرقفتت  من بل  الصليبيون بالتر  من جرابلس لمحاصرت ا,الذ  بناه 

                                                           
 .11التند , تمعة: ا ستيجان الصليبي, ص (1)
 ويلتتي ب ا ب ا ميناح نشيج تتاريًا, ,يومان جبرية وبين بين ا واسعة الشام ث ور من كبيرة, مدينة:  عكَّا (2)
, المعجار الرووالحمير :  ؛بالاحام ت ص وشوارع ا سكك او  , اآلفاق تميل من والنصار  المسلمين تتارال

 .430ص
, 5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج56, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج310الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (3)

 .134ص
؛ الذهبي: تاريخ افسالم, 56, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج316الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (4)
 .316, ص1؛ رنسيمان: تاريخ الحرو  الصليبية, ج44, ص14ج
 ؛44, ص14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج56, ص9ابن األثير: الكام , ج (5)
 .141, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
قداماً  شتاعة الامان وأفراد  الرتا دهاة من كان جرابلس صاح  :عمار ابن (7)  بلده ابتلي ,وحاماً  ورأياً  وا 

 األجراف ملوئ ويراس  علي م ويستظ ر العدو في وينكي يتاوم م وهو ,أعوام خمسة الصليبيين بحصار
 في التدبير حسن وكان مرات الروم صاح  راس  وقد ,أحد ينتده ولم أنلس م في حائرون وهم بال دايا ويتحل م
 وجلل البحر في فرك  أبجالل وكلت رتالل تلانت حت  وصيلاً  شتاحً  وبحراً  براً  والمخادعة المكيدة تيد الحصار

 .133ص ,39ج ,النبالح أعالم سيرالذهبي: ؛ منل جرابلس وأخذت دمشق قدم حت 
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, (1)وعاد إل  جرابلس , كما أحرق الربو المحيج بل,الشيح الكثيرو وأخذ منل السال  والما  
 (2)بحرق حصن رفنية (م3305ابري )نيسان(  ه/498في )شعبان  ظ ير الدين أتابئكما قام 

 .(3)وهو من حصون الصليبيين التديدة التي أقاموها في الشام
م( حاصر 3333نوفمبر)تشرين الثاني(  19/ 505تماد  األول   15وفي )

سور المدينة, من أت  , ونصبوا ثالثة أبراج من الخش  عل  (4)الصليبيون مدينة صور
اقتحام ا ورمي ا بالنيران, لكن أه  صور كانوا يوات ون ك  حي  الصليبيين بحي  أقو , 

, ويرو  ابن األثير براعة أه  المدينة (5)واستجاعوا حرق األبراج, ودحر الصليبيين عن المدينة
ملئ األعا فمحضر وكانت صور لآلمر بمحكام اهلل العلو  ونائبل ب ا عا الفي حرق األبراج:" 

فتام شيخ من أه  جرابلس وضمن أه  البلد واستشارهم في حيلة يدفعون ب ا شر األبراج عن م 
عل  نلسل إحراق ا وأخذ معل ألف رت  بالسال  التام ومل ك  رت  من م حامة حج  فتاتلوا 

نار ثم خاف اللرنج إل  أن وصلوا البرج الملتصق بالمدينة فملت  الحج  من ت اتل وألت  فيل ال
أن يشت   اللرنج الذين في البرج بإجلاح النار ويتخلصوا فرماهم بتر  كان قد أعدها مملوحة 
من العذرة فلما ستجت علي م اشت لوا ب ا وبما نال م من سوح الرائحة والتلويث فتمكنت النار منل 

ثم أخذ سال  العن   (6)وأخذ منل المسلمون ما قدروا عليل بالكاللي  ف لئ ك  من بل إ  التلي 

                                                           
, 14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج95, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج81, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)

 .164, ص1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 11ص
 ؛الشام سواح  من جرابلس عند بلدة رفنية وقي  ,تدمر رفنية ل ا يتا  حمص أعما  من ومدينة كورة :رفنية (2)

؛ ابن ناصر الدين: توضيأ 11, ص1؛ ابن األثير: اللبا , ج55, ص1ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج
 .100, ص4المشتبل, ج

 .89, ص3تاريخ, جابن التالنسي:  (3)
 ب ا ,تتل في تنو  لبنان في منتصف المسافة بين صيدا وعكا مدينة عل  ساح  البحر المتوسج,: صور (4)

 أحدهما بابان ول ا الحصانة, في المث  ب ا ويضر  حصينة وهي السلجان, مراك  تخرج ومن ا عة,االصن دار
 ثالثة ولوج بعد إليل يلض  البر في فالذ  , واحدة ت ة من إ  البحر ب ا يحيجو  البحر, في واآلخر البر في

 وضعاً  أعت  البحرية البالد في ليس ميناح إل  متدرين برتين بين مدخ  هو البحر في والذ  , أربعة أو أبوا 
 .169: الروو المعجار, صالحمير  ؛ توان  ثالثة من المدينة سور ب ا يحيج , من ا

 .344, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج350ص, فوشيل: تاريخ الحملة, الشارتر  (5)
؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية رلة حديدية معوتة الرأس ينش  ب ا الشيح أو يعلقالكاللي :  (6)

 .3949, ص1المعاصرة, ج
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ان والكبريت ورماهم بسبعين سلة لافت والكتاالذ  قد ستاه بالنلج و الكبار وترئ في ا الحج  
 .(1)"حرق البرتين اآلخرينأو 

صاح  دمشق تخليف الحصار  (2)وأثناح حصار صور من الصليبيين حاو  ج تكين
من مكان, ومن ا غارة  عل  أه  صور, فتام ب ارات متعددة عل  أعما  الصليبيين في أكثر

عل   وأحرق نحو عشرين مركباً , حيث قت  تماعة من الصليبيين (3)عل  مدينة صيدا
, وأمام المتاومة الشديدة من أه  صور وهتمات ج تكين, اضجر الصليبيون إل  (4)الساح 

التي وأحرقوا كثيرًا من المراك   وأحرقوا البيوت التي كانوا قد عمروها لسكناهمالرحي  عن صور 
 .(5) أخذوا بعضًا من أخشاب ا لصنل األبراج

وضمن غارات المسلمين الخاجلة عل  الصليبيين قامت حامية عستالن عام 
م( بم اتمة محيج مدينة التدس وحرقت المحاصي  المتمعة حو  أسوار 3331ه/506)

فلما اشتد يادة برسق كلر جا , م( حاصر المسلمون بت3335ه/509, وفي عام )(6)المدينة
الحصن, لكي   يستليد منل المسلمون, و  أحرقوا أموال مورأوا ال الئ  لصليبيين,ار عل  االحص
, وعندما علم صاح  (7)المسلمون البلد عنوة وق روا وأسروا صاحبل وقتلوا من بتي فيلودخ  

مان فتت  بعض م وأحرق أنجاكية بما حدث, خرج بتيشل لالنتتام فوتد بعو السوقية وال ل
م( قصد بلدوين األو  األراضي المصرية, وأثناح 3338ه/533, وفي عام )(8)الكثير من م

                                                           
 . 330-308, ص3. للمايد ينظر ابن التالنسي: تاريخ, ج344, ص9الكام , ج (1)
 أرسالن أل  بن تتش السلجان أمراح من األتابئ ج تكين منصور أبو الملئ دمشق صاح : تكينج  (2)

 عام في توف و  ,الدين ظ ير يلت  للعد  مؤثراً  اللرنج في متاهداً  م يباً  شتاعاً  ش ماً  وكان ,السلتوقي
 .539ص ,39ج ,النبالح أعالم سيرالذهبي: م؛ 3318ه/511

ياقوت الحمو : ؛ فراسخ ستة بين ما صور شرقي دمشق أعما  من الشام بحر ساح  عل  مدينة :صيدا (3)
  .411ص ,1ج ,البلدان معتم

, 15؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج346, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج308, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 .14ص

؛ عمران, محمود: 381ص, 5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج330, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
 .49تاريخ الحرو  الصليبية, ص

 .351صالشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة,  (6)
 .359, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج11ابن المنتذ: ا عتبار, ص (7)
 .14, ص15؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج359, ص9ابن األثير: الكام , ج (8)
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م( قام 3339ه/531, وفي عام )(1)مسيره دخ  مدينة غاة وقام بالتخري  في ا وحرق مساتدها
 .(2)أسامة بن منتذ بحرق حصنل في كلر جا , خوفًا من استيالح الصليبيين عليل

وبعد ذلئ شن الصليبيون العديد من ال ارات عل  األراضي افسالمية, ومن ا وفي 
وقت  , (3)عل  النترة واألحص توسلين أغارم( 3310ه/ديسمبر)كانون األو ( 534)شوا  

, وفي (4), بحتة أن حاكم منبج قام بمسر أحد رتاللوسب  وأحرق ك  ما في النترة واألحص
لل توم  (6)األثار  حصن , وتعروبعو تدارها واوأحرق (5)ن بااغاالعام التالي هاتم الصليبيو 

, ليستج في أيدي م عام (7)والتدار  الدور وال ال وا ما بل منوأحرق ثالث مرات
 .(8)م(3311ه/531)

في العام نلسل ليتات  نور الدولة بلئ بن ب رام بن أرتق, ويخلص  (9)وسار بلدوين الثاني
, ثم سار بلئ (10)توسلين من األسر, إ  أنل هام ووقل في األسر مل توسلين في قلعة خرتبرت

, في محاولة مما يبدو للتتضيق , وأمر بحرق ال لة وأخذ الدوا (11)إل  أرو التير  وتبرين
 (13)قام متموعة من األرمن بم اتمة قلعة خرتبرت , وأثناح غارات بلئ(12)عل  خصومل

                                                           
 .109, ص3العليمي: األنس التلي , ج (1)
 .114, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .331ص ,3ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : النترة واألحص: بلدتان من أعما  حل ؛  (3)
 .309, صة؛ نيكلسون, روبرت: تجور الدويالت الالتيني116, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
  .110, ص3؛ ابن العديم: ب ية الج , جخندق وعليل مانل حصن ل ا مدينة ص يرة من أعما  حل  :بااغا (5)
 تسم  قرية تبل ا وتحت ,فراسخ ثالثة نحو حل  وبين بين ا نجاكيةأو  حل  بين معروفة قلعة :األثار  (6)

 .89ص ,3ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ األثار  ل ا فيتا  باسم ا
 .111, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
 .113, ص9ابن األثير: الكام , ج (8)
بلدوين الثاني: هو ابن هيو األو , وهو ابن عم تود فر  وبلدوين األو , وقد خلف بلدوين األو  عل  و ية  (9)

تاريخ  :الشارتر , فوشيل م ؛3313ه/ 531عام ثم عل  مملكة بيت المتدس  م,3300ه/494عام  الرها أو ً 
 . 346بيت المتدس, ص؛ الليتر : تاريخ 385الحملة, ص

 .66؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص184, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (10)
 ,البلدان معتمياقوت الحمو : التير  وتبرين: من التر  التي تتل بين دمشق و بعلبئ وهي أقر  لدمشق؛  (11)
 . 3505, ص4, جتبصير المنتبلابن حتر العستالني: ؛ 301ص ,1ج
 .184, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (12)
 وبين ما يومين مسيرة ملجية وبين بينل ,بكر ديار أقص  في اياد بحصن المعروف الحصن هو :خرتبرت (13)

 .155ص ,1ج ,البلدان معتمياقوت الحمو : ؛ اللرات
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واستجاعوا تحرير توسلين, لكن عسكر بلئ باغت م وحاصرهم ومع م بلدوين داخ  التلعة حت  
, الذ  جل  من بلدوين تسليم التلعة إ  أنل رفو, فممر بلئ بتل  األخشا  (1)قدوم بلئ

شعا  النيران في دعائم األبراج حو  التلعة, مما أد   إل  حرق الدعائم وان يار البرج التري  وا 
, في تلئ األثناح في )رت  (2)من النار, وستوج التلعة في يد بلئ وأسر بلدوين للمرة الثانية

م( وص  توسلين إل  التدس, واستنتد ب م, فخرج مل قوة 3311ه/ أغسجس)ر ( 531
, أشتارهاوقجل باب ا تدارها ثم أحرق  عووأحرق بلتحرير بلدوين, أثناح مسيره هاتم بااغا 

 .(3)والبساتين مشاهد التبور أحرقو , وأحرق ما سواه من الواد 
صاح   (4)م( أغار شمس الملوئ3311ه/أكتوبر)تشرين األو ( 518وفي )محرم 

, (5)دمشق عل  بعو المناجق التي كانت بحواة الصليبيين, ألن م نتضوا ال دنة مل دمشق
, ونالحظ (8)وعكا وما يتاورها من البالد فن   وخر  وأحرق (7)والناصرة (6)جبريةحيث هاتم 

هنا كثرة أعما  التخري  والحرق بين المسلمين والصليبيين, حيث ي دف ك  من الجرفين إل  
ن اكل للتضاح عليل.  التضاح عل  موارد األخر, وا 

قيام اللاجميين بم   وكانت التب ة التنوبية للصليبيين قد ش دت هدوًحا لمدة جويلة لعدم
تحركات عسكرية ضد الصليبيين, ولم يت ير ذلئ الوضل إ  عندما تول  الواارة العاد  بن 
السالر الواير اللاجمي, الذ  أرس  أسجوً  بحريًا من سبعين مركبًا مشحونًا بالرتا  والسال  

                                                           
نيكلسون, روبرت: ؛ 66؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص105صالشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة,  (1)

 .333, صةتجور الدويالت الالتيني
 .105صالشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة,  (2)
 .186, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 أبيل بعد تملئ, التركي ج تكين األتابئ بن بور  بن إسماعي  الملوئ شمس دمشق صاح : الملوئ شمس (4)

الذهبي: ؛ سنة وعشرون ثالث ولل م3315ه/519 عام األو  ربيل في قت و  م,3311ه/516 عام رت  في
 .515ص ,39ج ,النبالح أعالم سير

؛ الخجي , إبراهيم: تاريخ الدولة 111, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج350, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)
 .48الانكية, ص

 ؛350أحسن التتاسيم , ص :المتدسييج  علي ا تب  الجور . و بليدة مجلة عل  بحيرة جبرية ,  جبرية: (6)
 .31, ص4, جالبلدان معتم ياقوت الحمو :

 .153, ص5, جالبلدان معتم ياقوت الحمو :؛  ميال عشر ثالثة جبرية وبين بين ا قرية :الناصرة (7)
 .111, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج350, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (8)
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, ردًا (1)م(3353 ه/يونيو)حايران(546لم اتمة الصليبيين في سواح  الشام في ) ربيل األو  
 (3), حيث قام ذلئ األسجو  بم اتمة الصليبيين في يافا(2)عل  قيام الصليبيين بتخري  اللرما

وجرابلس, فتتلوا وأسروا من م الكثير, واستولوا عل  العديد من المراك   (4)وعكا وصيدا وبيروت
 .(5)وال نائم, وما عتاوا عن أخذه أحرقوه

ردًا عل  هتوم اللاجميين حاصر الصليبيون مدينة عستالن رخر المدن الساحلية 
م(, ونصبوا علي ا األبراج والمنتنيتات 3351ه/548التابعة لللاجميين في بالد الشام عام )

وغيرها من ر ت الحصار, وشنوا هتمات عنيلة عل  المدينة, في ظ  متاومة شديدة من أه  
ا بعد خمسة أش ر من الحصار حرق ر ت الحصار المنصوبة عل  , الذين حاولو (6)عستالن

السور, فتاموا بتمل األخشا  التافة ووضعوها بين السور واآل ت وصبوا علي ا التار والايت 
وسوائ  أخر  تايد ا حتراق, وأشعلوا النار في ا فاتتدت بسرعة كبيرة, لكن الريا  عكست النار 

مشتعاًل جوا  اللي , حت  وقل تاح من السور وتمكن متموعة فمرمت ا عل  سور المدينة فظ  
من الصليبيين من دخو  المدينة, قب  أن يتمكن أه  عستالن من إغالق الث رة بالدعائم 
الخشبية, وكان حرق السور وستوجل من األحداث الم مة التي أدت في ن اية األمر إل  

 .(7)استسالم المدينة وستوج ا في يد الصليبين

                                                           
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج166؛ أبو شامة: الروضتين, ص390, ص3: تاريخ, جابن التالنسي (1)

 .101ص
 .101, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (2)
ابن  ؛يافا: تتل عل  ساح  البحر إل  ال ر  من الرملة عل  ثمانية أميا  من ا, وهي من موانئ فلسجين (3)

 .314حسن التتاسيم, صأ :المتدسي ؛19, صوالممالئ خرداذبة, المسالئ
, 3ج ,البلدان معتم ياقوت الحمو : ؛بيروت: إل  الشما  من صيدا عل  اثنين وعشرين مياًل من ا (4)

 .515ص
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج166, ص3؛ أبو شامة: الروضتين, ج390, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)

 .101ص
؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, 391, ص3التالنسي: تاريخ, ج؛ ابن 313تاريخ, صالصور , وليم:  (6)

 .301ص
 .308-301؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص311-313تاريخ, صالصور , وليم:  (7)
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م( كانت أخر مرة يتصد  في ا اللاجميون للصليبيين في 3355ه/550ي عام )وف 
حراق سلينة كبيرة  الشام, حيث قام األسجو  اللاجمي بال توم عل  ميناح صور وحرقل, وا 

 .(1)للصليبيين, بعد أن ن ب ا وقت  من في ا
 :الصراع اإلسالمي الصليبي زمن الزنكيين

سر  األحداث في بالد الشام, مصدر قلق كبير كان ظ ور عماد الدين انكي عل  م  
للصليبيين, ذلئ أن انكي حتق العديد من ا نتصارات علي م واستجاا توحيد الكثير من المدن 
الشامية تحت قيادتل, واألهم من ذلئ هو رغبة انكي التوية في التضاح عل  الصليبين من بالد 

الشام ضدهم, لذلئ استعان الصليبيون  الشام من خال  تكوين تب ة موحدة من الموص  وبالد
بافمبراجور البيانجي لمساعدت م في التضاح عل  انكي, وباللع  حاصرت قوات التحالف 
الصليبي البيانجي مدينة حل , فتصد  ل م سوار بن إيتكين عام  انكي عل  المدينة وأهالي 

وال تمات التي أدخلت  حل , مما أتبر التوات ال ااية عل  ا نسحا  أمام صالبة المتاومة
 10ه/511شعبان  8الرع  في قلوب م, واتت وا بعد ذلئ إل  حصن األثار  في )

فخاف من بتلعة األثار  من التند المسلمين, ف ربوا من ا يوم الخميس م( 3318ابري )نيسان( 
وأحرقوا خاائن م لكي   تتل في يد الصليبيين, الذين استولوا عل  الحصن  تاسل شعبان,

وت وا إل  شيار وحاصروها ونصبوا علي ا ثمانية عشر منتنيتًا, لكن صمود أه  المدينة, وت
حرق وقدوم قوات سالتتة الروم وقوات انكي لنتدة المدينة, أتبر الصليبيين عل  ا نسحا  و 

 .(2)رحيل م قب  ر ت الحصار
أوروبا حملة بعد ستوج الرها في يد المسلمين بتيادة عماد الدين انكي, ت ا ملوئ 

تديدة لوقف التمدد افسالمي, فخرتوا ومع م أمراح افمارات الصليبية في الشام لمحاصرة مدينة 
, لكن المتاومة (3)م(3348ه/ يوليو)تموا( 541دمشق وا ستيالح علي ا في )ربيل األو  

يبيين عل  العنيلة من أه  المدينة, وافمدادات العسكرية التادمة مل أبناح انكي, أتبرت الصل

                                                           
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج110, ص3؛ أبو شامة: الروضتين, ج399, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)

 .181-181ت بين الشام و مصر, ص العالقا ايود, محمد:؛ 114ص
؛ 81-86؛ للمايد ينظر الحرير , سيد: األخبار السنية, ص138-136, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)

 .311-311, صة؛ نيكلسون, روبرت: تجور الدويالت الالتيني51الخجي , إبراهيم: تاريخ الدولة الانكية, ص
؛ الحرير , سيد: األخبار 31-31, ص11تاريخ افسالم, ج؛ الذهبي: 311تاريخ, صالصور , وليم:  (3)

 .303السنية, ص
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الكبير  (2), وكانوا قد أحرقوا تامل داريا(1)ا نسحا  عن دمشق مخللين خلل م الكثير من التتل 
حملل من أدوات  ن, كما وكعادة التيوش المنسحبة حرقوا ما   يستجيعو (3)أثناح الحصار

لتي تد  في أيد  المسلمين, الذين استبشروا خيرًا برؤية الحرائق ا لومنشآت الحصار كي   تت
 .(4)عل  بداية فئ الحصار عن المدينة وانسحاب م عن ا

وبعد أن تمكن نور الدين محمود من توحيد التب ة الشمالية في بالد الشام تحت قيادتل, 
وتباد  هو والصليبيون ال ارات ك  عل  أراضي الجرف األخر, حدثت العديد من عمليات 

ر الدين بحرق وتخري  عدد من حصون الصليبيين الحرق المتباد  بين الجرفين ومن ا, قيام نو 
 مارس)رذار(ه/551, وفي )صلر (5)م(3351ه/541أثناح فتأ حصن أنجرسوس عام )

وقاموا بحرق وتخري  الضياا هنائ, ثم قصدوا  أغار الصليبيون عل  أعما  حوارن م(3358
داريا في ن اية الش ر نلسل فمحرقوا مناال ا وتامع ا, حت  خرج ل م الناس والعسكر وصدوهم 

 .(7), وذلئ كان في غيا  نور الدين عن دمشق ووتوده في الشما (6)عن المدينة
عام  واستمرت بعد ذلئ غارات نور الدين عل  األراضي الصليبية, ف اتم

م( عدد من المناجق والحصون, ولما علم الصليبيون بتدومل إل  حصن 3366ه/561)
 تماد  اآلخرةوفي ) ,(9)خر  سوره وعادو أحرقوه, فوص  إليل نور الدين  (8)هونين
أباه نتم الدين وأهلل, فسيرهم م( أرس  نور الدين إل  صال  الدين 3310ه/فبراير)شباج( 565

, الصليبيينوخاف نور الدين علي م من وعدد كبير من التتار, نور الدين إليل مل عسكر, 
                                                           

؛ الذهبي: تاريخ 383-380, ص3؛ ابن التالنسي: تاريخ, ج310-311تاريخ, صالصور , وليم:  (1)
, موسي, تيسير: غاوات ا فرنج, 301؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص31-31, ص11افسالم, ج

 .311ص
 .413, ص1ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج؛ بال وجة دمشق قر  من مش ورة كبيرة قرية :داريا (2)
 .116؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص111, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (3)
 .388,  ص3؛ أبو شامة: الروضتين,ج383, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 .180, ص3أبو شامة: الروضتين, ج (5)
, 3؛ أبو شامة: الروضتين, ج133, ص3؛ ابن التالنسي: تاريخ, ج115تاريخ, صالصور , وليم:  (6)

 .163ص
 .368؛ ت , هاملتون: سيرة نور الدين, ص115تاريخ, صالصور , وليم:  (7)
 .130ص ,3ج  , رحلة؛ ابن تبير: فراسخ ثالثة متدار بانياس وبين بينل  لإلفرنج حصن :هونين (8)
؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, 149, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج5, ص30ابن األثير: الكام , ج (9)

, 19؛ بعو المصادر المتمخرة ذكرت ان نور الدين هو من حرق الحصن. الذهبي: تاريخ افسالم, ج318ص
 .193, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج1ص
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, وساروا الصليبيونتنيق, فتتمل نالم اونص  علي  اصرهافح (1)فسار في عساكره إل  الكرئ
وسلئ , خوفًا منل او فرتعلصليبيين اية عساكر بت إليل, فرح  نور الدين نحوهم قب  أن تلحت م

 .(2)هوأحرق ما في جريتل إل  أن وص  إل  بالدنور الدين وسج بالدهم, 
م( انجلق صال  الدين من 3310ه/ نوفمبر)تشرين الثاني( 566وفي )ربيل األو  
في السابل والعشرين من الش ر, ونص  عليل المنتنيق, وأشع   (3)مصر, وحاصر قلعة الداروم

لتلعة, مما أد  لستوجل نتيتة الحريق, وكان قد علم صال  الدين بتدوم النار في أحد أبراج ا
 .(4)الصليبيين لنتدة التلعة فسار لمالقات م وترئ التلعة

وبعد ذلئ عتد نور الدين هدنة مل الصليبيين, لكن م غدروا واستولوا عل  مراك  تتارية 
ة حو  جرابلس في عام للمسلمين في البحر, فتام نور الدين بم اتمة المناجق الصليبي

م( وخر  وحرق وغنم الكثير, كما أرس  متموعة أخر  إل  ناحية أنجاكية 3313ه/561)
ه/ 568, وفي )ربيل األو  (5)وفعلوا مث  ما فع  في جرابلس من التخري  والتحريق

من أعما  دمشق, فما كان من نور  (6)م( هاتم الصليبيون حوران3311أكتوبر)تشرين األو ( 
فن بوا وسبوا وأحرقوا وخربوا أعما  جبرية فشنوا ال ارات علي ا الدين إ  أن بعث سرية إل  

فلما وصلوا كان قد فرغ المسلمون من  ,عن بلدهم همإلي م ليمنعو ذلئ فرحلوا  الصليبيون فسمل
ين عل  المناجق المحيجة بالكرئ , وفي العام نلسل أغار صال  الد(7)ن ب م وغنيمت م وعادوا

والشوبئ وخر  تلئ المناجق وحرق ك  ما هو موتود خارج التالا والحصون, وكان ال دف من 
 .(8)ذلئ تس ي  جريق التواص  بين مصر والشام

                                                           
 إل  ينت ي العمارة متص  ا تساا عظيم نظر ولل أق , أو يوم مسافة التدس يبعد عن حصن منيل:  رئالك (1)

 .101ص ,3ج, المعجار الروو؛ الحمير : قرية أربعمائة
 .151, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج11, ص30ابن األثير: الكام , ج (2)
: )حصن الدير( تتل عل  بعد خمسة أميا  من البحر, وأربعة أميا  من غاة, وهو دير قديم قلعة الداروم (3)

؛ الحرير , 145تاريخ, صالصور , وليم: للنصار , وموقعل عل  قمة مرتلعة, وقد اتخذه الصليبيون حصنًا؛ 
 .345سيد: األخبار السنية, ص

 .385, ص1ج؛ أبو شامة: الروضتين, 141تاريخ, صالصور , وليم:  (4)
؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, 114, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج11, ص30ابن األثير: الكام , ج (5)

 .349ص
ياقوت ؛ بصر  وقصبت ا وماارا كثيرة قر  ذات التنو  ت ة من دمشق أعما  من واسعة كورة :حوران (6)

 .131, ص1الحمو , معتم البلدان, ج
 .45, ص30ابن األثير: الكام , ج (7)
 .351؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص165تاريخ, صالصور , وليم:  (8)
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 :الصراع اإلسالمي الصليبي زمن األيوبيين
نلسل أمام  بعد وفاة نور الدين محمود ضعلت قوة الدولة الانكية, فوتد صال  الدين

م مة توحيد التب ة افسالمية في مصر والشام تحت قيادتل ضد الصليبيين, لتبدأ بذلئ الدولة 
األيوبية في النمو عل  حسا  الانكيين الذين دخلت مدن م تحت تبعية صال  الدين الواحدة تلو 

أامنة  , وبوتود صال  الدين عل  قيادة الحكم في مصر والشام تبدأ أقو  وأشرس(1)األخر 
الصراا افسالمي الصليبي التي ستش د الكثير من الحرائق, خاصة الناتتة عن العمليات 

 العسكرية بين الجرفين.
وأثناح انش ا  صال  الدين في حل  بتوجيد حكمل, أغار الصليبيون عل  نواحي 

م(, حيث حرقوا 3316ه/511دمشق وهي خالية من التيش, في وقت الحصاد عام )
نامية والبيادر المتمعة في الحتو  وذلئ بافضافة إل  ال ال  التي كانت مخانة المحاصي  ال

, وتبدو هنا رغبة (2)في مخاان الحبو , واستمروا في ذلئ حت  وصلوا داريا بالتر  من دمشق
الصليبيين في أضعاف صال  الدين من خال  التضاح عل  الموارد الاراعية في المناجق 

 المحيجة بدمشق.
أن صال  الدين استخدم نلس األسلو  في التضاح عل  الكثير من موارد  كما نتد

الدولة الصليبية, فتد عم  عل  إحداث أكبر قدر من الخسائر في المناجق التي يص  إلي ا من 
م( بم اتمة تنو  3311ه/نوفمبر)تشرين الثاني(511 تماد  األول أراضي م, حيث قام في )

, وكان يرس  التنود في شك  سرايا متلرقة إل  عدة (3)لةفلسجين حت  وص  تنوده ال  الرم
ت ات تتوم بحرق وتخري  ك  ما تتده من بيوت وقر , وقد جا  الحرق الكثير من المناجق 

 .(5), كما احترقت مدينة الرملة(4)في تنو  فلسجين
وير  البعو أن سب  قيام صال  الدين بذلئ نتيتة قلة التوات الصليبية الموتودة في  
في الشما , ورغبتل في تخليف هذا ال توم عل   (7)التي كانت ت اتم حصن حارم (6)المنجتة

                                                           
 .54؛ حسن, صلوان: تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص149, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (1)
 .18, ص6؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج189تاريخ, صالصور , وليم:  (2)
 .313شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 85, ص30بن األثير: الكام , جا (3)
 .45, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج ؛409-408تاريخ, صالصور , وليم:  (4)
 .353شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 409تاريخ, صالصور , وليم:  (5)
 .146؛ دتاني, هادية: التاضي اللاض , ص85, ص30ابن األثير: الكام , ج (6)
ياقوت ؛ ومياه كثيرة أشتار وفي ا حل  أعما  من اآلن وهي أنجاكية تتاه تليلة وكورة حصين حصن :حارم (7)

 .105, ص1الحمو , معتم البلدان, ج
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, بافغارة عل  المناجق التنوبية وتذب م إليل, وهو ما حدث فعاًل بتدوم التوات (1)الحصن
الصليبية إليل بشك  مباغت عن جريق الساح  وهم يشاهدون الحرائق التي قام ب ا تنود صال  

وُهِاَم صالُ  الدين نتيتة عام  المباغتة من  (3)والتت  اللريتان في ت  الصافية ,(2)الدين
 .(4)الصليبيين وتلرق تنوده في أعما  الحرق والتخري 

استمرت عمليات الحرق والتخري  بين الجرفين, حيث قام الصليبيون بم اتمة محيج 
التر  ن بوا وخربوا , حيث (5)م(3318ه/أغسجس)ر ( 514مدينة حماة في )ربيل األو  

, وفي ن اية العام نلسل قام صال  الدين بحرق ال ال  بالتر  من مدينة (6)وقتلوا وأحرقوا وأسروا
م( استجاا 3319أغسجس)ر (  10ه/515 ربيل األو  14, وفي يوم الخميس ) (7)بانياس

محاو ت , بعد (8)صال  الدين حرق أسوار حصن بيت األحاان المنيعة بالتر  من صلد
شعا  النار في الحج  بداخ  النت   استمرت لمدة خمسة أيام؛ حيث كان يتم نت  السور وا 
حت  ين ار السور, وباللع  نتأ في حرق السور وحرق األخشا  التي وضع ا الصليبيون 
المدافعون عن الحصن لسد مكان النت , مما أد  لحرق البيوت التريبة من السور وحرق العديد 

لحصن, بافضافة  ن يار السور ودخو  المسلمين الحصن وا ستيالح عل  ما من سكان ا
 .(9)فيل

                                                           
 .146ص؛ هادية: التاضي اللاض , 401-406تاريخ, صالصور , وليم:  (1)
 .351-353شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 430تاريخ, صالصور , وليم:  (2)
ياقوت الحمو , معتم البلدان, ؛ الرملة نواحي من تبرين بيت قر  فلسجين أعما  من حصن :الصافية ت  (3)
 .41, ص1ج
ت , هاملتون: ظ ور صال   ؛313؛ عوو, محمد: صال  الدين, ص431تاريخ, صالصور , وليم:  (4)

 .351شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 119الدين, ص
ت , هاملتون: ظ ور  .؛93, ص30؛ ابن األثير: الكام , ج318, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج (5)

 .119صال  الدين, ص
؛ الحرير , سيد: األخبار 93, ص30؛ ابن األثير: الكام , ج318, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج (6)

 .319السنية, ص
شاندور, البير: صال  الدين, ؛ 351, ص1؛ األصل اني: البرق الشامي, ج411تاريخ, صالصور , وليم:  (7)

 .351ص
ياقوت الحمو , معتم ؛ لبنان تبا  من وهي بالشام حمص عل  المجلة عاملة تبا  في مدينة :صلد (8)

  .431, ص1البلدان, ج
؛ أبو شامة: 19-18؛ أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص380-319, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج (9)

 .383؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص11-16, ص1الروضتين, ج
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حراق المحاصي    وبعد ذلئ قام صال  الدين بم اتمة المناجق المحيجة بجرابلس وا 
, كما قام عا الدين (1)الاراعية في الحتو , وتميل المحاصي  التي تم تمع ا في المخاان أيضاً 

م( بم اتمة محيج 3380ابري )نيسان(  36ه/515 ذ  التعدة 38ربعاح )في يوم ا  (2)فرخشاه
 .(3)قلعة صلد ف نم الكثير وحرق األماكن المحيجة بالتلعة من المراعي والبيوت

تتددت هتمات المسلمين بتيادة صال  الدين عل  األراضي الصليبية بعد خرق أرناج 
ل ا عتداح عل  المدينة المنورة, حيث هاتم لل دنة المعتودة بين المسلمين والصليبيين بمحاو ت

, كما (4)م(3381ه/511عا الدين فرخشاه الكرئ ون   وحرق المناجق المحيجة ب ا عام )
وغنم من ا الكثير وحرق المراعي في ا,  (6) م(3381ه/518عام)  (5)أغار عل  منجتة دبورية

 .(8)وفتحل (7)ثم توتل إل  حصن حبيس تلدئ
الصليبيين عل  ال تمات المتتالية لصال  الدين, است لوا فرصة م ادرتل وفي رد من 

إل  حل  والموص  لتسوية أوضاع ا مل الانكيين, فتاموا بافغارة عل  منجتة حوران ودرعا, 
مرة  ا, ثم أغارو (9)حيث قاموا بعمليات تخري  وحرق لكثير من األماكن والمحاصي  الاراعية

من قر , حيث قاموا بحرق وتخري  ك   اوداريا وما حول م (10)أخر  عل  منجتة بيت تن
 .(11)وتدوه هنائ حشي

                                                           
 .411تاريخ, صالصور , وليم:  (1)
 عمل استنابل األيوبي الدين صال  السلجان أخي ابن أيو , الدين نتم بن شاهنشاه بنا :فرخشاهعا الدين  (2)

صال  أمورها بضبج فتام المصرية, الديار إل  من ا عاد لما ,عل  دمشق الدين صال  ؛ قيام أحسن أحوال ا وا 
 .338, 304, ص30ابن األثير: الكام , ج

 .13أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص (3)
شاندور, البير: صال  الدين, ؛ 385؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص385, ص3المتريا : السلوئ, ج (4)

 .363ص
  .411, ص1ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج؛ األردن أعما  من جبرية قر  بليد :دبورية (5)
 .13؛ أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص451تاريخ, صالصور , وليم:  (6)
 .136, ص1ج ياقوت الحمو , معتم البلدان,؛ دمشق أعما  من بالسواد قلعة :تلدئ حبيس(7)
 .361شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 13أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص (8)
 .411تاريخ, صالصور , وليم:  (9)
ابن ؛ 349, ص1؛ ابن ناصر الدين: توضيأ المشتبل, جدمشق أعما  من الثلج تب قرية عند :  تن بيت (10)

 .190, ص3, جتبصير المنتبلحتر العستالني: 
 .315شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 418تاريخ, صالصور , وليم:  (11)
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تماد   9في ) (1)وبعدما رت  صال  الدين تميل األمور في حل  توتل إل  بيسان
فوتد أهل ا قد رحلوا عن ا وتركوا ما كان من ثتي  م( 3381سبتمبر)أيلو (  19ه/519 اآلخرة

, كما حرقوا (3)فن ب ا العسكر وغنموا وحرقوا ما لم يمكن أخذه ,(2)األقمشة وال ال  واألمتعة ب ا
م( حاو  صال  الدين 3384ه/أغسجس)ر ( 580 تماد  األول , وفي )(4)وخربوا المدينة

فتأ الكرئ لكنل لم ينتأ, وعم  عل  إلحاق أكبر قدر من الخسائر في المناجق الصليبية, 
وتنين وارعين وعين تالوت, حيث قام بحرق  والرساتيقوما حول ا من التر   (5)ف اتم نابلس

 .(6)ون   وتخري  تلئ المناجق, بافضافة إل  من قتل م وأسرهم هنائ
وقام أرناج بال در بإحد  التواف  التي تسير بين مصر والشام ون   من ا الكثير من 

, (7)ن المستونيناألموا  والسال , وستن من كان في ا, كما رفو رد تلئ األموا  واففراج ع
فتام صال  الدين بم اتمة منجتة الكرئ والشوبئ لتممين الجريق بين مصر والشام, فمحرق 

, ثم (8)م(, وأقام هنائ ش رين3381ه/مارس)رذار( 581الضياا المحيجة ب ما في )محرم 

                                                           
ياقوت الحمو , معتم  ؛ وفلسجين حوران بين وهي األرو لسان هي ويتا  الشامي بال ور مدينة :بيسان (1)

 .511, ص3ج البلدان,
, 1؛ أبو شامة: الروضتين, ج63؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص489تاريخ, صالصور , وليم:  (2)

 .384ص
؛ الحرير , سيد: األخبار 384, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج63ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (3)

 .383السنية, ص
شاندور, البير: صال  ؛ 314, ص30؛ ابن األثير: الكام , ج349, ص5األصل اني: البرق الشامي, ج (4)

 .316الدين, ص
 ,تب  في لصيتة ألن ا المياه كثيرة ل ا عرو   مستجيلة تبلين بين فلسجين بمرو مش ورة مدينة :نابلس (5)

, 5ج ياقوت الحمو , معتم البلدان, ؛واسعة كورة ول ا فراسخ عشرة المتدس بيت وبين بين ا ,حتر أرض ا
 .148ص

؛ أبو شامة: الروضتين, 61؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص318-311, ص30ابن األثير: الكام , ج (6)
 .391, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج104, ص1ج
ايا: الحرو  ؛ عجية, ع391؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص31, ص43الذهبي: تاريخ افسالم, ج (7)

 .65الصليبية, ص
؛ الحرير , سيد: 31, ص43؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج341-346, ص30ابن األثير: الكام , ج (8)

 .391األخبار السنية, ص
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وأخذ م(, 3381يوليو)تموا(  1ه/ 581 ربيل اآلخر 11توتل إل  جبرية ودخل ا يوم الخميس )
 .(1)واحتمت التلعة وحدها, ق ما تخلف مما   يحم حر أق ا و حر أو في ا  ما

ثم تحرئ صال  الدين للتاح التوات الصليبية المتتمعة من أت  قتالل, واستخدم 
متموعة من التكتيكات العسكرية المبدعة لضمان تحتيق نصر تاريخي عظيم, فتام في البداية 

, (2)المنجتة ال نية بالينابيل والمراعي الخضراح في صلوريةبإكراه الصليبيين عل  التخلي عن 
وهي هضبة من األراضي  (4), وحاصرهم في أرو حجين(3)كما وحا  بين م وبين بحيرة جبرية

, ثم خنق علي م الحصار في (5)الملت بة التي   يمكن م مع ا أن يتدوا في ا أ  مصدر للمياه
م( وأشع  بعو المتجوعة النيران 3381يوليو)تموا(  4ه/ 581 ربيل اآلخر 15يوم السبت )

في الحشائش واألعشا  التافة بمسل  ال ضبة وكانت الريا  عل  الصليبيين, فحملت إلي م 
حرارة النار والدخان الخانق, ثم تالحتت هتمات المسلمين عل  الصليبيين وكثر في م التت  

الصيف الحارقة, وحرارة النار الملت بة حول م, وغبار , واتتمعت علي م حرارة (6)والتر  واألسر
الدخان الخانق, والعجش وحر التتا , فكان نصرًا كبيرًا للمسلمين وهايمة مدوية وقاصمة 

, فنالحظ (7)للصليبين, فتدوا في ا الكثير من التنود بين قتي  وتريأ وأسير, ولم ينج إ  التلي 
ين كانت أحد أسبا  النصر الرئيسة في هذه المعركة هنا أن الحرائق الملتعلة حو  الصليبي
 اللاصلة في تاريخ الحرو  الصليبية.

                                                           
غنيم, اسمت: الدولة ؛ 394؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص183, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (1)

 .16, صاأليوبية
, 1ج ياقوت الحمو , معتم البلدان, ؛ ؛جبرية قر  وهي بالشام األردن نواحي من وبلدة كورة :صلورية (2)

 .434ص
؛ الليتر : تاريخ بيت 180, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج346-345, ص30ابن األثير: الكام , ج (3)

محمود: ؛ إبراهيم, 106شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 396؛ سيد: األخبار السنية, ص353المتدس, ص
 .18حجين, ص

 .114, ص1ج ياقوت الحمو , معتم البلدان,؛ فرسخين جبرية وتبعد عن وعكا جبرية بين : منجتةحجين (4)
شاندور, البير: صال  ؛ 353؛ الليتر : تاريخ بيت المتدس, ص346-345, ص30ابن األثير: الكام , ج (5)

 .18؛ إبراهيم, محمود: حجين, ص105الدين, ص
؛ الذهبي: تاريخ افسالم, 181, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج341, ص30ابن األثير: الكام , ج (6)
 .61؛ عجية, عايا: الحرو  الصليبية, ص11, صاأليوبيةغنيم, اسمت: الدولة ؛ 10, ص43ج
؛ الحرير , سيد: األخبار 353؛ الليتر : تاريخ بيت المتدس, ص341, ص30ابن األثير: الكام , ج (7)

 .61؛ عجية, عايا: الحرو  الصليبية, ص11, صاأليوبيةغنيم, اسمت: الدولة ؛ 396نية, صالس
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بعد ا نتصار الكبير في حجين, سار صال  الدين يلتأ المدن الساحلية التي ستجت 
, ثم فتأ مدينة التدس بعد حصار (1)الواحدة تلو األخر  في يد المسلمين باستثناح مدينة صور

شعا  النار (2)ًا ش د قتاً  عنيلًا بين الجرفيندام اثن  عشر يوم , وقيام المسلمين بنت  السور وا 
فيل, فستج تاح من السور, مما أرع  الصليبيين وتعل م يسعون بك  الجرق لجل  األمان من 

أكتوبر)تشرين األو (  1ه/581رت   11, الذ  استلم المدينة يوم التمعة )(3)صال  الدين
, ثم توتل صال  الدين إل  صور (4)ة التمعة بعد عتود من تعجيل ام( وأقام ب ا صال3381

لكي يلتح ا, وحاصر المدينة من البر والبحر, لكن الصليبيين نتحوا في كسر الحصار البحر  
, (5)بال توم عل  األسجو  افسالمي وحرق بعو المراك  وا ستيالح عل  البعو اآلخر

افسالمية, قرر صال  الدين رفل الحصار عن  ونتيتة لصمود المدينة في وتل ال تمات
م( بعد ض وج شديدة من التند 3388يناير)كانون الثاني(  3ه/581شوا   19المدينة في)
 .(6)فممر بنت  األثتا  فحم  بعض ا إل  صيدا وبيروت وأحرق الباقي لئال ينالل العدووقادت م, 

ليبية, فوص  إل  جرجوس واستمر صال  الدين بعد ذلئ في فتأ المدن والحصون الص
تماد   34, وقام بتخري  سور البلد وغنم خاائن السال , وقب  رحيلل في يوم )(7)وفتح ا
, ثم فتأ قلعة (8)م( حرق تميل دور ومساكن المدينة3388يوليو)تموا(  33ه/584األول  

                                                           
شاندور, البير: ؛ 111, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج433-430, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (1)

 .61؛ عجية, عايا: الحرو  الصليبية, ص135صال  الدين, ص
 ؛119, ص1أبو شامة: الروضتين, ج؛ 433, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .111, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (3)
 . 145, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج431, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
األخبار الحرير , سيد:  ,355؛ الليتر : تاريخ بيت المتدس, ص431, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (5)

 .118؛ بلدوين, مارشا : اضمحال  وستوج بيت المتدس, ص131السنية, ص
الحرير , سيد: األخبار  ؛456, ص1, جمررة التنان؛ اليافعي: 431, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (6)

   .118؛ بلدوين, مارشا : اضمحال  وستوج بيت المتدس, ص134السنية, ص
 .144؛ مت و : ذي  ,ص31-36, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج15ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (7)
؛ ابن خلكان: وفيات 31-36, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج15ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (8)

الحرير , سيد: األخبار السنية,  ؛451-456, ص1, جمررة التنان؛ اليافعي: 389, ص1األعيان, ج
   . 146ن, صشاندور, البير: صال  الدي؛ 113ص
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م( وهي من أحصن التالا, 3388أغسجس)ر (  11ه/584 تماد  اآلخرة 11في ) (1)براية
وأسروا وسبوا من في ا وأخذوا  غنموافملك ا المسلمون عنوة و حيث فتح ا بعد قتا  شديد, 

 .(2)وأمست خالية   ديار ب ا وألت  المسلمون النار في بعو بيوت م فاحترقت ,صاحب ا وأهلل
روها, ودار بين م وبين م( هاتم الصليبيون عكا وحاص3389ه/585وفي عام )

المسلمين العديد من المعارئ, في محاولة من المسلمين فئ الحصار عن المدينة, وفي المتاب  
محاولة الصليبيين فتأ المدينة وا ستيالح علي ا, ونتج عن تلئ المعارئ احتراق العديد من 

تدًا, وعملوا ك  برج  الخش  عالية ثالثة أبراج منالمعدات الحربية, وكان أول ا عندما صنعوا 
وغشوها بالتلود والخ  والجين واألدوية التي  ك  جبتة مملوحة من المتاتلة,من ا خمس جبتات, 

ثالث ت ات, واحلوا  وأصلحوا الجرق ل ا, وقدموها نحو مدينة عكا من إحراق ا, تمنل النار من
مل محاو ت عديدة من , وبدأ قتا  من علي ا استمر ثمانية أيام, (3), فمشرفت عل  السورب ا

ربيل األو   18المسلمين لحرق ا, حت  أستجاا شا  دمشتي يعرف بعلي بن عريف في )
م(, من اختراا ماده حارقة قوية ووضع ا في التدور, ورميت تلئ 3390مايو)أيار(  5ه/586

  التدور عل  األبراج فاحترقت األبراج الثالثة عن رخرها, مما أدخ  اللر  والسرور عل  أه
 .(4)عكا

كما استجاا المسلمون حرق عدد من المنتنيتات المحيجة بمدينة عكا في )شعبان 
م( 3390سبتمبر)أيلو (  14ه/586شعبان  11, وفي )(5)م(3390ه/ سبتمبر)أيلو ( 586

خر عل  با  وهو برج في وسج البحر مبني عل  الصحاو  الصليبيون حرق برج الذبان 
ئ ثالثة مراك  مملوحة بالوقود والحج  والمتاتلين, ولكن عندما لحراستل, وت اوا لذلميناح ال

                                                           
 من أودية ب ا تحيج بالحصانة المث  ب ا يضر  شاهق تب  سن عل  الشامية السواح  قر  حصن :برايل (1)

(؛ 85سم؛ تمعل, عل : المكايي , ص 51) الذراا =  ذراعا وسبعون خمسمائة قلعت ا وعلو توانب ا تميل
   . 181, ص3ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج

   . 166, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج311-311, ص30ابن األثير: الكام , ج (2)
, 4أبو شامة: الروضتين, ج ؛310؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص393ابن األثير: الكام , ص (3)

 .84حسين, حمد : تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص ؛115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص313ص
, 4؛ أبو شامة: الروضتين, ج310ابن شداد: النوادر السلجانية, ص ؛391-391الكام , صابن األثير:  (4)

   . 80؛ حسن, صلوان: تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص311ص
؛ العليمي: األنس التلي , 348, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج315ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)
   . 145؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص166, ص3ج
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حاولوا إحراق البرج ارتدت النار إلي م بسب  الريا , واحترقت المراك  وهلئ عدد من المتاتلين 
 .(1)نتيتة الحريق

كما استجاا المسلمون حرق العديد من المعدات الحربية التديدة التي صنع ا 
 4ه/ 586رمضان  1ن من أوروبا خال  حصار عكا في ) الصليبيون التدد التادمو 
النار  مألتوا في ن بعد أ (2)م(, حيث حرقوا دبابة وكبشًا وسنوراً 3390أكتوبر)تشرين األو ( 

, وفي محاولة (3)لكبر الحريق وظ رت لل ل بة عظيمة نحو السماحم, والنلج وتمّكنوا من حريت 
وضعوا في ا برتًا بخرجوم  كبيراً  مركباً في البحر يبيون أخر  للسيجرة عل  برج الذبان أعدَّ الصل
جريتًا إل  المكان الذ  ينتل  عليل تمشي  تيِ بْ ويُ  ,إذا أرادوا قلبل في السور انتل  بالحركات

, لكن استجاا المسلمون حرق (4)ليمخذوه بل نعليل المتاتلة وعاموا عل  تتريبل إل  برج الذبا
وارتلل م(, 3390أكتوبر)تشرين األو (  36ه/586رمضان  35المرك  بتوارير النلج في )

, واستجاا المسلمون حرق دبابة أخر  أكبر من السابتة (5)ل ب ا في البحر ارتلاعًا عظيماً 
لج لياًل ها بالنو ضربومكونة من أربل جبتات من الخش  والرصاص والحديد والنحاس, حيث 

حت  احترقت, كما استجاا الصليبيون نت  سور المدينة وحرقل وستوج تاح من السور  ون اراً 
 .(6)نتيتة ذلئ الحرق, ودخو  بعو التوات الصليبية من هذا التاح

                                                           
؛ عثمان, مرفت: 161, ص3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,319-318ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (1)

      . 146؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص163التحصينات, ص
عظيمة يدخ  تحت ا من المتاتلة خلق عظيم ملبسة رلة : كما يصل ا ابن شداد "الدبابة  دبابة وكبش وسنورا (2)

ور ول ا رأس عظيم سنجأ ب ا المن داخ  وفي ا المتاتلة حت  ي بصلائأ الحديد ول ا من تحت ا عت  تحرئ ب ا
 ؛فت دمل بتكرار نجح ا عدد كبيريترها و ور بشدة عظيمة سديد وهي تسم  كبشًا ينجأ ب ا الحة شديدة من ببرق

فيل رتا  لسح  ذلئ إّ  أن رأس ا محدد عل  شك  السكة التي يحرث ب ا ورأس البرج  ورلة أخر  وهي قبو
 .343-340"؛ النوادر السلجانية, مدور وهذا ي دم بثتلل وتلئ ت دم بحّدت ا وثتل ا وهي تسم  سنوراً 

 ,3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,118؛ مت و : ذي  ,ص341-340ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (3)
   . 168ص

   . 343ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (4)
   . 168, ص3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,341ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)
؛ ابن كثير: البداية والن اية, 156, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج361ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (6)
   . 111, ص3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,141؛ ص31ج
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كان حرق تلئ المعدات الحربية ل ا أكبر األثر في صمود المدينة جوا  هذه المدة, لكن 
 31ستيالح عل  المدينة, وقد نتحوا في ذلئ عندما استسلمت في )الصليبيين لم ييمسوا من ا 

 .(1)م( بعد معارئ كبيرة, وسنتين من الحصار3393يوليو)تموا(  31ه/581تماد  اآلخرة 
وبعد ستوج عكا توتل الصليبيون تنوبًا لالستيالح عل  بتية المدن الساحلية, فعم   

م(, حيث 3393ه/سبتمبر)أيلو ( 581 صال  الدين عل  تخري  مدينة عستالن في )شعبان
من أن يص  العدو إلي ا ويستولي علي ا  خوفاً قام بحرق وهدم وتخري  البلد واألبراج والسور, 

, وبعد ذلئ سار صال  الدين إل  (2)وهي عامرة ويمخذ ب ا التدس وتنتجل ب ا جريق مصر
وأشرف علي ا وأمر م( 3393سبتمبر)أيلو (  15ه/581رمضان  1الرملة في يوم ا ربعاح )

خرا  قلعت ا فمحرقت وأخربت قلعت ا خوفاً  أيضاً  , واستمرت المعارئ (3)الصليبيينمن  بإحراق ا وا 
لجرفين, وانت اح تلئ الحتبة بين صال  الدين والصليبيين بعد ذلئ حت  تم توقيل ال دنة بين ا

 .(4)التاريخية المليئة بالحرائق نتيتة المعارئ والحرو 
لكن لم ينتِل الصراا افسالمي الصليبي في الع د األيوبي بتلئ ال دنة, ب  استمر بعد 
ذلئ لكن بوتيرة أق , وش دت بعو الحرائق نتيتة هذا الصراا, كان أول ا عندما هاتم العاد  

, وذلئ ردًا عل  غارات الصليبيين عل  وأحرق وسب  وغنمم( 3101ه/604م )جرابلس في عا
م( أغار الصليبيون عل  بيسان وكان في ا العاد , 3131ه/634, وفي عام )(5)أعما  حمص

, ثم أغاروا عل  المناجق ما بين بيسان وبانياس ون بوا وقتلوا وأحرقوا (6)فانسح  من ا وحرق ا
 .(7)الكثير

                                                           
   .196؛ مت و : ذي  ,ص146, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج313ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (1)
؛ ابن خلكان: 180-111, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج388-381جانية, صابن شداد: النوادر السل (2)

 .463-460, ص1, جمررة التناناليافعي:  ؛398-391, ص1وفيات األعيان, ج
؛ ابن ت ر  برد : النتوم 183, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج389ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (3)

   .41, ص6الااهرة, ج
   .441؛ مت و : ذي  ,ص116, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج115ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (4)
؛ الشامي, احمد: صال  160الحرير , سيد: األخبار السنية, ص؛ 143, ص30ابن األثير: الكام , ج (5)

   .396الدين, ص
  . 48, ص5الذهبي: العبر, ج ؛ 31, ص44الذهبي: تاريخ افسالم, ج (6)
, 3؛ المتريا : السلوئ, ج38, ص44الذهبي: تاريخ افسالم, ج؛ 114, ص30ابن األثير: الكام , ج (7)
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م( استجاعت قوات الخوارامية اقتحام مدينة 3144/يوليو)تموا( ه641وفي )صلر 
, ونبشوا قبور (1)التدس وتخليص ا من الصليبيين, وقاموا بحرق كنيسة التيامة وبعو الكنائس

, كما أرس  الصالأ نتم الدين تيشًا كبيرًا للتأ مدينة (2)النصار , وأحرقوا عظام الموت 
م(, واستجاا هايمة الصليبيين وفتأ 3141مبر)أيلو ( ه/سبت645 تماد  األول عستالن في )

المدينة, وكان مما أحترق في تلئ المعركة بعو المنتنيتات والمتاريس الخاصة بالتيش 
 .(3)افسالمي, وحرق للصليبيين احد األبراج التي كانوا يتحصنون ب ا

 .أسباب أخرى للحرائق: رابعاً 
عن األسبا  السابتة, وهي حرائق  سيذكر هنا الباحث بعو الحرائق التي خرتت

 ألسبا  متعددة أو مت ولة لم تجلعنا المصادر التاريخية علي ا.
ويعد الخجم وافهما  أحد أسبا  الحرائق, لكن لم يرد في المصادر الكثير عن هذه 

ه/ 561الحرائق, ومما ذكر حريق كبير في منجتة اللبادين بمدينة دمشق في )شوا  
, كم احترق (4), احترق فيل حي اللبادين بالكام  بما فيل من دور وحوانيتم(3361يوليو)تموا( 
عظيمة تحت قدر  الجباخين أوقد ناراً  أحدوسببل أن , (6)وتاح من تامل دمشق (5)با  الساعات

 .(7)النار في اللبادين وغيرها اشتعلتهريسة ونام فاحترقت دكانل و 
ن ا التخلص من رائحة التثث المتعلنة ويوتد أيضًا حرق التثث وقد كان لعدة أسبا  م

والوقاية من انتشار األوبئة, والحصو  عل  الدنانير الذهبية التي ابتلعوها, وهو ما فعلل 
, (8)الصليبيون بالكثير من التثث في عدة مناجق من بالد الشام وهو ما ذكر سابتًا بالتلصي 

                                                           
؛ نصر اهلل, 191, ص1؛ رنسيمان: تاريخ الحرو  الصليبية, ج11ابن العميد: أخبار األيوبيين, ص (1)

  . 33سعدون: رحي  الصليبيين, ص
؛ ابن ت ر  برد : النتوم 439, ص3متريا : السلوئ, ج؛ ال141, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (2)

  . 111, ص6الااهرة, ج
 .101؛ كلود, كاهن: الشرق وال ر , ص14-11, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (3)
؛ الذهبي: العبر, 8, ص19؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج111, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (4)
 .111, ص5النتوم الااهرة, ج؛ ابن ت ر  برد : 311, ص4ج
 .111, ص5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج8, ص19الذهبي: تاريخ افسالم, ج (5)
 .359؛ ص9؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج111, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (6)
؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, 311, ص4؛ الذهبي: العبر, ج8, ص19الذهبي: تاريخ افسالم, ج (7)
 .111, ص5ج
 .335-334الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (8)

Albert d, Aix, Historia  Hierosolymitana, p 542. 
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ثة أبو ت ل  الحمداني بعد لكن كانت هنائ حوادث حرق تثث ألسبا  أخر , حيث أحرقت ت
 من وهر  هايمة شر ت ل  يأب ان امهايمتل من ابن الترا  بالتعاون مل اللاجميين, حيث 

 في بل وجافوا الترا  ابن تنود عليل فتبو, يسير أو يتتل جريق أ  إل  يدر    المعركة
, ويبدو السب  (1)م(919ه/سبتمبر)أيلو ( 169 صلر (في تثمانل وأحرق قت  ثم الرملة, شوارا

شلاح ال لي , ومن أسبا  حرق التثث أيضًا العتا ,  الواضأ هنا لحرق تثمانل هو ا نتتام وا 
, ا عتتادوكان فتي ًا واعظًا, ملعون " ,ظ ر بحل  الش ا  الس رورد  الليلسوف الساحرحيث 

ه , فحبس في , فعتد صاح  حل  الملئ الظاهر لل متلسًا, فمفتوا بكلر "بارعًا في علوم األوائ 
 .(2)قت أن  ثّم أحرق بعد م(3393ه/581عام )

في عام  دخ  أحمد بن جولون دمشقاما عن الحرائق مت ولة السب  فمن ا, عندما 
, (3), احترقت فيل المنجتة المحيجة بالكنيسةوقل في ا حريق عند كنيسة مريمم( 811ه/164)

حل ,  ترق المركا الشرقي بتلعةاحم( 3051ه/ يناير)كانون الثاني( 448 ذ  التعدةوفي )
, وفي ع د المستنصر أيضًا عام (4)عندما استلم المستنصر اللاجمي مدينة حل  من معا الدولة

 .(5)م( احترق برج من أبراج سور مدينة حل 3059ه/453)
 بدمشق احترق قصر تيرونم( 3364ه/أكتوبر)تشرين األو ( 559 ذ  الحتةوفي )

, وفي (6)الحريق اح هذفي إجلا وبذلوا مت ودًا كبيراً فحضر في تلئ الليلة األمراح  عظيماً  حريتاً 
التي  فاحترقت هي والمئذنةم( وقل حريق في مدرسة الكالسة في دمشق, 3314ه/510عام )

 احترقت خاانة السال م( 3101ه/600, وفي عام )(7)المسماة بمئذنة العروسو بتانب ا 
 .(8) ابدمشق, وذه  تميل ما كان في

                                                           
؛ المتريا : اتعاظ 185-184, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج35-34, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)

 .151, ص3الحنلا, ج
 .14, ص43الذهبي: تاريخ افسالم, ج (2)
؛ ابن كثير: 48, ص10الذهبي: تاريخ افسالم, ج ؛156, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (3)

 .46؛ ص33البداية والن اية, ج
 .355, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
 .18, ص3؛ عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج416, ص3ابن العديم: ب ية الجل , ج (5)
 .148؛ ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (6)
 .344.؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص140, ص3النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (7)
 .53, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (8)
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كلل,  المتام األعل م( وقل حريق بتلعة حل , احترق فيل 3101ه/604وفي عام ) 
 9ه/609 تماد  األول  33, وفي يوم )(1)وهو المكان الذ  تتام بل صالة التمعة في التلعة

اللرش م( تعرضت قلعة حل  لحريق رخر احترق فيل الكثير من 3131أكتوبر)تشرين األو ( 
 .(2)الخيم واآل ت والسال بك  ما في ا من  واحترقت الاردخاناه, كما واألوانيوالمصاغ واآل ت 

قل حريق و م( 3148نوفمبر)تشرين الثاني(  34ه/646رت   15وفي ليلة األحد ) 
فمحرق تميل حشوها وكانت ساللم ا ستا ت من خش  وهلئ  ,األمو بتامل  بالمنارة الشرقية

 .(3)للناس ودائل كثيرة كانت في ا

                                                           
 .459, ص3العديم: ب ية الجل , جابن  (1)
 .33, ص3؛ عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج450, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
؛ النعيمي: الدارس في تاريخ 415, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج315؛ ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)

 .131, ص1المدارس, ج



 الفصل الثالث
 أسباب الحرائق في بالد الشام

 م(5551-5455هـ/623-349)
 
 

 أواًل: الصراعات الداخلية.
 ثانيًا: الصراعات مع القوى الخارجية.

 ثالثًا: أسباب أخرى للحرائق.
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الشام في العصر المملوكي مكانًا لكثير من الصراعات واألخجار, التي شكلت كانت بالد 
أسبابًا للعديد من الحرائق في بالد الشام, سواًح كانت تلئ الحرائق بسب  الصراعات الداخلية, أو 
بسب  الصراعات الخارتية مل الصليبيين أو التتار الذين سببوا الكثير من الدمار والتخري  في 

امية, ولم تتتصر أسبا  الحرائق فتج عل  تلئ الصراعات واألخجار, ب  كانت هنائ المدن الش
حرائق بسب  افهما  والظواهر الجبيعية, بافضافة إل  الكثير من الحرائق مت ولة السب  
والتي لم ترد في المصادر أسبا  ل ا, ربما  هتمام المؤرخين في ذلئ الوقت بتدوين األحداث 

 ثارها دون ا هتمام بذكر أسباب ا.ررية بشك  خاص, مل ذكر بعو الحرائق و السياسية والعسك

 أواًل: الصراعات الداخلية.

تعددت أشكا  الصراعات الداخلية في بالد الشام في العصر المملوكي والتي أدت لحرائق 
ملتعلة من المتصارعين, فمن هذه الصراعات صراعات سياسية ب دف ا نلصا  عن الدولة 

صراعات بين األمراح عل  النلوذ والسلجة, بافضافة إل  الثورات وحركات التمرد  المركاية, أو
من بعو التو  الداخلية, وسنذكر هنا تلئ الصراعات وما أحدثتل من حرائق  واللساد والعصيان

 في امن ك  من المماليئ البحرية والبرتية.
 الصراعات الداخلية زمن المماليك البحرية:

, كت  إل  م(3160ه/658عام ) تول  الظاهر بيبرس متاليد الحكم في مصر والشام عندما
ملوئ وأمراح الشام يخبرهم بسلجنتل, فمتابوه كل م بالسمل والجاعة, إ  بعض م ممن استاحوا 

التبو عل  بعو  (1)لمتت  قجا, فكلف بيبرس نائبل بدمشق األمير عالح الدين البندقدار
, لكن البرلي استجاا (2)نافست م لل مث  األمير شمس الدين أقوش البرلياألمراح الذين توهم م

, واستولوا عل  مدينة حل , وحاولوا استمالة (3)اللرار ومعل بعو المماليئ العاياية والناصرية

                                                           
 األمراح كبار من كان؛ البندقدار  بيبرس الدين ركن السلجان إليل ينس  الذ  األمير: البندقدار الدين عالح (1)

 : ذي ,اليونينيم, وتوفي بالتاهرة وقد ناها السبعين؛ 3163ه/659, و ه بيبرس نيابة دمشق في عام الصالحية
 .391-391, ص53؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج104ص ,3ج
و ه قجا  (,حل  صاح  محمد العايا الملئ مماليئكبار المماليئ العاياية) من: شمس الدين أقوش البرلي (2)

, 451, ص3: المختصر, جأبو اللداحم؛ 3161ه/663وتوف  عام  م,3159ه/658أمر غاة والسواح  عام
 .111؛ عجا اهلل, محمود: نيابة غاة, ص410

 . 419, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج105, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج104ص ,3ج : ذي ,اليونيني (3)
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, لكن صاح  حماة رفو جلب م وأغلق أبوا  المدينة (1)صاح  حمص وحماة إل  تانب م
حرق ال ال  بالتر  من البا  ال ربي للمدينة, وعاثوا فسادًا دون م, فتام البرلي ومن معل ب

ستجاا ام(, و 3163 يونيو)حايران( 35ه/659رت   35وتخريبًا في محيج المدينة وذلئ في )
 .(2)إخماد ذلئ التمرد والتضاح عليل العام نلسلبيبرس في 

 (3)بن عيس م(, قام م نا 3131ه/131وفي ع د السلجان الناصر محمد بن قالوون عام )
ومعل خمسة وعشرون أللًا من التبائ  العربية بم اتمة مدينة حل  وحرق با  قلعت ا, 

الذ  استتار بم نا, خوفًا من السلجان الناصر الذ  كان  (4)واستخالص ما  األمير قراسنتر
 .(5)يريد التبو عليل

شوا   16لثالثاح )كما ش دت دمشق حريتًا كبيرًا في ن اية ع د السلجان الناصر في ليلة ا
م(, احترق فيل عدد من األحياح واألسواق المحيجة بالتامل 3140 ابري )نيسان( 15ه/140
, حت  وصلت النار إل  المنارة الشرقية في التامل األمو  فاحترقت بالكام  وتلترت (6)األمو 

وبالرغم من  أحتارها, واستجاا العامة والمماليئ من منل الحريق من الوصو  إل  بتية التامل,
 .(7)ذلئ كانت  الخسائر فادحة في األموا  والممتلكات نتيتة ذلئ الحريق

                                                           
 ؛419, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج105, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج104ص ,3ج : ذي ,اليونيني (1)

 . 368حسين, حمد : تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص
 . 105, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج105,104,398ص ,3ج : ذي ,اليونيني (2)
أمير العر  م, كان يلت  3151ه/650 سنة بعد ولد جي بني من فض  ر  أمير التدمير  :عيس  بن ام ن (3)

؛ ابن للحق متحيااً  خيراً  عند الملوئ كل م بالشام ومصر والعراق وكان ديناً  وقد كان كبير التدر محترماً , بالشام
 . 311, ص6العستالني: الدرر, جابن حتر ؛ 311, ص34كثير: البداية والن اية, ج

بن  األشرف قت  في سع  فيمن كان ثم , تول  نيابة حل ,المنصور  التركس  التوكندار :قراسنتر (4)
أراد قتلل, لكنل استتار بم نا بن عيس , ثم رح  عند ملئ التتار في ماردين حت   الناصر تسلجن فلماقالوون, 

 .188-181, ص4العستالني: الدرر, جابن حتر م؛ 3118ه/ 118مات في عام 
, 3ابن بجوجة: تحلة النظار, ج؛ 343, ص11النوير : ن اية, ج؛ 5, ص1: المختصر, جأبو اللداح (5)

 ؛  94ص
, 1؛ ابن الورد : تاريخ, ج131الذهبي: من ذيو  العبر, ص؛ 53ص, 1: المختصر, جأبو اللداح (6)

, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 184, ص3؛ ابن فض  اهلل العمر : مسالئ ا بصار, ج184ص
؛ العملة, عبد التبار: نيابة 88, ص3؛ البصرو : تاريخ, ج181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص

 . 319دمشق, ص
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34بداية والن اية, جابن كثير: ال؛ 131الذهبي: من ذيو  العبر, ص (7)

 . 319؛ العملة, عبد التبار: نيابة دمشق, ص181ص
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ويعود السب  في نشو  الحريق إل  قيام تماعة من قيادات النصار  اتتمعوا في كنيست م, 
يحسنان صناعة المواد  (1)وتمعوا الكثير من الما , وأعجوه إل  راهبين قدما من التسجنجينية

حيث قام الراهبان بصناعة العديد  ؛ي   يظ ر تمثيرها إ  بعد أربل ساعات أو أكثرالمشتعلة الت
من تلئ المواد التي يدخ  في تركيب ا النلج والكبريت واللحم وصنعا ما يشبل التناب  الامنية التي 

, ثم تخليا في ا  المسلمين بمساعدة من بعو قيادات النصار  (2)من الامن مدةتعم  بعد 
ونا  األسواق في أخر الن ار يضعان تلئ المواد المشتعلة في شتوق الدكاكين وبين  ن,المحليي

 .(3)البضائل داخل ا دون أن يشعر ب م أحد
وباللع  بعد عدة ساعات ومل دخو  اللي  اشتعلت النيران في تلئ الدكاكين وامتدت سريعًا  

في البضائل واألسواق حت  كادت النيران أن تحرق التامل األمو , الذ  كان فيما يبدو ال دف 
اليئ الرئيس ل ذه العملية التخريبية من قب  الراهبين والنصار , لكن توفيق اهلل وت د العامة والمم

 .(4)حا  بين الحريق والتامل
نائ  السلجان في دمشق بعد التحر  الدقيق والتحتيق من معرفة  (5)كما استجاا تنكا 

المتسببين في الحريق من النصار , فتبو عل  عدد من م, وصادر أموال م وعاق  بعض م 
 .(6)خر بالصل  والتت  ثم أحرق تثث م بالناربالضر  والبعو اآل

م( دخلت البالد في مرحلة من عدم 3140ه/143ناصر محمد بن قالوون عام )بعد وفاة ال
وتدخل م في شئون الحكم عل   ,(7)بناح الناصرأا ستترار, واادياد نلوذ األمراح عل  حسا  

                                                           
ياقوت الحمو ,  المتوسج, البحر الشام بالد وبين بين ا الروم ملئ دار وهي سجنبو إ واسم ا :تسجنجينيةال (1)

 . 141, ص4معتم البلدان, ج
, 3؛ البصرو : تاريخ, ج181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (2)

 . 155؛ عدوان, أحمد: التاريخ ا قتصاد , ص88ص
 . 181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)
 .181, ص1السلوئ, جالمتريا : ؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (4)
, و ه الناصر محمد بن قالوون نيابة دمشق بالشام السلجنة نائ  الدين سيف الكبير األميرتنكا:  (5)

, في ال ال  حت  يسير إليل يشاوره فيل وكان السلجان   يلع  شيئاً م, وكان متربًا تدًا منل, 3131ه/131عام
ابن شاكر الكتبي: فوات م؛ 3143ه/143حبسل عام لكنل غض  عليل في أخر عمره وحبسل, ثم توفي في م

 .11-64, ص1جابن حتر العستالني: الدرر,  ؛166-161ص, 3الوفيات, ج
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 184, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (6)

 . 310؛ العملة, عبد التبار: نيابة دمشق, ص90, ص3: تاريخ, ج؛ البصرو 181ص
 . 316عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص؛ 101-103, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)
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تحصن ب ا خوفًا من المدينة الكرئ و ل اللتوح إل  (1)أحمد بن الناصر مما دفل حسا  السلجان,
, وخال  تلئ ال تمات احترق أحد (2)لل توم أكثر من مرة للتبو عليلتعل ا تتعرو و األمراح, 

, كما احترق با  التلعة وأحد (3) م(3141ه/141المنتنيتات المنصوبة عل  المدينة عام )
م(, حيث تم اقتحام التلعة والتبو 3144 يوليو)تموا( 6ه/145صلر  11األبراج ب ا في )

 .(4)عل  أحمد بن الناصر وقتلل بعد ذلئ
, المدةومل استمرار حالة عدم ا ستترار في البالد لعدم وتود حاكم قو  ومسيجر في تلئ 

فتد انتشرت الصراعات بين التبائ  العربية فيما بين ا أو بين ا وبين السلجة, فنتد أنل في عام 
دة م( كثر فساد العربان وا قتتا  فيما بين م ببالد الشام, وقجعوا الجرق ون بوا ع3144ه/145)

أماكن في جرابلس وبعلبئ, كما أحرقوا العديد من المواضل هنائ, وأضرموا النار عل  موضل 
م( قام العربان من أصحا  3161ه/164, وفي عام )(5)احترق فيل ايادة عل  عشرين امرأة

وحرقوا الكثير من أشتارها, وذلئ ألن الدولة  (7)بتخري  وتدمير بلدة تدمر (6)خيار بن م نا
 .(8)م بعو إقجاعات م وأمالك مأخذت من 

                                                           
 ه/136 عام ولد المنصور بن الناصر بن الناصر الملئ قالون بن محمد بن بن الناصر: هو أحمد أحمد (1)

 وأخويل( و األ الناصر) أبيل أيام في ا فاستمر, اللروسية ويعلمل يربيل ب ا فمقام ,الكرئ إل  أبوه وبعثلم 3136
 إل  فانتت  شرف,األ خلل بعدم 3143ه/141 سنة السلجنة وتول ( كچئ) شرفواأل( المنصور) بكر أبي

 الخاائن من أموا ً  وتمل الستن, في كانوا التيش أمراح من تماعة وقت ( الناصر) أبيل بلت  وتلت  التاهرة,
 خلعل, في مصر قواد إل  الشام قواد فكت  الل و, في با ن ماس وات م, الكرئ إل  وعاد وتحل ا, السلجانية
 في أحمد لمحاصرة التيش وأرسلوا( الصالأ) إسماعي  هاأخ وولوا م,3141ه/141 سنة أوائ  في فخلعوه
عام  التاهرة إل  علبة في رأسل وأحضر فذبحل اليوسلي منتئ األمير أمسكل أن إل  وقوت  فتات  الكرئ,
 .111, ص3الاركلي: ا عالم, ج؛ 153-148, ص3جابن حتر العستالني: الدرر, م؛ 3144ه/145

, 406, 188, 143, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج131, 105ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (2)
 .  153, ص3جابن حتر العستالني: الدرر, ؛ 431

 . 188, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج105ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)
 . 431, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج131ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (4)
 . 431, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
م, تراوحت 3160ه/161عام  الناصر بن حسين و ه ,جيح أحياح وتميل فض  ر  أمير: م نا بن خيار (6)

 . 501, ص5, جتاريخابن خلدون: م؛ 3115ه/111عالقتل مل الدولة بين الجاعة والعصيان؛ وتوفي عام 
, 1ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛ أيام خمسة حل  وبين بين ا الشام برية في مش ورة قديمة مدينة :تدمر (7)

 . 31ص
 . 103ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (8)
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 الصراعات الداخلية زمن المماليك البرجية:
بدأت دولة المماليئ البرتية بصراا بين أمراح المماليئ من أت  السيجرة عل  حكم البالد, 

الذ  كان يحكم الدولة في عام  وفي محاولة من برقوق التخلص من منجاش
م(, حاصر برقوق مدينة دمشق التي كان يتحصن ب ا منجاش, وخال  ذلئ 3189ه/193)

الحصار والمعارئ بين الجرفين, أحرق برقوق الكثير من البيوت عل  أصحاب ا في منجتة 
لة , وذلئ لتصد  أه  دمشق لمحاو (1)التبيبات, ومات الكثير من الناس تراح تلئ الحرائق

, ونتيتة لصمود المدينة وأهل ا رح  برقوق إل  التاهرة, فتام منجاش (2)برقوق دخو  مدينت م
م( ألخذها من يد كمشب ا الحمو  نائ  حل  وهو 3190ه/191رسا  قواتل إل  حل  في )إب

حليف لبرقوق, فحاصروا قلعة حل  التي يتحصن ب ا كمش با, وأحرقوا با  التلعة والتسر 
, ودارت معارئ جويلة بين م, انت ت بانسحا  تلئ التوات بعد فرار منجاش من الواص  إلي ا

 .(3)دمشق
م( هاتم متموعة من المماليئ المعارضين 3191 يناير)كانون الثاني(ه/194وفي )صلر 

لبرقوق دمشق, ونتبوا الستن وأخرتوا المعتتلين بل من أصحا  منجاش, ثم تحصنوا بالتلعة, 
وا إلي م وحاصروهم ثالثة أيام, ثم أحرقوا با  التلعة, ودخلوها ثم لكن عساكر برقوق توت 

 .(4)قبضوا علي م وقتلوهم
شئون  (5)السلجان الناصر فرج بن برقوق بعد وفاة السلجان الظاهر برقوق, تول  ابنلو 

م( 3408يونيو)حايران(ه/ 833عليل في )محرم  ثارالحكم, لكن لم تستتر لل األمور, حيث 
                                                           

ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ؛ 160, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج556ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (1)
 . 89؛ عبد السيد, حكيم: قيام دولة المماليئ الثانية, ص156, ص33ج
: مدن الشام, ؛  بيدوس, ايراما160, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج556ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (2)

؛ للمايد عن دور األهالي والاعر في المدن الشامية عل  سير العمليات العسكرية؛  بيدوس, ايراما: 151ص
 .183-150مدن الشام, ص

ال مر,  إنباح: العستالني ابن حتر؛ 191, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج560ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (3)
؛ عبد السيد, حكيم: قيام دولة المماليئ الثانية, 31, ص31الااهرة, جابن ت ر  برد : النتوم ؛ 39ص, 1ج

 . 95ص
 . 308ص, 1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 569ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (4)
 سنة في ولد ,التركسي الظاهر بن السعادات أبو ,أنس بن برقوق بن فرج :السلجان الناصر (5)

 , سنين عشر دون وسنل م3198ه/ 803 سنة شوا  في وبعده أبيل من بع د وتول  السلجنة م,3169ه/193
, 6, جالالمل الضوحالسخاو :  م؛3431ه/835فيل وثار بعض م عليل وقتلوه في سنة  أبيل مماليئ واختلف

 .41-41, ص4: سمج النتوم, ج؛ المكي368ص
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بالشام, والتت   (2), وتمل تنوده لتتا  السلجان, فتصد  لل األمير بكتمر تلق(1)األمير نوروا
التيشان بالتر  من صلد, واقتتال قتاً  شديدًا قت  فيل أناس كثيرون وحرقت الاروا وخربت 

نائ  دمشق عل  عصيان  (4), وتحالف مل األمير شيخ(3)البالد ثم عاد نوروا إل  الرملة
رج السلجان ومن معل من المماليئ إل  الشام للتضاح عل  األمير شيخ السلجان الناصر, فخ

م(, وحاصروه في قلعة صرخد, ودار بين ما قتا  شديد 3409 يونيو)حايران(ه/831في )محرم 
 . (5)استمر ثالثة أيام, احترق فيل التسر الواص  إل  التلعة

د تلئ المعركة, ب  إن لم ينتل الصراا بين السلجان الناصر واألمير شيخ ومن معل بع
م( للتضاح عل  األمراح المتمردين 3431 ابري )نيسان(ه/ 835السلجان خرج في )محرم 
, فتام األمير شيخ بمحاصرة دمشق (6)وحصن ا الش ر نلسلبالشام, ودخ  دمشق في 

وم اتمت ا, ودار بينل وبين السلجان قتا  شديد استمر عدة أيام, استخدم فيل النلج والس ام 
نارية المحملة بالنلج من الجرفين, مما أد   حتراق األسواق الموتودة عند با  اللراديس يوم ال

محرم احترقت عدة  11م(,  وفي يوم األربعاح 3431 مايو)أيار(3ه/ 835محرم  39األحد ) 
, (8)محرم احترق سوق خان السلجان وما حولل 14, وفي يوم التمعة (7)حوانيت بدمشق

                                                           
جرابلس في ع د فرج بن برقوق, تحالف مل المؤيد شيخ عل  خلل فرج بن برقوق,  نائ  الحافظ  :نوروا (1)

التلتشند : مآثر, ونتأ في ذلئ, ثم تخلص منل المؤيد شيخ وقتلل بعد أن خرج عن جاعتل واستت  بالشام؛ 
 .9, ص4, جالالمل الضوح؛ السخاو : 133, 105ص, 1ج
 .31, ص1, جالالمل الضوحم؛ السخاو : 3431ه/835 سنة مات ,ودمشق جرابلس نائ : تلق بكتمر (2)
 . 86ص, 6ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 101, ص6المتريا : السلوئ, ج (3)
 الناصر دولة في ألف, متدمأصبأ  ,األص  التركسي النصر أبو المؤيد برقوق الظاهر  ثم المحمود  :شيخ (4)

 في فاشترئ الشام, إل  فخرج وأجلتل, الناصر ستنل ثم دمشق, في نائباً ثم  لجرابلس, فنائباً  برقوق, بن فرج
 فتعلل م3431/ه835 سنة محمد بن العباس السلجنة وولي الناصر الملئ قت  أن إل  وال ياج, العصيان

 السنة في السلجنة وتول  العباس, خلل أن يلبث فلم ,مصر إل  معل وعاد ,للمملكة ومدبراً  للعسكر, أتابكاً 
 دمشق, إل  فتصده الشامية, الديار نائ  الحافظي نوروا وعصاه التند, فمجاعل المؤيد, بالملئ وتلت  نلس ا,
, 1, جالالمل الضوحسنوات؛ السخاو :  يثمان, واستمر حكمل مصر إل  وعاد م3434/ه831 سنة فتتلل
 .5-1, ص1: بدائل الاهور جإياسابن ؛ 130-108ص

 . 85, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 114, ص6المتريا : السلوئ, ج (5)
 . 131-136, ص6المتريا : السلوئ, ج (6)
 . 345, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 138, ص6المتريا : السلوئ, ج (7)
 . 394, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 111, ص6المتريا : السلوئ, ج (8)
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حيث قام بحرق  ؛األمير شيخ من دخو  المدينة بعد أن هام تنود السلجان واستجاا بعد ذلئ
 .(1)با  التابية ودخ  المدينة وقبو عل  السلجان وقتلل

وبذلئ فتد أصبأ األمير شيخ هو سلجان البالد, وتلت  بالملئ المؤيد, لكن في )تماد  
عن جاعة المؤيد م( قام متموعة من األمراح بالخروج 3435 أغسجس)ر (ه/ 838اآلخرة 

نائ  الشام, الذ  دخ  دمشق وحاصر  (2)شيخ, وكان عل  رأس م األمير قاني با  المحمد 
دار السعادة, فرماه َمن بالتلعة  (3)تملون وأحرق أتباا المؤيد في التلعة, ورم  التلعة بالمدافل,

 .(5)با  , وبعد ذلئ خرج ل م المؤيد من مصر وقض  عل  التمرد وقت  قاني(4)بالمتانيق
حيث  ؛م(3436ه/839وفي ع د المؤيد شيخ ظ ر عصيان بعو التبائ  العربية عام )

عشرين يومًا, وبعد قتا  شديد أخذها  (6)قام حسين بن نعير أمير العر  بحصار مدينة الرحبة
 .(7)خوتلإون ب ا ثم أحرق ا حت  تعل ا فحمة سوداح, وذلئ بسب  اعتتا  وقت  

م( أظ ر ت ر  برمش العصيان للسلجان 3419 فبراير)شباج( 1ه/841شعبان  38وفي )
الظاهر تتمق, وحاو  ا ستيالح عل  مدينة حل , إ  أن نائ  قلعة حل  وبمساعدة من 
أهالي ا تصد  ل ذه المحاولة من ت ر  برمش, ودارت بين الجرفين معارئ شديدة, انت ت 

, (8)م(3419 ابري )نيسان( 1ه/841شوا   11بتراتل ت ر  برمش عن حل  في يوم الثالثاح )
 (9)بعد أن قام بن   وحرق وتخري  التر  المحيجة بحل , كما قام بحرق أسواق بانتوسا

 .(11), وحرق الاروا في المنجتة الممتدة ما بين حل  وشيار(10)وبيوت ا
                                                           

 . 396, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 114, ص6المتريا : السلوئ, ج (1)
 هوخرج  ثم مدة ب ا فمقام م3311ه/531 سنة في الشام نيابة, تول   برقوق الظاهر  :المحمد  با ي قان (2)

 ,أيام ثالثة السلجان حبسلو  ,ماعة في وهامل السلجان مدركلف, لتتال مالذ  خرج  السلجان تل عن جاعةوتماع
 .396, ص6, جالالمل الضوحم؛ السخاو : 3314ه/538 سنة شعبان أواخر في دمشق بتلعة لقتل ثم
 .316؛ مصجل , إبراهيم وأخرون: المعتم الوسيج, صالتم  سنام هيئة عل  محد  ستف :التملون (3)
 . 11-11, ص34ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 190-188, ص6المتريا : السلوئ, ج (4)
 . 311ابن ت ر  برد : مورد, ص (5)
ل  أيام خمسة حل  ومن أيام ثمانية دمشق وبين بين ا مدينة بالشام :رحبةال (6) ل  فرسخ مائة ب داد وا   الرقة وا 

 . 14, ص1ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛ اللرات شاج ح عل  وب داد الرقة بين وهي فرسخاً  وعشرون نيف
 . 108, ص1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 436, ص6المتريا : السلوئ, ج (7)
 . 11, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 439-438, ص1المتريا : السلوئ, ج (8)
 . 113, ص3ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛ الشما  ت ة من حل  مدينة ظاهر في تب  :بانتوسا (9)
 . 439, ص1المتريا : السلوئ, ج (10)
 . 11, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (11)
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وش دت الدولة المملوكية في أواخر ع دها عدة حرائق نتيتة صراعات داخلية بعض ا بين 
ح فيما بين م, والبعو ا خر بين العامة واألمراح, ومن ا ما كان في ع د السلجان األمرا

بحرق قرية الصبورة, لكون  (2)م( عندما قام ابن باكلوا3488ه/ 891عام ) (1)األشرف قايتبا 
 .(4)منافسل وغريمل (3)أهل ا من ت ة ابن العاقي

ة من عدم ا ستترار واللوض , وبعد وفاة السلجان األشرف قايتبا  دخلت البالد في حال
, مما دفل الكثير من (5)وا فترة حكم الواحد من م العامانتيتة تعاق  سالجين ضعاف   تتت

, وهو ما قام بل أينا  اللتيل المدةاألمراح المماليئ إل  العصيان والتمرد عل  السالجين في تلئ 
رمضان  8ق ا في يوم األربعاح )وقام بن   مدينة حل  وحر  (6)نائ  حل , الذ  أعلن العصيان

 .(7)م(3491 يونيو)حايران( 30ه/901
م( أعلن بعو أمراح المماليئ العصيان وكان مع م تماعة من 3491ه/901وفي عام ) 

مشايخ العشائر والمماليئ األتال , وتوت وا نحو دمشق من أت  ا ستيالح علي ا, لكن تصد  
ودارت بين الجرفين معارئ جويلة وكثيرة استمرت ما ن ومع م أه  دمشق, و ل م األمراح الجائع

حيث  ؛(8)يايد عن ش ر من الامان, احترقت في ا العديد من المواضل في دمشق وضواحي ا
ربيل  8حرق العصاة مواضل في ناحية الشاغور بالتر  من ااوية الم اربة في يوم التمعة )

                                                           
قايتبا : الملئ األشرف أبو النصر سيف الدين قايتبا  المحمود  الظاهر , تول  أمرة عشرة في ع د  (1)

ثم أصبأ األشراف أينا , ثم متدم ألف في ع د الظاهر خشتدم, ثم أتابئ العسكر في ع د الظاهر تمرب ا, 
م؛ 3496ه/903م, وكانت مدة حكمل حافلة باألحداث والحرو , ومات سنة 3468ه/811السلجان في سنة 

 . 4-1, ص1: بدائل الاهور, جإياسابن 
ابن باكلوا: هو المتدم محمد بن باكلوا متدم الابداني وواد  برد  من أعما  دمشق, قتلل عا الدين العاقي  (2)

ابن جولون: ملاك ة الخالن, م, في صراا بين ما عل  منص  المتدم؛ 3488ه/891في قرية دمر سنة 
 .19ص

ابن العاقي: هو المتدم عا الدين بن العاقي متدم الابداني وواد  برد  من أعما  دمشق, قتلل النائ  عام  (3)
 . 85, 19ابن جولون: ملاك ة الخالن, صم, وعلق تثتل عل  شترة بالتر  من الي مورية؛  3489ه/894

 . 19ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (4)
ابن جولون: ملاك ة الخالن, ؛ 461, 418, 404, 119, 111, ص1: بدائل الاهور, جإياسابن  (5)

 .384عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص؛ 381-318ص
 . 343ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (6)
 . 341, صالمصدر نلسل (7)
 . 354ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 181-183, ص1ج: بدائل الاهور, إياسابن  (8)
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ربيل األو  احترق سوق  30األحد م(, وفي يوم 3491 نوفمبر)تشرين الثاني( 1ه/901األو  
 .(1)الماار بالشاغور

وبالرغم من أن األهالي وضعوا المتاريس والحواتا بين الحارات لوقف أعما  الحرق  
والن  , لكن الحرائق استمرت واحترق تاح من قصر حتاج قر  با  التابية عل  يد العصاة 

الكثير من البيوت والمتابر في منجتة ما  ربيل األو , وفي اليوم التالي حرقوا 39يوم الثالثاح 
بين المتبرة والتامل الصابوني, كما قام الجائعون بحرق بعو المواضل بالسويتة المحروقة 

ربيل اآلخر حرق الجائعون مكت  ومستد  1والتي كان يتواتد ب ا العصاة, وفي يوم السبت 
ربيل اآلخر احترقت المئذنة البصية  33المدرسة المالتية بمحلة مستد الذبان, وفي يوم األربعاح 

 .(2)بمستد الذبان
كان قد غادر التاهرة في وقت سابق  الذ ومل اقترا  وصو  العسكر المصر  إل  دمشق, 

ربيل اآلخر,  35لمساندة الجائعين, هاتم الجائعون بعو بيوت العصاة وحرقوها ليلة األحد 
ن دمشق وحرقوا تامل ترا  قب  رحيل م, ربيل اآلخر انسح  العصاة م 31وفي ليلة الثالثاح 

لينت ي هذا الصراا بعدد كبير من الحرائق التي دمرت العديد من المباني واألسواق في مدينة 
 .(3)دمشق وضواحي ا
 (4)م( قبو مماليئ نائ  دمشق عل  أحد اعر3501 يوليو)تموا(ه/ 908وفي )محرم 

ق عدة مواضل, ف ر  اعر الشاغور, لكن الشاغور, فثار ال وغاح علي م, فتام المماليئ بحر 
تماعات من اعر الحارات هاتمت المماليئ,  فخرتت ل م تماعات من مماليئ األتال  
فتامت بكسر أبوا  الدور والحوانيت ون   ما في ا, وأجلتت النار في مخاان التص , وفي 

رتت تماعة من مماليئ السويتة المحروقة, ون بت بيوتًا كثيرة هنائ أيضًا, وفي اليوم التالي خ
, ويبدو هنا أن افتعا  تلئ الحرائق من (5)النائ  وأكملوا حرق ما لم يحترق من الشاغور

المماليئ لم يكن ال دف منل فتج التضاح عل  ثورة الاعر وال وغاح, ولكن كانت جريتة 
 السرقة.من خالل ا است ال  ا ضجرا  الحادث أثناح الحريق للتيام بمعما  الن   و ن يستجيعو 
 

                                                           
 . 355ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 . 359-356, صالمصدر نلسل (2)
 . 360-359, صالمصدر نلسل (3)
 .191؛ مصجل , إبراهيم وأخرون: المعتم الوسيج, صالخلق سيح, وهو الشخص األاعر اعر: تمل (4)
 . 133صابن جولون: ملاك ة الخالن,  (5)
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 ثانيًا: الصراعات مع القوى الخارجية.
ش دت بالد الشام العديد من المعارئ والحرو  مل التو  الخارتية في الع د المملوكي, 
سواًح من الصليبيين المحتلين ألتااٍح داخ  بالد الشام, أو التو  التادمة من الخارج كالم و  

ضرارًا كبيرة قلما ش د التاريخ مثل ا, وكانت أبرا تلئ أالذين هاتموا المدن الشامية وأحدثوا ب ا 
 األضرار هي الحرائق المدمرة في المدن والتر  الشامية.

 :الصراع اإلسالمي الصليبي
كانت من أهم أولويات السالجين المماليئ جرد الصليبيين من الشام, واستكما   

د الشام, لكن لم تكن األوضاا الصليبي في بال ا حتال مت ودات األيوبيين في التضاح عل  
األيوبي يسيجر عل   (1)قد استترت للمماليئ في بداية ع دهم في الشام حيث كان الملئ الناصر

, (3), وفي محاولة من المماليئ التخلص منل تحاللوا مل الصليبيين للتضاح عليل(2)شما  الشام
دينة حل  احترقت فيل م( في م3151ه/650حيث قام الصليبيون بافتعا  حريق كبير عام )

م( بم اتمة عكا 3151ه/653, وتاح رد الملئ الناصر بعد ذلئ في عام )(4)ستمائة دار
 .(6)وحرق الجواحين ب ا (5)وا ستيالح عل  كردانة

إ  أن التحالف مل الصليبيين لم يدم جويال, وانت   بسيجرة المماليئ عل  ك  بالد  
لذلئ كانت الخجوة التالية للمماليئ هي إن اح الوتود  ؛الصليبيينالشام باستثناح ما بتي في يد 

الصليبي في بالد الشام, لتصبأ كل ا للمماليئ بدون منااا, وكانت البداية في ع د الظاهر 
م( بإرسا  3163ه/659بيبرس الذ  تاهد الصليبيين بك  قوة وعنف, حيث قام في عام) 

                                                           
 يوسف الدين صال  السلجان بن غاا  الظاهر الملئ بن محمد العايا الملئ ابن يوسف :الناصر الملئ (1)
 عل  دمشق استول م 3150ه/648م, وفي عام 3119ه/611, ولد عام ودمشق حل  صاح  ,أيو  بنا

الذهبي: سير أعالم م؛ 3151ه/656, وقتلل الم و  عام فانكسر مصر ليمخذ سارا ثم ملكل دار وتعل ا
 . 106-105ص, 11النبالح, ج

 . 319, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (2)
عاشور, سعيد: العصر ؛ 311؛ العباد , أحمد: قيام دولة المماليئ, ص31العيني: عتد التمان, ص (3)

 .51المماليكي, ص
King, Edwin: The Knights Hospitallers in the Holy Land, p250. 

السيوجي: حسن ؛ 418, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج381, ص31ج ابن كثير: البداية والن اية, (4)
 . 111صالمحاضرة, 

النوير : ؛ 119ص, 3: ذي , جاليونيني, يوتد ب ا جواحين لللرسان األسبتارية؛ عكا من قريبة قرية: كردانة (5)
 .388, ص10ن اية, ج

 . 189, ص48الذهبي: تاريخ افسالم, ج (6)
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ي أنجاكية, وغنم من م الكثير وحرق ال ال  وأحرق التيوش لإلغارة عل  المناجق الصليبية ف
م( هاتم 3161 ابري )نيسان(ه/ 663, وفي )تماد  اآلخرة (1)الميناح بما فيل من المراك 

بيبرس عكا, فتام ب دم األبراج وحرق األشتار التي حول ا حت  أصبأ دخان ا كال يوم, وذلئ 
 .(2)بعد أن تحصن الصليبيون داخ  أسوار المدينة

ت أكثر قوة وتحولت من بحصاعدت هتمات بيبرس عل  الصليبيين بعد ذلئ, وأصت 
تماد  األول   9ا بيبرس في ن ار الخميس )امترد غارات إل  فتأ مدن وحصون, فتد استج

حرق أبوا  المدينة, ثم أم( اقتحام مدينة قيسارية بعد أن 3165 فبراير)شباج( 16ه/661
سلمت, وقام تنوده بتسلق أسوار التلعة وحرقوا أبواب ا حاصر التلعة داخ  المدينة حت  است

تماد  األول , وسير في الوقت  16الخاضعة للدواية يوم  (4), ثم هاتم قلعة عثليث(3)ودخلوها
ذاتل تيشًا بتيادة متموعة من األمراح إل  حيلا, وص  التيش فتمة إلي ا فالذ باللرار من تنبل 

 . (5)التيش المدينة ودمرها مل قلعت ا بعد أن حرق أبواب ا لألمر, ولتي الباقون مصرع م, ودخ 
ولكن قلعة عثليث صمدت في وتل بيبرس, فممر بإحراق الترية الواقعة خارج األسوار,  

تماد  اآلخرة  3التي وصل ا في ) (7), إل  أرسوف(6)ثم تخل  عن حصارها وغادرها
األخشا  لردم الخندق المحيج  م( وقام بتمل كميات كبيرة من3165 مارس)رذار( 13ه/661

حراق تلئ األخشا  باستخدام الحيلة, إبالتلعة ليستجيل عبوره, لكن الصليبيين تمكنوا من 
واستمرت محاو ت بيبرس في اقتحام المدينة حت  ستج أحد أبراج المدينة نتيتة ضربة المنتنيق 

المدينة وحرقوا  م( , فدخ  المسلمون3165 ابري )نيسان( 16ه/661رت   8في الخميس )
                                                           

 . 93؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص541, 511, ص3المتريا : السلوئ, ج (1)
؛  نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, 91العيني: عتد التمان, ص؛ 554, ص3المتريا : السلوئ, ج (2)

 . 93ص
قيام دولة ؛ العباد , أحمد: 116؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص38, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)

 . 111المماليئ, ص
ياقوت , وهو من أعما  صلد يتل بين قاقون وعكا؛ األحمر بالحصن ويعرف الشام بسواح  حصن :عثليث (4)

 . 351, ص4التلتشند : صبأ األعش , ج؛ 85, ص4الحمو , معتم البلدان, ج
؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, 301العيني: عتد التمان, ص ؛10, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)

 .353ن, عبد الرحيم: اقجاعية حيلا, صعو أبو ؛ 96ص
ن, عبد الرحيم: عو أبو ؛ 91نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص ؛10, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)

 .353اقجاعية حيلا, ص
 م؛3300ه/494علي ا الصليبيون عام استول   ويافا قيسارية بين الشام بحر ساح  عل  مدينة :أرسوف (7)

 .353, ص3ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج
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وها وقتلوا وأسروا من ب ا كما غنموا الكثير من داخل ا, وتم تدمير وتخري  لأبوا  التلعة ودخ
, والواضأ هنا أن كمية الحرق والتدمير التي استخدم ا بيبرس مل المدن والحصون (1)المدينة

 مرة أخر .التي فتح ا كان ال دف من ا عدم تمكين الصليبيين من العودة لتلئ المدن 
وفي السنة التالية هاتم بيبرس قاعدة استراتيتية صليبية خجيرة في الشام, وهي قلعة  

شوا   38صلد التي كانت قاعدة للرسان الداوية, وبعد حصار وقتا  عنيف تمكن يوم التمعة )
م( من ا ستيالح علي ا, حيث نص  علي ا المنتنيتات ونت  3166 يوليو)تموا( 11/ 664

, وفي العام ذاتل هاتم (2)شع  فيل النيران, فاستسلم الصليبيون داخ  المدينة وسلموهاالسور وأ
بيبرس العديد من الحصون والتالا الصليبية في شما  الشام, حيث قام بحرق وهدم تلئ 
الحصون, ومن ا قلعة السا  وهي قلعة حصينة شاهتة للداوية حيث حرق ا بما في ا من 

اتم المصيصة وأذنة وجرسوس وقت  وأسر وحرق, وهدم قلعة للدواية ه االحواص  والذخائر, كم
 .(3)والمعروفة بالبنية

وكان بعو فرسان الصليبيين يخرتون من عكا في يرون عل  أراضي المسلمين, فتام 
م( بم اتمة محيج مدينة عكا, وعم  عل  3161 مايو)أيار( 1ه/665شعبان  33بيبرس في )

, (4)هدم وحرق البساتين واألبنية واألشتار المحيجة بالمدينة عتابًا عل  غارات م عل  المسلمين
م( تمكن بيبرس من فتأ شتيف 3168 ابري )نيسان( 33ه/666رت   16وفي يوم األربعاح )

التلعتين قب    حدإالصليبيين قاموا بحرق , واستول  عل  التلعتين الموتدتين ب ا, لكن (5)أرنون
 .(6)تسليم ا
ه/ 666عل  أن أكبر ا نتصارات التي حتت ا بيبرس كانت فتأ أنجاكية في )رمضان  

م(, وهي أكبر وأقو  افمارات الصليبية في ذلئ الوقت, وكان عدد سكان ا 3168 مايو)أيار(
سلمين, وغنم المسلمون من المدينة غنائم مائة ألف نسمة, أصبحوا ما بين قتي  وأسير في يد الم

                                                           
 . 91؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص10, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 . 111؛ العباد , أحمد: قيام دولة المماليئ, ص186-185, ص3: ذي , جاليونيني (2)
 . 385, ص10ن اية, جالنوير : ؛ 309العيني: عتد التمان, ص (3)
؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, 331, صالعيني: عتد التمان؛ 44, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)

 .301ص
ما رومي إما رت  اسم أرنون إل  أضيف كالك ف الشتيف :أرنون شتيف (5)  تداً  حصينة قلعة وهو فرنتيإ وا 

 .156, ص1جياقوت الحمو , معتم البلدان, ؛ دمشق أرو من بانياس قر  التب  من ك ف في
؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, 334العيني: عتد التمان, ص؛ 101ص ,3: ذي , جاليونيني (6)

 .305ص
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, واحترقت كنائس ا (1)كثيرة تدًا, كما أمر بيبرس بحرق التلعة حت  عم الحريق أنجاكية كل ا
, وبادر الناس إل  أخذ حديد األبوا  ورصاص الكنائس, وأقيمت األسواق (2)المش ورة عالمياً 

 .(3)خارج المدينة لبيل تلئ ال نائم
م( واستجاا فتأ حصن 3113ه/669بيبرس عل  الصليبيين عام )وتتددت هتمات  
وتوص  إل  اتلاق مل اللرسان ا سبتارية يتضي بتسليم بعو الحصون متاب  هدنة,  (4)األكراد

, لكن رغم ال دنة مل ا سبتارية, (5)وكان من ا قرفيص التي أخلوها, وأحرقوا ما لم يمكن حملل
منجتة الشاغور وأحرقوا ما ب ا من ال ال , ذلئ أن ال دنة قام متموعة من الصليبيين بم اتمة 

م( فتأ بيبرس 3115ه/611, وفي عام )(6)كانت فتج مل ا سبتارية ولم تكن مل ك  الصليبيين
 .(7)المصيصة, وقام بحرق عدة مواضل ب ا

وبذلئ يكون بيبرس قب  وفاتل قد استجاا تحرير الكثير من المدن والحصون من يد  
, ولم يبق في أيدي م سو  بعو المدن الساحلية, التي حررت عل  يد األشرف خلي  الصليبيين

 38ه/690تماد  األول   31بن قالوون, الذ  تمكن من فتأ عكا في يوم التمعة )
م( بعد قتا  عنيف وحصار دام أربعة وأربعين يومًا, نت  فيل األسوار وأشع  3193 مايو)أيار(

ي   تبت  عكا محج أنظار ال ر  والحصن الذ  يحتمون فيل في ا النيران حت  ت دمت, ولك
وموجئ التادم ل م لالنجالق نحو التدس, قام بحرق وتدمير الكنائس واألسوار وعدة أماكن 

 .(8)أخر  بالمدينة
الرع  في قلو  تميل الصليبيين بساح  الشام, فمخلوا صيدا   َّ ولما فتحت عكا دَ 

 31ه/690رت   38ل ا, ثم إن م أحرقوا التايرة بما في ا في )وانتتلوا إل  التايرة المتاورة 

                                                           
؛ حسين, حمد : تاريخ األيوبيين 331, صالعيني: عتد التمان؛ 50, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)

 . 116؛ العباد , أحمد: قيام دولة المماليئ, ص316والمماليئ, ص
 . 380ابن العبر : تاريخ, ص (2)
 .308؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص50, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 بعلبئ بين وهو ال ر  ت ة من حمص يتاب  الذ  التب  عل  حصين منيل حصن هو :األكراد حصن (4)

 .164, ص1ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج؛ وحمص
 .311, صالعيني: عتد التمان (5)
 .13, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
 .343, صالعيني: عتد التمان (7)
؛ حسين, حمد : تاريخ 114, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج48, 44, ص53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (8)

 .316-315؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص101-101والمماليئ, ص األيوبيين
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, كما قام أه  عثليث بحرق أموال م ومتاع م وما لم (1)م( ورحلوا إل  قبرص3193 يوليو)تموا(
, وحرقوا محاصيل م, وهربوا بحرًا, فدخل ا المسلمون مست   (2)يتدروا عل  حملل, وعرقبوا دواب م
كان جرسوس عندما سمعوا بستوج التالا والحصون, وهكذا تم شعبان وهدموها, وكذلئ فع  س

 .(3)م(3193ه/690تحرير بالد الشام من الصليبيين بشك  كام  في عام )
لكن بالرغم من انت اح الوتود الصليبي في الشام, إ  أن السواح  الشامية ش دت العديد 

ا عبارة عن أعما  قراصنة من ال تمات الصليبية التادمة من أوروبا, والتي كانت في أغلب 
وغارات سريعة للتخري  وا عتداح عل  الموانئ المملوكية في الشام, حيث هاتموا ميناح 

م(, وأخذوا مركبًا وحرقوه, والناس ينظرون دون التدرة عل  دفع م 3166ه/161جرابلس عام )
م( تمكن 3181ه/185, وفي عام )(4)أو منع م, ثم انسحبوا وقد أسروا ثالثة من المسلمين

الصليبيون من دخو  صيدا, بعد انسحا  أهل ا من ا, فوتدوا بعو ممتلكات السكان فن بوها 
 .(5)وأخذوا ما وتدوا من ايت وصابون وأحرقوا السوق, ثم توت وا إل  بيروت

م( إل  هتوم من أسجو  3401ه/806كما تعرضت السواح  الشامية في عام ) 
, حيث هاتم مدينة جرابلس وحاو  دخول ا, لكن (6)مركباً صليبي من تنوا مؤلف من أربعين 

, ولم يكن في ا (7)أه  المدينة تكمنوا من صدهم عن ا, ثم توتل األسجو  بعد ذلئ إل  بيروت
ما يكلي من التوات العسكرية للدفاا عن ا, فتام أه  بيروت بم ادرة المدينة عند اقترا  

 9ه/806محرم  10دخلوا المدينة في ) األسجو  من ا, فما كان من التنوية إ  أن
 .(9)وأحرقوا بعو المناا  والسوق التري  من الميناح (8)م(, ون بوها3401 أغسجس)ر (

                                                           
 .155؛ الحرير , سيد: ا خبار السنية, ص50, ص53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (1)
 . 51, ص53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (2)
ي  الصليبيين, نصر اهلل, سعدون: رح ؛109, ص4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 165, ص5الذهبي: العبر, ج (3)

 .318ص
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؛ ذكر المتريا  ان 311ص, 5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 55ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (6)

 .99, ص6مركبًا؛ السلوئ, جاألسجو  مكون من ثالثين 
ال مر,  إنباحابن حتر العستالني: ؛ 99, ص6؛ المتريا : السلوئ, ج56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (7)
 .311ص, 5ج
 .311ص, 5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (8)
 .316عليان, عامي: مسيرة الت اد, ص أبو؛ 56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (9)
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واستمر التنوية متيمين في المدينة ذلئ اليوم إل  أن قدم أمير المدينة ومعل التند  
اللريتين وتر   والمتجوعون, ودار بين م قتا  في أاقة المدينة, قت  فيل بعو الناس من

, مما اضجر التنوية إل  ا نسحا  من المدينة وترئ قتالهم, فلما وص  نائ  الشام (1)الكثير
 .(2)في اليوم التالي لنتدة المدينة ووتدهم قد انسحبوا, أمر بتمل تثث التنوية وحرق ا

أرس  حملة حربية ل او تايرة قبرص, واستجاا  (3)وفي ع د األشرف برسبا  
ح عل  الكثير من ال نائم واألسر , وفي ردة فع  من ملئ قبرص عل  تلئ ال اوة, ا ستيال

م(, ب دف 3414ه/818أرس  سلينتين مشحونتين بالرتا  والعدة إل  سواح  الشام عام )
التخري  ومحاولة الحصو  عل  أسر  وغنائم, لكن التوات افسالمية المرابجة عل  جو  

ن م احتاتوا إل  الماح فانت وا إل  مكان يتا  لل ن ر فاتلق أ الساح  تمكنت من صدهم,
, فلما ررهم الحرس كمنوا ل م, حت  دخلت إحد  السلينتين الن ر, فانتضوا علي ا  (4)الكل 

استول   العام نلسل, وفي (5)وحرقوها وأسروا من في ا وفرت السلينة األخر  إل  قبرص
 (6)حرقوه, وكان المرك  قد خرج من الالذقية الصليبيون عل  مرك  للمسلمين ون بوا ما فيل ثم

 .(7)باتتاه مصر, حيث استولوا عليل بالتر  من تايرة أرواد
م( تمكن بعو العسكر في جرابلس من ا ستيالح عل  3411ه/811وفي عام ) 

مرك  بضائل للتنويين, وقاموا بتت  وأسر من فيل ثم إحراقل, بالرغم من وتود معاهدة صلأ 

                                                           
ال مر,  إنباحابن حتر العستالني: ؛ 99, ص6؛ المتريا : السلوئ, ج56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (1)
 .311ص, 5ج
 .311ص, 5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 99, ص6المتريا : السلوئ, ج (2)
 دمشق نائ  فاعتتلل منل غض  ثم جرابلس نيابة المؤيد شيخ و ه, ألشرف سيف الدين برسبا ا :برسبا  (3)

 كان محمد الصالأ ابنل استتر فلما كبيراً  دواداراً  وقرره التاهرة إل  استصحبل المؤيد بعد الشام ججر دخ  فلما
م, ش د 3411ه/815 في وذلئ برسبا  وسلجنة خلعل عل  الرأ  اتتمل أن إل  أش ر مدة التكلم في عنل نائباً 

 .8, ص1, جالالمل الضوحالسخاو :  ص؛قبر  أيامل في فتحتعصره حالة من ا ستترار, و 
 .111, ص5ج ياقوت الحمو , معتم البلدان,جرابلس عل  البحر المتوسج؛ و  بيروت : يتل بينالكل  ن ر (4)
 .313عليان, عامي: مسيرة الت اد, ص أبو؛ 13ص, 8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (5)
 تبلة بين تتلو  , وب ا ميناح للمراك ,حمص أعما  من تعد المتوسج بحرال ساح  عل  مدينة :الالذقية (6)

 .5, ص5ج ياقوت الحمو , معتم البلدان, ؛645, ص1: ناهة المشتاق, جافدريسيوأنجاكية؛ 
 .331, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)

اتتمل في ا الصليبيون بعد جردهم من بالد الشام, وحصنوها  جرسوس, مدينة تتاب  تايرة وهي :أرواد تايرة
 .30, ص11النوير : ن اية, جوأحاجوها بسور, كما شكلت ضررًا كبيرًا عل  مدن ساح  الشام؛ 
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ة, فكان ذلئ اللع  من العسكر مرفوضًا من السلجان المدوالتنويين في تلئ  بين المماليئ
 . (1)لخرق م الع ود

 :الصراع المملوكي المغولي
ال او الم ولي للعالم افسالمي من أشد األخجار التي كادت أن تعصف بكيان  ُيَعد   

األمة افسالمية, فكان هدف موتات الاحف الم ولي إلحاق الدمار والخرا  وتدمير التراث 
اللكر  والحضار  للمسلمين, فالم وليون الرعاة الذين عاشوا حياة تعسة ذاقوا في ا مرارة اللتر 

لوس م, وخشنت جباع م, لم يرحموا ص يرًا و  كبيرًا في العالم افسالمي, والحرمان, فتست ن
وانجلتوا يدمرون ك  شيح في جريت م حت  انتشر اللاا وال لل في ك  مكان, ويتو  ابن 

" لتد بتيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا ل ا كارهًا لذكرها فمنا أقدم  :األثير
أخر  فمن الذ  يس   عليل أن يكت  نعي افسالم والمسلمين ومن الذ  ي ون إليل رتاًل وأؤخر 

عليل ذكر ذلئ فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قب  هذا وكنت نسيًا منسيًا إ  أني حثني 
 .(2)تماعة من األصدقاح عل  تسجيرها وأنا متوقف ثم رأيت أن ترئ ذلئ   يتد  نلعًا"

م من أكثر البالد التي تعرضت لويالت هذا ال او, وش دت وبالجبل كانت بالد الشا 
مدن ا الكثير من الحرائق المدمرة التي نتج عن ا الكثير من الخسائر البشرية والمادية, وكانت 
حل  أو  المدن الشامية التي اقتحم ا الم و  بتيادة هو كو, بعد حصار وقتا  شديد, حيث 

يناير)كانون  16ه/658صلر  30تحموا المدينة في )رفو نائ  حل  ا ستسالم للم و , فاق
, وقاموا بحرق العديد من (3)م( واستولوا علي ا عنوة ليعملوا في أهل ا قتاًل وأسراً 3160 الثاني(

األماكن حيث احترق الحائج التبلي من تامل حل , وامتد الحريق حت  حرق المدرسة الحالوية 
صلر, ثم أعج  أه  المدينة  34الحرق إل  يوم التمعة , وبتي التت  واألسر و (4)وسوق الباااين

 11ه/658ربيل األو   9, ولكن قلعة حل  بتيت عصية علي م حت  استسلمت في )(5)األمان
م(, فتاموا بتخري  سورها, وأحرقوا ما كان ب ا من الذخائر واآل ت 3160 فبراير)شباج(

                                                           
 .113, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
  .199, ص30: الكام , جاألثيرابن  (2)
, والن اية ابن كثير: البداية؛ 50-49, ص48, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 315ابن العبر : تاريخ, ص (3)
 .138, ص31ج
  .35, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (4)
  .50, ص48, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 163ص ,11جالنوير : ن اية,  (5)
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الاردخانة في قلعت ا وتخري  سور المدينة , كما أمر هو كو نائ  حماة بحرق (1)الحربية
 . (2)فلع 

, (3)ثم توت ت التوات الم ولية لمدينة دمشق, التي استسلم أهل ا للم و  وجلبوا األمان 
لكن والي قلعة دمشق امتنل في ا ومعل الكثير من الناس, فحاصر الم و  التلعة وضربوها 

تماد   34تلعة األمان من الم و  في )بالمنتنيتات حت  هدمت بعو الحوائج, فجل  من بال
م(, فممنوهم ودخ  الم و  التلعة ون بوا ما في ا, 3160 ابري )نيسان( 11ه/658األول  

وحرقوا مواضل كثيرة ب ا, وهدموا عددًا من أبرات ا وحرقوا سائر ما كان في ا من اآل ت 
 .(4)والعدد

ق, وذلئ بتشتيل من وفي تلئ األثناح قويت شوكة النصار  بالم و  في دمش 
, فتاموا بالكثير من األعما  التي ت ين المسلمين, حيث رفعوا أصوات م في الشوارا (5)هو كو

وهم يرفعون الصلي , ويرشون الخمر عل  الناس, وفي أبوا  المساتد, وألاموا الناس من 
 .(6)الدكاكين بالتيام للصلي , ومن لم يلع  ذلئ أحرقوا بابل وأقاموه غصباً 

من  أش رن لم يكد يمر عل  المسلمين في دمشق وسائر بالد الشام سو  أربعة لك
المعاناة من الم و  ال متيين والنصار  الحاقدين, حت  تاحت البشارات بانتصار المسلمين 

م( وأن تيوش 3160 سبتمبر)أيلو ( 1ه/658رمضان  15عل  الم و  في عين تالوت في )
عندما جارت األخبار بذلئ فر  المسلمون فرحًا شديدًا, افسالم تتبل الم و  حت  دمشق, ف

وانجلتوا يردون الصاا صاعين للنصار  الحاقدين فاتتل المسلمون إل  كنيسة النصار  التي 
خرج من ا الصلي  فمحرقوها وأحرقوا دور النصار  حول ا, كما أحرقوا كنيسة اليعاقبة وكنيسة 

                                                           
  .31ص, 3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (1)
  .399, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (2)
  .311ص ,3ج : ذي ,اليونيني (3)
 . 531, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج399, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج314ص ,3ج : ذي ,اليونيني (4)
كانت معاملة هو كو للنصار  معاملة جيبة وتيدة في تميل المدن التي فتح ا, عل  عكس معاملتل  (5)

للمسلمين التي تميات بالتسوة والعنف, وذلئ ألن اوتتل دوقوا خاتون كانت تدين بالنصرانية؛ ابن العبر : 
 .19عاشور, سعيد: العصر المماليكي, ص؛ 84ص ,1ج : ذي ,اليونيني؛ 364تاريخ, ص

  .60, ص48, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 318ص, 3ج: ذي , اليونيني (6)
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لوا من وتدوه من الم و  والمنافتين الذين كانوا مريم, وأجلتوا األسر  من يد الم و , وقت
 .(1)يساعدون م

ديسمبر)كانون ه/ 659وبعد متت  قجا عاد الم و  مرة أخر  لحل  في )محرم 
م(, "فرأوا في التلعة برتًا قد ُبني للحمام بممر قجا, فمنكروا علي م بناحه وخربوا 3160 األو (

والخاائن ولم يبتوا في ا مكانًا للسكن ", كما حرقوا تامل التلعة خرابًا شنيعًا وما في ا من الدور 
 .(2) التلعة

وعندما تول  بيبرس السلجنة عم  عل  تحصين الث ور واألجراف لموات ة أ  غاو 
م( بإحراق المروج واألعشا  التي ترت 3161ه/660خر, فممر نائبل بحل  عام )رم ولي 

هتومل عل  الشام, فمحرقت تلئ المروج تميع ا, عادة هو كو أن يعسكر عل  متربة من ا أثناح 
وهي مسيرة عشرة أيام, وبذا قجل بيبرس عل  هو كو وتنوده السب  والجرق المؤدية إل  

, وقد شر  التلتشند  جريتة هذا افحراق " وذلئ أنل كان من عادة التتر أن م   يكللون (3)الشام
ذا علوفة لخيل م ب  يكلون ا إل  ما تنبت األرو  فإذا كانت تلئ األرو مخصبة سلكوها وا 

كانت متدبة تتنبوها وكانت أرو هذه البالد المتتدمة الذكر أرضًا مخصبة تتوم بكلاية خي  
التوم إذا قصدوا بالدنا فإذا أحرقوا ارع ا ونبات ا ضعلوا عن قصد بالدنا وحص  بذلئ تميل 

جريت م في إحراق ا أن يت اوا إلي م الرفق والدفل عن مباغتة األجراف وم اتمة الث ور وكان 
الرتا  ومع م الثعال  الوحشية وكال  الصيد فيكمنون عند أمناح النصا  في ك وف التبا  
وبجون األودية ويرتتبون يومًا تكون ريحل عاصلة وهواؤه اعاا تعلق النار موثتة في أذنا  تلئ 

وعت لتتد الثعال  في العدو الثعال  والكال  ثم تجلق الثعال  والكال  في أثرها وقد ت
والكال  في الجل  فتحرق ما مرت بل من الارا والنبات وتعلق الريأ النار منل فيما تاوره مل 

 .(4)ما يلتيل الرتالة بميدي م في الليالي المظلمة وعشاح األيام المعتمة"
بيبرس وعل  الرغم من قيام بيبرس بتممين حدود الدولة المملوكية, إ  أن الصراا بين  

والم و  استمر جوا  فترة حكمل, وفي محاولة من الم و  الت ل  عل  المماليئ بتيادة بيبرس, 

                                                           
؛ المتريا : السلوئ, 113, ص31, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 61, ص48سالم, جالذهبي: تاريخ اف (1)
  .531, ص3ج
 . 36, 31, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (2)
  .544, ص3المتريا : السلوئ, ج (3)
 .449-448, ص34التلتشند : صبأ األعش , ج (4)
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تماد   8يوم الخميس ) (3), وحاصروا قلعة البيرة(2)البرواناه (1)تحاللوا مل معين الدين سليمان
  م( بثالثين ألف متات , نصل م من الم و 3115 نوفمبر)تشرين الثاني( 18ه/614اآلخرة 

خر من عسكر البرواناه, ونصبوا المنتنيتات عل  التلعة, لكن أه  البيرة است لوا والنصف اآل
عتمة اللي  وخرتوا من التلعة, فتتلوا الكثير من المحاصرين, ون بوا وأحرقوا المنتنيتات وعادوا, 

 .(4) تماد  اآلخرة 19لكن صمود أه  البيرة أتبرهم عل  الرحي  في  ,ثم شدد الم و  الحصار
عدم استترار األوضاا  (5)م( است   الم و  بتيادة ملك م أب ا3180ه/619وفي عام )

, وقاموا في يوم (7)والمنصور قالوون (6)في الشام بعد وفاة بيبرس, والخالف بين سنتر األشتر
م( بم اتمة مدينة حل  3180 أكتوبر)تشرين األو ( 38ه/619تماد  اآلخرة  13التمعة )

لعسكر, وأقاموا ب ا لمدة يومين ين بون ويحرقون, حيث حرقوا تامل حل  والعديد الخالية من ا
تماد  اآلخرة ومع م  11من المدارس ودار السلجنة ودور األمراح الكبار, ثم رحلوا يوم األحد 

                                                           
معين الدين سليمان: كان وايرًا عند سالتتة الروم والمتحكم في متاليد الحكم, أعلن و حه للم و  عندما  (1)

كانوا أصحا  السيادة في منجتة رسيا الص ر , فلما ت ل  بيبرس علي م أعلن و حه للمماليئ وتحالف مع م 
, 35م, الصلد : الوافي, ج3111ه/616الم و  ف اتموا بالده وقتلوه عام  ضد الم و , مما أغض 

 .455, ص3كر الكتبي: فوات الوفيات, جابن شا؛ 149ص
البرواناه: للظ فارسي معناه الحات , أجلق كلت  في دولة سالتتة الروم بآسيا الص ر  عل  الواير األكبر؛  (2)

 .15الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص
, 30البيرة: قلعة حصينة عل  ن ر اللرات, تتل شما  بالد الشام في أرو التايرة؛ ابن األثير: الكام , ج (3)

 .331ص
 .343العيني: عتد التمان, ص؛ 31ص, 50, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 181ص ,3ج : ذي ,اليونيني (4)
كان وثنيًا عل   بالحرو , خبيراً  عظيمًا, ملكاً  كانو  : تول  حكم م و  فارس بعد وفاة ابيل هو كو,ب اأ (5)

مذه  الم و , لل مملكة كبيرة ومتسعة, دخ  في عدد من الحرو  مل المماليئ, ومات في عام 
 .41ص ,1ج : ذي ,اليونيني من عمره؛  نم في الخمسي3181ه/680

تار عندما دخلوا حل , سنتر األشتر: أمير كبير من أعيان البحرية, حبس في ع د الملئ الناصر, وحرره الت (6)
م, ودخ  في صراا مل المنصور قالوون 3119ه/618ثم تاح للظاهر بيبرس وأكرمل, تول  نيابة دمشق عام 

 .339ص, 51ج, افسالمالذهبي: تاريخ ؛ 191, ص35عل  السلجنة انت   ب ايمتل؛ الصلد : الوافي, ج
م, واستجاا 3119ه/618المنصور قالوون: سيف الدين أبو المعالي, تول  سلجنة الدولة المملوكية عام  (7)

التخلص من منافسيل في الداخ , وتاهد ضد الم و  والصليبيين وحتق علي م العديد من ا نتصارات, وكانت 
؛ ابن 115, ص1لوفيات, جكر الكتبي: فوات اابن شام؛ 3190ه/689مدة حكمل أحد عشر عامًا, وتوف  عام 

 .40-18ت ر  برد : مرد اللجافة, ص
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الكثير من ال نائم وال ال , وكان سب  رحيل م اتلاق كلمة المماليئ عل  الخروج لجردهم من 
 .(1)حل 

لعام التالي تمل الم و  تيشًا كبيرًا يتدر بمائة ألف فارس لم اتمة المماليئ في وفي ا
بالد الشام, وتتدم الم و  ببجاح عل  غير عادت م, حت  وصلوا ضواحي حماة, وهنائ حرقوا 
بستان السلجان وقصره وعددًا من األبنية, في حين كان المنصور قالوون ينتظرهم بالتر  من 

 10ه/ 680رت   35ائ معركة كبيرة بين اللريتين في يوم الخميس )حمص, حيث دارت هن
, وقتلوا (2)م(, استجاا في ا المماليئ إلحاق هايمة ساحتة بالم و 3183 أكتوبر)تشرين األو (

من م الكثير وجاردوا فلول م حت  ن ر اللرات, حيث اختبمت هنائ متموعات من الم و  اللارين 
عل  اللرات, فممر المنصور قالوون بحرق األحراش فاحترق عدد كبير  (األاوار)بين األحراش 
 .(3)من م ذلئ اليوم

وبعد تلئ ال ايمة توف  أب ا ملئ الم و , وتول  بعده أخوه أحمد توكدار بن هو كو 
, وتحسنت العالقات بين المماليئ والم و  (4)الذ  كان قد اعتنق افسالم قب  اعتالئل العرش

, (5)كن سرعان ما قت  توكدار, وعادت حالة العداح بين ما في ع د خللاح توكدارأثناح حكمل, ل
بن أرغون إل  حكم الم و  والذ  كان مسلمًا أيضًا, إ  أن العداح مل  (6)ورغم وصو  غااان

المماليئ بتي عل  حالل, ألنل أب  إ  أن يتمسئ بسياسة أسالفل التوسعية عل  حسا  تيرانل, 
ست اللل حالة الضعف وعدم ا ستترار في دولة المماليئ في ذلئ الوقت, بافضافة إل  ا

 .(7)واستتبا  ك  من المملكتين المعارضين والخصوم السياسيين في المملكة األخر 
                                                           

, 4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 50, ص50, جالذهبي: تاريخ افسالم؛ 14-11ص ,1ج : ذي ,اليونيني (1)
 .316ص, 1؛ المتريا : السلوئ, ج390ص

د : النتوم الااهرة, ابن ت ر  بر ؛ 195ص, 31ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 40ص ,1ج : ذي ,اليونيني (2)
 .101, ص1ج
 .348ص, 1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .113, ص11النوير : ن اية, ج؛ 58ص ,1ج : ذي ,اليونيني؛ 384ابن العبر : تاريخ, ص (4)
حسين, حمد : تاريخ األيوبيين والمماليئ,  ؛111, ص11النوير : ن اية, ج؛ 85ص ,1ج : ذي ,اليونيني (5)

 .134ص
م, أش ر 3195ه/694غااان: هو غااان بن ارغون بن أب ا بن هو كو, تول  حكم م و  فارس عام  (6)

, 5ابن خلدون: تاريخ, جم؛ 3104ه/101إسالمل بعد ذلئ, لكنل دخ  في صراعات مل المماليئ ومات عام 
 .153-148, ص4ابن حتر العستالني: الدرر, ج ؛639-631ص

عاشور, سعيد: العصر ؛ 191العيني: عتد التمان, ص؛ 411-411ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج (7)
 .49المماليكي, ص
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فتام غااان بإعداد تيش كبير وهاتم بالد الشام, وحاو  المماليئ بتيادة السلجان 
, غير أن المماليئ لم يصمدوا في وتل الناصر محمد بن قالوون التصد  ل توم الم و 

 11الم و  الذين أنالوا ال ايمة ب م عند متمل المروج بين حمص وحماة في يوم األربعاح )
, ثم احف غااان نحو دمشق التي (1) م(3199 ديسمبر)كانون األو ( 11ه/ 699ربيل األو  

 ا األمان, ودخ  دمشق كان األهالي في ا في حالة من الذعر والتلق, لكن غااان أعج  أهل
بسالم بعد أن استسلمت في منتصف ربيل اآلخر, ولكن عصت عليل التلعة التي تحصن ب ا 
متموعة من المماليئ, فممر غااان بحصارها, لكن المحاصرين في التلعة صمدوا وصبروا عل  

عدة  الحصار ولم يسلموا التلعة, ب  عملوا عل  حماية التلعة من أ  اختراق فتاموا, بحرق
أماكن حو  التلعة, فاحترقت دار السعادة التي كانت متر نوا  السلجنة, ودار الحديث األشرفية 

, وكان (2)وعدة مدارس إل  المدرسة العادلية, كما احترقت عدة قصور وبساتين حو  التلعة
ال دف من حرق تلئ األماكن عدم تمكين الم و  من است الل ا في الحصار والدخو  ال  

ون في عدم تمكين الم و  من دخو  التلعة حت  رفعوا الحصار عن ا رُ , وقد نتأ المحاصَ التلعة
 .(3)تماد  األول  11في 

وأثناح حصار التلعة نتو الم و  األمان الذ  أعجوه أله  دمشق, حيث قاموا 
 بعمليات ن   وتخري  كبيرة في دمشق وسائر بالد الشام, وقتلوا وأسروا الكثير من الناس, كما
حرقوا العديد من األماكن داخ  دمشق وخارت ا, وكان مما احترق تامل التوبة بالعتيبة 

الناصر , والمساتد والمدارس  (5)التب  والدهشة, والمدرسة الصاحبية والرباج (4)ومارستان
, بافضافة إل  أن م كانوا السب  الرئيس في تع  المحاصرين (6)بالصالحية وأماكن كثيرة أخر 

                                                           
, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 119ص, 1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (1)

 .411ص
ابن الورد : تاريخ, ؛ 86-85, ص51, جالذهبي: تاريخ افسالم؛ 414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (2)
المتريا : ؛ 414ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 9-8, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140ص, 1ج

 .114-111ص, 1السلوئ, ج
 .9, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج89, ص51سالم, جالذهبي: تاريخ اف (3)
لمعالتة المرض ؛ الخجي , مصجل : معتم مارستان: للظ فارسي بمعني المستشل  أو المكان المعد  (4)

 .96المصجلحات, ص
الرباج: مكان للعبادة والدرس يتتمل فيل المتاهدون الذين كانوا في غالبيت م من التماعات الصوفية؛  (5)

 .105الخجي , مصجل : معتم المصجلحات, ص
ابن خلدون: تاريخ, ؛ 8, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج88-81, ص51, جالذهبي: تاريخ افسالم (6)
 .111ص, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 414ص, 5ج
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ألن م كانوا يخرتون سكان تلئ المناجق ويصعدون عل  أسجأ األبنية  ؛ما حو  التلعةيحرقون 
لرمي التلعة ومحاولة اختراق ا, كما نصبوا منتنيتًا في صحن التامل األمو  لرمي التلعة, لكن 

 .(1)أه  التلعة تمكنوا من حرق ذلئ المنتنيق
غااان بالد الشام وترئ ب ا  وبعد هذا الكم الكبير من الخرا  والتدمير والتت  غادر

, لكن سرعان ما خرج السلجان الناصر قالوون من مصر واسترد المدن (2)حامية ونائبًا عنل
الشامية من الم و  وجردهم, مما أثار غض  غااان الذ  عاد وهاتم بالد الشام مرة أخر , 

 1م السبت )لكنل في هذه المرة مني ب ايمة شنيعة في مرج الصلر بالتر  من حمص في يو 
م(, هلئ في ا معظم تيشل, وتوفي غااان بعد تلئ 3101 ابري )نيسان( 10ه/101رمضان 

إل  بالد  (3)ال ايمة, ولم تحدث هتمات كبيرة من الم و  بعد ذلئ إ  عند قدوم تيمورلنئ
 .(4)الشام

م( كانت أشد وأقس  3400ه/801عل  بالد الشام في عام ) ولع  هتمة تيمورلنئ
ال تمات الم ولية, لما أحدثتل من قت  وتعذي  وأسر وتدمير وتخري  يلوق الوصف, وكان 
سب  قدوم تيمورلنئ ل او بالد الشام, هو الخالف الحاد بينل وبين المماليئ حو  النلوذ 

تصد  السلجان برقوق لجموحات تيمورلنئ والسيجرة عل  المناجق المحيجة بالمملكتين, حيث 
, لكن وفاة السلجان برقوق وتولي ابنل الص ير (5)التوسعية في المناجق المتاخمة لدولة المماليئ

فرج الحكم, وحالة عدم ا ستترار والخالفات الداخلية بين أمراح المماليئ في ذلئ الوقت, شتعت 
 .(6)لمملوكيةتيمورلنئ عل  التيام ب توم كبير عل  الدولة ا

                                                           
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 414ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 9, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (1)

 .114ص
 . 115ص, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 81, ص51, جافسالمالذهبي: تاريخ  (2)
م في كش بالتر  من سمرقند, كون امبراجورية 3118ه/118: قائد من أص  م ولي, ولد عام تيمورلنئ (3)

كبيرة وقام بحمالت توسعية شرسة وسج رسيا ودخ  ال ند ورسيا الص ر  والشام والعراق, حتق الكثير من 
م وهو 3405ه/801ا نتصارات واللتوحات المصحوبة بتت  الكثير من الناس وتدمير مدن بمكمل ا, وتوفي عام 

 .110-154, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, جفي جريتل إل  فتأ الصين؛ للمايد 
؛ ابن كثير: البداية والن اية, 180, ص11النوير : ن اية, ج؛ 494-491ص, 3: المختصر, جأبو اللداح (4)
 .16-15, ص34ج
؛ ابن عربشاه: عتائ  المتدور, 151, 145ص, 5المتريا : السلوئ, ج؛ 390ص ,1ج التلتشند : مآثر, (5)

 .  56, 45-44, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 11ص
ابن ت ر  برد : النتوم ؛ 9-1ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 391-393ص ,1ج التلتشند : مآثر, (6)

 . 164, ص31الااهرة, ج
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فانجلق من سمرقند بتيش ترار يلتأ البالد والمدن, ويتت  أفراد الحاميات وأه  المدن 
, وأرس  (1)التي احتل ا كما كانت عادتل في غالبية غاواتل, حت  وص  مشارف بالد الشام

تيمورلنئ رسالة إل  نائ  السلجنة في حل  ي دده بالوي  والثبور لكي يستسلم ويلتأ أبوا  
لمدينة أمام تيشل, فما كان من األمير المملوكي سو  قجل رؤوس الرس  توابًا, واتتمل عنده ا

 .(2)نوا  المدن الشامية للتصد  لحملة تيمورلنئ
في يوم التمعة  وص  تيمورلنئ إل  حل  بعدما عاث في التر  المحيجة ب ا وحاصرها

م(, وترت بينل وبين المماليئ الذين 3400 أكتوبر)تشرين األو ( 19ه/ 801ربيل األو   30)
وبعد يومين من التتا   أتوا من ك  المدن الشامية وأه  حل  مناوشات عدة, ولكن المماليئ, 

تيمورلنئ في نت  سور التلعة  نتأ, و (3)الشديد, ان اموا وقت  من م الكثير ولتموا إل  قلعة حل 
في ا, وتركت حل  وأهل ا لمصيرهم, الذ   وردم الخندق المحيج ب ا, واقتحامل وأخذ من كان

                             .(4)كان فعاًل فظيعاً 
فتد قت  الم و  سكان البلد الذين خرتوا أساسًا مل المماليئ ثم دخلوا المدينة وأت اوا 
ت عل  من تبت  من م, حت  أولئئ الذين التتموا إل  التوامل والمدارس, واغتصبوا النساح واللتيا

وال لمان وقتلوا األجلا  أيضًا بعد أن كانوا قد قضوا عل  الرتا  واللتيان, ثم أشعلوا النار في 
, "وأصبحت مظلمة بالحريق (5)المدينة حت  احترق الكثير من مساتدها ومدارس ا وبيوت أهل ا

ين , وبن  تيمورلنئ برتًا من الرؤوس التي قجع ا تنوده, قي  أن عدتل عشر (6)موحشة قلراح"
 .(7)ألف رأس تنظر كل ا للخارج, واستمر التت  والن   والتخري  في حل  وما حول ا مدة ش ر

                                                           
ابن ت ر  ؛ 390-389, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 18-11ص, 6المتريا : السلوئ, ج (1)

 .31؛ محمد, محمد: ال او التيمور , ص165, ص31برد : النتوم الااهرة, ج
ابن ت ر  ؛ 391-390, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 43ص, 6المتريا : السلوئ, ج (2)

 .113, ص31برد : النتوم الااهرة, ج
؛ ابن 396-395, ص4ال مر, ج إنباحر العستالني: ابن حت؛ 41-43ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)

 .111ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 48عربشاه: عتائ  المتدور, ص
؛ محمد, محمد: ال او 114ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (4)

 .39التيمور , ص
ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ؛ 49عربشاه: عتائ  المتدور, ص؛ ابن 41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (5)
 .11؛ سليمان, أحمد: تيمورلنئ, ص111ص, 31ج
 .41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (6)
 .115ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج ؛41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (7)



592 
 

وبعد متارة حل , فتحت حماة أبواب ا  بن تيمورلنئ ميران شاه خوفًا من بجش 
الم و , ولكن اغتيا  اثنين من تنده في اللي  من بعو المتحصنين بتلعة حماة في يوم 

م(, تعلل يعود إل  المدينة 3400 نوفمبر)تشرين الثاني( 5ه/ 801  ربيل األو  31التمعة )
 .(1)ويضل السيف في أهل ا ويحرق ا بالكام 

وفي تماد  األول  وصلت تيوش تيمورلنئ إل  مشارف دمشق تسبت ا أخبار التتتي    
 والتدمير, وكانت المدينة قد تحصنت وباتت تنتظر وصو  السلجان فرج من مصر ليلّرج عن ا,

, فإن م كانوا متنافرين فيما بين م, (2)ومل أن السلجان والتيش المملوكي قدموا للدفاا عن دمشق
وكان فرج صبيًا أهوج يلتتر إل  الحنكة   ,(3)خرك  يتحين اللرصة لالنتضاو عل  اآل

ل  النصحاح الخلص , عل  الرغم من أن بالجل قد حو  عل  بعو ألمل ملكر  (4)والسياسة وا 
, وكان تيمورلنئ الداهية عالمًا با نشتاقات في المعسكر المملوكي وبضعف السلجان (5)العصر

وقلة حيلتل, فخادع م بعد ابتداح المناوشات بين التيشين بمن أظ ر التت تر وا ندحار وجل  
, وقام بإشعا  النيران حو  معسكرهم لسد كافة الجرق (6)الصلأ ثم عاود الكرة علي م وهام م

و  إل  مصر, فكانت حرائق كبيرة غجت مساحة ما يتر  من مائة وخمسين حول م لل ر 
, لكن بعو األمراح المماليئ تمكنوا من اللرار إل  مصر, ثم تبع م السلجان وبجانتل (7)ميالً 

خال  اللي  خوفًا من أن يتوم األمراح المماليئ اللارين من خلعل وتولية غيره سلجانًا عل  البالد, 
 .(8)عتادهم وأثتال م ومدينة دمشق من غير تيش يحمي اتاركين وراحهم 

                                                           
 .116ص, 31الااهرة, جابن ت ر  برد : النتوم ؛ 41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (1)
 .111ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (2)
؛ سليمان, أحمد: 100, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 46ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)

 .10تيمورلنئ, ص
 .131, ص31ااهرة, جابن ت ر  برد : النتوم ال؛ 4د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (4)
كان من م العالم والمؤرخ المش ور عبد الرحمن بن خلدون, الذ  استتبلل تيمورلنئ وأكرمل وأتلل وأنالل عنده,  (5)

 .54ص, 6المتريا : السلوئ, جثم أذن لل بالمسير إل  مصر عند رحيلل؛ 
 إنباحابن حتر العستالني: ؛ 50-49ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 10د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (6)

؛ سليمان, أحمد: تيمورلنئ, 116-115ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 100, ص4ال مر, ج
 .11ص

 . 13-10د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (7)
ابن ت ر  برد : ؛ 100, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 50-49ص, 6المتريا : السلوئ, ج (8)

 .116ص, 31الااهرة, ج النتوم
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لذلئ دافل سكان دمشق ومن بتي من المماليئ الشامية ومن انضم إلي م من الذين 
هربوا من حل  وحماة وغيرها من المدن عن دمشق دفاعًا مستميتًا ولكن من دون قيادة و  دراية 

, فمخرتوا إليل واحدًا من علمائ م, بممور الحر , وخدع م تيمور بمن أرس  في جل  الصلأ
فتلجف إليل تيمورلنئ في الكالم ومد    ,(1)قاضي التضاة تتي الدين إبراهيم بن مللأ الحنبلي

دمشق بالد األنبياح والصحابة وقا  لل إنل سيعتق البلد ولكنل يريد التتدمات )جتاات بالم ولي( 
ادرتل, فخدا ابن مللأ بكالم تيمور التي اعتاد أخذها من المدن الملتوحة صلحًا قب  م 

المعسو  وعاد إل  دمشق وشرا يخذ  الناس عن التتا  ويثني عل  تيمور ودينل وحسن اعتتاده 
ثناًح عظيمًا, وتمكن خال  يومين من إقناا أه  البلد بالكف عن التتا  وبدفل الجتاات التي 

ام, ولكن المدينة كانت غنية باراعت ا يريدها تيمور ومبل  ا مليون دينار, وهو رقم هائ  تلئ األي
وصناعت ا وتتارت ا, وتمكنت بسرعة من تمل المبلغ الذ  حملل ابن مللأ وغيره من وت اح 

 .(2)البلد إل  األمير تيمورلنئ
ولما رأ  تيمورلنئ الما  وتيتن من س ولة تمعل من هذه المدينة ال نية, استشاج 

قص وأن ما حم  إليل مما تركل المصريون هو لل غضبًا وادع  أن الما  بحسا  الم و  نا
, ثم جالب م تيمور بمموا  (3)أصاًل, فسلم أه  البلد ك  ما كان في ا من أموا  وعتاد المصريين

التتار الذين فروا من البلد وبالدوا  التي لدي م وك  رلة السال , فسلموها حت  لم يتبق لدي م 
صة بعد ستوج قلعة دمشق في يد الم و  بعد حصار , خا(4)شيح للدفاا عن أنلس م أو لل ر 
ن الصمود هذه المدة بعدما و , استجاا خالل ا المحاصر (5)ومعارئ لمدة تسعة وعشرين يوماً 

 .(6)أحرقوا ما بتان  التلعة من األدوات ال تومية للم و 
ولكن تشل تيمور لم ي دأ فتبو عل  ابن مللأ وأصحابل بعدما كان أمن م, وألام م أن 
يدلوه عل  أقسام المدينة وحارات ا وجرق ا, فكتبوا ذلئ, ثم قسم تيمور المدينة بين أمرائل لكي 
يستخرج ك  من م ما استجاا من قسمل, فنالوا المدينة وتلننوا في سوم الناس ألوان العذا  لكي 

                                                           
ابن ت ر  برد : ؛ 101, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 50ص, 6المتريا : السلوئ, ج (1)

 .119-118ص, 31النتوم الااهرة, ج
ابن ت ر  برد : ؛ 101, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 53ص, 6المتريا : السلوئ, ج (2)

 .143-119ص, 31النتوم الااهرة, ج
 .143ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 51ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)
 .144-141ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 51ص, 6المتريا : السلوئ, ج (4)
 .141ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 51ص, 6المتريا : السلوئ, ج (5)
 .141ص, 31النتوم الااهرة, جابن ت ر  برد :  (6)
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, وقد خلف لنا المؤرخون أوصافًا مذهلة لما فعلل عسكر تيمورلنئ (1)وهم ما بتي لدي ميعج
بالدمشتيين بعدما استخلصوا من م ت  ما لدي م, نتتبس من ا التالي من المتريا  وابن ت ر  
برد  "فحينئذ ح  بمه  دمشق من البالح ما  يوصف وأتر  علي م أنواا العذا  من الضر  

اق بالنار, والتعليق منكوسًا, وغم األنف بخرقة في ا ترا  ناعم, كلما تنلس دخ  والعصر وافحر 
في أنلل حت  تكاد نلسل تاهق؛ فكان الرت  إذا أشرف عل  ال الئ يخل  عنل حت  يستريأ, ثم 
تعاد عليل العتوبة أنواعًا, فكان المعاق  يحسد رفيتل الذ  هلئ تحت العتوبة عل  الموت, 

وت وأستريأ مما أنا فيل, ومن م من كان يعلق المعذ  بإب ام يديل في ستف ويتو : ليتني أم
الدار ويشع  النار تحتل, ويجو  تعليتل, فربما يستج في ا, فيسح  من النار ويلتوه عل  

 .(2)األرو حت  يليق, ثم يعلتل ثانيًا"
د كبيرة رت , قتلت خاللل أعدا 18دام هذا العذا  تسعة عشر يومًا حت  يوم الثالثاح 

, ولكن غ  تيمورلنئ لم يشف بما فعلل, فاستباح ا (3)من الناس وفرغت المدينة من ك  ثرائ ا
من الصناا واألعيان والنساح وال لمان  اً غلير  اً لتيشل لمدة ثالثة أيام أخر  ثم قاد من ا تمع

النار ثالثة وأقامت  النار فيما تبت  من البلد لكي يكم  علي ا, أشع ليعود ب م إل  سمرقند, و 
أيام كاملة احترق في ا التامل األمو  وما حولل وغالبية معالم دمشق ومناال ا وصارت مدينة 

ثم  ,(4)أشبا  يد  في ا العتائا واألو د الص ار ممن ترك م تيمورلنئ وراحه لعدم حاتتل إلي م
 م(3403 مارس)رذار( 39ه/ 801شعبان  1رح  تيمورلنئ عن دمشق بعد ثمانين يومًا في )

شعبان ولم يدخل ا ب  أمر تنوده بتخري  وحرق ما بت  من  31, حت  وص  حل  في (5)
المدينة واللحاق بل, ك  ذلئ والسلجان فرج وتيشل المملوكي بعيدون في مصر كمنما ما حص  

 .(6)في دمشق   يعني م بشيح

                                                           
 إنباحابن حتر العستالني: ؛ 51ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 11د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (1)

 .144ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 108, ص4ال مر, ج
 .144ص, 31النتوم الااهرة, ج؛ 51ص, 6السلوئ, ج (2)
 .145ص, 31بن ت ر  برد : النتوم الااهرة, جا؛ 51ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)
 إنباحابن حتر العستالني: ؛ 54ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 14د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (4)

, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 60؛ ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص108, ص4ال مر, ج
 .145ص

؛ ابن عربشاه: عتائ  108, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 54ص, 6المتريا : السلوئ, ج (5)
 .35محمد, محمد: ال او التيمور , ص ؛60المتدور, ص

 .50؛ ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص109, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (6)
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نتساح  عن  وبعد ك  هذه األفعا  الشنيعة من تيمورلنئ, وخاصة حرق المدن وتدميرها,
الدوافل واألسبا  وراح ك  تلئ األعما  الدموية التخريبية, ونستجيل التو  أن الدوافل المذهبية 
كانت أهم األسبا  وراح المبال ة في التت  والتدمير, ذلئ أن تيمورلنئ كان شيعي م اليًا, وكثيرًا 

وحل  أثناح عملية ما كان يستحضر عداح بن  أمية للعلويين, وكان يناقش بل علماح دمشق 
المدينتين مسئولتين عن ذلئ بحكم أن الشام كانت مصدر قوة األموين ومكان  دال او, ويع

 .(1)حكم م
من تلئ ال تمة  يضًا أن من أهداف تيمورلنئأمن األحداث السابتة يمكن أن نستنتج  

هو التيام بعملية تمدي  لدولة المماليئ عل  موات ت م للحمالت التوسعية للم و , وهو ما يبدو 
واضحًا في كم التخري  والتدمير الذ  ألحق أكبر الضرر با قتصاد المملوكي, لكن هنائ من 

من قب  المؤرخين  ير  أن تلئ األحداث كان ب ا الكثير من المبال ة والت وي  ومخاللة الحتيتة
المسلمين والذ  كان تل م ممن عاش في ظ  الدولة المملوكية, وعاصر بعو تلئ األحداث 

, لكن ما يبدد ذلئ الرأ  هو ما ذكرتل المصادر (2)وهم متحملون عل  تيمورلنئ ألنل عدو دولت م
انللي, وهو األتنبية المعاصرة للحدث عن كمية الخرا  والتدمير الموتود, ومنل مؤلف د  ميتن

يجالي كان موتودًا في مدينة دمشق وقت هتوم تيمورلنئ وغادرها مل السلجان فرج أثناح إتاتر 
انسحابل إل  مصر, وعاد إلي ا بعد رحي  تيمورلنئ وشاهد خرا  دمشق, فبالرغم من كره هذا 

رًا من الدمار   أنل اناعج كثيإ, (3)التاتر أله  دمشق نتيتة معاملت م السيئة للتتار افيجاليين
والتخري  الذ  عم مدينة دمشق بعد ال او ووصل ا بمن ا أصبحت كومة رماد, وأن النار ظلت 
مشتعلة بضراوة حت  بعد رحي  تيمورلنئ عن المدينة وهو ما شاهده أثناح ايارتل للمدينة, التي 

ث المتعلنة في كانت مدمرة   يوتد ب ا مكان للسكن والروائأ الكري ة منتشرة في ا نتيتة التث
الجرقات, وقد وصف تيمورلنئ بمنل رت  شرير دمو  نتيتة أفعالل بالمدينة, وهو ما يتلق إل  

 .(4)حد كبير مل روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين
 

                                                           
 .11؛ محمد, محمد: ال او التيمور , ص50-49ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص (1)
؛ الكات  في هذا الكتا  يظ ر محاسن تيمورلنئ وحبل للعلم 1, ص3شيخو, محمد: حتيتة تيمورلنئ,ج (2)

والعلماح وت وده في نشر افسالم, ومتاومة اللساد, وينلي عنل الكثير من األفعا  البشعة التي ذكرها المؤرخون 
تعلوه, لكن الكات  يلتتد إل  المصادر المعاصرون, خاصة حريق مدينة دمشق الذ  يظن أن المماليئ هم من اف

 .11, ص1واألدلة التي تثبت ظنونل؛ راتل, شيخو, محمد: حتيتة تيمورلنئ,ج
 .40د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (3)
 .41-43المصدر نلسل, ص (4)
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 :صراع المماليك مع اإلمارات التركمانية 
لشام, وكانت تلئ مارات التركمانية عل  حدود بالد اتشكلت في الدولة المملوكية عدد من اف

شق عصا تكانت بعض ا لكن و افمارات تدين بالجاعة لسلجنة المماليئ في مصر والشام, 
الجاعة وتعلن العصيان ب  وت اتم أراضي المماليئ في بعو األحيان, وفي )تماد  اآلخرة 

م( خرتت بعو افمارات التركمانية شما  الشام عن جاعة المؤيد 3438 يوليو)تموا(ه/ 813
نائ  حل  لمدة أربعين يومًا, ولما لم  (2)التي حاصرها األمير يشبئ (1)شيخ, ومن ا قلعة كركر

 .(3)يستجل فتح ا حرق ا وحرق التر  التي حول ا, ثم رح  عن ا
المملوكية في شما  بالد الشام, أراضي الدولة  (4)م( هاتم قرايلئ3419ه/811وفي عام )

, فخرج إلي م نوا  المماليئ في بالد (5)واستجاا ا ستيالح عل  قلعة خرتبرت ومدينة الرها
, تمكن خاللل المماليئ من (6)الشام, وحاصروا مدينة الرها, ودار بين م قتا  شديد لعدة أيام

قت  وفساد بالنساح والصبيان بشك  دخو  المدينة وا ستيالح عل  التلعة, وقاموا بعمليات ن   و 
, ويصف المتريا  أحد (7)شعلوا النيران في المدينة, فاحترقت أماكن كثيرةأكبير ومروا, كما 

"ولتد أخبرني من   أت مل أنل شاهد المماليئ وقد  :مشاهد اللساد والحرق الشنيعة داخ  المدينة
إن كان  -ت من تحت واحد من م مضت أخذوا النساح وفتروا ب ن فكانت الواحدة من ن إذا قام

هي وولدها إل  موضل كان بل تبن لتختلي فيل, قا  فاتتمل بذلئ الموضل نحو  -ل ا ولد 

                                                           
لدان, ياقوت الحمو : معتم الب؛ الران حصن منل وبالتر  ,رمد وبين بين ا ملجية قر  حصن :كركرقلعة  (1)
 . 451, ص4ج
سنة  حل  نيابة ثم جرابلس نيابةو ه  أن إل  عنده ترق  ثم ,جرابلس نائ  وهو المؤيد اشتراه :يشبئ (2)

, 30, جالالمل الضوحم؛ السخاو : 3413ه/ يناير)كانون الثاني(814م, وقت  في محرم 3431ه/810
 .119ص

 . 111, ص1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 411, ص6المتريا : السلوئ, ج (3)
, وأحد أمراح التركمان, دخ  في األمير عثمان بن جور علي المعروف بترا يلئ صاح  رمدقرايلئ: هو  (4)

م وعلق رأسل عل  با  اويلة؛ 3415ه/819صراعات مل المماليئ ومل األمراح التركمان األخرين, وقت  عام 
 . 10, ص35د : النتوم الااهرة, جابن ت ر  بر ؛ 101, 394, ص1المتريا : السلوئ, ج

 . 306, ص1ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج, والشام الموص  بين بالتايرة كبيرة مدينة :الرها (5)
 . 394, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
ابن ت ر  برد : ؛ 314, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 395, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)

 . 118, ص34الااهرة, جالنتوم 
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الثمانين امرأة ومع ن أو مل غالب ن أو دهن وقد انوا ب ن تميعًا ثم أضرموا النار علي ن 
 .(1)فاشتع  التبن فاحترقن تميعًا"

وما  (2)كات الدولة المملوكية, حيث هاتم مدينة ملجيةوتتددت هتمات قرايلئ عل  ممتل
م( وقام بعمليات حرق ون   في تلئ المنجتة, مما دفل نوا  3410ه/814حول ا عام )

 .(3)المماليئ بالشام إل  صده عن تلئ المناجق
 خر من افمارات التركمانية عل  سلجة المماليئ المركاية, خرج ناصر الدين بنروفي تمرد 

ت ر   األمير رسا إعن جاعة السلجان برسبا , فتام السلجان ب (4)نائ  أبلستين دل ادر
وباللع  تمكن ت ر  برمش  نائ  حل  ومعل العسكر التادم من مصر لتتا  ابن دل ار, (5)برمش

م( وقام 3416 مارس)رذار( 11ه/ 819رمضان  9من دخو  أبلستين في يوم الثالثاح )
حراق  حراق ا فن بوها وأخذوا (6)االعسكر بن   المدينة وا  , ثم أمر العسكر بن   تميل قراها وا 

 .(7)من ا شيئًا كثيرًا ثم عاد نائ  حل  بمن معل وترئ أبلستين "خرابًا قاعًا صلصلًا"
 ثالثًا: أسباب أخرى للحرائق.

إضافة لما سبق ذكره من حرائق يعود في ا السب  للصراعات الداخلية والخارتية, هنائ 
تعود ألسبا  أخر  مث  الخجم وافهما  والظواهر الجبيعية وحرق التثث, كما وذكر حرائق 

 المؤرخون في العصر المملوكي الكثير من الحرائق ولكن لم يذكروا أسبابًا لتلئ الحرائق.
 الخطأ واإلهمال:

ومن الحرائق التي كانت بسب  الخجم وافهما , حريق كان بسب  إهما  أحد الباعة في 
عل  با  دكانل, لكن المتمرة وقعت عندما أغلق  (8)دمشق, عندما علق متمرة نارسوق 

                                                           
 . 395, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 . 391, ص5ياقوت الحمو : معتم البلدان, جملجية: مدينة مش ورة تتل عل  التخوم الشمالية لبالد الشام,  (2)
 . 150, ص34ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (3)
, 3ياقوت الحمو : معتم البلدان, ج؛ أبسس من قريبة وهي شما  بالد الشام مش ورة مدينة هي :أبلستين (4)

 . 15ص
 تتمق, الظاهر أيام في العصا شق ثم م,3411ه/ 819 سنة في حل  نيابة برسبا  و ه :برمش ت ر  (5)
 .15, ص1, جالالمل الضوحالسخاو :  م؛3419ه/841 سنة في قت و 
ابن ت ر  ؛ 116-115, ص8ال مر, ج إنباحبن حتر العستالني: ا؛ 131, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)

 . 19-18, ص35برد : النتوم الااهرة, ج
 . 19, ص35ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 131, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)
 . 345, ص4ابن منظور: لسان العر , جمتمر: هو الشي الذ  يوضل فيل النار والبخور؛  (8)
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ديسمبر)كانون  34ه/683رمضان  33ثنين )في يوم اف (1)الدكان مسرعًا وذه  لإلفجار
, فعملت النار في محتويات الدكان, واشتد الدخان, والناس في ذلئ الوقت (2)م(3181 األو (

ت النيران , وامتدّ (3)لنار في ستف الدكان, وانتشرت في السوق كللمش ولين باففجار, فعلتت ا
لتحرق عددًا كبيرًا من األسواق والتياسر والمناا  من منجتة اللبادين شما  دمشق حت  كادت 

, كما (5)لو  الت ود الكبيرة في إجلاح الحريق من الناس واألمراح (4)النار تص  التامل األمو 
, وكان الحريق كبيرًا, حيث استمر الدخان (6)ت  في سوق الكتبييناحترق عدد كبير من الك

, وأسلر الحريق عن خسائر مادية كبيرة, (7)يخرج من بين الركام واألبنية لمدة أسبوا بعد الحريق
 .(8)لكن دون خسائر بشرية

خر نتيتة خجم في أحد أفران دمشق يتا  لل فرن العوتية, خرتت منل النيران روفي حريق 
 يونيو)حايران(ه/ 101و  لحريق كبير بالتر  من منجتة الظاهرية وذلئ في )ذ  الحتة ليتح

تماد   11, وفي دمشق أيضًا بالتر  من با  الص ير وقل حريق ليلة األربعاح )(9)م(3108
م( بسب  خجم في مجبخ للسكر, أد   حتراق 3156 يونيو)حايران(  11ه/151اآلخرة 

المجبخ وما حولل من الدكاكين في السوق, وما ساعد عل  انتشار الحريق وتود ريا  قوية في 
 .(10)ذلئ الوقت

م( وقل 3496 نوفمبر)تشرين الثاني( 33ه/901ربيل األو   5وفي صبا  يوم التمعة )
رقت فيل الحوانيت وما فوق ا من الجوابق, في دمشق, احت (11)حريق في حوانيت افخصاصيين

                                                           
 . 1, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (1)
؛ المتريا : السلوئ, 100, ص31, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 1, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (2)
 .60, ص1ج ذي ,رمضان؛  30؛ ذكر اليونيني أن الحريق يوم األحد 361, ص1ج
 . 1, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (3)
 . 1, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (4)
, 31, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 1, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (5)

 .  100ص
 . 361, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج8, ص 53, جافسالمالذهبي: تاريخ ؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (6)
 . 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (7)
 . 110, ص5الذه , جابن العماد: شذرات  (8)
 .  46, ص34, جوالن اية ابن كثير: البداية (9)
 .  111, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج155, ص34, جوالن اية ابن كثير: البداية (10)
)تختص ببيل ما يلام لبناح البيوت التي تصنل من التص  أو الخش ( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة  (11)

 .  651, ص3العربية المعاصرة, ج



525 
 

 8, وفي ليلة األحد )(1)وكان سب  الحريق خروج النار من حانوت إخصاصي في ذلئ السوق
م( خرتت نار من حانوت لتحميص التضمانية داخ  با  3533 ابري )نيسان( 6ه/931محرم 

لتر  من المئذنة التابية بدمشق, مما أد  لحرق ك  ما حو  الحانوت حت  وص  الحريق با
 .(2)التركسية

  الظواهر الطبيعية:
بافضافة لحرائق الخجم وافهما  كانت الصواعق أحد أسبا  الحرائق, حيث تعرضت 

م(, وستجت صاعتة قوية 3119ه/140منجتة تبا  عكا لريا  وعواصف شديدة في عام)
تار وعدد مصحوبة بصوت رعد عظيم, عل  أرو التون بالتر  من عكا, أدت لحرق األش

, (3)من المناا , وفي نلس العاصلة وقعت صاعتة أخر  عل  قبة خش  في قرية الليتة
 .(4)بيوت بتانب ا ةفاحترقت التبة وثالث
م( احترق التان  ال ربي من ستف قبة 3441 أكتوبر)تشرين األو (ه/ 853وفي )رت  

الصخرة المشرفة, وذلئ بسب  ستوج صاعتة عل  التبة أدت لحرق تاح من ا, وأسرا الناس 
وأخمدوا الحريق قب  انتشاره, ويتا  أيضًا أن الحريق لم يكن بسب  الصاعتة, ب  بسب  ل و 

عة موقدة فتعلتت النار من بعو األو د في ستف التبة ومحاو ت م صيد الحمام, ومع م شم
 .(5)الشمعة في الخش  فكان سب  الحريق

ومن أسبا  الحرائق األخر  التيام بحرق التعديات عل  الجرق, حيث أمر نائ  قلعة  
م( بحرق ك  شيح بني تحت التلعة, وكان ال دف من الحرق 3489ه/894دمشق في عام )

 .(6)إاالة التعديات وتس ي  حركة السير إل  التلعة
 
 
 

                                                           
 .  319ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 396-395البصرو : تاريخ, ص (1)
 .  185-184ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (2)
, 4ياقوت الحمو , معتم البلدان, ج؛ وبحيرة برد  ن ر مخرج عندها والابداني دمشق بين قرية :الليتة (3)

 .  181ص
, 1؛ المتريا : السلوئ, ج101, ص4مررة التنان, ج اليافعي:؛ 133الذهبي: من ذيو  العبر, ص (4)

 .  181ص
 .  91, ص1العليمي: األنس التلي , ج (5)
 .  86ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (6)
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 العقاب بالحرق:
ذكر المؤرخون عددًا من حوادث حرق التثث كعتوبة في العصر المملوكي, وكان منل  

, (1)م(3140ه/ 140ر سابتًا في حرق تثث النصار  المتسببين في حريق دمشق عام )كِ ما ذُ 
 .(2)م( أثناح غارات م عل  مدينة بيروت3401ه/806وحرق تثث التنوية الذين قتلوا عام )

من حوادث الحرق األخر , حرق توما الراه  بعد ضر  عنتل عام و  
م(, وهو نصراني أسلم لثالثة سنين ثم ارتد سرًا, فعلم بذلئ قاضي التضاة في 3116ه/116)

 .(3)دمشق فممر بتتلل
كما قام العوام بحرق تثة عل  بن أبي اللض  بن محمد الحلبي الرافضي, وذلئ بعد ضر  

م(, ألنل قدم إل  دمشق 3154 يونيو)حايران( 33ه/ 155ول  تماد  األ 39عنتل في )
وأظ ر التشيل وتاهر بل حت  دخ  التامل األمو  ولعن الخللاح الراشدين الثالثة ومعاوية 
ويايد, فتبو عليل وستن وتلد وعرضت عليل التوبة مرارًا, لكنل استمر في الس  واللعن 

ة مشاب ة تمامًا قام محمود بن إبراهيم , وفي حادث(4)الصريأ, فحكم التاضي بضر  عنتل
م(, فتبو عليل 3165ه/166الشيراا  بس  ولعن الصحابة وخاصة الشيخين في دمشق عام )

وحبس أربعين يومًا لعلل يتو , لكنل أصر عل  الس  واللعن حت  في التامل األمو , فتبو 
 . (5)عليل وأمر التاضي بضر  عنتل, وقامت العامة بحرق تثتل بعد ذلئ

م( اتتمل بمدينة التدس أربعة رهبان نصار  ودعوا اللت اح 3191ه/195وفي عام )
المسلمين لمناظرت م, فلما اتتمعوا لم يرا الرهبان قواعد األد  في المناظرة, واحترام الرأ  

ه بالسحر والكذ , فثار الناس علي م و وات م نبيل محمد با خر, فشنعوا بافسالم وأهلل و 
 .(6)أحرقوا تثث موقتلوهم ثم 

                                                           
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 184, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (1)

 . 310عملة, عبد التبار: نيابة دمشق, ص؛ ال90, ص3؛ البصرو : تاريخ, ج181ص
 .311ص, 5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 99, ص6المتريا : السلوئ, ج (2)
 .  15, ص6ابن العماد: شذرات الذه , ج؛ 341الذهبي: من ذيو  العبر, ص (3)
 .  331, ص4ابن حتر العستالني: الدرر, ج (4)
 . 130ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (5)
باحويرث, سما : ؛ 361ص, 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 143, ص5المتريا : السلوئ, ج (6)

 .114ا ثر, ص
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م( اشتد ال الح بدمشق, وكان هنائ رت  يدع  محمد بن 3196ه/199وفي عام ) 
, (1)عبداهلل بن النشو يتوم باحتكار ال ال , فثار العوام عليل ورتموه حت  قت  ثم أحرقوه بالنار

ألنل يريد  ؛م( ثار أه  حل  عل  وكي  السلجان ابن الصوا المشرقي3480ه/885وفي عام )
خذ أمول م ب ير حق, فذهبوا إليل ليتتلوه ف ر , فمدركوه في حارة الكالسة, فتروه برتليل إل  ا

, كما قام العوام في دمشق بتت  شخص وحرقل عام (2)تحت قلعة حل  وأحرقوه
م(, ألنل تاح ومعل مرسوم من السلجان, بلرو بعو الضرائ  عل  3488ه/891)

 . (3)األموا 
فرنتي, ألنل قت  متموعة إقبو عل  مملوئ من أص  م( 3500ه/906وفي عام ) 

من الناس وأخلاهم, وأخذ أموال م, وعّر  تماعة من النساح, وأخذ األساور من أيدي ن متاهرة 
عند با  المرستان النور  في دمشق, فممر نائ  دمشق بتجل يده ورتلل, لكن العوام لم يكتلوا 

عنل, وأمر  النار, فبلغ ذلئ النائ  ولم يرَو بذلئ, ب  سحبوه وضربوه بالخناتر ثم حرقوه ب
 .(4)تنوده بالخروج إل  العوام والتبو عل  من فع  ذلئ

وش دت دمشق ثورة للعوام عل  نائ  الشام وتماعتل من المماليئ لكثرة ظلم م عام  
م(, استجاا خالل ا العوام قت  تماعة من المماليئ ثم حرق م, انتتامًا من م 3503ه/901)

 .(5)ة ظلم م, ولم ت دأ الثورة إ  عندما استتا  نائ  الشام لمجال  العوامعل  كثر 
 حرائق مجهولة السبب:

ذكرت المصادر خال  العصر المملوكي عددًا كبيرًا من الحرائق في بالد الشام, فمن ا  
لعدم ما اهتموا بتوضيأ أسبابل, ومن ا ما ذكروا رثاره ومكانل وامانل بدون توضيأ ألسبابل, ربما 

حيث كانوا ي تمون بتدوين األحداث  ؛أهمية تلئ األسبا  بالنسبة للمؤرخين في ذلئ الوقت
دون التجرق لك  التلاصي , أو ربما لت ل م بالسب   الم مةالسياسية وبعو التلاصي  اليومية 

 هنا تلئ الحرائق مت ولة السب  حس  الترتي  الامني ل ا. سيورد الباحثمن األساس, و 
م( احترق سوق تب  الصالحية بدمشق كلل من 3169 مارس)رذار(ه/661  في )رت 

, وفي (6)أولل إل  رخره من الت تين, وكان حريتًا كبيرًا را  فيل الكثير من األقمشة والبضائل
                                                           

 .160ص, 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 198, ص5المتريا : السلوئ, ج (1)
 .  11ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (2)
 .  83, صالمصدر نلسل (3)
 .  393, صالمصدر نلسل (4)
 .  101, صالمصدر نلسل (5)
 .46, ص49, جافسالمالذهبي: تاريخ  (6)
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م( وقل حريق كبير بدمشق كانت بدايتل في در  اللبان 3190 يوليو)تموا(ه/ 689)رت  
, حاكم المدينةفي مدينة حماة احترقت دار  الش ر نلسلي , وف(1)وامتد حت  وص  در  الواير

واستمرت النيران لمدة يومين حت  احترق ك  ما في ا من األموا  والمتاا الكثير, دون أن 
يتتاسر أحد عل  دخو  الدار فجلاح الحريق, خوفًا من صاحب ا الذ  كان غائبًا عن ا في 

 .(2)الصيد
بالتر  من با  السالمية بدمشق, احترقت فيل م( وقل حريق 3131ه/131وفي عام ) 
م( وقل حريق متاب  3135 أغسجس)ر ( 35م/135تماد  األول   31, وفي )(3)دور كثيرة

, كما (4)مستد الشنباشي بالتر  من با  الص ير بدمشق, احترق فيل عدد من الدكاكين والدور
م( 3118 مارس)رذار( 39ه/118تماد  األول   5ش دت دمشق حريتًا كبيرًا في ليلة السبت )

حت  وص  سوق الرماحين, واحترقت فيل التيسارية التي هنائ بما  (5)كانت بدايتل بسوق اللرايين
  .(6)في ا من األقمشة واللراح والتوخ, واحترق أيضًا المستد الموتود هنائ

م( احترق 3115 مايو)أيار(ه/115وش دت أسواق مدينة حماة حريتًا كبيرًا في )شوا   
وقل حريق ضخم في مدينة أنجاكية أت  عل   الش ر نلسلفيل مائتان وخمسون حانوتًا, وفي 

, وفي )صلر (9)بدمشق (8)م( احترق سوق النحاسين3115ه/116, وفي عام )(7)أغل  المدينة
م( احترق عدد من الدكاكين والدور في منجتة قصر حتاج 3116 سبتمبر)أيلو (ه/111
م( وقل حريق كبير بسلأ تب  3141 أغسجس)ر (ه/144وفي )ربيل اآلخر , (10)بدمشق

                                                           
 .19, ص53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (1)
 .131ص, 31, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 19, ص53, جافسالمالذهبي: تاريخ  (2)
 .65ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (3)
 .11ص, 31, جالمصدر نلسل (4)
 .3689, ص1)يختص ببيل اللراح واألقمشة( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (5)
, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 115, ص1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 131الذهبي: من ذيو  العبر, ص (6)

 .314ص
, والن اية ابن كثير: البداية؛ 103-100, ص1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 385الذهبي: من ذيو  العبر, ص (7)
 .310ص, 34ج
 .1318, ص1)يختص ببيل األدوات النحاسية( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (8)
 .163؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص196, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (9)
 .311ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (10)
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قاسيون بدمشق, احترق فيل سوق الصالحية بالتر  من تامل المظلر , وكان عدد الدكاكين 
 .(1)المحروقة ما يتار  مائة وعشرينًا دكاناً 

وفي مدينة دمشق ذكر ابن كثير المؤرخ المعاصر وشاهد العيان عل  عدد كبير من  
م( شما  3153 يوليو)تموا( 30ه/151تماد  اآلخرة  35تلئ الحرائق, وقوا حريق في )

, (2)السوق الكبير ودر  التل  ودر  العميد, وأد  لخسائر مادية كبيرة, لكن دون خسائر بشرية
م( وقل حريق كبير عند با  3151 ابري )نيسان( 1ه/151صلر  36وفي ليلة ا ثنين )

, احترق فيل با  تيرون وعدد من الدكاكين الم مةومن معالم ا تيرون أحد أبوا  دمشق 
م( وقل حريق 3155 أكتوبر)تشرين األو ( 16ه/156شوا   39, وفي ن ار ا ثنين )(3)حولل

 .(5)بدمشق, احترق فيل عدد كبير من الدكاكين والدور (4)هائ  في سوق التجانين
بالد الشام ومن ا, في ليلة م( أكثر من حريق كبير في 3156ه/ 151كما ش د عام )

م( وقل حريق كبير خارج با  3156 ابري )نيسان( 11ه/151تماد  األول   14األربعاح )
اللرج بدمشق, احترقت فيل الكثير من الدور والتياسر والدكاكين, وتللت فيل الكثير من البضائل 

م( وقل حريق كبير 3156 يوليو)تموا( 35ه/151رت   35, وفي ليلة التمعة )(6)واألمتعة
في سوق الصالحية عل  سلأ تب  قاسيون, احترق فيل السوق التبلي كلل بالتر  من تامل 

 .(7)الحنابلة
م( وقعت حرائق هائلة في 3156 نوفمبر)تشرين الثاني(ه/ 151وفي )ذ  التعدة 

تت الكثير التبا  ما بين جرابلس وبيروت, احترقت فيل األشتار الموتودة بتلئ المناجق, وما
من الحيوانات التي تعيش هنائ, كما هر  سكان تلئ المناجق نحو الساح  هربًا من الحرائق, 
حيث احترقت العديد من الدور أيضًا, وظلت الحرائق لمدة ثالثة أيام حت  نا  المجر 

 . (8)وأجلمها

                                                           
 .130ص, والن اية ابن كثير: البداية (1)
 .119ص, 34, جالمصدر نلسل (2)
 .311, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج143ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (3)
 .3840, ص1)يختص ببيل التجن( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (4)
 .151ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (5)
ابن العماد: شذرات ؛ 111, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج155-154ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (6)

 .381, ص6الذه , ج
 .111, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج156ص, 34, جلن ايةوا ابن كثير: البداية (7)
 .119, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج156ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (8)
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م( وقل حريق حو  3191 يوليو)تموا( 31ه/ 194شعبان  13وفي يوم السبت )
بعو األسواق حو  احترقت نة الشرقية وستجت, و ئذألمو  بدمشق, احترقت فيل المالتامل ا
م( وقل حريق كبير 3198 يوليو)تموا( 6ه/800شوا   10, وفي ليلة السبت )(1)التامل

بدمشق, احترق فيل عدد من األسواق حت  وصلت النار إل  حائج التامل األمو , واستمر 
م( وقل 3400 يونيو)حايران(ه/ 801, وفي )ذ  التعدة (2)شوا  11الحريق إل  يوم الثالثاح 

م( احترق السوق المتاور لتامل 3401ه/805, وفي عام )(3)حريق بمنجتة البراقية بدمشق
 . (4)كريم الدين بدمشق

وش دت دمشق عددًا من الحرائق المختللة كان من أبراها, احتراق المدرسة التواية في  
 ه813ق دار النيابة متاب  المدرسة العذراوية عام )واحترا ,(5)م(3431ه/810عام )

, واحترق تاح (7)م(3461ه/811, ووقل حريق بمستد التص  في السوق عام )(6)م(3466/
من سوق الصالحية تنو  التامل المظلر  وسوق العمارة خارج با  اللراديس في )محرم 

المنجتة بين تامل منتئ إل  قر  قناة العوني في  قت, واحتر (8)م(3415 مايو)أيار(ه/880
 .(9)م(3418 يوليو)تموا(ه/881)ربيل اآلخر 

م( احترق التامل األمو  3419 يوليو)تموا( 31ه/884رت   11وفي ليلة األربعاح ) 
وما حولل من األسواق, وكانت بداية الحريق من سوق األمتعة غربي التامل, ثم امتدت إل  

 .(10)األخر  التامل واألسواق
-880وقد ذكر ابن جولون الكثير من الحرائق في مدينة دمشق خال  فترة حياتل  
كتبل عن ا حت  ن اية  ومماه, حيث كان معاصرًا وشاهد عيان لكثير من تلئ الحرائق, 951

م( احترق 3485 يناير)كانون الثاني( 13ه/890محرم  4في ليلة التمعة ) :العصر المملوكي

                                                           
 .301, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 114, ص5المتريا : السلوئ, ج (1)
 .181, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 436, ص5المتريا : السلوئ, ج (2)
 .483, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (3)
 .111, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (4)
 .111؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص48, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (5)
 .15البصرو : تاريخ, ص (6)
 .15المصدر نلسل, ص (7)
 .10المصدر نلسل, ص (8)
 .85المصدر نلسل, ص (9)
 .88المصدر نلسل, ص (10)
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, وفي ليلة (1)ت التلعة وما حولل من دور, كما احترق تاح من سوق المارستاناللرن الذ  تح
م( احترق نصف سوق الشاغور, وفي 3485 مارس)رذار( 10ه/890ربيل األو   1األحد )

 .(2)اليوم التالي احترق سوق التبيبات المتاور لتامل كريم الدين
قل حريق حو  تامل م( و 3489 يونيو)حايران( 1ه/894رت   8وفي ليلة األحد ) 

سرائي , وفي الليلة التالية احلت النار نحو سوق مستد التص  واألحياح إالتواة تنو  حمام 
ألن النار باغتت م لياًل وهم نيام عل   ؛المحيجة بل, واحترق كثير من الناس في هذا الحريق

م( احترق حاص  الخواتا عيس  3489 سبتمبر)أيلو (ه/894, وفي ) شوا  (3)أسجأ الدور
ذو الحتة  13, وفي يوم األحد )(4)التار  بحارة الحات  وتللت فيل الكثير من ال ال 

فرنج, احترقت فيل قيسارية م( وقل حريق بمساكن اف3489 نوفمبر)تشرين الثاني( 35ه/894
م( 3490 ر)شباج(فبراي 13ه/895خر ربيل اآل 3, وفي ليلة األحد )(5)ابن د مة وما حول ا

 .(6)وقل حريق بحكر السماقي, احترقت فيل سويتة تاني بئ
م( احترق مربل با  3494 ابري )نيسان( 14ه/899رت   38وفي ليلة الخميس ) 

 مايو)أيار( 1ه/899شعبان  1التابية وشمالي ا وشرقي ا إل  البا , وفي ليلة األربعاح )
 18, وفي ليلة السبت )(7)ل أحد األفران وما حوللم( وقل حريق بمنجتة التربيين احترق في3494

م( احترقت المنجتة ما بين العتيبة والعلبيين, وفي 3494 أغسجس)ر ( 10ه/899ذ  التعدة 
 . (8)الليلة التالية احترق عدد من الحوانيت بالتر  من حمام تكارة بتان  خندق سور دمشق

حريق تحت التلعة حت   م( وقل3495 يونيو)حايران( 14ه/900رمضان  10وفي ) 
, (9)الا بية والحديد, وما بين ما من أسواق وبيوت اوص  إل  مستد النخلة, احترق فيل تسر 

م( وقل حريق بحارة الحكر 3496 نوفمبر)تشرين الثاني( 31ه/901ربيل األو   6وفي )
بتات ربيل األو  احترقت الج 31يوم  الش ر نلسلال ربي, احترقت فيل عدد من الدور, وفي 

                                                           
 .  51ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .  58, صالمصدر نلسل (2)
 .  90, صالمصدر نلسل (3)
 .  91, صالمصدر نلسل (4)
 .  94ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 311البصرو : تاريخ, ص (5)
 .  99الخالن, صابن جولون: ملاك ة  (6)
 .  319, صالمصدر نلسل (7)
 .  313, صالمصدر نلسل (8)
 .  316-315ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 361-363البصرو : تاريخ, ص (9)
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 ديسمبر)كانون األو ( 31ه/901ربيل اآلخر  1, وفي )(1)فوق قيسارية في سوق الدهيناتية
 . (2)م( وقل حريق داخ  با  التابية, احترق فيل سوق التضمانيين والتجانين3496
م( 3498 نوفمبر)تشرين الثاني( 13ه/904ربيل اآلخر  1وفي صبا  يوم األربعاح ) 

 9ه/905صلر 4ثنين ), وفي يوم اف(3)بك  ما فيل من بضائل احترق سوق الشيخي
م( احترق عدد كبير من الحوانيت خارج با  اللرج حت  وص  الحريق 3499 سبتمبر)أيلو (

, وفي (4)إل  ن ر برد , وتاامن الحريق مل أعما  ن   في األسواق المتاورة لمكان الحريق
التامل األمو , وتم اخالح األسواق المتاورة احترق دكان الجباخ بتوار  11يوم  الش ر نلسل

 .(5)خوفًا من الن  , والسيجرة عل  الحريق قب  أن تص  للتامل
م( وقل حريق تحت 3503 يونيو)حايران( 33ه/906ذ  التعدة  15وفي ليلة التمعة ) 

, (6)التلعة, احترق فيل سوق النحاسين وبعو الدور حولل حت  وص  الحريق إل  تسر الا بية
م( وقل حريق عند با  3501 فبراير)شباج( 5ه/909تماد  األول   35وفي ليلة األحد )

, وفي ليلة (8), وتم ن   ما سلم من الحريق(7)الحديد, احترق فيل سوق اللراح وسوق الخلعيين
م( احترقت الحوانيت وما 3504 أكتوبر)تشرين األو ( 16ه/930تماد  األول   31السبت )

 .(9)في الجريق الواقل تنو  مستد الرأسفوق ا من الجوابق 
م( احترق تان  كبير من 3506 مارس)رذار( 6ه/933شوا   33وفي ليلة التمعة ) 

ربيل اآلخر  34, وفي ليلة السبت )(10)سوق عمارة األخنائي الواقل شما  غر  با  اللراديس
م( احترق غال  سوق الرصيف الواقل شما  المدرسة 3508 أغسجس)ر ( 31ه/934

                                                           
 .  340ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 391-396البصرو : تاريخ, ص (1)
 .  399البصرو : تاريخ, ص (2)
 .  361ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (3)
 .  381, صالمصدر نلسل (4)
 .  381, صالمصدر نلسل (5)
 .  396, صالمصدر نلسل (6)
 .  150)يختص ببيل المالبس المستعملة( مصجل , ابراهيم وأخرون: المعتم الوسيج, ص (7)
 .  139ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (8)
 .  111, صالمصدر نلسل (9)
 .  140, صالمصدر نلسل (10)
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م( احترقت 3533 أكتوبر)تشرين األو ( 4ه/931رت   31, وفي ليلة التمعة )(1)المتاهدية
 .(2)الدور والحوانيت الواقعة بين حمام العالئي وعمارة األخنائي

م( وقل حريق في 3535 مايو)أيار( 11ه/913ربيل اآلخر  8وفي يوم الثالثاح ) 
 8ه/911ربيل األو   6وفي يوم الثالثاح ) ,(3)المنجتة شما  مستد التوبة خارج با  اللراديس

م( احترقت قيسارية وبعو الدكاكين تنو  المدرسة التميرية بمحلة 3536 مارس)رذار(
م( وقل حريق في 3536 سبتمبر)أيلو ( 13ه/911شعبان  14, وفي ليلة األحد )(4)الحريميين

 .(5)بعو الدور لألكراد تنو  حمام الاين

                                                           
 .  110ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .  189, صالمصدر نلسل (2)
 .  130, صالمصدر نلسل (3)
 .  139ص, المصدر نلسل (4)
 .  111ص, المصدر نلسل (5)



الرابعالفصل   
 مصر وبالد الشامآثار الحرائق في 

 (م1511-868/هـ254-329)
 
 
 .العمرانية المعالمثر الحرائق على أ: الً أو 

 .ثر الحرائق على األوضاع االقتصاديةأ: ثانياً 
 العمليات العسكرية. ىثر الحرائق علأ: ثالثاً 
 العلمية.ثر الحرائق على األوضاع أ: رابعاً 

 خامسًا: أثر الحرائق على األوضاع النفسية واالجتماعية.
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تركت الحرائق العديد من اآلثار السلبية عل  مختلف مناحي الحياة في مصر وبالد الشام, 
التي كانت شاهدًا فتد كانت الحرائق سببًا رئيسيًا في اوا  الكثير من المعالم واآلثار العمرانية 

عل  مد  افبداا والتتدم الحضار  في ك  من مصر والشام, كما أثرت عل  األوضاا 
والخسائر المادية اللادحة تراح تلئ  ا قتصادية بشك  كبير نتيتة تضرر التجاعات ا قتصادية

ت يير في الحرائق, كما أن الحرائق كان ل ا تمثير كبير في العمليات العسكرية وما يعتب ا من 
أيضًا بشك  مباشر عل   قالوضل السياسي في المنجتة, وبافضافة لما سبق فتد أثرت الحرائ

 األوضاا التعليمية والعلمية وا تتماعية.
 .العمرانية المعالمثر الحرائق على أ: الً أو 

تعد المعالم العمرانية أكبر قجاا يتعرو للتدمير والضرر المباشر من الحرائق, فتمثير 
رائق عل  المعالم العمرانية تمثير ملحوظ ومح  اهتمام الكثير من المصادر التاريخية, التي الح

حرصت عل  إبراا الضرر الحاص  في مختلف المنشآت العمرانية مث  المساتد والكنائس 
والبيمارستانات والمباني السكنية والمرافق العامة, وما ألحتل هذا الضرر من فتدان الحضارة 

معالم عمرانية كانت غاية في الحسن وا تتان, وسيذكر الباحث هنا تميل المعالم  افنسانية
العمرانية باستثناح األسواق والمدارس والتحصينات العسكرية, حيث سُتذكر  حتًا في مواضل 

 خاصة ب ا منعًا للتكرر.
 :دور العبادة

امن الدراسة إل  تعرضت الكثير من المساتد والكنائس وغيرها من دور العبادة خال   
م( 888ه/ 115حرائق أدت إل  إلحاق تدمير كام  أو أضرار تائية ب ا, ومن ا في عام )

, وعندما (1)احترق تاح من تامل عمرو بن العاص بمدينة اللسجاج مما أد  لخرا  هذا التاح
, وتعرو تامل قورس من أعما  (2)م(903ه/189دخ  الترامجة الرصافة حرقوا تامع ا عام )

 .(3)م(906ه/ يوليو)تموا( 191  إل  الحرق عل  يد البيانجيين في )شوا  حل
ونتيتة لللتن الجائلية تعرضت بعو الكنائس للحرق, ومن ا كنيسة مريم بدمشق عام  

, وكنيسة قسجنجين في (4)م( بعدما تعرضت لن   ما في ا من اآل ت واألواني914ه/131)

                                                           
 .196, ص3السيوجي: حسن المحاضرة, ج (1)
 .31؛ اكار, س ي : أخبار الترامجة, ص85, ص33ابن كثير: البداية والن اية, ج (2)
؛ ابن 81؛ ابن العبر : تاريخ, ص413, ص6؛ ابن األثير: الكام , ج664, ص5الجبر : تاريخ, ج (3)

 .445, ص1خلدون: تاريخ, ج
 .431, ص4المتريا : المواعظ, ج (4)
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م بعستالن, حيث أحرقت بالكام  ووقعت ستوف ا , وكنيسة مري(1)م(911ه/115التدس عام )
 .(2)م(919ه/118وأعمدت ا عام )

, ودخلوا مدينة (3)حرقوا مساتدهام( 951ه/143وعندما هاتم البيانجيون سروج عام ) 
, كما احترق تامل حل  وخر  ما فيل (4)م( فحرقوا عددًا من مساتدها961ه/153حل  عام )

وكان ذلئ التامل يضاهي التامل األمو  بدمشق في التما   من الاخرفة والرخام واللسيلساح,
 .(5)وافتتان, ليخر  ذلئ المعلم اللني الحضار  الذ  كان إنشاحه في الع د األمو 

كما تعرضت عدد من الكنائس في مدينة التدس إل  أضرار نتيتة حرق والي التدس ل ا  
قسجنجين وأبوا  كنيسة التيامة , حيث احترقت أبوا  كنيسة مار  )م965/ه155عام )

 .(6)وستجت قبت ا, واحترقت كنيسة ص يون أيضاً 
م(, حرقوا التوامل في 961ه/151وخال  هتمات البيانجيين عل  بالد الشام عام ) 

 .(7)معرة النعمان, وشيار, وحماة
احترق عدد من المساتد  (م981ه/111)وأثناح اقتحام بلتكين مدينة دمشق عام  

م( هاتم البيانجيون حمص وحرقوا التامل ومواضل 981ه/111, وفي )(8)اغوربمنجتة الش
, وفي ع د الحاكم بممر اهلل اللاجمي احترقت كنيسة التودرية عندما أمر (9) كثيرة في المدينة

 .  (10)الحاكم بحرق حارة التودرية للي ود
يد  عل  م( احترق التامل األمو  بدمشق ذلئ البناح الذ  3069ه/463وفي عام ) 

قمة ا بداا ال ندسي في العمارة افسالمية, وكان هذا أو  حريق يتعرو لل التامل منذ أعادة 
إنل لم يكن في الدنيا بناح أحسن منل   م(, "حيث 105ه/86بنائل في الع د األمو  عام )

                                                           
 . 81نجاكي: تاريخ, صاأل (1)
 . 96, صالمصدر نلسل (2)
 .115, ص33؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج366ال مداني: تكملة, ص (3)
 . 114, ص1ابن األثير: الكام , ج (4)
 .14؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص81, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
 . 315ا نجاكي: تاريخ, ص (6)
, 16؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج11؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص91, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)

 .11ص
  .36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (8)
؛ 13؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص301, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج38, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (9)

 .159, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج
 .114, ص4المتريا : المواعظ, ج (10)
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", وقد ذهبت محاسن ذلئ التامل من الستوف المذهبة, والتدران قصور الملوئ و  غيرها
ذهبة والملونة ومصور علي ا ك  أقاليم الدنيا, واألرضية المصنوعة من اللسيلساح, والستائر الم

في امن  وصارت أرضل جيناً , لكن ك  ذلئ تبد  بعد الحريق, (1)المنسدلة عل  األبوا  والنوافذ
فترة من الامن حت  شرا  ولم يا  كذلئ ,(2)في امن الصيف محلورة م تورة الشتاح وغباراً 

 .(3)الملوئ في تتديده وترميمل وتحسينل, لكن مل ك  ذلئ لم يعد مث  ما كان سابتاً 
م( اقتحموا مدينة معرة النعمان 3098ه/491ومل دخو  الصليبيين بالد الشام عام ) 

 , وفي العام نلسل عندما استول  الصليبيون عل  مدينة(4)وحرقوا مساتدها وكسروا منابرها
, كما قام بلدوين األو  بحرق مساتد (5)وأحرقوها علي م كنيسةتمل الي ود في التدس قاموا ب

, وعندما وص  مدينة اللرما بمصر (6)م(3338ه/533مدينة غاة أثناح مسيره ل او مصر عام )
م( احترق تامل عمرو بن 3314ه/538, وفي عام )(7)قام بحرق تامع ا وسائر مساتدها

 .(8)العاص باللسجاج
واحترق تامل داريا الكبير عل  يد الصليبيين مرتين إحداهما أثناح حصار مدينة دمشق   

خال  هتمات تخريبية من  م(3358ه/ 551), واألخر  عام (9)م(3348ه/ 541عام )
 .(10)الصليبيين في محيج مدينة دمشق

, وفي (11)م( احترق تامل حل  وستجت أعمدتل عل  يد افسماعيلية3369ه/564وفي عام ) 
 .(12)العام نلسل احترقت كنيسة بومرقورة في حريق اللسجاج عل  يد شاور

                                                           
 .98-91, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (1)
 .98, ص31المصدر نلسل, ج (2)
 .91, ص31المصدر نلسل, ج (3)
 .145-144, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
 .39, ص14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج83, ص3ابن التالنسي, تاريخ, ج (5)
 .109, ص3العليمي: األنس التلي , ج (6)
؛ ابن الورد : تاريخ, 314, ص16, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف103, ص5عيان,جابن خلكان: وفيات األ (7)
 . 164, ص1ج
 .133, ص3السيوجي: حسن المحاضرة, ج (8)
 .116؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص111, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (9)
, 3؛ أبو شامة: الروضتين, ج133, ص3؛ ابن التالنسي: تاريخ, ج115تاريخ, صالصور , وليم:  (10)

 .163ص
 .318, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج153, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (11)
 .435, ص4المتريا : المواعظ, ج (12)
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بن المعظم  وأثناح هتوم الملئ الكام  صاح  مصر عل  دمشق وب ا الناصر داود
م(, حرق الناصر خانتاة خاتون وخانتاة الجواويس ألن تيش الكام  3119ه/616عيس  عام )

 .(1)كان يتحصن ب ا
م( تعرضت كنيسة التيامة وبعو الكنائس األخر  بالتدس 3144ه/641وفي عام )

, كما حرقوا تامل ترا  خارج با  (2)للحرق عل  يد الخوارامية أثناح تخليص ا من الصليبيين
م( في حرب م مل 3145ه/641, وبعو المساتد األخر  بالمدينة عام )(3)الص ير بدمشق
 .(4)الصالأ إسماعي 

المنارة , واحترقت (5)المش د الحسيني بالتاهرةم( احترق 3148ه/646وفي عام )
للناس ودائل كثيرة كانت  توهلك ,وكانت ساللم ا ستا ت من خش  ,األمو بتامل  الشرقية
 .(6)في ا

م( احترق الحائج التبلي من 3160ه/658وعل  أثر ال او الم ولي لبالد الشام عام )
, وبعد هايمة الم و  في عين تالوت قام المسلمون في دمشق بحرق كنيسة (7)تامل حل 

اليعاقبة وكنيسة مريم, وذلئ انتتامًا من النصار  عل  أفعال م الم ينة بحق المسلمين وقت وتود 
, وأثناح انسحا  الم و  من بالد الشام بعد ال ايمة قاموا بحرق تامل قلعة (8)الم و  بالمدينة

 .(9)حل 

                                                           
 .11, ص45الذهبي: تاريخ افسالم, ج (1)
؛ نصر اهلل, 191, ص1: تاريخ الحرو  الصليبية, ج؛ رنسيمان11ابن العميد: أخبار األيوبيين, ص (2)

  . 33سعدون: رحي  الصليبيين, ص
؛ بدران, عبد 119, ص3؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج38, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (3)

 .111التادر: منادمة األجال , ص
 .366, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (4)
 .104, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
؛ النعيمي: الدارس في تاريخ 415, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج315؛ ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (6)

 .131, ص3المدارس, ج
  .35, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (7)
؛ المتريا : السلوئ, 113, ص31ج ,والن اية ابن كثير: البداية؛ 61, ص48, جسالمالذهبي: تاريخ اف (8)
  .531, ص3ج
  .36, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (9)
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م(, احترقت كنائس ا 3168ه/666فتأ مدينة أنجاكية عل  يد بيبرس عام ) وأثناح
م( احترق تامل حل  3180ه/619, وفي عام )(1)المش ورة في الحريق الذ  عم أغل  المدينة

 .(2)نتيتة هتمة م ولية عل  المدينة
م( وجردهم من ا ن ائيًا, تم 3193ه/690وعند تحرير مدينة عكا من الصليبيين عام )

 .(3)ق وهدم كنائس المدينةحر 
م(, احترق في 3199ه/699وخال  هتوم الم و  بتيادة غااان عل  بالد الشام عام )

 .(6), وعدد من المساتد بالصالحية(5)والرباج الناصر  ,(4)مدينة دمشق تامل التوبة بالعتيبة
تعرضت م(, 3113ه/113وعندما وقعت اللتنة الجائلية بين المسلمين والنصار  عام )

, وقد بلغ (7)الكثير من الكنائس في مصر لعديد من أشكا  التخري  ومن ا الحرق وال دم والن  
عدد هذه الكنائس ستين كنيسة في ك  أنحاح مصر, وقد أحص  المتريا  بعض ا عل  النحو 

 ,وكنيسة بالحمراح ,وكنيسة بمرو الاهر  موضل البركة الناصرية ,كنيسة بتلعة التب التالي " 
وكنيسة  ,وكنيسة الل ادين بحارة الحكر ,وكنيسة أبي المنا بتوارها ,وكنيسة بتوار السبل ستايات

وكنيسة البندقانيين من ا وكنيسة بحارة اويلة وكنيسة بخاانة البنود  ,بحارة الروم من التاهرة
أربل و  ,وكنيستان بدمن ور الوحش ,وأربل كنائس بافسكندرية ,وكنيسة بالخندق خارج التاهرة

سيوج ومنللوج ومنية بن او  ,وست كنائس بالب نساوية ,وثالث كنائس بالشرقية ,كنائس بال ربية
, وتاح رد (8)"وافجليحية كنيستان ,وقوص وأسوان إحد  عشرة كنيسة ,خصي  ثماني كنائس

النصار  سريعًا في العام نلسل فمحرقوا الكثير من المباني في التاهرة وخاصة المساتد, حيث 

                                                           
 . 380ابن العبر : تاريخ, ص (1)
 .50, ص50, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 14-11ص ,1ج : ذي ,اليونيني (2)
 .114, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
, 1؛ المتريا : السلوئ, ج8, ص34, جوالن اية كثير: البدايةابن ؛ 88ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (4)

 .114ص
 .88ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (5)
 .111, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 99, ص34, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (7)

 .440, ص4؛ المتريا : المواعظ, ج19ص
 .19, ص1المتريا : السلوئ, ج (8)
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, كما جالت النيران تامل ابن جولون وما (1)تعلت النار في العديد من منابر وتدران المساتداش
 .(2)حولل

, وفي (3)م( احترق المستد الموتود في سوق اللرايين بدمشق3118ه/118وفي عام )
, وتعرو التامل (4)م( احترقت الكنيسة المعلتة بالتاهرة, وأصبحت كوماً 3119ه/110عام )

م( عل  يد النصار , مما أد   حتراق المنارة الشرقية 3140ه/140للحرق عام )األمو  
 .(5)للتامل, حيث احترقت بالكام  وتلترت أحتارها

م(, احترق ستف رباج 3165ه/161وأثناح هتوم ملئ قبرص عل  افسكندرية عام )
صن بعو ابن سالم الموتود خارج أسوار مدينة افسكندرية عل  يد التبارصة, وذلئ لتح

 . (6)المتاتلين المسلمين بل
م( وقل حريق حو  التامل األمو  بدمشق, احترقت فيل 3191ه/194وفي عام )

, كما تعرو التدار التبلي للتامل ألضرار عام (7)وستجت للتامل ذنة الشرقيةئالم
 . (8)م(, نتيتة احتراق األسواق المتاورة لل3198ه/800)

م(, احترقت 3400ه/801ئ عل  بالد الشام عام )وخال  ال تمة البربرية لتيمورلن
ودمشق, كما احترق التامل األمو  كلل وستجت ستوفل, وتلجر  (1)الكثير من المساتد في حل 

 .(9)رخامل, ولم يبَق فيل غير التدران قائمة
التان  ال ربي من ستف قبة الصخرة المشرفة  م( احترق3441ه/853وفي عام )

, وفي عام (10)كان بسب  صاعتة أو عبث بعو األو دبالتدس, وقي  أن الحرق 
 .(11)م( احترق مستد التص  بدمشق3461ه/811)

                                                           
 .61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .135السيوجي: حسن المحاضرة, ص؛ 44, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .314ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 115, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (3)
 .184, ص1تاريخ, جابن الورد :  (4)
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 131الذهبي: من ذيو  العبر, ص (5)

 .181ص
 .330, ص5المتريا : السلوئ, ج (6)
 .301, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 114, ص5المتريا : السلوئ, ج (7)
 .181, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 436, ص5المتريا : السلوئ, ج (8)
 .115ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (9)
 .  91, ص1العليمي: األنس التلي , ج (10)
 .15البصرو : تاريخ, ص (11)
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م( احترقت أتااح كبيرة من التامل األمو  بدمشق, حيث 3419ه/884وفي عام )
تخلخلت التبة العظم  في وسج احترقت الناحية التبلية حت  ستف المتصورة, وافيوان ال ربي, و 

م( 3489ه/894, وف  عام )(1)ذنة ال ربيةئتان  عظيم وستج نصف الم التامل وستج من ا
 .(2)احترق مستد التص  وعشرين أخرين في حريق كبير بدمشق

م(, 3491ه/901وخال  تمرد بعو األمراح المماليئ عل  السلجان في دمشق عام )
 . (4), واحترق تامل ترا (3)احترقت المئذنة البصية بمستد الذبان

الكبير من دور العبادة المحترقة, تكون افنسانية قد خسرت أماكن عديدة وب ذا الكم 
للعبادة والعلم, بافضافة لكون الكثير من ا أيضًا معالم عمرانية وحضارية كان ب ا الكثير من 

 إبداعات وخبرات السابتين.
 :المساكن والمرافق العامة

للحريق ألن ا تشك  أغل  تعد المرافق العامة والمساكن من أكثر المنشآت عرضة  
المدن, بافضافة إل  جابل البناح في المدن التديمة الذ  يساعد عل  انتتا  الحريق من بيت 

 .(5)إل  رخر, حيث البيوت متالصتة وتتكون من مواد سريعة ا شتعا 
وقل في ا حريق عند م( 811ه/164في عام ) دخ  أحمد بن جولون دمشقعندما  

م( 905ه/191, وعندما دخ  العباسيون مصر عام )(6)يل عدد من الدور, احترق فكنيسة مريم
 . (7)حرقوا التجائل بما تحتويل من مساكن ومرافق

وأد  حريق في مدينة اللسجاج في منجتة خو ن إل  احتراق عدد من دور بني عبد  
, وفي اللسجاج أيضًا تعرضت دار (8)م(913ه/مارس)رذار( 139الوارث في )ربيل اآلخر 

 .(9)م(911ه/ 113الماذرائي ودور أهلل ودور كثير من أتباعل للحرق مرتين خال  عام )

                                                           
 .88البصرو : تاريخ, ص (1)
 .  96ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 315البصرو : تاريخ, ص (2)
 . 359الخالن, ص ابن جولون: ملاك ة (3)
 . 360, صالمصدر نلسل (4)
, 3, ق3؛ ابن اياس: بدائل الاهور, ج338, ص4المتريا : السلوئ, ج؛ 398ابن تبير: رحلة, ص (5)

 .516ص
 .48, ص10الذهبي: تاريخ افسالم, ج ؛156, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (6)
 .311, ص 1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج16, ص3الكند : و ة مصر, ج (7)
 .330الترجبي: صلة, ص (8)
 .141, ص 1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج86, 16, ص 3الكند : و ة مصر, ج (9)
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ألف وسبعمائة م( وقل حريق كبير في اللسجاج احترقت فيل 945ه/114وفي عام ) 
م( احترقت فيل ستة ر ف دار 954ه/141, وفي اللسجاج أيضًا وقل حريق كبير عام )(1)دار

 .(2)ومسكن
, (3)أكثر دور المدينةم( أحرقوا 961ه/153وعندما دخ  البيانجيون مدينة حل  عام ) 

, كما أحرقوا أكثر دور معرة النعمان عندما دخلوها عام (4)وأحرقوا قصر سيف الدولة الحمداني
 .(5)م(961ه/151)

م( احترقت الكثير من 910ه/159وخال  الصراا بين أه  دمشق واللاجميين عام ) 
, وعل  أثر نلس الصراا حرق اللاجميون الكثير من الدور والحارات في (6)ي دمشقالدور ف

 .(7)(م914/ه161دمشق عام )
, وفي (8)احترق عدد من الدور (م981ه/111)وأثناح اقتحام بلتكين مدينة دمشق عام  
م( حرق عبيد الحاكم بممر اهلل أجراف وضواحي مدينة اللسجاج حت  3013ه/433عام )

 احترق المركا الشرقي بتلعةم( 3051ه/448, وفي عام )(9)يق ثلث المدينةغج  الحر 
 .(10)حل 

وعلي اثر مشكالت داخلية قام متموعة من العامة والتند بحرق قصر أمير التيوش  
م( احترقت دار 3069ه/463, وفي عام )(11)م(3068ه/460بدر التمالي في دمشق عام )

                                                           
 .103ابن ت ر  برد : مورد, ص (1)
 .111, ص3ابن عذار : البيان, ج (2)
 .14؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص81, ص3الحل , ج ابن العديم: ابدة (3)
, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج340, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج383ال مداني: تكملة, ص (4)

 . 11؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص83ص
 .11؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص91, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
  .133ص, 1ابن األثير: الكام , ج (6)
؛ ابن الورد , تاريخ, 146-145, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج5-4, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (7)

 .65-64, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 164ص
  .151, ص3, المتريا : اتعاظ الحنلا, ج36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (8)
 . 383, ص35؛ الذهبي: سير, ج340, ص35ابن التوا : المنتظم, ج (9)
 .355, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (10)
 .93, ص3صر, جالعستالني: رفل اف ابن حتر؛ 61, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (11)
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, وحسن المنظرغاية افحكام وافتتان ا مارة بدمشق وأصبحت كومة ترا  بعد ما كانت في 
 .(1)دار الخالفة والملئ وافمارة منذ أسس ا معاوية بن أبي سليان حيث كانت

م( قام تنود ناصر الدولة بن حمدان بحرق الكثير من الدور عل  3013ه/461وفي عام )
 .(2)ساح  الني  في التياة

م( اقتحموا مدينة معرة النعمان وحرقوا 3098ه/491دخو  الصليبيين بالد الشام عام ) ومل
عل  يد  األثار , كما تعرضت الدور واألسوار للحرق أكثر من مرة في حصن (3)دورها

 .(4) م(3311ه/536الصليبيين عام )
الدور م( قام بحرق عدد من 3311ه/531عام ) وأثناح م اتمة ج تكين لمدينة حمص  

, وفي العام نلسل خال  محاولة توسلين تحرير بلدوين الثاني من قبضة (5)حو  المدينة
 .(6)المسلمين قام بحرق با  بااغا وبعو تدارها

حرقوا عدة مناا  في  م(3358ه/ 551)وخال  هتمات تخريبية من الصليبيين عام  
م(, وفي العام نلسل 3364ه/559كبيرًا عام ) حريتاً  بدمشق قصر تيرون, واحترق (7)داريا

تحولت التاهرة وما حول ا لساحة معركة بين المتصارعين عل  الحكم, مما أد   حتراق عدد 
 .(9), وعدد رخر من الدور في المنجتة ما بين با  اويلة والني (8)من الدور عند با  السعادة

كبير من  م(, احترق عدد3361ه/ 561ونتيتة إهما  وخجم أحد الجباخين بدمشق عام )
, حت  وصلت النار النافورة عند درج تيرون (10)الدور في منجتة اللبادين وبا  الساعات

 .(11)بالتامل األمو , فاحترقت وستجت قبت ا وأعمدت ا

                                                           
 .91, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (1)
 .105, ص  1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (2)
 .145-144, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 .183, 111المصدر نلسل, ص (4)
 .318ص, 3ابن التالنسي: تاريخ, ج(5)
 .186, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
, 3؛ أبو شامة: الروضتين, ج133, ص3؛ ابن التالنسي: تاريخ, ج115تاريخ, صالصور , وليم:  (7)

 .163ص
 .169, ص 1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (8)
 .116, ص 1, جالمصدر نلسل (9)
 .111, ص5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج8, ص19الذهبي: تاريخ افسالم, ج (10)
 .359؛ ص9؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج111, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (11)
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وأثناح الصراا داخ  البيت األيوبي بين األفض  والعاد  عند مدينة دمشق عام 
, وفي صراا رخر (1)وأبوا  الجواحين م(, احترقت العديد من اللنادق والحوانيت3399ه/595)

م(, 3119ه/616بن المعظم عيس  عام ) بين الملئ الكام  صاح  مصر, والناصر داود
احترقت عدة تواسق وخانات, كما احترقت مناجق بظاهر با  توما وقصر حتاج بالشاغور 

هتوم م( احترق عدد من الدور حو  قلعة دمشق أثناح 3119ه/611, وفي عام )(2)في دمشق
, وفي المعارئ بين الملئ الصالأ نتم الدين, والصالأ إسماعي  في (3)الصالأ إسماعي  علي ا

م( احترقت عدة مناجق في دمشق بما في ا من دور ومرافق, حيث 3145ه/641دمشق عام )
 .(4)احترقت العتيبة وحكر السماق وقصر حتاج والشاغور واقاق الرمان وتوسق قصر العاد 

, كما (5)م( احترقت ستمائة دار في مدينة حل  عل  يد الصليبيين3151ه/650وفي عام )
م( بحرق حارة الباجنية, مما أد  لحرق ثالثة وستين 3165ه/661قام النصار  بالتاهرة عام )
 . (6)دارًا, وربل فرج وربل العاد 

م(, قاموا بحرق دار السلجنة ودور 3180ه/619وعندما هاتم الم و  مدينة حل  عام )
, وفي العام التالي هاتموا مدينة حماة وحرقوا بستان السلجان وقصره وعددًا من (7)األمراح الكبار

 .(8)األبنية
, كما احترقت دار (9)م( احترق در  اللبان ودر  الواير بدمشق3190ه/689وفي عام )

 .(10)صاح  حماة في العام نلسل, واحترق في ا الكثير من األموا  واألمتعة
                                                           

 .14, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (1)
 .11-11, ص45المصدر نلسل, ج (2)
 .354-351, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)
 .366, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج38, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (4)
السيوجي: حسن ؛ 418, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج381, ص31ج ابن كثير: البداية والن اية, (5)

 . 111صالمحاضرة, 
؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, 31, ص49, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 119, ص3ج : ذي ,اليونيني (6)
 .15, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج150, ص 3ج
, 4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 50, ص50, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 14-11ص ,1ج : ذي ,اليونيني (7)

 .316ص, 1؛ المتريا : السلوئ, ج390ص
ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ؛ 195ص, 31ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 40ص ,1ج : ذي ,اليونيني (8)
 .101, ص1ج
 .19, ص53, جسالمالذهبي: تاريخ اف (9)
 .131ص, 31, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 19, ص53, جسالمالذهبي: تاريخ اف (10)
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م(, تعرضت مدينة 3199ه/699الم و  بتيادة غااان عل  بالد الشام عام ) وخال  هتوم
دمشق لكثير من أعما  الحرق والتخري  التي جالت الكثير من الدور والمرافق العامة, فاحترق 

, (2), وحبس با  الص ير(1)في ا دار السعادة التي كانت متر نوا  السلجنة, والدور حو  التلعة
 . (4), والمارستان النور , وعدة قصور وتواسق بالمدينة(3)دهشةومارستان التب  وال

, كما (5)م( احترقت دور كثيرة داخ  با  السالمية3131ه/131وفي دمشق عام ) 
 .(6)م(3135ه/135احترق عدد من الدور داخ  با  الص ير متاب  مستد الشنباشي عام )

م(, قام النصار  3113ه/113عام )وعندما وقعت اللتنة الجائلية بين المسلمين والنصار  
, حيث احترق ربل بالشوايين, (7)بحرق العديد من األحياح في التاهرة بما في ا من الدور والمرافق

وحارة الديلم باقاق العريسة, والمنجتة بين با  اويلة وحارة الروم, وربل الملئ الظاهر خارج 
عة, وبيت األحمد  بحارة ب اح الدين, با  اويلة, وبيت األمير سالر بالتصرين, أماكن بالتل

 .  (8)وفندق جرنجا  خارج با  البحر
دار والي المدينة  ةم( حرق أه  افسكندري3111ه/111وفي مدينة افسكندرية عام )

, وفي التاهرة عام (9)وثالثة دور ألعوانل, وذلئ لظلمل الناس والتسب  في متت  بعض م
 .(10)في ا الكثير من دور الناس ومتاع م م( وقعت عدة حرائق, احترق3150ه/153)

م(, با  3151ه/151ومن المعالم األثرية الم مة التي ذهبت نتيتة الحريق في عام )
تيرون وهو أحد أهم أبوا  دمشق وأقدم ا, الذ  احترق وذهبت محاسنل التي يصل ا ابن كثير 

ولل علمان من نحاس أصلر  لم ير با  أوسل و  أعل  منل فيما يعرف من األبنية في الدنيا"  
                                                           

ابن الورد : تاريخ, ؛ 86-85ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (1)
المتريا : ؛ 414ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 9, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140ص, 1ج

 .115ص, 1السلوئ, ج
 .11ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (2)
 .88ص ,51, جالمصدر نلسل (3)
 .115-114ص, 1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .65ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (5)
 .11ص, 31, جالمصدر نلسل (6)
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 99ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية؛ 161ص, 1ابن الورد : تاريخ, ج (7)

 .10-61, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 45-43ص
 .10-61, ص9ج ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة,؛ 45-43ص, 1المتريا : السلوئ, ج (8)
 .318, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (9)
 .516, ص3, ق3؛ ابن اياس: بدائل الاهور, ج339-338, ص4المتريا : السلوئ, ج (10)
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بدنل الذ  ...و باراة من عتائ  الدنيا ومحاسن دمشق ومعالم ا  بمسامير نحاس أصلر أيضاً 
تعم  فيل و   ساللؤو هو من خش  الصنوبر الذ  كمن الصانل قد فرغ منل يومئذ وقد شاهدت 

 . (1)"تكاد تحي  فيل إ  بمشتة
م(, احترقت كثير من الدور 3165ه/161وخال  هتوم ملئ قبرص عل  افسكندرية عام )

واللنادق والعديد من مرافق المدينة عل  يد التبارصة واألوربيين, وكان مما احترق بعو اللنادق 
في شارا المرتانيين, وفندق الجبيبة, وفندق التوكندار, وفندق الدماميني, وفندق الكيتالنيين, 

, ومما احترق أيضًا من معالم المدينة قلعة (2)التنويين, وفندق المواة, وفندق الموسليين وفندق
, وقد كانت الخسائر في المنشآت كبيرة وفادحة, ذلئ أن (3)ضرغام والمكان المعروف بالمكدس

التبارصة حرصوا عل  تخري  المدينة نكاية بالمسلمين, حيث تعمدوا حرق تلئ األماكن وتلبوا 
حلتات م موسة بالايت والتجران والافت والنلج, كانوا يضعون ا في نص  الس م ثم مع م 

يشعلون النار في ا, ويلتون ا عل  أستف المباني فتشتع  النار في أخشا  السجأ وتنا  لتحرق 
 .(4)ك  المبن 

كما حدث في العام نلسل قيام بعو العربان من أو د كنا والعكارمة بحرق وتخري  بيوت 
س في مدينة أسوان تنو  مصر, وكان فعل م بالمدينة من الحرق والتخري  كلع  التبارصة النا

م( حدث حريق كبير بتلعة التب  احترقت 3168ه/169, وفي التاهرة عام )(5)في افسكندرية
م( استمر عدة أيام بسب  3111ه/114, وتعرضت لحريق رخر عام )(6)فيل الدور السلجانية

م( احترق تسر وعدد من الدور بالتر  من قنجرة 3186ه/188ي عام ), وف(7)صاعتة سماوية
 .(8)الحات  بالتاهرة

                                                           
 .141-143ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (1)
 .334, ص5المتريا : السلوئ, ج (2)
 .331, ص5, جالمصدر نلسل (3)
 .334ص ,5, جالمصدر نلسل (4)
 .194, ص4, جالمصدر نلسل (5)
 .15, ص1, ق3؛ ابن اياس: بدائل الاهور, ج131, ص4, جالمصدر نلسل (6)
, صال , محمد: الكوارث, 131؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ص151, ص4المتريا : السلوئ, ج (7)

 .188ص
 .384, ص5المتريا : السلوئ, ج (8)
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م(, احترق عدد من 3189ه/193وأثناح صراا بين األمراح المماليئ عند دمشق عام )
م( احترقت بعو األماكن 3198ه/800, وفي عام )(1)البيوت عل  أصحاب ا في التبيبات
واقاق العميان, والخضراح, وبيت التاضي شمس الدين بدمشق, ومن ا حمام نور الدين, 

م( احترق عدد كبير من الدور بتوار المدرسة الصالحية 3198ه/803, وفي عام )(2)األخنا 
 .(3)بالتاهرة

م(, احترقت أغل  3400ه/801وخال  ال تمة البربرية لتيمورلنئ عل  بالد الشام عام )
, ومن المعالم الم مة التي احترقت في مدينة (6)ودمشق (5)وحماة (4)الدور والمرافق في حل 

, وأثناح هتوم األسجو  التنو  عل  السواح  الشامية (8), والتصر األبلق(7)دمشق, دار السعادة
 .(9)م(, قام بحرق عدة مناا  في مدينة بيروت3401ه/806عام )

واستمر  م( احترقت الدور الموتودة بتلعة التب  بالتاهرة,3431ه/836وفي مصر عام )
, وفي مدينة دمياج وقل حريق ضخم عام (10)الحريق ثالثة أيام حت  تم إجلاؤه

, وفي التاهرة عام (11)م( دمر الكثير من البيوت, وقدر ما حرق فيل ثلث المدينة3415ه/818)
الذ  عل   البرهان المحلي التاتر بيتم( احترق عدد من الدور, وكان من ا 3411ه/816)

                                                           
ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ؛ 160, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج556ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (1)
 . 89؛ عبد السيد, حكيم: قيام دولة المماليئ الثانية, ص156, ص33ج
 .181, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (2)
 .5, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 419, ص5, جالمتريا : السلوئ (3)
ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة,  ؛49ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص ؛41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (4)
 .115ص, 31ج
ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة,  ؛50ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص ؛41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (5)
 .116ص, 31ج
ابن عربشاه: عتائ   ؛108, ص4ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 54ص, 6المتريا : السلوئ, ج (6)

 .145ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 56المتدور, ص
 .81ص, 6المتريا : السلوئ, ج (7)
 .56ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص ؛45ص, 1المتريا : السلوئ, ج (8)
 .56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (9)
 .304, ص 1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 149, ص6المتريا : السلوئ, ج (10)
 .139, ص3؛ السيوجي: حسن المحاضرة, ج66-65, ص 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (11)



562 
 

ناح وكثرة الرخام والاخرفة والمنافل الكثيرة من بفي إتتان ال امانلعتوبة وكان أ ,شاجئ الني 
 .(1), فاحترق تميعلالتاعات واألروقة

, (2)م( قام بحرق بيوت م3411ه/811وعندما هاتم أقب ا التمالي عر  البحيرة عام )
م(, قام بحرق 3419ه/841وخال  محاولة ت ر  برمش ا ستيالح عل  مدينة حل  عام )

 .(3)كثير من التر  حو  حل , كما قام بحرق البيوت في بانتوسا خارج حل ال
بالتاهرة, احترق فيل الكثير من  بساح  بو قم( وقل حريق ضخم 3458ه/861وفي عام )

ثالثين ربعًا, ك  ربل يشتم   األحياح بما في ا من مساكن ومرافق, حيث احترق ما يايد عل 
 .(4)سكن وأكثرمعل  مائة 

م( احترقت دار النيابة متاب  المدرسة العذراوية وحدث 3466ه/813وفي دمشق عام )
, كما احترقت الكثير من دور الناس بين خان البتسماج ودار (5)ضرر كبير نتيتة الحريق
, وفي العام نلسل احترقت مساكن اففرنج بدمشق (6) م(3489ه/894األجعمة بدمشق عام )

 م( احترق بدمشق تسرا الا بية3495ه/900. وفي عام )(7)فرنجوحدث في ا خسائر كبيرة لإل
, كما احترق عدد من البيوت والجباق بحارة الحكر (8)والحديد, وما بين ما من المرافق والبيوت

 .(9) م(3496ه/901ال ربي عام )
م(, 3491ه/901وخال  تمرد بعو األمراح المماليئ عل  السلجان في دمشق عام )

من الدور واألماكن بالمدينة, وكان مما حرق وقت ا عدد كبير من البيوت والتر  احترقت الكثير 
, وبيت المنوفي الجباخ, (10)بالتر  من التامل الصابوني, ومناجق عدة بالسويتة المحروقة

 .(11)وبيت اقاوق, وتاح من منجتة قصر حتاج

                                                           
 .185-184, ص 8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (1)
 .18-11, ص35وم الااهرة, ج؛ ابن ت ر  برد , النت161, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 . 439, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .311, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
 .15البصرو : تاريخ, ص (5)
 .  90ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (6)
 .311البصرو : تاريخ, ص (7)
 .  316-315ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 361-363البصرو : تاريخ, ص (8)
 .  340ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص؛ 391-396البصرو : تاريخ, ص (9)
 . 351ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (10)
 . 359ص, المصدر نلسل (11)
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م(, قاموا 3501ه/908)وأثناح قمل المماليئ األتال  ثورة للاعر وال وغاح بدمشق عام 
, وفي عام (1)بحرق عدد كبير من الدور واألماكن في منجتة الشاغور حت  أحرقوها كل ا

م( وقل حريق م و  عند قنجرة األمير حسين بالتاهرة, وانتشرت النار بسرعة 3533ه/931)
فيل في البيوت؛ وذلئ لوتود ريا  عاصلة في ذلئ الوقت, واستمر الحريق لعدة أيام, واحترق 

, ونتيتة محاولة أحد المماليئ حرق بيت أستاذه من أت  (2)أربعون بيتًا والكثير من األموا 
 .(3)م(3531ه/938الن  , احترقت عدة بيوت وربوا بالتاهرة عام )

وقل حريق في بعو الدور لألكراد تنو  حمام الاين  م(3536ه/911وفي عام )
ثمانيين داخ  مدينة التاهرة عام , وخال  المعارئ بين المماليئ والع(4)بدمشق

م(, احترق عدد من البيوت والمواضل أثناح تحصن ك  من الجرفين في بعو 3531ه/911)
 .(5)تلئ األماكن
 .ثر الحرائق على األوضاع االقتصاديةأ: ثانياً 
مما   شئ فيل أن الحرائق كان ل ا كبير األثر عل  األوضاا ا قتصادية, فك  منشمة  

تمث  خسارة اقتصادية وضياعًا للت د والما , كما أن احتراق المحاصي  الاراعية  محروقة كانت
والمنشآت ا قتصادية كان لل أثر كبير في غالح األسعار وايادة معد  اللتر بين من احترقت 
ممتلكات م, وسيوضأ الباحث هنا الضرر الواقل عل  التجاا الاراعي والصناعي والتتار  

 نتيتة تلئ الحرائق.
 :تضرر القطاع الزراعي

أثرت الحرائق عل  التجاا الاراعي أثرًا كبيرًا, نتيتة احتراق وتلف المحاصي  الاراعية  
م( بحرق 993ه/183عام ) وال ال  واألشتار, ومن تلئ الحرائق قيام أبو اللضائ  الحمداني

المحاصر ال ال  الموتودة حو  مدينة حل  ب دف قجل الميرة وافضرار بالتيش اللاجمي 
 .(6)للمدينة

                                                           
 . 133ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .131, ص4ابن اياس: بدائل الاهور, ج (2)
 .158, ص4جالمصدر نلسل, (3)
 .  111صابن جولون: ملاك ة الخالن,  (4)
 .151؛ ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص355, ص5ابن اياس: بدائل الاهور, ج (5)
, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج456, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج18, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (6)

 .306ص
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كان  اً كثير  اً ق ابيبوأحر , "(1)وفي ع د الحاكم بممر اهلل تم حرق كميات كبيرة من الرج  
ة افنلاق عل  وتوال  إحراق الابي  عدة أيام بحضرة الش ود؛ وتول  مؤن, في محارق التتار
حراقل متول فمحرق منل أللان وثمانمائة وأربعون قجعة بل ت مؤنة  ,ديوان النلتات يحملل وا 

 .(2)"افنلاق علي ا خمسة ر ف دينار في مدة خمسة عشر يوماً 
وخال  محاو ت السالتتة تثبيت م حكم م في بعو مناجق بالد الشام, قام تاج الدولة  

نين م( بحرق ربو قلعة إعااا, فاحترقت ال ال  الخاصة بالمتحص3013ه/413تتش عام )
 .(4)م( وقام بحرق ارع ا ورح  عن ا3094ه/481, كما هاتم الناعورة في عام )(3)حو  التلعة
وضمن محاو ت المسلمين إلحاق أكبر قدر من الخسائر ا قتصادية بالصليبيين عام  

م(, قامت حامية عستالن بم اتمة محيج مدينة التدس وحرقت المحاصي  3331ه/506)
 .(5)ينةالمتمعة حو  أسوار المد

عل  يد الصليبيين عام  األثار كما تعرضت ال ال  للحرق أكثر من مرة في حصن  
, وخال  مناوشات بلئ بن ب رام لالستيالح عل  حل  وفي إجار التضييق (6)م(3311ه/536)

, كما قام توسلين في (7)م(3311ه/531عل  خصومل قام بحرق الارا وال ال  حول ا عام )
األشتار والبساتين في أعما  حل  أثناح محاولتل تحرير بلدوين الثاني  العام نلسل بحرق بعو

 .(8)من يد بلئ
وخال  محاو ت عماد الدين انكي توحيد بالد الشام تحت قيادتل, حاصر مدينة حمص  
م( وحرق الارا حول ا, ب دف قجل إمدادات ال ال  عن المدينة لدفع ا 3316ه/510عام )

 .(9)لالستسالم
ش ا  صال  الدين في حل  بتوجيد حكمل, أغار الصليبيون عل  نواحي وأثناح ان 

م(, حيث حرقوا 3316ه/511دمشق وهي خالية من التيش, في وقت الحصاد عام )

                                                           
 . 301, ص1الذهبي: العبر, ج (1)
 . 90, ص1الحنلا, جالمتريا : اتعاظ  (2)
 .398, ص3, ج3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 .3951, ص4؛ ابن العديم: ب ية الجل , ج14, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 .351صالشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة,  (5)
 .183, 111, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
 .184, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج318, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج(7)
 .186, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (8)
 .131المصدر نلسل, ص (9)
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المحاصي  النامية والبيادر المتمعة في الحتو  وذلئ بافضافة إل  ال ال  التي كانت مخانة 
, وقد استخدام (1)داريا بالتر  من دمشقفي مخاان الحبو , واستمروا في ذلئ حت  وصلوا 

صال  الدين نلس األسلو  في الرد عل  الصليبيين حيث قام بحرق ال ال  بالتر  من مدينة 
, وفي السنة التالية قام بم اتمة المناجق المحيجة بجرابلس (2) م(3318ه/ 514بانياس عام )

حراق المحاصي  الاراعية في الحتو , وتميل المحاصي  الت ي تم تمع ا في المخاان وا 
 .(4), كما قام عا الدين فرخشاه بم اتمة محيج قلعة صلد وحرق المراعي المحيجة ب ا(3)أيضاً 

وعاد الصليبيون  ست ال  انش ا  صال  الدين في حل  والموص  عام  
م( وأغاروا عل  منجتة حوران ودرعا, وحرقوا الكثير من األماكن والمحاصي  3381ه/518)

 . (5)الاراعية
وأثناح الصراا داخ  البيت األيوبي بين األفض  والعاد  عند مدينة دمشق عام  

م(, احترقت الكثير من البساتين والمحاصي  الاراعية وال ال , مما أد  لتلة 3399ه/595)
 .(6)األقوات في مدينة دمشق

 م( قام البرلي وهو أحد المعارضين3163ه/659وفي بداية العصر المملوكي عام ) 
, كما قام (7)للظاهر بيبرس بحرق ال ال  ببيدر الشعير بالتر  من البا  ال ربي لمدينة حماة

, (8)م(3163ه/659الظاهر بيبرس بحرق ال ال  الخاصة بالصليبيين بالتر  من أنجاكية عام )
م( حرق البساتين واألشتار المحيجة بمدينة عكا عتابًا عل  غارات م 3161ه/665وفي عام )
بم اتمة منجتة الشاغور  م(3113ه/669, وكذلئ قام الصليبيون عام )(9)سلمينعل  الم

 .(10)وأحرقوا ال ال  الموتودة ب ا

                                                           
 .18, ص6؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج189تاريخ, صالصور , وليم:  (1)
الدين,  شاندور, البير: صال ؛ 351, ص1؛ األصل اني: البرق الشامي, ج411تاريخ, صالصور , وليم:  (2)

 .351ص
 .411تاريخ, صالصور , وليم:  (3)
 .13أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص (4)
 .411تاريخ, صالصور , وليم:  (5)
 .453, ص4أبو شامة: الروضتين, ج (6)
 . 105, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج105ص ,3ج : ذي ,اليونيني (7)
 . 93؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص511, ص3المتريا : السلوئ, ج (8)
 .331, صالعيني: عتد التمان؛ 44, ص1المتريا : السلوئ, ج (9)
 .13, ص1المتريا : السلوئ, ج (10)
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م(, احترق عدد 3199ه/699وخال  هتوم الم و  بتيادة غااان عل  بالد الشام عام ) 
 .(1)من البساتين المحيجة بمدينة دمشق

بتنو  مصر عام ونتيتة عاصلة شديدة ضربت أسوان وأسنا وأرمنت  
, وفي عاصلة أخر  (2)م(, احترقت العديد من أتران ال ال  بتلئ المنجتة3136ه/136)

, وفي عام (3)م( احترقت األشتار وتللت الثمار بالمنجتة3119ه/140بمنجتة تبا  عكا عام )
, كما (4)م( احترقت أتران ال ال  في قليو  وسنديون وال ربية والبحيرة بمصر3140ه/143)

 .(5)م( وتلف ك  ما في ا3181ه/185تركس الخليلي في عام ) ررقت شونة قص  لألمياحت
م( احترقت األشتار في المنجتة التبلية فيما بين جرابلس 3156ه/ 151وفي عام ) 

وبيروت, واحترق في ذلئ الحريق الكثير من شتر الايتون, وفر أه  تلئ المناجق نحو الساح  
 .(6)الكثير من الحيوانات البرية مث  النمور والدببة والثعال  والخناايرخوفًا من النار, وماتت 

م(, وذلئ 3161ه/164كما تعرضت الكثير من األشتار للحرق في بلدة تدمر عام ) 
عل  يد العربان من أصحا  خيار بن م نا, ذلئ ألن الدولة كانت قد أخذت من م بعو 

 .(7)إقجاعات م وأمالك م
م( 3408ه/833األمير نوروا والسلجان الناصر فرج بن برقوق عام ) وأثناح التتا  بين 

, وفي (8)احترقت الكثير من المحاصي  الاراعية ون بت التر  بالتر  من صلد شما  فلسجين
م(, وذلئ بسب  قيام السلجان بحبس شيخ 3140ه/814مصر قام العربان بحرق ال ال  عام )

, كما احترقت كميات كبيرة من (9)الحضور إليل عر  هوارة موس  بن عمر, بعد أن جلبل في
 .(10)م(3411ه/816ال ال  وقت الدرس بناحية شيبين التصر عام )

                                                           
 .114ص, 1, جالمتريا : السلوئ (1)
 .536, ص1, جالمصدر نلسل (2)
, 1؛ المتريا : السلوئ, ج101, ص4مررة التنان, ج اليافعي:؛ 133الذهبي: من ذيو  العبر, ص (3)

 .  181ص
 .195, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .350, ص5, جالمصدر نلسل (5)
 .119, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج156ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (6)
 . 103ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (7)
 . 86ص, 6ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 101, ص6المتريا : السلوئ, ج (8)
 .114, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (9)
 .185, ص8ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 151, ص1المتريا : السلوئ, ج (10)
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م(, قام 3419ه/841وخال  محاولة ت ر  برمش ا ستيالح عل  مدينة حل  عام ) 
م( احترقت 3468ه/811وفي عام ) , (1)بحرق الاروا في المنجتة الممتدة ما بين حل  وشيار

 .(2)ال ال  بالبحيرة عل  يد العربان, بعد خروت م عن جاعة الدولة أتران
 :تضرر القطاع الصناعي والتجاري

تعرضت المنشآت الصناعية والتتارية ألضرار كبيرة نتيتة الحرائق, وكانت األسواق  
وقيسارية  (3)بما تحتويل من الحرف والبضائل األكثر تعرضًا للحرائق, حيث احترق سوق الاياتين

 .(4)م(945ه/114العس  باللسجاج عام )
م( حرق أسواق 961ه/ 153وعندما دخ  نتلور البيانجي مدينة حل  في عام ) 
, وقام بن   األموا  وبضائل التتار, وحرق ك  ما لم يستجل حملل, مما ألحق ضررًا (5)المدينة

 .(6)كبيرًا با قتصاد الحلبي
م( احترق عدد من 910ه/159م )وخال  الصراا بين أه  دمشق واللاجميين عا 

 .(7)األسواق في دمشق عل  يد اللاجميين
, وخال  مدة عدم ا ستترار في ع د (8)م( احترق سوق التاهرة911ه/161وفي عام ) 

م( احترقت الكثير من األمتعة والنلائس المختللة, التي 3068ه/463المستنصر اللاجمي عام )
خاانة البنود بما تحتويل من بنود ور ت حر  وأمتعة, ن بت من خاائن المستنصر, كما احترقت 

 .(9)ومما احترق أيضًا "عشرات األلوف من السيوف وغير ذلئ مما   يحص  لكثرتل"
م(, 3361ه/561وفي بالد الشام نتيتة إهما  وخجم أحد الجباخين بدمشق عام ) 

ن األموا  أثناح الحريق, احترق سوق اللبادين وما بل من حوانيت في دمشق, كما ن بت الكثير م

                                                           
 . 11, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (1)
 .384-381؛ السيد, محمود: تاريخ التبائ  العربية, ص31-31, ص1ابن اياس: بدائل الاهور, ج (2)
 .3031, ص1)يختص ببيل الايت( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (3)
 .103ابن ت ر  برد : مورد, ص (4)
 .14ص؛ أبو اللداح: اليواقيت, 81, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
؛ 114, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج343, ص34؛ ابن التوا : المنتظم, ج383ال مداني: تكملة, ص (6)

 .103, ص3؛  ابن ت ر  برد : مرد اللجافة, ج110, ص3أبو اللداح: المختصر, ج
  .314, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (7)
 .319, ص3, جالمصدر نلسل (8)
 .180-118, ص 1, جالمصدر نلسل (9)
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يد افسماعيلية  , واحترقت بعو األسواق بمدينة حل  عل (1)مما أد  لخسائر اقتصادية كبيرة
, وتتدد هتوم افسماعيلية عل  مدينة حل  مرة أخر  عام (2)م(3369ه/564في عام )

د للبا, الكبير, وسوق العجارين, وسوق متد الدين المع (3)فاحترق سوق البام( 3319ه/515)
إل   ,التامل من  ر إل  ال لواقلوسوق السراتين, والسوق ا ,(4)الكتانيينوسوق الخليل, وسوق 

 .(5), مما خلف خسائر مادية كبيرة للتتار بالمدينةأن انت   الحريق إل  المدرسة الحالوية
م(, 3111ه/615وخال  حصار الملئ الكام  صاح  مصر مدينة دمشق عام ) 

, مما سب  خسائر مادية كبيرة (6)عتيبة وتميل ما ب ا من خانات وأسواقاحترقت منجتة ال
م( أثناح هتوم 3119ه/611, كما احترقت الحوانيت حو  قلعة دمشق عام )(7)لسكان المنجتة

 .(8)الصالأ إسماعي  علي ا
لحاق   وخال  محاولة الملئ الناصر حاكم حل  الرد عل  اعتداحات الصليبيين عليل وا 

م( بم اتمة عكا وا ستيالح عل  كردانة وحرق 3151ه/653قام في عام ) خسائر ب م,
 .(9)الجواحين ب ا

م(, احترق سوق الباااين بمدينة 3160ه/658وعندما هاتم الم و  بالد الشام عام ) 
 .(10)حل 

م( احترق سوق تب  الصالحية بدمشق كلل, ورا  فيل الكثير 3169ه/661وفي عام ) 
, كما وقل حريق (11)وقدرت خسائر التتار فيل بخمسة عشر ألف درهم من األقمشة والبضائل,

م( احترقت فيل الكثير من األسواق 3181ه/683كبير في منجتة اللبادين بدمشق عام )
                                                           

؛ ابن ت ر  برد : 8, ص19؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج111, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (1)
 .111, ص5النتوم الااهرة, ج

؛ عا الدين الحلبي: األعالق 318, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج153, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .34, ص3الخجيرة, ج

 .100, ص3ن الثيا ( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج)يختص ببيل نوا م (3)
 .3901, 1)يختص ببيل الكتان( مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج (4)
 .118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
 .363, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج410, ص3أبو اللداح: المختصر, ج (6)
 .348, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (7)
 .354-351, ص31المصدر نلسل, ج (8)
 . 189, ص48الذهبي: تاريخ افسالم, ج (9)
  .35, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (10)
 .46, ص49, جسالمالذهبي: تاريخ اف (11)
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األساكلة, و ين, يالكتبيين, والخواتميين, والاتات, ومن تلئ األسواق المحترقة سوق (1)والتياسر
, وسب  ذلئ (3)تماش المعروف بسوق عسا اهلل, وستاية تيرون, وسوق ال(2)والمرتانيين, واللوارة

, ومما يدل  عل  تلئ (4)"ذه  للناس فيل من األموا  ما   يوصف" الحريق خسائر كبيرة للتتار
 .(5)الخسائر الكبيرة, أن واحدًا فتج من تتار الكت  قدرت خسارتل بمائة ألف درهم

اخ  با  الص ير متاب  مستد كما احترقت متموعة من الدكاكين في دمشق د 
م( تضررت مدينة التاهرة 3113ه/113, وفي عام )(6)م(3135ه/135الشنباشي عام )

, واحترق (7)اقتصاديًا من الحرائق التي وقعت عل  يد النصار , حيث احترقت قيسارية اللتراح
, (8)درهم فندق كبير للتتار التادمين من الشام, وتلف فيل لتاتر واحد ما قيمتل تسعون ألف

 . (9)بافضافة إل  إغالق األسواق في أيام وقوا الحرائق
م( وقل حريق كبير بسوق اللرايين بدمشق حت  وص  سوق 3118ه/118وفي عام ) 

, كما ش دت أسواق مدينة حماة (10)الرماحين, وهلئ للتتار الكثير من اللرا والتوخ واألقمشة
, مما أد  لخسائر مائتان وخمسون حانوتاً يل م( احترق ف3115ه/115حريتًا كبيرًا في عام )

م( احترق سوق النحاسين 3115ه/116, وفي عام )(11)كبيرة في البضائل واألوقاف
 .(12)بدمشق

                                                           
 . 1, ص 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (1)
 . 1, ص 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف (2)
 . 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (3)
 . 111, ص 5, جالعبرالذهبي:  (4)
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 .310ص, 34ج
 .163؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص196, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (12)
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م(, احترق عدد 3140ه/140وعندما قام النصار  بحرق عدة أماكن بدمشق عام ) 
 , وكان مما احترق , حيث عم الحريق منجتة اللبادين كل ا حت  سوق الكت(1)كبير من األسواق

, وقيسارية التواسين (2)سوق الوارقين, وسوق الدهشة, وحاص  التامل األمو  وما حولل
والكلتيين, وسوق الخي , ولحتت بالتتار خسائر كبيرة في البضائل واألموا , وقدرت تلئ 

 .(3)الخسائر بمليون وستمائة ألف دينار, كما ذه  في الحريق خمسة وثالثون ألف قوس
م( لحريق كبير احترق فيل ما 3141ه/144عرو سوق الصالحية في دمشق عام )وت 

م( احترقت العديد من األسواق, 3150ه/153, وفي التاهرة عام )(4)يتار  مائة وعشرين دكاناً 
, كما واحترقت البندقانيين إل  دكاكين الرسامين ودكاكين اللتاعين امتدت النار من دكاكينو 

 .(5)قيسارية جشتمر
وش دت مدينة دمشق احتراق عدد كبير من األسواق في منتصف الترن الثامن ال تر ,  

م( وقل حريق في السوق الكبير بدمشق, احترقت فيل دكاكين اللواخرة 3153ه/151فلي عام )
والمناتليين, ولحتت بالناس خسائر كبيرة في المتاا واألثاث واألمالئ, واحترقت أوقاف للتامل 

م( وقل حريق هائ  في سوق 3155ه/156, وفي عام )(6)  مائة ألف درهماألمو  بما يساو 
م( وقل 3156ه/ 151, وفي عام )(7)التجانين بدمشق, احترق فيل عدد كبير من الدكاكين

حريق كبير خارج با  اللرج بدمشق, احترقت فيل الكثير من التياسر والدكاكين, وقدر ما حرق 
, كما وقل حريق رخر في سوق (8)د عل  مليون درهمفي سبعمائة دكان من الخسائر ما ياي

 .(9)الصالحية عل  سلأ تب  قاسيون, احترق فيل السوق التبلي كلل بالتر  من تامل الحنابلة
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 .151ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (7)
ابن العماد: شذرات ؛ 111, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج155-154ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (8)

 .381, ص6الذه , ج
 .111, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج156ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (9)
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م(, احترق عدد كبير 3165ه/161وأثناح هتوم ملئ قبرص عل  افسكندرية عام ) 
تلئ األماكن ون بوا ما في ا ثم من الحوانيت واألسواق والتياسر والخانات, فتد دخ  التبارصة 

حرقوا ما بتي من البضائل التي   يتدرون عل  حمل ا, وكان مما أحرقوه حوانيت الحرف 
بكمال ا, وسوق التشاشين, والحوانيت المالصتة لتيسارية األعاتم, وحوانيت شارا المرتانيين, 

الصناعة الشرقية وال ربية بما , كما أحرقوا دار (1)ووكالة الكنان, وسوق الخشابين, ودار الجراا
في ا من السلن والمعدات الحربية, وبذلئ فتد لحتت بالتتار والصناا خسائر كبيرة نتيتة ن   

 .(2)وحرق بضائع م وأماكن عمل م
با   خارجاللاك انيين والنتليين والبرادعيين م( احترقت دكاكين 3118ه/180وفي عام ) 
, وفي عام (3)ق خرابًا من أو  السنة ال  أخرهابالتاهرة, واستمر موضل الحري اويلة

, (4)م( احترق سوق مدينة صيدا في أحد  هتمات الصليبيين عل  ساح  الشام3181ه/185)
م( احترق سوق الصاغة وسوق الدهيشة حو  التامل األمو  بدمشق, 3191ه/194وفي عام )

م( احترق عدد من 3198ه/800, وفي دمشق أيضًا عام )(5)وتلف من األموا  ما   يحص 
 .(6)وبعو النحاسين ,والصراف ,والسيوفيين ,والتواسيين ,الحريرييناألسواق, ومن ا 

ولع  أكبر ضرر أصا  ا قتصاد المملوكي في بالد الشام, كان بسب  ال تمة  
مدن بمكمل ا بك  ما م(, فتد احترقت 3400ه/801البربرية لتيمورلنئ عل  بالد الشام عام )

, ورغم أن الضرر لم يكن بسب  الحرائق فتج, ب  لعدة (7)تحتويل من منشآت اقتصادية وغيرها
, وأخذه أربا  الحرف (8)أسبا  من ا األموا  التي ن ب ا تيمورلنئ وتنوده وكانت كثيرة تداً 

لصناعات والحرف التي واللنون السوريين وترحيل م إل  سمرقند, مما أفتد بالد الشام العديد من ا
                                                           

 .334, ص5المتريا : السلوئ, ج (1)
 .331, ص5, جالمصدر نلسل (2)
ابن حتر العستالني: ؛ 366, ص33رد : النتوم الااهرة, ج؛ ابن ت ر  ب45, ص5المتريا : السلوئ, ج (3)

 .161, ص 3ال مر, ج إنباح
 .311عليان, عامي: مسيرة الت اد, ص أبو؛ 311ص, 1ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (4)
 .301, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (5)
 .181, ص1, جالمصدر نلسل (6)
 إنباحابن حتر العستالني: ؛ 54ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 43د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (7)

, 31  برد : النتوم الااهرة, جابن ت ر ؛ 60؛ ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص108, ص4ال مر, ج
 .145ص

 إنباحابن حتر العستالني: ؛ 51-53ص, 6المتريا : السلوئ, ج؛ 43د  ميتنانللي: حياة تيمورلنئ, ص (8)
 .141-143ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 101, ص4ال مر, ج
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, لكن برغم ك  تلئ األسبا  فتد كان للحرائق وخاصة حرق مدينة دمشق األثر (1)اشت رت ب ا
ومل ذلئ فلو األكبر في افضرار با قتصاد المملوكي, حيث يصف ابن عربشاه ذلئ بتولل " 

ذلئ ما  أخذ من نلائس دمشق أضعاف ما أخذ, وفلذ من أكباد ذخائرها ر ف ما فلذ, ما غاو
في يمين ا, و  نتص من بحار معين ا ولكن النار كانت هي البالح الداهي, والمصا  المتناهي, 
ألن ا أحرقت غال  من كان داخ  البلد, لعدم ال واث, فما ظنئ بما يكون من العمائر واألقمشة 

, (3)ميرة والراق, لذلئ فتد تحولت بالد الشام بعد ال تمة التيمورية من بالد كثيرة ال(2)"واألثاث
 .(4)إل  بالد فتيرة   يتد الناس في ا قوت يوم م بسب  اللتر وال الح وقلة األقوات

م(, قام بحرق 3401ه/806وأثناح هتوم األسجو  التنو  عل  السواح  الشامية عام ) 
, وبسب  التتا  بين األمير شيخ المحمود  والسلجان (5)سوق مدينة بيروت التري  من الميناح

م(, احترقت األسواق الموتودة عند با  اللراديس 3431ه/835الناصر فرج بن برقوق عام )
 ,(7), وسوق خان السلجان وما حولل(6)بدمشق
م( تكبد التتار في مدينة افسكندرية خسائر كبيرة في 3411ه/815وفي عام ) 

ل بالتر  من البضائل تتدر بمائة ألف دينار, بسب  حرق اللرنتة مركبًا محماًل بالبضائ
م(, واحترقت بل كمية 3414ه/818, كما احترق مرك  رخر بساح  الجور عام )(8)الميناح

م( قاموا بحرق 3443ه/844, وفي اعتداح رخر لللرنتة عام )(9)كبيرة من بضائل التتار
 .(10)مراك  التتار بساح  الجينة في سيناح

                                                           
 .63ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص (1)
 .60المصدر نلسل, ص (2)
 .143ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 53ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)
 .141ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
 .56ابن يحي : تاريخ بيروت, ص (5)
 . 345, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 138, ص6المتريا : السلوئ, ج (6)
 . 394, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 111, ص6المتريا : السلوئ, ج (7)
 .461, ص1المتريا : السلوئ, ج (8)
 .181, ص1, جالمصدر نلسل (9)
 .316, ص9ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (10)
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بالتتار والصناا الكثير م( لحق 3458ه/861وفي حريق ساح  بو ق بالتاهرة عام ) 
من الخسائر المادية نتيتة الحريق؛ حيث احترقت الكثير من الحوانيت والمخاان المملؤة 

 .(1)بالبضائل
وفي ن اية العصر المملوكي رصد المؤرخون الكثير من الحرائق في أسواق مدينة  

ومن ا ما كان  دمشق, والتي خللت خسائر اقتصادية كبيرة للتتار وألصحا  الحرف المختللة,
م( حيث احترق تاح من سوق الصالحية تنو  التامل المظلر  3415ه/880في عام )

م( احترقت األسواق المحيجة 3419ه/884, وفي عام )(2)وسوق العمارة خارج با  اللراديس
, وفي عام (3)بالتامل األمو , ومن ا سوق األمتعة, وسوق العنبرايين, وسوق الذراا

, ونصف سوق الشاغور, وسوق التبيبات (4)ق تاح من سوق المارستانم( احتر 3485ه/890)
م( احترقت سويتة تاني بئ بحكر 3490ه/895, وفي عام )(5)المتاور لتامل كريم الدين

 ,والحبالين ,والشماعين ,الحريريةم( احترقت أسواق 3494ه/899السماقي, وفي عام )
بتوار با  التابية, وحدثت أعما  ن   في تلئ المناجق حت  قب  وصو  الحريق  والحدادين

 .(6)إلي ا, مما أد  لخسائر كبيرة في البضائل واألموا 
, (7)م(3496ه/901كما احترق سوق التضمانيين والتجانين داخ  با  التابية عام ) 

ن بك  ما فيل من م( احترق سوق الشيخي الواقل شرق خان الليمو 3498ه/904وفي عام )
م( احترق عدد كبير من الحوانيت خارج با  اللرج 3499ه/905,  وفي عام )(8)بضائل وأموا 

حت  وص  الحريق إل  ن ر برد , وتاامن الحريق مل أعما  ن   في األسواق المتاورة لمكان 
م( احترق 3503ه/906, وفي عام )(9) وذه  للناس فيل ما  كثير   يمكن حصرهالحريق, 

م( احترق سوق اللراح, وسوق 3501ه/909, وفي عام )(10)سوق النحاسين الواقل تحت التلعة

                                                           
 .311, 313, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
 .10البصرو : تاريخ, ص (2)
 .88المصدر نلسل, ص (3)
 .  51جولون: ملاك ة الخالن, صابن  (4)
 .  51, صالمصدر نلسل (5)
 .  319, صالمصدر نلسل (6)
 .  399البصرو : تاريخ, ص (7)
 .  361ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (8)
 .  381, صالمصدر نلسل (9)
 .  396, صالمصدر نلسل (10)
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م( احترق تان  كبير من سوق عمارة 3506ه/933, وفي عام )(1)الخلعيين عند با  الحديد
م( احترق غال  سوق 3508ه/934, وفي عام )(2)األخنائي الواقل شما  غر  با  اللراديس

م( احترقت قيسارية 3536ه/911, وفي عام )(3)مدرسة المتاهديةالرصيف الواقل شما  ال
 .(4)وبعو الدكاكين تنو  المدرسة التميرية بمحلة الحريميين

وربما تعود كثرة الحرائق في أسواق مدينة دمشق, ألهمية هذه المدينة التتارية  
عدد كبير من  والصناعية وكثرة األسواق ب ا, وبحكم أن ا أكبر المدن الشامية, ومتر إقامة

المؤرخين الذين كانوا ش ود عيان عل  تلئ الحرائق, وهو ما لم تحَظ بل بتية المدن الشامية 
والمصرية أيضًا باستثناح مدينة التاهرة, التي ش دت أيضًا بعو الحرائق في ن اية العصر 

ر م(  عندما وقل حريق كبي3501ه/931المملوكي والتي أضرت با قتصاد, ومن ا في عام )
في مرك  يحم  كتانًا عل  شاجئ الني , وامتد إل  شونة ومعصرة قص  قريبة من المرك , 
وكان سب  الحريق أن امرأة جبخت عل  شاجئ الني  فجارت من ا شرارة فتعلتت بالمرك  

م( احترق عدد من الحوانيت عند قنجرة األمير حسين, 3533ه/931, وفي عام )(5)فاحترق
 .(6)بضائل واألقمشةوتلف ب ا الكثير من ال

كما كان  نتشار صناعة البارود في التاهرة في ذلئ الوقت, وخجورة تلئ المادة دور  
في احتراق أماكن صنع ا, وموت عدد من صناا البارود في تلئ الحرائق, ومن تلئ الحوادث 

 م(, وارتلاا الدخان بشك  كثيف في السماح,3531ه/939احتراق الاردخاناه بالتلعة عام )
أثناح عم  بعو الصناا في البارود, حيث أصابت النار ستف الاردخاناه وانتشرت النار في ا 

, وفي العام التالي احترق عشرون (7)كل ا واحترق عدد من الصناا وماتوا نتيتة تلئ الحروق
من صناا البارود أيضًا وهم يعملون عل  مرك , نتيتة اشتعا  النار في البارود وهم عل  

 .(8)متنل
 

                                                           
 .  139ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .  140, صالمصدر نلسل (2)
 .  110, صالمصدر نلسل (3)
 .  139ص, المصدر نلسل (4)
 .334, ص4ابن اياس: بدائل الاهور, ج (5)
 .131, ص4, جالمصدر نلسل (6)
 .134, ص4ابن اياس: بدائل الاهور, ج (7)
 .166, ص4, جالمصدر نلسل (8)
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 :غالء األسعار وانتشار الفقر
يتترن حدوث الحريق بخسائر اقتصادية, يختلف حتم ا باختالف حتم الحريق وما احترق 
فيل, فعندما يكون الحريق كبيرًا تكون الخسائر كبيرة أيضًا, مما يؤد  لشأ البضائل وغالح 

غيا  نظام األسعار, كما يؤد   فتتار ك  من ذهبت أموالل في الحريق, خاصة في ظ  
 لتعويو المتضررين.

م( حرقوا الكثير من األموا  961ه/153عندما دخ  البيانجيون مدينة حل  عام )
, كما (1)والبضائل ب ا, مما أد  لحدوث حالة غالح شديدة في حل  والمناجق المحيجة ب ا

بعد ( م961هـ/ 151حدث شأ في األقوات وغالح في األسعار في منجتة الث ور الشامية عام )
 .(2)حرق التر  المحيجة بمدن المصيصة وأذنة وجرجوس عل  يد البيانجيين

م( سببًا لل الح 3311ه/531وكان حرق بلئ بن ب رام الارا وال ال  في محيج حل  عام )
 .(3)العظيم في المنجتة

م(, أصا  أهل ا اللتر والعناح 3368ه/ 564وعندما قام شاور بحرق اللسجاج عام )
هذا الحرق, ألن م خرتوا عل  عتلة من أمرهم قب  وصو  الصليبيين بيوم واحد الشديد نتيتة 

فتج, وتركوا أغل  متاع م وأموال م, بافضافة للخسائر الضخمة في الدور الخاصة ب م, و  
ننس  الخسائر ا قتصادية الكبيرة في أسواق المدينة التي ذهبت كل ا في الحريق, مما أفتر 

 .(4)لصناا أيضاً الكثير من التتار وا
كما افتتر الكثير من الناس والتتار في مدينة حل  بعد حرق افسماعيلية األسواق ب ا عام 

, وافتتر الكثير (5)بتلئ األسواق واآل تم( , حيث احترقت الكثير من البضائل 3319ه/515)
م( بعد حرق الصالأ إسماعي  الخانات واألسواق 3111ه/615عام ) من الناس في دمشق

 . (6)ب ا تنود الملئ الكام  المحاصر للمدينة يبمنجتة العتيبة لكي   يحتم
م( عل  يد البرلي من 3163ه/659وكان حرق ال ال  ببيدر الشعير في حماة عام )

 .(7)أسبا  ال الح الشديد في المنجتة
                                                           

 .81-81, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (1)
 .181, ص1ابن األثير: الكام , ج (2)
 .185, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (3)
 .101, 199, 191, 196, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج(4)
 .54, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
 .348, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (6)
 . 105ص ,3ج : ذي ,اليونيني (7)
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م(, بعد حرق 3165ه/161والتتار في مدينة افسكندرية عام ) وافتتر الكثير من الناس
فكانت هذه ممتلكات م وبضائع م عل  يد التبارصة واألوربيين, ويصف المتريا  حا  المدينة " 

اختلت أحوال ا واتضل أهل ا وقلت الواقعة من أشنل ما مر بافسكندرية من الحوادث ومن ا 
 .(1)"أموال م واالت نعم م

الكثير من الناس بعد الحريق الذ  وقل في ساح  بو ق بالتاهرة عام  كما افتتر
 .(2)م(, ذلئ بعد احتراق بيوت م وحوانيت م بما في ا من أموا  ومتاا وبضائل3458ه/861)

وافتتر من سكانل تماعات من م( احترق سوق الشيخي بدمشق, 3498ه/904وفي عام )
 .(3) األغنياح , أما اللتراح فكادوا أن ي لكوا

ومن الجبيعي أن الكثير من الحرائق تسببت في غالح األسعار, أو افتتار من أصاب م 
الحريق, لكن حرص الباحث هنا فتج عل  ذكر الحرائق التي نوه المؤرخون إل  حدوث غالح أو 

 افتتار أصحا  الحريق عت  حدوث ا.
 العمليات العسكرية. ىثر الحرائق علأ: ثالثاً 

المواد الحارقة أمرًا شائعًا في الحرو  والمعارئ, ب دف تحتيق النصر في كان استخدام 
المعركة, وكان للحرائق أثر رئيًس في حسم بعو العمليات العسكرية, وأحيانًا دور ثانو  يساهم 
في تحتيق ال اية المرتوة, كما واستخدم الحرق فتالف المدن والحصون والمعدات؛ لعدم تمكين 

 علي ا وا ستلادة من ا, مما يؤثر علي م بشك  ما. الخصوم من الحصو 
 :أثر حرق التحصينات الدفاعية والمعدات الهجومية

شك  حرق التحصينات الدفاعية مث  )األسوار والتالا واألبراج والستائر وغيرها( دورًا  
كبيرًا في حسم الكثير من المعارئ والحرو  وتدمير متاومة الجرف اآلخر, كما أن حرق 

عدات ال تومية مث  )المراك  والدبابات واألبراج والمنتنيتات وغيرها(, أد  في كثير من الم
العمليات العسكرية إل  إحباج ال تمات الحربية, وااد من قدرة المدافعين في صد هتمات 

 ال ااة.
وكان مما أوقف ال تمات البحرية للمسلمين ضد البيانجيين في ع د المعتضد, وأضر  

كثيرًا بالتدرات ال تومية للمسلمين, حرق األسجو  افسالمي في مدينة جرسوس عام 
م(, حيث كان يحتو  ذلئ األسجو  عل  خمسين مركبًا مت اة بتميل معدات 899ه/181)

                                                           
 .485, ص4المتريا : السلوئ, ج (1)
 .311ص, 36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (2)
 .  361ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (3)
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فمحرق ذلئ كلل وكان في المراك  نحو من , وشك  خسارة كبيرة يصل ا الجبر : " (1)الحر 
قد أنلق علي ا أموا  تليلة   يعم  مثل ا في هذا الوقت فمحرقت فمضر  قديماً  خمسين مركباً 

 . (2)"ذلئ بالمسلمين وكسر ذلئ في أعضادهم وقو  بل الروم وأمنوا أن ي اوا في البحر
ألسجو  اللاجمي عل  يد األسجو  العباسي أثناح معركة بحرية وأد  حرق مراك  من ا 

م(, إل  هايمة اللاجميين 910مارس)رذار(  34ه/ 101شوا   10في مياه رشيد يوم الثالثاح )
 .(3)وعودت م عن مصر

كما أن األسجو  اللاجمي في مصر تعرو للحرق مرتين في ع د العايا عام    
, مما أد  لتعجي  هتوم العايا عل  البيانجيين (5) م(996ه/ 186وعام ) (4) م(981ه/111)

 .(6)في كلتا المرتين
وأثناح محاو ت السالتتة تثبيَت حكم م في بعو مناجق بالد الشام عام  

, وأبراج بلدة معرتاج بتوار كلرجا , مما (7)م(, قاموا بحرق ربو قلعة إعااا3013ه/413)
 .(8)أد  ل الئ تميل من كان في ا

ل او الصليبي للمنجتة ش دت مصر وبالد الشام العديد من المعارئ الكبيرة وخال  ا 
والجاحنة, وكان لحرق التحصينات الدفاعية والمعدات ال تومية دور كبير في حسم العديد من 

م(, حيث استجاا 3099ه/491تلئ المعارئ, وكانت أول  تلئ المعارئ في مدينة التدس عام )
الصمود لمدة ثمانية وثالثين يومًا, بلض  المتاومة التوية وحرق م خالل ا أهالي مدينة التدس 

, كما حرقوا الكثير من المعدات العسكرية (9)أحد األبراج الذ  كان ببا  ص يون وقت  من فيل
 .(10)للصليبيين

                                                           
 .400, ص6: الكام  في التاريخ, جاألثير؛ ابن 615-614, ص5الجبر : تاريخ الجبر , ج (1)
 .615, ص5الجبر : تاريخ الجبر , ج (2)
 .50, ص4ج تاريخ؛ ابن خلدون: 503, ص 6: الكام  في التاريخ, جاألثيرابن  (3)
 .353, ص4ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
  .190, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (5)
 .353, ص4ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 190, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (6)
, 3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج413, ص8؛ ابن األثير: الكام , ج61, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (7)

 .398ص
 .100, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (8)
؛ 39, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج91؛ الرهاو  مت و : الحملتين, ص136توديبود: تاريخ الرحلة, ص (9)

 .39, ص14الذهبي: تاريخ افسالم, ج
 .194رنتة, صريمونداتي : تاريخ الل (10)
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ولكن بالرغم من حرق تلئ المعدات العسكرية للصليبيين التي بال شئ أتلت اقتحام  
لصليبيين وحرق م لتحصينات المسلمين الدفاعية عل  أسوار التدس, أد  المدينة, فان إصرار ا

 .(1) بتعاد المدافعين عن السور, وَتَمك ن الصليبيين من الدخو  وا ستيالح عل  المدينة
وأبراج الصليبيين المحاصرة لمدينة عكا دور  وكان لحرق المسلمين سلن ومنتنيتات 

, كما (2)م(3301ه/496عام ) كبير في عدم ستوج المدينة في يد الصليبيين ورحيل م عن ا
/ 505تمكن أه  مدينة صور من صد هتمات الصليبيين عل  المدينة وحصارهم ل ا عام)

 ن ذراعاً يسبع البرجعلو وكان  -م(, عن جريق حرق األبراج المالصتة لسور المدينة 3333
, وخاصة (3)مما أفتد الصليبيين التدرة عل  اقتحام المدينة بدون أبراج -وفي ك  برج ألف رت 

, ومما ساعد أيضًا عل  رفل الحصار (4)أن صنع ا استنلذ من م كثيرًا من الت د والوقت والمواد
ًا ل م عل  عن المدينة هتمات ج تكين عل  الصليبيين, حيث استجاا حرق عشرين مركب

وأحرقوا البيوت التي كانوا قد عمروها , فاضجر الصليبيون إل  الرحي  عن صور (5)الساح 
 . (6)التي أخذوا تاًحا من أخشاب ا لصنل تلئ األبراج وأحرقوا كثيرًا من المراك   مانلسك

وكان لحرق المسلمين عددًا من مراك  الصليبيين في الني  أثناح حصارهم مدينة دمياج  
؛ حيث انسحبوا وقاموا (7)م(, أثٌر كبير في صمود المدينة ودحرهم عن ا3369ه/565عام )

, لكن لم يتوقف الصليبيون (8)ون حمللعبحرق أدوات الحصار والمنتنيتات وك  ما   يستجي
عن م اتمة المدن الساحلية المصرية, حيث هاتم األسجو  الصتلي مدينة افسكندرية 

م(, لكن المسلمين نتحوا في فئ الحصار وهايمة الصتليين شر 3314ه/569وحاصرها عام )

                                                           
 .195ريمونداتي : تاريخ اللرنتة, ص (1)
, 5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج56, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج310الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (2)

 .134ص
 .345, ص9ابن األثير: الكام , ج (3)
 .309, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
, 15؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج346, ص9ألثير: الكام , ج؛ ابن ا308, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (5)

 .14ص
؛ عمران, محمود: 381, ص5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج330, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (6)

 .49تاريخ الحرو  الصليبية, ص
 .111ص تاريخ, الصور , وليم: (7)
-340, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج41, ص3؛ ابن شداد: النوادر, ج 119ص تاريخ, الصور , وليم: (8)

 .351؛ التناور , علية : هتمات الروم, ص341
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هايمة, بعد ما قاموا بحرق العديد من أدوات الحصار والمنتنيتات والدبابات واألبراج والخيام 
 .(1)أثناح المعارئ مع م حو  أسوار افسكندرية

ان يتم نت  واستخدم الحرق لتدمير األسوار بالرغم من منعت ا وبنائ ا من األحتار, فك 
تلئ األسوار بنتو  ووضل األخشا  ب ا, ثم إشعا  النار في ا فيتضعضل السور ويتل, وقد 
استخدم ذلئ األسلو  بكثرة في الحرو  الصليبية لتدمير أسوار المدن والحصون, ومن ا عندما 

م( باقتحام حصن بيت األحاان بعد نت  سورها وحرقل 3319ه/ 515قام صال  الدين عام )
من مرة حت  ان ار رغم مناعتل وقوتل, فلتم الصليبيون إل  سد مكان ا ن يار باألخشا  ,  أكثر

فتام صال  الدين بحرق األخشا , مما أد  لحرق األخشا  والبيوت التريبة من السور, ثم 
 .(2)دخو  المسلمين الحصن واستيالئ م عل  ما فيل

م( عل  يد األسجو  3381ه/518وكان حرق المراك  الصليبية في أيلل عام ) 
المصر , لل الدور الرئيسي في إحباج عملية أرناج التخريبية التي كانت تست دف األماكن 

 .(3)المتدسة بالمدينة المنورة
وبعد انتصار حجين الكبير للمسلمين, قام صال  الدين بلتأ العديد من المدن  

دما حاصر مدينة التدس عام والحصون, واستخدم فيل الحرق لتدمير دفاعات الصليبيين, فعن
شعا  النار فيل, مما 3381ه/581) م( استجاا هدم تاح من سور المدينة عن جريق النت  وا 

 .(4)كان لل أكبر األثر في استسالم الصليبيين بعد ذلئ
وفي حصار مدينة عكا الذ  استمر أكثر من سنتين حت  ستجت المدينة عام  

, تمكن المسلمون من حرق العديد من المعدات الحربية ال تومية, التي (5)م(3393ه/581)
كان لحرق ا دور كبير في صمود المدينة جوا  هذه المدة, والتي لو  حرق ا لستجت المدينة 
سريعًا بك  س ولة في يد الصليبيين لما تتميا ب ا تلئ المعدات من الضخامة والتتنية المتجورة 

مملوحة ك  برج من ا خمس جبتات, المسلمون حرق ثالثة أبراج في عصرها, حيث استجاا 
                                                           

 .116-115, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (1)
؛ أبو شامة: 19-18؛ أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص380-319, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج (2)

 .383سيد: األخبار السنية, ص ؛ الحرير ,11-16, ص1الروضتين, ج
ة, يوبي؛ غنيم, اسمت: الدولة األ390, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج133, ص31ابن كثير: البداية, ج (3)

 .14-11ص
 .111, ص31؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (4)
؛ 196؛ مت و : ذي  ,ص146, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج313ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)

   .155الحرير , سيد: األخبار السنية, ص
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, وعددًا من الدبابات الضخمة (2), وحرقوا عددًا من المنتنيتات في محيج المدينة(1)ينالمتاتلب
, ولم يستجل (4), كما حرقوا عددًا من المراك  المحاصرة لمدينة من ت ة البحر(3)والمحصنة

نت  السور وحرقل, مما أد   ن يار تاح منل وتمكنت بعو  الصليبيون دخو  المدينة إ  بعد
 .(5)التوات الصليبية من دخو  المدينة

كما تمكن الصليبيون في العام نلسل من نت  سور قلعة الدروام وحرق ا, واستولوا علي ا  
من أخذهم نتابيين حلبيين في حصار عكا, مما يدل  عل  م ارة النتابيين المسلمين  نمستليدي

م( نت  سور مدينة يافا 3391ه/588, واستجاا صال  الدين في عام )(6)هذا المتا  في
حراقل حت  ستج السور مخللًا وراحه غبارًا ودخانًا أظلم األفق   .(7) وا 

تحرير مدينة عستالن من الصليبيين عام  واستجاا الملئ الصالأ نتم الدين 
م(, وكان مما ساهم في هذا النصر ستوج أحد األبراج الحترية بعد نتبل 3141ه/645)

وحرقل, فدخ  المسلمون إل  باقي األبراج وهر  من في ا, وقد لحتت ببعو منتنيتات 
 ا كثيرًا؛ نظرًا المسلمين أضرار نتيتة حرق الصليبيين ل ا, لكن لم يتمثر التيش افسالمي ب

 .(8)لوتود عدد كبير من المنتنيتات
م(, وكان 3150ه/641كما استجاا الملئ الصالأ هايمة الصليبيين في مصر عام ) 

مما ساهم في نصر المسلمين, تمكن األسجو  األيوبي من إحراق عدة سلن للصليبيين في الني  
 .(9)ومن ا سلينة كبيرة تسم  مرمة

                                                           
, 4؛ أبو شامة: الروضتين, ج310ابن شداد: النوادر السلجانية, ص ؛391-391ابن األثير: الكام , ص (1)

   . 80؛ حسن, صلوان: تاريخ األيوبيين والمماليئ, ص115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص311ص
؛ العليمي: األنس التلي , 348, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج315ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (2)
   . 145سيد: األخبار السنية, ص ؛ الحرير ,166, ص3ج
, 3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,118؛ مت و : ذي  ,ص341-340ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (3)

   . 168ص
   . 168, ص3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,341ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (4)
؛ ابن كثير: البداية والن اية, 156, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج361ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)
   . 111, ص3ج ؛ العليمي: األنس التلي ,141؛ ص31ج
 .100, ص4أبو شامة: الروضتين, ج (6)
 .136, ص4المصدر نلسل, ج (7)
 .14-11, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (8)
 .110, عثمان, مرفت: التحصينات, ص441, ص3؛ المتريا , السلوئ, ج118, ص3ج ذي ,, اليونيني (9)
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ملوكي وتولي الظاهر بيبرس السلجنة عم  عل  م اتمة الصليبيين ومل بداية الع د الم 
ضعاف م بك  الوسائ , فتام عام ) م( بم اتمة ميناح أنجاكية وحرق المراك  3163ه/659وا 

م( وتمل كميات 3165ه/661, وعندما قام بيبرس بمحاصرة قلعة أرسوف عام )(1)الموتودة بل
تلعة ليستجيل عبوره, تمكن الصليبيون من حرق تلئ كبيرة من األخشا  لردم الخندق المحيج بال

األخشا  باستخدام الحيلة, مما أفش  تئ المحاولة  قتحام التلعة, لكن محاو ت بيبرس استمرت 
 .(2)حت  تمكن من اقتحام التلعة

وكان نت  وحرق سور قلعة صلد الحصينة, واشتعا  النار عند المتاتلين الصليبيين لل  
م(؛ حيث يصف اليونيني ذلئ األثر 3165ه/664مت م وتسليم المدينة عام )دور كبير في هاي

وفي ضمن ذلئ لصق الحتارون بتداره وتعلتوا باذيا  أسواره فلتحوها أسرابًا, وأتتوها علي م " 
تحيمًا يستعر تمرها الت ابًا فصل  أه  النار بنارين من الحريق والتتا , ومنوا بعذابين من حر 

 .(3)"وهذه تتع  هام م للسيف غموداً  ا , هذه تستعر علي م وقوداً الضرام وحد النص
م( من إحراق منتنيتات الم و  3115ه/614كما تمكن أه  قلعة البيرة في عام ) 

وحللائ م المحاصرين للمدينة, مما كان لل األثر في صمود المدينة ورحي  الم و  وحللائ م 
 .(4)عن ا

وخال  تحرير بتية المدن افسالمية من يد الصليبيين عل  يد األشرف خلي  بن قالوون  
م( وجردهم ن ائيًا من بالد الشام, تم اقتحام مدينة عكا بعد نت  وحرق 3193ه/690عام )

األسوار التي ت دمت بلع  الحرق, كما كان لحرق المسلمين أحد السلن التبرصية عام 
 في رد ال تمات التخريبية لسلن التبرصية عل  الساح  الشامي. م( أثر كبير 3414ه/818)

 أثر حرق األشجار والمروج والنباتات الجافة:
استخدم المتحاربون حرق األشتار والنباتات كوسيلة لتحتيق أهداف عسكرية, ومنل عام  

, (5)م( عندما باغت الصليبيون التيش اللاجمي وهاموه بالتر  من عستالن3099ه/491)
 الصليبيونفمحرق  ,فاستتروا بشتر التميا وكان هنائ كثيراً ض  تماعة من المن امين وم

                                                           
 . 93؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص541, 511, ص3المتريا : السلوئ, ج (1)
 . 91؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص10, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 . 186, ص3ذي , ج (3)
 .343العيني: عتد التمان, ص؛ 31ص, 50, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 181ص ,3ج ذي ,: اليونيني (4)
 .13, ص9ابن األثير: الكام , ج (5)



582 
 

, مما أد   نسحا  من تبت  من التيش (1) امن  وقتلوا من خرج احت  هلئ من في  األشتار
 الصليبيونا  نو  ,(2)اللاجمي, تاركًا سكان مدينة عستالن دون حماية من التيش الصليبي
 . (3)عستالن وضايتوها فبذ  ل م أهل ا عشرين ألف دينار ثم عادوا إل  التدس

م( حاو  الصليبيون بتيادة بلدوين األو  صد هتوم للتيش 3301ه/496وفي عام ) 
وكثر  الصليبيونوان ام اللاجمي التادم لوقف التمدد الصليبي, فتاتلوهم بالتر  من عستالن 

لحتت النار ف , فتم حرق التص أتمة قص اختل  في و  األو بلدوين وان ام , (4)التت  في م
 .(5)ولكنل تمكن من اللرار عو تسدهبب

ولع  أفض  استخدام لتلئ الوسيلة هو ما قام بل المسلمون في معركة حجين عام  
م(, عندما است لوا وتود النباتات والحشائش التافة حو  معسكر الصليبيين, 3381ه/581)

في ا فاحترقت وحاصرت الصليبيين بحرها ونارها, بافضافة إل  أن الريا  كانت فاشعلوا النيران 
باتتاه الصليبيين فمصاب م الدخان بالمايد من الضرر والضيق, فكان لحرق النباتات أكبر األثر 

 .(6)في انتصار المسلمين في تلئ المعركة الم مة
مروج واألعشا  التي م( بإحراق ال3161ه/660كما أمر بيبرس نائبل بحل  عام ) 

ترت عادة هو كو أن يعسكر عل  متربة من ا أثناح هتومل عل  الشام, فمحرقت تلئ المروج 
, وتمتي أهمية الحرق هنا في أن ا َوَقْت بالد الشام من هتمات الم و  البربرية وما (7)تميع ا

العسكرية  تارايعتب ا من دمار وخرا  كبير, كما تظ ر براعة الظاهر بيبرس في اتخاذ التر 
 .(8)بشك  مبدا, بناًح عل  قراحاتل لجبيعة تحركات العدو

                                                           
, 5؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج86, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج13, ص9ابن األثير: الكام , ج (1)

 .349ص
(2)                  Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p303. 
 .86, ص4؛ ابن خلدون: تاريخ, ج13, ص9ابن األثير: الكام , ج (3)
؛ الذهبي: تاريخ افسالم, 56, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج316الشارتر , فوشيل: تاريخ الحملة, ص (4)
 .316, ص1؛ رنسيمان: تاريخ الحرو  الصليبية, ج44, ص14ج
 .44, ص14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج56, ص9ابن األثير: الكام , ج (5)
؛ الذهبي: تاريخ افسالم, 181, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج341, ص30ابن األثير: الكام , ج (6)
 .61؛ عجية, عايا: الحرو  الصليبية, ص11, صاأليوبيةغنيم, اسمت: الدولة ؛ 10, ص43ج
  .544, ص3المتريا : السلوئ, ج (7)
 .449-448, ص34التلتشند : صبأ األعش , ج (8)
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وكما استخدم بيبرس حرق النباتات ضد الم و , فانل استخدمل ضد الصليبيين بجريتة  
م( وحرق األخشا  3161ه/663مختللة, عندما قام بم اتمة محيج مدينة عكا عام )

كال يوم, ويبدو هنا أن الحرق كان لل هدفان وهما, واألشتار التي حول ا حت  أصبأ دخان ا 
أوً  الحد من قدرة الصليبيين عل  بناح أ  تحصينات دفاعية أو معدات عسكرية تديدة لموات ة 

, وثانيًا بث الخوف والذعر في صلوف (1)المسلمين, نظرًا للتدان م األخشا  الالامة لذلئ
لئ الحرائق والدخان المتصاعد من ا, في وقت كان الصليبيين الموتودين في المدينة عند رؤية ت

يراهن الصليبيون عل  قوة وتحصين المدينة وعدم قدرة المسلمين من مترد ا قترا  من ا, 
وكان قصده بذلئ كشف مدينة عكا فإن اللرنج كانوا ويصف المتريا  حا  الصليبيين: " 

أبوا  المدينة و  يستجيعون  ياعمون أن أحدًا   يتسر أن يتر  من ا فصاروا ينظرون من
 .(2)"حركة

م( انتصر المماليئ عل  الم و  بالتر  من حمص, وجاردوا 3183ه/680وفي عام ) 
فلول م حت  ن ر اللرات, حيث اختبمت هنائ متموعات من الم و  اللارين بين األحراش 

من م ذلئ  )األاوار( عل  اللرات, فممر المنصور قالوون بحرق األحراش فاحترق عدد كبير
 .(3)اليوم

 :أثر حرق الجسور واألبواب والمساكن
كان حرق التسور أحد الجرق التي استخدم ا المتحاربون في الحد من قدرة الجرف  

اآلخر عل  الحركة وقجل جرق افمدادات إليل, وهو ما حدث عندما حرق العباسيون تسر  
, ةقضائ م عل  الدولة الجولونيم( أثناح 905ه/191مدينة اللسجاج الشرقي وال ربي عام )

 .(4)وكان لل تمثير في سرعة التضاح عل  تلئ الدولة وعودة مصر إل  الخالفة العباسية المباشرة
كما أن حرق األبوا  كان من الجرق التي تتمكن ب ا األجراف المتحاربة اقتحام المدن  

اقتحام مدينة معرة النعمان,  والحصون والتالا, وهذا ما فعلل سعد الدولة الحمداني عندما أراد
 .(5)م(915ه/165حيث قام بحرق با  حمص لدخو  المدينة عام )

لحاق ال ايمة ب م,   وشك  حرق المساكن والدور إحد  الجرق للض ج عل  الخصوم وا 
م( عندما قض  عل  ثورة العبيد بحرق 3369ه/564وهو ما قام بل صال  الدين األيوبي عام )

                                                           
 . 91العيني: عتد التمان, ص؛ 554, ص3المتريا : السلوئ, ج (1)
 .554, ص3السلوئ, ج (2)
 .348ص, 1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .316, ص 1ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
 .10, ص3اليواقيت, ج؛ أبو اللداح: 99, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
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صنون ب ا, وحرق أحيائ م ومناال م؛ حيث حرق محلة السوادن المعروفة ك  المساكن التي يتح
بالمنصورة عند با  اويلة بالتاهرة, مما أد  لحرق بيوت م وأموال م, فضعلت نلوس م وانكسرت 

 .(1)عايمت م وان اموا رغم كثرت م
م( قام عماد الدين الثاني حاكم حل  بتخري  التالا 3381ه/518وفي عام ) 

لمحيجة بحل  حت    يستليد من ا صال  الدين, كما وقام بحرق تسر قلعة تعبر والحصون ا
 ,(2)لكي يصع  عليل الوصو  للتلعة

ولم يتتصر ال دف من حرق األبوا  عل  اقتحام المدن والحصون فتج, ب  استخدم  
مت م أيضًا لحرق أبوا  الدور والحوانيت, لن   ما في ا, وهو ما قام بل الخوارامية عند م ات

 .(3)م(3140ه/618التر  المحيجة بمدينة حل  عام )
كما قام مماليئ البحرية بحرق با  التراجين أحد أبوا  التاهرة, أثناح فرارهم إل  بالد  

 .(4) م(3154ه/651الشام بعد متت  أقجا  عام )
م( تمكن المسلمون بتيادة الظاهر بيبرس من تحرير مدينة 3165ه/661وفي عام ) 
وقلعت ا الحصينة, بعد أن حرقوا أبوا  المدينة ثم حرقوا أبوا  التلعة؛ مما مكن م من قيسارية 

, ومثلما فعلوا في قيسارية فإن م تمكنوا من دخو  حيلا في العام نلسل وحرقوا (5)دخو  كلي ما
كان , ثم دخلوا مدينة أرسوف وحرقوا أبوا  قلعت ا, ويبدو أن حرق أبوا  المدن والتالا (6)أبواب ا

 .(7)لل أكبر األثر في عدم تمكين الصليبيين من العودة مرة أخر  لتلئ المدن
م( بحرق با  السعادة أحد 3194ه/694وقام المماليئ األشرفية أثناح ثورت م عام ) 

خراج بتية المماليئ مع م, وأخذوا الكثير من  أبوا  التاهرة, من أت  الدخو  إل  التاهرة وا 
, كما قام (8)إل  تحت التلعة؛ لمجالبة السلجان بتت  حسام الدين  تينالسال  والخي  وذهبوا 

                                                           
 .131ص,  1اتعاظ الحنلا, جالمتريا :  (1)
 .188, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (2)
 .505, ص3المصدر نلسل, ج (3)
 .481, ص 3المتريا : السلوئ, ج (4)
 .116؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص38, ص1المصدر نلسل, ج (5)
 .301عتد التمان, ص العيني: ؛10, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
 . 13, ص1المتريا : السلوئ, ج (7)
 .48, ص 8؛ ابن ت ر  برد , النتوم الااهرة, ج159, ص1المتريا : السلوئ, ج (8)
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م(, من أت  دخول ا 3131ه/131م نا بن عيس  أمير العر  بحرق با  قلعة حل  عام )
 .(1)األمير قراسنتر الذ  استتار بل واستخالص ما 

نة م(, احترقت أبوا  المدي3165ه/161وعندما هاتم ملئ قبرص افسكندرية عام ) 
أبوا  البحر األو  والثاني وأبوا  البا  , ومن األبوا  المحروقة (2)وأبوا  بعو المنشآت

وكان حرق األبوا  يتل من قب  أه  المدينة ومن الصليبيين  ,األخضر الثالثة وبا  الخوخة
معًا, حيث كان أه  المدينة يحرقون المصاريل الخشبية لألبوا  لكي تظ  أبوا  المدينة ملتوحة 

ال يستجيل الصليبيون التحصن ب ا, كما وتتدها النتدات المملوكية التادمة ملتوحة فتستجيل ف
, (4), كما أن الصليبيين حرقوا بعو األبوا  الم لتة ب دف اقتحام تلئ األماكن(3)دخو  المدينة

وهو ما كان لل أثر في تحتيق ك  جرف هدف ا من حرق األبوا ؛ حيث استجاا الصليبيون 
يوت والحوانيت بعد حرق أبواب ا, وحتق أه  افسكندرية هدف م من حرق با  رشيد ن   الب

وبا  الاياد  وهو عدم تحصن الصليبيين بالمدينة وم ادرت ا بمترد قدوم التوات المملوكية من 
 . (5)التاهرة

م(, قام 3189ه/193وأثناح صراا بين األمراح المماليئ برقوق ومنجاش عام ) 
ون لمنجاش بحرق با  قلعة حل  وتسرها من أت  التضييق عل  من في التلعة المماليئ التابع

من أتباا برقوق والحد من قدرت م عل  م ادرة التلعة؛ مما تعل م محاصرين داخل ا أكثر من 
م( وتحصنوا 3191ه/194, كما ثار متموعة من المماليئ عل  برقوق عام )(6)أربعة ش ور

وت وا إلي م وحاصروهم ثالثة أيام, ثم أحرقوا با  التلعة, بتلعة دمشق, لكن عساكر برقوق ت
 .(7)فتبضوا علي م وقتلوهم ودخلوا إل  التلعة

م(, حاولوا 3450ه/854عام ) الخير النحاس يأبوخال  تمرد المماليئ التلبان عل   
وقد وقلت مماليكل بمعل  بابل لمنل المماليئ  ,قد غلتل مماليكل وأعوانل با الفوتدوا اقتحام داره 

وأجلتوا فيل النار واحترق البا  وما  ,ثم هتمت المماليئ عل  بابل ,من الدخو  فوقل بين م قتا 
                                                           

 .  343, ص11النوير : ن اية, ج؛ 5, ص1: المختصر, جأبو اللداح (1)
 .184, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج134, ص34ابن كثير: البداية, ج (2)
 .144سكندرية, ص سالم, السيد: تاريخ اف؛ 91, ص3النوير  ا سكندراني: ا لمام بافعالم, ج (3)
 .333, ص5المتريا : السلوئ, ج (4)
 .336, 334, ص5, جالمصدر نلسل (5)
ال مر,  إنباح: العستالني ابن حتر؛ 191, ص5؛ المتريا : السلوئ, ج560ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (6)
 . 31, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 39ص, 1ج
 . 308ص, 1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 569ص, 5, جتاريخابن خلدون:  (7)
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من األقمشة وقاموا بن   الكثير  الدار,إل   الدخو  , مما مكن م منالمبانيكان عليل من 
 .(1)والكثير غيرهوالتحف  والصينيواألمتعة 
وخال  صراا بين السلجان الملئ المنصور عثمان بن تتمق واألتابئ إينا  عام  

م(, قام مماليئ إينا  بحرق البيوت التي بتوار الميدان, وعل  أثر حرق تلئ 3451ه/851)
البيوت استجاعوا ايتاد جريق لسور الميدان ف دموه ودخلوا إل  الميدان الذ  تحت قلعة التب , 

 . (2)ليئ السلجانواستجاعوا هايمة مما
 :حرق المدن والحصون والمعدات واألسلحة لكي ال يستفيد منها الخصوم

كان لحرق المدن والحصون والمعدات واألسلحة أثر في عدم استلادة الخصوم من ا,   
, (3)سواقواأل الخاائنوهو ما حدث عدة مرات خال  فترة الدراسة, ومن ا قيام منتوتكين بحرق 

م(, لكي   995ه/185) عام حصار حل  أثناحبناها عسكره  التي كان حوانيت البيوت و الو 
 .(4)من ا خصومل ديستلي

حرقت الحامية البيانجية قلعة أفامية قب  رحيل ا عن ا,  م(3055ه/441)وفي عام   
 .(5)لكي   يستليد من ا المستنصر اللاجمي عند ا ستيالح علي ا

كما تمكن بعو حكام المسلمين من حرق بعو الحصون التديدة التي أقام ا   
الصليبيون في بالد الشام, مما ساهم في إضعاف قوة الصليبيين في تلئ المناجق, كتيام فخر 

الصليبيون بالتر  من جرابلس الحصن الذ  بناه الملئ ابن عمار صاح  جرابلس بحرق 
 (م3305/ه498)عام في  ظ ير الدين أتابئا قام , كم(6)م(3304ه/491لمحاصرت ا عام )
 .(7)بحرق حصن رفنية 

                                                           
 .430, ص35ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (1)
 .49, ص36, جالمصدر نلسل (2)
اتعاظ  ؛ المتريا :310, ص4؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهره, ج456, ص1ابن األثير: الكام , ج (3)

 .186, ص3الحنلا, ج
 .186, ص3اتعاظ الحنلا, ج المتريا : (4)
 .110, ص1المصدر نلسل, ج (5)
, 14؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج95ص, 9؛ ابن األثير: الكام , ج81, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (6)

 .164, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج11ص
 .89, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (7)
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م(, قام الصليبيون 3335ه/509وعندما حاصر المسلمون حصن كلر جا  عام )  
المحاصرون بحرق الحصن وما بل من أموا ؛ خوفًا من أن يست لل المسلمون لصالح م, خاصة 

 .(1)بعد أن أيتنوا عدم قدرت م عل  حماية الحصن
كما قام بلدوين األو  بحرق مدينة اللرما وحرق أبواب ا أثناح دخولل مصر في عام   
من مصر إل  مدن  ت, مما أد  لتتلي  قدرة اللاجميين عل  إرسا  افمدادا(2)م(3338ه/533)

الساح  والتي مااالت في أيد  اللاجميين وهي عستالن وصور, وما يد  عل  ذلئ عدم وتود 
ن اللاجميين والصليبيين بعد ذلئ, بافضافة إل  عدم قدرة اللاجميين عل  موات ات ذات شمن بي

 .(3) م(3314ه/538حماية مدينة صور من الستوج في يد الصليبيين عام )
وعندما عاد الصليبيون مرة أخر   سترداد حصن كلر جا  من المسلمين وفي عام   
ًا من استيالح الصليبيين م( قام ابن منتذ بحرق حصنل في كلر جا ؛ خوف3339ه/531)

, كما قام المسلمون الموتودون بتلعة األثار  بحرق خاائن م قب  اللرار من ا واستيالح (4)عليل
 .(5)م(3318ه/ 511الصليبيين علي ا عام )

كما قام الصليبيون بعد ذلئ بحصار شيار ونصبوا علي ا ثمانية عشر منتنيتًا, لكن   
سالتتة الروم وقوات انكي لنتدة المدينة, أتبر الصليبيين صمود أه  المدينة, وقدوم قوات 

 .(6)رحيل م قب  ر ت الحصارحرق عل  ا نسحا  و 
م(, 3350ه/ 545للحرق للمرة الثانية عل  يد الصليبيين عام ) وتعرضت مدينة اللرما  

وفي هذه المرة أيضًا كان حرق المدينة لل أثر في تعجي  افمدادات اللاجمية لمدن الساح  
 . (7)الشامي, وكانت أحد أسبا  ستوج مدينة عستالن بعد ذلئ

                                                           
 .359, ص9؛ ابن األثير: الكام , ج11ابن المنتذ: ا عتبار, ص (1)
 . 103, ص5,جاألعيانابن خلكان: وفيات  (2)
, الذهبي: تاريخ افسالم, 130, ص3المختصر, ج: أبو اللداح؛ 119-118, ص9ابن األثير: الكام , ج (3)
 .101, ص15ج
 .114, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
 .131المصدر نلسل, ص (5)
؛ 81-86؛ للمايد ينظر الحرير , سيد: األخبار السنية, ص138-136, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)

 .311-311, صةنيكلسون, روبرت: تجور الدويالت الالتيني؛ 51الخجي , إبراهيم: تاريخ الدولة الانكية, ص
 .103, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (7)



531 
 

م(, علم 3366ه/561وأثناح غارات نور الدين عل  بعو الحصون الصليبية عام )   
خر  سوره و فوص  إليل نور الدين فمحرقوه وانسحبوا منل,  هونينالصليبيون بتدومل إل  حصن 

 .(1)وعاد
م(, حرقوا مدينة 3368ه/ 564وعندما هاتم الصليبيون بتيادة عمور  مصر عام )  

كان من  , ولم يكتلوا بذلئ ب  ذهبوا لم اتمة التاهرة وفتح ا, فما(2)بلبيس بك  ما في ا من دور
شاور إ  أن قام بحرق مدينة اللسجاج ون ب ا قب  وصو  الصليبيين؛ خوفًا من استيالئ م علي ا 
وتعل ا قاعدة ل م ي يرون من ا عل  التاهرة, فاحترقت اللسجاج بك  ما في ا من دور وأسواق 

ت , فمصبح(3)ومعالم عمرانية, كما احترق تامل عمرو بن العاص, واألسجو  بدار الصناعة
المدينة خرابًا, وقد ظ  أثر الخرا  في ا لمدة جويلة حيث يصف ابن تبير حا  المدينة عند 

أحدثل وبمدينة مصر رثار من الخر  الذ  ايارتل ل ا بعد أربعة عشر عامًا من الحريق: " 
ربل وستين وخمسائة أحراق الحادث ب ا وقت اللتنة عند اتساخ دولة العبيديين وذلئ سنة اف

 .(4)"ن مستتد والبنيان ب ا متص اآل وأكثرها
صال  الدين في إن ائ العدو بتدمير وتخري  المدن والحصون قام  ةوضمن استراتيتي  

م( بعد أن فر من ا أهل ا وتركوا في ا 3381ه/519بحرق وتخري  مدينة بيسان في عام )
وما حول ا من , وفي العام التالي هاتم مدينة نابلس (5)األقمشة وال ال  واألمتعةالكثير من 

 .(6)وقام بحرق وتخري  تلئ المناجق التر  والرساتيق
منجتتي الكرئ والشوبئ لتممين الجريق بين مصر  ( هاتم3381ه/581وفي عام )  

ربيل  11, ثم توتل إل  جبرية ودخل ا يوم الخميس )(7)والشام, فمحرق الضياا المحيجة ب ما 

                                                           
؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, 149, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج5, ص30ابن األثير: الكام , ج (1)

, 19تاريخ افسالم, ج؛ بعو المصادر المتمخرة ذكرت أن نور الدين هو من حرق الحصن. الذهبي: 318ص
 .193, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج1ص

 .304, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (2)
 .191, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج306, ص1أبوشامة: الروضتين, ج (3)
 .54ابن تبير: رحلة, ص (4)
 .384, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج63ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)
؛ أبو شامة: الروضتين, 61؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص318-311, ص30األثير: الكام , جابن (6)
 .391, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج104, ص1ج
؛ الحرير , سيد: 31, ص43؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج341-346, ص30ابن األثير: الكام , ج (7)

 .391األخبار السنية, ص
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, ق ما تخلف مما   يحم حر أق ا و حر أو وأخذ ما في ا م(, 3381يوليو)تموا(  1ه/ 581 راآلخ
 .(1)الكنل لم يتمكن من دخو  قلعت و 
واستمر صال  الدين في حرق المدن والحصون الصليبية ليتعل ا خرابًا ويصع  عل   

( بلتأ جرجوس وحرق تميل دور ومساكن 3388ه/584الصليبيين العودة إلي ا, فتام عام )
 .(3), ثم فتأ قلعة براية وهي من أحصن التالا, وأحرق بعو البيوت ب ا(2)المدينة

ق وهدم وتخري  مدينة عستالن بك  ما تحتويل من م( بحر 3393ه/581كما قام عام )  
بيوت وأبراج منيعة وأسوار, واستمرت النار مشتعلة في أرتاح المدينة أكثر من عشرة أيام حت  

من أن يص  العدو إلي ا ويستولي علي ا وهي عامرة ويمخذ  خوفاً اجمئن لتدمير المدينة بالكام , 
بإحراق ا  وأشرف علي ا وأمر أيضاً ار إل  الرملة , ثم س(4)ب ا التدس وتنتجل ب ا جريق مصر

خرا  قلعت ا فمحرقت وأخربت قلعت ا خوفاً   .(5)الصليبيين علي ا استيالح من وا 
م( أغار الصليبيون عل  بيسان وكان في ا العاد , فانسح  3131ه/634وفي عام )  

, (7)وقتلوا وأحرقوا الكثير , ثم أغاروا عل  المناجق ما بين بيسان وبانياس ون بوا(6)من ا وحرق ا
م(, 3113ه/638كما قاموا بحرق خيام م وأثتال م ومتانيت م أثناح انسحاب م إل  دمياج عام )

لكي   تتل في أيد  المسلمين, ولكن قد يكون هذا افتراح قد عاد عل  الصليبيين بالضرر 
لن للمسلمين بصورة غير أكثر مما عاد بالنلل, ألن إشعا  النيران في المعسكر الصليبي قد أع

                                                           
غنيم, اسمت: الدولة ؛ 394؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص183, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (1)

 .16, صاأليوبية
؛ ابن خلكان: وفيات 31-36, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج15ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (2)

الحرير , سيد: األخبار السنية,  ؛451-456, ص1, جمررة التنان؛ اليافعي: 389, ص1األعيان, ج
   . 146شاندور, البير: صال  الدين, ص؛ 113ص

   . 166, ص5؛ ابن خلدون: تاريخ, ج311-311, ص30ابن األثير: الكام , ج (3)
؛ ابن خلكان: 180-111, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج388-381ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (4)

الحرير , سيد: األخبار  ؛463-460, ص1, جمررة التناناليافعي:  ؛398-391, ص1وفيات األعيان, ج
   .160السنية, ص

؛ ابن ت ر  برد : النتوم 183, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج389ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)
   .41, ص6الااهرة, ج

  . 48, ص5الذهبي: العبر, ج ؛ 31, ص44الذهبي: تاريخ افسالم, ج (6)
, 3؛ المتريا : السلوئ, ج38, ص44الذهبي: تاريخ افسالم, ج؛ 114, ص30ابن األثير: الكام , ج (7)
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لحاق  مباشرة عن انسحا  التوات الصليبية وتراتع ا إل  دمياج, فتمكن المسلمون من تعتب م وا 
 .(1)أكبر قدر من الخسائر ب م أثناح ا نسحا 

وأثناح الصراا بين الملئ الصالأ نتم الدين والملئ الناصر داود عام   
ة السلج وهي للناصر, مما ساهم في إضعاف م(, قام الملئ الصالأ بحرق مدين3146ه/644)

 .(2)الناصر حت  جل  األمان
م( فر العسكر واألهالي 3149ه/641وعندما هاتم الصليبيون مدينة دمياج في عام )  

والاردخاناه بما في ا من  (3)من المدينة خوفًا من الصليبيين, وقاموا بحرق أبوا  المدينة
, واستول  الصليبيون عل  دمياج (4)ين عند دخول م المدينةاألسلحة, لكي   تتل في يد الصليبي

ثم توت وا نحو التاهرة, لكن المسلمين استجاعوا هايمت م في الدلتا, مما دفع م لحرق معسكرهم 
 .(5)وأسواره الخشبية وا نسحا 

م(, قاموا بحرق الذخائر واآل ت 3160ه/658وعندما هاتم الم و  بالد الشام عام )  
في قلعت ا وتخري  سور  ه, كما أمر هو كو نائ  حماة بحرق الاردخانا(6)في قلعة حل الحربية 

, (8)اآل ت والعدد, وعندما وصلوا دمشق حرقوا أيضًا ك  ما في قلعت ا من (7)المدينة فلع 
وأثناح انسحاب م من بالد الشام بعد ال ايمة في عين تالوت قاموا بحرق قلعة حل  بك  ما في ا 

 .(9)ر والخاائنمن الدو 
م( قام الظاهر بيبرس بحرق الترية الواقعة خارج أسوار حصن 3165ه/661وفي عام )  

م( ب دم وحرق 3166ه/664, كما قام عام )(10)عثليت, فلحاق أكبر قدر من الضرر بالحصن
ومن ا قلعة السا  وهي قلعة حصينة شاهتة  عدد من الحصون الصليبية في شما  بالد الشام,

                                                           
 . 113عمران, محمود: الحملة, ص؛ 115, ص11؛ الذهبي: سير, ج 180, ص30: الكام , جاألثيرابن  (1)
 .418, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج14, ص41الذهبي: تاريخ افسالم, ج (2)
 .45, ص41, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف388اللوجي: الحوادث, صابن  (3)
 .419, ص3؛ المتريا , السلوئ, ج41, ص41, جسالمالذهبي: تاريخ اف (4)
 .111؛ عثمان, مرفت: التحصينات, ص453, ص3المتريا , السلوئ, ج (5)
  .31, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (6)
  .399, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (7)
 . 531, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج399, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج314ص ,3ج : ذي ,اليونيني (8)
  .31, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (9)
ن, عبد الرحيم: عو  أبو؛ 91نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص ؛10, ص1المتريا : السلوئ, ج (10)

 .353اقجاعية حيلا, ص
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م( تمكن من 3168ه/666, وفي عام) (1)حيث حرق ا بما في ا من الحواص  والذخائر للداوية
فتأ شتيف أرنون, واستول  عل  التلعتين الموتدتين ب ا, لكن الصليبيين قاموا بحرق إحد  

 .(2)التلعتين قب  تسليم ا
والحد من قدرت م عل   نوقد ساهم حرق تلئ الحصون والتالا في إضعاف الصليبيي  

ت ة المسلمين, حت  استجاا الظاهر بيبرس تحتيق انتاا كبير بلتأ مدينة أنجاكية أحد  موا
م(, وقام بحرق قلعت ا وامتد الحريق لي جي 3168ه/666وأقواها عام ) أكبر افمارات الصليبية

 .(3)أغل  المدينة
تتضي  م( توص  بيبرس إل  هدنة مل اللرسان ا سبتارية3113ه/669وفي عام )  

, (4)لوأحرقوا ما لم يمكن حملبتسليم بعو الحصون لل, وكان من ا قرفيص التي أخلوها, 
واستمر المماليئ من بعد بيبرس عل  نلس أسلو  حرق المدن والحصون من أت  إضعاف م, 
بافضافة لثني م عن العودة مرة أخر  لتلئ المدن واحتالل ا, وهذا ما فعلل األشرف خلي  بن 

م( حيث قام بحرق وتدمير تحصينات المدينة وبعو 3193ه/690دينة عكا عام )قالوون بم
معالم ا, كي   تبت  عكا محج أنظار ال ر  والحصن الذ  يحتمون فيل وموجئ التادم ل م 

, ولم يتتصر األمر عل  ذلئ ب  إن الصليبيين أنلس م عندما علموا بما (5)لالنجالق نحو التدس
  ورحلوا من بتية المدن الساحلية وحرقوا ك  ما لم يستجيعوا حملل حدث في عكا, اصاب م الرع

 .(6)من األموا  واألمتعة والمحاصي  لكي   تتل غنيمة في أيد  المسلمين
م( تعرضت مدينة الرحبة بالشام, وقرية نستروة بمصر للحرق 3436ه/839وفي عام )  

ربان بسب  اعتتا  وقت  عدد من ب دف ا نتتام والتخري , فتد احترقت الرحبة عل  يد الع
 .(8), واحترقت النستروة عل  يد التراصنة الكتيالن ب دف الن   والتخري (7)أفرادها

                                                           
 . 385, ص10النوير : ن اية, ج؛ 309العيني: عتد التمان, ص (1)
 .334العيني: عتد التمان, ص؛ 101ص ,3: ذي , جاليونيني (2)
 ؛ العباد . 331, صالعيني: عتد التمان؛ 50, ص1المتريا : السلوئ, ج (3)
 .311, صالعيني: عتد التمان (4)
؛ حسين, حمد : تاريخ 114, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج48, 44, ص53ج ,سالمالذهبي: تاريخ اف (5)

 .316-315؛ نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص101-101األيوبيين والمماليئ, ص
, 4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 165, ص5الذهبي: العبر, ج؛ 51, 50ص, 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف (6)

 . 318نصر اهلل, سعدون: رحي  الصليبيين, ص ؛109ص
 . 436, ص6المتريا : السلوئ, ج (7)
 .130, ص1ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 430, ص 6المتريا : السلوئ, ج (8)
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م( هاتم المماليئ 3419ه/811وخال  صراا المماليئ مل قرايلئ صاح  رمد عام )  
عل  المد  البعيد, وقتلل  , مما كان لل أثر في إضعاف قرايلئ(1)مدينة الرها وحرقوها بالكام 

 .(2)وتعليق رأسل عل  با  اويلة بعد ذلئ
 العلمية.ثر الحرائق على األوضاع أ: رابعاً 

تضررت الحياة العلمية في مصر وبالد الشام نتيتة الحرائق تضررًا كبيرًا, حيث احترقت 
ون لل نسخ الكثير من الكت  بك  ما تحتويل من معارف وعلوم, وذه  الكثير من ا دون أن يك

أخر , مما أفتد افنسانية تراثًا علميًا وأدبيًا يصع  تعويضل, بافضافة لحرق المنشآت التعليمية 
 وما نتج عنل من تعجي  للعملية التعليمية.

 :تضرر المنشآت التعليمية
تعرضت المنشآت التعليمية ك يرها من المنشآت للحرائق, وتعد المدارس والمساتد من  

المنشآت عرضة للحريق, وكنا قد ذكرنا سابتًا ما لحق بالمساتد من حرق وخرا , أكثر تلئ 
 وسنبين هنا الحرائق التي جالت المدارس التي هي أساس العملية التعليمية.

مالصتة للتامل م( احترقت مدرسة الكالسة في دمشق, وهي 3314ه/510في عام ) 
م( احترقت المدرسة الحالوية بمدينة 3319ه/515, وفي عام )(3) األمو  من الت ة الشمالية
 .(4)حل  عل  يد افسماعيلية

بن المعظم  وأثناح هتوم الملئ الكام  صاح  مصر عل  دمشق وب ا الناصر داود 
م(, حرق الناصر مدرسة أسد الدين؛ ألن تيش الكام  كان 3119ه/616عيس  عام )
التي بتان  قلعة دمشق أثناح  م( احترقت دار الحديث3119ه/611, وفي عام )(5)يتحصن ب ا

 .(6)هتوم الصالأ إسماعي  علي ا
م(, احترقت المدرسة الحالوية 3160ه/658وعندما هاتم الم و  بالد الشام عام ) 

م( قاموا بحرق ك  المدارس ذات 3180ه/619, وفي هتوم رخر للم و  عام )(7)بمدينة حل 
                                                           

ابن ت ر  برد : ؛ 314, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 395, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 . 118, ص34النتوم الااهرة, ج

 . 10, ص35ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 101, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .344بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص (3)
 .118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (4)
 .11, ص45الذهبي: تاريخ افسالم, ج (5)
 .354-351, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (6)
  .35, ص3الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج عا (7)
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الم و  فتد تعرو عدد كبير من مدارس , ولم تسلم مدارس دمشق من (1)المكانة بمدينة حل 
, حيث احترقت (2)م(3199ه/699المدينة للحرق خال  هتوم م عل  بالد الشام في عام )

, ودار (4), والمدرسة الصاحبية(3)المدرسة العادلية, ودار الحديث األشرفية وما حول ا من مدارس
 . (5)ارس بالصالحيةالحديث النورية وما حول ا, والمدرسة الدماغية, وعدد من المد

م(, است دف النصار  عددًا من 3113ه/113وخال  اللتنة الجائلية في مصر عام ) 
مدارس التاهرة بالحرق, حيث احترقت تدران بعو المدارس, كما ألتيت النار في المدرسة 

م( قاموا 3140ه/140عام ) , وفي حادثة أخر  من النصار (6)المنصورية, والمدرسة الك ارية
أماكن عدة في دمشق, مما ألحق الضرر بعدة مدارس نتيتة الحريق, وكان من ا احتراق  بحرق

 .(7)تان  من المدرسة األمينية بالمدينة
م(, تضررت 3165ه/161وأثناح هتمة التبارصة عل  مدينة افسكندرية في عام ) 

من با  بعو المدارس من الحريق, وكان من ا مدرسة ابن حباسة, ومدرسة اللخر التريبة 
 .(8)رشيد

م( احترق حاص  مدرسة السلجان الواقل تحت التلعة بالتاهرة, 3116ه/118وفي عام ) 
م(, احترقت 3198ه/800, وفي حريق كبير بدمشق عام )(9)وأصاب ا الكثير من الخرا 

 .(11)م(3431ه/810, كما احترقت مرة أخر  في عام )(10)المدرسة التواية
                                                           

, 4اليافعي: مررة التنان, ج؛ 50, ص50, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 14-11ص ,1ج : ذي ,اليونيني (1)
 .316ص, 1؛ المتريا : السلوئ, ج390ص

, 1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 86, ص51, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (2)
المتريا : السلوئ, ؛ 414ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 9, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140ص
 .114-111ص, 1ج
, 1المتريا : السلوئ, ج ؛9, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج86ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (3)

 .114ص
 .88ص, 51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (4)
 .115-111, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .61, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
 .386, ص34ابن كثير: البداية والن اية, ج (7)
 .334ص, 5المتريا : السلوئ, ج (8)
 .1, ص5, جالمصدر نلسل (9)
 .181ص, 1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (10)
 .111؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص48, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (11)
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م(, احترق 3491ه/901ماليئ عل  السلجان عام )وخال  تمرد بعو األمراح الم 
 .(1)بدمشق هاومستد مكت  المدرسة المالتية

 :تضرر الكتب والمكتبات
لم يتتصر الحرق عل  األماكن التعليمية, ب  جا  أيضًا الكت  والمكتبات, مما ضيل  

عل  افنسانية بعو العلوم والمعارف الموتودة داخ  تلئ الكت , فنتد أنل في عام 
 .(2)م( احترقت متموعة كبيرة من كت  الماذرائي عندما احترقت داره في اللسجاج911ه/113)

م( تم ن   الكثير 3068ه/ 463ا ستترار في ع د المستنصر عام )وخال  مدة عدم  
من الكت  من خاانة الكت  اللاجمية, حيث قام العبيد الموتودون مل ناصر الدولة بن حمدان 

 . (3)بمخذ تلود الكت  وحرق أوراق ا
المصاحف م( قاموا بحرق 3098ه/491وعندما استول  الصليبيون عل  التدس عام ) 
 .(4)وتودة بالمدينةالم والكت 

ولع  أكبر فاتعة في حرق الكت  هي ما تعرضت ل ا مكتبة دار العلم بجرابلس, وذلئ  
 حصارهم قاومت أن بعد جرابلس مدينة الصليبيون دخ م(, عندما 3309ه/501في عام )

 دار إل  وصلوا وعندما ,(5)وين بون يتتلون المدينة شوارا في الصليبيون اندفل وقد ,سنوات
 دخ  أنل ويبدو بالكت , مأل  فوتدها أرتائ ا, في يجوف وأخذ ,أحد التسس دخل ا العلم,
 بل فملت  كريمًا, قررناً  فوتده أحدها, يتصّلأ أن فمراد الشريلة, للمصاحف المخصصة التاعة
 وتدها نسخة التتج كلما وهكذا ب ا, فملت  أيضًا, كريم قررن ب ا فإذا ثانية نسخة وتناو  , أرضاً 
 التي النسخ تميل أن وتد فلما مرة, عشرين حوالي نلسل الشيح يلع  وظ  كريمًا, قررناً 

 أو الشريلة المصاحف یسو  تضم   كل ا المكتبة أن لبت ل اعتتد كريمًا, قررناً  كانت تصّلح ا
 مكتبة هذه:»  غاضباً  وقا  وحتدها, الصليبية رو  نلسل في وتمتتت غض  ولذلئ التلاسير,
 احتوتل ما تميل  عل أتت التي العلم دار في النيران وأشعلت ,«حرقوهاأ بالمصاحف, مملوحة
 .(6)عين بعد أثراً  أصبحت حت  الثمينة, المكتبة هذه

                                                           
 . 359ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .360, ص5السمعاني: األنسا , ج (2)
 .193, ص1المتريا : المواعظ, ج (3)
 .11, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .11ص ,13جالنوير : ن اية, ؛ 83, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (5)
 .Lucien X. Polastron: Books on Fire, p66؛    314حمادة, محمد: المكتبات في افسالم, ص (6)
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وهكذا ذه  التعص  والت   والحتد الصليبي بثروة لن تعوو, حيث قدرت المصادر  
 .(1)التاريخية أن عدد كت  المكتبة يتتاوا المائة ألف كتا 

, إ  أن بعو المؤرخين األتان  قد (2)وقد شكئ البعو في حادثة حرق دار العلم 
, (3)أتمعوا عل  صحت ا و سيما أن ا صدرت عن شاهد عيان صليبي شاهد الحادثة ورواها

بافضافة إل  روايات المؤرخين المسلمين الذين ذكروا أعما  الن   والتت  والتخري  أثناح فتأ 
ما   يحد عدده و  ألعما  ن   ما بخاائن دار العلم من الكت  والدفاتر جرابلس وشملت تلئ ا

 .(4) يحص 
م( احترق سوق الكتبيين بدمشق, واحترق في ذلئ السوق 3181ه/683وفي عام ) 

ر ف الكت , حيث احترق لتاتر واحد فتج خمسة عشر ألف متلد, مما يوضأ كمية الكت  
 .(5)الكبيرة التي ذهبت في هذا الحريق

كما تعرضت قلعة التب  بالتاهرة لحريق كبير, احترقت فيل بعو الخاائن وكان في ا  
ومن بين ا كت  عظيمة من ذخائر الملوئ التي تحتو  عل  العلوم , (6)عدد كبير من الكت 

 . (7) الشريلة

                                                           
 .16ص ,13جالنوير : ن اية, ؛ 80, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (1)

William Harris: Lebanon,p49. 
بعو المراتل العربية واألتنبية وصلت بعدد الكت  إل  ثالثة ماليين كت , وهو عدد كبير ولم يثبت في  

 .314المصادر افسالمية؛ حمادة, محمد: المكتبات في افسالم, ص
Lucien X. Polastron: Books on Fire, p66. 

 .315حمادة, محمد: المكتبات في افسالم, ص (2)
لم اتمكن من الحصو  عل  المصدر لكن العديد من المراتل ا تنبية تؤكد حادثة الحرق المنتولة عن  (3)

 المصدر ومنل:
Lucien X. Polastron: Books on Fire, p66; Abubakr Asadulla: Islam Vs. West Fact 
Or Fiction, p97. 

؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, 100, ص5,جاألعيانابن خلكان: وفيات ؛ 98, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 .44, ص1ج
 . 110, ص5ابن العماد: شذرات الذه , ج؛ 361, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
حسن  :السيوجي؛ 11, ص8؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج111, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)

 .134, ص3المحاضرة, ج
 .114عتد التمان, ص :العيني (7)



538 
 

وكانت أكبر كارثة للحياة العلمية في بالد الشام, عندما هاتم تيمورلنئ بالد الشام عام  
, (2), وأكثر مدارس حل (1)ومساتدها م(, حيث احترقت تميل مدارس دمشق3400ه/801)

مما ترئ أثرًا بال ًا عل  الحياة العلمية في بالد الشام لما تحتويل تلئ األماكن من الكت  التيمة, 
بافضافة إل  أهميت ا في تتديم الخدمة التعليمية, ولم يتتصر حرق الكت  عل  تلئ األماكن ب  
لحق الحرق كت  كثير من العلماح في دورهم, مما أضاا بعض ا إل  األبد, ومن تلئ الكت  
كتا  لشيخ الشافعية ش ا  الدين أبو العباس اسمل )الدارس فن أخبار المدارس( وهو كتا  

 عبد اهلل محمد بن سليمان الصرخد  يشمس الدين أب, كما احترقت كت  ومصنلات ل(3)نليس
شرف الدين أبو , واحترقت مصنلات م مة في اللتل ل(4)ما في ا من علومقب  تبيض ا وضاا 

عماد الدين , واحترقت أكثر كت  (5)الرو  عيس  بن عثمان بن عيس  ال ا  ثم الدمشتي
, كما لم يسلم العلماح أنلس م من الحرق والتعذي ؛ (6)إسماعي  بن خليلة بن عبد العالي النابلسي

 . (7)حروق أو التعذي  من تنود تيمورلنئحيث مات عدد من م نتيتة ال
ومن أسبا  حرق الكت  التعص  اللكر  والمذهبي, وهو ما دفل البعو لحرق كت   

ت ر  برمش بن يوسف بن عبد اهلل التركماني اين المخاللين لل في الرأ  واللكر, وهو ما قام بل 
الحج عل  ابن العربي ويكثر , يتعص  للحنلية ويح  أه  الحديث؛ حيث كان الدين الحنلي

وبالغ في ذلئ حت  صار يحرق ما يتدر عليل من كت  ابن وغيره من متصوفي اللالسلة, 
 .(8)العربي
 

 خامسًا: أثر الحرائق على األوضاع النفسية واالجتماعية.
كما كان للحرائق تمثير عل  الممتلكات والمباني والمعدات واألموا , فتد كان ل ا أيضًا 

 نلسية افنسان, وحياتل ا تتماعية. عظيم األثر في
 

                                                           
 .54ص, 6المتريا : السلوئ, ج (1)
 .49ابن عربشاه: عتائ  المتدور, ص (2)
 .301, ص3النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (3)
 .115, ص6ابن العماد: شذرات الذه , ج؛ 368, ص3النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (4)
 .106, ص3النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (5)
 . 156, ص6العماد: شذرات الذه , جابن  (6)
 .388ابن ف د المكي: لحظ األلحاظ, ص (7)
 .194, ص1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (8)
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 :اآلثار النفسية )الخوف والفرح(
من المشاعر التي تصي  الناس عند الحريق مشاعر الخوف, خوف الناس عل  أنلس م  

وعل  ممتلكات م, وتلئ المشاعر تاداد مل عمليات الحرق الملتعلة نتيتة ال او الخارتي, أو 
   وعدم ا ستترار.الصراعات الداخلية في امن ا ضجرا

عندما قام التنود اللاجميون بحرق   م(914ه/161وهو ما حدث مل أه  دمشق عام ) 
بيوت األهالي في دمشق دون تمييا, مما أد  لخسائر في األروا  والممتلكات, تعلت بتية 

عددًا  , وفي دمشق أيضًا كان حرق بلتكين(1)السكان في حالة خوف وضتيج من حرق بيوت م
لل أكبر األثر في خوف الناس  (م981ه/111)من الدور في المدينة أثناح اقتحام ا عام 

وجلب م من قسام أن يخرج ال  بلتكين ويصلأ األمر معل ويجل  األمان وهو ما فعلل بعد 
 .(2)ذلئ

م( عل  يد الحاكم بممر اهلل, اشتد خوف 3013ه/433وفي حريق اللسجاج عام ) 
اتتمل األشراف والشيوخ إل  التامل ورفعوا ر الحريق والن   في المدينة " و الناس بعد انتشا

  .(3)"باهلل وا ست اثةالمصاحف , وعج الخلق بالبكاح 
لم يكن شعور الخوف فتج هو ما يسيجر عل  الناس عند الحريق, ب  كان يج    

وكان ذلئ عند رؤية هنالئ في بعو األحيان شعور مختلف تمامًا وهو شعور اللر  والسرور, 
حرق معدات األعداح سواًح كانت تلئ الحرائق لحرق معدات هتومية لألعداح أو عند رحي  
التيوش المتعادية, فتد كان من المعتاد حرق ك  ما   يستجيعون حملل من األسلحة والمعدات 

ام واستبشارهم ع وغيرها, وهو ما ذكره المؤرخون في مواضل عدة, ومن ا فرحة أه  دمشق
م( عند رؤية الحرائق في معسكر الصليبيين, حيث كانت تد  عل  حرق م 3348ه/541)

 .(4)أشيائ م قب  انسحاب م, مما يعني فئ الحصار عن المدينة ودحر الصليبيين عن ا

                                                           
, 3؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج146-145, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج5, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (1)

 .131ص
؛ 68, ص4ن خلدون: تاريخ, جاب؛ 194, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج36, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (2)

  .151, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج
 . 118, ص18, جسالمالذهبي: تاريخ اف (3)
 .388,  ص3؛ أبو شامة: الروضتين,ج383, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
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م( األثر 3390ه/586كما كان لحرق أبراج الصليبيين أثناح حصار مدينة عكا عام ) 
, (1)لتلو  المسلمين لنتاة المدينة من هذه األبراج الضخمةالكبير في إدخا  اللر  والسرور 
فلما احترق البرج األو  انتت  إل  الثاني وقد هر  من فيل ويصف ابن األثير تلئ اللرحة: " 

لم ير الناس مثلل والمسلمون ينظرون ويلرحون  مش وداً  لخوف م فمحرقل وكذلئ الثالث وكان يوماً 
 .(2)"بالنصر وخالص المسلمين من التت  فرحاً سلرت وتوه م بعد الكآبة أوقد 

م(, وقد حرقوا الكثير من 3199ه/699وبعد خروج الم و  من مدينة دمشق عام ) 
الدور والممتلكات في دمشق وما حول ا, وعاد بعو الناس إل  مناال م ووتدوها محروقة, 

ت ة, وحان عل  ما امتاج لدي م إحساس الحان واللر  معًا, فر  عل  سالمت م من التت  من 
 .(3)احترق ل م وضاا من ت ة أخر 

م(, 3113ه/113وأثناح انتشار الحرائق في مدينة التاهرة عل  يد النصار  عام ) 
ونتيتة كثرة الحرائق وخروت ا عن السيجرة, وعدم المتدرة عل  إجلائ ا لسرعة سريان ا ووقوع ا 

واتتمعوا في  بالمآذنرج الناس وتعلتوا خفي أكثر من مكان, وقل الخوف والذعر بين الناس, "ف
 . (4)ليرفل عن م هذا البالح التوامل والاوايا وضتوا بالدعاح والتضرا إل  اهلل تعال 

م( بمدينة 3491ه/901وخال  تمرد بعو األمراح المماليئ عل  السلجان عام ) 
والن   في دمشق, ساد شعور كبير بالخوف بين أه  دمشق, وذلئ  نتشار أعما  الحرق 

كافة, مما تع  األهالي ينصبون المتاريس والحواتا بين الحارات لوقف أعما   مناجق دمشق
الحرق والن  , لكن الحرائق استمرت وااد شعور الناس بالخوف من احتراق بيوت م ون   ما 

 .(5)في ا
 :اآلثار االجتماعية

من المنجتي عند نشو  الحرائق في مكان ما وخصوصًا المساكن, أن ي تر أصحا   
المكان المكان حت  تتم إعادة بنائل, وهنا تكون ال ترة داخلية في نلس المدينة إذا كان الحريق 
محدودًا, أما إذا كان الحريق كبيرًا وأد  لتدمير مدن بمكمل ا, فإن ال ترة هنا تكون لمدينة أخر  

 لبلد أخر مما يؤد  لعملية ت ير سكاني في ك  من المنجتتين. وربما
                                                           

, 4؛ أبو شامة: الروضتين, ج310ابن شداد: النوادر السلجانية, ص ؛391-391ابن األثير: الكام , ص (1)
   . 115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص311ص

   . 391الكام , ص (2)
 . 90, ص51, جسالمالذهبي: تاريخ اف (3)
 .65, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 . 356الخالن, صابن جولون: ملاك ة  (5)
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ولع  أو  الحرائق الكبيرة التي أدت ل ترة واسعة, هو حرق مدينة التجائل عام  
, ولم تتتصر ال ترة عل  (1)ه( التي أحرقت عن رخرها ولم يبَق منل سو  التامل905ه/191)

نتيتة أعما  التت  والن   التي قام ب ا مدينة التجائل فتج ب  امتدت إل  اللسجاج أيضًا 
التيش العباسي عند دخولل المدينة, ويبدو هنا أن ال ترة كانت إل  باقي المدن المصرية, حت  

 .(2)استترار األوضاا في اللسجاج, لكن التجائل قد أخربت ولم يعد إلي ا أحد
بعد أن قام كما تعرو سكان مدينة اللسجاج ل ترة كبيرة إل  تميل أنحاح مصر,  

م(, حيث ذه  بعض م بالمراك  إل  3368ه/ 564شاور بحرق المدينة بكامل ا عام )
, والكثير إل  التاهرة, ويصف (3)افسكندرية ودمياج, والبعو اآلخر ذه  إل  صعيد مصر

 ...فتركوا أموال م وأثتال م ونتوا بمنلس م وأو دهم وحرم م المتريا  حا  سكان اللسجاج " 
مساتد التاهرة وحمامات ا, ومألوا تميل الشوارا واألاقة, وصاروا مجروحين بعيال م ونالوا ب

 .(4)"وأو دهم عل  الجرق وقد ذهبت أموال م وسلبت عامة أحوال م
كما ش دت بالد الشام هترات كبيرة من بعو مدن ا عل  أثر هتوم تيمورلنئ عام  

عرضت مدينتا حل  وحماة إل  الن   م(, وقيامل بحرق مدن بمكمل ا, فعندما ت3400ه/801)
, وعندما وص  تيمورلنئ دمشق (5)والحرق والتخري , نا  الكثير من سكان ا إل  مدينة دمشق

فر الكثير من سكان ا إل  مصر خوفًا مما حدث من قت  وحرق وتخري  في مدينتي حل  
يستجيعوا افقامة , حت  عندما عاد أه  دمشق إل  المدينة بعد خروج تيمورلنئ, لم (6)وحماة

والبناح داخ  أسوار المدينة ب  استتروا خارج المدينة وبنوا وعمروا هنائ؛ وذلئ لصعوبة الحياة 
 إلاام الناس, واستمر الحا  كذلئ أكثر من عام حت  تم (7)داخ  المدينة المحترقة عن رخرها

 .(8)با نتتا  من خارج المدينة إل  داخل ا

                                                           
؛ عا , خالد: اللسجاج, 311, ص1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج16, ص3الكند : و ة مصر, ج (1)

 .41ص 
 .311, ص1؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج16, ص3الكند : و ة مصر, ج (2)
 .  114, ص18النوير : ن اية, ج (3)
 .191, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .111ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 44ص, 6المتريا : السلوئ, ج (5)
 .116ص, 31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 45, 44, 41ص, 6المتريا : السلوئ, ج (6)
 .15ص, 6المتريا : السلوئ, ج (7)
 .363األجال , ص؛ بدران, عبد التادر: منادمة 5, ص5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (8)
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األخر  تعرو متموعة من الناس للعتوبة والتمييا نتيتة ومن اآلثار ا تتماعية 
قيام م بافتعا  حرائق, وهو ما حدث مل النصار  في مصر بعد افتعا  بعض م لحرائق كبيرة 

م(, حيث أصدر السلجان متموعة من الترارات التمديبية 3113ه/113في أنحاح التاهرة عام )
لئ الترارات بعد ض وج شعبية كبيرة من سكان بحق النصار  بعد قيام م بالحرائق, وقد تاحت ت

التاهرة, نتيتة العناح والخسائر الكبيرة التي تكبدوها تراح تلئ الحرائق, حت  أن م ثاروا في 
شوارا التاهرة, وحدث اضجرا  كبير في المدينة مما دفل السلجان للتبو عل  الكثير من 

, وبالرغم من تلئ العتوبات (1)أليد العامة ال اضبين, وعاق  الكثير من م بالصل  وقجل ا
استمر غض  العامة عل  السلجان لعدم اتخاذه اتراحات عتابية تتاه النصار , فاضجر 
السلجان تحت هذا الض ج وخوفًا من اللتنة الناو  عند رأ  العامة, وجل  من الحات  أن 

ود  عتي  ذلئ ونيناد  بعتوباتل ضد النصار , وقد ذكرها المتريا  وابن ت ر  برد : " 
ومن وتد من النصار  راكبًا  ,بالتاهرة ومصر من وتد من النصار  بعمامة بيضاح ح  دمل

وكت  مرسوم بلبس النصار  العمائم الارق وأ  يركبوا فرسًا و  ب اًل وأن  ,باستواح ح  دمل
مين هم يركبوا الحمير عرضًا و  يدخلوا الحمام إ  بترس في أعناق م و  يتايوا با  المسل

ورسم لألمراح بإخراج النصار  من دواوين م ومن دواوين السلجان وكت  بذلئ  ,ونساؤهم وأو دهم
إذا  حت تترأت العامة عل  النصار  ", وبعد ذلئ إل  سائر األعما  وغلتت الكنائس واألديرة

 . (2)أن يخرج من بيتل عل  وتدوهم ضربوهم وعروهم ثياب م فلم يتتاسر نصراني
ه(, 3140ه/140و النصار  للمايد من العتوبات في مدينة دمشق عام )كما تعر 

بعد قيام م بحرق أماكن وأسواق عدة في المدينة ب دف وصو  الحريق للتامل األمو , فتام 
تنكا نائ  السلجان في دمشق بعد التحر  الدقيق والتحتيق, بالتبو عل  المتسببين بالحريق, 

ن درهم, وعاق  بعض م بالضر  والبعو اآلخر بالصل  وصادر من أموال م ما قيمتل مليو 
 .(3)والتت 

ومن الحرائق التي تركت أثرها عل  المتتمل, تلئ التي كانت تست دف التضاح عل  
 (4)مظاهر اللساد المتعددة لتخليص المتتمل من شرورها, ومن ا حرق متموعة من األخصاص

                                                           
 .69, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج41, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .13, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج44, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
, 1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج؛ 184, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (3)

 . 90, ص3البصرو : تاريخ, ج ؛181ص
؛ مختار, أحمد بيت ستلل من خش أو كوخ, أو بيت من شتر أو قص , األخصاص: تمل ُخّص, وهو  (4)

 . 651, ص3ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج
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لتي كانت تمث  بؤرًا لللساد, وتتمل م(, وا3146ه/141عل  الني  بمنجتة بو ق في عام )
م( بحرق األخصاص 3436ه/839, ولنلس السب  قام األمير سودن عام )(1)الب ايا والمسكرات

 .(2)التي عل  شاجئ الني  وجرد الناس ومنع م من ا تتماا هنائ
ولم يتتصر الحرق فتج عل  أماكن اللساد للتخلص من مظاهر اللساد, ب  امتد لحرق 

م( بحرق 3418ه/813المخدرة مث  الحشيش؛ حيث أمر السلجان األشرف برسبا  عام )المواد 
, كما أمر (3)كميات كبيرة من الحشيش في التاهرة وتميل المدن المصرية وكان أكثره بدمياج

, وفي عام (5), واستمرت عملية التخلص منل وحرقل في السنة التالية أيضاً (4)بمنل اراعتل
سلجان األشرف قانصوه ال ور  بحرق أماكن الحشيش والبواة بالتاهرة, م( أمر ال3505ه/930)

 . (6)بعد تلشي األمراو في المدينة, فتام الوالي بحرق ك  تلئ األماكن
    

                                                           
 .16, ص4المتريا : السلوئ, ج (1)
 .431, ص6, جالمصدر نلسل (2)
 .319, ص8ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني:  (3)
 .349, ص8, جالمصدر نلسل (4)
 .385, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .16, ص4ابن اياس: بدائل الاهور, ج (6)
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 .اإلجراءات الوقائية ضد خطر الحريق: الً أو 

 .مكافحة الحرائق: ثانياً 
 معالجة آثار الحرائق. : ثالثاً 
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إن دراسة الحرائق الحاصلة في مصر وبالد الشام خال  امن الدراسة, تحم  العديد من 
الدور الذ  يمتي في ثالث مراح  المعلومات عن دور الدولة في موات ة خجر الحريق, ذلئ 

 رئيسية.
هي ما قب  حدوث الحريق؛ حيث يكون دور الدولة في ا باتخاذ تميل  المرحلة األولى: 

 افتراحات الممكنة للوقاية من الحرائق.
ف ي أثناح حدوث الحريق, ويتضأ في ا دور الدولة في كيلية السيجرة  المرحلة الثانية: 

جلائل في أ  سرا وقت ممكن.عل  الحريق وا 
واألخيرة ف ي ما بعد حدوث الحريق, وهي المرحلة التي يتم في ا معالتة  المرحلة الثالثة:

كما كان قب   حرثار الحريق من دمار وخرا , واتخاذ افتراحات الالامة فعادة ك  شي
 الحريق.

ورة في وبشك  عام فإن تحتيق تلئ المراح  الثالثة لم يكن واردًا في ك  الحرائق المذك
عدة تساعد عل  تحتيق تلئ المراح , وهي توفر افمكانيات  الدراسة, ذلئ أن هنائ عوام 

المناسبة في الدولة, ومد  توفر عام  ا ستترار وعدم وتود صراعات داخلية, كما أن قوة 
ق الدولة وقدرت ا عل  السيجرة عل  تميل افمكانيات البشرية والمادية تلع  دورًا م مًا في تحتي

 تلئ المراح .
 .اإلجراءات الوقائية ضد خطر الحريق: الً أو 

حثت السنة النبوية المشرفة في متموعة من األحاديث عل  اتخاذ افتراحات الوقائية ضد 
قا  َ  َتْتُرُكوا النَّاَر في ُبُيوِتُكْم حين  َساِلٍم عن أبيل عن النبي  عنالحريق, ومن ا: "

عن أبي ُموَس  رضي اهلل عنل قا  اْحَتَرَق َبْيٌت ِباْلَمِديَنِة عل  َأْهِلِل من اللَّْيِ  و " , (1)"َتَناُمونَ 
 عن, و"(2)"قا  ِإنَّ هذه النَّاَر إنما ِهَي َعُدوٌّ َلُكْم فإذا ِنْمُتْم َفَمْجِلُئوَها َعْنُكمْ  َفُحدَِّث ِبَشْمِنِ ْم النبي 

َخمُِّروا اآْلِنَيَة َوَأِتيُلوا اأْلَْبَواَ  َوَأْجِلُئوا  َتاِبِر بن عبد اللَِّل رضي اهلل عن ما قا  قا  رسو  اللَِّل 
 . (3)اْلَمَصاِبيَأ فإن اْلُلَوْيِسَتَة ُربََّما َترَّْت اْلَلِتيَلَة َفَمْحَرَقْت َأْهَ  اْلَبْيتِ 

                                                           
؛ أبو 3596, ص1, ج1035؛ مسلم: صحيأ, حديث 1139, ص5, ج5915البخار : صحيأ, حديث  (1)

؛ ابن حنب : 3119, ص1, ج1169ابن ماتل: سنن, حديث  ؛161, ص4, ج5146داود: سنن, حديث 
؛ الحميد : المسند, حديث 113, ص9, ج5414؛ أبو يعلي: مسند, حديث 1, ص1, ج4535مسند, حديث 

 . 164, ص4, ج3831؛ الترمذ : سنن, حديث 118, ص1, ج638
لي: مسند, , أبو يع1, ج1036؛ مسلم: صحيأ, حديث 1139, ص5, ج5916البخار : صحيأ, حديث  (2)

 . 118, ص31, ج5510؛ ابن حبان: صحيأ, حديث 111, ص31, ج1191حديث 
 . 1110, ص5, ج5911البخار : صحيأ, حديث  (3)
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حكام والناس عل  األخذ با حتياجات الالامة ضد عم  بعو ال واقتداًح بالرسو  المعلم 
الحريق, وتعد هذه المرحلة هي أهم المراح  الثالثة, ذلئ أن تحتيق افتراحات الوقائية ضد 
خجر الحريق, يتنبنا ك  المخاجر والخسائر الحاصلة من الحريق, كما أن قدرة الدولة عل  

 تين التاليتين.تنليذ تلئ المرحلة, يعلي ا من الخسائر في المرحل
 :توفير المياه

تعد المياه هي مادة افجلاح األساسية في عملية إخماد الحريق, وقد أوضحت المصادر  
العديد من األمثلة عل  حرص الدولة عل  توفير المياه بالتر  من بعو األماكن الم مة 

ل  وضل واألماكن الم ددة أكثر من غيرها بخجر الحريق, فنتد حرص الخللاح والملوئ ع
مملوحة بالماح في ك  محلة من محالت قصورهم, وذلئ خوفًا من حدوث حريق خاصة  (1)فستية

 . (2)في اللي 
م(, وكان سب  3164ه/661وعندما انتشرت الحرائق في بعو أحياح التاهرة عام ) 

تلئ الحرائق مت وً  في أو  األمر, مما أثار مخاوف الناس عل  أنلس م وممتلكات م, قاموا 
الماح في الشوارا واألاقة  (3)بعم  إتراحات وقائية لتتن  حدوث الحريق, فتاموا بتوايل دنان

 .(4)لسرعة أجلاح أ  حريق يشتع  والسيجرة عليل مبكرًا قب  أن ينتشر في أماكن أخر 
كما كان أنتشار الحرائق بشك  كبير في تميل أنحاح التاهرة عل  يد النصار  عام  

م(, سببًا في اتخاذ الدولة إتراحات وقائية لحماية باقي المناجق من الحريق, 3113ه/113)
وكذلئ  مآلن ماحً  كبير دن وأ (5)ومصر اير بالتاهرةنود  بمن يعم  بتان  ك  حانوت حيث 

فبلغ ثمن ك  دن من  , مما أد   رتلاا أسعارها لكثرة الجل  علي ا,(6)قةبسائر الحارات واألا 

                                                           
حوو من الرخام ونحوه, مستدير غالبا, تتوسجل نافورة ماح, يوضل وهو  ,فستيات وفساقي ملتال :فستية (1)

  .3689, ص1ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج؛ مختار, أحمد عادة في التصور والحدائق والميادين
 .151, ص1؛ المتريا : المواعظ, ج596, ص1التلتشند : صبأ األعش , ج (2)
؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة برمي ؛ وعاح ضخم للخمر والخ  ونحوهماالملرد دن, وهو دنان:  (3)

  .114, ص3العربية المعاصرة, ج
 .119, ص3ج : ذي ,اليونيني (4)
؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ترة كبيرة واسعة اللم يوضل في ا الماحهو  :اير (5)
  .3009, ص1ج
, 9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (6)
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, ولم يتتصر األمر عل  ذلئ ب  أن عامة (1)ة وك  اير إل  ثمانية دراهمثالثة دراهم إل  خمس
الناس اتخذوا أيضًا استعدادهم لحدوث أ  حريق, فتاموا بادخار األوعية المملوحة بالماح عل  

, لسرعة إجلاح الحريق قب  انتشاره, خاصة وأن أغل  الحرائق كانت تبدأ أسجأ الدور وغيرها
 .(2) من أسجأ المناا  ثم تنا  لألسل

في م(, نود  3150ه/153وعندما انتشرت الحرائق في بعو مناجق التاهرة عام ) 
, فتام تميل الناس من ك  جبتات المتتمل, بتت يا األوعية الناس أن يحترسوا عل  مساكن م

المملوحة بالماح في المناا , وصاروا يتناوبون الس ر في اللي , حت  إذا اشتعلت النار استجاعوا 
جلاحها قب  استلحا  أمرها فيصبأ من الصع  السيجرة علي ا  .(3)تدارك ا وا 

 :البناء بالحجر
استخدم الحكام وغيرهم الحتارة في بناح المباني, لما تتميا بل الحتارة بالصمود أمام  

حرائق لمدة جوي , وتمنل انتشارها إل  أماكن أخر , وقد كان استخدام الحتارة يتتصر في ال
, (4)بعو المباني عل  التدران فتج, وتبن  الستوف وباقي المبن  من األخشا  أو التص 

, مما كان يايد من انتشار (5)وكان استخدام التص  في البناح منتشرًا بشك  كبير في المدن
, ويايد من مساحة المنجتة المحترقة, خاصة عندما (6)وانتشار النار فيل لاحتراق الحرائق لسرعة

 .(7)تكون هنائ ريا  تساعد عل  نت  النار من مكان إل  رخر
لذلئ نتد أن الناصر محمد بن قالوون كان يتوم ببناح أغل  عمائره بالحتارة خوفًا من 

بتانبل برتًا نت  إليل المماليئ, وتدد عمارة  الحريق, حيث قام بإنشاح الميدان تحت التلعة, وبن 
 المبانيالكبار من بالد الصعيد فتاح من أعظم  عمدةوحم  إليل األثالث مرات  (8)افيوان

إلي ا المياه وعم  ب ا  وأتر  ,لألمراح الذين اوت م لبناتل دوراً  بالتلعة أيضاً  بن ثم , ملوكيةمال

                                                           
 .43, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .13, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج43, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .60, ص1, جالمواعظالمتريا :  (3)
نبات مائي من اللصيلة النتيلية, ينمو حو  األن ار وقد يارا, وساقل توفاح تستعم  في صناعة التص :  (4)

  .3838, ص1المعاصرة, ج؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية الحواتا والسال 
 .388التيلاشي: سرور النلس, ص (5)
 .59, ص11النوير : ن اية, ج (6)
 .64, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 40, ص1المتريا : المواعظ, ج (7)
للبنيان الرفيل العتي  الصنيعة, المتناهي , ويتا  دار شامخة مكشوفة الوتل معتودة الستفافيوان:  (8)

  .346, ص3؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, جانة والوثاقةالحص
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ك  ذلئ بالحتارة  ,الميدانتي تشرف عل  السبل ال والتاعات, وعمر تامل التلعة ,الحمامات
, ومن التدير بالذكر أن (1)لكي تتاوم الحريق و  ينتشر في ا كما ينتشر في المباني الخشبية

البناح بالحتر تاح بعد أن تعرضت مدينة التاهرة لحريق كبير في ع ده عام 
ة انتتا  النار في م(, حيث كان البناح بالخش  والتص  أحد أسبا  سرع3110ه/113)

 .(2)المباني
كما قام الشيخ محمد بن سالم بإعادة ترميم رباج ا خارج أسوار مدينة افسكندرية عام 

م(, حيث 3165ه/161م( بعد أن تعرو للحرق عل  يد التبارصة في عام )3169ه/113)
 .(3)قام ببناح ستف الرباج بالحتارة بدً  من الخش  حت    يتعرو للحرق مرة أخر 

وفي ك  من الحالتين السابتتين يظ ر أن الناصر محمد بن قالوون والشيخ محمد بن 
سالم قد قاما بالبناح بالحتر بعد أن تعرضت مباني ل ما للحريق بسب  البناح بالخش , فاستلادا 

 من تلئ الخبرة وأخذا ا حتياجات الالامة لعدم تكرار نشو  الحريق مرة أخر .
 

 :فرض األمن والنظام
ذكرت المصادر عددًا من افتراحات األمنية التي تتوم ب ا الدولة من أت  الحد من  

وقوا الحريق, مث  الدوريات الشرجية عل  أبوا  األحياح والحارات, ومنل مبيت ال رباح في 
المدن, وتتييد حركة المشبوهين, وتاداد شدة تلئ افتراحات في األوقات التي تكثر ب ا الحرائق, 

 ئ الحرائق التي تنتشر في بعو األماكن دون سب  معروف.خاصة تل
م( دون معرفة أسبا  3034ه/405فعندما كثر الحريق في التاهرة وما حول ا عام ) 

الحريق, فرو عل  المدينة ما يشبل حظر التتوا , وأعلن بيان في التوامل باتر السل اح عن 
العشاح, وأغلتت الحوانيت والجرق  بعو األفعا , وأن يدخ  الناس إل  دورهم من بعد صالة

 .(4)من بعد صالة الم ر , وقد اتخذت ك  تلئ افتراحات األمنية من أت  الحد من الحرائق
وفي حل  كان هنائ تماعة من الناس م مت م حراسة األسواق, ومنل أ  شخص من  

 .(5)قوع اافتعا  الحرائق داخ  األسواق, كما كانوا يس مون في إجلاح الحرائق في حالة و 

                                                           
 .319ص, 9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج131, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .330, ص5المتريا : السلوئ, ج (3)
 .305, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
 .118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (5)
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المعروف باسم والي الجوف في العصر المملوكي, كان  (1)كما أن صاح  العسس
يتلس عند أحد أبوا  التاهرة بعد صالة العشاح في ك  ليلة, وينص  أمامل مشعاًل يشع  النار 

والنتارين والتصارين وال دادين  (2)جو  اللي , وحولل عدد من المساعدين, وكثير من الستائين
ررة ل م, خوفًا من أن يحدث بالتاهرة في اللي  حريق فيتداركون أمره ويستجيعون إجلاحه بنو  مت

 .(3)بمسرا وقت
كما أن حالة ا نتباه بين المسئولين عن األمن وعامة الناس كانت تاداد في األوقات 
التي تنتشر في ا الحرائق الملتعلة, مما كان يؤد  للتبو عل  بعو المشتبل ب م في افتعا  
تلئ الحرائق, و  ينكر أحد أن ايادة الحس األمني كان ل ا دور في توقف الحرائق الملتعلة أو 
الحد من ا, ومن األمثلة عل  ذلئ التبو عل  عدد من المشتبل ب م في الحرائق التي وقعت في 

 راهبين خرتا من المدرسة الك ارية, حيث قبو عل  (4)م(3113ه/113مدينة التاهرة عام )
 داخ  با  تامل الظاهر, ثم قبضت العامة عل  نصراني إشعا  النارببعد ما قاموا بالتاهرة 

وأنكروه وقد وضع ا بتان  المنبر فلما فا  الدخان خرق ب ا نلج وقجران بالحسينية ومعل كعكة 
, كما تم التبو عل  ثالثة نصار  ومع م فتائ  (5)لنصراني وهو خارج واألثر في يديلوتد ا
 .(6)ج, وقد كان للتبو عل  النصار  ومعرفة المتسببين بالحرائق دور كبير في توقل االنل

ومن األعما  التي كانت ترافق بعو الحرائق أعما  الن   والسل , حيث يست   
البعو انش ا  الناس باللرار من خجر الحريق, فيتومون بالسجو عل  األماكن التريبة من 

عل  حماية ممتلكات الناس من الن   في عدد من الحرائق,  الحريق, لذلئ فإن الدولة عملت
م( عندما وقل حريق كبير بالتاهرة واشتعلت النيران واشتد الل   ورأها 3150ه/153من ا عام )

                                                           
؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة تند كانوا يجوفون في اللي  يحرسون ويكشلون عن أه  الريبةالعسس:  (1)

  .3498, ص1العربية المعاصرة, ج
, مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة المناا  ونحوهامن حرفتل حم  الماح إل  الستائين: الملرد ستاح, وهو  (2)

  .3081, ص1العربية المعاصرة, ج
 .381, ص1المتريا : المواعظ, ج (3)
ابن ؛ 43, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 34, ص11جالنوير : ن اية,  (4)

 .61, ص9ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج
, 9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 43, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 34, ص11جالنوير : ن اية,  (5)

 .68-61ص
 .10, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (6)
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واألمير (4)واألمير جاا (3)واألمير شيخو (2)واألمير بيب ا (1)فرك  الواير منتئاألمراح بالتلعة, 
حات  الحتا  وغيرهم من األمراح بمماليك م وأتوا إل  الحريق ونالوا عن خيول م ومنعوا  قبال 

 .(5)العامة من الن  
أمر الواير منتئ والي عدة وانتشار في أكثر من مكان,  ولما استمر الحريق أيام

, تن موتتييدهم وس (7), بالتبو عل  الحرافيش(6)ألمير عالح الدين علّي بن الكورانيا التاهرة
ن ب م الناس عند وقوا الحريق, فتتبع م وقبو علي م في اللي  من بيوت م ومن من  خوفاً 

, ومن افتراحات األمنية الوقائية التي اتخذت في هذا (8)السكئ من م الحوانيت, حت  خلت
حضارهم الحريق  . (9)أيضًا, عدم السما  بإقامة ال رباح داخ  التاهرة وتتبع م وا 

افتراحات األمنية التي قام ب ا والي التاهرة في الع د المملوكي أغالق كذلئ فإن من 
أبوا  المدينة في أيام اللتن, وكان هذا األمر لل أثره في الحد من الصراعات داخ  المدينة, 

 .(10)وبالتالي تتلي  فرص حدوث الحرائق التي تتاامن مل هذه الصراعات

                                                           
منتئ بن عبد اهلل, سيف الدين اليوسلي الناصر : أمير كان في خدمة الناصر محمد بن الواير منتئ: هو  (1)

وصرف عن ا وأعيد إلي ا بعد  م,3141ه/148عام  الواارة بمصرولي , ثم واستتر حاتبا بدمشق, قالوون
فسافر  م3151ه/155عام وأفرج عنل  م,3153ه/151عام  بافسكندريةثم قبو عليل وستن  ,أربعين يوما
عام  ومات في داره بمصر م,3151ه/159عام وولي حل   ,ثم استتر في نيابة جرابلس ,إل  صلد

 .315-311, ص6الدرر الكامنة, ج ابن حتر العستالني:م؛ 3115ه/116
, تول  النيابة بعد قتلل المظلر سيف الدين نائ  السلجنة بالديار المصريةبيب ا: هو بيب ا رروس األمير  (2)

 .111ص, 30ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, ج م؛3141ه/148حاتي عام 
حاتي, وتول  نيابة جرابلس  ملئ المظلرعند السلجان ال وكان متدماألمير سيف الدين الناصر  شيخو: هو  (3)

 .315-314ص, 36ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, ج م؛3153ه/153عام 
ألمير سيف الدين أمير متلس اشت ر ذكره في أيام الصالأ إسماعي  ابن الناصر محمد ولم يا  جاا: ا (4)

ابن شاكر  ؛الستة األمراح الذين ل م المشورةأميرا إل  أن خلل الكام  بن شعبان وأقيم المظلر حاتي وكان أحد 
 .315-314ص, 36الكتبي: فوات الوفيات, ج

 .338, ص4المتريا : السلوئ, ج (5)
م, واستمر ب ا حت  عام 3148ه/149: تول  و ية التاهرة عام عالح الدين علّي بن الكوراني (6)

 .168, 69, ص4المتريا : السلوئ, جم؛ 3161ه/164
  .411, ص3؛ مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, جسللة الناس وأراذل م هم :حرافيشال (7)
 .60, ص1, جالمواعظالمتريا :  (8)
 .339, ص4المتريا : السلوئ, ج (9)
 .316, ص33؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج1, ص 1ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (10)
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النظام واألخالق ومحاربة ال ش والمنكر, ولع  من أهم الوظائف التي تعم  عل  فرو 
هي وظيلة المحتس  الذ  كانت توك  إليل الكثير من الم ام التي يلرو من خالل ا شروج 
الوقاية والسالمة في شوارا وجرقات وأسواق المدن المصرية والشامية, والتي تعم  عل  الحد 

أ  معيتات في ا قد تؤد  لعرقلة  من الحرائق, ومن هذه الم ام مراقبة األسواق والجرقات ومنل
, كما كان يتوم بمراقبة أصحا  الحرف (1)الحركة خاصة في أوقات وقوا األخجار مث  الحرائق

المختللة وخاصة الحرف التي تشك  خجورة ويمكن أن تؤد  إل  حرائق مث  الخبااين واللرانين 
, ومن م امل (2)ر بشك  أساسيوالشوائين والجباخين وغيرهم من الحرفيين الذين يستخدمون النا

أيضًا مراقبة أه  الذمة خشية اتصال م بالمسيحيين األوروبيين وافتعا  الحرائق   سيما في ع د 
, لذلئ كان المحتس  يحاو  تجبيق النصوص والتوانين الخاصة ب م من الاام م با  (3)المماليئ

 .(4)معين وغيره من التوانين التي تمنل تجاول م عل  المسلمين
 :التحصينات العسكرية

اهتمت األجراف المتحاربة ببناح التحصينات العسكرية, التي تحمي ا من هتمات العدو, لما 
كان من الشائل في الحرو  والمعارئ استخدام المواد النارية الحارقة, فتد كان لتلئ التحصينات 

عدات من خجر الحرائق, العسكرية أهمية كبيرة في حماية الناس والمدن والحصون والتالا والم
وسنعجي هنا نماذج لتلئ التحصينات ونوضأ دورها في الحد من الحرائق, بافضافة إل  كيلية 

 حماية التحصينات والمعدات نلس ا من الحرق.
كانت األسوار الخارتية المحيجة بالمدن هي خج الدفاا األو  عن المدينة من هتمات 

لتي ا المعدات ال تومية للخصوم, فعند عدم وتود سور حو  العدو التخريبية, ومن النيران التي ت
المدينة, أو يكون السور ضعيلًا   يحمي المدينة يستجيل الخصوم دخو  المدينة وحرق ا 

م( عندما است   البيانجيون ضعف أسوار مدينة 961ه/153ون ب ا, وهو ما حدث عام )
م( 969ه/158وكذلئ فعلوا بمنجاكية عام ), (5)حل , ودخلوا المدينة وحرقوا الكثير من مباني ا
 .(6)بسب  إهما  أهل ا تتوية السور الخاص بالمدينة

                                                           
 .13؛ حالق, حسان: الحضارة افسالمية, ص31الرتبة, صالشيار : ن اية  (1)
 .15؛ حالق, حسان: الحضارة افسالمية, ص11, 19, 14, 11, 13الشيار : ن اية الرتبة, ص (2)
, 3؛ البصرو : تاريخ, ج181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (3)

 . 86ية, ص؛ حالق, حسان: الحضارة افسالم88ص
 .301الشيار : ن اية الرتبة, ص (4)
 . 83, ص3؛ ابن العديم: ابدة الحل , ج340, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (5)
 .18؛ أبو اللداح: اليواقيت, ص94, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (6)
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كما أن عدم وتود أسوار  حو  المدن وما يحيج ب ا كان يس   عل  الخصوم التيام بمعما  
التخري  والحرق وهو ما حدث كثيرًا في امن الدراسة, وعل  سبي  المثا  مدينة دمشق التي 

لحصار وهتمات الصليبيين مرارًا وتكرارًا, إ  أن م مل ذلئ لم يستجيعوا دخول ا والتيام تعرضت 
بمعما  التخري  والحرق ب ا, لتحصن المدفاعين عن ا داخ  أسوار المدينة, وتمكن م من صدهم 

, بينما عل  العكس من ذلئ نتد أن المناجق المحيجة بدمشق قد (1)من خلف تلئ األسوار
ر من أعما  الحرق والتخري  من الصليبيين وغيرهم لعدم وتود سور يحمي تلئ تعرضت للكثي

 .(2)المنجتة ويمكن المدفاعين عن ا من التحصن خللل
ولع  أبرا مثا  عل  أهمية السور في حماية المدينة من الحريق, هو قيام شاور بحرق 

من الخصوم, ولكنل (, وعل  الرغم من أن الحرق هنا ليس 3368ه/564مدينة اللسجاج عام )
من صاح  المدينة الذ  كان ي دف من حرق المدينة إل  عدم تمكين الصليبيين من ا ستلادة 

 .(3)من ا واتخاذها قاعدة ل م لشن ال تمات عل  التاهرة
الكثير من واستعم  فيل وقد حاو  شاور إقامة سور حو  اللسجاج قب  حرق المدينة, 

, لكنل لم يستجل وحلر من ورائل خندقاً  ",إ  وعم  فيل من المصريين أحدفلم يبق " الناس
, لذلئ عندما تول  صال  الدين (4)استكما  السور قب  وصو  الصليبيين, فممر بحرق اللسجاج

امام األمور بمصر, فجن ألهمية إقامة سور لحماية اللسجاج وك  ما حو  التاهرة من الحرق 
ببناح سور عظيم يحيج باللسجاج  (5)اح الدين قراقوشوالتخري  عل  يد األعداح, فممر األمير ب 

                                                           
اريخ ؛ الذهبي: ت383-380, ص3؛ ابن التالنسي: تاريخ, ج310-311تاريخ, صالصور , وليم:  (1)

, موس , تيسير: غاوات ا فرنج, 301؛ الحرير , سيد: األخبار السنية, ص31-31, ص11افسالم, ج
 .311ص

؛ ابن العديم: ابدة 134-131, ص30ابن األثير: الكام , ج ؛189, 115تاريخ, صالصور , وليم:  (2)
؛ 14, ص41افسالم, ج؛ الذهبي: تاريخ 110, ص3؛ أبو اللداح: المختصر, ج111-113, ص3الحل , ج

 .18, ص6ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج
, 1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج305, ص1؛ أبوشامة: الروضتين, ج31, ص30: الكام , جاألثيرابن  (3)

 .191ص
 .196, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (4)
كان خادم صال  الدين وقي  خادم أسد  ,أبو سعيد قراقوش بن عبد اهلل األسد : هو ب اح الدين قراقوش (5)

امام التصر ثم  و هولما أستت  صال  الدين بالديار المصرية  ,الدين شيركوه عم السلجان صال  الدين فمعتتل
 ,واعتمد في تدبير أحوال ا عليل وكان صاح  همة عالية ,نا  عنل مدة بالديار المصرية وفوو أمورها إليل

بالتاهرة ومصر وما بين ما وبن  قلعة التب  وبن  التناجر التي بالتياة عل  وهو الذ  بن  السور المحيج 
 .91-93, ص4ابن خلكان: وفيات ا عيان, جم؛ 3103ه/591, وتوف  بالتاهرة عام جريق األهرام
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فيل إل  أن مات  تارياً  ولم يا  العم , ألف ذراا وثالثمائة ينتسعة وعشر , بلغ جولل (1)والتاهرة
 .(2)صال  الدين

كما وأن ضعف األسوار وعدم وتودها كان سببًا لدخو  المدن وحرق ا, فتوة األسوار 
المدن من الصمود في وتل الصليبيين وصد هتمات م ألقص  ومناعت ا قد مكنت العديد من 

عدة حت   مدة ممكنة, ومن ذلئ صمود مدينة جرابلس أمام حصار الصليبيين وهتمات م سنوات
, وصمود مدينة صور حت  ستجت عام (3)م(3309ه/501ستجت عام )

م , وكذلئ صمود مدينة عستالن نصف قرن من الامان أمام هتمات (4)م(3314ه/538)
 .(5)م( بعد حصار دام أكثر من خمسة أش ر3351ه/548المتكررة علي ا, حت  ستجت عام )

كما تعد التالا هي الحصن الحصين داخ  المدن, ورخر مالذ لحماية المتاتلين وعامة 
الناس, بما تتميا بل من قوة البناح وارتلاا األسوار مما يتعل ا صعبة المنا , فتعم  عل  

خل ا من الممتلكات واألموا , فعندما اقتحم البيانجيون مدينة حل  وحرقوها حماية ما يوتد بدا
م(, نتت التلعة وما في ا من الممتلكات واألموا  من الحرق, لعدم قدرة 961ه/153عام )

 .(6)البيانجيين عل  اقتحام ا
كما قامت قلعتا دمشق وحل  بدور م م وكبير في صد العدوان الم ولي عل  بالد الشام, 

(, وتخري  3160ه/658بالرغم من ستوج كلتا التلعتين في هتوم الم و  بتيادة هو كو عام )و 
وحرق ما بداخ  قلعة حل  من األموا  والمساكن والذخائر واآل ت الحربية, إ  أن ا صمدت 

, كما لم تستسلم قلعة دمشق إ  بعد احف قوات ضخمة إلي ا (7)مدة جويلة بعد ستوج المدينة
 .(8)من حوائج ا وهدم بعو

                                                           
 .35, ص40؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج94التاويني: رثار البالد, ص (1)
 .143ص, 5, جتاريخابن خلدون: ؛ 35, ص40الذهبي: تاريخ افسالم, ج (2)
 .11ص ,13جالنوير : ن اية, ؛ 83, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (3)
, الذهبي: تاريخ افسالم, 130, ص3: المختصر, جأبو اللداح؛ 119-118, ص9ابن األثير: الكام , ج (4)
 .101, ص15ج
 .308-301خبار السنية, ص؛ الحرير , سيد: األ311-313تاريخ, صالصور , وليم:  (5)
, 16؛ الذهبي: تاريخ افسالم, ج114, ص1؛ ابن األثير: الكام , ج343, ص34ابن التوا : المنتظم, ج (6)

 .1ص
  .31, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (7)
 . 531, ص3؛ المتريا : السلوئ, ج399, ص1؛ ابن الورد : تاريخ, ج314ص ,3ج : ذي ,اليونيني (8)
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م(, نتاها 3199ه/699وحصاره عام ) لكن صمود قلعة دمشق في وتل هتمات غااان
من الحرق والتخري  الذ  تعرضت لل المدينة في تلئ ال تمة, حيث تحصن ب ا األمير 

ومن معل, وصمدوا وصبروا عل  الحصار ولم يسلموا التلعة, ب  عملوا عل  حماية  (1)أرتواش
 .(2)ختراق حت  سلمت من أيدي م وانسح  الم و  من المدينةالتلعة من أ  ا

ومن األدوات التي كانت تستخدم في المعارئ لحماية المعدات العسكرية من الحريق وغيره 
الستائر, وهي عبارة عن تدران من الخش  أو الحبا  المتدولة, يحتمي وراحها المدافعون عن 

ق األسوار لمنل متذوفات المنتنيق النارية من الحصن أو سوره, وتوضل هذه التدران إما فو 
الوصو  إل  داخ  التلعة المحاصرة, أو أمام مرابو المنتنيتات لحمايت ا من الس ام النارية 

ومواد أخر   (4)وتبل  بالخ  والش  (3)والتذائف الحترية, وت ج  هذه الستائر بالتلود واللبود
 .(5)ن قذائف النلجلوقاية األبراج والدبابات الخشبية والسلن م

كما كان هنائ نوا رخر من الستائر يستعم  لحماية الرتا  الذين يتومون بتر المنتنيق, 
المتابلة, وكانت تلئ الستائر تعم  عل  إبعاد تلئ النار والحتارة  من حتارة ونيران المنتنيتات

عن الرتا , حيث كانت تصنل من خش  السنديان والصنوبر المصلأ بالحديد ويتم تثبيت ا  
بالمسامير, وتوضل عليل شبكة محشوة بالصوف أو التبن, ثم ت لف ب شاح من التلد مدهون 

                                                           
, تول  نيابة قلعة دمشق في ع د دمشق قلعة نائ  المنصور  سنتر الدين علم األمير : هوأرتواش (1)

م, وصان 3193 ه/690نيابة التلعة مرة أخر  عام  هالمنصور قالوون, ثم عالل األشرف قالوون, ثم عاد وو 
, 8الصلد : الوافي, جم؛ 3101ه/103قلعة دمشق وقالا الشام من الم و  في هتمة غااان, وتوف  عام 

 .110ص
ابن الورد : تاريخ, ؛ 86-85, ص51, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 414, ص3: المختصر, جأبو اللداح (2)
المتريا : ؛ 414ص, 5ابن خلدون: تاريخ, ج؛ 9-8, ص34؛ ابن كثير: البداية والن اية, ج140ص, 1ج

 .114-111ص, 1السلوئ, ج
 .91, ص34اللبود: تمل لبد أو لبدة وهو ك  شعر أو صوف يتلبد؛ األاهر : ت ذي  الل ة, ج (3)
ملأ معدني بلور  التركي , حامو الجعم لونل أبيو, ومنل أارق أو بنلستي, يتكون من كبريتات الش :  (4)

؛ مختار, أحمد لتلودويستعم  في الصباغة وحلظ ا األلمنيوم والبوتاسيوم يذو  في الماح, وينص ر بالحرارة,
 .3351, 1ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, ج

؛ أبو المعالي: 318, ص1؛ األصل اني: البرق الشامي, ج39-38للمايد انظر الجرسوسي: التبصرة, ص (5)
النوير : ؛ 95, ص1: ذي , جاليونيني؛ 343؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص316مضمار الحتائق, ص

؛ 144, ص6؛ المتريا : السلوئ, ج351, ص1التلتشند : صبأ األعش , ج؛ 313, ص10ن اية, ج
 .118عثمان, مرفت: التحصينات, ص
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بالنار, ثم توضل تلئ  قويست  ب ا ستية تيدة كي   يحتر باألدوية التي تمنل النار من الحريق 
 .(1)الستائر في األماكن التي يراد حمايت ا

كما كان يتم حماية المنتنيتات بالستائر لمنل وصو  الس ام والتذائف النارية ل ا, وقد 
, واستخدم ا أيضًا في (2)م(3381ه/519استخدم ا صال  الدين في حصاره مدينة رمد عام )

, كما استخدم ا الظاهر بيبرس في حصار صلد عام (3) م(3384ه/580ر الكرئ عام )حصا
م(, عندما نت  المنتنيتات من دمشق وبانياس وعتلون ونصب ا حو  صلد ثم 3165ه/664)

عام  (5), وعندما حاصر السلجان سيف الدين قالوون حصن المرق (4)نص  الستائر
, وفي عام (6)ت وعم  الستائر ل ام( قام عسكره بنص  المنتنيتا3185ه/684)
كافة  م( قام األشرف خلي  بن قالوون بنص  اثنين وتسعين منتنيتًا من األنواا3193ه/690)

 .(7)مل الستائر حو  مدينة عكا, استعدادًا  قتحام ا وتحريرها من يد الصليبيين
ال تومية, حيث ومن المعدات العسكرية التي كان يتم حمايت ا من الحريق األبراج الخشبية 

تعددت جرق حمايت ا من الحريق, فكانت توضل ستائر أمام األبراج لتحمي ا من التذائف 
جلاح أ  نار تص  إل  البرج (8)النارية , أو يتم تكليف عدد من المتاتلين بالوقوف أعل  البرج وا 

والتلد المشبل , أو عن جريق تحصين األبراج نلس ا بالحديد, وت جيت ا بالجين (9)بالماح والخ 
 .(10)بالخ  واألدوية التي تمنل النار

                                                           
 .39الجرسوسي: التبصرة, ص (1)
 .316أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص (2)
 .105, ص1أبو شامة: الروضتين, ج (3)
 .81, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (4)
: هو حصن منيل يتل عل  تب  عل  ساح  البحر المتوسج في بالد الشام, ويبعد عن المرق  حصن (5)

 .644, ص1دريسي: ناهة المشتاق, جاف؛ أميا  ثمانيةجرسوس 
 .644 ص   1 ج  اآلفاق اختراق في المشتاق ناهة

 .95ص ,1ج : ذي ,اليونيني (6)
 .315, ص13النوير : ن اية, ج (7)
 .48, ص1؛ المتريا : اتعاظ الحنلا, ج351, ص1األعش , جالتلتشند : صبأ  (8)
 .309, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (9)
, 4أبو شامة: الروضتين, ج ؛310؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص393ابن األثير: الكام , ص (10)

 .115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص313ص
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م(, 3333ه/505فعندما حاو  الصليبيون اقتحام مدينة صور عن جريق األبراج عام )
, كما قام عدد من المتاتلين بإجلاح أ  حريق يشتع  في (1)استخدموا الستائر لحماية األبراج

المكللين بافجلاح برمي م باألوساخ, حت  , لكن المسلمين استخدموا الحيلة, فش لوا (2)األبراج
 .(3)تمكنوا من حرق األبراج

, ك  برج من ا خشبية ضخمةثالثة أبراج م( 3389ه/585كما صنل الصليبيون عام )
وغشوها بالتلود والخ  والجين واألدوية التي تمنل  المتاتلة,بك  جبتة مملوحة خمس جبتات, 

دور كبير في صمود األبراج في وتل ضربات المسلمين وكان لتلئ الحماية  إحراق ا, النار من
المستمرة علي ا بالنلج والنار, حت  يمس المسلمون من الني  من ا لتوة تحصين ا وقدرت ا عل  
مكافحة النيران, لكن في ن اية األمر استجاا شا  دمشتي من صنل خلجة حارقة قوية  تمكنت 

 .(4)من التضاح عل  تحصينات األبراج وحرقت ا
(, صنعوا دبابة ضخمة, يدخ  3390ه/586وعندما حاو  الصليبيون اقتحام عكا عام )

تحت ا التنود, ول ا عتالت تتحرئ ب ا, كما ألبسوها صلائأ الحديد لوقايت ا من النار, ومع ا 
كبش ينجأ بل السور, وهذا الكبش م لف بالحديد ثم بالنحاس حت    تص  إليل النار, ورغم 

, فتام الصليبيون بصناعة دبابة أكبر وأكثر (5)سلمون حرق الدبابة والكبشذلئ استجاا الم
تحصينًا لحمايت ا من نيران المسلمين, تلئ الدبابة مصنوعة من أربل جبتات من الخش  ثم 
الرصاص ثم الحديد ثم النحاس, فاستعص  حرق ا عل  المسلمين, لكن م استجاعوا ذلئ بعد أن 

 .(6)ج لياًل ن ارًا حت  احترقتظلوا يرمون ا بالنار والنل
وبعد ك  تلئ المحاو ت من الصليبيين في تحصين معدات م ال تومية  ضد الحرق, ونتا  
المسلمين في الت ل  علي ا وحرق أبرات م ودبابت م, لتم الصليبيون إل  فكرة تديدة يحمون ب ا 
أنلس م ومعدات م من نيران المسلمين, فتاموا بعم  ت  من الترا  مستجي  الشك , يصلل ابو 

ثم نتلوه  م يالً  ورفعوه كثيباً  من الترا  مستجيالً  أقاموا قدام خيام م صو  عكا تالً شامة: " 
                                                           

 .48, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (1)
 .48, ص1المصدر نلسل, ج (2)
 . 344, ص9ابن األثير: الكام , ج (3)
, 4أبو شامة: الروضتين, ج ؛310؛ ابن شداد: النوادر السلجانية, ص391-393ابن األثير: الكام , ص (4)

 .115؛ ابن كثير: البداية والن اية, ص313ص
, 3ج يمي: األنس التلي ,؛ العل118؛ مت و : ذي  ,ص341-340ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (5)

   . 168ص
   . 156, ص4؛ أبو شامة: الروضتين, ج361ابن شداد: النوادر السلجانية, ص (6)
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وحولوه وكانوا يتلون وراحه ويحولون إل  قدامل ترابل ويرفعون إل  قر  البلد رقابل ف م من خللل 
 من النكايات محتوبون يشبون ويذبون ويدبرون الحر  الابون والت  المتحو  إل  البلد قد أعيا

و  يص  إل  دفعل ا قتدار حت  صار من المدينة عل     تعم  فيل النارعل  أه  التلد 
" وهكذا فان تلئ الجريتة نصف غلوة س م ورمي بك  تمر ورتم فما يايد في ك  يوم إ  قربا

من التحصين كانت األصع  عل  المسلمين, ولم يستجيعوا الت ل  علي ا, مما أد  لستوج 
 .(1)ئالمدينة بعد ذل

بافضافة إل  حماية المعدات التي تستخدم في البر, فتد كان يتم أيضًا حماية المراك  
الحربية من الحريق, حيث كانت تستخدم لحرق تلئ المراك  أنواا خاصة من النلج, يتم 
صناعت ا من مركبات عدة من ا التجران والكبريت والشحم ويتم ماج تلئ المكونات وغلي ا حت  

ترس  عل  الماح باتتاه المراك  فتمشي النار عل  الماح و  تنجلي حت  تص   تشتع , ثم
 .(2)المراك  وتحرق ا بشك  كام 

ولوقاية تلئ المراك  من الحريق فتد كان يتم تعليق التلود واللبود المبللة بالخ  والماح 
وج بالورق أو حو  المرك  لدفل أذ  النلج, وقد يحتاجون لذلئ بالجين المخل والش  والنجرون

 .(4)المعتون بالخ  نظرًا لمتاومة هذه المواد للع  النلج (3)النجرون أو الخجمي
كما لم يتتصر األمر عل  حماية المعدات فتج فتد كان هنائ من الملبوسات والمواد التي 
تحمي اللرسان والخيو  من الحريق, حيث كان يتم ت جية تسم الخي  بالكام  با  مجلي بمواد 

حرق فال تصلل حرارة النيران, ويلبس اللارس درعًا وسرواً  وقلنسوة تميع م من الخيش ضد ال
المبجن باللبود المشبل بمادة غير قابلة لالشتعا  فال تؤثر فيل النار, وكان يتم استخدام ذلئ 
الا  عل  اللارس والخي  في المعارئ, حيث يدخ  اللارس بلرسل داخ  تموا األعداح حاماًل 

ن والنلوج المشتعلة ليضرم النيران في أمتعة ومالبس األعداح فيحرق م و  يتمثر هو, فيد  النيرا
 .(5)في قلو  األعداح رع  ليس بعده رع ,  وياداد تمثير ذلئ األسلو  عندما يتم ا قتحام ليالً 

 

                                                           
 .153, ص4الروضتين, ج (1)
 .39الجرسوسي: التبصرة, ص (2)
, 3مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة العربية المعاصرة, جنبات اهر  من اللصيلة الخبااية, : خجميال (3)

 .661ص
 .341بركات, وفيق: فن الحر  البحرية, ص (4)
 .11الجرسوسي: التبصرة, ص (5)
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 .مكافحة الحرائق: ثانياً 
تمتي في المرحلة التالية لإلتراحات الوقائية, مرحلة مكافحة الحريق أثناح حدوثل والتدرة  

عل  إجلائل, والسيجرة عليل قب  انتشاره في أماكن اخر , وذلئ عن جريق فئات متعددة من 
 المتتمل, تتوم بتلئ الم مة ك  حس  جريتتل وجبيعة عملل. 

 :المشاركون في عمليات اإلطفاء
المشاركة في عملية افجلاح تمتي من رأس الدولة ) الملوئ والسالجين( إل  عامة كانت  

إل   رالشع , أما عن دور الملوئ والسالجين فتد كانت م مت م تنحصر في إعجاح األوام
الواراح واألمراح لمتابعة عمليات افجلاح والمشاركة في ا, فنتد أحمد بن جولون عند دخولل 

م(, يتابل الحريق الواقل عند كنيسة مريم, وما أحدثل من أضرار 811ه/164مدينة دمشق عام )
 . (1)في الممتلكات, ويممر بصرف تعويضات مباشرة للمتضررين

م(, وانتشر بسرعة يحرق 945ه/114وعندما حدث حريق كبير في اللسجاج عام ) 
مر بإعجاح ك  البيوت واألسواق, قام كافور افخشيد  بتشتيل الناس عل  إجلاح الحريق, فم

 .(2)فكان تملة ما صرف عل  الماح أربعة عشر ألف دينارمن يمتي بترة ماح درهمًا, 
م( أثناح حصاره حصن بيت 3319ه/515وكما فع  كافور فع  صال  الدين عام ) 

األحاان ومحاولتل اقتحامل, عندما شتل الناس عل  تل  المياه من أت  إجلاح النيران المشتعلة 
ماح, وذلئ لكي  (3)حصن بيت األحاان, وأعج  دينارًا لك  من تاح بتربةفي نتو  سور 

شعا  النار في ا من تديد  . (4)يستجيل توسيل وتعميق النتو  وحشوها باألخشا  وا 
واهتم الناصر محمد بن قالوون اهتمامًا شديدًا بمتابعة متريات الحرائق في التاهرة عام  

واألوامر لألمراح  تخاذ التدابير الالامة لوقف تلئ م(, وكان يصدر التعليمات 3113ه/113)
الحرائق, حيث أشتد غضبل عل  العامة عندما علم بتيام م بحرق عدد من الكنائس في أنحاح 

                                                           
؛ ابن كثير: 48, ص10الذهبي: تاريخ افسالم, ج ؛156, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (1)

 .46؛ ص33البداية والن اية, ج
 .103ابن ت ر  برد : مورد, ص (2)
مختار, أحمد ورخرون: معتم الل ة , تان  واحد يستعم  لحلظ السوائ وعاح من تلد يخرا من : هي قربة (3)

 .3191, 1العربية المعاصرة, ج
؛ أبو شامة: الروضتين, 18؛ أبو المعالي: مضمار الحتائق, ص319, ص1األصل اني: البرق الشامي, ج (4)
 .11, ص1ج
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, وعندما أشع  النصار  النار في بعو (1)مصر, وأمر بمعاقبة ك  من يتوم بمث  تلئ األعما 
المماليئ بالناو  ومكافحة الحرائق المشتعلة, خاصة أحياح التاهرة في العام نلسل, أمر األمراح و 

, كما تابل التحتيتات التارية بالبحث عن (2)بعد أن صعد إل  أعل  التصر وهالل منظر الحرائق
 .(3)المتسببين بالحريق, وأمر بتجبيق عتوبات متعددة عل  من قاموا بتلئ الحرائق

ي أحداث حريق بو ق الكبير عام كما تابل السلجان األشرف سيف الدين إينا  العالئ 
م(, ونا  بنلسل لمتابعة عمليات افجلاح والسيجرة عل  الحريق, حيث وتد 3458ه/861)

 .(4)تميل األمراح والمماليئ في مكان الحريق
ثم يمتي دور األمراح في مكافحة الحرائق, حيث كان ل م دور م م ومؤثر, ومن م أسد  

م(, 3364ه/559الذ  قام بمت ودات كبيرة في إجلاح حريق بمدينة دمشق عام ) الدين شيركوه
, كما ساهم أيضًا هو ومن معل عند دخول م مصر عام (5)لمنل وصو  النار إل  التامل األمو 

 .(6)م( في إجلاح الحرائق المشتعلة في اللسجاج بعد حرق ا عل  يد شاور3369ه/564)
م(, ن و نائ  رئيس البلد بمن معل, 3319ه/515) وعندما احترقت أسواق حل  عام 

 .(7)والتماعة المرتبون لحراسة األسواق, وأخذوا الستائين ليجلئوا الحريق المشتع  في األسواق
وكان دور األمراح ملحوظًا بشك  كبير في العصر المملوكي, فبمترد حدوث حريق في  

أصحا  الم ن ويتومون بمعما  افجلاح, المدينة كان األمراح ينالون بمن مع م من المماليئ و 
وكلما ااد حتم الحريق ااد عدد األمراح والمماليئ الذين يعملون في افجلاح, حت  إنل كان من 

 .(8)الممكن استنلار كافة األمراح والمماليئ في الحرائق الكبر 
م(, وانتشر الحريق في 3181ه/683فعندما وقل حريق كبير بمدينة دمشق عام ) 

واق سارا نائ  السلجان األمير حسام الدين  تين والوالي وعدد كبير من األمراح والمماليئ األس

                                                           
, 9ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ ابن 19, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (1)

 .65-64ص
 .64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
, 9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج41, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 35, ص11النوير : ن اية, ج (3)

 .68ص
 .311, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (4)
 .148؛ ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (5)
 .115, ص18النوير : ن اية, ج (6)
 .118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
 .66-64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (8)
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إل  الناو  لمكان الحريق والتيام بعمليات افجلاح والسيجرة عل  الحريق للحيلولة دون انتشارها 
, مما دفل الناس إل  الدعاح لنائ  السلجان عل  مت وده في إخماد (1)في باقي األسواق

 .(2)حريقال
م(, كانت اس امات األمراح والمماليئ 3113ه/113وعندما وقل حريق التاهرة عام ) 

هي األكبر عل  افجالق, حيث اشترئ في مكافحة تلئ الحرائق ك  األمراح ومماليك م, وكان 
ممن اشترئ األمير اقسنتر شاد العمائر حيث كان مسئوً  عن عمليات هدم وعا  الحريق, كما 

وعم  , (3)  السلجان ومعل ك  األمراح في عمليات افجلاح, ومن م األمير بكتمرشارئ نائ
وعدت م أربعة وعشرون أميرًا بمنلس م في جلي الحريق ومع م سائر أمراح  (4)مراح األلوفأ

 ونالتر  من مماليك ا وتجلئ ونمخذي مسائر األمراح وه  ورؤ , (6)والعشراوات  (5)الجبلخاناه
 عل  نت النائ   (7)األمير بكتمر واألمير أرغونم, وأشرف الوح  بمخلاف  سونديو  مالنار بمنلس 

                                                           
, 31, جوالن اية البدايةابن كثير: ؛ 1, ص 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (1)

 .  100ص
 .60, ص1ج , ذي ,اليونيني (2)
وهو أو  من تنت   محمد بن قالوون, بكتمر المنصور  كان من أكابر األمراح في دولة الناصربكتمر: هو  (3)

أمره أن يتوتل  م3111ه/111, وفي عام م عظم قدره إل  أن صار أمير سال من التندية إل  الجبلخاناة ث
وأمر باعتتالل فحبس بافسكندرية ثم أفرج عنل وستن  ,إل  صلد نائبا فتوقف وقا  أريد أن أعرف ذنبي ف ض 

 .36, ص1ابن حتر العستالني: الدرر الكامنة, جم؛ 3118ه/118عام بالتلعة ست سنين إل  أن مات في 
كي, وعادة ما يكون من بين م أصحا  المناص  أمراح األلوف: هم أعل  جبتات األمراح في التيش المملو  (4)

ولل التتدمة عل  ألف فارس ممن دونل من التيادية في الدولة, وعدة ك  أمير من م مائة فارس عل  األق , 
 .34, ص4التلتشند : صبأ ا عش , ج؛ األمراح

ك  من م في التيش أربعين فارًسا, وقد ااد بعض م  , ويتودالجبتة الثانية من األمراح : همأمراح الجبلخاناة (5)
عل  ذلئ إل  سبعين وثمانين حس  إقجاعل, غير أنل   يت  عن أربعين في أية حا , وليس ألمراح الجبلخاناة 
عدد معّين؛ إذ يتوا أن ينتص عددهم بتلريق إمرة الجبلخاناة إل  إمرتي عشرين أو أربل عشرات, ومن أمراح 

 .35, ص4التلتشند : صبأ ا عش , ج؛ في الدولة الثانية من أصحا  الوظائفن الرتبة الجبلخاناة تكو 
هم أمراح العشرينات والعشرات, فنصي  ك  من م في و , األمراحالجبتة الثالثة من  : همتواأمراح العشرا (6)

الحرو  عشرة فوارس أو عشرون فارًسا, وهذه الجبتة لم يكن ل ا ضابج لعدد أمرائ ا, ب  تايد وتنتص شمن ا 
التلتشند : ؛ في ذلئ شمن جبتة إمرة جبلخاناة, ومن هذه الجبتة ُيعّين ص ار الو ة في األقاليم والبلدان المختللة

 .35, ص4عش , جصبأ ا 
, لناصر محمد ولم يا  معل في خدمتلرباه مل ولده او  قالوون هو أرغون الدوادار اشتراه المنصور :أرغون (7)

فسار سيرة حسنة إل  ال اية وكان يخلص الناس م, 3131ه/131عام و ه نيابة السلجنة بالديار المصرية  حت 
ه/ 116وفي عام  م,3139ه/139عام خلف السلجان لما حج و  ,من شدائد يريد الناصر أن ينال ا ب م
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, كما قام عدد من األمراح بمتابعة (2)من مكان ا لكي   يصل ا الحريق (1)الحواص  السلجانية
والي  (3)األمير علم الدين سنتر الخاانالكشف عن المتسببين بالحريق والتبو علي م, ومن م 

 .(4) التاهرة
م( تمكن نائ  السلجان تنكا ومعل عدد من 3140ه/140وخال  حريق دمشق عام ) 

أمراح األلوف وبمشاركة الكثير من الناس بالسيجرة عل  الحريق ومنعل من الوصو  إل  التامل 
األمو  بعد أن أحرق عددًا من األسواق حو  التامل واحترقت أيضًا المنارة الشرقية بالتامل, إ  

 .(5)م فجلاح الحريق نتَّت باقي التامل من الحريقأن سرعة ناول 
األمير عالح الدين علي بن م( قام والي التاهرة 3150ه/153وفي حريق التاهرة عام ) 
إل  مكان الحريق والعم  عل  إجلائل, لكن الحريق كان كبيرًا بسب  ال واح  بالناو  الكوراني

الشديد والدور المتالصتة, مما استدع  ناو  عدد كبير من األمراح بمن مع م من المماليئ في 
 ,واستمرت النار يومين وليلتين وتميل األمراح وقوف حت  خف الل  محاولة إجلاح النار, 

وب م من التع  ما    ,مراح مل الوالي ومض  بتيت م إل  بيوت مفوك  بالحريق بعو األ
أقام مدة ش ر   يكاد ينام  فتد شديدًا تداً اهرة في مدة الحريق تعبًا تع  والي الت, كما يوصف
كثرة الحرائق المنتشرة في أنحاح التاهرة, كما قام األمراح بالتبو عل  الكثير من أوباش بسب  
 .(6)في عمليات ال دم وافجلاح المساعدة دمواتوا ليدُ يّ وقُ العامة 
م( حضر نائ  3153ه/151وعندما وقل حريق كبير في السوق الكبير بدمشق عام ) 

السلجان وأمر بجلي النار, فشرا الناس في إجلاح الحريق وكان مع م الوالي والتاضي الشافعي 

                                                                                                                                                                     

ابن حتر  م؛3113ه/113عام وكانت وفاتل بحل  في , قبو عليل واعتتلل ثم أخرتل لنيابة حل م 3116
 .438-431, ص3العستالني: الدرر الكامنة, ج

ن مث  المالبس الحواص  السلجانية: هي عبارة عن بيوت يتم في ا تخاين المتعلتات الخاصة بالسلجا (1)
والممكو ت والمشروبات والملروشات وا سلحة وغيرها الكثير؛ للمايد عن محتويات الحواص  السلجانية 

 .31-8, ص4التلتشند : صبأ ا عش , ج
 .65-64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
المعروف بالخاان األشرفي كان من المماليئ المنصورية فلم يا   سنتر السرور علم الدين سنتر الخاان:  (3)

ابن حتر العستالني:  م, ؛3114ه/114م حت  عام 3131ه/131عام والي التاهرة  أصبأيترق  إل  أن 
 .110-139, ص1الدرر الكامنة, ج

 .43, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (5)
 .339-338, ص4المتريا : السلوئ, ج (6)
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ذه  إليل نائ  م( 3155ه/156, وفي حريق سوق التجانيين بدمشق عام )(1)والحتا 
 .(2)جليت حت  في إخماده وجليل المتجوعوناتت د , و   والتضاةاالسلجنة والحت

م( دخ  إليل األمراح 3168ه/169وعندما وقل حريق بالدور السلجانية بالتلعة عام ) 
م( واحترق فيل 3118ه/180, وعندما وقل حريق خارج با  اويلة بالتاهرة عام )(3)وأخمدوه

واألمير دمرداش األحمد  واألمير ت ر   (4)األمير بركة التوبانياق رك  إليل الكثير من األسو 
, وفي حريق (7)وجلوه بمنلس م ومماليك م (6)واألمير أيتمش البتاسي حات  الحتا  (5)برمش

م(, نا  إليل عدد من 3186ه/188عدد من البيوت بالتر  من قنجرة الحات  بالتاهرة عام )
 .(8)هاألمراح وأجلمو 

واألمير فارس  (9)م( قام ك  من األمير يشبئ الخااندار3198ه/800وفي عام ) 
حات  الحتا  ومن مع م من المماليئ بإجلاح الحريق الواقل بدار التلا  خارج با  اويلة 

                                                           
 .119ص, 34, جوالن اية البدايةابن كثير:  (1)
 .151ص, 34, جوالن اية البداية (2)
 .15, ص1, ق3: بدائل الاهور, جإياس؛ ابن 131, ص4المتريا : السلوئ, ج (3)
م, ثم أصبأ ناظر األوقاف 3111ه/119: من األمراح الكبار, تول  أمير متلس عام بركة التوباني (4)

ابن ت ر  م؛ 3180ه/181الحكمية, ودخ  في صراا مل األمير برقوق عل  السلجل انت ت بحبسل ومتتلل عام 
 .101, 365, 360, ص33برد : النتوم الااهرة, ج

, 5المتريا : السلوئ, جم, ثم تولي نيابة غاة؛ 3118ه/119ت ر  برمش: أصبأ حات  الحتا  عام  (5)
 .51, 11ص

, ثم كان هو متدم العساكر وصار عنده متربا ,كان ممن قام مل برقوق في ابتداح أمرتل: أيتمش البتاسي (6)
الموت  السلجان برقوقلما حضر و  ,كبيراقرره أميرا و  ,لتتا  يلب ا الناصر  لما خرج عليل برقوقالتي ت اها 

 .359, ص4ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ أوصاه عل  ولده
؛ ابن ت ر  برد : 161, ص3ال مر, ج إنباح؛ ابن حتر العستالني: 45, ص5المتريا : السلوئ, ج (7)

 .366, ص33النتوم الااهرة, ج
 .384, ص5المتريا : السلوئ, ج (8)
م؛ 3400ه/801: من كبار األمراح في ع د السلجان فرج بن برقوق, وأصبأ دوادارًا عام الخاانداريشبئ  (9)

 .11, ص6المتريا : السلوئ, ج
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الحات  بإجلاح  (2), كما قام األمير فارس حات  الحتا  واألمير تمرب ا المنتكي(1)بالتاهرة
 .(3) م(3198ه/803الصالحية عام ) حريق كبير خلف المدرسة

م( 3441ه/853وعندما احترق التان  ال ربي من ستف قبة الصخرة المشرفة عام ) 
م( قام والي التاهرة 3450ه/854. وفي عام )(4)الحريق وتمكنوا من ذلئ حاتتمل الناس فجلا

النحاس, فجليت وغيره من الناس بإجلاح النار المشتعلة في البيوت التي بتوار بيت أبي خير 
 .(5)بعد ت د كبير

م(, انتشرت النار بشك  كبير تحرق في 3458ه/861وفي حريق بو ق الكبير عام ) 
تميل ا تتاهات بسب  شدة الريا , فتام حات  الحتا  وغيره من األمراح واألعيان والكثير 

عل  الحريق, لكن من الناس بمت ودات كبيرة في افجلاح وال دم من أت  إجلاح النار والسيجرة 
 شيئاً  الحريق ااداد وانتشر في أماكن أخر  كثيرة, فنا  تميل أمراح الدولة بمماليك م وحواشي م

واألمر   ياداد إ  شدة إل  أن صار الذ  حضر من الناس ألت  جل  النار  بعد شيح
حريق واستمر األمراح واألعيان يشاهدون ال, كالمتلرج من عظم النار والعتا عن إخمادها

وأما الحريق العظيم فال يستترئ أحد أن  ,ويجلئون ما قدروا عليل من أجراف المواضل المنلردة
, واستمر الحريق لليوم التالي والتميل يحاو  إجلاحه, ولم يتربل لعظمل ب  يشاهدونل من بعد

ال دم ينتحوا في السيجرة عليل إ  بعد أن سكنت الريا , فاتت د التميل في عمليات افجلاح و 
 .(6)في النار الموتودة ببعو األماكن

والحات  م( حاو  نائ  السلجان 3419ه/884وعندما احترق التامل األمو  عام ) 
قجل الحريق عن التامل لكن م لم يستجيعوا واحترقت  واألتابكي وسائر أركان الدولة والمعمارية
م( حضر نائ  السلجان 3496ه/901, وفي عام )(7)أتااح من التامل واألسواق المحيجة بل

 , (8)بدمشق حوانيت األخصاصيينبنلسل وقجل الحريق الواقل في 

                                                           
 .436, ص5المتريا : السلوئ, ج (1)
: من كبار األمراح في ع د السلجان فرج بن برقوق وأبنل, تول  عدة مناص  بمصر والشام, تمرب ا المنتكي (2)

 .186, 165, ص5المتريا : السلوئ, جم؛ 3196ه/198راح األلوف في عام وأصبأ من أم
 .419, ص5, جالمصدر نلسل (3)
 .  91, ص1العليمي: األنس التلي , ج (4)
 .430, ص35ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (5)
 .311-310, ص36, جالمصدر نلسل (6)
 .88البصرو : تاريخ, ص (7)
 .  396المصدر نلسل, ص (8)
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كما كان ألصحا  الم ن دور م م في إجلاح الكثير من الحرائق, ويمتي عل  رأس م  
الستائين, الذين هم مصادر الماح مادة افجلاح األول  في أكثر الحرائق, حيث كانوا يتلبون 

, وقد ذكرت المصادر تاًحا من م ام م في (1)الخلتان إل  داخ  المدنالمياه من األن ار و 
عام  والتاهرة بمصر  ةالو  (2)العصر اللاجمي, عندما أمر الواير المممون بن البجائحي

لاام الستائين عرفاح بإحضارم( 3311ه/531)  دعت مت  بحضورهم بالتاهرة من م المتعيشين وا 
 عما ال, كما ألام بعض م بالبتاح لياًل عند با  المعونة مل بعو ون اراً  ليالً  إلي م الحاتة

بمدوات ال دم, ويبدو أن ال دف من استدعائ م في أ  وقت بافضافة لبتائ م مل العما  لياًل من 
 .(3)أت  أن يكونوا عل  استعداد تام للخروج فجلاح أ  حريق يتل بالتاهرة في أسرا وقت ممكن

ر في العصر المملوكي اثني عشر ألف ستاح عل  حد قو  ولتد بلغ عددهم في مص 
, وكانوا يحملون الماح عل  التما  والب ا  والحمير وعل  أكتاف م, ويحضرونل (4)ابن بجوجة

 .(5)إل  ستين ألف دكان معدة للستي بالتاهرة
وقد كان ل م دور م م في توفير كميات كبيرة من المياه فجلاح الحرائق المشتعلة في  

ماكن أل المدارس والحمامات واآلبارم(, حيث قاموا بنت  المياه من 3113ه/113التاهرة عام )
, كما شارئ تميل الستائين الموتودين في التاهرة بإجلاح الحرائق المشتعلة في أنحاح (6)الحرائق
عدة, حيث قاموا بتل  الماح عل  التما   م( والتي استمرت أيام3150ه/153نة عام )المدي

 . (7)من با  اويلة إل  منجتة البندقانيين مكان الحريق الكبير
, كما (8)وفي بالد الشام فتد تواتد الستاؤون في دمشق, وكانوا يستون بالتامل األمو  

 .(9)م(3319ه/515أسواق مدينة حل  عام )تواتدوا بمدينة حل , وشاركوا في إجلاح حريق 

                                                           
 .331الشيار : ن اية الرتبة, ص (1)
المممون بن البجائحي: واير في العصر اللاجمي, بداح حياتل فتيرًا, حت  استعملل األفض  أمير التيوش,  (2)

فتتدم عنده وتميا, حت  وص  إل  الواارة, وتآمر عل  قت  اآلمر اللاجمي, فتبو عليل اآلمر وقتلل عام 
 .551, ص39النبالح, جالذهبي: سير أعالم م؛ 3315ه/539

 .300, ص1المتريا : المواعظ, ج (3)
 .51, ص3تحلة النظار, ج (4)
 .11البلو : تاج الملرق, ص (5)
 .65, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
 .338, ص4المتريا : السلوئ, ج (7)
  .398ص ,49 ج ,دمشق مدينة تاريخابن عساكر:  (8)
 .54, ص1؛ أبو شامة: الروضتين, ج118, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (9)



445 
 

ومن أصحا  الم ن األخر  الذين كان ل م دور م م تدًا في السيجرة عل  الحرائق,  
النتارون والتصارون وال دادون والحتارون والعما , حيث ينحصر دورهم في التيام بمعما  

ئ عدد من النتارين ال دم لبعو المباني لتجل الجريق عل  الحريق ووقف انتشاره, وقد شار 
م(, 3181ه/683والحتارين بمعما  ال دم لتجل الجريق عل  الحريق الكبير في دمشق عام )

 .(1)حيث نتحوا في السيجرة عل  الحريق ومنل انتشاره إل  أماكن اخر 
في هدم الكثير من الدور في مدينة التاهرة  البنائين والنتارينكما شارئ عدد كبير من  
م(, ب دف السيجرة عل  الحريق, وقاموا أيضًا ب دم ستة عشر دارًا لكي 3113ه/113عام )

 .(2)يتمكن األمراح من نت  الحواص  السلجانية إل  مكان رمن بعيد عن الحريق
 :طرق اإلطفاء

عن جريق غمر مكان  تعددت جرق افجلاح والسيجرة عل  الحريق, فمن ا ما كان 
الحريق بالماح, أو عن جريق محاصرة مكان الحريق بال دم والتدمير لوقف انتشار الحريق إل  
أماكن أخر  وعالل عن الوصو  إلي ا, كما أن األمجار ساهمت في بعو األحيان في إجلاح 

 بعو الحرائق.
سيجرة عليل في ومن الواضأ أن افجلاح بالماح كان أفض  وسيلة فخماد الحريق وال 

ذلئ الوقت, ويبدو تليًا أنل استخدم في إجلاح أغل  الحرائق, لكن المصادر ذكرت بعو 
الحرائق التي وضحت في ا كيلية إجلاح الحريق بالماح, ومن ا إجلاح حريق كبير باللسجاج عام 

م(, عن جريق تل  كميات كبيرة من الماح عن جريق الترار واستخدام ا في 945ه/114)
 .(3)ة افجلاحعملي

وعندما أشع  الصليبيون النار في األحجا  التي وضع ا المسلمون في الخندق عند  
م(, قام المسلمون بتل  الماح عليل فجلئت, فعاد الصليبيون 3390ه/581أرسوف عام )

بشك  كبير وحاو  المسلمون إجلاحها  تووضعوا شحومًا عل  األحجا  ثم أشعلوها, فاشتعل
 . (4)م يستجيعوابالماح لكن م ل

كما تم استخدام المياه بشك  كبير في عمليات إجلاح حريق التاهرة عام  
م(, حت  أصبحت بعو المناجق أشبل بالبحر لكثرة المياه الموتودة ب ا, 3113ه/113)

                                                           
 .59, ص13النوير : ن اية, ج (1)
 .65-64, ص9؛ ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج40, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .103ابن ت ر  برد : مورد, ص (3)
 .111, ص18النوير : ن اية, ج (4)
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وتناولوا الماح بالتر  من الستائين بحيث صار من با  اويلة إل  حارة الروم "ويصل ا المتريا  
 .(1)"بحراً 

م( تم تل  كميات كبيرة من المياه من ناحية با  اويلة 3150ه/153وفي عام ) 
, ويصف ابن كثير جريتة إجلاح سوق التجانين بدمشق عام (2)فجلاح الحريق داخ  التاهرة

 املة والدخان صاعد والناس يجلون اوقد رأيتل من ال د والنار كما هي عم(" 3155ه/156)
 .(3)"  تخمد لكن هدمت التدران وخربت المساكن وانتت  السكان بالماح الكثير ال مر والنار

كما أن في بعو الحرائق كان يتم خلج الماح بالخ  لإلجلاح, وذلئ لعدم قدرة الماح  
عل  إجلاح النيران المشتعلة بسب  المواد النلجية, خاصة تلئ التي تستخدم في المعارئ 

ة فجلاح الحريق المشتع  في أحد أبرات م أثناح والحرو , حيث استخدم الصليبيون تلئ الجريت
 .(4)م(3333ه/505حصار مدينة صور عام )

كما كان لألمجار دور في إجلاح بعو الحرائق, وذلئ أنل عندما حرق الم و  تامل  
م(, كان ناو  األمجار بشك  كثيف سببًا في إجلاح الحريق المشتع  3160ه/658حل  عام )

األمجار الحرائق ال ائلة في التبا  ما بين جرابلس وبيروت, والتي , كما أجلمت (5)بالتامل
 .(6)م(3156ه/151استمرت ثالثة أيام عام )

ومن الجرق المستخدمة للسيجرة عل  الحرائق  عا  األماكن المحترقة عن السليمة لكي  
ماكن   يمتد الحريق إلي ا, وكانت تتم عملية العا  عن جريق هدم وتخري  بعو الدور واأل

لكي تشك  سدًا في وتل الحريق, و  يتد ما يلت مل فيتوقف, وقد استخدمت تلئ الجريتة في 
م( عندما تم السيجرة عل  حريق كبير بمدينة دمشق 3181ه/683عدد من الحرائق من ا عام )

 .(7)ب دم بعو الدور وقجل الجريق عل  النار
خشية م(, 3113ه/113عام  ) كما تعرضت العديد من الدور لل دم في حريق التاهرة 

, فكان يتم هدم بعو الدور من أسلل ا والنار  ا وسريان ا في تميل دور التاهرةبمن تعلق النار 

                                                           
 .40ص, 1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .338, ص4, جالمصدر نلسل (2)
 .151ص, 34, جوالن اية البداية (3)
 .309, ص3ابن التالنسي: تاريخ, ج (4)
 . 35, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (5)
 .119, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج156ص, 34, جوالن اية ابن كثير: البداية (6)
 .59, ص13ن اية, جالنوير :  (7)
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, (2)م(3150ه/153, واستخدم هذا األسلو  أيضًا في حريق التاهرة عام )(1)تحرق في ستوف ا
 .(3)م(3458ه/861وحريق بو ق الكبير عام )

 :المتسببين بالحريقالتحقيق واكتشاف 
كما اهتم السالجين واألمراح بالتحتيق في أسبا  الحرائق, ومعرفة الحرائق الواقعة في 
مناجت م, فنتد أن والي الشرجة يستعلم متتددات و ياتل عن أ  حريق كبير عن جريق نوابل 

الصبا ( في األحياح والحارات, ثم تكت  مل أمور الدولة األخر  في كتا  تامل يدع  )ورقة 
 .(4)وتتدم إل  السلجان في التصر, فيممر السلجان بممره في هذا الشمن

م(, تم التوص  إل  أن 3164ه/661فعندما انتشر حريق في بعو أحياح التاهرة عام )
بتمل النصار  والي ود, النصار  والي ود هم سب  تلئ الحرائق, فعلم الظاهر بيبرس بذلئ وأمر 

في التلعة,  الكثير م هذه األمور التي تلسخ ع دهم وأمر بإحراق م, فتمل من م يعلوأنكر 
وأحضرت األحجا  والحللاح, وأمر بإلتائ م في النار, فالذوا بعلوه وسملوا المن علي م, فشلل 

, عل  أن يلتاموا باألموا  التي احترقت, وأن يحملوا إل  بيت الما  خمسين بعو األمراح في م
والتاموا أ  يعودوا إل  شيح من المنكرات, و  يخرتوا عما فمفرج عن م السلجان, دينار, ألف 
 .(5)رت  عل  أه  الذمة وأجلتواتهو م

كما كان للتحتيتات دور كبير في توقف الحرائق الملتعلة من النصار  عام 
م(, حيث لوحظ في البداية أن الحرائق ملتعلة لوتود فتائ  نلجية في مكان 3113ه/113)

, (6)الحريق, كما أن ك  الحرائق كانت تبدأ من أعل  الدور حيث ترم  اللتائ  عل  األسجأ
بافضافة للتبو عل  ثالثة من النصار  وعل  أيدي م رثار المواد النلجية, حيث قام األمراح 
بالتحتيق مع م بممر من السلجان, فاعترف اثنان من المتبوو علي م أن م أحرقوا عدة أماكن, 

, بينما أنكر (7)فوا عل  عدد رخر مع م يتوم بمعما  الحرق داخ  المدينة وفي األريافواعتر 

                                                           
 .65, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 40, ص1المتريا : السلوئ, ج (1)
 .339-338, ص4المتريا : السلوئ, ج (2)
 .311, ص36ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج (3)
 .168, ص1؛ المتريا : المواعظ, ج63, ص4التلتشند : صبأ األعش , ج (4)
؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات, 31, ص49, جسالم؛ الذهبي: تاريخ اف119, ص3ج : ذي ,اليونيني (5)
 .15, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج150, ص 3ج
 .61, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 43, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
, 9لنتوم الااهرة, جابن ت ر  برد : ا؛ 43, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 35, ص11جالنوير : ن اية,  (7)

 .68ص
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, فاستخدم (1)الثالث, فممر السلجان أن يتوم بالتحتيق معل األمير سيف الدين الدمر أمير تاندار
معل أسلو  الت ديد والتخويف, حت  أقر واعترف عل  عدد من الرهبان وكبار النصار  الذين 

, فتم التبو عل  عدد كبير من م ومعاقبت م بعد (2)بالما  الالام ةتلئ األعما  التخريبيمولوا 
, حيث تم التبو عل  أربعة عشر (3)التحتيق مع م واعتراف م بما هو منسو  إلي م من الت م

, واعترف بعو (4)من م ةا أربعوعملت حلرة كبيرة بشارا الصليبة وأحرق في راهبًا بدير الب  , 
عل  راه  بدير الخندق أنل كان ينلق الما  في عم  النلج للحريق ومعل المتبوو علي م 

, وهكذا كان للتحتيتات دور م م في معرفة المتسببين في الحوادث (5)أربعة فمخذوا وسمروا
 وتجبيق العتوبة المناسبة علي م.

م( تم التبو 3140ه/140وخال  حريق األسواق حو  التامل األمو  بدمشق عام )
عل  أحد المشتبل ب م في افتعا  الحريق, وبالتحتيق معل اعترف وأقر عل  تماعة من 

, فتم التبو علي م وبالتحتيق مع م بحضور التضاة (6)النصار  قامت بتموي  تلئ الحرائق
دما قهما اسمل ميالني واآلخر اسمل عاار أحدن يراهبونائ  السلجان تنكا, اعترفوا بمساعدت م 

عل  التيام بافتعا  حرائق بعدة أماكن بدمشق, وخاصة حو  التامل األمو   من التسجنجينية
ب دف حرقل وافضرار بل, فتم معاقبت م بمصادرة أموال م وتسمير أحد عشر رتاًل من م 

, وتظ ر هنا أهمية السرعة في معرفة المتسببين في الحريق والتبو علي م, مما أد  (7)وقتل م
 لحرائق وحماية المناجق األخر  في دمشق من الحريق.لتوقف ا

 
                                                           

الذ  يستمذن السلجان في دخو  األمراح للخدمة, ويدخ  أمام م إل  افيوان, ويشترئ مل هو  :أمير تاندار (1)
, وهو الذ  ُينّلذ أوامر الدوادار في تتديم البريد, وُيساعده في عملل جائلة من البردارية والركابية والخااندارية

السلجان بشمن تعاير فرد من األفراد أو قتلل, وُيشرف بعد إشارة حات  الحتا  كذلئ عل  الاردخاناة, وهو 
الستن الخاص باألمراح الذين ي ض  علي م السلجان, ويجوف أمير تاندار بموك  السلجان عند سلره, ف و 

 .13-10, ص4عش , جالتلتشند : صبأ األ؛ بمثابة رئيس أمن السلجان
 .35, ص11جالنوير : ن اية,  (2)
ابن ؛ 41, ص1؛ المتريا : السلوئ, ج161, ص1ابن الورد : تاريخ, ج؛ 35ص, 11جالنوير : ن اية,  (3)

 .61, ص9ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج
 .68, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 41, ص1المتريا : السلوئ, ج (4)
 .11, ص9ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 45, ص1المتريا : السلوئ, ج (5)
 .181, ص1المتريا : السلوئ, ج (6)
, 3؛ البصرو : تاريخ, ج181, ص1المتريا : السلوئ, ج؛ 386ص, 34ابن كثير: البداية والن اية, ج (7)
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 معالجة آثار الحرائق.: ثالثاً  
والمرحلة الثالثة هي مرحلة معالتة األضرار الناتتة عن تلئ الحرائق, وهي مرحلة  

يتاد أماكن  مكانيات ا في تتديم التعويضات المناسبة للمتضررين, وا  تعتمد عل  قدرة الدولة وا 
عادة إعمار ما دمرتل الحرائق.بديلة ل م حت    يتم إاالل الضرر وا 

 :التعويضات وتوفير أماكن مؤقتة للمتضررين 
تعد التعويضات المباشرة للمتضررين إحد  الجرائق التي قام ب ا الحكام لمعالتة رثار  

الحرائق, ليتمكن المتضررون من تعويو خسارت م في الممتلكات الخاصة ب م, فعندما حدث 
م(, أمر أحمد بن جولون بصرف تعويضات فورية 811ه/164مشق عام )حريق في د

للمتضررين, حيث قام بصرف سبعين ألف دينار من مالل لك  من احترق لل شيح, فتم صرف 
 .(1)األموا  وتبت  من الما  أربعة عشر ألف دينار فرقت عل  فتراح المدينة

ت م إل  أماكن أخر  مؤقتة كما أنل من الجبيعي أن ينتت  من حرقت مناال م وحواني 
لحين إعادة بناح تلئ األماكن, لكن المصادر لم تشر إل  ذلئ األمر إ  قلياًل, ومن ا في عام 

م( عندما وقل حريق كبير بدمشق أحرق الكثير من األسوق, فتم توايل تلئ 3181ه/ 683)
مين حت  عاد األسواق في أماكن بديلة لحين إعادة بناح ما حرق, األمر الذ  است رق عا

أصحا  الحوانيت إل  أسواق م, وقد تم نت  سوق تتار تيرون ال  با  دار الخش , 
 .(2)أن تكام  البنيان وعادوا أخر  إل أماكن إل  والاتاتيين إل  حمام الصحن, والذهبيين 

 :أعادة إعمار ما دمرته الحرائق 
اهتم الكثير من الحكام بإعادة إعمار ما دمرتل الحرائق, خاصة عندما تتوفر في الدولة  

افمكانيات المادية والبشرية الالامة لذلئ, فنتد خمارويل بن أحمد بن جولون يوك  م مة عمارة 
تامل عمرو بن العاص باللسجاج إل  أحمد بن محمد العتيلي, بعد احتراق تاح منل في عام 

, وأنلق فيل ستة ر ف وأربعمائة في العام نلسل فمعيد عل  ما كان عليلم(, 888ه/115)
 .(3)دينار, وكت  اسم خمارويل في دائر الرواق الذ  عليل اللو  األخضر

                                                           
؛ ابن كثير: 48, ص10افسالم, جالذهبي: تاريخ  ؛156, ص3ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق, ج (1)

 .46؛ ص33البداية والن اية, ج
 . 8, ص 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف (2)
 .196, ص3السيوجي: حسن المحاضرة, ج؛ 31, ص4المتريا : المواعظ, ج (3)
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م(, قام سيف الدولة 961ه/153وبعد حرق تامل حل  عل  يد البيانجيين عام ) 
مول  سيف الدولة  ترميم باقي التامل  (1)الحمداني بترميم بعو ما حرق, ثم استكم  قرغوية

 .(2)م(964ه/154وأضاف إليل بعو افنشاحات التديدة في عام )
م( أعيد بناح سوق التاهرة بعد أن تعرضت لحريق في العام 911ه/161وفي عام ) 

 .(3)نلسل
وقام العايا اللاجمي بتتديد بناح األسجو  اللاجمي بمراك  وسلن كبيرة بعد احتراقل  

م(, حيث أصبأ األسجو  تاهاًا لم اتمة البيانجيين, لكن العايا توفي 996ه/186عام )في 
 .(4)أثناح سيره إل  الشام في مدينة بلبيس

م(, احترقت ك  محاسن 3069ه/463وعندما تعرو التامل األمو  للحريق عام ) 
اللسيلساح, التامل وافبداعات اللنية الموتودة بل, وصارت أرضل ترابًا بعد أن كانت من 

عماره إل  امن جوي , حت  شرا السالتتة في ترميم أتااح منل, ثم  واحتاتت إعادة ترميمل وا 
م(, ثم أعيد فتأ المشاهد األربعة 3131ه/630عام ) في امن العاد  أبي بكر بن أيو بلج 

 .(5)في التامل امن نور الدين محمود
بناح تامل حل  بعد ما  م( قام نور الدين محمود بإعادة3369ه/564وفي عام ) 

تعرو للحريق عل  يد افسماعيلية, واتت د في عمارتل, وأحضر لل أعمدة تديدة, وااد في 
, كما قام بإعادة بناح األسواق المحروقة (6)مساحتل, فمصبأ التامل عل  أحسن ما يكون

 .(7)المتاورة للتامل, ورمم سور المدينة وااد فيل
م(, تول  أسد الدين شيركوه 3369ه/564ور عام )وبعد حريق اللسجاج عل  يد شا 

الواارة بعد متت  شاور, وذه  إل  اللسجاج ورأ  ما نا  ب ا من خرا  وحرق, والتت  أهل ا 

                                                           
قرغوية: غالم سيف الدولة الحمداني, ت ل  عل  حل  بعد موت سيده سيف الدولة, وقام بتت  أبو فراس  (1)
 .416ص ,33ج ,دمشق مدينة تاريخم؛ ابن عساكر: 968ه/151لحمداني عام ا
 . 31, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (2)
 .319, ص3المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (3)
 .141, ص1المتريا : المواعظ, ج (4)
 .499ص, 1: سمج النتوم, ج؛ المكي118, 98, 91, ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (5)
 . 34, ص3عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج (6)
 . 153, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
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عادة بنائ ا, ووعدهم  وشكوا لل فتر حال م وخرا  مناال م, فشتع م عل  العودة إل  مناال م وا 
 .(1)بالدعم والحماية

توليل الواارة في محاولة تنشيج حركة العمران باللسجاج, كما شرا صال  الدين منذ  
, وأقام سورًا ليحيج باللسجاج والتاهرة (2)م(3311ه/568فتدد تامل عمرو بن العاص عام )

, وهو ما  حظل ابن تبير عند ايارة (3)معًا, مما عاد بافيتا  عل  ايادة العمران بالمدينة
الذ  نش  في ا بمربعة عشر عامًا, حيث  حظ م(, أ  بعد الحريق 3381ه/518مصر عام )

وتود مباٍن تديدة في اللسجاج مل بتاح أثر الحريق في بعو المناجق, ويصف ذلئ بتولل: " 
الحادث ب ا وقت اللتنة عند اتساخ دولة  حراقثل افأحد  الذ  اوبمدينة مصر رثار من الخر 

ان ب ا متص  وهي مدينة مستتد والبني ناآلوأكثرها  ةوخمسمائربل وستين أالعبيديين وذلئ سنة 
 .(4)"ثار التديمة حول ا وعل  متربة من ا ظاهرة تد  عل  عظم اختجاج ا فيما سلفكبيرة واآل
م( قام نور الدين محمود بعمارة تامل داريا وتعلل وسج البلد, 3369ه/565وفي عام ) 

ين بتتديد بناح مدرسة , وقام صال  الد(5)بعد أن أحرقل الصليبيون امن متير الدين ربق
 .(6)م(3314ه/510الكالسة المتاورة للتامل األمو  بدمشق, بعد تعرض ا لحريق في عام )

م( بعمارة عدة أماكن 3131ه/609وقام الملئ الظاهر غياث الدين غاا  في عام ) 
تلعة بتلعة حل  بعد تعرض ا للحرق في العام نلسل, حيث أعاد بناح الاردخاناه ومتام إبراهيم بال

 .(7)وتدد في التلعة وسماها دار الشخوص لكثرة ما كان في ا من اخارف
م( تدد متاهد الدين محمد ابن األمير غرس الدين قليج 3154ه/651وفي عام ) 

م( أيام الملئ الصالأ 3144ه/641النور  تامل ترا  بدمشق بعدما تعرو للحريق عام )
 .(8)عماد الدين إسماعي 

                                                           
 .101, ص1المتريا : اتعاظ الحنلا, ج (1)
 .115, ص18النوير : ن اية, ج (2)
 .143ص, 5, جتاريخابن خلدون: ؛ 35, ص40الذهبي: تاريخ افسالم, ج (3)
 .54ابن تبير: رحلة, ص (4)
 .116؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص111, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (5)
 .344.؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص140, ص3النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (6)
 .33, ص3؛ عا الدين الحلبي: األعالق الخجيرة, ج450, ص3ابن العديم: ابدة الحل , ج (7)
 .111؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص119, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (8)
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م( أمر 3148ه/646المنارة الشرقية في التامل األمو  بدمشق عام )وعندما احترقت  
, حيث ظلت خرابًا ثمانية أش ر وثالثة عشر (1)الملئ الصالأ نتم الدين بإعادت ا كما كانت

 .(2)يومًا حت  تمت عمارت ا, وقد تول  ذلئ الش ا  الرشيد الصالحي نائ  المملكة
م( احترق تاح من تامل 3160ه/658ام )وخال  ال تمة الم ولية عل  مدينة حل  ع 

حل , وبعد خروت م من المدينة تم عمارة بعو الحوائج واألستف في التامل من تبرعات أحد 
 .(3)التائمين عل  أمر التامل

بدمشق,  محيي الدين ابن النحاس ناظر التاملم( أشرف 3181ه/ 683وفي عام ) 
وغيرها األساكلة, والمرتانيين, و ين, يميين, والاتات, والخواتاللبادين, والكتبيينعل  عمارة أسواق 

مما احترق في العام نلسل, وقد اهتم اهتمامًا كبيرًا بعمارة تلئ األسواق حت  عادت أحسن مما 
, كما تم تتديد قيساريتين بدمشق بعد حريق (4)كانت عليل بعد عامين من الشروا في البناح

 .(5) م(3118ه/118سوق اللرايين في عام )
م( احترقت الكنيسة المعلتة بالتاهرة, فتام النصار  بعمارت ا 3119ه/110وفي عام ) 
التاضي تال  الدين التاويني قاضي الديار المصرية في الدولة بعد أن أذن ل م  (6)من تديد
 .(7)الناصرية
, كانت قد احترقت في ن حانوتاً ين وخمسيمائتوقام الناصر محمد بن قالوون بعمارة  
 . (8)م(3115ه/115عام )حماة 

 اوبعد ما تعرضت المنارة الشرقية في التامل األمو  إل  أضرار تسيمة نتيتة احتراق  
رها فنتضت تد" ,م(, شرا نائ  السلجان بنتو المنارة وتتديد بنائ ا3140ه/140عام )

لر , وحاألروإل   أوتار الرواق التبلي, ونتو التدار التبلي والتدار الشرقي األربعة إل  حد
لم  نيانا تليالً ة واحدة, وبنيت المنارة ببنوبني ذلئ ل ,ما بين التدران في وسج المنارة عدة قامات

                                                           
 .131, ص3؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج315؛ ص31ابن كثير: البداية والن اية, ج (1)
 .131, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (2)
  .35, ص3خجيرة, جعا الدين الحلبي: األعالق ال (3)
 . 8, ص 53, جسالمالذهبي: تاريخ اف؛ 60, ص1ج , ذي ,اليونيني (4)
 .131الذهبي: من ذيو  العبر, ص (5)
 .316, ص9ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر؛ 111, ص11النوير : ن اية, ج (6)
 .316, ص9ال مر, ج إنباح: العستالني ابن حتر (7)
 .100, ص1ابن الورد : تاريخ, ج (8)
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, كما قام نائ  السلجان بإعادة إعمار األسواق التي (1)"منل و  أوثق يبن من امن الوليد أت 
األموا  المصادرة احترقت بتوار التامل, وكان يتم الصرف عل  إعمار المنارة واألسواق من 

 .(2)من النصار  المتسببين في الحريق وكانت مليون درهم
م( وحرق م الكثير من 3165ه/161وبعد هتوم التبارصة عل  افسكندرية عام ) 

بترميم  صال  الدين خلي  بن عرام األماكن أصدر األمير يلب ا أمرًا إل  نائ  افسكندرية األمير
صال  ما احترق خال  ال توم , وصدر مرسوم بمسئ النصار  في مصر والشام وأخذ ربل (3)وا 

 .(4)أموال م لعمارة ما خر  من افسكندرية
وقام الناس بعمارة األسواق واألماكن خارج با  اويلة بالتاهرة, وعادت كما كانت بعد  

 .(5)م(3118ه/180في عام ) اأن ظلت خرابًا لمدة عام من احتراق 
بترميم تسر قلعة حل   كمشب ا الحمو  نائ  حل م( قام 3190ه/191وفي عام ) 

,  كما تم إعادة بناح (6)بعد احتراقل عل  يد مماليئ منجاش عندما حاصروا التلعة في العام نلسل
 .(7) م(3191ه/194بعو أتااح التامل األمو  بدمشق بعد حريتل في عام )

ام بعدما تعرضت دمشق إل  الحريق في هتمة تيمورلنئ عل  المدينة ع 
م(, احترقت أغل  المدينة وأصبحت خرابًا, حت  أن سكان ا لم يستجيعوا العيش 3400ه/801)

الناس خارت ا وسكنوا هنائ وصاروا ينتلون ما عساه يوتد   بنبداخل ا لكثرة الحرق والتدمير, و 
ويعمرون خارج أسوار المدينة, حت  أصبحت دمشق من الداخ  بالمدينة من األحتار ونحوها 

, واستول  كثير من الناس عل  األوقاف خارج المدينة, فرفل األمر للسلجان الذ  أمر (8)خالية

                                                           
 .61, ص3ابن فض  اهلل العمر : مسالئ ا بصار, ج (1)
 .181, ص1المتريا : السلوئ, ج (2)
 .184, ص4؛ المتريا : السلوئ, ج538, ص5ابن خلدون: تاريخ, ج (3)
وقد رفو ابن كثير ذلئ الترار وقا  لنائ  السلجان بدمشق أن هذا   يسوغ شرعًا, و  يتوا أخذ أموا   (4)

ابن كثير: البداية, النصار  ب ير حق, وحاو  النائ  مراتعة السلجان, لكنل رفو وأخذ األموا  من النصار ؛ 
 . 135, ص34ج
 .366, ص33وم الااهرة, ج؛ ابن ت ر  برد : النت45, ص5المتريا : السلوئ, ج (5)
 . 31, ص31ابن ت ر  برد : النتوم الااهرة, ج؛ 191, ص5المتريا : السلوئ, ج (6)
 .93البصرو : تاريخ, ص (7)
 .15ص, 6المتريا : السلوئ, ج (8)
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م( بمنل البناح خارج المدينة, ومن بن  في الخارج سوف يخر  بناحه, 3403ه/804في عام )
 .(1)فعاد الناس للبناح داخ  المدينة

دينة التي وقد استمرت عمارة مدينة دمشق سنين عدة حت  عادت بعو معالم الم 
م( بعمارة تسر الا بية, 804/3403احترقت, حيث قام التاضي شمس الدين األخنائي عام )

, (2)والسوق والحوانيت عل  تانبي التسر, كما قام بعمارة التيسارية عند التسر وسكن ا التتار
, (3)م(3401ه/805وقام األمير شيخ نائ  السلجان بالشام بعمارة دار السعادة, وأقام ب ا عام )

, (4)وفي العام نلسل تمت عمارة التاضي سعد الدين ابن غرا  تحت قلعة دمشق وسكن ا التتار
, وفي هذا العام (5)م( قام األمير شاهين الشتاعي بعمارة تامل التوبة3401ه/806وفي عام )

 .(6)أيضًا تمت عمارة أتااح من التامل األمو  واستمرت في العام الذ  يليل
م(, قام التاضي شمس 3431ه/810احترقت المدرسة التواية بدمشق عام )وعندما  

, ولما احترق التان  ال ربي من ستف قبة الصخرة المشرفة عام (7)الدين النابلسي بعمارت ا
 .(8)م( قام الظاهر تتمق بترميم التبة وعمر الستف بمحسن مما كان3441ه/853)

بعمارة المنارة  األشرف سيف الدين قايتبا م( أمر السلجان 3481ه/881وفي عام ) 
, كما تمت عمارة الصاغة التديدة بتان  (9)ال ربية بالتامل األمو  بدمشق من مالل الخاص

, كما وتمت عمارة تامل التواة خارج (10)م(3419ه/884التامل بعد أن تم حرق ا في عام )
با  اللراديس بدمشق عل  يد الحات  الكبير الشرفي يونس بعد احتراق أتااح منل في عام 

                                                           
؛ بدران, عبد 5, ص5ال مر, ج إنباحابن حتر العستالني: ؛ 160, ص4ابن قاضي ش بة: تاريخ, ج (1)

 .363األجال , صالتادر: منادمة 
 .111, ص4ابن قاضي ش بة: تاريخ, ج (2)
 .106, ص4؛ ابن قاضي ش بة: تاريخ, ج81ص, 6المتريا : السلوئ, ج (3)
 .135, ص4ابن قاضي ش بة: تاريخ, ج (4)
 .153, ص4المصدر نلسل, ج (5)
 .403, 159, ص4المصدر نلسل, ج (6)
 .111؛ بدران, عبد التادر: منادمة األجال , ص48, ص1النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس, ج (7)
 .  91, ص1العليمي: األنس التلي , ج (8)
 .  48صابن جولون: ملاك ة الخالن,  (9)
 .  49, صالمصدر نلسل (10)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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ه 934في عام ) ل, وتمت عمارة سوق الرصيف بدمشق بعد احتراق(1)م(3489ه/895)
 . (2)م(3508/

ن ومن بعدهم األمراح واألعيان وهكذا نالحظ الدور الكبير الذ  قام بل الملوئ والسالجي 
في عمارة األماكن المحترقة, مما ساهم في عودة الحياة الجبيعية لتلئ األماكن, والتي أثرت 

 بالتمكيد بشك  تيد عل  معيشة عامة الناس في مصر وبالد الشام. 

                                                           
 .  99ابن جولون: ملاك ة الخالن, ص (1)
 .  110, صالمصدر نلسل (2)
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 الخاتمة

-452)بتوفيــق مــن اهلل عــا وتــ  انت ــت هــذه الدراســة عــن الحرائــق فــي مصــر وبــالد الشــام 
( حريتــًا 292, بعــد أن تمــت دراســة وتحليــ  أربعمائــة وأربعــة وثالثــين )م( 5551-868/هـــ 349

عــدد مــن النتــائج  إلــ ممــا ورد فــي المصــادر التاريخيــة خــال  امــن الدراســة, وقــد وصــ  الباحــث 
 خال  الدراسة أهم ا:

اهتمــام المــؤرخين بــذكر الحرائــق التــي وقعــت فــي مصــر وبــالد الشــام, حيــث ذكــرت بــين  -5
األحداث السياسية التي تعج ب ا المصادر التاريخية, كما تم ذكرها كمحـداث منلصـلة إذا 
كان الحريـق كبيـرًا وذوا تـمثير, خاصـة وأن العديـد مـن المـؤرخين كـانوا شـ ود عيـان علـ  

 لدراسة.بعو الحرائق المذكورة في ا

حظيــت بعــو المــدن باهتمــام كبيــر مــن المــؤرخين فــي ذكــر الحرائــق التــي وقعــت ب ــا,  -4
حريق( عل  رأس تلئ المـدن, ويرتـل ذلـئ إلـ  تواتـد الكثيـر  515فكانت مدينة دمشق )

من المؤرخين في مدينة دمشق عل  مدار امن الدراسة, وما تتميا بل المدينة من كون ـا 
حريـق( بعـد ذلـئ 13للحكام واألمراح, ثـم تـمتي مدينـة التـاهرة ) أكبر المدن الشامية ومركااً 

وقــد كانــت أيضــًا مركــاًا للحكــم والتــادة واألمــراح فــي كــ  العصــور التــي شــملت ا الدراســة, 
بافضافة لوتود عـدد مـن المـؤرخين المميـاين ب ـا, خاصـة فـي العصـر المملـوكي ويـمتي 

 ر  مث  حل  وافسكندرية وغيرها.عل  رأس م المتريا , ثم تمتي بعدها منالة مدن أخ

حريــــق(, ذكرهــــا  35كشــــلت الدراســــة عــــن عــــدد كبيــــر مــــن الحرائــــق مت ولــــة الســــب  ) -9
, علـ  الـرغم مـن أن مالمؤرخون ضمن سردهم األحـداث اليوميـة التـي تتـل فـي متتمعـات 

بعو هذه الحرائق ذكرها مؤرخون عاصروها وكانوا ش ود عيان علي ا, لكن م لم ي تمـوا 
 اب ا. بذكر أسب

حريـق(,  949أظ رت الدراسة أن أغل  الحرائق معروفة السب  كانت تتم بشـك  متعمـد) -2
أ  إن ـــا مـــن صـــنل افنســـان نلســـل, ومـــا تـــاح نتيتـــة ظـــواهر جبيعيـــة أو نتيتـــة الخجـــم 

 وافهما  كان قلياًل تدًا.

رصدت الدراسة الكثير من الحرائق التي كانت بسب  الصـراعات الداخليـة؛ حيـث شـكلت  -5
فــات السياســية ومــا يعتب ــا مــن معــارئ وحــرو  ســببًا لعــدد كبيــر مــن الحرائــق, كمــا الخال

كانــت اللــتن الجائليــة ســببًا فــي حرائــق كبيــرة ومــدمرة, بافضــافة إلــ  أن انتشــار اللوضــ  
 واللساد كان من األسبا  التي أدت إل  نشو  العديد من الحرائق.
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كانـت سـببًا فـي الكثيـر مـن الحرائـق, أظ رت الدراسة أن الصـراعات مـل التـو  الخارتيـة  -6
ويمتي علـ  رأس تلـئ الصـراعات الصـراا افسـالمي الصـليبي الـذ  شـ د عمليـات حـرق 
متبادلة بين الجرفين كان أكثرها يست دف التحصينات والمعدات العسـكرية, كمـا أظ ـرت 
د همتيـة ال تمــات الم وليــة ومــا أحدثتـل مــن حرائــق م ولــة الت مـت مــدنًا بمكمل ــا فــي بــال

 الشام , بالرغم من قلة ال تمات الم ولية بالمتارنة مل ال تمات الصليبية.

ســـتلت الدراســـة عـــددًا كبيـــرًا مـــن المعـــالم العمرانيـــة التـــي تعرضـــت للتـــدمير أو األضـــرار   -1
نتيتــة الحرائــق, وكــان من ــا العديــد مــن المســاتد والكنــائس التــي يعــود الســب  فــي حــرق 

البيــوت الســكانية والمرافــق  بافضــافة الــي الكثيــر مــن الكثيــر من ــا إلــ  التعصــ  الــديني,
 لتدمير نتيتة الحرائق المشتعلة في المدن.ل التي تعرضتالعامة 

ـــق, وتضـــرر التجـــاا  -8 كشـــلت الدراســـة عـــن الخســـائر ا قتصـــادية الضـــخمة نتيتـــة الحرائ
الاراعي والصناعي والتتار  بشك  كبير ومؤثر, حيث تسببت تلئ الخسائر ا قتصادية 

غالح األسعار وايادة معـد ت اللتـر عنـد الكثيـر مـن النـاس نتيتـة ضـياا ممتلكـات م  في
 وبضائع م في الحريق.

أظ رت الدراسة دورًا كبيرًا للحرائق في التـمثير علـ  العمليـات العسـكرية؛ حيـث كـان ل ـا   -3
دور حاســم فــي بعــو الموات ــات العســكرية, مــن خــال  حــرق التحصــينات الدفاعيــة او 

اســتخدام حــرق األشــتار والنباتــات وســيلة لتحتيــق ل توميــة للخصــوم, كمــا تــم المعــدات ا
 .أهداف عسكرية

والمكتبـات والمنشـآت التعليميـة األخـر ,  رصدت الدراسة حرق عـدد كبيـر مـن المـدارس -51
 مما ترئ تمثيرًا ملحوظًا عل  العملية التعليمية, وأضر كثيرًا بالتراث اللكر  والعلمي.  

ــة فــي اتخــاذ افتــراحات الوقائيــة ضــد خجــر الحريــق, مــن  أوضــحت الدراســة دور -55 الدول
حيث توفير الميـاه الالامـة فجلـاح الحرائـق الملاتئـة, واسـتخدام تتنيـات تديـدة فـي البنـاح 
تمنــــــل انتتــــــا  الحريــــــق, وفــــــرو األمــــــن, واســــــتخدام أســــــالي  متعــــــددة لحمايــــــة األروا  

 الحرو  والمعارئ. والممتلكات والمعدات من المواد النارية المستخدمة في

أظ رت الدراسة دور الدولة المؤثر في عمليات مكافحة الحريق سواًح عن جريـق التيـام  -54
بعمليات افجلاح أو افتراحات األمنيـة المتخـذة وقـت الحريـق والتـي تسـاعد فـي اكتشـاف 

ساهمت الدولة في تعويو المتضررين, وتـوفير أمـاكن مؤقتـة كما  المتسببين بالحرائق, 
عادة إعمار ما دمرتل الحرائق.و ل م,   ا 
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 وقد أوصت الدراسة:

بتعايـــا دور مؤسســـات الدولـــة المعنيـــة بتـــوفير وســـائ  الوقايـــة والســـالمة ضـــد الحريـــق, ومكافحـــة 
, ويمتي عل  رأس تلئ المؤسسـات ت ـاا الـدفاا المـدني المسـئو  الرئيسـي عـن عند حدوثل خجره

المنجتـة مـن صـراعات وحـرو , وقجـاا غـاة توفير تلئ ا حتياتات, خاصة في ظ  ما تشاهده 
عل  وتل الخصوص الـذ  شـ د أكثـر مـن حـر  فـي أقـ  مـن عتـد مـن الامـان, نـتج عنـل الكثيـر 
من الدمار والخرا  والحرائق, حيث كان للدفاا المدني ومؤسسـات الدولـة األخـر  دور كبيـر فـي 

وتعايــــا صـــمودها ضــــد  الحـــد مـــن الخســــائر فـــي األروا  والممتلكـــات, وحمايــــة التب ـــة الداخليـــة
 العدوان الص يوني ال اشم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 المصادر العربية. أواًل:

 م(:1263ه/668)ت  موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم الخزرجيابن أبي أصبيعة, 

الحياة, بيروت, , دار مكتبة ناار رضا, تحتيق عيون األنباح في جبتات األجباح -5
 م.5365

 م(:1292ه/691)ت  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيبانيابن األثير, 

, بيروت, دار الكت  العلمية, 4الكام  في التاريخ, تحتيق عبد اهلل التاضي, ج -4
 م.5335

 م(:381ه/911)ت  األزهري أحمد بن محمد منصور أبو, األزهري

, بيروت, العربي التراث إحياح دار, 5, جمرع  عوو محمد تحتيق, الل ة ت ذي  -9
 م.4115

 م(:1211ه/531ت محمد ) عماد الدين, األصفهاني

 م.5381, مؤسسة عبد الحميد شومان, عمان, 5البرق الشامي, تحتيق فالأ حسين, ج -2

 :م(5166/ه258 )تنطاكي, يحيي بن سعيد, األ 

تاريخ ا نجاكي, من كتا  التاريخ المتموا عل  التحتيق والتصديق  بن البجريق,  -5
 م.3909مجبعة ا باح اليسوعيين, بيروت, 

 م(:1165ه/561)ت  الحسني الحمودي إدريس بن اهلل عبد بن محمداإلدريسي, 

 م.5383, عالم الكت , بيروت, 5, جاآلفاق اختراق في المشتاق ناهة -6

 م(:1524ه/391 ت) الحنفي إياس بن أحمد بن محمدابن إياس, 
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, للكتا  العامة المصرية ال يئة, تحتيق محمد مصجل , الدهور وقائل يف الاهور بدائل -1
5382. 

 ه(:351ه/946ت ) الفارسي محمد بن إبراهيم اسحاق أبواالصطخري, 

 المسالئ والممالئ, دار صادر, بيروت. -8

 ه(:811ه/256)ت  الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن محمدالبخاري, 

, بيروت, كثير ابن دار, 9, جالب ا دي  مصجل , تحتيق المختصر الصحيأ التامل -3
 م.5381

 م(:1511ه/315)ت  علي بن يوسف بن أحمد, البصروي

, دمشق, دار المممون للتراث, 5, جأكرم حسن العلبي, تحتيق تاريخ البصرو   -51
 م.5388

 م(:1911ه/113)ت  اللواتي محمد بن اهلل عبد بن محمد, ابن بطوطة

, الكتاني المنتصر عليتحتيق  ,األسلار وعتائ  األمصار غرائ  في النظار تحلة -55
 م.5385, بيروت ,الرسالة مؤسسة, 2ج

 م(:1134ه/481)ت  عبيد أبو األندلسي البكري العزيز عبد بن اهلل عبد ,البكري

 عالم, 9, جالستا مصجل  تحتيق, والمواضل البالد أسماح من استعتم ما معتم -31
 م.3981بيروت, , الكت 

 (:834ه/413البالذري )ت  جابر بن يحيى بن البالذري, أحمد

 م.3981العلمية, بيروت,  الكت  دار, رضوان محمد رضوان تحتيق, البلدان فتو  -31

 م(:5962ه/165عيسى )ت  بن البلوي, خالد

 .www.al-mostafa.com, مكتبة المصجل  المشرق علماح تحلية في الملرق تاج -34

 م(:834ه/413السلمي) ت  الترمذي عيسى أبو عيسى بن الترمذي, محمد
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 التراث إحياح ورخرون, دار شاكر محمد أحمد  الترمذ , تحتيق سنن الصحيأ التامل -35
 العربي, بيروت

 م(:5459ه/655)ت  أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي, التيفاشي

, المؤسسة العربية 3, تحتيق إحسان عباس, جالخمسسرور النلس بمدارئ الحواس  -36
 3980للدراسات والنشر, بيروت, 

 :م(5263ه/ 812)ت مال الدين أبي المحاسن يوسف ج بردي, تغري ابن

 , مصر.واارة الثتافة وافرشاد التومي, النتوم الااهرة في ملوئ مصر والتاهرة -31
, أحمد العايا عبد محمد نبي   تحتيق, والخالفة السلجنة ولي من في اللجافة ردو م -38

 .م3991 ,التاهرة ,المصرية الكت  دار

 م(:5451ه/652)ت  أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبر الكناني األندلسي, ابن جبير

 , بيروت.دار الكتا  اللبناني, محمد مصجل  ايادة, تحتيق وتتديم رحلة ابن تبير -39

 م(:328ه/991جعفر ) ت  بن ابن جعفر, قدامة

 , العراق.الرشيد دار, 3, جالابيد  حسين محمد تحتيق, الكتابة وصناعة الخراج -10

 م(:531/5411)ت  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرجابن الجوزي, 

 م.3919, دار صادر, بيروت, 3, جالمنتظم في تاريخ الملوئ واألمم -13

 م(:365ه/952 البستي )ت التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن حبان, محمد ابن

, الرسالة مؤسسة, 1, ج األرنؤوج شعي   تحتيق, بلبان ابن بترتي  حبان ابن صحيأ -11
 م.3991بيروت, 

 م(:5228ه/854)ت شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي , بن حجر العسقالنيا

دار الكت  , 1ج ,تحتيق محمد عبد المعيد خان, إنباح الُ مر بمبناح العمر في التاريخ -11
 م.3986بيروت,  ,العلمية
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, مكتبة الخانتي ,3, جتحتيق علي محمد عمر, رفل افصر عن قضاة مصر -14
 م.3998التاهرة, 

متلس , 1, جمحمد عبد المعيد ضان, تحتيق الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -15
 م.3911, حيدر اباد, دائرة المعارف العثمانية

 مكتبة,  3, جالسدير  صالأ بن محمد العايا عبد تحتيق, األلتا  في األلبا  ناهة -16
 م.3989, الرياو, الرشد

, النتار علي محمد , البتاو  محمد علي تحتيق, المشتبل بتحرير المنتبل تبصير -11
 , بيروت.العلمية المكتبة

 م(:892ه/453الحميدي )ت  بكر أبو الزبير بن الحميدي, عبداهلل

, المتنبي مكتبة,  العلمية الكت  دار ,األعظمي الرحمن حبي  تحتيق , المسند -18
 .التاهرة, بيروت

 م(:5264ه/866المنعم )ت  عبد بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد الحميري, أبو

 إ  األقجار, تحتيق خبر في المعجار الروو كتا  من منتخبة األندلس تايرة صلة -19
 م.3988, دار التب , بيروت, 1بروفنصا , ج  في. 

 م(:855ه/425الشيباني )ت  عبداهلل أبو حنبل بن حنبل, أحمد ابن

 , مؤسسة قرجبة, التاهرة.شعي  األرنؤوج, تحتيق حنب  بن أحمد افمام مسند -10

 م(:839ه/481اهلل, )ت  عبد بن اهلل عبيد القاسم خرداذبة, أبو ابن

 م.3889, , بيروتدار صادر أفست ليدنوالممالئ,  المسالئ -13

 م(:5215ه/818)ت  الحضرميعبد الرحمن بن محمد بن خلدون , ابن خلدون

 م.3984, دار التلم , بيروت, 5تاريخ اين خلدون, ج -11

 م(:5485ه/ 685)ت  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكانابن خلكان, 

, تحتيق احسان عباس, دار الثتافة, بيروت, وفيات األعيان و انباح أبناح الامان -11
 م.3968
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 م(:888ه/415األزدي )ت  السجستاني داود أبو األشعث بن أبو داود, سليمان

 , دار اللكر.الحميد عبد الدين محيي محمد تحتيق, داود أبي سنن -14

 م(:5928ه/128)ت  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, الذهبي

دار , 3, جتحتيق عمر عبد السالم تدمر , تاريخ افسالم ووفيات المشاهير واألعالم -15
 م.3981 , بيروت,الكتا  العربي

مؤسسة , 9, جتحتيق شعي  األرناؤوج, محمد نعيم العرقسوسي, سير أعالم النبالح -16
 م.3991, بيروت, الرسالة

, مجبعة حكومة الكويت, 1, جتحتيق صال  الدين المنتد, العبر في خبر من غبر -11
 .3948الكويت, 

 , الكويت.مجبعة حكومة الكويت, تحتيق صال  الدين المنتد, من ذيو  العبر -18

 م(:5468ه/666الرازي )ت بعد  عبدالقادر بن بكر أبي بن الرازي, محمد

 م.3995, بيروت, ناشرون لبنان مكتبة, خاجر محمود تحتيق, الصحا  مختار -19

 م(:5131ه/5451الزبيدي ) ت الحسيني مرتضى الزبيدي, محمد

 , دار ال داية.المحتتين من متموعة تحتيق, التاموس تواهر من العروس تاج -40

 م(:5911ه/115) ت تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي, السبكي

, عبد اللتا  محمد الحلو, تحتيق محمود محمد الجناحي, جبتات الشافعية الكبر  -43
 م.3991, السعودية, هتر للجباعة والنشر والتوايل, 1ج

 م(:5236ه/314السخاوي ) ت الرحمن عبد بن محمد الدين السخاوي, شمس

 , بيروت.الحياة مكتبة دار منشورات, التاسل الترن أله  الالمل الضوح -41

 م(:5561ه/564التميمي )ت  منصور ابن محمد بن الكريم عبد سعيد السمعاني, أبي

 م.3998, دار اللكر, بيروت, 3, جالبارود  عمر اهلل عبد تحتيق, األنسا  -41

 م(:5515ه/355)ت  جالل الدين عبد الرحمن السيوطي, السيوطي
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, 3, تحتيق محمد أبو اللض  ابراهيم, جالمحاضرة في أخبار مصر والتاهرة حسن -44
 م.3968دار احياح الكت  العربية, 

المكتبة , تحتيق محمد أبو اللض  إبراهيم, ب ية الوعاة في جبتات الل ويين والنحاة -45
 , صيدا.العصرية

 يروت., بالمكتبة العلميةحت , فيلي   تحتيق, نظم العتيان في أعيان األعيان -46

 م(:5969ه/ 162)ت  محمد بن شاكر بن أحمد الكتبيابن شاكر الكتبي, 

, 3, جعاد  أحمد عبد الموتود, تحتيق علي محمد بن يعوو اهلل, فوات الوفيات -41
 م.1000, بيروت, دار الكت  العلمية 

 م(:5461ه/ 665)ت شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي بو شامة, أ

مؤسسة , 3, جتحتيق إبراهيم الايبق, أخبار الدولتين النورية والصالحيةالروضتين في  -48
 م.3991, بيروت, الرسالة

 م(: 5135ه/288أبو شجاع, ظهير الدين الروذراوري محمد بن الحسين بن محمد )ت 

, دار الكت  العلمية, بيروت, 3ذي  تتار  ا مم, تحتيق سيد كسرويل حسن, ج -49
 م.1001

 م(:5495ه/694 ت) الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميمبهاء , ابن شداد

, مكتبة 3, جتحتيق تما  الدين الشيا , النوادر السلجانية والمحاسن اليوسلية -50
 م.3964الخانتي, التاهرة, 

 م(:5532ه/531الشيزري )ت  العدوي اهلل عبد بن نصر بن الرحمن الشيزري, عبد

في جل  الحسبة, تحتيق السيد الباا العريني, دار الثتافة للجباعة والنشر  الرتبة ن اية -53
 والتوايل.

 م(:5964ه/162)ت  صالح الدين خليل بن أيبكالصفدي, 

, بيروت, دار إحياح التراث, تحتيق أحمد األرناؤوج وتركي مصجل , الوافي بالوفيات -51
 م.1000
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 م(:321ه/995)ت  ى الصولييأبو بكر محمد بن يحالصولي, 

 , دار المسيرة للجباعة والنشر.أخبار الراضي باهلل والمتتي هلل -51

 م(:344ه/951الطبري, ابي جعفر محمد بن جرير, )ت 

 م.3981اتااح, بيروت,  5, 3تاريخ الجبر , دار الكت  العلمية, ج -54

 م(:5539ه/583الطرسوسي: مرضي بن على بن مرضي )ت 

تبصرة اربا  األلبا  في كيلية النتاة في الحرو  من األسواح ونشر أعالم األعالم  -55
 م.3948في العدد واآل ت المعينة عل  لتاح األعداح, تحتيق كلود كاهين, بيروت, 

 م(:5526ه/359)ت  شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحيابن طولون, 

, درا الكت  العلمية, 3, جي  المنصورخل تحتيق, ملاك ة الخالن في حوادث الامان -56
 م.3998بيروت, 

 م(:5439ه/634الفضل عبد اهلل بن عبد الظاهر )ت  أبوابن عبد الظاهر, محي الدين 

, الدار 3الروضة الب ية الااهرة في خجج المعربة التاهرة, تحتيق ايمن فؤاد السيد, ج -51
 م.3996العربية للكتا , التاهرة, 

 م(:5486ه/685)ت  بن اهرون الملطي غريغوريوسابن العبري, 

 م.3991, دار الكت  العلمية, 3, تحتيق خلي  منصور, جتاريخ مختصر الدو  -58

 م(:5464ه/661)ت  كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادةابن العديم, 

 م.3988, تحتيق س ي  اكار, دار اللكر, ب ية الجل  في تاريخ حل  -59
, دار الكت  العلمية, بيروت, 3خلي  منصور, ج, تحتيق ابدة الحل  من تاريخ حل  -60

 م.3996

 م(:5435ه/ 635) ت محمد بن محمد, ابن عذاري

, تحتيق ج. س. كو ن, إ ليلي بروفنسا , البيان الم ر  في أخبار األندلس والم ر  -63
 م.3981دار الثتافة, بيروت, 
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 م(:5251ه/852محمد )ت  بن أحمد محمد عربشاه, أبو ابن

 م.3831, كلكتا, تيمور أخبار في المتدور عتائ  -61

 م(:5485ه/682)ت  عز الدين أبو عبد اهلل محمد بن علي الحلبي عز الدين الحلبي,

, تحتيق سامي الدهان, المع د اللرنسي األعالق الخجيرة في ذكر أمراح الشام والتايرة -61
 م.3961للدراسات العربية, دمشق, 

 م(:5515ه/515الشافعي )ت  اهلل عبد بن اهلل هبة إبن الحسن بن ابن عساكر, علي

 الدين مح , تحتيق األماث  من حل ا من وتسمية فضل ا وذكر دمشق مدينة تاريخ -64
 م.3995, دار اللكر, بيروت, العمر  غرامة بن عمر سعيد أبي

 م(:5565ه/556العظيمي, محمد بن على )ت 

 م.3964تاريخ حل , تحتيق إبراهيم اعرور, دمشق,  -65

 م(:5545ه/341)ت  الدين الحنبليمجير , العليمي

مكتبة , عدنان يونس عبد المتيد نباتة تحتيق, األنس التلي  بتاريخ التدس والخلي  -66
 م.3999, عمان, دنديس

 م(:5681ه/5183)ت  عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبليابن العماد, 

, األرناؤوج عبد التادر األرنؤوج, محمود تحتيق, شذرات الذه  في أخبار من ذه  -61
 م.3986, دمشق, دار بن كثير, 3ج

 م(:5419ه/614ابن العميد, المكين جرجس )ت 

 اخبار ا يوبيين, مكتبة الثتافة الدينية, التاهرة. -68

 م(:5255ه/855)ت  محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىالعيني, 

أمين, ال يئة المصرية للكتا , , تحتيق محمد عتد التمان في تاريخ أه  الامان -69
 م.3988

 :م(5112ه/935)ت  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس, 
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, دار التب , بيروت, 1معتم متاييس الل ة, تحتيق عبد السالم محمد هارون, ج -10
 م.3999

 م(:5995ه/194على )ت عماد الدين إسماعيل بن , أبو الفداء

, دار الكت  العلمية, بيروت, 3محمود ديو , ج, تحتيق المختصر في أخبار البشر -13
 م.3991

 , تحتيق محمد كما , دار التلم العربي.اليواقيت والضر  في تاريخ حل  -11

 م(:186ه/511)ت  الخليل بن أحمد الفراهيديالفراهيدي, 

براهيم السامرائي, دار ومكتبة ال ال . -11  العين, تحتيق م د  المخاومي وا 

 م(:5928ه/123)ت شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل اهلل العمري, 

, دار الكت  3, تحتيق كام  سلمان التبور , جمسالئ األبصار في ممالئ األمصار -14
 م.1030العلمية, 

 م(:5252ه/ 851يعقوب )ت  بن الفيروز آبادي, محمد

 , بيروت.الرسالة مؤسسة, المحيج التاموس -15

 م(:5534ه/149)ت  الشيباني البغداديكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق , ابن الفوطي

دار , 3, جتحتيق م د  النتم, الحوادث التامعة والتتار  النافعة في المائة السابعة -16
 م.1001, بيروت, الكت  العلمية

 م(:5261ه/815)ت الحافظ أبو الفضل تقي الدين محمد بن محمد ابن فهد المكي, 

 , بيروت.العلميةدار الكت  , لحظ األلحاظ بذي  جبتات الحلاظ -11

 م(:5221ه/855ابن قاضي شهبة, تقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة )ت 

تاريخ ابن قاضي ش بة, تحتيق عدنان درويش, المع د العلمي اللرنسي للدراسات  -18
 م.3991العربية والتلان والتابي للجباعة والنشر, دمشق , 

 م(381ه/963) عريب بن سعدالقرطبي, 
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 , المجبعة الحسينية, التاهرة.الجبر صلة تاريخ  -19

 م(:5489ه/684القزويني )ت محمود بن محمد بن القزويني, زكريا

 م.3914, تحتيق فاروق سعد, دار صادر, بيروت, العباد وأخبار البالد رثار -80

 م(:5561ه/555اسد )ت  بن حمزة يعلي القالنسي, أبو ابن

 م.3908بيروت, , مجبعة اآلباح اليسوعيين, يعل  أبي تاريخ -83

 م(:5258ه/845الفزاري )ت  أحمد بن علي بن القلقشندي, أحمد

 حكومة مجبعة, فراج أحمد الستار عبد تحتيق, الخالفة معالم في افنافة مآثر -81
 م.3985, الكويت, الكويت

, دمشق, الثتافة واارة, اكار التادر عبد تحتيق, افنشا كتابة في األعش  صبأ -81
 م.3983

 م(:5914ه/112)ت  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءابن كثير, 

 .بيروت ,مكتبة المعارف, البداية والن اية -84

 م(:366ه/955)ت  أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصريالكندي, 

 , دار محمد حسن محمد حسن إسماعي , وأحمد فريد المايدو ة مصر, تحتيق   -85
 الكتا  العلمية, بيروت.

 (:5534ه/588علي موسى بن المأمون البطائحي )ت أبو ابن المأمون, جمال الدين 

نصوص من اخبار مصر, تحتيق ايمن فؤاد السيد, المع د العلمي اللرنسي لآلثار  -86
 الشرقية, التاهرة.

 م(:886ه/419القزويني )ت  عبداهلل أبو يزيد بن ماجه, محمد ابن

 , دار اللكر, بيروت.الباقي عبد فؤاد محمد تحتيق, ماتل ابن سنن -81

 م(:815ه/465النيسابوري )ت  القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم, مسلم

 , بيروت.العربي التراث إحياح دار, الباقي عبد فؤاد محمد تحتيق, مسلم صحيأ -88
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 م(:5441ه/651)ت  محمد بن تقي الدين االيوبيبو المعالي, أ

 , عالم الكت , التاهرة.الدكتور حسن حبشي تحتيق, مضمار الحتائق وسر الخالئق -89

 م(:5541ه/545)ت  محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمداني أبو الفضل, الهمداني

, بيروت, المجبعة الكاثوليكية, تحتيق ألبرت يوسف كنعان, تكملة تاريخ الجبر  -90
 م.3958

 م(:5111ه/931المقدسي )ت  أحمد بن المقدسي, محمد

 الثتافة واارة, جليمات غاا  تحتيق, (مختارات) األقاليم معرفة في التتاسيم أحسن -93
 م.3980, دمشق, التومي وا رشاد

 م(:5225ه/825)ت  تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي العبيديالمقريزي, 

دار الكت    ,3, جتحتيق محمد عبد التادر عجا, السلوئ لمعرفة دو  الملوئ -91
 م.3991, بيروت, العلمية

 واارة, 1, جالشيا  الدين تما  تحتيق, الخللا اللاجميين األئمة بمخبار الحنلا اتعاظ -91
 م.3996, التاهرة, األوقاف

 .األعرا  من مصر بمرو عما وافعرا  البيان -94
 م.3991, دار الكت  العلمية, بيروت, 3, جالمواعظ وا عتبار بذكر الخجج واآلثار -95

 م(:5633ه/5555) ت المكيعبد الملك بن حسين الشافعي العاصمي , المكي

علي  ,تحتيق عاد  أحمد عبد الموتود, سمج النتوم العوالي في أنباح األوائ  والتوالي -96
 م.3998, بيروت, دار الكت  العلمية, محمد معوو

 م(:5588ه/582)ت  مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيزريابن منقذ, 

 م.3999, بيروت, العلميةدار الكت  , 3, جكتا  ا عتبار -91

 م(:5955ه/155)ت  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصريابن منظور, 

 , بيروت.صادر دار, 3, جالعر  لسان -98
 م.3984, دار اللكر, دمشق, مختصر تاريخ دمشق -99
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 م(:5298ه/824)ت  الدمشقي القيسي اهلل عبد بن محمد الدين شمس, ابن ناصر الدين

 نعيم محمد تحتيق, وكناهم وألتاب م وأنساب م الرواة أسماح ضبج في المشتبل توضيأ -300
 م.3991, بيروت, الرسالة مؤسسة, 3, جالعرقسوسي

 :م(5511ه/318)ت  عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي, النعيمي

, دار الكت  العلمية, 3, جإبراهيم شمس الدين تحتيق, الدارس في تاريخ المدارس -303
 م.3990بيروت, 

 م(:5999ه/199النويري )ت  الوهاب عبد بن أحمد الدين النويري, شهاب

, العلمية الكت  دار, 3, جوتماعة قمحية مليد تحتيق, األد  فنون في األر  ن اية -301
 م.1001بيروت, 

 م(:5919ه/115النويري االسكندراني, محمد بن قاسم بن محمد )ت 

ا لمام بافعالم فيما ترت بل األحكام واألمور المتضية في وقعة ا سكندرية, دائرة  -301
 م.3910المعارف العثمانية, تحتيق عايا سولاير عجية, حيدر اباد, 

 م(:5438ه/631ابن واصل, جمال الدين محمد بن سالم )ت 

بعة ملرج الكرو  في اخبار بني ايو , تحتيق تما  الدين الشيا  و اخرون, مج -304
 م.3911تامعة فؤاد ا و , دار الكت  المصرية, التاهرة, 

 م(:844ه/411الواقدي )ت عمر بن اهلل عبد الواقدي, أبو

 , دار التب , بيروت.الشام فتو  -305

 م(:5928ه/123)ت  زين الدين عمر بن مظفر, ابن الوردي

 .3996, بيروت, دار الكت  العلمية, 3, جتاريخ ابن الورد  -306

 م(:5961ه/168)ت أبو محمد عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي , اليافعي

 م.3991, التاهرة, دار الكتا  افسالمي, مررة التنان وعبرة اليتظان -301

 م(:5443ه/646اهلل )ت  عبد أبو الحموي اهلل عبد بن ياقوت الحموي, ياقوت
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 , دار اللكر, بيروت.البلدان معتم -308

 م(:315ه/434الكاتب )ت  واضح بن وهب بن جعفر بن يعقوب أبي بن اليعقوبي, أحمد

 م.3988, دار إحياح التراث العربي, بيروت, البلدان -309

 التميمي: الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن يعلى, أحمد أبو

, دمشق, للتراث المممون دار ,3, جأسد سليم حسين تحتيق, يعل  أبي مسند -330
 م.3984

 ابن يحيى, صالح بن يحيى:

تاريخ بيروت واخبار األمراح البحتريين من بني ال ر , تحتيق لويس شيخو  -333
 م.3901اليسوعي, المجبعة الكاثوليكية لآلباح اليسوعيين, بيروت, 

 م(:5946ه/146)ت  قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني, اليونيني

 م.3991, دار الكتا  افسالمي, التاهرة, ذي  مررة الامان -331

 المصادر االجنبية:: ثانياً 

 أتو أسقف فريزنغ:

, 18المدينتان, )منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحرو  الصليبية لس ي  اكار(,ج -3
 م.3991, دار اللكر, دمشق, 3ج

 :توديبود بطرس ,توديبود

 التامعية,, دار المعارف 5بيت المتدس, ترتمة حسين عجية, ج إل تاريخ الرحلة  -1
 م.5338افسكندرية, 

 دي ميجنانللي:

سليمان, )منشور ضمن كتا  تيمورلنئ ودولة  حياة تيمورلنئ, ترتمة أحمد عبد الكريم -1
 م(3985, دار الن ضة العربية, 3المماليئ التراكسة, ج
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 الرهاوي المجهول:

الحملتين األول  والثانية ) منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحرو  الصليبية  -4
 م.3995لكر, دمشق, , دار ال3, ج5لس ي  اكار(,ج

 :ريموندأجيل

)منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحرو  , الذين استولوا عل  التدستاريخ اللرنتة  -5
 م.3995, دار اللكر, دمشق, 3, ج6الصليبية لس ي  اكار(,ج

 الشارتري, فوشية:

, دار الشروق, 3م(, ترتمة اياد العسلي,ج3311-3095تاريخ الحملة الي التدس ) -6
 م.3990عمان, 

 الصوري, وليم:

تاريخ األعما  المنتاة فيما وراح البحار, ) منشور ضمن الموسوعة الشامية في  -1
 م.3995, دار اللكر, دمشق, 3, ج1الحرو  الصليبية لس ي  اكار(,ج

 الفيتري, يعقوب:

, دار الشروق, عمان, 3تاريخ بيت المتدس, ترتمة وتعليق سعيد البيشاو , ج -8
 م.3998

 مجهول:

م( تحتيق مرغريت روث مورغان ) منشور 3391-3384ذي  تاريخ وليم الصور  ) -9
, دار اللكر, 3, ج8ضمن الموسوعة الشامية في الحرو  الصليبية لس ي  اكار(,ج

 م.3991دمشق, 

 مجهول:

يوميات صاح  أعما  اللرنتة ) منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحرو   -30
 م.3995اللكر, دمشق, , دار 3, ج6الصليبية لس ي  اكار(,ج
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Albert d,Aix: 

11- Historia  Hierosolymitana, en: R. H. C. H. Occ., tome  
IV,paris,1879 

 

 :المراجع العربية: ثالثاً 

 :إبراهيم, محمود

 م.3981, دار البشير, عمان, 3حجين بين أخبار مؤرخي ا وشعر معاصري ا, ج -3

 إبراهيم, مصطفى وآخرون:

 متمل الل ة العربية, دار الدعوة., تحتيق الوسيج المعتم -1

 األنصاري, ناصر:

 المتم  في تاريخ مصر)النظم السياسية وافدارية(, دار الشروق, التاهرة. -1

 بدران, عبد القادر:

, المكت  افسالمي, 1, جتحتيق اهير الشاويش, منادمة األجال  ومسامرة الخيا  -4
 م.3985بيروت, 

 بركات, وفيق:

التاريخ العربي افسالمي, منشورات تامعة حل  مع د التراث فن الحر  البحرية في  -5
 م.3995العلمي العربي, حل , 

 حالق, حسان:

 م.5333, دار الن ضة العربية, بيروت, 4دراسات في تاريخ الحضارة افسالمية, ج -6

 جمعه, على:

 م.1003, التدس لإلعالن والنشر والتسويق, التاهرة, 1المكايي  والموااين الشرعية, ج -1
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 الجندي, جمعة:

م, مكتبة األنتلو 3193-3099ه/690-491ا ستيجان الصليبي في فلسجين  -8
 م.1006المصرية, 

 الجنزوري, علية عبد السميع:

, 3ية في العصور الوسجي(, جافسالمهتمات الروم البحرية )عل  شواجئ مصر  -9
 م.3985مكتبة ا نتلو المصرية, 

 م.3999ال يئة المصرية للكتا  ,  الحرو  الصليبية ) المتدمات السياسية(, -30

 حسن, صفوان طه:

 .1030, دار اللكر, عمان, 3تاريخ األيوبيين والمماليئ, ج -33

 حسين, حمدي عبد المنعم محمد:

 م.3998دراسات في تاريخ األيوبيين والمماليئ, دار المعرفة التامعية, التاهرة,  -31

 الحريري, سيد على:

, الاهراح لإلعالم العربي, التاهرة, 1ج األخبار السنية في الحرو  الصليبية, -31
 م.3985

 حمادة, محمد ماهر:

, مؤسسة الرسالة, بيروت, 1المكتبات في افسالم نشمت ا وتجورها ومصائرها, ج -34
 م.3918

 الخطيب, مصطفى عبد الكريم:

 م.3996, مؤسسة الرسالة, بيروت, 3معتم المصجلحات واأللتا  التاريخية, ج -35

 دجاني, هادية:

م,  3399-3313ه/596-516التاضي اللاض  عبد الرحيم البيساني العستالني  -36
 م.3991, مؤسسة الدراسات الللسجينية, بيروت, 3ج
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 :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي

 م.1001, دار العلم للماليين, 35, جاألعالم -31

 زكار, سهيل:

, دار حسان للجباعة 1والعراق, جاخبار الترامجة في األحساح والشام واليمن  -38
 م.3981والنشر,

 زيان, حامد زيان غانم:

سالمية امن الحرو  الصليبية, دار الثتافة فالصراا السياسي والعسكر  بين التو  ا -39
 م.3981للنشر والتوايل, 

 زيود, محمد أحمد:

-868ه/ 158-145خشيد )فاالشام ومصر في الع دين الجولوني و العالقات بين  -10
 م.3989, دار حسان للجباعة والنشر, دمشق, 3, جم(968

 سالم, السيد عبد العزيز:

, مؤسسة شبا  التامعة, 1تاريخ ا سكندرية وحضارت ا في العصر ا سالمي, ج -13
 .3981ا سكندرية, 

 سليمان, أحمد عبد الكريم:

 م.3985, دار الن ضة العربية, 3تيمورلنئ ودولة المماليئ التراكسة, ج -11

 فواد:سيد, ايمن 

 م.1000الدولة اللاجمية في مصر )تلسير تديد(, الدار المصرية اللبنانية, التاهرة,  -11

 السيد, محمود:

تاريخ التبائ  العربية في عصر الدولتين األيوبية والمملوكية, مؤسسة شبا  التامعة,  -14
 م.3998ا سكندرية, 
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 الشامي, أحمد:

, مكتبة الن ضة العربية, 3(, جصال  الدين والصليبيون )تاريخ الدولة ا يوبية -15
 .3993التاهرة, 

 الشوكاني, محمد بن على:

 البدر الجالل بمحاسن من بعد الترن السابل, دار المعرفة, بيروت. -16

 شيخو, محمد, أمين:

www.amin-حتيتة تيمورلنئ العظيم, تحتيق عبد التادر يحيي الديراني,  -11

sheikho.comتائين , 

 الطنطاوي, على:

 م.3990, دار المنارة للنشر والتوايل, تدة, 3التامل األمو  في دمشق, ج -18

 طقوش, محمد سهيل:

, دار النلائس, 1م(, ج3331-3018ه/533-413تاريخ السالتتة في بالد الشام ) -19
 م.1009بيروت, 

م, 3161-3314ه/663-569التايرة تاريخ األيوبيين في مصر وبالد الشام واقليم  -10
 م.3999, دار النتاش, بيروت, 3ج

 عاشور, سعيد عبد الفتاح:

 م.3916, دار الن ضة العربية, التاهرة, 1العصر المماليكي في مصر والشام, ج -13
المتتمل المصر  في عصر سالجين المماليئ, دار الن ضة العربية, التاهرة,  -11

 م.3991
 م.3996والشام, دار الن ضة العربية, التاهرة, يوبيون والمماليئ في مصر ألا -11

 العبادي, احمد مختار:

 في التاريخ العباسي واللاجمي, دار الن ضة العربية, بيروت. -14

http://www.amin-sheikho.com/
http://www.amin-sheikho.com/
http://www.amin-sheikho.com/
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قيام دولة المماليئ األول  في مصر والشام, مؤسسة شبا  التامعة, ا سكندرية,  -15
3981. 

 عبد السيد, حكيم امين:

 م.3966التومية للجباعة والنشر, التاهرة, قيام دولة المماليئ الثانية, الدار  -16

 عبد المنعم, ماجد:

, دار اللكر العربي, التاهرة, 4ظ ور الخالفة اللاجمية وستوج ا في مصر, ج -11
 م3994

 عبده, قاسم:

 م.3994, دار الشروق, التاهرة, 3عصر السالجين المماليئ, ج -18
عين للدراسات والبحوث النتائج(, -الدوافل-ماهية الحرو  الصليبية ) ا يديولوتية -19

 م.3991ا نسانية وا تتماعية, التاهرة, 

 عبده, قاسم والسيد, على:

نسانية فيوبيون والمماليئ ) التاريخ السياسي والعسكر (, عين للدراسات والبحوث األا -40
 وا تتماعية, التاهرة.

 خليل: عثامنة,

 اساتر الد مؤسسة ,اللرنتي ال او حتي افسالمي اللتأ من, قرون خمسة في فلسجين -43
 م.1000, بيروت ,3ج, الللسجينية

 عثمان, مرفت:

التحصينات الحربية وأدوات التتا )في العصر األيوبي بمصر والشام امن الحرو   -41
 م.1030, دار العالم العربي, التاهرة, 3الصليبية(, ج

 

 



458 
 

 عدوان, أحمد:

والتوايل وا عالن والمجابل, , منشورات المنشمة الشعبية للنشر 3الدولة الحمدانية, ج -41
 م.3983ليبيا, 

 عدوان, أحمد محمد:

, دار العلوم, 3م, ج3183-3150ه/181-648التاريخ ا قتصاد  لدولة المماليئ  -44
 م.3998الرياو, 

 عزب, خالد:

 .3998, دار ا فاق العربية, التاهرة, 3ج اللسجاج )النشمة, ا ادهار, ا نحسار(, -45

 سالم: العمايرة, محمد عبد اهلل

ه, دار كنوا المعرفة للنشر 911ه/184التيش في العصر المملوكي الثاني  -46
 م.1030والتوايل, عمان, 

 عمران, سعيد محمود:

-635م/3113-3138الحملة الصليبية الخامسة )حملة تان د  برين عل  مصر  -41
 م.3985ه(, دار المعارف, 638

 م.1000معية, التاهرة, م, دار المعرفة التا3193-3095تاريخ الحرو  الصليبية  -48

 عليان, عزمي عبد:أبو 

-3150ه/911-648سالمي ضد الصليبين في ع د المماليئ )فمسيرة الت اد ا -49
 م.3995م(, دار النلائس, عمان,3531

 عنان, محمد عبداهلل:

 .3981, دار الرفاعي, الرياو, 1الحاكم بممر اهلل واسرار الدعوة اللاجمية, ج -50
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 عوض, محمد مؤنس:

, عين للدراسات 3م, ج3314-3346ه/569-543السياسة الخارتية للدولة النورية  -53
 م.3998والبحوث افنسانية وا تتماعية, التاهرة, 

, عين للدراسات والبحوث ا نسانية 3صال  الدين األيوبي بين التاريخ  واألسجورة, ج -51
 م.1008وا تتماعية, التياة, 

 غنيم, اسمت:

 .3990والصليبيون, دار المعرفة, ا سكندرية,   الدولة األيوبية -51

 كاشف, سيدة اسماعيل:

 .3950مصر في عصر ا خشيديين, مجبعة تامعة  فواد ا و , التاهرة,  -54

 الكيالي, عبد الوهاب وأخرون:

 موسوعة السياسة, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, دار ال د , كلر قرا, بيروت.  -55

 ماجد, عبد المنعم:

الدولة األيوبية في تاريخ مصر افسالمية )التاريخ السياسي(, دار اللكر العربي,  -56
 م.3991التاهرة, 

 محمد, أحمد محمد:

م, دار ال داية للجباعة 3403-3400ه/801ال او التيمور  لبالد الشام ورثاره  -51
 م.3986والنشر والتوايل, 

 مختار, أحمد وآخرون:

 م.1008عالم الكت ,  ,3معتم الل ة العربية المعاصرة, ج -58

 مغاوري, سعيد:

, دار العالم العربي, 3ي, جافسالمثار وحضارة مصر في العصر رأضواح عل   -59
 م.1030التاهرة, 
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 المطوي, محمد العروسي:

, دار ال ر  افسالمي, 1الحرو  الصليبية في المشرق و الم ر , ج -60
 م.3981تونس,

 موسى, تيسير:

بداية الحرو  الصليبية حت  وفاة نور الدين,  نظرة عربية عل  غاوات اففرنج من -63
 الدار العربية للكتا .

 موسى, على حسن:

 م.3988, دار اللكر, دمشق, 3التو وتتلباتل, ج -61

 نصر اهلل, سعدون عباس:

رحي  الصليبيين عن الشرق في العصور الوسج , دار الن ضة العربية, بيروت,  -61
 م.3995

 

 :المراجع األجنبية: رابعاً 

 مارشال:بلدوين, 

م, ترتمة وتعليق سعيد عبداهلل 3389-3314اضمحال  وستوج بيت المتدس  -3
البيشاو )منشور ضمن تاريخ الحرو  الصليبية, التاح األو , تحرير سعيد البيشاو  

 م(.1004ومحمد مؤنس عوو, منشورات بيت المتدس, دار الشروق, عمان, 

 جب, هاملتون:

مؤنس عوو )منشور ضمن تاريخ الحرو  سيرة نور الدين, ترتمة وتعليق محمد  -1
الصليبية, التاح األو , تحرير سعيد البيشاو  ومحمد مؤنس عوو, منشورات بيت 

 م(.1004المتدس, دار الشروق, عمان, 
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م, ترتمة وتعليق سعيد عبد المحسن )منشور 3389-3369ظ ور صال  الدين  -1
يشاو  ومحمد مؤنس ضمن تاريخ الحرو  الصليبية, التاح األو , تحرير سعيد الب

 م(.1004عوو, منشورات بيت المتدس, دار الشروق, عمان, 

 رنسيمان, ستيفن:

 م.3991اتااح, ترتمة السيد الباا العريني,  1تاريخ الحرو  الصليبية,  -4

 زامباور:

, ورخرون محمود حسن ترتمة ,افسالمي التاريخ في الحاكمة راتواألس األنسا  معتم -5
 م3980 ,العربي رائدال دار, 3ج

 سميل, ر. سي:
م, ترتمة محمد وليد 3391-3091فن الحرو  عند الصليبيين في الترن الثاني عشر  -6

 م.3985, مركا الدراسات العسكرية, دمشق, 3التالد, ج
 شاندور, البير:

صال  الدين األيوبي البج  األنت  في افسالم, ترتمة سعيد أبو الحسن, تحتيق نديم  -1
 م.3991للدراسات والترتمة والنشر, دمشق, , دار جالس 1مرعشلي, ج

 ال:ىعطية, عزيز سور 

الحرو  الصليبية وتمثيرها عل  العالقات بين الشرق وال ر , ترتمة فيلي  صابر  -8
 م.3990, دار الثتافة, التاهرة, 1سيف, مراتعة احمد خاكي, ج

 غوستاف لوبون:

 .م3956حضارة العر  , ترتمة عاد  اعيتر , التاهرة ,  -9

 هارولد:فنك, 

م, ترتمة وتعليق عامر نتي  موس  3338-3099تمسيس افمارات الالتينية  -30
ناصر, )منشور ضمن تاريخ الحرو  الصليبية, التاح األو , تحرير سعيد البيشاو  

 م(.1004ومحمد مؤنس عوو, منشورات بيت المتدس, دار الشروق, عمان, 
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 كلود, كاهن:

, سينا للنشر, 3تمة أحمد الشيخ, جالشرق وال ر  امن الحرو  الصليبية, تر  -33
 م.3995التاهرة, 

 البيدوس, ايراما رفين:

, دار حسان 3مدن الشام في العصر المملوكي, تتديم وترتمة س ي  اكار, ج -31
 م.3985للجباعة والنشر, دمشق, 

 موير, وليم:

, مكتبة 3تاريخ دولة المماليئ في مصر, ترتمة محمود عابدين و سليم حسن, ج -31
 م.3995تاهرة, مدبولي, ال

 نيكلسون, روبرت.ل.:

م, ترتمة وتعليق عبد الرحمن 3344-3338ه/159-533تجور الدويالت الالتينية  -34
الم ربي )منشور ضمن تاريخ الحرو  الصليبية, التاح األو , تحرير سعيد البيشاو  

 م(.1004ومحمد مؤنس عوو, منشورات بيت المتدس, دار الشروق, عمان, 

 أحمد الحسن:هيل, دونالد و 

, مكتبة اللال  للنشر 3التتنية في الحضارة افسالمية, ترتمة صالأ خالد سار , ج -35
 م.1003والتوايل, الكويت, 

Abubakr Asadulla: 

16- Islam Vs. West Fact Or Fiction?, iuniverse, usa,2008. 

King, Edwin james: 

17- The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931. 

Lucien X. Polastron: 
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18- Books on Fire: The Destruction of Libraries Throughout History, 
inner traditions, us, 2007. 

Roscoe,Thomas: 

19- History of Chivalry and the Crusades, vol1, Edinburgh, 1829. 

William Harris: 

20- Lebanon: A History, 600-2011,oxford university press, new 
york,2012. 

 

 :المقاالت والرسائل والبحوث العلمية: خامساً 

 امطير, محمد سامي احمد:

-491الحياة ا قتصادية في بيت المتدس وتوارها في فترة الحرو  الصليبية  -3
م, رسالة ماتستير غير منشورة, تامعة النتا , نابلس, 3381-3099ه/581
 م.1030

 القادر:باحويرث, سماح بنت سعيد عبد 

-648األثر السياسي والدور افصالحي للعلماح في عصر سالجين المماليئ ) -1
م(, رسالة ماتستير غير منشورة, تامعة ام التر , مكة, 3531-3150ه/911
 م.1030

 حمد, محمد نجيب عبد الوهاب محمد:

م, رسالة 3314-3346ه/569-543السياسة الداخلية لنور الدين محمود انكي  -1
 م.1009ية, غاة, افسالم, التامعة منشورةغير  ماتستير

 الحياري, مصطفى على:
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ردني, ألن اية الث ور الشامية, متا  بحث, متلة متمل الل ة العربية ا -4
-36-09-10-02-http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009

2.html-12-mag11-00/758 

 الخطيب, ابراهيم ياسين:

, دار قندي  للنشر 3تاريخ الدولة الانكية في بالد الشام والتايرة, رسالة دكتوراه, ج -5
 م.1004والتوايل, عمان, 

 رحمة, زهير عبداهلل سعيد: أبو

وعستالن منذ بداية العصر العباسي حت  ال او الصليبي  الحياة العلمية في غاة -6
ية, افسالمالتامعة  غير منشورة, م(, رسالة ماتستير3091-150ه/311-493)

 م.1006غاة, 

 شاهين, رياض مصطفى:

-3098ه/690-493أوضاا الي ود وموقل م من ال او الصليبي لبالد الشام  -1
 م.1006م, متلة المستتب  والتاريخ, تامعة جنجا, 3193

 شيخ العيد, عماد صالح محمد:

م(, رسالة 3313-969ه=561-158حتوق األنسان في مصر في الع د اللاجمي ) -8
 م.1034ماتستير غير منشورة, التامعة افسالمية, غاة, 

 صالح, محمد حمزة محمد:

م(, رسالة 3531-3091ه=911-493الكوارث الجبيعية في بالد الشام ومصر ) -9
 م.1009ية, غاة, افسالم, التامعة غير منشورة ماتستير

 صيدم, فريد وحيد:

-618ت اد السلجان الصالأ نتم الدين أيو  وت وده في توحيد مصر والشام  -30
م, رسالة ماتستير غير منشورة, التامعة افسالمية, غاة, 3149-3140ه/641
 م.1030

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/758-mag11-12-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/758-mag11-12-2.html
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 طاعة, امجد حافظ حسين:

والصليبيين في مصر وبالد الشام العالقات السياسية والعسكرية بين اللاجميين  -33
م(, رسالة ماتستير غير منشورة, التامعة افسالمية, 3311-3098ه/493-510)

 م.1031غاة, 

 عطا اهلل, محمود على خليل:

 .3986, دار ا فاق التديدة, بيروت, 3نيابة غاة في الع د المملوكي, ج -31

 العملة, عبد الجبار أحمد محمد:

-3131ه/140-131األمير تنكا الحسامي الناصر  نيابة دمشق الشام في ع د  -31
 م.1000م, رسالة ماتستير غير منشورة, تامعل النتا  الوجنية, نابلس, 3140

 عون, عبد الرحيم حسين سعدالدين: أبو

-3300ه/690-491سالمي اللرنتي فقجاعية حيلا ودورها في الصراا اإ -34
 م.1004نابلس, , تامعة النتا , غير منشورة م, رسالة ماتستير3193

 الكرد, عودة سعيد عودة:

م, رسالة 3099-811ه/491-164ية افسالمفلسجين في عصر الدويالت  -35
  م.1001ية, غاة, افسالمماتستير غير منشورة, التامعة 



466 
 

 فهرس األعالم
 

 الصفحة االسم م
 7 األثيرابن  1
 16 ابن الخلنتي 2
 19 ابن السالر 3
 9 ابن العديم 4
 118 ابن العاقي 5
 8 ابن التالنسي 6
 118 ابن باكلوا 7
 6 ابن ت ر  برد  8
 10 ابن حتر العستالني 9

 8 ابن شداد 10
 10 ابن جولون 11
 89 ابن عمار 12
 7 ابن كثير 13
 19 ابن مصا  14
 24 األشرف خلي  15
 65 الحسن بن ج ج 16
 6 الذهبي 17
 9 الشارتر  18
 76 الصالأ إسماعي  19
 19 الظافر 20



461 
 

 48 الظاهر اللاجمي 21
 26 الظاهر تتمق 22
 21 العاضد 23
 28 العايا اللاجمي 24
 16 الماذرائي 25
 224 المممون بن البجائحي 26
 17 المستنصر باهلل 27
 28 المتتدر باهلل 28
 5 المتريا  29
 14 المكتلي باهلل 30
 27 الملئ األشراف إينا  31
 75 الملئ الكام  32
 120 الملئ الناصر بن العايا 33
 129 المنصور قالوون 34
 28 الم د  اللاجمي 35
 40 الناصر محمد بن قالوون 36
 16 النوشر  37
 9 اليونيني 38
 129 أب ا 39
 83 أبو اللضائ  40
 63 أبو التاسم الترمجي 41
 8 أبو شامة 42
 114 أحمد بن الناصر 43
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 214 أرتواش 44
 220 أرغون 45
 52 أرغون العالئي 46
 35 أرناج 47
 67 أفتكين التركي 48
 54 أقب ا التمالي 49
 72 أنر 50
 222 أيتمش البتاسي 51
 18 بدر التمالي 52
 125 برسبا  53
 25 برقوق 54
 222 التوبانيبركة  55
 220 بكتمر 56
 116 بكتمر تلق 57
 30 بلدوين األو  58
 31 بلدوين الثالث 59
 92 بلدوين الثاني 60
 212 ب اح الدين قراقوش 61
 23 بيبرس البندقدار  62
 210 بيب ا رروس 63
 70 تاج الدولة تتش 64
 139 ت ر  برمش 65
 222 ت ر  برمش حات  الحتا   66
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 223 تمرب ا المنتكي 67
 113 تنكا 68
 22 توران شاه 69
 132 تيمورلنئ 70
 67 توهر 71
 13 تيش بن خماروية 72
 24 حسام الدين  تين 73
 13 خماروية 74
 114 خيار بن م نا 75
 14 دميانة 76
 64 سعد الدولة الحمداني 77
 129 سنتر األشتر 78
 79 سيف الدولة الحمداني 79
 20 شاور 80
 111 شمس الدين أقوش البرلي 81
 93 شمس الملوئ 82
 15 شيبان 83
 116 شيخ المحمود  84
 210 شيخو 85
 20 شيركوه 86
 21 صال  الدين األيوبي 87
 20 ضرغام 88
 210 جاا 89
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 91 ج تكين 90
 38 جومان با  91
 9 عا الدين الحلبي 92
 23 عا الدين أيبئ 93
 100 فرخشاهعا الدين  94
 111 عالح الدين البندقدار 95
 210 عالح الدين علّي بن الكوراني 96
 221 علم الدين سنتر الخاان 97
 72 عماد الدين انكي 98
 31 عمور  99

 51 عيس  بن مح  النابلس  100
 130 غااان 101
 115 فرج بن برقوق 102
 117 قاني با  المحمد  103
 118 قايتبا  104
 71 قتلغ أبل 105
 112 قراسنتر 106
 138 قرايلئ 107
 230 قرغوية 108
 67 قّسام الترا  109
 71 قسيم الدولة 110
 24 قوصون 111
 65 كافور 112
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 14 محمد بن سليمان الكات  113
 129 معين الدين سليمان 114
 210 منتئ 115
 112 م نا بن عيس  116
 17 ناصر بن حمدان 117
 22 الدين األيوبينتم  118
 72 نور الدين محمود 119
 116 نوروا 120
 9 وليم الصور  121
 10 ياقوت الحمو  122
 138 يشبئ 123
 222 يشبئ الخااندار 124
 25 يلب ا الناصر  125
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 فهرس األماكن
 

 الصفحة المكان م
 92 األثار  1
 18 البحيرة 2
 129 البيرة 3
 92 التير  وتبرين 4
 77 الث ور الشامية 5
 16 التياة 6
 78 الحدث 7
 117 الرحبة 8
 62 الرصافة 9

 64 الرقة 10
 69 الرملة 11
 138 الرها 12
 82 الابداني 13
 77 السلج 14
 30 اللرما 15
 141 الليتة 16
 113 التسجنجينية 17
 14 التجائل 18
 97 الكرئ 19
 125 الالذقية 20
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 80 المصيصة 21
 93 الناصرة 22
 92 النترة واألحص 23
 29 إخميم 24
 50 إسنا 25
 139 أبلستين 26
 81 أذنة 27
 121 أرسوف 28
 50 أرمنت 29
 29 أسوان 30
 85 أفامية 31
 82 أنجاكية 32
 35 أيلل 33
 74 رمد 34
 117 بانتوسا 35
 104 برايل 36
 92 بااغا 37
 63 بعلبئ 38
 32 بلبيس 39
 101 بيت تن  40
 94 بيروت 41
 101 بيسان 42
 114 تدمر 43
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 جدول الحرائق في مصر
 

 ما تعرض للحرق السبب المكان التاريخ م
 14ه/115صلر  9 1

 م888يونيو)حايران( 
تاح من تامل عمرو بن  مت و  اللسجاج

 العاص
ه/ 181رت   35 2

 م896أغسجس)ر ( 
ثورة التند الم اربة  اللسجاج

والبربر عل  تيش بن 
 خمارويل

 باللسجاجأماكن متلرقة 

 8ه/ 191صلر  11 3
 م905يناير)كانون الثاني( 

دخو  العباسيين مصر  اللسجاج
من  اواسترداده

 لجولونيينا

 الني   التسور عل

 30ه/191صلر 19 4
 م905يناير)كانون الثاني( 

دخو  العباسيين مصر  التجائل
من  اواسترداده

 لجولونيينا

 مدينة التجائل بالكام 

 34/ ه101شوا   10 5
 م910مارس)رذار( 

محاولة الم د   رشيد
 اللاجمي دخو  مصر

 عدد كبير من مراك  الم د 

 ه139ربيل ا خر  6
 م913/مارس)رذار( 

 دور بني عبد الوارث مت و  اللسجاج

ه/ 113ربيل األو   36 7
 م911مارس)رذار(  34

ثورة التند عل   اللسجاج
 الماذرائي

دار الماذرائي ودور أهلل 
 وأتباعل

 1ه/113شوا   9 8
 م911أكتوبر)تشرين األو (

ثورة التند عل   اللسجاج
 الماذرائي

دار الماذرائي ودور أهلل 
 وأتباعل

ألف وسبعمائة دار وسوق  مت و  اللسجاج م945ه/114 9
 الاياتين وقيسارية العس 

أسوان  م961ه/151 10
 وأخميم

هتمات النوبة عل  
 تنو  مصر

 حرق عدة أماكن

 ه/161التعدة ذ   11
 م911أغسجس)ر ( 

 سوق التاهرة مت و  التاهرة

تعجي  هتوم العايا  التاهرة م981ه/111 12
 عل  البيانجيين

 

 األسجو  البحر  اللاجمي
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ه/ 186ربيل األو   14 13
 م996ابري )نيسان(  31

تعجي  هتوم العايا  التاهرة
 عل  البيانجيين

 األسجو  البحر  اللاجمي

 ه/191محرم  14
 م3001فبراير)شباج( 

قيام الحاكم بممر اهلل  التاهرة
 بالتت  والحرق

علي الحسن بن  يتثة أب
 عسلوج

 ه191تماد  األول   15
 م3001/مارس)رذار( 

قيام الحاكم بممر اهلل  التاهرة
 بالتت  والحرق

إبراهيم النصراني تثة ف د بن 
 غال  وه أبو خأو 

مر اهلل قيام الحاكم بم التاهرة م3001ه/ 191 16
 بالتت  والحرق

لتيان كتامة وأو د لتثث 
 وغيرهم الم الي

 ه/أكتوبر195محرم  17
 م3004)تشرين األو ( 

قيام الحاكم بممر اهلل  التاهرة
 بالتت  والحرق

لتاضي الحسين بن تثة ا
قاسم الشاعر  يالنعمان وتثة أب

 الجاهر الم االي يوتثة أب
الحاكم بممر اهلل احتلا   التاهرة م3004ه/195 18

 بمولوده التديد
 شونة

قيام الحاكم بممر اهلل  التاهرة م3005ه/196 19
 بالتت  والحرق

 تثث تماعة من بني قرة

ه/مارس)رذار( 198رت   20
 م3008

منل النصار  من  التاهرة
 ا حتلا  بعيد الشعانين

 الكثير من الصلبان

الحاكم بممر اهلل يمنل  التاهرة م3033ه/401 21
 عدد من الممكو ت

 الرج  والابي 

الحاكم بممر اهلل يمنل  التاهرة م3033ه/401 22
 الشجرنج

 الشجرنج

الحاكم بممر اهلل يعاق   التاهرة م3033ه/401 23
الي ود لسخريت م من 

 المسلمين

حارة التودرية عل  أهل ا من 
 الي ود

قيام الحاكم بممر اهلل  التاهرة م3034ه/405 24
 والحرقبالتت  

 امرأة اانية

 ه/405محرم  25
 م3034يوليو)تموا( 

 عدة أماكن مت و  التاهرة

 34ه/433شوا   18 26
 م3013فبراير)شباج(

الحاكم بممر اهلل  انتتام اللسجاج
 من المصريين

ثلث مدينة اللسجاج بما في ا 
 من دور وأموا 

وستون  ن وستمائةيتثث ألل التخلص من التثث التاهرة م3011ه/ 411 27
 تارية
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تمرد األترائ وناصر بن  التاهرة م3061ه/ 460 28
 حمدان عل  المستنصر

الكثير من النلائس والكت  في 
 خاانة المستنصر

 نوفمبر5ه/463صلر  6 29
 م3068)تشرين الثاني( 

تمرد األترائ وناصر بن  التاهرة
حمدان عل  المستنصر 

 باهلل اللاجمي

خاانة البنود بما تحتويل من 
 نود ور ت حر  وأمتعةب

ه/ 461ذ  التعدة  30
 م3013يوليو)تموا( 

صراا ناصر بن حمدان  التياة
 مل األترائ

الكثير من الدور عل  ساح  
 الني 

افسكندرية  م3014ه/461 31
 والصعيد

م اتمة بدر التمالي 
 التبائ  المتمردة

 الكثير من ممتلكات التبائ 

األو  غاو بلدوين  اللرما م3338ه/533 32
 لمصر

مدينة اللرما بالكام  بما في ا 
 من مساتد وأبوا 

 تامل عمرو بن العاص مت و  اللسجاج م3314ه/538 33

 39ه/ 544شوا   39 34
 م3350فبراير)شباج( 

الصراا بين ابن مصا   د ص
 وابن السالر

 تامل د ص

 ه/ أكتوبر545رت   35
 م3350)تشرين األو ( 

هتوم بلدوين الثالث  اللرما
 عل  اللرما

 مدينة اللرما

لمتت  الظافر  ا نتتام التاهرة م3360ه/555 36
 اللاجمي

 تثة نصر بن عباس

ه/مايو)أيار( 559رت   37
 م3364

الصراا بين شاور  التاهرة
 وضرغام

منجتة اللؤلؤة وما حول ا من 
 الدور

 35/ 559شعبان  11 38
 م3364يوليو)تموا( 

الصراا بين شاور  التاهرة
 هوشيركو 

 بعو المناجق عل  الخليج

 4ه/559ذ  الحتة  36 39
 م3364فبراير)شباج( 

الصراا بين شاور  التاهرة
 هوشيركو 

منجتة الخليج والدور عند با  
 السعادة وبا  اويلة

بن  تاح من مئذنة تامل عمرو صاعتة اللسجاج م3343ه/561 40
 العاص

 10ه/564ذ  التعدة  15 41
 م3369أغسجس)ر ( 

قضاح صال  الدين  التاهرة
 عل  ثورة العبيد

حياح ومناا  العبيد بالمنصورة أ
 عند با  اويلة

 نوفمبر 4ه/564صلر  3 42
 م3368)تشرين الثاني( 

 هتوم عمور  عل  بلبيس
 مصر

 تميل الدور في بلبيس

 نوفمبر31ه/564صلر 9 43
 م3368)تشرين الثاني( 

 هتوم عمور  عل  اللسجاج
 مصر

مدينة اللسجاج بك  ما في ا من 
 دور ومرافق وأسجو 
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ن عل  يرد المسلم دمياج م3369ه/565 44
 حصار الصليبيين

ست شواني للصليبيين في ن ر 
 الني 

 ه/565األو  ربيل 13 45
ديسمبر)كانون األو (  31

 م3369

انسحا  عمور  عن  دمياج
 حصار دمياج

أدوات الحصار والمنتنيتات 
 للصليبيين

 ه569ذ  الحتة  16 46
 م3314يوليو)تموا(  18/

هتوم ملئ صتلية عل   افسكندرية
 افسكندرية

سلن وحتو  للمسلمين ودبابات 
 ومعدات حصار للصليبيين

عيذا   م3381ه/518 47
 وأيلة

محاولة أرناج الوصو  
 للمدينة المنورة

ست عشرة سلينة للمسلمين 
 وبعو السلن الصليبية

 ه/519اآلخرتماد   16 48
 أكتوبر)تشرين األو ( 36

 م3381

دار الشيخ السديد رئيس األجباح  مت و  التاهرة
 في مصر

 ه590ربيل األو   49
 م3394/فبراير)شباج( 

 عدة أماكن مت و  التاهرة

 ه/638رت   50
 م3113أغسجس)ر (

انسحا  التيش  الدلتا
 الصليبي ال  دمياج

خيام ومعدات وأثتا  التيش 
 الصليبي

 المش د الحسيني مت و  التاهرة م3148ه/646 51

ا نتتام من فخر الدين  التاهرة م3150ه/ 641 52
 يوسف بن شيخ الشيوخ

دار فخر الدين يوسف بن شيخ 
 الشيوخ

ه/ 641صلر  53
 م3149يونيو)حايران( 

المسلمين من انسحا   دمياج
دمياج ودخو  

 نيالصليبي

 أبوا  مدينة دمياج والاردخاناه

 يناير31ه/641شوا   11 54
 م3150)كانون الثاني( 

هايمة التيش الصليبي  الدلتا
 وانسحابل

عدة سلن وأخشا  التحصينات 
 للتيش الصليبي

 1ه/ 648محرم  11 55
 م3150مايو)أيار( 

يد   متت  توران شاه عل فارسكور
 بعو المماليئ

 برج خشبي عل  الني 

 3ه/648ذ  الحتة  6 56
 م3153مارس)رذار( 

التاعة الصالحية والخاانة  مت و  التاهرة
 السلجانية بالتلعة

فرار المماليئ البحرية  التاهرة م3154ه/651 57
 بعد متت  أقجا 

 با  التراجين )البا  المحروق(

ه/ 661تماد  اآلخر  58
 م3165مارس)رذار( 

قيام النصار  والي ود  التاهرة
 بحرق التاهرة

حارة الباجنية وربل فرج وربل 
 وستون داراً  ةالعاد  و ثالث
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 31ه/668شوا   10 59
 م3110يونيو)حايران( 

هتوم الصليبيين عل   افسكندرية
 ميناح افسكندرية

 مرك  للتتار المسلمين

 38ه/613محرم  13 60
 م3111أغسجس)ر ( 

هتوم متولي قوص  النوبة
 عل  النوبة

 عدة أماكن بالنوبة

 ه/681ربيل األو   36 61
 م3188ابري )نيسان(  10

 خاائن السال  والمش د الحسيني مت و  التاهرة

 35ه/693صلر 14 62
 م3191فبراير)شباج( 

الكثير من الذخائر والنلائس  مت و  التاهرة
 والكت  بتلعة التب 

 16ه/691محرم  15 63
)كانون األو (  ديسمبر

 م3191

لمتت  األشرف  ا نتتام التاهرة
 قالوون

حرق تثتي سيف الدين ب ادر 
 وتما  الدين أقوش الموصلي

 ديسمبر3ه/694محرم 33 64
 م3194)كانون األو ( 

 با  السعادة ثورة المماليئ األشرفية التاهرة

 ه/104رمضان  65
 م3105مارس)رذار( 

دار أبي بكر ابن عثمان  الخجم وافهما  التاهرة
 الشوبكي

أسوان  م3136ه/136 66
وأسنا 
 وأرمنت

 بعو المناجق الاراعية عاصلة

 8/ 113ربيل اآلخر  9 67
 م3113مايو)أيار( 

التاهرة 
ومدن 
 أخر 

فتنة بين المسلمين 
 والنصار 

 عدد من الكنائس

 ه113تماد  األو   35 68
يونيو)حايران(  31/

 م3113

قيام النصار  بافتعا   التاهرة
حرائق متعددة عل  

 مدار عدة أيام

والبيوت  عدد كبير من األحياح
 والمساتد والمدارس والحوانيت

محاربة والي التاهرة  التاهرة م3111ه/114 69
  نتشار الحشيش

 كميات كبيرة من الحشيش

 19ه/ 111رت   1 70
 م3111مايو)أيار( 

مسلم مخاصمة بين  افسكندرية
فرنتي  وا 

دار والي المدينة وثالثة دور 
 ألعوانل

 الكنيسة المعلتة مت و  التاهرة م3119ه/110 71

 دار عيس  بن مح  النابلسي الخجم وافهما  التاهرة م3113ه/111 72

أتران ال ال  في قليو   مت و  مصر م3140ه/143 73
 وسنديون وال ربية والبحيرة
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ه/ 141تماد  ا خر  74
 م3151مايو)أيار( 

خالف بين المماليئ  التاهرة
 بالشام واألمير قوصون

وما  بيوت مماليئ قوصون
 حول ا

التشكيئ في الدين  التاهرة م3151ه/145 75
 افسالمي

 تثة أحد النصار 

 حرق بعو األشتار حرارة شديدة مصر م3144ه/145 76

األمير أرغون العالئي  التاهرة م3146ه/141 77
يتضي عل  أماكن 

 اللساد

متموعة من األخصاص في 
 منجتة بو ق

 10ه/153ربيل األو  31 78
 م3150مايو)أيار(

الكثير من األسواق والدور في  مت و  التاهرة
 منجتة البندقانيين

خالف بين المسلمين  النحريرية م3151ه/154 79
 والنصار 

 الصلبان والتماثي  داخ  كنيسة

ه/ يوليو)تموا( 155رت   80
 م3154

التضاح عل  أحد بدا  التاهرة
 النصار 

 صندوق أصبل الش يد

 ه161محرم 11 81
أكتوبر)تشرين 30/

 م3165األو (

هتوم ملئ قبرص عل   افسكندرية
 افسكندرية

الكثير من المساتد والمدارس 
 واألسواق والدور واللنادق

ثورة أو د الكنا عل   أسوان م3165ه/161 82
 والي أسوان

 عدد من الدور

 ه/169رت  11 83
 م3168مارس)رذار(34

 السلجانية بالتلعةالدور  مت و  التاهرة

قت  اوتة السلجان  التاهرة م3169ه/113 84
 بالسحر

 تثة ساحر نصراني

 ه114تماد اآلخر  19 85
ديسمبر)كانون األو (  16/

 م3111

الكثير من الدور السلجانية  صاعتة التاهرة
 بتلعة التب 

 5ه/118رمضان  35 86
 م3116مايو)أيار( 

 بالتلعةحاص  مدرسة السلجان  صاعتة التاهرة

 14ه/180محرم  15 87
 م3118مايو)أيار( 

دكاكين اللاك انيين والنتليين  مت و  التاهرة
 والبرادعيين خارج با  اويلة

ه/مايو)أيار( 180صلر  88
 م3118

 منجتة با  النصر مت و  التاهرة



481 
 

 5ه/183شعبان  14 89
 م3119ديسمبر

ثورة إينا  عل  األمير  التاهرة
 بركة واألمير برقوق

 با  افصجب 

 فرنتيإتثة التاني وهو  تريمة قت  التاهرة م3119ه/183 90

 33ه/181ربيل األو   1 91
 م3180يونيو)حايران( 

الصراا بين األمير  التاهرة
 برقوق واألمير بركة

 با  السلسلة

 شونة قص  مت و  التاهرة م3181ه/185 92

 1ه/188صلر 10 93
 م3186ابري )نيسان( 

تسر وعدد من الدور بالتر   مت و  التاهرة
 من قنجرة الحات 

الصراا بين يلب ا  التاهرة م3188ه/190 94
 الناصر  ومنجاش

 خيمة يلب ا الناصر 

 11ه/800ذ  التعدة  31 95
 م3198يوليو)تموا( 

منجتة دار التلا  خارج با   مت و  التاهرة
 اويلة

 36ه/803صلر  4 96
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3198

عدد كبير من الدور بتوار  مت و  التاهرة
 المدرسة الصالحية

ه/ 801ربيل األو   30 97
نوفمبر)تشرين الثاني(  30

 م3199

اللوض  في ع د فرج  التاهرة
 بن برقوق

 الربل المتاور لمدرسة ايتمش

 6ه/836ربيل األو   6 98
 م3431يونيو)حايران( 

 الدور الموتودة بتلعة التب  مت و  التاهرة

 نوفمبر ه/838رمضان  99
 م3435)تشرين الثاني( 

قيام العامة بعتا   التاهرة
شار  الخمر في ن ار 

 رمضان

 شار  الخمر

 ه/839ربيل األو   100
 م3436مايو)أيار( 

هتوم التراصنة الكيتالن  نستروة
 عل  السواح  المصرية

 حرق الترية

 1ه/839تماد  األول  1 101
 م3436يوليو)تموا( 

يتضي  األمير سودن التاهرة
 عل  أماكن اللساد

متموعة من األخصاص عل  
 شاجئ الني 

ه/ 810شعبان  6 102
 م3431سبتمبر)أيلو ( 38

عتا  نصراني انا  التاهرة
 بامرأة مسلمة

 تثة النصراني

 ه810ذ  الحتة  11 103
يناير)كانون  19/

 م3438الثاني(

ثورة أه  دمياج عل   دمياج
 الوالي

 تثة الوالي
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ه/ 815شعبان 104
 م3411يوليو)تموا( 

  هتوم اللرنتة عل افسكندرية
 مرك  للتتار المسلمين

 مرك  للتتار المسلمين

ه/ يناير)كانون 815صلر  105
 م3411الثاني( 

 عدة أماكن بالصعيد فساد قبائ  ل انة وهوارة الصعيد

 ه818تماد  األول  9 106
 م3415مارس)رذار(  19/

 بثلث المدينةما يتدر  مت و  دمياج

 5ه/818شعبان  38 107
 م3415يوليو)تموا( 

 مواضل بالمدينة ةثالث مت و  التاهرة

 ه/813ربيل اآلخر  108
يناير)كانون الثاني( 

 م3418

السلجان األشرف  مصر
برسبا  يحار  انتشار 

 الحشيش

 كميات كبيرة من الحشيش

 ال ال  فساد عر  هوارة الصعيد م3140ه/814 109

 ه816شعبان  110
 م3411/مارس)رذار( 

عدد من الدور ومن ا بيت  مت و  التاهرة
 التاتر البرهان المحلي

ه/مايو)أيار( 816شوا   111
 م3411

شيبين 
 التصر

 أتران ال ال  مت و 

ه/مايو)أيار( 816شوا   112
 م3411

مرك  بضائل وعدة أماكن  مت و  التاهرة
 أخر 

 ه/ أكتوبر811ربيل األو   113
 م3411)تشرين األو (

هتوم التراصنة عل   دمياج
 دمياج

ثالثة مراك  تعود إل  الم اربة 
 المسلمين

هتوم أقب ا التمالي  البحيرة م3411ه/811 114
 عل  عر  البحيرة

 بيوت عر  البحيرة

مرك  علي ا كمية كبيرة من  مت و  الجور م3414ه/818 115
 البضائل

 5ه/ 840محرم  13 116
 م3416أغسجس)ر ( 

هتوم الكيتالن عل   افسكندرية
 ميناح أبوقير

 مرك 

ه/ 841ربيل ا خر  117
 م3418سبتمبر)أيلو ( 

الصراا بين الظاهر  التاهرة
 تتمق واألمير قرقماس

 با  مدرسة السلجان حسن

 ه/841ربيل ا خر  118
 م3419سبتمبر)أيلو ( 

قيام العامة بعتا   دمياج
 خائننصراني 

 تثة النصراني

ه/ 844ذ  الحتة  119
 م3443ابري )نيسان( 

هتوم مراك  اللرنتة  سيناح
 عل  ساح  الجينة

 المراك  الموتودة عل  الساح 
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 بيت التكمي صاح  الحتا  مت و  التاهرة م3445ه/849 120

 ه854تماد  األول   13 121
 م3450يونيو)حايران(11/

ش   المماليئ التلبان  التاهرة
 النحاسعل  أبي الخير 

با  دار أبي الخير النحاس 
 والدور المتاوره لل

 38ه/851ربيل األو   1 122
 م3451مارس)رذار( 

الصراا بين عثمان بن  التاهرة
 تتمق واألتابئ إينا 

 البيوت التي بتوار الميدان

 10ه/ 861رت   6 123
 م3458مايو)أيار( 

صاعتة والمماليئ  التاهرة
 التلبان

والبيوت  عدد كبير من األحياح
 والحوانيت بساح  بو ق

 دار سنتر الاردكاش مت و  التاهرة م3459ه/864 124

 ه/811ذ  التعدة  125
 م3468يونيو)حايران( 

خروج العربان عن  البحيرة
 جاعة السلجان

 أتران ال ال 

ه/ 930شوا   126
 م3505مارس)رذار(

السلجان األشرف  التاهرة
ال ور  يتضي  قانصوه

 عل  أماكن اللساد

 أماكن الحشيش والبواة

 11/ ه931محرم  33 127
 م3501مايو)أيار( 

خجم نتيتة شرارة  التاهرة
 متجايرة

مرك  كبير و شونة ومعصرة 
 قص 

 ه/931صلر  128
 م3533ابري )نيسان( 

أربعون بيتًا والكثير من البضائل  مت و  التاهرة
 واألقمشة

ه/ 939ربيل اآلخر  129
 م3531يونيو)حايران( 

 الاردخاناه وعدد من الصناا خجم من صناا البارود التاهرة

 ه/مارس910صلر 130
 م3534)رذار(

مرك  وعشرون من صناا  خجم من صناا البارود التاهرة
 البارود

 11ه/911محرم  5 131
يناير)كانون الثاني( 

 م3531

 البيوت واألماكنعدد من  دخو  العثمانيين التاهرة التاهرة
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 جدول الحرائق في بالد الشام
 

 ما تعرض للحرق السبب المكان التاريخ م
كنيسة مريم والمنجتة المحيجة  مت و  دمشق م811ه/164 1

 ب ا
اعتداحات الترامجة عل   الرصافة م903ه/189 2

 الشامبالد 
 مدينة الرصافة وتامع ا

هتوم الترامجة عل   دمشق م901ه/190 3
 دمشق

 بن اكروية  قائد الترامجة يحي

 9ه/190ذ  الحتة  35 4
 م901نوفمبر)تشرين الثاني 

معرة 
 النعمان

اعتداحات الترامجة عل  
 بالد الشام

 بعو األماكن بالمدينة

ه/ 193شعبان  5
 م904يونيو)حايران( 

  البيانجيين عل هتوم الحدث
 المدينة

 عدة أماكن بالمدينة

ه/يوليو)تموا( 191شوا   6
 م906

غارة من البيانجيين  قورس
 عل  المدينة

 تامل المدينة

  غارة من المسلمين عل جرسوس م933ه/199 7
 محيج جرسوس

 أرو حصن ذ  الكالا

فتنة بين المسلمين  دمشق م914ه/131 8
 والنصار 

 كنيسة مريم

فتنة بين المسلمين  التدس م911ه/115 9
 والنصار 

 كنيسة قسجنجين

فتنة بين المسلمين  عستالن م919ه/118 10
 والنصار 

 كنيسة مريم

  هتوم البيانجيين عل حموص م943ه/110 11
 البلدة

 عدة أماكن بالبلدة

ه/ 111رت   12
 م944فبراير)شباج( 

اقتحام ناصر الدولة بن  الرقة
 حمدان الرقة

 من المدينةتاح 

  هتوم البيانجيين عل رأس عين م941ه/111 13
 البلدة

 عدة أماكن بالبلدة

هتوم البيانجيين عل   سروج م951ه/143 14
 سروج

 مساتد المدينة وأماكن أخر 
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 ه145تماد  اآلخرة  15
 م956/سبتمبر)أيلو ( 

هتوم البيانجيين عل   جرسوس
 المدينة

 التر  المحيجة بالمدينة

الث ور  م961ه/153 16
 الشامية

هتوم نتلور عل  
 منجتة الث ور الشامية

 عدة أماكن بالمنجتة

 التامل واألسواق بالبلدة اقتحام نتلور البلدة عين اربة م961ه/153 17

 ه/ ديسمبر153ذ  التعدة  18
 م961)كانون األو ( 

قصر سيف الدولة والتامل  اقتحام نتلور المدينة حل 
 دور المدينةواألسواق وأكثر 

الث ور  م961هـ/ 151 19
 الشامية

هتوم البيانجيين عل  
 منجتة الث ور الشامية

المناجق المحيجة بمدن 
 المصيصة وأذنة وجرجوس

اقتحام البيانجيين بتيادة  جرسوس م965ه/154 20
 نتلور المدينة

 منبر تامل جرسوس

/ 155تماد  األخر  5 21
 م966مايو)أيار(  19

والي التدس من  انتتام التدس
 بجريق التدس

كنائس مار  قسجنجين 
 وص يون والتيامة

هتوم البيانجيين عل   منبج م965ه/155 22
 المدينة

 ربو المدينة

معرة  م961ه/151 23
 النعمان

اقتحام البيانجيين بتيادة 
 نتلور المدينة

 تامع ا وأكثر دورها

هتوم البيانجيين عل   كلر جا  م961ه/151 24
 المدينة

 تامل المدينة

هتوم البيانجيين عل   شيار م961ه/151 25
 المدينة

 تامل المدينة

هتوم البيانجيين عل   حماة م961ه/151 26
 المدينة

 تامل المدينة

هتوم البيانجيين عل   حمص م961ه/151 27
 المدينة

 عدة أماكن بالمدينة

هتوم البيانجيين عل   جرابلس م961ه/151 28
 المدينة

 المدينةربو 

هتوم البيانجيين عل   قر  الشام م961ه/151 29
 التر  والمدن الشامية

 العديد من التر 

 عدة أماكن بالبلدة اقتحام نتلور البلدة كلر توثا م961ه/151 30

 158/18ذ  الحتة  31 31
 م969أكتوبر)تشرين األو  

اقتحام البيانجيين بتيادة  أنجاكية
 نتلور المدينة

 بالمدينةعدة أماكن 
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الصراا بين أه  دمشق  دمشق م910ه/159 32
 واللاجميين

الكثير من الدور واألسواق 
 بالمدينة

 ه/يونيو161رمضان 33
 م914)حايران( 

التضاح عل  ثورة أه   دمشق
 دمشق ضد اللاجميين

الكثير من الدور والحارات 
 واألسواق

 ه/164رمضان  34
 م818مايو)أيار( 

 قب  من هايمة أفتكين بعلبئ
 البيانجيين

الكثير من المناجق ما بين 
 بعلبئ والابداني

معرة  م915ه/165 35
 النعمان

دخو  سعد الدولة 
 الحمداني المدينة

أحد أبوا  المدينة )با  
 حمص(

رحي  توهر الصتلي  حمص م916ه/ 166 36
 عن الشام

تادر الغير السال  والخاائن 
 اعل  حمل 

 ه/169صلر  37
 م919سبتمبر)أيلو ( 

انتتام ابن الترا  من  الرملة
 أبو ت ل  الحمداني

 تثة أبو ت ل  الحمداني

 1ه/111محرم  39 38
 م981يوليو)تموا( 

الكثير من الدور والمساتد  اقتحام بلتكين المدينة دمشق
 بمجراف المدينة

 ه111تماد  األول   39 39
أكتوبر)تشرين األو (  19/

 م981

البيانجيين عل  هتوم  حمص
 المدينة

التامل ومواضل كثيرة في 
 المدينة والكثير من الناس

اقتحام منتوتكين  أنجاكية م993ه/183 40
 المدينة

 المدينة وما حول ا

افضرار بالتيش  حل  م993ه/183 41
 اللاجمي

 ال ال  حو  المدينة

 ه/185ربيل األو   42
 م995ابري )نيسان( 

انسحا  التيش  حل 
 عن حل  اللاجمي

الخاائن واألسواق والبيوت 
 والحوانيت حو  المدينة

 موضل حتر الذه  تمدي  أه  دمشق دمشق م996ه/186 43

 1ه/188رت   9 44
 م998يوليو)تموا( 

اقتحام التيش اللاجمي  مرعش
 المدينة

 عدة أماكن بالمدينة

 ه/ نوفمبر189ذ  الحتة  45
 م999)تشرين الثاني( 

البيانجيين عل  رد  حمص
 هتوم اللاجميين

 عدة أماكن بالمدينة

الحر  بين األحداث  دمشق م3039ه/430 46
 والتند

 عدة أماكن في دمشق

 ه/435رت   47
 م3014سبتمبر)أيلو ( 

خروج حسان بن ملرج  الرملة
 عل  اللاجميين

 أكثر مدينة الرملة
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هايمة ابن الترا   الرملة م3019ه/410 48
 الرملة وتخريبل

 الكثير من األماكن بالمدينة

هتوم المستنصر  أفامية م3055ه/441 49
 اللاجمي عل  التلعة

 قلعة المدينة

 ه/ يناير448ذ  التعدة  50
 م3051)كانون الثاني( 

 المركا الشرقي بتلعة حل  مت و  حل 

 أحد أبراج سور المدينة مت و  حل  م3059ه/453 51

 ه/أكتوبر454شوا   52
 م3061األو ( )تشرين 

مريمين 
 العتبة

هتوم البيانجيين عل  
 المدينة

 عدة أماكن بالمدينة

 ه460تماد  األول   19 53
 م3068ابري )نيسان(  4/ 

تخوف العامة والتند في  دمشق
 دمشق من بدر التمالي

قصر أمير التيوش بدر 
 التمالي

يونيل  8 ه/463شعبان 35 54
 م3069

خالف بين غلمان  دمشق
 اللاجميين والعباسيين

 التامل األمو  وما حولل

هتوم البيانجيين عل   منبج م3069ه/461 55
 المدينة وما حول ا

بين منبج وبالد   الضياا والتر 
 الروم

معرة  م3013ه/464 56
 مصرين

هتوم البيانجيين عل  
 المدينة

 تاح من المدينة

ه/ 413ذ  الحتة  57
 م3013أغسجس)ر ( 

هتوم تاج الدولة تتش  إعااا
 عل  قلعة إعااا

الكثير من ال ال  والربو 
 والتلعة

هتوم السالتتة عل   معرتاج م3013ه/413 58
 البلدة

 أبراج البلدة بمن في ا

هتوم تاج الدولة تتش  الناعورة م3094ه/481 59
 عل  البلدة

 الارا الموتود بالبلدة

 13ه/491محرم  14 60
 م3098ديسمبر

معرة 
 النعمان

اقتحام الصليبيين 
 المدينة

مساتد المدينة ودورها وأماكن 
 أخر 

 31ه/491شعبان  13 61
 م3099يوليو)تموا( 

متاومة أه  المدينة  التدس
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

أحد األبراج والكثير من 
 المعدات العسكرية للصليبيين

 35ه/491شعبان  11 62
 م3099يوليو)تموا( 

اقتحام الصليبيين  التدس
 المدينة

 التحصينات الدفاعية للمسلمين

ه/ 491شعبان  63
 م3099يوليو)تموا( 

حرق الكثير من المسلمين  دخو  الصليبيين المدينة التدس
 والي ود وكنيسة ل م والمصاحف
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 31ه/491رمضان  11 64
 م3099أغسجس)ر ( 

 هايمة اللاجميين من عستالن
 الصليبين قب 

التميا بمن استتر بل شتر 
 من التيش اللاجمي

ه/مايو)أيار( 494رت   65
 م3303

الحصو  عل  الدنانير  قيسارية
 تثث الالذهبية من 

 تثث الموت 

 ه/496تماد  اآلخرة  66
 م3301مارس)رذار( 

متاومة أه  المدينة  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 العديد من أبراج ومنتنيتات
 وسلن الصليبيين

 ه496رت   67
 م3301/سبتمبر)ايلو ( 

هايمة بلدوين األو  من  عستالن
 اللاجميين

بعو التص  وتسد بلدوين 
 األو 

محاو ت الصليبيين  حل  م3301ه/496 68
فرو نلوذهم شما  

 بالد الشام

 بعو المناجق حو  المدينة

 31ه/491ذ  الحتة  39 69
 م3304سبتمبر)أيلو ( 

هتوم فخر الملئ ابن  جرابلس
عمار عل  حصن 

 للصليبيين

 الحصن والربو المحيج بل

ه/ 498شعبان  70
 م3305ابري )نيسان( 

هتوم ظ ير الدين  رفنية
 أتابئ عل  الحصن

 الحصن

احتال  الصليبيين  جرابلس م3309ه/501 71
 المدينة

مكتبة دار العلم بك  ما في ا 
 من كت 

/ 505تماد  األول   15 72
نوفمبر)تشرين الثاني(  19

 م3333

متاومة أه  المدينة  صور
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 أبراج الصليبيين ال تومية

/ 505تماد  األول   73
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3333

غارات ج تكين عل   صيدا
 الصليبيين

 عشرين مركبًا عل  الساح 

/ 505تماد  األول   74
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3333

انسحا  الصليبيين عن  صور
 حصار المدينة

خشا  الكثير من البيوت واأل
 للصليبيين المنسحبين

غارة خاجلة للمسلمين  التدس م3331ه/506 75
 عل  الصليبيين

المحاصي  المتمعة حو  
 أسوار المدينة

حصار المسلمين  كلر جا  م3335ه/509 76
 للحصن

 الحصن بما فيل من أموا 
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نجاكية أانتتام صاح   كلر جا  م3335ه/509 77
 لستوج الحصن

 الكثير من السوقية وال لمان

 مساتد المدينة غاةدخو  بلدوين األو   غاة م3338ه/533 78

أسامة بن منتذ يحرق  كلر جا  م3339ه/531 79
الحصن خوفًا من 

 استيالح الصليبيين عليل

 الحصن

 ه/ديسمبر534شوا   80
 م3310)كانون األو ( 

النترة 
 واألحص

  غارة من توسلين عل
 النترة واألحص

 ك  ما في ما

هتوم الصليبيين عل   بااغا م3313ه/535 81
 المدينة

 بعو تدارها

تعرو الحصن لثالث  األثار  م3311ه/531 82
 غارات من الصليبيين

ما بالحصن من الدور وال ال  
 والتدار

التير   م3311ه/531 83
 وتبرين

بن ب رام هتوم بلئ 
 عل  الصليبيين

 ال ال  الخاصة بالصليبيين

حصار بلئ بن ب رام  خرتبرت م3311ه/531 84
 ةللتلع

 دعائم أحد أبراج التلعة

ه/ 531رت   85
 م3311أغسجس)ر ( 

خروج توسلين لتحرير  بااغا
 بلدوين الثاني من األسر

تدار وبا  المدينة وما حول ا 
 من البساتين ومشاهد التبور

 أكتوبر 33ه/513شوا  1 86
 م3311)تشرين األو ( 

الصراا بين قتلغ أبل  حل 
 وسليمان ا رتتي

التصر الموتود بالتلعة بك  ما 
 فيل من نلائس

ه/أكتوبر)تشرين 518محرم  87
 م3311األو ( 

شما  
 فلسجين

صاح  دمشق ي اتم 
 الصليبيين بعو أمالئ

بعو األماكن في جبرية 
 والناصرة وعكا

ه/يوليو)تموا( 510شوا   88
 م3316

حصار عماد الدين  حمص
 انكي للمدينة

 الارا وال ال  حو  المدينة

 10ه/511شعبان  8 89
 م3318ابري )نيسان( 

انسحا  المسلمين من  األثار 
 الحصن

 الخاائن داخ  الحصن

انسحا  الصليبيين عن  شيار م3318ه/ 511 90
 حصار المدينة

 ر ت الحصار

قر   م3340ه/514 91
 دمشق

محاولة انكي ا ستيالح 
 عل  دمشق

 المرج وال وجة من قر  دمشق

ه/ 541ربيل األو   92
 م3348يوليو)تموا( 

هتوم الصليبيين عل   دمشق
 المدينة

تامل داريا وأدوات ومنشآت 
 الحصار
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 ه/546ربيل األو   93
 م3353يونيو)حايران( 

سواح  
 الشام

األسجو  هتوم 
عل  اللاجمي 
 في الشام الصليبيين

العديد من الممتلكات الصليبية 
في يافا وعكا وصيدا وبيروت 

 وجرابلس
هتوم نور الدين محمود  أنجرسوس م3351ه/541 94

 عل  حصون الصليبيين
 عدد من الحصون الصليبية

 نمحاصرة الصليبيي عستالن م3351ه/548 95
 للمدينة

 سور المدينة

 اينلحاكم دمشق قت   دمشق م3354ه/549 96
 الدولة بن الصوفي

 دور بني الصوفي

األسجو  هتوم  صور م3355ه/550 97
عل  اللاجمي 

 الصليبيين في صور

ميناح المدينة وأحد السلن 
 الكبيرة للصليبيين

مارس)رذار(  ه/551صلر  98
 م3358

غارة للصليبيين عل   حوارن
 أعما  حوارن

 عدد من الضياا

مارس)رذار(  ه/551صلر  99
 م3358

هتوم الصليبيين عل   داريا
 المنجتة

 عدد من المناا  وتامل داريا

 ه/أكتوبر559ذ  الحتة  100
 م3364)تشرين األو ( 

 قصر تيرون مت و  دمشق

هتوم نور الدين محمود  هونين م3366ه/561 101
 عل  الحصن

 الحصن

ه/ يوليو)تموا( 561شوا   102
 م3361

الخجم وافهما  من أحد  دمشق
 الجباخين

اللبادين بالكام  بما فيل حي 
 من دور وحوانيت

 11ه/564شوا   11 103
 م3369يوليو)تموا( 

صراا افسماعيلية مل  حل 
 نور الدين محمود

تامل حل  واألسواق المتاورة 
 لل

 ه/565تماد  اآلخرة  104
 م3310فبراير)شباج( 

تخري  نور الدين  فلسجين
 الممتلكات الصليبية

 عدة أماكن

 ه/ نوفمبر566األو  ربيل  105
 م3310)تشرين الثاني( 

حصار صال  الدين  الداروم
 األيوبي للتلعة

 أحد أبراج التلعة

هتوم نور الدين محمود  جرابلس م3313ه/561 106
 عل  محيج المدينة

 عدة مواضل حو  المدينة

هتوم نور الدين محمود  أنجاكية م3313ه/561 107
 عل  محيج المدينة

 المدينةعدة مواضل حو  



431 
 

هتوم نور الدين محمود  جبرية م3311ه/568 108
 عل  المدينة

 عدة أماكن بالمدينة

الكرئ  م3311ه/568 109
 والشوبئ

تس ي  جريق التواص  
 بين مصر والشام

ك  ما هو موتود خارج التالا 
 والحصون الصليبية

فتنة بين السنة والشيعة  حل  م3314ه/510 110
 بالمدينة

بن الخشا  دار أبي اللض  
 اعيم الشيعة في المدينة

 مدرسة الكالسة ومئذنة العروس مت و  دمشق م3314ه/510 111

هتوم صال  الدين  مصياف م3316ه/511 112
معاق    األيوبي عل

 افسماعيلية

حرق بعو األماكن الخاصة 
 ب م

محاولة الصليبيين  دمشق م3316ه/511 113
التضاح عل  الموارد 

 الاراعية

المحاصي  النامية والبيادر 
 المتمعة ومخاان الحبو 

 ه/511تماد  األول   114
 م3311نوفمبر

تنو  
 فلسجين

ت ود صال  الدين في 
 إضعاف الصليبيين

الصليبية في   البيوت والتر 
 المنجتة

 ه/514ربيل األو   115
 م3318أغسجس)ر ( 

هتوم الصليبيين عل   حماة
 محيج المدينة

 مدينةبعو التر  حو  ال

غارة لصال  الدين عل   بانياس م3318ه/ 514 116
 المدينة

 ال ال  حو  المدينة

هتوم افسماعيلية عل   حل  م3319ه/515 117
 المدينة

أسواق )البا والعجارين والخليل 
 والكتانيين والسراتين وغيرها(

 10ه/515ربيل األو   14 118
 م3319أغسجس)ر ( 

بيت 
 األحاان

الدين اقتحام صال  
 للحصن

سور الحصن والبيوت التريبة 
 من السور

غارة لصال  الدين عل   جرابلس م3319ه/ 515 119
 محيج المدينة

المحاصي  الاراعية في الحتو  
 والمخاان

 36ه/515ذ  التعدة  38 120
 م3380ابري )نيسان( 

عا الدين فرخشاه ي اتم  صلد
 محيج التلعة

 المراعي والبيوت حو  التلعة

هتوم عا الدين فرخشاه  الكرئ م3381ه/511 121
 عل  محيج المدينة

 المناجق المحيجة بالمدينة

 ه/ ديسمبر518رمضان  122
 م3381)كانون األو ( 

حاكم حل  يخر   تعبر
التالا والحصون 
 المحيجل ب ا

 تسر قلعة تعبر
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غارة من عا الدين  دبورية م3381ه/518 123
 فرخشاه

 المكانالمراعي الموتودة في 

حوران  م3381ه/518 124
 ودرعا

هتمات تخريبية من 
 الصليبيين

المحاصي  الاراعية وبعو 
 األماكن

بيت تن  م3381ه/518 125
 وداريا

هتمات تخريبية من 
 الصليبيين

بعو األماكن في بيت تن 
 وداريا وما حول ما من قر 

فتأ صال  الدين  رمد م3381ه/519 126
 األيوبي للمدينة

الستائر والتحصينات بعو 
العسكرية الخاصة بتيش 

 صال  الدين
 ه/519تماد  اآلخرة  9 127

 م3381سبتمبر)أيلو (  19
تخري  صال  الدين  بيسان

 المناجق الصليبية
ال نائم التي لم يستجيعوا حمل ا 

 وبعو األماكن بالمدينة
 ه/580تماد  األول   128

 م3384أغسجس)ر ( 
تخري  صال  الدين  نابلس

 المناجق الصليبية
التر  والرساتيق المحيجة 

 بالمدينة
مارس)رذار(  ه/581محرم  129

 م3381
الكرئ 
 والشوبئ

تممين الجريق بين 
 مصر والشام

الضياا الصليبية المحيجة 
 بالمدينتين

 1ه/ 581ربيل اآلخر  11 130
 م3381يوليو)تموا( 

دخو  صال  الدين  جبرية
 المدينة

وال نائم عدة أماكن بالمدينة 
 يستجيل حمل ا التي  

 4ه/ 581ربيل اآلخر  15 131
 م3381يوليو)تموا( 

تضييق صال  الدين  حجين
عل  الصليبيين بمعركة 

 حجين

الحشائش واألعشا  التافة 
 حو  معسكر الصليبيين

 ه/ أكتوبر581رت   132
 م3381)تشرين األو ( 

محاولة صال  الدين  التدس
 دخو  مدينة التدس

 المدينةسور 

صد الصليبيين هتوم  صور م3381ه/ 581 133
صال  الدين عل  

 المدينة

 بعو مراك  المسلمين

 يناير 3ه/581شوا   19 134
 م3388)كانون الثاني( 

رفل حصار المسلمين  صور
 عن المدينة

المعدات واألثتا  التي   يمكن 
 حمل ا

تماد  األول   34 135
يوليو)تموا(  33ه/584

 م3388

تخري  صال  الدين  جرجوس
 عودةالمدينة لمنل 

 الصليبيين الي ا

 تميل دور ومساكن المدينة

 ه/584تماد  اآلخرة  11 136
 م3388أغسجس)ر (  11

 بعو البيوت بالتلعة فتأ صال  الدين التلعة براية
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 5ه/586ربيل األو   18 137
 م3390مايو)أيار( 

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

ثالثة أبراج خشبية ضخمة 
 للصليبيين ةومحصن

ه/ 586شعبان  138
 م3390سبتمبر)أيلو ( 

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 عدد من المنتنيتات الصليبية

 14ه/586شعبان  11 139
 م3390سبتمبر)أيلو ( 

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 عدد من المراك  الصليبية

 4ه/ 586رمضان  1 140
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3390

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 للصليبيين دبابة وكبش وسنور

 36ه/586رمضان  35 141
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3390

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

 مرك  كبير للصليبيين

 ه/586رمضان  142
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3390

متاومة المسلمين  عكا
محاو ت الصليبيين 

 اقتحام المدينة

دبابة ضخمة للصليبيين وتاح 
 من سور المدينة

 ه/581شعبان  143
 م3393سبتمبر)أيلو ( 

تخري  صال  الدين  عستالن
 عودةالمدينة لمنل 

 الصليبيين الي ا

 البلد واألبراج والسور

 15ه/581رمضان  1 144
 م3393سبتمبر)أيلو ( 

تخري  صال  الدين  الرملة
 عودةالمدينة لمنل 

 الصليبيين الي ا

 البلد والتلعة

عتا  الش ا   دمشق م3393ه/581 145
الس رورد  الليلسوف 

 الساحر

 تثة الس رورد 

ه/ مايو)أيار( 595شعبان  146
 م3399

صراا داخ  البيت  دمشق
 األيوبي

الكثير من اللنادق والحوانيت 
 والبساتين وال ال 

انسحا  األفض   دمشق م3399ه/596 147
األيوبي عن حصار 

 دمشق

ما لم يتمكنوا من حملل من 
 األثتا  والخيم وال الت
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 خاانة السال  بالمدينة مت و  دمشق م3101ه/600 148

هتوم العاد  عل   جرابلس م3101ه/604 149
 الصليبيين بالمدينة

 بعو األماكن

 المتام األعل  بالتلعة مت و  حل  م3101ه/604 150

تماد  األول   33 151
 م3131أكتوبر  9ه/609

 هالتلعة والاردخانا مت و  حل 

بيسان  م3131ه/634 152
 وبانياس

غارة من الصليبيين 
 عل  المنجتة

بعو المناجق بين بيسان 
 وبانياس

 ه/616تماد  األول   153
 م3119مارس)رذار( 

الصراا بين الكام   دمشق
 والناصر داود

عدد من التوسق والحصون 
 والخوانق ومدرسة أسد الدين

 أكتوبر ه/615ربيل األو   154
 م3111)تشرين األو ( 

دفاا الصالأ إسماعي   دمشق
 عن دمشق ضد الكام 

وتميل ما ب ا  منجتة العتيبة
 من خانات وأسواق

ه/ 611صلر  155
 م3119سبتمبر)أيلو (

هتوم الصالأ إسماعي   دمشق
 عل  المدينة

دار الحديث والحوانيت والدور 
 حو  التلعة

هتمات الخوراامية عل   كلر جا  م3140ه/618 156
 بالد الشام

 عدة أماكن

ه/يوليو)تموا( 641صلر  157
 م3144

الخوارامية هتوم قوات  التدس
 عل  المدينة

 كنيسة التيامة وبعو الكنائس

الصراا بين نتم الدين  دمشق م3145ه/641 158
أيو  وعمل الصالأ 

 إسماعي 

عدد من المساتد ومنجتة 
العتيبة وحكر السماق وقصر 
 حتاج والشاغور واقاق الرمان

 ه/644ربيل األخر  11 159
 م3146سبتمبر)أيلو (  33

نتم الدين هتوم تيش  السلج
 أيو  عل  المدينة

 بعو المناجق بالمدينة

 ه/645تماد  األول   160
 م3141سبتمبر)أيلو ( 

فتأ نتم الدين أيو   عستالن
 المدينة

بعو المنتنيتات والمتاريس 
 للمسلمين وأحد أبراج الصليبيين

 34ه/646رت   15 161
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3148

 بتامل األمو المنارة الشرقية  مت و  دمشق

حريق لافتعا  الصليبيين  حل  م3151ه/650 162
 كبير

 ستمائة دار

انتتام حاكم حل  من  كردانة م3151ه/653 163
 الصليبيين

 الجواحين الموتود بالترية
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 16ه/658صلر  30 164
 م3160 يناير

اقتحام الم و  المدينة  حل 
 بتيادة هو كو

تامل حل  والمدرسة الحالوية 
 الباااينوسوق 

 11ه/658ربيل األو   9 165
 م3160فبراير)شباج( 

 الذخائر واآل ت الحربية بالتلعة اقتحام الم و  االتلعة حل 

 11ه/658ربيل األو   9 166
 م3160فبراير)شباج( 

أمر هو كو نائ  حماة  حماة
 بتخري  المدينة

 في التلعة اهالاردخان

تماد  األول   34 167
ابري )نيسان(  11ه/658

 م3160

دخو  الم و  المدينة  دمشق
 بتيادة هو كو

عدة مواضل بالتلعة وما ب ا 
 من اآل ت والعدد

 1ه/658رمضان  15 168
 م3160سبتمبر)أيلو ( 

المسلمين من  انتتام دمشق
الذين ساعدوا  النصار 

 الم و 

بعو دور النصار  وكنيسة 
 اليعاقبة وكنيسة مريم

 35ه/659رت   35 169
 م3163يونيو)حايران( 

تمرد البرلي عل   حماة
 الظاهر بيبرس

ال ال  بالتر  من البا  
 ال ربي للمدينة

  غارة من بيبرس عل أنجاكية م3163ه/659 170
 المناجق الصليبية

ميناح المدينة و الكثير من 
 ال ال 

 ه/ ديسمبر659محرم  171
 م3160)كانون األو ( 

  هتوم الم و  عل حل 
 التلعة

 تامل التلعة

الث ور  م3161ه/660 172
 واألجراف

قيام بيبرس بتممين حدود 
 الدولة المملوكية

المروج واألعشا  التي ترت 
 عادة الم و  افقامة ب ا

ه/ 663تماد  اآلخرة  173
 م3161ابري )نيسان( 

هتوم بيبرس عل   عكا
 محيج المدينة

األخشا  واألشتار حو  
 المدينة

 ه/661تماد  األول   9 174
 م3165فبراير)شباج(  16

 أبوا  المدينة والتلعة بيبرس المدينة اقتحام قيسارية

هتوم بيبرس عل   عثليث ه661تماد  األول   16 175
 التلعة

أبوا  التلعة والترية الواقعة 
 خارج األسوار

 16ه/661رت   8 176
 م3165ابري )نيسان( 

 األخشا  وأبوا  التلعة بعو بيبرس المدينة اقتحام أرسوف

 11/ 664شوا   38 177
 م3166يوليو)تموا( 

 سور التلعة حصار بيبرس للتلعة صلد

شما   م3166ه/664 178
 الشام

هتوم بيبرس عل  عدة 
 حصون

قلعة السا  بما في ا من 
 الحواص  والذخائر
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 1ه/665شعبان  33 179
 م3161مايو)أيار( 

هتوم بيبرس عل   عكا
 محيج المدينة

البساتين واألبنية واألشتار 
 المحيجة بالمدينة

 33ه/666رت   16 180
 م3168ابري )نيسان( 

شتيف 
 أرنون

استيالح بيبرس عل  
 التلعتين

 إحد  التلعتين

ه/ 666رمضان  181
 م3168مايو)أيار( 

أغل  المدينة وقلعت ا وكنائس ا  فتأ بيبرس المدينة أنجاكية
 المش ورة

مارس)رذار(  ه/661رت   182
 م3169

 سوق تب  الصالحية كلل مت و  دمشق

انسحا  اللرسان  قرفيص م3113ه/669 183
 ا سبتارية من الحصن

 لك  ما لم يمكن حمل

هتوم الصليبيين عل   دمشق م3113ه/669 184
 محيج المدينة

 ال ال  في منجتة الشاغور

 بالمدينةعدة مواضل  فتأ بيبرس المدينة المصيصة م3115ه/611 185

تماد  اآلخرة  8 186
نوفمبر)تشرين  18ه/614

 م3115الثاني( 

متاومة أه  المدينة  البيرة
محاو ت الم و  اقتحام 

 المدينة

 منتنيتات الم و  وحللائ م

تماد  اآلخرة  13 187
أكتوبر)تشرين  38ه/619

 م3180األو ( 

اقتحام الم و  المدينة  حل 
 بتيادة أب ا

من تامل حل  والعديد 
المدارس ودار السلجنة ودور 

 األمراح الكبار
ه/ 680رت   188

أكتوبر)تشرين األو ( 
 م3183

هتوم الم و  عل   حماة
 ضواحي المدينة

 بستان السلجان وقصره وعدد
 من األبنية

 10ه/ 680رت   35 189
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3183

مجاردة فلو  تيش  اللرات
 الم و  المن ام

اللرات وعدد األحراش عل  
 كبير من الم و 

 34ه/683رمضان  33 190
ديسمبر)كانون األو ( 

 م3181

إهما  أحد الباعة في  دمشق
 السوق

أسواق )الكتبيين, والخواتميين, 
والاتاتيين, واألساكلة, 
 والمرتانيين, واللوارة وغيرها(

ه/ يوليو)تموا( 689رت   191
 م3190

ودر  المنجتة بين در  اللبان  مت و  دمشق
 الواير

ه/ يوليو)تموا( 689رت   192
 م3190

دار حاكم المدينة بما في ا من  مت و  حماة
 متاا
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تماد  األول   31 193
 م3193مايو 38 ه/690

فتأ خلي  بن قالوون  عكا
 المدينة وتخريب ا

الكنائس واألسوار وعدة أماكن 
 أخر  بالمدينة

 31ه/690رت   38 194
 م3193يوليو)تموا( 

انسحا  الصليبيين من  صيدا
 المدينة

 التايرة المتاورة للمدينة

ه/ 690شعبان  195
 م3193يوليو)تموا( 

انسحا  الصليبيين من  عثليث
 المدينة

وما لم يتدروا عل  حملل من 
 المتاا والمحاصي  واألموا 

انسحا  الصليبيين من  جرسوس م3193ه/690 196
 المدينة

وما لم يتدروا عل  حملل من 
 والمحاصي  واألموا  المتاا

اقتحام الم و  المدينة  دمشق م3199ه/699 197
بتيادة غااان وحصار 

 التلعة

الكثير من الدور والمساتد 
والمدارس والبساتين والمرافق 

 العامة
ه/ 101ذ  الحتة  198

 م3108يونيو)حايران( 
خجم في أحد أفران  دمشق

 دمشق
مساحة كبيرة في منجتة 

 الظاهرية
هتوم م نا بن عيس   حل  م3131ه/131 199

 عل  المدينة
 با  التلعة

 دور كثيرة داخ  با  السالمية مت و  دمشق م3131ه/131 200

تماد  األول   31 201
أغسجس)ر (  35/ه135

 م3135

عدد من الدكاكين والدور متاب   مت و  دمشق
 مستد الشنباشي

نصراني أسلم لثالث  دمشق م3116ه/116 202
 ثم ارتد سنوات

 تثة النصراني

 ه/118تماد  األول   5 203
 م3118مارس)رذار(  39

سوق اللرايين وسوق الرماحين  مت و  دمشق
 ومستد

ه/مايو)أيار( 115شوا   204
 م3115

 مائتان وخمسون حانوتاً  مت و  حماة

ه/مايو)أيار( 115شوا   205
 م3115

 أغل  المدينة مت و  أنجاكية

 سوق النحاسين مت و  دمشق م3115ه/116 206

 ه/111صلر  207
 م3116سبتمبر)أيلو ( 

عدد من الدكاكين والدور في  مت و  دمشق
 منجتة قصر حتاج

 15ه/140شوا   16 208
 م3140ابري )نيسان( 

يلتعلون  النصار بعو  دمشق
 الحرائق بالمدينة

عدد كبير من األحياح واألسواق 
 المحيجة بالتامل األمو 
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عدد من األشتار والمناا  في  صاعتة عكا م3119ه/140 209
 أرو التون

 قبة خش  وثالثة بيوت بتانب ا صاعتة الليتة م3119ه/140 210

تحصن أحمد بن  الكرئ م3141ه/141 211
 الناصر بالمدينة

أحد المنتنيتات المنصوبة عل  
 المدينة

 ه/144ربيل اآلخر  212
 م3141أغسجس)ر ( 

دكانًا بسوق مائة وعشرين  مت و  دمشق
 الصالحية

 6ه/145صلر  11 213
 م3144يوليو)تموا( 

تحصن أحمد بن  الكرئ
 الناصر بالمدينة

با  التلعة وأحد األبراج 
 بالمدينة

 أكثر من عشرين امرأة الصراعات بين التبائ   بعلبئ م3144ه/145 214

 ه/151تماد  اآلخرة  35 215
 م3153يوليو)تموا(  30

 اللواخرة والمناتلييندكاكين  مت و  دمشق

 ه155تماد  األول   39 216
 م3154يونيو)حايران( 33/

شيعي استمر في الس   دمشق
واللعن الصريأ 

 للصحابة

 تثة الشيعي

 ه/151تماد  اآلخرة  11 217
 م3156يونيو)حايران(  11

 المجبخ وما حولل من الدكاكين خجم في مجبخ للسكر دمشق

 ه151تماد  األول   14 218
 م3156ابري )نيسان(  11/

 سبعمائة دكان خارج با  اللرج مت و  دمشق

 35ه/151رت   35 219
 م3156يوليو)تموا( 

سوق الصالحية بالتر  من  مت و  دمشق
 تامل الحنابلة

 ه/ نوفمبر151ذ  التعدة  220
 م3156)تشرين الثاني( 

الكثير من األشتار والدور في  مت و  لبنان
جرابلس المنجتة ما بين 
 وبيروت

حرق الكثير من األشتار  تمرد العربان تدمر م3161ه/164 221
 بالمدينة

شيعي استمر في الس   دمشق م3165ه/166 222
واللعن الصريأ 

 للصحابة

 تثة الشيعي

غارة من الصليبيين  جرابلس م3166ه/161 223
 عل  ميناح المدينة

 أحد المراك  بالميناح

 سوق المدينة غارة من الصليبيين  صيدا م3181ه/185 224
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الصراا بين برقوق  دمشق م3189ه/193 225
 ومنجاش

بيوت منجتة الكثير من 
 التبيبات

الصراا بين برقوق  حل  م3190ه/191 226
 ومنجاش

با  التلعة والتسر الواص  
 إلي ا

ه/يناير)كانون 194صلر  227
 م3191الثاني( 

تمرد بعو المماليئ  دمشق
 عل  برقوق

 با  التلعة

 31ه/ 194شعبان  13 228
 م3191يوليو)تموا( 

سوق الصاغة وسوق الدهيشة  مت و  دمشق
 والمئذنة الشرقية للتامل األمو 

أربعة رهبان نصار   التدس م3191ه/195 229
شنعوا بافسالم وأهلل 

 وبنبيل

 تثث الرهبان

 تثة المحتكر احتكار ال ال  دمشق م3196ه/199 230

 6ه/800شوا   10 231
 م3198يوليو)تموا( 

أسواق )الحريريين, والتواسيين,  مت و  دمشق
والسيوفيين, والصراف, وبعو 

 النحاسين(
ه/ 801ذ  التعدة  232

 م3400يونيو)حايران( 
 منجتة البراقية مت و  دمشق

ه/  801ربيل األو   233
أكتوبر)تشرين األو ( 

 م3400

اقتحام الم و  المدينة  حل 
 تيمورلنئبتيادة 

الكثير من الدور والمساتد 
 والمدارس والمرافق العامة

 5ه/ 801ربيل األو   31 234
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3400

من  ميران شاهانتتام  حماة
 أه  المدينة

 المدينة بالكام 

ه/  801تماد  األول   235
ديسمبر)كانون األو ( 

 م3400

محاصرة الم و  التيش  دمشق
مشارف المملوكي عند 
 دمشق

مساحات ضخمة حو  التيش 
 (ميالً 350المملوكي )

ه/  801تماد  اآلخرة  236
)كانون الثاني(  يناير

 م3403

ن يمتاومة المحاصر  دمشق
 بالتلعة هتمات الم و 

 األدوات ال تومية للم و 

 39ه/ 801شعبان  1 237
 م3403مارس)رذار( 

رحي  تيمورلنئ عن  دمشق
 المدينة بعد تخريب ا

أغل  المدينة بما في ا من 
مساتد وأسواق وبيوت ومدارس 

 ومرافق
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رحي  الم و  عن  حل  ه801شعبان  31 238
 المدينة

 ما بت  من معالم المدينة

السوق المتاور لتامل كريم  مت و  دمشق م3401ه/805 239
 الدين

 9ه/806محرم  10 240
 م3401أغسجس)ر ( 

 هتوم األسجو  التنو  بيروت
 عل  المدينة

بعو المناا  والسوق التري  
 من الميناح

ه/ 833محرم  241
 م3408يونيو)حايران(

الصراا بين نوروا  صلد
 وفرج بن برقوق

الكثير من المحاصي  الاراعية 
 في منجتة المعارئ

 ه/831محرم  242
 م3409يونيو)حايران( 

شيخ  المؤيد التتا  بين صرخد
 وفرج بن برقوق

 إل  التلعةالتسر الواص  

ه/ 835محرم  243
 م3431ابري )نيسان( 

شيخ  المؤيدالتتا  بين  دمشق
 وفرج بن برقوق

األسواق عند با  اللراديس 
وسوق خان السلجان وبا  

 التابية
ه/ 838تماد  اآلخرة  244

 م3435أغسجس)ر ( 
خروج متموعة من  دمشق

مراح عن جاعة األ
 المؤيد شيخ

 تملون دار السعادة

 أكثر المدينة عصيان بعو التبائ   الرحبة م3436ه/839 245

 المدرسة التواية مت و  دمشق م3431ه/810 246

ه/ 813تماد  اآلخرة  247
 م3438يوليو)تموا( 

نائ  حل  يحاصر  كركر
 التلعة

 التر  المحيجة بالتلعة

هتوم سلينتين من  ن ر الكل  م3414ه/818 248
قبرص عل  السواح  

 الشامية

 السلينتينأحد 

هتوم الصليبيين عل   أرواد م3414ه/818 249
 مرك  للمسلمين

 مرك  المسلمين

هتوم التيش المملوكي  الرها م3419ه/811 250
 عل  قرايلئ بالرها

 الكثير من األماكن بالمدينة

هتوم قرايلئ عل   ملجية م3410ه/814 251
 المدينة

بعو األماكن في المدينة وما 
 حول ا

عسكر المماليئ  جرابلس م3411ه/811 252
ي اتمون مرك  بضائل 

 للتنويين

 مرك  التنويين
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 11ه/ 819رمضان  9 253
 م3416مارس)رذار( 

التيش المملوكي ي اتم  أبلستين
 دل ادر نائ  أبلستين

 المدينة وما حول ا من التر 

 1ه/841شوا   11 254
 م3419ابري )نيسان( 

تمرد ت ر  برمش عل   حل 
 الظاهر تتمق

البيوت واألسواق والاروا حو  
 المدينة

 ه/ أكتوبر853رت   255
 م3441)تشرين األو ( 

صاعتة أو ل و بعو  التدس
 األو د

التان  ال ربي من ستف قبة 
 الصخرة المشرفة

دار النيابة متاب  المدرسة  مت و  دمشق م3466ه /813 256
 العذراوية

 مستد التص  مت و  دمشق م3461ه/811 257

ه/مايو)أيار( 880محرم  258
 م3415

تاح من سوق الصالحية وسوق  مت و  دمشق
 العمارة خارج با  اللراديس

 ه/881ربيل اآلخر  259
 م3418يوليو)تموا( 

المنجتة بين تامل منتئ إل   مت و  دمشق
 قر  قناة العوني

 31ه/884رت   11 260
 م3419يوليو)تموا( 

التامل األمو  وما حولل من  مت و  دمشق
 األسواق

ثورة أه  حل  عل   حل  م3480ه/885 261
 وكي  السلجان

 تثة وكي  السلجان

 يناير 13ه/890محرم  4 262
 م3485)كانون الثاني( 

 سوق المارستان وبعو الدور مت و  دمشق

 10ه/890ربيل األو   1 263
 م3485مارس)رذار( 

نصف سوق الشاغور وسوق  مت و  دمشق
 التبيبات

مراح الصراا بين األ الصبورة م3488ه/ 891 264
 المماليئ

 الترية بالكام 

حام    ثورة العوام عل دمشق م3488ه/891 265
 مرسوم بلرو الضرائ 

 تثة حام  المرسوم

التعديات عل  الجرق بتوار  إاالة التعديات دمشق م3489ه/894 266
 التلعة

 1ه/894رت   8 267
 م3489يونيو)حايران( 

الكثير من الدور حو  تامل  مت و  دمشق
التواة ومستد التص  
 واألحياح المحيجة بل

 ه/894شوا   268
 م3489سبتمبر)أيلو ( 

 الكثير من ال ال  مت و  دمشق
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 35ه/894ذو الحتة  13 269
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3489

مساكن اففرنج وقيسارية ابن  مت و  دمشق
 د مة وما حول ا

 13ه/895ربيل اآلخر  3 270
 م3490فبراير)شباج( 

 سويتة تاني بئ بحكر السماقي مت و  دمشق

 14ه/899رت   38 271
 م3494ابري )نيسان( 

أسواق )الحريرية, والشماعين,  مت و  دمشق
 والحبالين, والحدادين(

 1ه/899شعبان  1 272
 م3494مايو)أيار( 

األفران وما حولل بمنجتة أحد  مت و  دمشق
 التربيين

 10ه/899ذ  التعدة  18 273
 م3494أغسجس)ر ( 

المنجتة ما بين العتيبة  مت و  دمشق
 والعلبيين

 14ه/900رمضان  10 274
 م3495يونيو)حايران( 

تسرا الا بية والحديد وما  مت و  دمشق
 بين ما من أسواق وبيوت

 30ه/901رمضان  8 275
 م3491يونيو)حايران( 

عصيان أينا  اللتيل  حل 
 نائ  حل 

 عدة أماكن بالمدينة

 33ه/901ربيل األو   5 276
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3496

أحد حوانيت  منخجم  دمشق
 افخصاصيين

الحوانيت وما فوق ا  من الكثير
 من الجوابق

 31ه/901ربيل األو   6 277
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3496

الدور بحارة الحكر عدد من  مت و  دمشق
 ال ربي

 39ه/901ربيل األو   31 278
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3496

 قيسارية في سوق الدهيناتية مت و  دمشق

 31ه/901ربيل اآلخر  1 279
ديسمبر)كانون األو ( 

 م3496

 سوق التضمانيين والتجانين مت و  دمشق

 1ه/901ربيل األو   8 280
نوفمبر)تشرين الثاني( 

 م3491

تمرد بعو األمراح  دمشق
 المماليئ عل  السلجان

 مواضل في ناحية الشاغور

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل األو   30 281
 المماليئ عل  السلجان

 سوق الماار بالشاغور
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تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل األو   39 282
 المماليئ عل  السلجان

تاح من قصر حتاج قر  
 با  التابية

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل األو   10 283
 المماليئ عل  السلجان

الكثير من البيوت والمتابر 
 والسويتة المحروقة

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل اآلخر  1 284
 المماليئ عل  السلجان

 مكت  ومستد المدرسة المالتية

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل اآلخر  33 285
 عل  السلجانالمماليئ 

 المئذنة البصية بمستد الذبان

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل اآلخر  35 286
 المماليئ عل  السلجان

 بعو بيوت العصاة

تمرد بعو األمراح  دمشق ه901ربيل اآلخر  31 287
 المماليئ عل  السلجان

 تامل ترا 

 13ه/904ربيل اآلخر  1 288
 م3498نوفمبر

 الشيخيسوق  مت و  دمشق

 9ه/905صلر 4 289
 م3499سبتمبر)أيلو ( 

عدد كبير من الحوانيت خارج  مت و  دمشق
 با  اللرج

 11ه/905صلر 11 290
 م3499سبتمبر)أيلو ( 

دكان الجباخ بتوار التامل  مت و  دمشق
 األمو 

عتا  مملوئ إفرنتي  دمشق م3500ه/906 291
 عل  يد العوام

 تثة المملوئ

 33ه/906ذ  التعدة  15 292
 م3503يونيو)حايران( 

سوق النحاسين وبعو الدور  مت و  دمشق
 حولل

ثورة للعوام عل  نائ   دمشق م3503ه/901 293
 الشام

تثث متموعة من مماليئ 
 النائ 

ه/ يوليو)تموا( 908محرم  294
 م3501

قمل المماليئ األتال   دمشق
 ثورة للاعر

عدد كبير من الدور واألماكن 
 الشاغورفي منجتة 

 ه909تماد  األول   35 295
 م3501فبراير)شباج(  5 /

 سوق اللراح وسوق الخلعيين مت و  دمشق

 ه930تماد  األول   31 296
 م3504أكتوبر  16/

الحوانيت وما فوق ا من  مت و  دمشق
 الجوابق تنو  مستد الرأس

 6ه/933شوا   33 297
 م3506مارس)رذار( 

تان  كبير من سوق عمارة  مت و  دمشق
 األخنائي
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 ه/934ربيل اآلخر  34 298
 م3508أغسجس)ر (  31

 غال  سوق الرصيف مت و  دمشق

 6ه/931محرم  8 299
 م3533ابري )نيسان( 

خجم في حانوت  دمشق
 لتحميص التضمانية

ك  ما حو  الحانوت حت  
 المئذنة التركسية

 أكتوبر 4ه/931ت  31 300
 م3533)تشرين األو ( 

الدور والحوانيت الواقعة بين  مت و  دمشق
 حمام العالئي وعمارة األخنائي

 11ه/913ربيل اآلخر  8 301
 م3535مايو)أيار( 

المنجتة شما  مستد التوبة  مت و  دمشق
 خارج با  اللراديس

 8ه/911ربيل األو   6 302
 م3536مارس)رذار( 

قيسارية وبعو الدكاكين  مت و  دمشق
 تنو  المدرسة التميرية

 13ه/911شعبان  14 303
 م3536سبتمبر)أيلو ( 

بعو الدور لألكراد تنو   مت و  دمشق
 حمام الاين
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 خريجة لمدينة دمشق والمناجق المحيجة ب ا.

 
 .431, مدن الشام, صايراما بيدوس, 
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 خريجة تلصيلية لمدينة دمشق التديمة.

 
http://www.naseemalsham.com 
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 خريجة مدينة حل  التديمة.

 
 .435, مدن الشام, ص بيدوس, ايراما
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 خريجة توضأ خلتان التاهرة التديمة.

 
 .434, مدن الشام, ص بيدوس, ايراما
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 التجائل, وحدود ك  من ا في العصر العباسي.خريجة توضأ مدن اللسجاج والعسكر و 

 

 
 .519صم اور , سعيد, أضواح, 
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خريجة تلصيلية لمدينة التاهرة في العصر اللاجمي, توضأ أسوار التاهرة وأبواب ا 
 وقصورها وحارات ا ومساتدها.

 
 .515صم اور , سعيد, أضواح, 
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 اللاجمي.خريجة توضأ تخجيج مدينة التاهرة وحدودها في العصر 

 
 .512صم اور , سعيد, أضواح, 
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 خريجة توضأ اتساا مدينة التاهرة.

 
 .516صم اور , سعيد, أضواح, 
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 افسكندرية في عصر أحمد بن جولون.

 
 .565, تاريخ افسكندرية, صسالم, السيد
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 افسكندرية في أيام السلجان ا شرف شعبان.

 
 .941, تاريخ افسكندرية, صسالم, السيد
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 حلب قلعة
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 المنتنيتات

 
 

 
 .545خجا , العسكرية العربية, ص
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 الدبابة والكبش.

 

 
 .546خجا , العسكرية العربية, ص


