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Abstract
There ire interesting and enlightened [cued moments in the history
of Uinrnah (nation); which through them, their eharaeterisl.ics tt
developed and their light the heroes are gliltered, where they register the
more heighted heroisn alit! /hid in the History of the Islamic nation. since
its history is flullilletI in moments like these. So this study deals with the
biography 0 Ca man appeared in our nation’s history, so his eliect is still
throughout the centuries, lie is called the honorable king Khaleel (689—
693 A.I I. / 1290 I 293A. I).) where he hs a great role in our notion’s
history in repulsing the Crusaders which is st N found in the kind of
Belad Al-Sham, in spite of the heroic role made by his preceded heroes
like Salu.h Al-addin AI-Auioobi (567 — 589k! I. /1171 — I 93&D.) but
his caliphs failed in completing the historic role of their state, so their Ji
had igainst the Crusaders has failed, and they made the po[icy oftruee,
and chiringthcse challenges and events; a new force has aroused iii AlMamaleek Navy State, which proved its ability to repulsing the Crus, ders
during the era of the king AL-Ohoher Pepers (659— I.260A.H. / 676
1277A.D.) and the king Al-Mansour Saifaiddin Kalawoon (678—
689A.H. / 1281 1290A.D.) and in order to complete the role made by heir
state a flew star had been glittered, he is the honorable king Khaleel who
he entered the history with his mobilizing preparations to hire the
Crusaders, he born hi Cairo (66A.F]. / I 267AD.) and died in Taroja city
near Alexandra in (693A.H. / 1293A.D.), where he grew on Jiliad and
treasure, and he started to iherate the liitl from the badness of the
Crusaders, where he started with AJca, Sour, and Saida till lie completed
the whole Sham’s land, then he repeated his nuernpts to liheral:e Ira but
the fate bias not made hit1, to complete his attempt, where he died
according to a conspiracy made ly his princes, lie is the king Aho AIFatih Salah Aladdin
8
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Bin the king Al-Mansour SaifAladlin KaIwooriKh1eeI Al-Oil’ Al-Salahi
M-1ajmi, hewasborn in Cairo (56A.H. I 1267AD.) and &od in laroja city
near Alexandra oii 2th of Mohrnm (693AlL / 1293AD.). He -is the eighth
SulIan in Al-MalTialeek Navy State, where the king Ai-Mansóur had had
our boys they/re: .Alaa Aladdin Aim Al—Fatili All, he was the oldest
one, Khaee1, and{he prince i\hmed and Nsir Al-thiddin Moiimmed. ihe
most lovely one was the king Al-Masour Kaiwoon his on AIaa Aiatldin
who Made him rule after his death(687 ALL / 120AI).) and he addressed
him speethes on the minbai-s of Egypt after mentioning Ins [thor nanle
)Saif aladdin Al-Saiih Ali, hut he died in (687A.H. / 1280A.D.
Concerning the death of the king All, there are two narrations, where
Al—Not wan mentions that [lie cause was (Dosemitab a. Keedyali),
WbIile A] Maqreezi accuses the honorab’e king in putting the poison br
—his bother the king All, hut though our inve[igation, we see that AI
Maqreczi taking a side in his ruination and this leads it to be weak.
The honorable king and his brother [he Idng Mi have mrriei in the their
cather’scra from the two daughter% ol the princt SaifAladdin Kokach.

الممخص

ىنالؾ صفحات منيرة في تاريخ األمة اإلسالمية أضاءىا رجاؿ مف أبطاؿ ىذه األمة

فسطركا بذلؾ أركع آيات البطكلة كالفداء  ،كتاريخ امتنا حافؿ بمثؿ ىؤالء األبطاؿ ؛ كىذه الدراسة

محتؼم
ستقؼ عمى سيرة رجؿ ـ ّمـ ف سطع نجـ ىـ في تاريخ امتنا ؼ
مر القركف ُي
ترؾ تتثي انر بقي عمى ّم
إفق الممؾ األشرؼ خميؿ (689ىػ 693 -ىػ 1293 - 1290/ـ) الذم كاف لو دكر مشرؼ
بو ّم
في تاريخ امتنا  ،كفي التصدم ؿلكجكد الصميبي الذم مازاؿ جاثما عمى ارض بالد الشاـ رغـ
الدكر البطكلي الذم قاـ بو

إبطاؿ

سبقكه كالسمطاف صالح الديف

األيكبي

(589 – 567ىػ 1193 – 1171 /ـ) .لكف خمفا ءق فشمكا في استكماؿ الدكر التاريخي الذم

قامت دكلتيـ عميو ففتر أمر جيادىـ ضد الصميبييف كآثركا سياسة الميادنة  ،كفي خضـ ىذ ا

الصراعات ،كاألحداث برزت قكة جديدة لتتخذ دكرىا في األحداث في دكلة المماليؾ البحرية التي

أثبتت قدرتيا عمى التصدم لمصميبيف في عو

د سمطنة الممؾ الظاىر بيبرس (659ىػ 676ىػ

1260/ـ –1277 /ـ) ،كالممؾ المنصكر سيؼ الديف قالككف

(689- 678ىػ 1290- 1279 /ـ) كالستكماؿ الدكر التاريخي الذم قامت عميو دكلتيـ

في

التصدم لمصميبيف سط ع ػفجـ جديد ىك الممؾ األشرؼ الذم دخؿ إلى رحاب التاريخ باستعداداتو

استحضراتق التعبكية مف اجؿ التصدم لمصميبيف الذم كلد في القاىرة (666ىػ 1267/ـ) كتكفي
ا
ك

في مدينة تركجو قرب اإلسكندرية عاـ (693ىػ 1293/ـ) ،فنشت عمى الجياد كالعزة كؿـ يرض

بالذؿ كاليكاف ،لذا استفتح ممؾ ق بالجياد لتحرير األرض مف دنس الصميبييف ابتدأىا بعكا ،
ثـ اعد العدة لتحرير العراؽ لكف القدر
كصكر  ،كصيدا ؛ حتل لـ يبؽ عمى ارض الشاـ صميبيّ ،م
لـ يمؾنو مف تحقيؽ ىدفو حيث سقط شييدان اثر مؤامرة دبرىا أمراء مماليكو ليت فؿ نجمو مف سماء
امتنا اإلسالمية.
9
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الممك األشرف خميل :
ىك الممؾ أبك الفتح األشرؼ صالح الديف ( )1ابف الممؾ المنصكر سيؼ ا لديف قالككف
خميؿ األلفي ألصالحي ألنجمي ( ،)2كلد بالقاىرة عاـ (666ىػ 1267 /ـ) كتكفي في مدينة تركجة
قرب اإلسكندرية في الثاني عشر مف محرـ عاـ (693ىػ  .)3()1293/كىك ثامف سالطيف الدكلة
الممككية البحرية ،ككاف ؿلممؾ المنصكر قالككف أربعة أكالد مف الذككر ؛ كىـ الممؾ اؿصالح عالء
الديف أبي الفتح عمي ككاف أكبرىـ ك األشرؼ خميؿ كاألمير احمد كناصر الديف محمد ()4؛ ككاف

مف أحبيـ لمممؾ المنصكر قالككف ابنو الممؾ الصالح عالء الديف الذم كاله كالية العيد عاـ
(687ىػ120/ـ) كخطب لو عمى منابر مصر بعد ذكر كالده باسـ سيؼ الديف الصالح عمي ؿ كف
ني كافتو عاـ (687ىػ1288/ـ)(.)5
الـ ة
()6
إف سبب (عمتو
أما كفاة الممؾ الصالح عمي فيناؾ ركايتاف حكؿ ىا  ،إذ يذكر النكيرم
ّم
دكسنطاريا كيدية) أدت لكفاتو.

أما الـ قرمزم فانو يتيـ الممؾ األشرؼ بدس السـ ألخيو الممؾ الصالح عمي ( ،)7مما أدل
لكفاتو ،لكف مف خالؿ استقرائنا لممصادر العديدة نرل اف الـ ؽرمزم ينفرد في ذكر ىذه الركاية مما
ىا .ككاف الممؾ األشرؼ كأخيو الممؾ الصالح عمي قد تزكج ابنتي األمير سيؼ الديف
يؤدم ؿضعؼ
نككيو(.)8
تعميمو :
ال تذكر المصادر ا ؿشمء الكثير عف تعميمو بقدر ما أكردت عف حركبو  ،كمشاكمو مع
أف المقريزم يمخص تعميمو بقكلو ( :كاف األشرؼ خميؿ يطارح األدباء بذىف رائؽ
أمراء أبيو  ،إال ّم
كذكاء مفرط ...كال يعؿـ عمى مكتكب حتى يقرأه كمو)(.)9
( )1النكيرم شياب الديف احمد بـ عبد = =الكىاب ،نياية الدرب في فنكف األدب ،تحقيؽ أباز العريني ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب (مطبعة دار الكتب  1413ىػ 1992 /ـ) ،ط ،159/31ابف الفرات ،ناصر الديف،
محمد ،تاريخ الدكؿ كالممكؾ ،تحقيؽ قسطنطيف زريؽ ،بيركت كنجالء عز الديف ،مطبعة األمريكية( ،بيركت -
1939ـ) ،ـ.98 / 8
( )2حكؿ الممؾ المنصكر قالككف،ينظر حسيف ،جميؿ حرب محمكد ،المنصكر سيؼ الديف قالككف ،كمية
اآلداب ،جامعة بغداد 1392 ،ىػ1972/ـ.
( )3المقريزم ،تقي الديف احمد بف عمي ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  ،تصحيح محمد مصطفى زيادة ،القاىرة،
(مطبعة لجنة التتليؼ كالترجمة كالنشر)1975 ،ج ،1ؽ.792/1
( )4النكيرم ،نياية األرب.159/31 ،
( )5المصدر نفسو.159/31 ،
( )6المصدر نفسو .159/31
( )7المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.793- 792/3
( )8اسـ كالده الممؾ األشرؼ خميؿ ىي الست اؿخاتكف قطقطيف ،ينظر النكيرم ،نياية اإلرب.174 ،159/31 ،
( )9المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.791- 790 /3
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نستشؼ مف ىذا القكؿ افق كاف ذا تعميـ جيد ،كيؼ ككالده ممؾ مصر كبالد الشاـ قد ىيت

لو خير المربيف مف المعمميف كاألدباء لتعميمو ( .)1بحيث أصبح يحاكر كيناقش أدباء عصره ،كما

يذكر ابف تغرل بردم

()2

((انو كاف ذا ذىف كذكاء مفرط )) ،فضالن عف شجاعتو كاقدامو إذا كاف

(مخكؼ السطكة شديدة الكطتة قكم البطش تخافو الممكؾ في
()3

أشجع ممكؾ الترؾ قديمان كحديثان )
العكاقب.

أمصارىا  ...مفرط الشجاعة انو

فجمع الذكاء كالفركسية كالشجاعة كاإلقداـ كعدـ الخكؼ مف

الممك األشرف وعالقتو بوالده الممك المنصور قالوون:
حاكؿ المقريزم تصكير عالقة الممؾ

الشرؼ خميؿ بكالده الممؾ المنصكر

قالككف

ال عف اتيامو بقتؿ أخيو الممؾ الصالح عمي بدافع طمكحو لمكصكؿ
بالتكتر  ،كعدـ الثقة فض ن
لعرش السؿطنة بام ثمف كاف(.)4

كاف أمراء الممؾ المنصكر قالككف يعممكف عمى مف الحط مف شتف ابنو الممؾ األشرؼ

()5
أف ىذا
كتدبير المكائد لو ،فضالن عف سعييـ إلى تكليو الممؾ الصالح عؿل لعرش السمطنة  ،إالّم ّم
ىذا ال يمنع مف القكؿ باف الممؾ األشرؼ خميؿ كاف لو دكر في سمطنة كالده حيث أصبح نائبنا

لمسمطنة عف كالده

(689ىػ1290/ـ)(.)6

عندما تكجو الممؾ قالككف إلى عكا لتحريرىا مف

الصميبييف عاـ

كلقد كاف ؿلممؾ األشرؼ خميؿ دكر في إصدار كالده الممؾ المنصكر قالككف باعت قاؿ

كنفي سالمش كخضر ابنا الممؾ ا لظاىر بيبرس البندؽ دارم إذ اخبره بتنيما عمى ا تصاؿ مع

()7
عـ ا
بعض أمراء الظاىرية (مماليؾ كالده السابقيف )  ،مما يدؿ عمى ّم
أف الممؾ لـ يكف بعيدان ّم
أف المصادر
يجرم داخؿ سمط نة كالده كانو كاف صاحب مركز كمس ؤكلية في ىذه السمطنة ،مع ّم

األنفة الذكر تصفو بعدـ كفاءتو لمسؿطنة كما سنرل ذلؾ الحقان.

( )1المصدر نفسو 1 ،ؽ.791- 790 /3

( )2ابف تعزل بردم ،جماؿ الديف ابك المحاسف يكسؼ ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،القاىرة ،مطابع
ككستا تكماس ،د.ت..26،27/8 ،

( )3الداكدارم ،أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ ،كنز الدرر كجامع الغرز ،ص  ، 8تحقيؽ اكلرخ ىارماف ،القاىرة
( 1391ىػ1971/ـ).351/8 ،

( )4المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.792 /3
( )5النكيرم ،نياية االرب.180/31 ،

( )6المصدر نفسو.180 ،159/31 ،
( )7الكثير ،محمد بف شكر ،عيكف اؿ

تكاريخ ،تحقيؽ فيصؿ السامر كنبيمة عبد المنعـ داكد ،بغداد،

(دار الرشيد 1980ـ) ، 93/21 ،النكيرم ،نياية األدب.214/31 ،
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األشرف خميل عمى كرسي السلطنة :
الصميبييف

عند خركج الممؾ الناصر قالككف إلى عكا لتحريرىا مف

عاـ ( 689ىػ 1290/ـ) ،ترؾ الممؾ االشرؼ نائبنا عنو في القاىرة ( ،)1لكف المنية لـ تميمو حيث

تكفي بالقرب مف مسجد التيف

( ،)2كحمؿ إلى قمعة الجبؿ ليدفف ىناؾ ،عندىا طالب الممؾ

األشرؼ خميؿ مف القاضي فتح الديف بف عبد الظاىر

()3

تقميده كالية العيد كمف ىذا تبيف

اف

أف عرض عميو ذلؾ القاضي ابف
الممؾ المنصكر قالككف رفض كضع عالقتو عمى التقميد ،بعد ْن
ال لمقاضي ابف عبد الظاىر (يافتح
عبد الظاىر عدة مرات قبؿ كفاتو ّم
إال انو امتنع عف ذلؾ قائ ن

ال عمى المسمميف )( ،)4كعندما عرض عمى الممؾ األشرؼ
الديف  :يافتح الديف انا ما اك لي خمي ن
التقميد بغير عالمة رماه الممؾ األشرؼ رغـ اعتذار ابف عبد الظاىر لو كتبريره لذلؾ باف الممؾ
المنصكر قالككف قد ش غلتو الحركة لمالقات الصميبييف فحاؿ دكف كضع عالمة عميو فقاؿ لو

أف السمطاف امتنع
الممؾ األشرؼ خميؿ ((يا فاتح اؿ ديفّ ،م
اهلل.)5( ))...

أف يعطيني فتعطاني
ْن

إف المتتبع ؿألحداث التاريخية كما آؿ ت إليو الكقائع يرل تخبط بعض المصادر في
ّم
إعطاء صكرة حقيقية لمممؾ األشرؼ خميؿ كذلؾ بالطعف بو تارة ككصفو بعدـ االىمينة لمسمطنة
تارة أخرل  ،كندـ كالده عمى ذلؾ مف رفضو تقميده كنذكر ابف أيبؾ الدك دارم (إذا أراد ام أر أقدـ
عميو كنظر في مشكره) أم اندفاعو كتيكره دكف إشارة احد مما اغضب كالده كأمراءه

كقد شجع تو أيضا بتصرفات ابف السمعكس

()7

ناظر ديكانو في الشاـ الذم

()6

عميو  .كقد

استتجر لو صناعنا

()8
ال عف سمكؾ أمراء أبيو الذيف كانكا
بالشاـ  ،كصنيعنا  ،فانجمعت عنده بذلؾ أمكاؿ كثيرة  ،فض ن

يحاكؿكف إبعاده عف السمطنة بإثارة كالده عميو متخذيف اندفاعو كىفكاتو حججان لإلطاحة بو (،)9
السيما كاف كالده كما يذكر المقريزم كاف

يكرىو كيتيمو بقتؿ أخيو كما أكردنا سابقان في حيف

( )1النكيرم ،نياية اإلرب.159/31،

( )2مسجد التيف يقع خارج القاىرة ،المقريزم ،السمكؾ1،ؽ.684/3
( )3ابف عبد الظاىر المكرخ كصاحب ديكاف االنشا المعركؼ.
( )4النكيرم ،نياية اإلرب.178/31،
( )5المصدر نفسو كالصفحة.

( )6ابف أيبؾ الداكدارم ،كنز الدرر.351/8،

( )7ابف السمعكس كزير دكلتو شمس الديف سمعكس كاف يعمؿ ب از انز بدمشؽ في حياة كالده ثـ أصبح تاج انر يتردد
إلى مصر ،كتكلى أعماؿ الممؾ األشرؼ بدمشقف بيبرس الداكدارم ،ركف الديف .

( )8عبد اهلل المنصكرم ،تاريخ اإلخبار تحقيؽ عبد الحميد صالح حمداف الدار المصرية المبنانية
 1413ىػ1993/ـ) .

( )9بيرس الداكدارم ،مختار األخبار ،93،النكيرم ،نياية االرب.180 ،

12

(القاىرة-

الممك األشرف خميل وجياده ضد الصميبيين.
()1

إف الممؾ الناصر قال ككف كاف ينكم إقامة ابنو الصغير محمد في كالية العيد
يذكر المقريزم ّم
لكف ىذه الركاية ضعيفة الف الممؾ الناصر محمد كلد عاـ 684ىػ  1285 /ـ فميس مف المعقكؿ

ؤامرات كتربص اؿؼرص

أف يكليو األمر كىك ال يزاؿ فتيا في دكلة تحاؾ فييا الدسائس كالـ
ْن
ؼيسة الضعيفة لتكلي سمطفة العرش في ظؿ حكـ المماليؾ كىذا ما أظيرتو
لالففضاض عمى اؿر
ؽر أبيؾ التركماني

األياـ التي سبقت تكلي الممؾ الناصر قالككف في عيد سمطنة الممؾ الـ

648ىػ 655 -ىػ 1257 – 1250/ـ كتكلي السمطنة مف بع دقابنو الممؾ المنصكر عمي (،)2
ككذلؾ الممؾ الظاىر بيبرس كما جرل ألكالده مف بعده.

أف الممؾ المنصكر قالككف ال يرغب
لكف اؿكاقع يخالؼ ىذه الركايات التي تنص عمى ّم
بتكليو الممؾ األشرؼ خميؿ لمسمطنة بسبب ا ندفاعو كتيكره كتجاسره عمى األمراء فاألحداث

أف
كالكقائع أظيرت العكس إذ أصبح نائبنا لكالده عند تحركو لتحرير عكا مف الصميبييف كما ّم
ؿلممؾ المنصكر قالكك ف شخصية كمكانة كانت تغطي األحداث كال تعطي ألحد اؿفرصة لمظيكر
أك البركز.

بعد أف جمس الممؾ األشرؼ خميؿ عمى كرسي السمطنة ككتب بسمطنة إلى سائر المممكة

فقاـ األمراء بالحمؼ لو ثـ نزؿ مف قمعة الجبؿ إلى الميداف الذم تحتيا

لطمتنة بعض األمراء

نزؿ الممؾ األشرؼ خميؿ إلى
الذيف خشكا أف يقبض عميوـ الممؾ األشرؼ خميؿ إذا دخمكا القمعة ؼ
الميداف بشعار السمطنة بعدىا خمع عمى

أرباب دكلتو ( ،)3مما يؤكد عمى عدـ الثقة بيف الممؾ

األشرؼ خميؿ كبعض أمراء كالده كتخكفيـ مف االنتقاـ منيـ لمكقفيـ الس لبي تجاىو في سمطنة

كالده.

األشرف خميل وأىم اإلجراءات التي اتخذىا بعد توليه السمطنة :
بدأ الممؾ األشرؼ خميؿ بتصفيو حساباتو مع

أمراء أبيو الذيف عممكا عمى تحجيـ ق

كاقصائو عف السؿطنة فبدأ باألمير حساـ الديف طرنبطاني نائب السمطنة في مصر ؿكراىية الممؾ

االشرؼ خميؿ لو كما أكردىا النكيرم (ما كاف يعا ـ لو بو مف االطراح لجانبو ،كالغض منو كاىانة

نكابو كأذل مف ينسب اليو  .كمنيا ترجيح جانب أخيو الممؾ الصالح عمى جانبو كالميؿ إليو ...
كأعزل السمطاف الممؾ المنصكر بناظر الديكاف االشرؼ م شمس الديف محمد بف سمعكس حتى

ضربو كصرفو  ...كالممؾ األشرؼ ال يستطيع دفع لؾ لتمكف األمير حساـ الديف مف السمطاف

( )1المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ.690/3
( )2المكلى ،سالـ األكضاع السياسية كالعسكرية في مصر كبالد الشاـ في عصر قطز ،رسالة دكتكراه غير
منشكرة مقدمة إلى كمية التربية قسـ التاريخ 1425 ،ىػ 2004 -ـ ،ص. 65 – 59

( )3النكيرم ،نياية اإلرب.79/31 ،
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أف
الممؾ المنصكر كمصبر مف ذلؾ عمى ما ال يصبر مثمو عمى مثمو فمما ممؾ االشرؼ تحقؽ ّم
األمير حساـ الديف انو يحقد عميو أفعالو كاف خاطره ال يصفك لو.)1()..
كما عمـ األمير حساـ الديف طرنطام قصد قتمو بعد تكليو السمطنة كانو كمف لو عند

االصطبؿ فغير الممؾ األشرؼ خميؿ طريقو كنجا مف ىذه المؤامرة ( .)2لذا قرر التخمص منو

عندما دعاه إلى القمعة فمنع أصحاب األمير حساـ الديف طرنطام مف الذىاب إلى القمعة كحذركه

مف الممؾ األشرؼ خميؿ فقاؿ ليـ ((كاهلل لك كنت نائمنا ما جسر خميؿ ينبيني)(.)3
أما بيرس الداكدارم فا نو أكرد ركاية تخالؼ النك يرم في سبب قتؿ األمير حساـ الديف

طرنطام فذكر انو (قائـ في مناصحتو كباذالن جيده في محافظتوّ ،مإنما بينو كبيف األمير عمـ
الديف سنجر الشجاعي عداكة عظيمة كمع األمير بدر الديف بيدار كبعض الخاصكية الف ق كاف

يسطك عمييـ فخبركا السمطاف منو كاؿقبض عميو)(.)4

كبتحميؿ ىاتيف الركايتيف المتناقضتيف األكلى تشير إلى انتقاـ الممؾ األشرؼ خميؿ كما

كاف يضمر مف شر لألمير حساـ الدمف طرنطام لإليقاع بو كالثانية تبرز األمير حساـ الديف

افق ضحية لتآمر بعض األمراء عميو كحبو لمممؾ األشرؼ خميؿ كنصائحو
طرنطام ك عمى ّم
كارشاده لو أصبح ضحية األمر بالمعركؼ لكف مف سير األحداث التي سبقت كمف ركاية النكيرم
البد مف تصفية الحسابات

كاقصاء مف يشؾ بكالئو لو

كابقاء األصمح في دكلة قامت عمى

المؤامرات كالدسائس كاستغالؿ الفرص لالنتقاض عمى الفريسة األضعؼ كالحذر مف اقرب الناس

إليو في ظؿ دكؿة المماليؾ البحرمة كما قاـ بعزؿ األمير سنقر األعسر صاحب الدكاكيف في بالد

الشاـ معاقبة بالضرب كمصادرة أمكالو كما تـ تصفية األمير زيف الديف كتبغا اؿمنصكرم كبعد اف

قاـ الممؾ األشرؼ با لتغيرات كالتبديالت كتصفية المناكئيف لو أما بالقتؿ أك بالسجف مف حكاشي

أبيو

()5

كما استدعى األمير شمس الديف محمد بف سمعكس المقيـ في دمشؽ القدكـ إلى مصر
()6

لتكلية الك ازرة  ،في حيف تكلى األمير عمـ الديف سنجر الشجاعي بكظيفة النيابة أياما بعدىا ثـ

تفكيضيا إلى األمير بدر الديف بيد ار المنصكرم(.)7

( )1النكيرم ،نياية االرب ، 181- 180 /31 ،ابف الفرات ،تاريخ ابف الفرات. 99/8 ،
( )2المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ.757/3
( )3المصدر نفسو كالصفحة ذاتيا .
( )4بيبرس الداكدارم ،مختار االخبار.98 ،

( )5قاـ الممؾ األشرؼ عمى مدل سمطتنو بتصفية العشرات مف المناؤئيف المجاؿ لذكرىا كانما عمى سببيؿ المثاؿ
حيث تـ سجف االمير شمس الديف سنقر األعسر مسؤكؿ دكاكيف الشاـ 689ىػ 1290/ـ ،كما قضى عمى
األمير شمس الديف سنقر األشقر كاألمير سيؼ الديف جرمؾ الناصرم كما تـ القبض عمى االمير حساـ الديف
الجيف نائب السمطنة في بالد الشاـ 690 ،ىػ1291/ـ ،النكيرم ،نياية االرب. 29 ،19 ،184/30 ،

( )6المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ.760/3

( )7النكيرم ،ثيابة األدب.183/31 ،
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موقف الممك الشرف خميل من الوجود الصميبي في بالد الشام :
تصفية الوجود الصميبي في عكا:
كاف الممؾ المنصكر سيؼ الديف قالككف

689- 678ىػ 1290- 1279 /ـ قد عقد

معاىدة مع الصميبييف في بالد الشاـ بعد التيديد المغكلي عمى مكاجية المغكؿ عمى اثر ىركب

عدد مف أمراء المماليؾ إلى المغكؿ كتحريضيـ عمى مياجمة بالد الشاـ ( ،)1كبعد معركة حمص

680ىػ  1281 /ـ التي انتيت بيزيمة المغكؿ كمطاردتيـ إلى ما
بينيـ(.)2

كقع الصمح
كراء نير الفرات ؼ

كما أف أمف الممؾ المنصكر قالكك ف جانب المغكؿ حتى التفت إلى الخطر الثاني الذم

ييدد كياف دكلتو مف الداخؿ (الكجكد الصميبي ) فقد عدت حمالت استكلى خاللو ا عمى المرقب
عاـ 684ىػ  1285 /ـ ثـ استكلى عمى طرابمس 688ىػ  1289 /ـ بعد فرض حصار داـ لمدة
شيريف ثـ تمتيا بيركت كجبمة(.)3

إال عكا التي اتخذتىا عاصمة ليا.
كلـ يبؽ بيد الصميبييف مف ا
بقام مممكة بيت المقدس الالتينية ّم
عكا :
تحرير ـ
تـ احتالؿ عمى عكا عاـ 587ىػ  1191 /ـ في عيد سمطنة الممؾ الناصر صالح الديف

األيكبي كاستمر ىذا االحتالؿ إلى عيد سمطنة الممؾ الناصر سيؼ الديف قالككف حيث كانت

ىناؾ معاىدة ىدنة قائمة بينيـ لكف غ در الصميبييف بمياجمة جماعة مف تجار المسمميف كىـ
يؤدكف صالتيـ في احد المساجد بالقرب مف عكا في مكاف يسمى عيف البقرة حيث أقامكا األذاف
فعمى صكتيـ مما

اثتر الصميبييف فيجمكا عمى المسممي ف كقتمكىـ في شعباف

689ىػ /

1290ـ( ،)4فتصبح الممؾ الناصر قالككف في حؿ مف اليدنة عاـ 689ىػ 1290 /ـ كحاكؿ

الصميبيكف تدارؾ المكقؼ بإرساؿ كفد إلى مصر لالعتذار عما بدأ منيـ مدعيف باف ا ليجكـ قاـ

بو فرنجة قدمكا مف الغرب كليس برضاىـ ( ،)5فرفض الممؾ الناصر قالككف اعتذارىـ كبدأ بإعداد

( )1النكيرم ،نياية اإلرب ،32/31 ،مجيكؿ (منسكب خطت البف الفكطي ،الحكادث الجامعة كالتجارب الناقصة
في المائة السابعة ،تحقيؽ مصطفى جكاد ،بغداد ،مطبعة الفرات

ابيؾ الداكدارم ،كنز الدرر.242/8 ،

1531ىػ 1932 /ـ ،415 ،412 ،ك ابف

( )2ـ جيكؿ ،الحكادث الجامعة ، 415 ،412 ،ابف ايبؾ الداكدارم ،كنز الدرر.244-242 ،

( )3ابف عبد الظاىرة محيي الديف ابي الفضؿ عبد اهلل رشيد الديف بف صفكاف المصرم ،تشريؼ االياـ كالعصكر

في سيرة الممؾ المنصكر ،تحقيؽ مراد كامؿ ،القاىرة ،الشكرة العربية لمطباعة كالنشر  ،81- 77 ،1961ابف

الفرات ،تاريخ ابف الفرات.81- 80/8 ،

( )4ابف ايبؾ الداكدارم ،كنز الدرر.301/8 ،
( )5النكيرم ،نياية اإلرب.171/31 ،
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بإعداد حممة عسكرية لمعاقبة الصميبييف كتحرير عكا التي أصبحت ممجت لمصميبييف الياربيف بعد
تحرير بالد الشاـ.

كعندما بدأ جيش الممؾ بالتحرؾ إلى بالد الشاـ جا ءت المنية الممؾ الناصر سيؼ الديف

قالككف في ذم العقدة 689ىػ  1290 /ـ ،كعندىا استبشر األكربيكف الفرج لكف الممؾ األشرؼ
خميؿ لـ تثنو كفاة كالده مف إكماؿ ما بدأ بو كالده في التحرؾ لتحرير عكا رغـ كصكؿ كلياـ
أكؼ بكجيو رئيس طائفة فرساف المعبد الداكرية بعكا يستلكف العفك فمـ يقبؿ مف

ىـ االعتذار

كطمب منيـ عدـ إرساؿ رسؿ أك ىدايا إليو الف ذلؾ لف يثنيو عف تحرير عكا ،لكف الصميبييف

ال بيداينا إلقناع الممؾ األشرؼ خميؿ بالعدكؿ عف التكجو إلى عكا فرفض
أرسمكا كفد ا محم ن
مقابمتيـ كأمر بحبسيـ(.)1
ترتيبات الحممة :
بدأ الممؾ األشرؼ خميؿ حممتو بحممة إيمانية ركحانية حيث أمر بجمع القراء ك العمماء
كالقضاة كاألعياف بتربة كالده السمطاف المنصكر قالككف فكاف

إجماعيـ ليمة الجمعة الثامف

كالعشريف مف صفر متمكف القرآف كيحثكف الناس عمى الجياد كبحضكر الممؾ األشرؼ خميؿ (،)2
كما قاـ بترتيب كتعبئة جيشو حيث يذكر ابف أيبؾ انو رتب الككسات (صنكج مف نحاس ) عمى

أف الجيش كاف مييت سابقان كمعد ان مف قبؿ كالده الممؾ المنصكر
ثؿثمائة جمؿ ،فضالن عف ّم
قالككف قبيؿ كفاتو ،كما أمر نكاب السمطنة بالـ ـ الؾ الشامية كالساحمية كنكاب القالع كالحصكف
بتجييز الزردخانات (بيت السالح) كأعكاد المجانيؽ كالحجاريف كغيرىـ كأرسؿ األمير عز الديف
أيبؾ االفرـ لمقياـ بذلؾ

()3

حيث كصؿ إلى دمشؽ في صفر فجيزت أعكاد المجانيؽ مف دمشؽ

كنقمت إلى ظاىر دمشؽ كما أرسؿ األمير سيؼ الديف طفريؿ االيقافم إلى الحصكف كالممالؾ

لتجييز اآلت الحرب كالمجانيؽ بسرعة( ،)4حيث بدأت تصؿ إلى دمشؽ ا لعساكر كالتجييزات آذ
كصؿ الممؾ المظفر صاحب حماه بعساكر كصحبتو المجاف يؽ كالزردفانا ت إلى دمشؽ في
()5

الثالث العشريف مف شير ربيع األكؿ

كاحتشدت ىذه الجيكش كالمقطكعيف عند قمعة الحصف

في الساحؿ السكرم حيث ضو ت اثنيف كتسعيف منجنيقان كبعض العربات الضخمة فضالن عف

( )1المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ.762 /3

( )2النكيرم ،نياية اإلرب ، 197 ،ابف ابؾ الداكدارم ،كنز الدرر.307/8 ،
( )3سركر محمد جماؿ الديف ،دكلة بني قالككف في مصر ،القاىرة ،آراء الفكر العربي
.241
( )4المرجع نفسو كالصفحة.
( )5النكيرم ،نياية اإلرب.197- 196 ،
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مناج يؽ اصغر حجمان حيث انضـ إلييا الجيش المصرم الذم يقكده الممؾ

األشرؼ خميؿ

فتصبحت الحممة تضـ خمسة عساكر ،عسكر دمشؽ الذم يقكده حساـ الديف الجيف كعسكر

حماه كيقكده الممؾ اؿمظفر تقي الديف كعسكر طرابمس يقكده االمير سيؼ الديف بمباف كعسكر

الكرؾ كيقكده األمير المؤرخ بيبرس الداكدار(.)1
ليبية :
عـكا بيد ّص
الص ّص
أما المكقؼ في عكا فقد تمثمت بمكقفيا

المتميز ككنيا محيمة مف َّب
الب ر بكجكد سكريف

ال عف البحر الذم يحمي مؤخرتيا كيمثؿ الشرياف الحيكم لكصكؿ
كبيريف فض ن

اإلمدادات ككف

الصميبييف كانكا يمثمكف القكة المييمنة عمى شكاطي البحر اؿمتكسط مع ضعؼ الكجكد المممككي
البحرم أنذلؾ.

كالسكراف المزدكجا ف سميكاف فييما اثنتا عشر برجان ،كاألسكار مقسمة إلى طكائؼ كالفرؽ

الصميبية بحيث تككف لكؿ طائفة (فرساف المعبد االسباترية كفرساف التيكتكف اال ؿماف كغيرىـ
مسؤكلية الدفاع كحماية قسميا)(.)2

أدرؾ صميبكا عؾا خطكرة المكقؼ بعد فشؿ كفكدىـ إلى القاىرة فترسمكا الكفكد إلى ممكؾ

أكر باكامرائيا يطمبكف منيـ العكف كالمساعدة لمتصدم لجيكش المسمميف فاستجاب ليـ ممؾ
انكمت ار ادكارد األكؿ بإرساؿ مجمكعة مف الفرس كما قاـ الممؾ ىنرم الثاني

ممؾ قبرص بقيادة

حممة عسكرية بحرية لنجده صميبي عكا حيث يذكر ابف تعزل بردم احتفاء بقدكـ ممؾ قبرص

أنيـ (في ليمة قدكمو عمييـ أشعمكا نيراننا عظيمة لـ ير مثميا فرحنا بو كاقاـ عندىـ قريب ثالثة

أياـ)(.)3

كلكف ىذا ال يمنع مف القكؿ أنيـ رغـ كصكؿ ىذه المساعدات كاإلمدادات كانكا يع مشكف

في حالة مف الفكضى كاإلرباؾ كالخكؼ مف المصير المجيكؿ فتفرقت كممتيـ كانحط ت عزيمتيـ
أف تخمت
كما أكردىا ابف تعزم برد م بقكلو ( :لـ يزؿ الحصار عمييا كالجند في أمر قتاليا إلى ْن
عزائـ مف بيا كضعؼ أمرىـ كاختمفت كممتيـ )( )4فتدل ذلؾ إلى ىركب أكثرىـ كمنيـ ممؾ
قبرص الذم غادر بعد ثالثة اياـ بعد اف شاىد انحالؿ أمرىـ كتفرقيـ(.)5

( )1المصدر نفسو.197- 196 ،
( )2سعيد ،إبراىيـ مش ،البحرية في عيد سمطنة المماليؾ ،دار المعارؼ. 254 ،1983 ،
( )3ابف تعزل بردم ،النجكـ.6/8 ،
( )4المصدر نفسو كالصفحة.
( )5المصدر نفسو الصفحة.
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المعركة :
ـ

بعد اكتماؿ كصكؿ عساكر المسمميف كاتخاذ مكاقعيـ بمكاجية عؾا في الخامس مف نيساف

حيث أقاـ الممؾ األشرؼ خميؿ دمميزة األحمر فكؽ تمة مكاجية البرج المندكب البايكم عمى

مسافة غير بعيدة عف شاطي البحر كفييا انتشر الجيش اؿمصرم مف نياية سكر مكنتمك سارت

حتى خميج عكا كاتخذ جيش حماه مكاقعو عند البحر كعمى ساحؿ عكا كبعد أربعة أياـ مف

تـ اكتماؿ نصب المجانيؽ كبدأت ترمي حجارتيا عمى عكا
كصكؿ الحممة ّم
المسممكف أركع مالمح الجياد كالبطكلة في ساحة الكغى كشددكا الخناؽ عمى

كصكؿ أربعيف سفينة محممة بالمؤف كالمقاتميف مف قبؿ ممؾ قبرص قاـ

( ،)1كسطر فييا

الصليبييف كرغـ

الصميبيكف بإرساؿ

فارسيف إلى الممؾ األشرؼ خميؿ لطمب السالـ كالصمح ،فكاف رده ّمانو ال يرضل ّمإال باستسالـ
المدينة  ،كاستمر الحصار كضربات مناجيؽ المسمميف حتى انيارت قكاىـ كأبراجيـ فضالن عف
قياـ الميندسيف بثقب األسكار أكليا برج الممؾ ىيك كتبعو البرج ا النكميزم كبرج الكنكتيسة دكبمكا
في يكـ الجمعة السابع عشر مف جمادم األكؿ 690ىػ /الثامف عشر مف تيار 1291/ـ(.)2

أسكار

كبعد حصار داـ أربعة كأربعيف يكمنا انيارت المقاكمة الصميبية كاقتحـ المسممكف
عكا كرفعت الرايات اإلسالمية عمى سكارىا كتـ تح رير عكا ما عدا حصف فرساف المعبد الذم

كاف مشيدنا عمى سكاحؿ البحر في الجية الشمالية الغربية مف عكا ،حيث تـ االتفاؽ عمى تسميـ
الحصف مقابؿ السماح بابحار كؿ مف في الحصف إلى قبرص كعند كصكؿ المسمميف الستالـ

الحصف تعرضكا لغدر فرساف المعبد بحجة تعرض المسمميف لبعض النسكة فقتمكا المسمميف بعدىا

استمر القتاؿ حتى انيار الحصف كقتؿ كؿ مف في الحصف كمعيـ المياجميف مف المسمميف (،)3

كتـ فييا تحرير عكا بالكامؿ(.)4

تحرير صور و صيد ا و بيروت و تحمت و حيفا واإلسكندرية و جبيل و انفو و البترون و
الصرفند :

تعد صكر مف امنع المعاقؿ الصميبية عمى ساحؿ بالد الشاـ لـ يفتحيا صالح الديف

األيكبي لحصانتيا كمنعتيا كما أكرد ذلؾ ابف تعزل بردم (صكر مف أجمؿ األماكف كمف
الحصكف المنيعة لـ يفتحيا السمطاف صالح الديف األيكبي يكسؼ بف أيكب فيما فتح الساحؿ

( )1المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ ،763 /3ابف ترل بردم ،النجكـ.6/8 ،
( )2المقريزم ،السمكؾ 1ؽ ، 764/3ابف تعزم بردم ،النجكـ.6/8 ،
( )3حكؿ فتح عكا ينظر ابك الفداء ،عماد الديف

إسماعيؿ  ،المختصر في ا خبار البشر بيركت ،دار الكتاب

المبناني ، 24/4 ،1961- 1960 ،النكيرم ،نياية االرب.199/31 ،

( )4ابف كثير إسماعيؿ بف عمر ،البداية كالنياية ،بيركت ،دار التقكل  ،353 /7 ،2004 /ابف خمدكف ،عبج
الرحمف بف محمد ،تاريخ ابف خمدكف مؤسسة االعممي ،بيركت

المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ. 765 /3
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()1

بؿ كاف صالح الديف كمما فتح مكاننا كأمنيـ ك أكصميـ إلى سكر ىذ قلحصانتيا كمنعتيا )
كأثناء حصار عكا أرسؿ الممؾ األشرؼ خميؿ حممة مف الجند بقيادة األمير سنجر الشجا عي
لتاميف الطرؽ كمعرفة أخبار تحركات الصميبييف في صكر ،كقتيا كصمت مراكب الصميبييف
الياربيف مف عكا باتجاه صكر فتصدل ليا سنجر الشجاعي كحاؿ دكف كصكليا مما أثار

اإلحباط كالخكؼ في قمكب أىؿ صكر الذيف طمبكا األماف فتمنيـ عمى انسفيـ كأمكاليـ عمى أف
يخمك صكر كيسممكىا لو فكافقكا عمى ذلؾ فتمر الممؾ األشرؼ خميؿ بيدـ اسكارىا كابنيتو ا

()2

ثـ

ال ككانت بانتظار
اتجو األمير سنجر الشجاعي باتجاه صيدا التي لـ تستطع المقاكمة إال قمي ن
األمير
كصكؿ إمدادات مف قبرص كفييا فرساف المعبد حيث قاكمت قمعة صيدا قميالن لكف
سنجر الشجاعي ما لبث أف دخميا بعد ىركب فرساف المبعد عندما قاـ االمير ببناء جسر بيف

الشاطي كالقمعة ( ،)3كتثميننا ليذه الجيكد كاله الممؾ األشرؼ خميؿ نيابة الشاـ كطمب منو دخكؿ
بيركت ،الف صاحبيا أرسؿ إلى الممؾ األشرؼ خميؿ يطمب منو األماف كىكذا دخؿ بيركت
دكف مقاكمة في  /22رجب  690ىػ  1291 /ـ ،حيث قاـ سنجر الشجاعي

بإرساؿ أىؿ

بيركت إلى مصر ،حينيا خي رىـ الممؾ األشرؼ بيف البقاء في مصر أك التكجو إلى قبرص
فاختاركا الذىاب لقبرص كاغمبيـ كانكا مف النصارل المكارنة

()4

أماـ ىذه االنتصارات الباىرة

انيارت معنكيات الصميبييف في بالد الشاـ فتـ تحرير عكار كتحميت كحيفا كاالسكندرية كجبيؿ

كانفو كالبتركف كالصرفند كاستغر قت عممية التحرير سبعة كأربعيف يكمنا كقد امر الممؾ األشرؼ
بيدـ ىذه المدف جميعان ( )5لئال يعاكد الصميبيكف ا الستيالء عمييا  .كلـ يبؽ بيد الصميبييف إال
جزيرة أركاد مقابؿ الساحؿ السكرم كالقريبة مف مدينة طرطكس(.)6

تحرير قمعة الروم :
استكماالن لتحرير األرض عزـ اؿممؾ األشرؼ خميؿ تحرير قمعة الركـ حيث غادركا القاىرة
متكجينا مع كزيره ابف السمعكس إلى دمشؽ كمنيا اتجو إلى حمب حيث احتشدت العساكر لالتجاه
صكب قمعة الركـ التي كصميا يكـ الثالثاء الثامف مف جمادل اآلخر فبدأ بمحاصرتيا كنصب
عمييا عشريف منجنيقان (َّ )7ب
كعؿـ األمير علـ الديف سنجر الشجاعي سمسمة مف الشراشؼ كشبكيا

كأكثؽ طرفيا باألرض كطرؼ بالقمعة فصعد عمييا األجناد كتـ فتح القمعة بعد حصار داـ ثالثة

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ابف تعزم بردم ،النجكـ ،النجكـ.8/8 ،
المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ.765 /3
النكيرم ،نياية اإلرب.199 /31 ،
بيبرس الداكدارم ،مختار االخبار.92 ،
المصدر نفسو كالصفحة.
النكيرم ،نياية اإلرب.199 /31 ،
النكيريف نياية اإلرب226/31 ،ف المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.778 /3
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كثالثيف يكمنا كأمر الممؾ األشرؼ خميؿ بتغيير اسميا إلى قمعة المسمميف
القاىرة.

()1

عاد بعدىا إلى

موقف الممك األشرف خميل من أرمينيا :
أثناء

ألد أعداء الدكلة المممككية لمكاقفيا العدائية مف المسمميف
تعد مممكة ارمينيا مف ّم
الغزك الصميبي كاالجتياح المغكلي لبالد الشاـ حيث تحالفت مممكة ارمينيا مع ىذه القكل كسيمت
ليا الدخكؿ بالد الشاـ كتحالفيـ مع المغكؿ في معركة عيف جالكت ضد الدكلة

المممكؾية في

مصر ،كاستمرت في عدائيا ىذا كتآمرىا ضد المماليؾ كبعد تحرير قمعة الركـ أصبحت سيس
عاصمة مممكة أرمينيا ىدفنا لمممؾ األشرؼ خميؿ الذم اكعز إلى األمير بدر الديف بيد ار نائب
السمطنة في مصر بالتكجو بالعساكر إلى دمشؽ ثـ التحؽ بو الممؾ

إلييا في التاسع مف جمادم

اآلخرة

()2

كبدأ تحشيد العساكر ،كما

األشرؼ خميؿ حيث كصؿ
أف كصمت ىذه االخبار

لصاحبيا سيس حتى بادر بإرساؿ الرسؿ يسالكف الممؾ األشرؼ العطؼ كالرحمة كعدـ مياجمتيـ
مقابؿ التنازؿ عف بيسنا كمرعش كتؿ ح مدكف فقبؿ الممؾ اال شرؼ خميؿ كرسؿ بصحبتيـ األمير

بدر الديف بكتاس الـ نصكرم الستالميا كضميا إلى ممتمكات الدكلة المممككية

(.)3كباستقراء

أف النفكذ الذم احدثو اثناء حكمو كاف
األحداث كالكؽائع اثناء حكـ الممؾ االشرؼ خميؿ يتضح ّم
ؼغـ ما سطر مف بطكلة كجياد يكتب بالذىب كانت ىذه النياية المحزنة كاف
السبب كراء اغتيالو ر
ىذه الحادثة لـ تكف األكلى بؿ سبقتيا عمميات اغتياؿ لمكؾ الدكلة المـ لككية البحرية كما حدث

لمممؾ المغ ر ابيؾ التركماني كمف بعد لممؾ المظفر قطر

 .كاف حاكلت المصادر اؿ ـ عاصرة

أف نستكشفيا مف
لألحداث تجاكز ىذه االغتياالت دكف دراسة مستفيضة ألسبابيا كالتي يمكف ْن
طبيعة حياة المماليؾ العد ائية كاالناينة كتحيف الفرص لالرتقاء لممناصب بكؿ الكسائؿ المتاحة

اغتياؿ مؤامرة دس السـ فال تستغرب ىذا االغتياؿ الذم أكدل بحياة ىذا الممؾ االشرؼ خميؿ مع

َّب
أف ىذه المصادر تحاكؿ تبرير القتؿ بشتى الكسائؿ ك منيا ؛ تعاظـ كعزكر الممؾ االشرؼ كاقدامو
دكف االكتراث بعكا قب األمكر ،ك إعداـ أمراء أبيو بدال مف التقرب إلييـ مما دفعيـ إلى عدائو

ككراىيتو  ،كمصادرة أمكاؿ الكثير مف مماليكو كضربيـ كالتشيي

ر بيـ كسجنيـ  ،ك تفضيؿ

المماليؾ البرجبة ذكم األصكؿ الشركسية عمى المماليؾ البحرم ة التركية كارتقائيـ لممناصب
كالمراكز الميمة في الدكؿ ة  ،ك تعاظـ كتعالي كزير قابف السعمكس السكرم األصؿ كلـ يكف مف

األصكؿ المممككية ككاف تا ج انر دمشقيان كتعاليو عمى األمراء مف المماليؾ ككاف يسمع كالمو كما
( )1النكيرم ،نياية اإلرب ، 226 /31 ،المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.778 /3
( )2النكيرم ،نياية اإلرب ، 249 /31 ،المقريزم ،السمكؾ 1 ،ؽ.785 /3
( )3ابف ايبؾ الداكدارم ،كنز الدرر.341/8 ،
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أكرد ابف الياس (كاف األشرؼ بطالن  ..لكف كاف يسمع الكالـ مف الناس بالباطؿ مف كزيره ابف
السمعكس ككاف سببنا لز كاؿ المممكة )( ،)1ككثرة اؿتحركات العسكرية خالؿ فترة حكمو التي لـ

تتجاكز األربع سنكات .أتعبت مماليكو كأدت إلى تذمرىـ منو.

المؤامرة :
أف الممؾ األشرؼ
تكرد المصادر ركايتيف حكؿ اغتياؿ الممؾ األشرؼ خميؿ األكلى تذكر ّم
خميؿ خرج في الثالث مف محرـ إلى الجيزة يريد اؿ بحيرة لمصيد كمعو األمير بيد ار كالكزير ابف
السعمكس فنزؿ الممؾ األشرؼ خميؿ في مدينة (تركجو ) ّمأـ ا كزيره ابف السعمكس فقد تكجو إلى
أف نكاب بيد ار قد استكلكا عمى المتاجر كاألعماؿ ىناؾ فكتب لمممؾ
اإلسكندرية حيث اكتشؼ ّم

األشرؼ يخبره بذلؾ كيحذره عميو ؼطلب الممؾ األشرؼ خميؿ االمير بيد ار كاىانو كسبو بحضكر

أف بيد ار تمطؼ بالممؾ االشرؼ خميؿ كخرج سالمنا إلى مخيمو كىك في
أمراء المماليؾ كتكعده إال ّم
حالة مف الخكؼ كالذعر فاستدعى أمراء المماليؾ المقربيف لو مف ىـ األمير حساـ الديف الجيف

المنصكرم كسيؼ الديف بياكر كاقسنقر الحسامي كـ حمد خكاجا كنكغيو السمحدار كغيرىـ كتقرش

المكصمي كطنبغا اؿجمدار الحاقديف عمى الممؾ المظفر قطز كقرركا قتؿق عندما تحيف الفرصة
كعند خركج الممؾ المظفر قطر لصيد الحماـ كمع ق األمير شياب الديف احمد بف االشؿ كلما

عمـ بيد ار بانفراد الممؾ األشرؼ استغؿ األمير بيد ار ذلؾ مع األمراء اآلخريف فياجمكا الممؾ

األشرؼ كقتمكه يكـ االثنيف الثاني عشر مف محرـ عاـ 693ىػ1293 /ـ(.)2

()3
أف الـ ؤامرة قد دبرىا بيد ار مع خادـ الـ ؿؾ األشرؼ خميؿ
َّبأـ ا ابف اتينؾ الداكدارم فيذكر ّم
أنفام عمى مقتمو فاستغؿ أنفام انفراد الممؾ األشرؼ خميؿ كحيدان كدكف س الح حيث كضع

سالحو عند انغام فتسرع بإخبار بيد ار (متى لـ تدرككه (أم السمطاف خميؿ ) في ىذه الساعة ال

عدتـ قدرتـ عميو بعدىا ) فمما عمـ األمير بيد ار كىك يتكؿ الطعاـ نيض مسرعنا مع جماعتو لقتؿ
الممؾ األشرؼ خميؿ كتقدـ بيد ار كجماعتو فمما شاىد الممؾ األشرؼ الغبار أرسؿ مف يخبره بذلؾ
إف الجيف ضربو
ثـ ّم
فمـ يعد احد منيـ كأكؿ مف أجسر عميو بيد ار فضربو فجرحو جرح ان يسي انر ّم
ضربة تمقاىا بيده فقطعيا ثـ ثنى عميو بتخرل عمى كتفو نزلت إلى صدره فانجدؿ صريعان ثـ

تخاطفتو السيكؼ مف بقية األمراء( )4كبقي ـ ستمقينا في المكاف الذم قتؿ فيو يكـ يف ثـ جاء األمير
عز الديف أدمر العجمي متكلي تركجة كمعو أىؿ تركجة كحممكه في تابكت كغسمكه ككفنكه

ككضعكه في بيت الماؿ ثـ نقؿ إلى القاىرة كدفف فيو يكـ الخميس الثاني كالعشريف في صفر
693ىػ1293/ـ كداـ حكمو ثالث سنكات كشيريف كأربعة أياـ.

( )1أبف إياس محمد بف احمد بدائع الزىكر في كقائع الزىكر ،مطبعة بكالؽ بمصر.93- 792/1 ،
( )2النكيرم ،نياية اإلرب ،259 /31 ،ابف خمدكف ،العير ، 406/5 ،المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ ،79 ،788/3ابف
تعى بردم ،نجكـ.18/8 ،
( )3ابف أيبؾ الداكدارم ،كنز الدرر.347/8 ،
( )4ابف أبيؾ الداكدارم ،كنز الدرر ،347/8 ،بف فرات ،تاريخ ابف الفرات.167/8 ،
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الخاتمة :
كاف لمممؾ األشرؼ خميؿ (689ىػ 693 -ىػ 1293 - 1290/ـ) دكر مشرؼ في تاريخ

السيما في التصدم لمكجكد الصميبي في عكا ك صكر ك
مر القركف ّم
امتنا اذ ترؾ تتثي ار بقي عمى ّم
صيدا ك بيركت ك تحمت ك حيفا كاإلسكندرية ك جبيؿ ك انفو ك البتركف ك الصرفند  ،فضال عف
تحريره حمب قمعة الركـ  ،كقد بدأ الممؾ األشرؼ خميؿ بعد تكليو السمطنة بتصفيو حساباتو مع
اف بغض االمراء كادكا لو كقتمكه
أمراء أبيو الذيف عممكا عمى تحجيمو كاقصائو عف السمطنة؛ االّم ّم
يكـ االثنيف الثاني عشر مف محرـ عاـ 693ىػ1293 /ـ(.)1

المصادر والمراجع :

المصادر :

)1
)2

)3
)4

)5
)6

)7
)8

ابف إياس محمد بف احمد (ت 930 :ىػ  1523 /ـ بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،مطبعة
بكالؽ بمصر 1311 ،ىػ.
اهلل المنصكرم ،ت 725ىػ 1324 /ـ مختار
بيبرس الداكدارم ،ركف الديف بف عبد
االخبار ،تاريخ الدكلة األيكبية كدكلة المماليؾ البحرية حتى سنة  703ىػ ،تحقيؽ عبد

الحميد صالح حمداف الدار المصرية المبنانية ،القاىرة 1413ىػ1993 /ـ.
ابف تعرم بردم ،جماؿ الديف ابك المحاسف يكسؼ (ت 874ىػ 1469 /ـ) النجكـ الزاىدة
في ممكؾ مصر كالقاىرة القاىرة مطابع ككستاتكماس د.ت.

ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد (ت 808ىػ 1405 /ـ) العبر ديكاف المبتدأ كالخبر في

أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ كمف ذكم السمطاف األكبر (المشيكر بتاريخ ابف
خمدكف) بيركت ،مؤسسة االعظمي1391 ،ىػ 1971 -ـ).
الداكدارم ،أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ (ت  736ىػ1335 /ـ) كنز الدرر كجامع الغرر،
ج( 8الدرة الزكية في أخبار الدكلة التركية) تحقيؽ اك لرخ ىارما( ،القاىرة.)1971 ،

ابف عبد الظاىر ،محي الديف أبك الفضؿ عبد اهلل رشيد الديف بف صفكاف المصرم (ت
692ىػ 1292 /ـ) تشريؼ األياـ كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر ،تحقيؽ مراد كامؿ،
القاىرة الشركة العربية لمطباعة كالنشر1961 ،ـ.
أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ (ت 732ىػ 1331 /ـ) المختصر ؼم أخبار البشر،
بيركت ،دار الكتاب المبناني1961- 1960 ،ـ.
(ت 807ىػ 1404 /ـ) تاريخ الدكؿ كالممكؾ
ابف الفرات ناصر الديف عبد الرحمف
(المشيكر بتاريخ ابف الفرات) مطبعة األمريكانية (بيركت – 1979ـ).

( )1النكيرم ،نياية اإلرب ،259 /31 ،ابف خمدكف ،العير ، 406/5 ،المقريزم ،السمكؾ1 ،ؽ ،79 ،788/3ابف
تعى بردم ،نجكـ.18/8 ،
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 )9القمقشندم ،أبك العباس احمد بف عمي (ت 821ىػ 1418 /ـ) صبح األعشى في صفاعة
االنشا ،مطبعة ككنستارتكماس ،المؤسسة العامة لمتتليؼ كالترجمة1963 ،ـ.
 )10الكتبي ،محمد بف شاكر (ت 764ىػ 1362 /ـ) عيكف التكاريخ  ،تحقيؽ فيصؿ السامر
)11
)12
)13
)14

كنبيمة عبد المنعـ داؤد ،بغداد دار الرشيد. 1980 ،
ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (ت 774ىػ1372 /ـ) البداية كالنياية ،دار التقكل ،بيركت
2004ـ.
مجيكؿ (منسكب خطت البف الفكطي ) الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة
السابعة ،تحقيؽ مصطفى جكاد ،بغداد ،مطبعة الفرات1531 ،ىػ1932 /ـ.
المقريزم ،تقي الديف احمد بف عمي (845ىػ 1441 /ـ) السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ،
تصحيح ،محمد مصطفى زيادة ،القاىرة مطبعة لجنة التتليؼ كالترجمة كالنشر1957 ،ـ.
النكيرم ،شياب الديف احمد بف عبد الكىاب (732ىػ 1331 /ـ) نياية اإلرب في فنكف
األدب ،ج ،31تحقيؽ محمد ضياء الديف الريس ،القاىرة ،الييئة المصرية 1993ـ.

المراجع :
اىرة ،دار الفكر العربي
 )15سركر ،محمد جماؿ الديف ،دكلة بني قالككف في مصر الؽ
1366ىػ1946 /ـ.
 )16سعيد ،إبراىيـ حسف ،البحرية في عصر سالطيف المماليؾ ،اإلسكندرية ،دار المعارؼ
1983ـ.
الرسائل الجامعية :
 حسيف جميؿ حرب محمكد (المنصكر سيؼ الديف قالككف كمية اآلداب ،جامعة بغداد،1392ىػ1972 /ـ.
 المكلى سالـ يكنس ،العراؽ في السياسة المممككية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اآلدابجامعة المكصؿ  1989ـ.
الخرائط التوضيحية المستخدمة في البحث مع مقياس رسميا :
 خريطة الدكلة الزنكية  ،ك خريطة االستيطاف الصميبي  .المصدر  :حسيف مؤنس  ،أطمستاريخ اإلسالـ ،سنغافكرة ،مطابع تيف ،1987 ،مقياس الّصرسم.)19000000 / 1( :
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