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  العصرين في العسكرية والحمالت المعارك في والنقابين  الحجارين دور
 (م1517-1171/هـ923-567)  الشام وبالد مصر  في والمملوكي األيوبي

 إعداد 
 دمجيعبد ال همام أحمد عبد هللاد. 

  دكتوراه في التاريخ االسالمي
hmamb227@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
 عصري   خالل  ن و والنقاب  ن و الحجار   ه أّدا   الذي  الفّعال  الدور  بالدراسة  البحث   هذا  يتناول    

 الصليبية في  الحروب   أوقات   السيما  العسكرية،  والحمالت   المعارك  في  والمماليك  األيوبيين
 يتولون   والنقابون   الحجارون   فكان  الشام،  ببالد   الصليبية  والحصون   القالع  على  الهجوم
  وتدميرها   بنقبها  عملهم  خالل  من  المنيعة  الحصون   تلك  أسوار  اختراق  عملية  تسهيل  مهمة

 تلك   اختراق   من  العسكرية  الحملة  أو  الجيش  تمكن  من  ذلك  على  يترتب   لما  بآالتهم،
 .وإسقاطها  الحصون  ومهاجمة األسوار
 األول   المحور  في  تناولت   رئيسة،  محاور  وثالثة  تمهيد   إلى  البحث   تقسيم  تم  وقد     

 المجاالت   في  ونبوغهم  ،وأشهرهم  أماكنهم،  وطبيعة  والنقابين،  الحجارين  بفئة  التعريف
 . وغيرها ،العلمية
  فتح   في   األيوبي،  العصر  في  والنقابين  الحجارين  دور  إلى  تطرقت   الثاني  المحور  فيو     

 العسكرية   الترتيبات   فيو   الحصينة  القالع  وتدمير  وعسقالن،  ،وطبرية  ،األحزان  حصن
   . العسكرية الحمالت  ومصاحبة سالميةاإل والحصون  القالع وتحصين للمعارك،

 خاصة  ،المملوكي  العصر  في  المعارك  في  الحجارين  دور  تناولت   الثالث   المحور  فيو     
  الفتن   في   ودورهم  وغيرها،  الطرق   كتمهيد   العسكرية  بالحمالت   ومهاهم   البحرية  المعارك  في

 .  األمراء بين عسكري  صدام  من يشوبها وما الداخلية واالضطرابات 
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 .      المالحق ثم البحث، إليها توصل التي النتائج أهم فيها وأبرزت  الخاتمة اوأخير      
 والمماليك،  ن و األيوبي  العسكرية،  الحمالت   ن،و النقاب  ن،و الحجار   :المفتاحية  الكلمات

 . الداخلية الصراعات 
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 المقدمة:      

 فددديالمعدددارك والحمدددالت العسدددكرية  فدددييرصدددد البحدددث دور الحجدددارين والنقدددابين 
م( 1517-1171هدد 923-567مصدر وبدالد الشدام   فدي المملدوكيو  األيدوبيالعصدرين 
فدددي نتدددائج المعدددارك البريدددة والبحريدددة لمدددا  امهمددد   ات فئدددة الحجدددارين والنقدددابين دور  أد حيدددث 

كدددون ياستعصدددت علددى الجيدددوة اإلسددالمية   التدديأحدثتددم مددن تددددمير الحصددون والقدددالع 
 االنتصار في المعارك.بذلك لها دور مهم وأحد العوامل المسؤولة عن الهزيمة أو 

 اتعددددت صددور االسددتعانة بفرقددة الحجددارين والنقددابين ن ددر   األيددوبيالعصددر  فدديف
ل روف صراع األيوبيين مع الصليبين، وألهمية دور تلدك الفرقدة فدي الحمدالت العسدكرية 

يقسدم مهمدة اإلشدراف علدى الحجدارين فدي تددمير األسدوار واألبدرا   األيوبيكان السلطان  
 أدىمنهددا لسددرعة التنفيددذ ومباغتددة األعددداء، و  اليتددولى كددل قائددد مددنهم جانبدد  علددى األمددراء 

فددي إسددقاح الحصددون الصددليبية فددي بددالد الشددام كحصددن  امهمدد   االحجددارون والنقددابون دور  
 بيت األحزان.

وقام الحجارون بدور مهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم من حيث القيام بهدم  
  األيوبي المحاف ة عليها في العصر    األيوبيجز الجيش  ع  التي أسوار المدن اإلسالمية  

للخطط العسكرية   امع الصليبيين طبق    األيوبيخاصة في األوقات الحرجة خالل الصراع  
األيوبي  التي اتباعها  و دأب  على  الحصينة    وهين  المدن  الجيش    التيهدم  عجز 

وقوعها    اإلسالمي خشية  عليها  الحفاظ  ويتخذو   يأيد   فيمن  معسكرات نأعدائهم  ها 
 يوجهون ضرباتهم ضد الجيش األيوبي منها.

الدفاع    المملوكيالعصر  في  أما   خط  بمثابة  والنقابين  الحجارين  فرقة  فكانت 
، هاوحف    سالمية يعتمد على أدائهم في الخطط العسكرية لحماية البالد اإل  الذياألول  
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التقليدية   البرية  الحربية  المعارك  في  عليهم  االعتماد  يعد  وحفر   يففلم  األسوار  نقب 
لعرقلة دخول السفن    ااالستعانة بهم في المعارك البحرية أيض    ت بل تم  ،الخنادق فحسب 

على  االعتماد  طريق  عن  عليها  واإلغارة  المصرية  السواحل  الصليبية  والمراكب 
   الحجارين في وضع القرابيص واألحجار على السواحل.

 أهداف البحث: 

 :يلييمكن تلخيص أهداف البحث  يما 

المعدارك والحمدالت العسدكرية  فيالتعريف بفئة الحجارين والنقابين وإبراز دورهم  -
 عصري األيوبيين والمماليك. في

المعددارك ومدددى أثددر ذلددك  فدديتسددليط الضددوء علددى دور فئددة الحجددارين والنقددابيين  -
 نتائجها سواء كانت المعارك برية أو بحرية. في

الحمدددالت  فدديمشددداركة فئددة الحجددارين والنقدددابيين  لددىالنتددائج المترتبدددة عتوضدديح  -
 تقدمها للجيوة.    التيالعسكرية والخدمات والتسهيالت 

    البحث:أهمية 

الحجارين   فئة  تقدمم  كانت  ما  بسبب  متزايدة  أهمية  البحث  موضوع  يكتسب 
فّعال   المحصنة والقالع    اختراقسرعة    في والنقابين من دور  المدن  ساعد   الذيأسوار 

الجيش    في انتصار  عنم  فيترتب  للجيش  الكامل  الدعم  الهزائم    اإلسالميتقديم  أو 
تلك   بم  تقوم  ما  بفعل  أعدائم  جيش  لها  يتعرض  التي  بتدميرالساحقة  األبرا    الفئة 

 واألسوار الحصينة. 

بداية المعارك أكبر    فيتقدمها فئة الحجارين والنقابين    التي فقد كانت األعمال  
تحكمت   التي  خاصة    فياألسباب  والبحرية  البرية  المعارك  سواحل   فيبعض  حماية 
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مصر والشام من الغارات المباغتة من األساطيل البحرية العدائية    فيالبالد اإلسالمية  
تعرقل بل تحطم السفن ووقوع   التي  ةفكانت هذه الفئة تقوم بعملها بوضع األحجار الكبير 

أسرى   أو  قتلى  بين  الرجال  من  من    أيدي  فيطاقمها  وغيرها  االسالمية،  البالد  جنود 
 المعدات والسفن. فيالخسائر المادية الفادحة التي تكبدتها الجيوة المعادية  

 مشكلة البحث:

أهداف   تحقيق  من  نتمكن  وحتى  البحث،  أهمية  من  ذكره  سبق  ما  خالل  من 
: ما دور فئة الحجارين  التالي  الرئيسالبحث، تتضح مشكلة البحث من خالل السؤال  

مصر   فيالمعارك البرية والبحرية وكيفية استفادة الجيوة االسالمية منها    فيوالنقابين  
 المعارك؟ خط سير األحداث بعد تلك  فيوالشام وأثرها 

 البحث:  منهج 

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث 
والمراجع   المصادر  إلى  الرجوع  خالل  من  التاريخية  والروايات  المعلومات  بجمع  قام 

  بينوتحليلها بشكل موضوعي يخدم موضوع الدراسة في حرص وحذر حتى ال نخلط  
المعارك والحمالت   فيمتباينة وإبراز دور فئة الحجارين والنقابين  أحداثها المتشابهة وال

 نتائج المعارك البرية والبحرية. فيالعسكرية ومدى أثر ذلك 

 أقسام البحث: 

 لإللمام بمختلف جوانب الموضوع تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور:  

 : التعريف بفئة الحجارين والنقابيين.أوال  
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أحدددددداث فدددددتح القدددددالع  فددددديوذلدددددك  األيدددددوبي: دور الحجدددددارين فدددددي معدددددارك العصدددددر اثانيددددد  
 والحصون.

 : دور الحجارين في معارك العصر المملوكي البرية والبحرية.اثالث  

 تناول محاور البحث بالتفصيل:   يليو يما 

 المحور األول: التعريف بفئة الحجارين والنقابين:

وناقشدها، وهدو يددخل ضدمن صدناع البنداء الحجار هدو مكسدر األحجدار وناحتهدا  
مقددم يحمدل السديف ويقدف فدي بن و ، وكان يمثدل الحجدار (1 من مهندسين وبنائين ونحوهم

خمسدة وأربعدين درهمدا فدي  المملدوكيبلد  فدي العصدر    االخدمة السدلطانية، ويتقاضدى راتبد  
يتددولى هددذا المنصددب المهندسددون الددذين يشددرفون علددى الحجددارين  الددذي؛ وكددان (2 الشددهر

م( 1398هدد  801 ت:( 3 الطولدونيوالبنائين ومن أشهرهم المعلم شهاب الدين أحمدد بدن 
وهو ما يتضح من تولى أبيم  اكبير المهندسين، ويبدو أن هذا المنصب كان يورث أحيان  

 .(4 وجده تقدمة الحجارين والبنائين بديار مصر

وكدددددان للحجدددددارين سددددددويقة بحلدددددب تعددددددرف بدددددد سويقة الحجددددددارين ، ويسدددددكن فيهددددددا   
(، وكدان يلحدق بسدويقة الحجدارين جدامع، ويبددو أن إمامدة 5الحجارون ومحل اجتمداعهم 

الحصدددين والمعدددروف بدددابن بكدددر بدددن علدددى بدددن  كددد بيهدددذا الجدددامع كدددان يتوالهدددا حجدددار 
بجددددامع سددددويقة الحجددددارين بحلددددب وكددددان مولددددده بهددددا سددددنة  اكددددان إمامدددد   الددددذيالحصددددين، 

 .(6 م1560هد 967م ووفاتم سنة 1466هد 870

العمدل فدي علدى لدم تقتصدر حيداتهم مدن  والجدير بالذكر أن هناك مدن الحجدارين    
بدددل هنددداك مدددنهم مدددن بلددد   شدددهرة واسدددعة فدددي علدددم الحدددديث  فقدددط الجبدددال وقطدددع األحجدددار

وصدددار مدددنهم المحددددثون المشدددهورون فدددي اآلفددداق واألقطدددار، ومدددن أشدددهر هدددؤالء الحجدددار 
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 التدديالمحدددث أبددو حفددص عمددر بددن مسددلم بددن عمددر بددن ناصددر، حضددر حصددار المدددن 
م(، كما حدَّث عدن 1277-1260هد 676-658شهدها السلطان الملك ال اهر بيبرس 

فدددددددددددي  فيزبيددددددددددددى، وابدددددددددددن صدددددددددددبا ، وغيدددددددددددرهم وقصدددددددددددده طلبدددددددددددة العلدددددددددددم وتدددددددددددو ابدددددددددددن ال
وأيضددددا اشددددتهر مددددن الحجددددارين بروايددددة الحددددديث ، (7 م1296أغسددددطس2هددددد 695شددددوال2

روى عدددن  الدددذيبدددى بكدددر الصدددالحي أالحجدددار المحددددث أبدددو علدددى يوسدددف بدددن أحمدددد بدددن 
 .(8 م1301هد 700بالجبل سنة فيموسى بن عبدالقادر وخدم مدة في الحصون وتو 

ار المحدددث  شددهاب الدددين أحمددد  سأبددو الابدداوكددان أشددهرهم علددى اإلطددالق الحجددَّ
إخوتدددم خليفدددة  كدددانو  ،ام( كدددان فدددي أول أمدددره خياطددد  1329هدددد  730بدددن أبدددى طالدددب ت:

صدار مقددم الحجدارين مددة خمسدة وخمسدين ثدم ، (9 وناصر ومحمد حجارين بقلعة دمشق
قدره خمسة وأربعون درهما  اوقيل خمسة وعشرين، وكان يتقاضى في الشهر معلوم    اعام  

رثف لدددم معددداة قددددره ثالثدددون درهمددد   علدددى بيدددت  اوحدددين انقطدددع عدددن الخدمدددة السدددلطانية صدددث
 .(10 المال

البخداري  علدى ابدن وكان ابدن الشدحنة مدن المحددثين وأحدد السدامعين لدد  صدحيح 
الزبيدددي، وبلغددت شددهرتم أن طلددب أكثددر مددن مددرة إلددى الددديار المصددرية إلسددماع صددحيح 

بندددددددددت ابدددددددددن (11 م والشددددددددديخة سدددددددددت الدددددددددوزراء1314هدددددددددد 714البخددددددددداري، منهدددددددددا سدددددددددنة 
ى ت: م(، وأغدددقت علدديهم األمددوال والهدددايا مددن الددذهب وقددر  عليهمددا 1312هددد 717منجددَّ

لى البالد الشامية إالمدارس بالقاهرة،  كما توجم البخاري خمس مرات في بيوت األمراء و 
م، ثددم 1318هددد 718مددع بعددض طلبددة العلددم وحدددث بصددحيح البخدداري أربددع مددرات سددنة 

م وكددان قددد تفددرد بالبخدداري وع ددم 1323هددد 723طلددب مددرة أخددرى إلددى القدداهرة فددي سددنة 
م( ممدددن 1341هدددد 741بدددن قدددالوون ت:(12 نم، وكدددان السدددلطان الملدددك الناصدددر محمددد  شدد
 .(14 بيده (13 ع على ابن الشحنة، ف كرمم وخلع عليم وألبسم الخلعةسمّ 
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وبالرغم ما حققدم ابدن الشدحنة مدن اإلسدماع بالحدديث فدي األقطدار ومدا بلغدم مدن 
ال يسدمع  الدذيممارسة مهنتدم بقطدع األحجدار، فكدان فدي اليدوم  فيالشهرة إال أنم استمر  

بدددل قصدددده الطلبدددة فدددي بعدددض  عليدددم يخدددر  إلدددى الجبدددل مدددع الحجدددارين لقطدددع األحجدددار،
األحيان وهو يقطع األحجار ليسمعهم، وكان ي مرهم أن يقرؤوا عليم أثناء عملم وبل  من 

نم كان يجيبهم إذا قلب عليم سند حديث بقولم: لم أسمعم هكذا، بدل سدمعتم أشدة حف م  
 .     (15 م1329ديسمبر17هد 730صفر25 فيالصحيح، وتو  فيكذا وكذا طبق ما 

 األيددددوبيفددددي معددددارك العصددددرين  امهمدددد   افئددددة الحجددددارين دور   أدت وفددددي الحقيقددددة 
وال سدددديما أوقددددات الحددددروب الصددددليبية، فددددي الهجددددوم علددددى القددددالع والحصددددون  المملددددوكيو 

فدي أسدوار تلدك  (16 الصليبية ببالد الشام، فكان الحجارون والنقدابون يتولدون مهمدة النقدب 
إنجداز مهدامهم بسدرعة،  ايسدتطيعو  كديكبيرة منهم  جلب أعداد  تث  ت حصون المنيعة، وكانال

لمددا يترتددب علددى ذلددك مددن تمكددن الجدديش أو الحملددة العسددكرية مددن اختددراق تلددك األسددوار 
 ومهاجمة الحصون وإسقاطها.

 :   األيوبيالمحور الثاني: دور الحجارين في معارك العصر 

 اتعددددت صددور االسددتعانة بفرقددة الحجددارين والنقددابين ن ددر   األيددوبيالعصددر  فدديو 
ل روف صراع األيوبيين مع الصليبين، وألهمية دور تلدك الفرقدة فدي الحمدالت العسدكرية 

يقسدم مهمدة اإلشدراف علدى الحجدارين فدي تددمير األسدوار واألبدرا   األيوبيكان السلطان  
 أدىالتنفيدددذ ومباغتدددة العددددو، و منهدددا لسدددرعة  اعلدددى األمدددراء ليتدددولى كدددل قائدددد مدددنهم جانبددد  

فددي إسددقاح الحصددون الصددليبية فددي بددالد الشددام كحصددن  امهمدد   االحجددارون والنقددابون دور  
-569 (18 األيددددوبياسددددتعد السددددلطان الناصددددر صددددال  الدددددين  الددددذي (17 بيددددت األحددددزان

م( في االستيالء عليم من الصليبيين، فشرع فدي سدبيل ذلدك بد ن 1193-1174هد 588
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تحدت ييدادة عدز  القبلديى األمراء، فجمع الحجارين والنقابين على الجاندب قسم أسواره عل
م( كما تولى السلطان بنفسم أمر النقب فدي الجاندب 1182هد 578 ت:(19 الدين فرخشاه
وأنهددددددددددددددددددض إليددددددددددددددددددم الحجددددددددددددددددددارين، كمددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددولى ناصددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددين  الشددددددددددددددددددمالي

وكدددان ذلدددك بغدددرض اإلشدددراف علدددى  اأيضددد   ام( بقربدددم نقبددد  1185هدددد 581 ت:(20 شددديركوه
 . (21 الحجارين والنقابين إلنجاز أعمالهم

والصدددخور تتخلخدددل حتدددى تدددم النقدددب  (22 واسدددتمر النقدددابون فدددي العمدددل بالمعددداول
فدي عدرض ثالثدة أذرع وكدان عدرض  (23 االسلطاني، وكدان النقدب فدي طدول ثالثدين ذراعد  

يددتم مددلء فراغددم بالحطددب وحرقددم السددور تسددعة أذرع، وكددان المعتدداد عنددد إتمددام النقددب أن 
حتى يتم إسقاح جدرانم، إال أن جهودهم باءت بالفشل، ورأى النقابون والحجارون أندم ال 
سدددبيل إلنجددداز مهمدددتهم إال بتعميدددق النقدددب وتوسددديعم أكثدددر للنيدددران الملتهبدددة  يدددم، فعددداودوا 

فإذا بالجددار  وأحرقوه، االنقب مرة أخرى بعد إطفاء النار وعمقوه وأعادوا ملء فراغم حطب  
وتسدددابق النددداس وتسدددلقوا الجددددار حتدددى أتدددم ي علددديهم فدددتح الحصدددن يدددوم  انقدددض ودمدددر

 .  (24 م1179سبتمبر 27هد 575ربيع اآلخر24الخميس 

وكانددددت فرقددددة الحجددددارين والنقددددابين بمثابددددة السددددال  األول لبدددددء فددددتح الحصددددون 
والقدددالع، إذ يمثلددددون بدددددورهم نقطددددة انطددددالق الجنددددود بمجددددرد االنتهدددداء مددددن نقددددب األبددددرا  

على فتح  األيوبيواألسوار المنيعة، كما حدث حين عزم السلطان الناصر صال  الدين 
مر الحجارين والنقابين بالهدم والنقدب، فنجحدوا وكانت أول أوامره بالهجوم أن أ  (25 طبرية

بالفعدددل بنقدددب بدددر  مدددن أبراجهدددا وتسدددلقوه وتدددبعهم الجندددد والفدددرق العسدددكرية األخدددرى، حتدددى 
استطاعوا االستيالء عليم، وكان ذلدك الحصدن بدال  األهميدة لددى الصدليبين حيدث علمدوا 

األولددى ألشددهر أنددم متددى سددقط هددذا الحصددن أخددذت سددائر الددبالد وكانددت بمثابددة الشددرارة 
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معركة تاريخية وأدى ذلك إلى احتشداد قدواتهم وملدوكهم والتقدوا بالسدلطان الناصدر وجندوده 
 التيم 1187يونيو22هد 583ربيع اآلخر14في موقعة حطين المشهورة في يوم الجمعة 
 .   (26 انتهت بنصر المسلمين وهزيمة الصليبين

كاندت تدرتبط  التديلعسدكرية ومن صور االستعانة بهذه الفرقة في إتمدام الخطدط ا
مع دم األحيدان إنجداز ذلدك العمدل فدي أقدرب  فديتتطلدب   التديبتدمير القدالع والحصدون و 

عجددددز الجدددديش  التدددديوقددددت ممكددددن السدددديما إذا تعلددددق األمددددر بتدددددمير القددددالع والحصددددون 
عن حمايتها  يضطرون إلى تدميرها وهدمها خشية وقوعها فدي أيددى األعدداء   اإلسالمي

لمسدددلمين، كمدددا حددددث حدددين اضدددطر السدددلطان الناصدددر علدددى اي حدددربهم  يسدددتعينوا بهدددا فددد
لى تدمير حصن إأثناء صراعم مع الصليبين في بالد الشام   اكاره    األيوبيصال  الدين  

يهدمددم،  ا، وفددرق السددور واألبددرا  علددى األمددراء وألددزم كددل أميددر برجدد  (27 عسددقالن وأسددواره
ضع عشرة أذرع حتدى ذكدر امو  فيوبل  عرض األسوار في بعض المواضع تسعة أذرع و 

ينقبون  يم مقدار رمح، حتى تمكن من إنجاز  الذيبعض الحجارين للسلطان أن السور 
لحرص السلطان الناصر على سالمة الحجارين لم يتدركهم بمفدردهم حدين   االمهمة، ون ر  

تحمددديهم أثنددداء عملهدددم  أمدددنهم وتدددرك معهدددم خددديال   شدددرع فدددي تتبدددع العددددو بدددل حدددض علدددى
 . (28 م1188أكتوبر12هد 584شابان سنة  19وذلك في يوم األربعاء  بعسقالن

فتحت وشاركت فيها فرقة الحجارين والنقابين بدور فّعال،   التيومن الحصون  
الالذيية حصن  النقب    (29  فتح  اتساع  بل   حتى  أسواره،  نقب  من  تمكنوا   الذيحيث 

عدد قالعها ثالثة  بل   ، وعرضم أربعة أذرع، و اأحدثوه من الشمال في الطول ستين ذراع  
والنقابون  و قالع   الحجارون  جميع    فينجح  الحصن    حتى  ااختراقها  أهل   إلى اضطر 
عدة وذخيرة وأسلحة وخيل ودواب أخرى كثيرة،   ألمان وسلموا القالع بما فيها منطلب ا
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الجمعة   يوم  وذلك  وأموالهم  أنفسهم  على  األولى25ف منوا  يوليو    22هد 584جمادى 
 .(30  م1188

وكاندددت ال دددروف الحرجدددة أثنددداء الصدددراع مدددع الصدددليبيين تتطلدددب مدددن السدددلطان 
اليق ة والقيام بشخصم بمهمة اإلشراف على فرقة الحجارين إلنجاز مهامهم في   األيوبي

أسدددرع وقدددت ممكدددن لمدددا يترتدددب علدددى أعمدددال تلدددك الفرقدددة مدددن نتدددائج تدددنعكس علدددى نتدددائج 
حدددين  األيدددوبيان صدددال  الددددين المعدددارك وصددديانة المددددن اإلسدددالمية، كمدددا فعدددل السدددلط

، -كمدددا أشدددرنا مدددن قبدددل  -كمدددا هددددم قلعدددة عسدددقالن (31 اضدددطر إلدددى تددددمير قلعدددة الرملدددة
، ورتدددب علددديهم مدددن تدددولى متابعدددة هاوهددددم فجمدددع الحجدددارين والنقدددابين لنقدددب تلدددك القلعدددة

عمددالهم، وكددان يتددردد علدديهم بنفسددم حتددى يطمددئن علددى مددا أنجددزوه مددن أ أحددوالهم إلنجدداز 
بهدا فدي قتدال  ن قب والهدم وذلك خشية وقوعهدا فدي أيددى الصدليبيين  يسدتعينو عمليات الن

رمضددان 14علدى الحفداظ عليهدا فددي ذلدك الوقدت فدي  اإلسددالميالمسدلمين وعجدز الجديش 
 . (32 م1188أكتوبر 26هد 584

ولقيت فرقة الحجارين والنقابين عناية سالطين بنى أيدوب ومدن م داهر ذلدك أن 
كدانوا ينتددبون للعمدل بدم كدان علدى نفقدة الدولدة، وكدان يصدحبهم  الذيسفرهم إلى المكان  

رسدددل مدددع هدددذا المنددددوب يث يتدددولى رعدددايتهم طدددوال الطريدددق، وكدددان  الدددذي (33 أحدددد الحجددداب 
ر، وبلغت تلك العناية أنم كان يتعهدهم كل يوم أموال يتم توزيعها عليهم في غرة كل شه

كبيدرة مدنهم وخاصدة فدي األعمدال  ابالرعاية واالهتمام، وكان عملهدم الشداق يتطلدب أعدداد  
الخاصددة بإقامددة الخنددادق والحصددون للمحاف ددة علددى المدددن وتحصددينها، كمددا حدددث حددين 

تجديددد شددرع السددلطان الناصددر صددال  الدددين فددي تحصددين بيددت المقدددس وحفددر خندقددم و 
خبددراء  أسدواره، فوصددل فددي أثندداء ذلدك جماعددة مددن أمهددر الحجدارين عدددتهم خمسددون رجددال  

قدددد بعدددثهم للعمدددل فدددي الخنددددق  (34 فددي بنددداء الحصدددون المنيعدددة، وكدددان صددداحب الموصدددل
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وتعميدددق الحفدددر وقطدددع الصدددخور، وعدددين لهدددم نفقدددة بصدددحبة أحدددد حجابدددم، ومعدددم أمدددوال 
ليوزعهددا علدديهم غددرة كددل شددهر، ف قدداموا بعملهددم نصددف سددنة حتددى أتمددوه ب حسددن الصددنعة 

 . (35 م1192يناير 15هد 587الحجة ذي 28وكانوا قد وصلوا يوم الخميس 

اكمدددا جدددرت العدددادة  عجدددزوا عدددن  يالتدددهددددم الحصدددون فدددي لددددى األيدددوبيين  أيضددد 
الملددددددددددك لجدددددددددد   حيددددددددددث الحفدددددددددداظ عليهددددددددددا خشددددددددددية سددددددددددقوطها فددددددددددي أيدددددددددددى الصددددددددددلبيين، 

حين بلغتم األنبداء بعدزم الصدليبين فدي االسدتيالء   ام( أيض  1216هد 613 ت:(36 ال اهر
علدددى الفدددور إلدددى الخدددرو  وأرسدددل فدددي المقدددام األول  -والالذييدددة (37 علدددى حصدددني جبلدددة
هددددموا أسدددوارهما و نجحدددوا فدددي مهمدددتهم فلهددددم هدددذين الحصدددنين،  (38 الحجدددارين والدددّزراقين

ودورهمدددا وأجلدددوا أهدددل الحصدددنين منهمدددا وذلدددك كلدددم خشدددية سدددقوح الحصدددنين فدددي أيددددى 
 .   (39 م1197هد 593الصلبيين  يجعلون منهما قاعدة للوثوب على ديار المسلمين سنة 

ال  قامدددت بدددم فرقدددة الحجدددارين والنقدددابين فدددي  الدددذيولددديس أدل علدددى الددددور الفعدددّ
المعارك اإلسالمية من ييام السالطين األيدوبيين بإرسدال  فيللغارات الصليبية و   التصدي

ابين بصددحبة الحمددالت العسددكرية فددور شددعورهم باألخطددار المحدقددة  فددرق الحجددارين والنقددّ
( 40 العدددددددادل بدددددددبالد اإلسدددددددالم كمدددددددا حددددددددث حدددددددين سدددددددير الملدددددددك ال ددددددداهر إلدددددددى الملدددددددك

ابي (41 م( خمسمائة فارس ومائة رجل من حلب 1218هد 614 ت: ن وبعدث حجدارين ونقدّ
قاصددون الدديار  (42 حين وردت األخبار أن فرنج صدقلية ابهم إلى مصر ليكونوا لم عون  

 . (43 م1202هد  599المصرية سنة 

وقام الحجارون بدور مهم في إنجاز المهدام الموكلدة إلديهم مدن حيدث سدرعة هددم 
مدع  األيدوبيخاصة في األوقات الحرجة خالل الصدراع  األيوبيأسوار المدن في العصر 

ن علددى اتباعهددا وهددى هدددم المدددن و دأب األيوبيدد التدديللخطددط العسددكرية  االصددليبيين طبقدد  
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مدددن الحفددداظ عليهدددا خشدددية سدددقوطها فدددي أيددددى  اإلسدددالميعجدددز الجددديش  التددديالحصدددينة 
كبيدرة مدن  الضيق الوقت فكان األمر في بعض األحيان يتطلدب أعدداد    االصليبيين، ون ر  

وقت ممكن، كمدا حددث حدين قدام بدذلك الملدك المع دم الحجارين إلنجاز األمر في أقرب 
رأى مدددن الحكمدددة هددددم أسدددوار  الدددذيم( صددداحب دمشدددق 1227هدددد 624 ت: (44 عيسدددى

، ف رسدل (45 مدينة القدس خشية سقوطها فدي أيددى الصدليبيين بعدد هجدومهم علدى دميداح
       .(46 م1219هد 616الحجارين والنقابيين إلى القدس، فهدموا أسوارها الحصينة سنة 

   المملوكي:المحور الثالث: دور الحجارين في المعارك في العصر 

فقد كانت فرقدة الحجدارين والنقدابين بمثابدة خدط الددفاع   المملوكيالعصر    فيأما  
، هدداوحف  يعتمدد علددى أدائهدم فدي الخطددط العسدكرية لحمايدة الددبالد االسدالمية الدذياألول 

المعددارك الحربيددة البريددة التقليديددة مددن نقددب األسددوار وحفددر فلددم يعددد االعتمدداد علدديهم فددي 
لعرقلددة دخددول السددفن  االخنددادق فحسددب بددل تددم االسددتعانة بهددم فددي المعددارك البحريددة أيضدد  

والمراكدددددب الصدددددليبية السدددددواحل المصدددددرية واإلغدددددارة عليهدددددا عدددددن طريدددددق االعتمددددداد علدددددى 
حددين اسددتعان  الحجددارين فددي وضددع القددرابيص واألحجددار علددى السددواحل، وهددو مددا حدددث 

م( بفرقدددددة الحجدددددارين 1277-1260هدددددد 676-658السدددددلطان الملدددددك ال ددددداهر بيبدددددرس  
وأصدر أوامره لهم بسد ملتقى فرع نهر دمياح مع البحر فقاموا بإلقاء القرابيص في النيل 

ة يصدب فدي شدمالي دميداح فدي البحدر المتوسدط، وقدد نجحدت هدذه الخطدة فدي عرقلد  الذي
 . (47 م1260هد 659إلى دمياح سنة ادخولهتعّذر من ثم و  ،المراكب  حركة

ال  مثلتددددم تلدددك الطائفددددة فددددي  الددددذيوفطدددن السددددلطان ال ددداهر بيبددددرس للدددددور الفعدددّ
المعارك والحروب والسيما في فتح الحصون وسرعة تنفيذ نقب أسوارها وقالعها ومن ثدم 
سدددقوطها بسدددهولة، فمدددا كدددان مندددم فدددي سدددبيل ذلدددك حدددين عدددزم فدددي االسدددتيالء علدددى مديندددة 
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ألول مدن ي خدذ أول إال أن لج  إلى اإلعالن عن جائزة مالية قدرها مائدة ديندار   (48 صفد 
ارون لنيددل الجددائزة حتددى بلدد   الثددانيذلك وكددحجددر،  والثالددث حتددى العشددرة، فتسددابق الحجددّ

األمددر بهددم أن الواحددد مددنهم إذا قثتددل سددحبم ر يقددم ووقددف يعمددل موضددعم وتكدداثرت النقددوب 
 .         (49 م1264هد 662ب سوار المدينة ودخل النقابون إليها في سنة 

هجددوم األول للجديش اإلسددالمي، وكاندت طائفدة الحجددارين والنقدابين بمثابددة خدط ال
فكدددان هنددداك فرقددددة مدددنهم يسدددتعان بهددددا فدددي الحمدددالت العسددددكرية وتخدددر  مصددداحبة لتلددددك 
الحمددددالت لتقددددوم باألعمددددال المنوطددددة إليهددددا مددددن نقددددب أسددددوار الحصددددون المنيعددددة و الت 
المنجنيدددق، وكاندددت ال تخلدددو تجريددددة عسدددكرية مدددن هدددذه الطائفدددة، وكلمدددا كاندددت الحصدددون 

ازداد الطلدب علدى هدؤالء الحجدارين والنقدابين،  ،صينة البنيدان واالسدوارالمراد مهاجمتها ر 
وكددان سددالطين المماليددك يمدددون الحمددالت العسددكرية ب عددداد كبيددرة مددن هددؤالء الحجددارين 

-678 (50 باسدددددددتمرار كمدددددددا حددددددددث حدددددددين أقبدددددددل السدددددددلطان الملدددددددك المنصدددددددور قدددددددالوون 
ف عددد  (51 طددرابلس الشددامم( حددين اسددتعد لالسددتيالء علددى مدينددة 1290-1279هددد 689

، حتددى بلد  عددد الحجددارين الدذلك المنجنيدق والحجدارين مددا بلد  عدتدم تسددعة عشدر منجنيقد  
ربيع  14وخمسمائة رجل، وأمرهم بالنقب حتى سقطت المدينة يوم الثالثاء  اوالزّراقين ألف  
 .     (52 ام بعد حصار دام أربعة وثالثين يوم  1286مايو 6هد 688اآلخر سنة 

يقتصر دور فرقة الحجارين والنقابين المرافقة للحمالت العسدكرية علدى نقدب ولم  
األسددوار وهدددم الحصددون فحسددب، بددل كددان يسددتعان بهددم فددي بعددض األحيددان فددي تمهيددد 
 يالطرق الصابة والخطرة لضمان المرور اآلمن للجيش وحمل المعدات الحربية، كما ه

الدددددددددددددددين الحددددددددددددددال حددددددددددددددين خرجددددددددددددددت حملددددددددددددددة عسددددددددددددددكرية بقيددددددددددددددادة األميددددددددددددددر سدددددددددددددديف 
، فكددان الطريددق (54 م( نائددب دمشددق لالسددتيالء علددى ملطيددة1340هددد 741 ت:(53 تنكددز
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خطدرة  اوعشرين عقبة كبار   اتوجهت من خاللم الحملة بم عقبات بلغت مائة وخمس    الذي
دييقة المسالك صابة المرور، فاستعانوا في تذليل تلدك العقبدات بفرقدة الحجدارين وتمهيدد 
الطرق، وأصلحوا المقاطع باألخشاب على األودية على عقبتدين منهدا خاصدة، طدول كدّل 
مقطدع ثالثددين ذراعدا، وعددرض الجسدر الخشددب ذراع واحددد حتدى تددم مدرور العسدداكر بسددالم 

   .  (55 م1315بريل إ 28هد 715محرم سنة23ألحد وتم فتح المدينة في يوم ا
       

حددددين شددددرع السددددلطان الصددددالح إسددددماعيل بددددن الملددددك  االحددددال أيضدددد   يوكمددددا هدددد
 (57 فدددي االسدددتيالء علدددى حصدددن الكدددرك (56 م(1345- 1342هدددد 746-743الناصدددر 

وأرسددددل التجريدددددات العسددددكرية الواحدددددة تلددددو األخددددرى حتددددى تمكددددن مددددن االسددددتيالء عليددددم، 
أرسلت إلى  التيوالمالحظ لما مثلتم طائفة الحجارين من أهمية في التجريدات العسكرية 

الكدددرك بهددددف تقويدددة األميدددر األصدددلم القدددائم علدددى حصدددارها ال تخلدددو مدددن تعزيزهدددا بفئدددة 
لهددذه الحمددالت فددي دك أسددوار تلددك المدينددة، كمددا حدددث  االحجددارين والنقددابين ليكونددوا عوندد  

أرسدددددددددلها إلدددددددددى الكدددددددددرك بقيدددددددددادة األميدددددددددر جنكلدددددددددى بدددددددددن  التددددددددديفدددددددددي التجريددددددددددة الثالثدددددددددة 
وغيرهم ب ربعة  الف فارس إذ   النصارى م( واألمير  ق سنقر 1345هد 746 ت:(58 البابا

ربيدع  4م بعث بصحبتهم عدة حجارين ونجارين ونقابين ونفطية وخرجت التجريدة في يو 
 .(59 م1343أغسطس 25هد 744اآلخر سنة 

وذلدددك بهددددف تقويدددة عدددزم  ؛التجريددددة الرابعدددة للكدددرك اوكدددذلك حدددين خرجدددت أيضددد  
، (60 عدة حجارين ونقابين ونفطية االجيش المرابط على حصارها حيث خر  رفقتها أيض  

قددوتهم مددن حددين وكددان السددلطان الصددالح يتددابع بانت ددام أخبددار تلددك الحملددة وكددان يعددزز 
لآلخددر بإرسددال األعددداد الكا يددة مددن الحجددارين ولمددا بلغددم انكسددار أهددل الكددرك بعددد إرسددال 

وكددذلك حددين عددزم  ؛(61 االتجريدددة سددر لددذلك وبعددث إلددى األمددراء المبعثددين خمسددين حجددار  
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ي السددددلطان إرسددددال التجريدددددة السادسددددة للكددددرك بقيددددادة األميددددر علددددم الدددددين سددددنجر الجدددداول
 قمددداري واألميدددر  ،م(1349هدددد 750 ت:( 63 أرقطدددايواألميدددر  (62 م(1344هدددد 745 ت:

 29هدددددددد 744شدددددددوال  15أردف معهدددددددم عددددددددة حجدددددددارين ونفطدددددددة وذلدددددددك يدددددددوم الثالثددددددداء 
 .(64 م1344فبراير

وليس أّدل على دور الحجارين والنقابين الفّعال في الحمالت العسكرية من عددم 
مشهد لخرو  الحمالت العسكرية دون صدحبتها فرقدة الحجدارين والنقدابين و الت   أيخلو  

أو اسدتخدامها فدي األغدراض العسدكرية  هاوتددمير الحصار لهددم أسدوار الحصدون والقدالع 
كمددددددددددا اسددددددددددتعان بهددددددددددم األميددددددددددر شددددددددددي  ، لددددددددددةاألخددددددددددرى كتمهيددددددددددد الطددددددددددرق لسددددددددددير الحم

نائددب الشددام حددين عددزم التوجددم إلددى مدينددة صددفد واالسددتيالء  (65  م(1421هددد 824 ت:
عليها واستعد لذلك وأمر بجمع الحجارين والنقابين و الت الحصار حين خدر  علدى رأس 

 17الحملدددددة مدددددن دمشدددددق ومعدددددم جمدددددع كبيدددددر مدددددن جندددددد مصدددددر والشدددددام يدددددوم الثالثددددداء 
 . (66 م1405فبراير 17هد 807شابان

ولم يقتصر دور الحجدارين والنقدابين فدي نقدب أسدوار الحصدون والقدالع فحسدب، 
أحددداث الفددتن والثددورات وصدداروا ال غنددى  فدديبددل أشددارت المصددادر التاريخيددة إلددى دورهددم 

، إذ كاندت تصددر األوامدر السدلطانية بجمعهدم للقيدام بالمهدام عسدكري عمدل    أيعنهم في  
ة فددي نطدداق عملهددم كاالسددتعانة بهددم فددي تحصددين قلعددة الجبددل عنددد نشددوب الفددتن المختلفدد

-784سددلطنتم األولددى  (67 حدددثت بددين السددلطان ال دداهر برقددوق  التدديوالثددورات كالفتنددة 
تسددببت  التدديم( و 1391هددد 793 ت:(68 الناصددري م( وبددين يلبغددا 1388-1382هددد 790

السدلطان فدي هدذه الفتندة بفرقدة في عزل السلطان عدن الحكدم وحبسدم بدالكرك، إذ اسدتعان 
الحجددددارين وأراد تحصددددين نفسددددم بقلعددددة الجبددددل، ورسددددم للمعلددددم شددددهاب الدددددين أحمددددد بددددن 
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م( بجمددع الحجددارين لسددد فددم وادى السدددرة بجددوار 1398هددد 801المهندددس ت: الطولددوني
إلدددددى الجبدددددل سدددددنة  (70 مدددددن جدددددوار بددددداب الددددددرفيل اوأن يبندددددى حائطددددد   (69 الجبدددددل األحمدددددر

 .  (71 م1389هد 791

وكددان  المملددوكيحدددثت بددين األمددراء فددي العصددر  التدديومددن الفددتن واالشددتباكات 
حددثت بدين األميدر الكبيدر يلبغدا  التديالفتندة  - للحجارين والنقابين دور فّعال في أحدداثها

م(، حيدددث أرسدددل األميدددر يلبغدددا أثنددداء 1393هدددد  795 ت:(72 واألميدددر منطددداة الناصدددري 
األبدو صراعم مع األمير المذكور فرقدة مدن عسداكره بقيدادة األميدر بجمدان واألميدر قرابغدا 

 الطولددونيم(، وبعددث معهددم المعلددم شددهاب الدددين أحمددد بددن 1390هددد 792 ت:(73 ى بكددر 
نطاة من ظهره حتدى المهندس ومعم جماعة كبيرة من الحجارين والنقابين لينقبوا بيت م

ه من الدخول إلى األمير منطداة وقتلدم مدن الخلدف وأثنداء اشدتباكم مدع يلبغدا ؤ يتمكن أمرا
من أمامم، إال أن هذه المحاولة باءت بالفشل حدين فطدن األميدر منطداة لهدذه   الناصري 

الحيلدددة وأرسدددل عددددة جماعدددة مدددن جندددده قددداتلوهم وتمكندددوا مدددن هدددزيمتهم، وتمكدددن األميدددر 
 .(74 م1389هد 791وذلك سنة الناصري هاية من هزيمة منطاة في الن

 الخاتمة: 

المعددارك والحمددالت  فدديبعدددما تقدددم مددن عددرض لموضددوع   دور الحجددارين والنقددابين 
-567مصدددددددر وبدددددددالد الشدددددددام   فدددددددي المملدددددددوكيو  األيدددددددوبيالعصدددددددرين  فددددددديالعسدددددددكرية 

 :وهيم(  فإن من المفيد والمتمم لذلك أن نذكر أبرز النتائج 1517-1171هد 923

أن فئدددة الحجدددارين والنقدددابين كاندددت فئدددة من مدددة وتددددخل ضدددمن صدددناع البنددداء مدددن  -1
الحضدرة السدلطانية بمقدددم يحمدل السدديف  فدديمهندسدين وبندائين وغيددرهم، وكاندت تمثدل 

يتدددولى هدددذا المنصدددب المهندسدددون الدددذين  الدددذي، وكدددان ويقدددف فدددي الخدمدددة السدددلطانية
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يشدددرفون علدددى الحجدددارين والبندددائين، ولدددم تقتصدددر حيددداة الحجدددارين بالعمدددل فدددي الجبدددال 
لدم تقتصدر حيداتهم من أن هناك من الحجارين   ، كمايشرفون على الحجارين والبنائين

واسدعة  بلد  شدهرةوقطدع األحجدار فحسدب بدل هنداك مدنهم مدن العمل فدي الجبدال  على  
 في مجال العلوم كعلم الحديث. 

 التديتدم هدذه الفرقدة فدي إتمدام الخطدط العسدكرية أد   الدذيبينت الدراسة الدور المهدم   -2
مع ددم األحيددان إنجدداز ذلددك  فدديتتطلددب  التدديكانددت تددرتبط بتدددمير القددالع والحصددون و 
 التدديا تعلددق األمددر بتدددمير القددالع والحصددون العمددل فددي أقددرب وقددت ممكددن السدديما إذ 

عدن حمايتهدا  يضدطرون إلدى تددميرها وهددمها خشدية وقوعهدا   اإلسالميعجز الجيش  
 لمسلمين. على ااألعداء  يستعينوا بها في حربهم  يفي أيد 

أوضددددحت الدراسددددة أن دور فرقددددة الحجددددارين والنقددددابين لددددم يقتصددددر علددددى مرافقددددة   -3
 فددي امهمدد   ادور   أدت سددوار وهدددم الحصددون فحسددب، بددل األ تنقيددب الحمددالت العسددكرية ل

القيام بمهام أخرى أثناء سير الحملة العسكرية المتجهة إلى المعركدة وذلدك مدن خدالل 
بهدددم فدددي تمهيدددد الطدددرق الصدددابة والخطدددرة لضدددمان المدددرور اآلمدددن للجددديش  االسدددتعانة

 وحمل المعدات الحربية.
كشددفت الدراسددة عددن تعدددد مهددام فرقددة الحجددارين والنقددابين فددي الحددروب والمعددارك،  -4

، ولدم هداوحف  سدالميةفكان يعتمد على أدائهم فدي الخطدط العسدكرية لحمايدة الدبالد اإل
ك الحربيدددة البريدددة التقليديدددة مدددن نقدددب األسدددوار وحفدددر يعدددد االعتمددداد علددديهم فدددي المعدددار 

لعرقلة دخول السدفن  االخنادق فحسب، بل تم االستعانة بهم في المعارك البحرية أيض  
 والمراكب الصليبية السواحل المصرية واإلغارة عليها.
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 المالحق

 
، السالميتاريخ الجهاد  فيالحركة الصليبية، صفحة مشرقة عاشور:   عبد الفتاحسعيد عن  نقاًل 

 .44، صـ 2م، ج2010نجلو المصرية، القاهرة، ، مكتبة األ 9ط.
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ال )1( الفنون  الباشا:  القاهرة، حسن  العربية،  النهضة  دار  العربية،  اآلثار  على  والوظائف  سالمية 

 .417، صـ 1م، ج1965
مصطفي إسماعيل   ورائد يوسف العنبكي و السبكى: معجم الشيوخ، تحقيق: بشار عواد  )2(

 .62، صـ  2004، 1األعظمي، دار الغرب االسالمى، بيروت، ط.
المهندس)ت:    )3( الطولونى  بن  أحمد  الدين  السلطان 1398هـ/ 801شهاب  معلم  كان  م(:" 

السلطان   بمصاهرة  فنال  بنته،  أو  بأخته  برقوق  الظاهر  الملك  تزوج  ثم  عمائره،  وشاد  ومهندسه 
السعادة، وأثرى وصار من ذوي الرئاسة ... وتوجه إلى عمائر مكة غير مرة آخرها في سنة إحدى 

نحو القاهرة بعد فراغ شغله فأدركته المنية بعسفان، فمات في يوم الجمعة عاشر   وثمانمائة، ثم عاد
المنهل  ابوالمحاسن:  في  ترجمته  انظر  مكة"  من  بالمعاله  ودفن  فحمل  المذكورة،  السنة  من  صفر 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  د.  تحقيق:  الوافي،  بعد  والمستوفي  الصافي 

)د.ت جالقاهرة،  مكتبة 284-283، صـ2(،  دار  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  السخاوى:  ؛ 
 .  222، صـ 1الحياة، بيروت، د.ت، ج

 .221، صـ 1السخاوى: المصدر السابق، ج     )4(
 .516، صـ 1م، ج1996، دار القلم، حلب، 1ابن العجمى: كنوز الذهب في تاريخ حلب، ط.     )5(
ا     )6( الكواكب  المنصور،ط.الغزى:  خليل  تحقيق:  العاشرة،  المئة  بأعيان  الكتب 1لسائرة  دار   ،

 .90، صـ 3م، ج1997العلمية، بيروت، 
، 2الذهبى: تاريخ السالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، ط.     )7(

 . 268-267، صـ 52م، ج1993دار الكتاب العربي، بيروت، 
ط.     )8( الحبيب،  محمد  تحقيق:  الكبير،  الشيوخ  معجم  الطائف،  1الذهبى:  الصديق،  مكتبة   ،

ج1988 صـ  2م،  محمود 382،  تحقيق:  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  العماد:  ابن  ؛ 
 794، صـ 7م، ج1986، دار ابن كثير، دمشق، 1األرناؤوط، ط.

 .119، صـ 1الذهبى: معجم الشيوخ الكبير، ج     )9(
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تحقيق: علي شيري، ط.     )10( والنهاية،  البداية  كثير:  بيروت، 1ابن  العربي،  التراث  إحياء  دار   ،

 .173-172، صـ 14م، ج1988
الُوَزَراء)     )11( بن 1316-1227هـ/716-624ِسّت  أسعد  بن  بنت عمر  الوزراء  م(:" هى ست 

ية المولد والوفاة، أخذت المنّجى التنوخية الحنبلية، أم محمد، وتدعى بوزيرة فقيهة محّدثة، دمشق
صحيح البخاري عن أبي عبد هللا الزبيدي، وحّدثت به وبمسند الشافعّي، في دمشق ثم بمصر سنة  

؛ ابن حجر: الدرر 292، صـ  1هـ عدة مرات..." انظر ترجمتها في الذهبى: معجم الشيوخ، ج705
س دائرة المعارف العثمانية،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجل

ط.أصيدر   ج1972،  2باد،  صـ  2م،  ط.263،  األعالم،  الزركلى:  للماليين، 15؛  العلم  دار   ،
 .78، صـ 3م، ج2002بيروت، 

النَّاِصر) )12( بن   1341  -1285هـ/741  -684الَمِلك  محمد  الناصر  الملك  السلطان  هو  م(:" 
ولة القالوونية، كانت إقامته في طفولته بدمشق، قالوون بن عبد هللا الصالحي، من كبار ملوك الد

سنة   والشام  مصر  سلطنة  سنة  693وولي  لحداثته  منها  وخلع  وهو صبي،  إلى    694هـ  فأرسل 
سنة   بمصر  للسلطنة  وأعيد  واستمر    698الكرك  عليه..  كالمحجور  القلعة  في  سنة    32فأقام 

، صـ 7لزركلى: المصدر السابق، جهـ.." انظر ترجمته ا741يوما... توفي بالقاهرة    25وشهرين و
11. 

كان يشتمل غالًبا على     )13( أو "عباءة" كما  قباء"   " يقتصر على  التشريف  كان ثوب   " الخلعة: 
متنوعات من مالبس األمراء كاألحزمة أو القالنس التي كان يشار إليها على التخصيص بوصفها  

في بعض شتمل على أجزاء من الثياب، بل  ت  أشياء مضافة الى الخلعة، وأحياًنا أخرى كانت الخلعة
الظروف كانت تتضمن أسلحة  وفي بعض الحاالت االستثنائية أيًضا كانت تحتوى على درع فارس 
الهيئة  الشيتى،  صالح  ترجمة:  المملوكية،  المالبس  ماير:  ل.ا   " مزركشة،.....  جواد  وكسوة 

 .104 – 103م، صـ 1972المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، صـ 14؛ ابن كثير: المصدر السابق، ج64-63، صـ 1السبكى: المصدر السابق، ج     )14(

173. 
 .162، صـ 8ابن العماد: المصدر السابق، ج     )15(
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رض تحت جدران السور من الخندق بطول نفاق في األ أ" ويتمثل النقب في عمل نفق أو       )16(

النقابون والحجارون المتخصصون في النوع من    أكثر من عرض السور وبعرض مناسب، يقوم به 
العمل وأثناء النقب تحمل أجزاء النفق على قوائم خشبية يدقها النقابون ثم يدهنونها بالنفط لتحترق 
النار   الكرمة( والقش وغيره وتشعل  القوائم باألخشاب واالشجار)خاصة  بسرعة وتمأل الفراغات بين 

فق وينهار السور" مصطفي على الحيارى: حصن بيت األحزان  فيها فتحترق القوائم وكل ما في الن
العلوم  دراسات  الدين،  صالح  زمن  في  الصلبيين  والفرنجة  المسلمين  بين  العالقات  من  جانب 

 ؛ 56م، صـ 1986ابريل،   4، ع13االنسانية، االردن، مج
Oman: A history of the art of war in the middle ages, vol II, 1924, 
p.50, 133,134. 

-عليه السالم-حصن بيت األحزان:" بناه الفرنج على مخاضة بيت األحزان، وهو بيت يعقوب     )17(
عيون  شامة:  أبو  يوم."  نصف  وطبرية  صفد  وبين  وبينه  يوم،  مسافة  دمشق  وبين  وبينه   ،

مؤسسة   الزيبق،  إبراهيم  تحقيق:  والصالحية،  النورية  الدولتين  أخبار  في  الرسالة، الروضتين 
الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: 19، صـ  3م، ج1997،  1بيروت، ط. ؛ ابن واصل: مفرج 

  سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب والوثائق القومية  و  حسنين محمد ربيع  و  جمال الدين الشيال
 .72، صـ2م، ج1957المطبعة األميرية، القاهرة،  و
م(" أبو المظفر، صالح الدين األيوبي  1193  -1137ـ/ه589-532صالح الدين األيوبي)     )18(

يوسف بن أيوب بن شاذي، من أشهر ملوك السالم. ولد بتكريت َوَأبوُه واليها سنة اْثَنَتْيِن َوَثاَلِثيَن 
م.." انظر 1193هـ/589َوخْمس ماَئة َوأَقام ِفي اْلملك َأْربعا َوعْشرين سنة َوُتوفِّي بقلعة دمشق سنة

صفدى: الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط، تركى مصطفي، دار إحياء التراث،  ترجمته في ال
؛ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد 49  -48، صـ  29م، ج2000بيروت،

؛ الزركلى: المصدر 149-148، صـ1م، ج1997،  1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.
 .220، صـ 8السابق، ج

م(:" فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب، عز الدين، الملك 1182هـ/578فرخشاه)ت:     )19(
المنصور ابن أخي السلطان صالح الدين من سالطين األيوبيين، صاحب بعلبّك، كان على دمشق 



 عبد هللا أحمد همامد.                      العسكرية والحمالت المعارك في  والنقابين الحجارين دور   
 

- 1555 - 

 

منها   عاد  لما  الدين،  صالح  عمه  فيها  استنابه  سنة  إ وأعمالها،  توفي  المصرية..  الديار  لى 
 .  141، صـ  5ظر ترجمته في الزركلى: المصدر السابق، جم" ان1182هـ/578

م(:" هو األمير محمد )ناصر الدين( بن شيركوه، 1185هـ/581ناصر الدين بن شيركوه)ت:      )20(
عم السلطان صالح الدين  الملك القاهر األيوبي صاحب حمص، من ملوك الدولة األيوبية وهو ابن  

م ودفن دمشق.." انظر ترجمته في الزركلى: المصدر 1185هـ/581شجاعا، توفي سنة  اكان فارسً 
 . 160، صـ 6السابق، ج

القاهرة، األ     )21( الكتب،  عالم  حبشي،  د. حسن  تحقيق:  الخالئق،  وسر  الحقائق  مضمار  يوبي: 
 .56؛ مصطفي على الحيارى: المرجع السابق، صـ 28-27د.ت، صـ 

ْخُر َواْلَجْمُع )اْلَمَعاِوُل(" الرازى: الصحاح، تحقيق:   المعول:" اْلَفْأُس اْلَعِظيَمُة الَِّتي     )22( ُيْنَقُر ِبَها الصَّ
 .221م، صـ 1999، 5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط.

الصغرى      )23( الهاشمية  ثم  السوداء،  ثم  اليوسفية،  ثم  القاضية،  وأقصرها  قياس  وحدة  الذراع" 
الهاشمية الكبرى، وهى الزيادية ثم العمرية، ثم الميزانية فأما القاضية وهى تسمى  وهى الباللية، ثم  

ليلى  أبى  ابن  وضعها  من  وأول  أصبع،  وثلثى  بأصبع  السوداء  ذراع  من  أقل  فهى  الدور  ذراع 
القاضى، وبها يتعامل أهل كلوذى" انظر ابن الفراء: األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت،  

؛ ابن األخوة: معالم القربة في طلب الحسبة، دار الفنون، كمبردج، د.ت، 174م، صـ2000،  2ط.
 . 87صـ

العماد األصفهاني: البرق الشامي، تحقيق: د. فالح حسين، مؤسسة عبد الحميد شومان،       )24(
 . 29-28؛ االيوبي: المصدر السابق، صـ 183، صـ 3م، ج1987، 1عمان، ط.

بقرب دمشق بينهما ثالثة أيام، مطلة على بحيرة معروفة ببحيرة طبرية..." طبرية: "مدينة       )25(
بيروت، د.ت، صـ   دار صادر،  العباد،  البالد وأخبار  آثار  ابن عبدالحق: مراصد 217القزوينى:  ؛ 

 .879-878، صـ 2مكنة والقالع، جسماء األأاالطالع على 
م، 2004،  1سي، دار المنار، القاهرة، ط.العماد األصفهاني: الفتح القسي في الفتح القد     )26(

الشيال48صـ   الدين  أيوب، تحقيق: جمال  بني  في أخبار  الكروب  ابن واصل: مفرج  حسنين   و  ؛ 
ربيع القاهرة،    و   محمد  القومية،  والوثائق  الكتب  دار  عاشور،  الفتاح  عبد  ج1957سعيد  ،  2م، 
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ق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، ؛ العليمى: األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقي 188صـ
 .320، صـ 1مكتبة دنديس، عمان، )د.ت(، ج

عسقالن،      )27( لخراب  مهموًما  ساهًرا  ليلته  وبات  مشوره،  لقرار  كارًها  الدين  صالح  وخضع   "
وبجانبه ابن شداد، وقال متوجًعا "وهللا ألن أفقد أوالدي بأسرهم أحب إلّي من أن أهدم منها حجًرا  

ولكن إذا قضى هللا ذلك لحفظ مصلحة المسلمين كان، فأوقع هللا في نفسه أن المصلحة في واحًدا،  
خرابها لعجز المسلمين عن حفظها" ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية)سيرة صالح 

؛ 280م، صـ  1994،  2الدين األيوبي(، تحقيق: جمال الدين الشيال، مكتبة الخارجي، القاهرة، ط.
 ؛ 369، صـ 2؛ ابن واصل: المصدر السابق، ج279، صـ 4شامة: المصدر السابق، ج أبو

Norgate: Richard the lion heart, London, 1924, p.190.  
؛ ابن 280، صـ  4؛ أبو شامة: المصدر السابق، ج282ابن شداد: المصدر السابق، صـ       )28(

ج السابق،  المصدر  صـ  2واصل:  أبو  370،  المطبعة  ؛  البشر،  أخبار  في  المختصر  الفداء: 
؛ نظير حسان سعداوى: التاريخ الحربى المصرى 79، صـ  3الحسينية المصرية، القاهرة، د.ت، ج

 .276م، صـ 1957في عهد صالح الدين األيوبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
هى غربّى جبلة، بينهما ستة  الالذقية: "مدينة على ساحل الشام تعّد في أعمال حمص، و      )29(

؛ ابن عبدالحق: 5، صـ5م، ج1995،  2فراسخ ..." ياقوت: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط.
 . 1193، صـ 3المصدر السابق، ج

؛ ابن شداد: المصدر  129العماد األصفهاني: الفتح القسى في الفتح القدسى، صـ      )30(
 :Grousset ؛              74، صـ 3ابق، ج؛ ابو الفداء: المصدر الس145السابق، صـ 

histoire des groisades et du royaume franc du Jerusalem, v.II, paris, 
1935, p.825-826. 

الرملة :" مدينة بفلسطين  كانت قصبتها، وكانت رباط للمسلمين، وبينها وبين بيت المقدس     )31(
؛ 70  –  69، صـ3ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج  اثنا عشر مياًل، وهى كورة منها ..." انظر  

 (.     633، صـ2ابن عبدالحق: المصدر السابق، ج
 :Nicolas Iorga؛                       284، صـ  1ابن شداد: المصدر السابق، ج     )32(

histoire des croisades, paris, 1924,p.133 
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لرعّية إلى المام ويأخـذ لهـم الذن منـه، وهـي وظيفـة الحاجب: عبارة عمن يبّلغ األخبار من ا     )33(

قديمة الوضع كانـت البتـداء الخالفـة.." انظـر القلقشـندى: صـبح األعشـى فـي صـناعة النشـاء، دار 
 .422، صـ 5الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(، ج

كورة،  الموصل:" سّميت بذلك ألّنها وصلت بين الفرات ودجلة، وكانت الموصل ثماني عشرة     )34(
ة، وبـــاجرمى،  يجبــى خراجهـــا مـــع خـــراج المغـــرب، ومـــن كورهــا: الحديثـــة، ونينـــوى، والمعلـــة، والبريـــّ

؛ ابــن عبــد الحــق: 223، صـــ5وســيحان، والمــرج.... ")انظــر يــاقوت الحمــوى: المصــدر الســابق، ج
؛ الحميـري: الــروض المعطــار فــي خبـر األقطــار، تحقيــق: إحســان 1333، صـــ3المصـدر الســابق، ج

 (. 563، صـ 1م، ج1980، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، 2ط.عباس،  
؛ ابن واصل: المصدر السابق، 295العماد األصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي، صـ       )35(

 ؛375، صـ 2ج
Michaud: histoire de croisades, v.II ,nouvelle edition, paris, p.141. 

م(:" هـو الظـاهر غـازي بـن السـلطان صـالح 1216  -1173هــ/613-568اأَليُّوبي)الظَّاِهر       )36(
 582الدين يوسف بن أيوب، من ملوك الدولة األيوبية، ولد بالقاهرة وأعطاه والده مملكة حلب سنة 

 .113، صـ 5هـ فتوالها إلى أن توفي...." انظر الزركلى: المصدر السابق، ج
ة قــرب حلــب" ابــن عبــدالحق: جبلــة: " قلعــة مشــهورة بســا     )37( حل الشــام، مــن أعمــال الالذقيــّ

 .312، صـ 1المصدر السابق، ج
الّزراقين:" جمع زراق وهو رامى النفط من الزراقة، والزراقة أنبوبة النفاطات يرمى بها الـنفط."      )38(

الثقافــة والعــالم، ، وزارة 1انظــر دوزى: تكملــة المعــاجم العربيــة، تحقيــق: محمــد ســليم النعيمــى، ط.
 .312، صـ 5م،ج2000بغداد، 

ــل المنصــور، ط.(39)      ــق: خلي ــب، تحقي ــاريخ حل ــب فــي ت ــدة الحل ــديم: زب ــن الع ــب 1اب ، دار الكت
 .436م، صـ 1996العلمية، بيروت، 

الَعاِدل)      )40( بن 1218  -1145هـ/615  -540الَمِلك  أيوب  بن  محمد  العادل  الملك  هو  م(:" 
سيف السالم ، أخو السلطان صالح الدين: من كبار سالطين الدولة األيوبية، كان شادي، أبو بكر  

نائب السلطنة بمصر عن أخيه صالح الدين أثناء غيبته في الشام. ثم واله أخوه مدينة حلب سنة  
هـ فرحل إليها وأقام قليال، وانتقل إلى )الكرك( وتنقل في الواليات إلى أن استقل بملك الديار  579
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السابق، 596رية )سنة  المص المصدر  الزركلى:  في  انظر ترجمته  الشامية.."  الديار  إليها  ( وضم 
 .74، صـ 6ج
ببالد الشام وهى مدينة عظيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة التربة، لها سور حلب:"    )41(

ألن المدينة حصين وقلعة حصينة... والمدينة مسورة بحجر أسود، وفي جانب السور قلعة حصينة  
في وطاء من األرض، وفي وسطها جبل مدور مهندم والقلعة عليه، ولها خندق عظيم وصل حفره  
إلى الماء، وفي وسطه مصانع للماء المعين وجامع وبساتين وميدان ودور كثيرة ..." انظر ياقوت 

 . 183؛ القزوينى: المصدر السابق، صـ284-282، صـ 2الحموى: المصدر السابق، ج
جزيرة صقليه:" جزيرة عظيمة من جزائر أهل المغرب مقابلة ألفريقية، وهي مثلثة الشكل بين      )42(

كل زاوية واألخرى مسيرة سبعة أيام وهي حصينة كثيرة البلدان والقرى، كثيرة المواشي جًدا من الخيل 
حاس والرصاص والبغال والحمير والبقر والغنم والحيوانات الوحشية، وبها معدن الذهب والفضة والن

بالد   المسلمون  فتح  أن  إلى  الذكر  خاملة  العمارة  قليلة  وكانت  الزئبق،  ومعدن  فريقية،  إوالحديد، 
أهل   المأمون..")البكري: فريقية  إفهرب  األغلب في والية  بني  أيام  في  فتحت  إليها وعمروها حتى 

اقوت الحموى: ؛ ي485-482، صـ1م، ج 1992المسالك والممالك، دار الغرب السالمي، بيروت،  
السابق، ج السابق، صـ418-416، صـ3المصدر  المصدر  القزوينى:  المصدر 216؛  الحميري:  ؛ 

 (. 366السابق، صـ
 .135، صـ 3ابن واصل: المصدر السابق، ج     )43(
الُمَعظَّم)     )44( )الملك 1227  -1180هـ/624-576الَمِلك  بن  عيسى  المعظم  الملك  هو  م(:" 

بن أيوب، سلطان الشام ، كان له ما بين بالد حمص والعريش، يدخل في العادل( محمد أبي بكر  
والشوبك  والكرك  والقدس  وفلسطين  الغور  وبالد  المسلمين  أيدي  في  كانت  التي  الساحل  بالد  ذلك 
وصرخد وغير ذلك ومولده بالقاهرة، ومنشأه ووفاته بدمشق...." انظر ترجمته في الزركلى: المصدر 

 . 108-107، صـ 5السابق، ج
دمياط : "مدينة قديمة بين تنيس ومصر مخصوصة بالهواء الطيب، وهي من ثغور السالم،   )45(

عندها يصب ماء النيل في البحر، وعرض النيل هناك نحو مائة ذراع، وعليه من جانبيه برجان، 
سورها  وعلى  بإذن،  إال  يخرج  وال  البحر  في  مركب  يدخل  ال  جرس،  عليها  حديد  سلسلة  بينهما 

 .193، صـ 1مدارس ورباطات كثيرة " انظر القزوينى: المصدر السابق، ج 
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؛ 122، صـ  3؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ج32، صـ  4ابن واصل: المصدر السابق، ج     )46(

ج السلوك،  صـ  1المقريزى:  المسلمين 321،  بين  القدس  على:  محمد  الدين  جالل  حسن  ؛  ؛ 
رسالة دكتوراه، كلية اآلداب بسوهاج، جامعة أسيوط، م،  1244-1099هـ/642-492والصلبيين)

 . 194م، صـ 1986
ج    )47( الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  صـ  1المقريزى:  بذكر 525،  واالعتبار  المواعظ  نفسه:  ؛ 

 .413، صـ 1م، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الخطط واآلثار، ط.
بالشام، وهى من جبال الشام ") انظر ياقوت   صفد:" مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص )48(

؛ العمرى: مسالك األبصار في ممالك األمصار، المجمع  412، صـ  3الحموى: المصدر السابق، ج
 ( .542، 541، صـ 3م، ج2002الثقافي، أبو ظبي، 

 .34، صـ 2المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج    )49(
اأَلْلفي)    )50( األمير 1290-1223  /هـ689-620َقاَلُوون  المنصور  الملك  السلطان  هو  م(:" 

قالوون األلفي العالئي الصالحي النجمي أول ملوك الدولة القالوونية بمصر والشام، والسابع من  
ملوك الترك وأوالدهم بمصر كان من المماليك، فبجاقي األصل....." انظر ترجمته الزركلى: المصدر 

 . 203، صـ 5السابق، ج
بلس : " مدينة مشهورة على ساحل الشام بين الالذقية وعكا، وزعم بعضهم أنها بغير طرا    )51(

ج السابق،  المصدر  ياقوت:   "  ... صـ1همز  ابن  216،  الغرب"  طرابلس  عن  تختلف  "وهى  ؛ 
 .91، صـ 1عبدالحق: المصدر السابق، ج

هارمان،      )52( ُأوْلِرخ  تحقيق:  الغرر،  وجامع  الدرر  كنز  أيبك:  صـ 8ج  م،1971ابن   ،
م، 2002، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  1؛النويرى: نهاية األرب في فنون األدب، ط.283

 .211، صـ 2؛ المقريزى: السلوك، ج47، صـ 31ج
الناصرى 1340هـ/741تنكز)ت:     )53( الحسامى  تنكز بن عبد هللا  الدين  األمير سيف  م(:" هو 

جلبه الخواجا عالء الدين السيواسى، فاشتراه األمير الجين ولما توجه الملك الناصر الى الكرك كان 
تنكز   السلطان ضم  فلما عاد  مهر واله إفي خدمته،  فلما  األحكام،  منه  ليتعلم  الدوادار  أرغون  لى 

يابة دمشق سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، وأقام بدمشق نائًبا بها ثمانية وعشرين سنة ..... كانت ن
وأربعين  إحدى  سنة  المحرم  من  النصف  الثالثاء  يوم  في  السكندرية  بحبس  المذكور  تنكز  وفاة 
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لثقافة  وسبعمائة..." ) انظر ترجمته في ابوالمحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة ا
القاهرة،   الكتب،  دار  القومي،  ج1963والرشاد  صـ  4م،  ج156،  الصافي،  المنهل  نفسه:  ، 9؛ 

 (.         327صـ
الروم     )54( فأخربتها  قديمة،  وكانت  العظمى  المدينة  وهي  بالشام،  الجزرية  الثغور  "من  ملطية: 

م سوًرا  عليها  وحصل  ومائة  وثالثين  تسع  سنة  المنصور  جعفر  أبو  ياقوت: فبناها  حكًما...." 
 .545؛ الحميرى: المصدر السابق، صـ 192، صـ 5المصدر السابق، ج

 .284، صـ 9ابن أيبك: المصدر السابق، ج    )55(
م( ) هو الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قالوون، 1345هـ/746الصالح إسماعيل )ت: )56(

لى  إتي من بنت تنكز، وكان يميل  ولى السلطنة سنة ثالث وأربعين. تزوج بنت أحمد بن بكتمر ال
السّود، مع العفة وكراهة الظلم والمثابرة على المصالح وكان أرغون العالئى زوج أّمه مدبر دولته 
ومدة  سنة،  عشرين  نحو  وله  اآلخر،  ربيع  في  الصالح  ومات  السالرى,  سنقر  آق  مصر  ونائب 

أبوالمحاسن في  ترجمته  انظر   ( أشهر"  وثالثة  سنين  ثالث  جسلطنته  الصافي،  المنهل  صـ 2:   ،
ج426  -425 الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر  حجر:  ابن  صـ  1؛  الصفدى: 452،  ؛ 

زيد أبو  د.علي  تحقيق:  النصر،  وأعوان  العصر  أبو عشمة  و  أعيان  موعد  و  د.نبيل    و  د.محمد 
، صـ  1، ج  م1998دار الفكر، دمشق،    /، دار الفكر المعاصر، بيروت  1د.محمود سالم محمد، ط.

 -324،صـ  1؛ الزركلى: المصدر السابق، ج255، صـ  8؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج524
325) 

وأمنعها  )57( الحصون  أعجب  من  وهو   .. ومعقل مشهور  الشام  بناحية  مشهور  " حصن  الكرك: 
نحت  قد  واحد  باب  وله  جهاته  جميع  من  به  يطيف   الوادي  و  العزاب  بحصن  ويسمى  وأشهرها 

إليه في الحجر الصلد ومدخل دهليزه كذلك " انظر ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة   المدخل
األ غرائب  في  النظار  جتحفة  د.ت،  العربى،  الشرق  دار  األسفار،  وعجائب  صـ 1مصار  ؛ 84، 

 .493الحميري: المصدر السابق، صـ 
البابا 1345هـ/746جنكلى)ت:    )58( الرئيس جنكلى بن محمد بن  المعظم  الكبير  األمير  م(" هو 

هـ") انظر ترجمته  746بن جنكلى بن خليل بن عبد هللا العجلى..... وكانت وفاته في ذى الحجة  
؛ نفسه: الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد 163، صـ  2في الصفدى: أعيان العصر وأعوان النصر، ج
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بيروت،  األرناؤوط، التراث،  إحياء  دار  مصطفي،  ج2000تركى  صـ  11م،  المقريزى: 154،  ؛؛ 
ج صـ4السلوك،  ج22،  الكامنة،  الدرر  حجر:  ابن  المنهل أبو  ؛  91-  89،صـ    2؛  المحاسن: 
        (.24 – 22، صـ 5الصافي، ج

 .88-87، صـ 10المحاسن: النجوم الزاهرة، جأبو      )59(
 .399، صـ 3رفة دول الملوك، جالمقريزى: السلوك لمع     )60(
 .400، صـ 3المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج     )61(
م(:" هو األمير الكبير علم الدين سنجر 1344هـ/745األمير علم الدين سنجر الجاولى)ت:     )62(

ولى حماة بن عبدهللا الجاولى الشافعى، استقر أميًرا مقدًما بمصر واستقر من أمراء المشورة، ثم  
بعد موت الناصر مدة يسيرة، ثم ولى نيابة غزة فأقام بها أربعة أشهر، ثم عاد الى مصر، توفي في 

، 3ها ....... " ) انظر ترجمته في المقريزى: السلوك، ج أهـ ودفن بالخانقاة التي أنش745رمضان  
 6لصافي، جالمحاسن: المنهل اأبو  ؛  319  -316، صـ  2؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج422صـ  

الفضل 76  -74،صـ   أبو  في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد  المحاضرة  السيوطى: حسن  ؛ 
؛ ابن العماد: المصدر 395، صـ  1م، ج1967، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  1إبراهيم، ط.
ج صـ  8السابق،  ج248  -247،  السابق،  المصدر  الزركلى:  صـ3؛  كحالة:  141،  رضا  عمر  ؛ 

 (.         282، صـ 4لمؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، جمعجم ا
)ت:     )63( أرقطاى  الدين  سيف  بن 1349هـ/750األمير  أرقطاى  الدين  سيف  األمير  هو  م(:" 

ن واله نيابة صفد  ألى  إعبدهللا، نائب حلب هو ممن أنشأهم الملك الناصر محمد بن قالوون ورقاه  
نقله   طراإثم  نيابة  في  لى  حلب  بظاهر  إليها  وصوله  قبل  فتوفي  دمشق  نيابة  تولى  ثم    5بلس، 

أبو  م ... وهو من أبناء الثمانين ...." ) انظر ترجمته في  1349يوليو    22هـ/750جمادى األولى  
      (.328، صـ 2؛ نفسه: المنهل الصافي، ج244، صـ10المحاسن: النجوم الزاهرة، ج

ج     )64( الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  صـ  3المقريزى:  الزاهرة، أبو  ؛  404،  النجوم  المحاسن: 
 .89، صـ 10ج
النصر سيف 1421–1358هـ/824-759المؤيد شيخ) )65( أبو  المؤيد   الملك  السلطان  م() هو 

الدين شيخ بن عبدهللا الظاهرى، وهو السلطان الثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية،  
الرابع من الجراكسة وأوالدهم، وأصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، اشتراه من أستاذه الخواجا و 
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محمود شاه البرّزى في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وجعله برقوق من جملة مماليكه، ثم أعتقه 
الثانية، وغضب عل يه الملك بعد سلطنته، وّرقاه إلى أن جعله خاّصكًيا= = ثم ساقًيا في سلطنته 

بأبناء  الغمر  إنباء  حجر:  ابن  في  ترجمته  انظر  مبرًحا()  ضرًبا  وضربه  مّرة  غير  برقوق  الظاهر 
؛ الزركلى: المصدر السابق، 240، صـ  9؛ ابن العماد: المصدر السابق، ج256، صـ  3العمر، ج

 (.182، صـ 3ج
ج     )66( الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  صـ  6المقريزى:  الزاهرة، المحاسأبو  ؛  121،  النجوم  ن: 

 .311، صـ 12ج
العثمانى، 1398هـ/ 801الظاهر برقوق )ت:   )67( الجركسى  م(:) هو برقوق بن آنص بن عبدهللا 

نه اشتراه منه يلبغا الكبير واسمه حينئذ ألطنبغا أذكر الخواجا عثمان الذي أحضره من بالد الجركس  
يلبغا من جملة المماليك الكتابية، وانفرد برقوق بتدبير فسماه برقوًقا لنتؤ في عينيه فكان في خدمة  
هـ( ) انظر 801هـ ولقب بالملك الظاهر توفي سنة784أمور المملكة فجلس على تخت الملك سنة  

ج السلوك،  المقريزى:  في  صـ  5ترجمته  ج141،  الصافي،  المنهل  ابوالمحاسن:  صـ  3؛   ،285 ،
ت286 العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  حجر:  ابن  للشئون ؛  األعلى  المجلس  حبشي،  حسن  د  حقيق: 

القاهرة،   السالمي،  التراث  إحياء  لجنة  ج1969السالمية،  صـ  2م،  السخاوى:  68  -66،  ؛ 
؛ ابن العماد: المصدر 120، صـ  2؛ السيوطى: المصدر السابق، ج 10، صـ  3المصدر السابق، ج

 (.48، صـ 2؛ الزركلى: المصدر السابق، ج16، صـ 9السابق، ج
م(:" هو األمير الكبير يلبغا بن عبدهللا الناصر اليلبغاوى، 1391هـ/ 793يلبغا الناصرى)ت:    )68(

مات قتياًل بقلعة حلب، وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي خلع الملك الظاهر فيها 
أستاذه  من الملك وحبس بالكرك، وكان أصله من أكابر مماليك يلبغا العمرى أستاذ برقوق في أيام  

يلبغا إمرة طبلخاناة، ثم صار أمير مائة ومقّدم ألف بالقاهرة في دولة الملك األشرف شعبان.. مات 
سنة   ج  793قتيال  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  حجر:  ابن  في  ترجمته  انظر   (" صـ  1هـ  ؛ 431، 

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج النجوم  األشقر: ؛ محمد عبدالغنى  127، صـ  12ابوالمحاسن: 
، مكتبة 1م(، ط.1517-1382هـ/923-784أتابك العساكر في القاهرة عصر المماليك الجراكسة)

 ( .54م ، صـ 2003مدبولى، القاهرة، 
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الجبل األحمر: "هذا الجبل مطّل على القاهرة من شرقيها الشمالّي، ويعرف: باليحموم" انظر      )69(

 .234، صـ 1المقريزى: الخطط، ج
الدرفيل: هذا الباب بجانب خندق القلعة، ويعرف أيضا بباب المدرج، وكان يعرف قديما باب       )70(

بين سور  فيما  وهو  القرافة،  إلى  منه  وينتهي  الضيافة  دار  تحت  من  إليه  ويتوصل  سارية،  بباب 
الملك  بالدرفيل، دوادار  المعروف  الدين الجين األيدمرّي،  القلعة والجبل، والدرفيل هو األمير حسام 

لظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارّي، مات في سنة اثنتين وسبعين وستمائة...." انظر المقريزى: ا
 . 358، صـ 3الخطط، ج

ج     )71( الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  صـ  5المقريزى:  الزاهرة، أبو  ؛  224،  النجوم  المحاسن: 
 .273، صـ 11ج
هللا األفضلى المدعو منطاش، أصله م(: " وهو تمربغا بن عبد  1393هـ/795منطاش )ت:      )72(

لى أن  إه، ثم تأمر عشرة في أيام أستاذه  من مماليك الملك األشرف شعبان بن حسين ومن خاصكيت
هذا   منطاش  نفي  البالد،  في  مماليكه  وتشتت  األشرف  بها  إقتل  ودام  الشامية،  البالد  أن  لى  إلى 

القاهرة، فقدمها مع من قدم من المماليك األشرفية، واستمر لى  إتسلطن الملك الظاهر برقوق طلبه  
سنة سبع وثمانين وسبعمائة وعصى على الملك الظاهر لى إبخدمة الملك الظاهر برقوق ودام عنده 

في   ترجمته  انظر   (  " وسبعمائة  وتسعين  خمس  سنة  في  قتلته  وكانت  طاعته..  عن  أبو  وخرج 
 (.     99 -94، صـ 4المحاسن: المنهل الصافي، ج

م..." المقريزى السلوك، 1390هـ/ 792اأْلَِمير قرابغا األبو بكرى َأِمير مْجِلس .. توفي سنة   "  )73(
 .300، صـ 5ج
ج   )74( الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  صـ  5المقريزى:  الزاهرة، أبو  ؛  245،  النجوم  المحاسن: 

 .334، صـ 11ج
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 المصادر والمراجع

 المطبوعة:  : المصادر العربية أوالً 

م( ضياء الدين محمدد بدن محمدد بدن أحمدد بدن أبدي 1329هد 729ابن األخوة: ت: ▪
 زيد بن األخوة القرشي:

 معالم القربة في طلب الحسبة، دار الفنون، كمبرد ، د.ت. -1
 بن أيبك الدوادارى: عبد يم( أبى بكر بن 1325هد 725ابن أيبك: ت: ▪
رث  هارمددددان،  -2 م& 1971كندددز الددددرر وجددددامع الغدددرر، المجلدددد الثددددامن، تحقيدددق: أثولددد 

وبرت رويمر،   م.1960المجلد التاسع، تحقيق: هانس رث
م( محمد بدن عمدر الم فدر بدن شاهنشداه األيدوبي، أبدو 1220هد 617األيوبي: ت: ▪

 المعالي:
مضمار الحقدائق وسدر الخالئدق، تحقيدق: د. حسدن حبشدي، عدالم الكتدب، القداهرة،  -3

 د.ت.
م( محمد بن عبد ي بن محمد بدن إبدراميم اللدواتي 1377هد 779ابن بطوطة: ت: ▪

 الطنجي، أبو عبد ي، ابن بطوطة:
مصددار وعجائددب األسددفار، رحلدة ابددن بطوطددة المسدماة تحفددة الن ددار فددي غرائدب األ -4

   لعربى، د.ت.دار الشرق ا
بدن محمدد البكدري  عبدد العزيدزبدن  عبدد يم( أبو عبيد 1094هد 487البكري: ت: ▪

 األندلسي:
 م.    1992المسالك والممالك، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، -5
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن  أبو الفضلم(  1448هد 852ابن حجر: ت: ▪
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 حجر العسقالني:
إنبددداء الغمدددر ب بنددداء العمدددر، تحقيدددق: د حسدددن حبشدددي، المجلدددس األعلدددى للشدددئون  -6

 م.1969اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، 
الدرر الكامنة في أعيان المائدة الثامندة، تحقيدق: محمدد عبدد المعيدد ضدان، مجلدس  -7

 م. 1972، 2عثمانية، صيدر اباد، ح.دائرة المعارف ال
بدددن شدددمائل  عبدددد الحدددقم( عبدددد المدددؤمن بدددن 1339هدددد 739: ت:عبدددد الحدددقابدددن  ▪

 القطيعى البغدادي:
، دار الجيدددددل، بيدددددروت، 1مراصدددددد االطدددددالع علدددددى أسدددددماء األمكندددددة والبقددددداع، ح. -8

 م. 1991
 المدددنعمعبدددد بدددن  عبدددد يمحمدددد بدددن  عبدددد يم( أبدددو 1495هدددد 900الحميدددري: ت: ▪

 الحميري:
، مؤسسددددة 2الددددروض المعطددددار فددددي خبددددر األقطددددار، تحقيددددق: إحسددددان عبدددداس، ح. -9

 م.1980ناصر للثقافة، بيروت، 
م( شدددمس الددددين أبدددو عبدددد ي محمدددد بدددن أحمدددد بدددن 1347هدددد 748الددددذهبددددددددي: ت: ▪

 عثمان بن َقاي ماز الذهبي:
يق، الطددائف، ، مكتبددة الصدد 1معجدم الشديو  الكبيددر، تحقيدق: محمددد الحبيدب، ح. -10

 م.1988
تاري  اإلسدالم وو يدات المشداهير واألعدالم، تحقيدق: عمدر عبدد السدالم التددمري،  -11

 م.1993، دار الكتاب العربي، بيروت، 2ح.
م( زين الدين أبو عبدد ي محمدد بدن أبدي بكدر 1268هد بعد  666الرازى: ت: بعد   ▪

 بن عبد القادر الحنفي الرازي:
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، 5الصددددحا ، تحقيددددق: يوسددددف الشددددي  محمددددد، المكتبددددة العصددددرية، بيددددروت، ح. -12
 م. 1999

م( خيددر الدددين بددن محمددود بددن محمددد بددن علددي بددن 1976هددد 1396الزركلددي: ت: ▪
 فارس، الزركلي الدمشقي:

 م.2002، دار العلم للماليين، بيروت، 15األعالم، ح. -13
 دين السبكي: م( تا  الدين عبد الوهاب بن تقي ال1370هد 771السبكي: ت: ▪

مصددطفي إسددماعيل و رائددد يوسددف العنبكددي و معجددم الشدديو ، تحقيددق: بشددار عددواد  -14
 م.2004، 1، بيروت، ح.اإلسالمياألع مي، دار الغرب 

م( شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بدن 1497هد 902السخاوى: ت: ▪
 محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي:

 التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.   الضوء الالمع ألهل القرن  -15
 م( جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:1505هد 911السيوطي: ت: ▪

حسددن المحاضددرة فددي تدداري  مصددر والقدداهرة، تحقيددق: محمددد أبددو الفضددل إبددراميم،  -16
 م.1967، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1ح.

م( أبددددو القاسدددددم شددددهاب الدددددين عبددددد الددددرحمن بدددددن 1248هددددد 665شددددامة: ت:أبددددو  ▪
 إسماعيل بن إبراميم المقدسي الدمشقي:

عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية، تحقيق: إبراميم الزيبق،  -17
 م.1997، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ح.

يم بدن عتبدة م( أبدو المحاسدن يوسدف بدن رافدع بدن تمد1234هدد 632ابن شدداد: ت: ▪
 األسدي الموصلي، بهاء الدين بن شداد:

 سددديرة صدددال  الددددين األيدددوبي(، تحقيدددق: اليوسدددفية الندددوادر السدددلطانية والمحاسدددن  -18
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 م.1994، 2جمال الدين الشيال، مكتبة الخارجي، القاهرة، ح.
صددال   عبددد يم( صددال  الدددين خليددل بددن أيبددك بددن 1363هددد 764: ت:الصددفدي ▪

 :الصفديالدين 
 و نبيدل أبدو عشدمة د. و أبو زيدد  د. عليالعصر وأعوان النصر، تحقيق: أعيان   -19

  ، دار الفكددر المعاصددر، بيددروت 1محمددود سددالم محمددد، ح. د. و محمددد موعددد  د.
 م.1998دار الفكر، دمشق، 

مصددطفي، دار إحيدداء التددراث،  تركدديالدوافي بالو يددات، تحقيددق: أحمددد األرندداؤوح،  -20
 م.2000بيروت،

م( موفددق الدددين أحمددد بددن إبددراميم بددن محمددد بددن 1480هددد 884: ت:العجمدديابددن  ▪
 خليل، أبو ذر سبط ابن العجمي:

 م.1996، دار القلم، حلب، 1كنوز الذهب في تاري  حلب، ح. -21
م( عمدددر بدددن أحمدددد بدددن مبدددة ي بدددن أبدددي جدددرادة 1262هدددد 660ابدددن العدددديم: ت: ▪

 ي، كمال الدين ابن العديم:العقيل
، دار الكتدددددب 1زبدددددة الحلدددددب فدددددي تددددداري  حلدددددب، تحقيدددددق: خليدددددل المنصدددددور، ح. -22

 م.1996العلمية، بيروت، 
م( أبو الديمن عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن عبدد الدرحمن 1522هد 928: ت:العليمي ▪

 العليمي الحنبلي، مجير الدين:
نس عبددد المجيدد نباتددة، األندس الجليدل بتدداري  القددس والخليدل، تحقيددق: عددنان يدو  -23

 مكتبة دنديس، عمان،  د.ت(.
م( عبدددد الحدددي بدددن أحمدددد بدددن محمدددد بدددن العمددداد 1679هدددد  1089ابدددن العمددداد: ت: ▪

 الَعكري الحنبلي، أبو الفال :
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، دار ابدن 1شذرات الذهب في أخبار مدن ذهدب، تحقيدق: محمدود األرنداؤوح، ح. -24
  م.1986كثير، دمشق، 

م( أبدددو عبدددد ي، محمدددد بدددن محمدددد صدددفي 1201هدددد 597األصدددفهاني: ت:العمددداد  ▪
ين الكاتب األصبهاني: َماد الدّث  الدين بن نفيس الدين حامد بن أثل م، عث

البددرق الشددامي، تحقيددق: د. فددالح حسددين، مؤسسددة عبددد الحميددد شددومان، عمددان،  -25
 م.1987، 1ح.
 م. 2004 ،1الفتح القسي في الفتح القدسي، دار المنار، القاهرة، ح. -26
م( أحمددددد بددددن يحيددددى بددددن فضددددل ي القرشددددي العدددددوي 1349هددددد 749: ت:العمددددري  ▪

 العمري، شهاب الدين:
 م.2002مسالك األبصار في ممالك األمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  -27
 م( نجم الدين محمد بن محمد الغزي:1651هد 1061الغزى: ت: ▪

، دار 1.المنصدددور، حالكواكدددب السدددائرة ب عيدددان المئدددة العاشدددرة، تحقيدددق: خليدددل  -28
 م.1997الكتب العلمية، بيروت، 

م( الملك المؤيد أبو الفداء عماد الددين إسدماعيل بدن 1331هد 732أبو الفداء: ت: ▪
 علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، صاحب حماة:

  د.ت(.القاهرة، مطبعة الحسينية المصرية، المختصر في أخبار البشر، ال -29
م( القاضي أبو يعلدى، محمدد بدن الحسدين بدن محمدد 1066هد 458ابن الفراء: ت: ▪

 بن خلف ابن الفراء:
 م.2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 2األحكام السلطانية، ح. -30
 م( زكريا بن محمد بن محمود القزويني:1283هد 682القزويني: ت: ▪

 بار الاباد، دار صادر، بيروت،  د.ت(. ثار البالد وأخ -31
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 م( أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي:1417هد 820القلقشندي: ت: ▪
 صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت،  د.ت(. -32
م( أبددو الفددداء إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر القرشددي 1372هددد 774ابددن كثيددر: ت: ▪

 البصري ثم الدمشقي:
، دار إحيداء التدراث العربدي، بيدروت، 1والنهاية، تحقيق: علدي شديري، ح.البداية   -33

 م.1988
م( أبددو المحاسددن جمددال الدددين يوسددف بددن تغددري 1470هددد 874أبددو المحاسددن: ت: ▪

 بردي بن عبد ي ال اهري الحنفي:
النجدددوم الزاهدددرة فدددي ملدددوك مصدددر والقددداهرة، وزارة الثقافدددة واإلرشددداد القدددومي، دار  -34

 م.1963الكتب، القاهرة، 
المنهددل الصددافي والمسددتوفي بعددد الددوافي، تحقيددق: د. محمددد محمددد أمددين، الهيئددة  -35

 المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  د.ت(.
م( أحمددددد بددددن علددددي بددددن عبددددد القددددادر، أبددددو الابدددداس 1441هددددد 845المقريددددزي: ت: ▪

 الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي:
، دار الكتدب 1عبدد القدادر عطدا، ح.السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمدد  -36

 م.1997العلمية، بيروت، 
، دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت، 1المدددواعظ واالعتبدددار بدددذكر الخطدددط واآلثدددار، ح. -37

 م.1997
م( أحمدددد بددن عبدددد الوهددداب بدددن محمددد بدددن عبدددد الددددائم 1333هدددد 733النددويري: ت: ▪

 القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري:
، دار الكتددددب والوثددددائق القوميددددة، القدددداهرة، 1األدب، ح. نهايددددة األرب فددددي فنددددون  -38
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 م.2002
بدددن سدددالم ابدددن  نصدددر يمحمدددد بدددن سدددالم بدددن  م(1298هدددد 697ابدددن واصدددل: ت: ▪

 واصل، أبو عبد ي المازني التميمي الحموي، جمال الدين:
حسنين محمد  -مفر  الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: جمال الدين الشيال -39

المطبعدة األميريدة،  -عبد الفتا  عاشور، دار الكتب والوثائق القوميدةسعيد    -ربيع
 م.1957القاهرة، 

م( شهاب الدين أبو عبد ي ياقوت بن عبد ي 1229هد 626ياقوت الحموي: ت: ▪
 الرومي الحموي:

 م.1995، دار صادر، بيروت، 2معجم البلدان، ح. -40
 العربية: ثانًيا: المراجـــع 

 حسن الباشا: ▪
سددالمية والوظددائف علددى اآلثددار العربيددة، دار النهضددة العربيددة، القدداهرة، اإل الفنددون  -1

 م.1965
 عاشور:  عبد الفتا سعيد  ▪
، مكتبدة 9، ح.2،  اإلسدالميالحركة الصليبية، صفحة مشدرقة فدي تداري  الجهداد  -2

 م.2010االنجلو المصرية، القاهرة، 
 عمر رضا كحالة: ▪
 العربي، بيروت، د.ت.معجم المؤلفين، دار إحياء التراث  -3
 األشقر: عبد الغنىمحمد  ▪
-1382هددد  923-784أتابددك العسدداكر فددي القدداهرة عصددر المماليددك الجراكسددة   -4

 م.2003، القاهرة، مدبولي، مكتبة 1م(، ح.1517
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 :سعداوي ن ير حسان  ▪
فدددددي عهددددد صدددددال  الدددددين األيدددددوبي، مكتبددددة النهضدددددة  المصددددري  الحربددددديالتدددداري    -5

 م.1957المصرية، القاهرة، 
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Stonemason’s role in battles and military conquests during the 

Ayyubid and Mamluk periods in Egypt and the Levant   

 (567-923 AH/1171-1517AD)   

  

Abdullah Ahmed Hammam Abdul Majeed 

 

Abstract: 

 This research covers the effective role played by the 

stonemasons and excavators in Ayyubid and Mamluk periods in 

battles and military conquests, especially during the crusades, by 

attacking the Crusader castles  and fortresses  in the Levant. The 

stonemasons and excavators were responsible for facilitating 

breaking through the walls of these strong castles by drilling and 

demolishing these walls with their machinery. In turn, this enabled 

the army or the military conquests to break through the walls, 

attack and destroy the fortresses. 

 The research is subdivided into preamble and two key 

sections. About the preamble, I covered the two classes of the 

stonemasons and excavators, the nature of their places, their 

brilliance in scientific areas and so on.                                                                      

In the first section, I discussed the role of the stonemasons 

and excavators in Ayyubid and period through conquering 

Elahzan, Tiberias  and Ashkelon  fortresses, destroying the strong 

castles, military arrangements for battles, fortifying the Islamic 

fortresses and castles and accompanying the military conquests.  

 For the second section, I tackled the role of the stonemasons  

during the Mamluk period; especially, through the naval 

expeditions, their missions related to military conquests, repairing 

roads and so forth, and their role with strife and internal discord 

across with some crashes between the princes.                               

Keywords: Builders, excavators, battles, military campaigns, 

Ayyubbid, Mameluke. 


