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 أوضاع العالم اإلسالمي عشية الغزو الصليبي :
شيجت السشطقة العخبية انقدامًا سياسيا واضحًا, وتفذي حالة الفخقة والشداع بيؼ الكيانات الدياسية 
التي كانت قائسة أنجاك ومؼ معاىخ ذلغ وجؽد خالفة عباسية في بغجاد وخالفة فاطسية في 
مرخ وسمطشة سمجؽقيو في بالد فارس وقؽى محمية اخخى وكانت الخالفة العباسية تعاني مؼ 

عف والؽىؼ وقجراتيا الدياسية والعدكخية محجودة فيي كانت خاضعة لديطخة البؽيييؼ ومؼ الز
ثػ خزعت لديطخة الدالجقة بعج قزاء الدالجقة عمى البؽييييؼ وضعفت الخالفة العباسية 

 (1)بذكل اكبخ بعج انتياء عيج الدالطيؼ االقؽياء طغخ ليغ والب ارسالن وممكذاه

كسا اتدػ الشرف الثاني مؼ القخن الخامذ اليجخي بالرخاع الدياسي والعدكخي والسحىبي بيؼ 
الخالفيتيؼ العباسية والفاطسية فبخز تيجد اي الحارث البداسيخي لجار الخالفة في بغجاد ودعؽتو 

ان لمخميفة الفاطسي السدتشرخ باهلل عمى مشابخ بغجاد وزمعة االذان بحي عمى خيخ العسل وذلغ ك
ىـ االمخ الحي عجل دخؽل الدالجقة لبغجاد حيث استعان الخميفة بالدالجقة الحي 450سشة 

ىـ وىحا يدخ ليػ الديطخة عمى الخالفة 451تسكشؽا مؼ القزاء عمى حخكة البداسيخي سشة 
 (2)العباسية فزعفت واصبح الخميفة مجخدًا مؼ صالحياتو

ة العبيجية حيث سيطخت عمى مرخ سشة اما مرخ فقج كانت تديطخ عمييا الجولة الفاطسي
حاول الفاطيسؽن  الديطخة عمى متسمكات  (3)ىـ وظمت مديطخة عمييا قخابة قخنيؼ مؼ الدمؼ358

ىـ اال انيػ واجيؽا 359الخالفة العباسية فؽسعؽا نفؽذىػ عمى اجداء كبيخة في الذام مشح عام 
قميز قجرتيا عمى مؽاجية ظخوفًا سياسية داخمية وخارجية ساىست في اضعاف دولتيػ وت

التحجيات العجيجة ومشيا الفتشة التي وقعت بيؼ االتخاك والعبيج تتشج عشيا انيدام العبيج وتدايج قؽة 
االتخاك وتطاوليػ عمى الخميفة السدتشرخ باهلل فعسجوا الى معاصختو واخح جسيع امؽالو سشة 

                                                             
ه( ,الكامل في التاريخ ,تح , خميل مأمؽن 630ابؼ االثيخ ,أبؽ الحدؼ عدالجيؼ عمي بؼ ابي الكخم دمحم بؼ عبج الكخيػ الذباني )ت ((1

 .2/85(,2002-السعخفة ,بيخوت  ,)دار1شيحا ,ط
ه( ,السشتعػ في تاريخ السمؽك واألمػ ,تح ,دمحم عبج القادر عطا 597ابؼ الجؽزي ,أبؽ الفخج عبج الخحسؼ بؼ عمي بؼ دمحم )ت ((2
 .16/32(,1992-,)دار الكتب العمسية ,بيخوت 1,ط
,)دار احياء التخاث العخبي 1لشياية ,تح عمي شيخي ,طه(, البجاية وا774ابؼ كثيخ,ابي الفجاء إسساعيل بؼ عسخ الجمذقي )ت ((3

 .11/266(,1988 -,بيخوت



التي كان ليا اثار سمبية عمى ىـ و 463-457التي حجثت بيؼ  باالضافة الى مجاعات (4)ىـ460
كسا ان تدمػ  (5)السجتسع اذ ادت الى احجاث اضطخابات وفتؼ داخمية ادت الى اضعاف الفاطسييؼ

االفزل بؼ بجر الجسالي والدياسية التي اتبعيا بأخح والية العيج البؼ الخميفة السدتشرخ الرغيخ 
جساعة عخفت بالشداريو وىػ السبايعيؼ ولكبو بالسدتعمي وابعاد اخيو االكبخ ندار ادى الى ظيؽر 

لشداريؼ السدتشرخ وىحا بجورة ادى الى حجوث انقدامات ىحه االنقدامات في الجولة الفاطسية 
ادت الى اضعافيا وبالتالي عجم قجرتيا عمى مؽاجية التحجيات الخارجية اذا اخحنا بشعخ االعتبار 

 (6)دؼ مسا مسكؼ الؽزراء مؼ االستبجاد بالحكػ ان الخمفاء الفاطسييؼ في ىحه الفتخة كانؽا صغار ال

بالشدبة لبالد الذام فأنيا كانت تزػ قؽى سياسية كل مشيا تدعى لالستقالل بعيجًا عؼ نفؽذ 
الخالفة العباسية او الفاطسييؼ في مرخ ومشيػ بشؽ مخداس وال الجخاح والحسجانييؼ والكالبييؼ 

فديخ الفاطسيؽن العجيج مؼ الحسالت لمقزاء عمى  اضافة الى الشداع بيؼ ىحه القؽى والفاطسييؼ
وفي خزػ ىحا الرخاع بيؼ الفاطسييؼ وبيشي مخداس وبيشي الجخاح قجم  (7)بشي مخداس وغيخىػ 

الدالجقة الى بالد الذام واشتخكؽا في الرخاع القائػ وبجأ الدالجقة يديطخون عمى بالد الذام 
يسًا في معخكة مالذ كخد في عيج الدمطان الب وتؽسعؽا في اسيا الرغخى وحققؽا انترارًا عع

تتالت الحسالت التي ارسميا الدالجقة الى الذام وكان  (8)ىـ463ارسالن ضج البيدنطييؼ سشة 
ىـ والتي تسكؼ خالليا مؼ فتح الخممة 465ابخز ىحه الحسالت حسمة االميخ اتد الخؽارزمي سشة 
واقام الخطبة فييا لمخميفة العباسي  ىـ468وبيت السقجس وحاصخ دمذق الى ان دخميا سشة 

ظمت بالد الذام معتخك بيؼ الدالجقة والفاطسييؼ لمديطخة عمييا حتى دخؽل  (9)السقتجي باهلل 
الفخنج حيث شيجت الذام عجة حسالت فاطسية ساىست في اضطخاب اوضاعيا الدياسية مسا 

ىـ واسذ دولة الدالجقة 471 دعا االميخ اتد االستشجاد بتاج الجولة تشر  الحي دخل دمذق سشة

                                                             
ه(,اتعاظ الحشفا بأخبار االئسة الفاطسييؼ الخمفا ,تح,دمحم حمسي دمحم , 845السقخيدي , احسج بؼ عمي بؼ عبج القادر تقي الجيؼ , ) ((4

 . 2/275(1971-)السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية , القاىخة 
ه(,تح , ايسؼ فؤاد 814ه(, السشتقى مؼ اخبار مرخ , انتقاه تقي الجيؼ السقخيدي )ت677ابؼ ميدخ , تاج الجيؼ دمحم بؼ عمي )ت ((5

 .32( ص1981-سيج ,)السعيج الفخندي لالثار الذخقية , القاىخة 
والقاىخة , )دار الكتب السرخية , ه( , الشجؽم الداىخة في ممؽك مرخ 874ابؼ تغخي بخدي ,جسال الجيؼ أبؽ السحاسؼ يؽسف )ت ((6

 .5/142(, 1935-القاىخة 
, )دار حدان لمطباعة 1ه( ذيل تاريخ دمذق , تح , سييل زكار , ط555ابؼ القالندي , أبؽ يعمى حسدة بؼ اسج بؼ عمي ,)ت ((7

 . 25(, ص1983-والشذخ , دمذق 
, )دار 1, زبجة الحمب مؼ تاريخ حمب , تح , سييل ركاز , طه( 660ابؼ العجيػ , كسال الجيؼ عسخ بؼ احسج بؼ ابي جخادة )ت ((8

 .264/ 1(, 1977-الكتاب العخبي , دمذق 
, )دار الكتاب 2ه( , والة دمذق في العيج الدمجؽقي , تح, صالح السشجج , ط571ابؼ عداكخ , أبؽ القاسػ عمي بؼ الحدؼ )ت ((9

 .18(, ص1975-الججيج , بيخوت



ه اثشاء وقؽعيا تحت 471ه و 470اسيست محاوالت تشر التؽسعية في حمب عام  (10)الذام 
ومسا زاد في تعقيج الؽضع الدياسي  (11)حكػ بشي مخداس في تخدي االوضاع الدياسية في الذام

خة العقيمييؼ استقالل السخداسيؽن ومؼ بعجىػ العقيميؽن في حمب وبشؽ عسار في طخابمذ فديط
عمى حمب ساىػ في تؽسع دائخة الرخاع عمى ارض الذام قبل الغدو الفخنجي فتؽجيت انعار 

ه حتى انو تحالف مع الفاطسييؼ ضج تشر لتحقيق 475شخف الجولة العقيمي الى دمذق سشة 
اضافة الى الرخاع بيؼ الدالجقة انفديػ فتسثل ذلغ بالرخاع بيؼ تاج الجولة تشر  (12)ىجفو

صاحب دمذق وسميسان بؼ قتمسر صاحب حمب انتيى ىحا الرخاع بقتل سميسان بؼ قتمسر سشة 
كسا ان الرخاع بيؼ الدالجقة والفاطسييؼ اليدال مدتسخًا  (13)ه وسيطخة تشر عمى حمب479

ييؼ السدتسخة النتداع مجن الذام مشيػ مدتغميؼ انذغال الدالجقة وخاصة بعج محاوالت الفاطس
ه واخزعؽا صيجا 482برخاعاتيػ الجاخمية فأغاروا عمى دمذق وسيطخوا عمى صؽر سشة 

الجولة تشر عاد الرخاع في الذام ولكؼ ىحه السخة بيؼ لجية رضؽان   وبعج وفاة تاج  (14)وعكا
يحاول الديطخة عمى مستمكات االخخ وتطؽر  صاحب حمب ودقاق صاحب دمذق مكان كل مشيا

ه ومحاصختو ليا دون تسكشو 488الرخاع بيشيسا الى قيام رضؽان بالتقجم صؽب دمذق عام 
ه القامة الخطبة لو 490رضؽان بسخاسمة الخميفة الفاطسي السدتعمي باهلل عام   قام (15)مشيا

ا دور واضح في اضعافيسا عؼ بالذام مقابل مداعجتو الخح دمذق مؼ اخية دقاق وكان لرخاعي
   (16)الترجي لمفخنج حيشسا داىسؽا الذام

 
 
 
 
 
 

                                                             
ه(, تاريخ دولة ال سمجؽق ,اخترار الفتح البشجاري , 597ؼ الكاتب دمحم بؼ دمحم بؼ صفي الجيؼ , )تاالصفياني ,عساد الجي ((10

 .65(, ص1900-)مطبعة السؽسؽعات , القاىخة 
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 120ابؼ القالندي , ذيل تاريخ دمذق , ص ((14
 132ابؼ القالندي , ذيل تاريخ دمذق , ص ((15
 64ابؼ ميدخ , السشتقى مؼ اخبار مرخ , ص ((16



 
 
 

 :ه489الحسمة الرميبية األولى 
أثارت دعؽة البابا أوريان الثاني وخطبتو التي ألقاىا في كميخ مؽنت صجى واسع في أوروبا, طمب 

مؼ األساقفة الجعؽة لمحخوب الرميبية فبخز مؼ ىؤالء األساقفة بطخس الشاسغ وىؽ  البابا أوريان
رجل كبيخ في الدؼ حاول الحج إلى بيت السقجس لكشو تعخض لزغط مؼ األتخاك وىؽ في 
طخيقو فعاد إلى بمجه دون أن يحقق أمشيتو وكان بطخس الشاسغ إذا ألقى خطابًا تمقاه األوروبيؽن 

سع لجى بطخس الشاسغ عجدًا كبيخًا مؼ الفالحيؼ والسعجوميؼ في أوروبا بمغ بحساسة  شجيجة وتج
عجدىػ خسدة عذخًا ألفًا استعجوا لالنطالق إلى الذخق أراد ىؤالء التخمز مؼ أوضاعيػ الستخدية 
التي كانؽا يقاسؽنيا حتى أن بعزيػ اصطحب معو الشداء واألطفال كسا بدر زعيػ مؼ زعساء 

 . (17)السقمب بالسفمذالعامة اسسو والتخ 
 29ثسانية فخسان تػ تحجيج يؽم  كان والتخ السفمذ فارسًا شخسًا مؼ بؽاسي ولػ يكؼ في الحسمة األ

م مؽعجًا النطالق الحسمة حيؼ تكؽن السحاصيل قج 1096آذار  8ه/ 489ربيع األول مؼ سشة 
دي مؽنتي  ادىسارثػ تعييؼ األسقف  ةجسعت مؼ الحقؽل أما مكان المقاء فكان القدطشطيشي

أسقف لؽبؽي قائجًا لمحسمة أو نائبًا عؼ البابا أوريان,أول مؼ خخج ىؽ والتخ السفمذ خخج مؼ 
فخندا مختخقًا ألسانيا ثػ عبخ وجيذو إلى األراضي السجخية ومؼ ثػ إلى بمغاريا لكشيػ مارسؽا 

طيشية أمخ اإلمبخاطؽر أعسال الدمب والشيب فقتل البمغارييؼ عجدًا مشيػ فمسا وصمؽا إلى القدطش
 . (18)ألكديؽس كؽمشيؼ أن يعدكخوا خارجيا بانتعار وصؽل جير بطخس الشاسغ

ربيع اآلخخ مؼ كؽلؽنيا وتسكؼ مؼ أن يزػ إليو عجدًا مؼ  24أما بطخس الشاسغ فقج خخج في 
األلسان ولسا بمغ السجخ سسح لو ممغ السجخ كؽلؽمان بعبؽر بالده بذخط إال يثيخ الستاعب اي 

. لكؼ بطخس الحي كان قادرًا عمى تحخيغ مذاعخ الجساىيخ واثارتيا لػ يكؼ  (19)لدمب والشيبا
يرمح لكيادة جير مختمف الفئات فعشجما وصمؽا الى مجيشة سسميؼ عمى حجود السجخ مع 
االمبخاطؽرية البيدنطية قامؽا بأعسال الدمب والشيب واوقعؽا محيحة ععيسة باىميا فقتمؽا الدكان 

السداكؼ عمى الخغػ مؼ انيػ كانؽا نرارى يجيشؽن بجيانتيػ فقام حاكػ السجخ كؽلؽمان  واحخقؽا
بسياجسة قؽات بطخس فتقيقخوا في الغابات السجخية وقتل بعزيا مشيػ اال انيػ مالبثؽا ان تجسعؽا 

                                                             
 113-1/112عاشؽر , الحخكة الرميبية , ((17
 .73طقؽش , تاريخ الحخوب الرميبية , ص ((18
-)الييئة السرخية العامة لمكتاب , اإلسكشجرية 2ؽر الجيؼ خميل , طرانديسان , ستيفؼ , تاريخ الحسالت الرميبية , تخجسة , ن ((19

1998)1 /212. 



مججدًا وساروا الى مجيشة نير ونيبؽىا ايزا  وعشج مجيشة صؽفيا ارسل الييػ االمبخاطؽر 
ي وفجًا يححرىػ مؼ عؽاقب اعساليػ وامخىػ بااليبقؽا في اي مجيشة بيدنطية اكثخ مؼ ثالثة البيدنط

كسا ان االمبخاطؽر قج خرز ليػ مقخ في ميقذيؽن وىؽ يبعج عؼ نيكية مدافة يؽم بجأ   (20)ايام 
الفخنج يشيؽن السشاطق  القخيبة مؼ نيكية ويزخمؽن فييا الشار ولسا بمغ خبخ ذلغ الى مدامع 

دمطان قميح ارسالن ارسل دورية مؼ الفخسان فاصطجمت بالفخنج ولكؼ كثخة العجدية لالفخنج ال
مكشتيػ مؼ االنترار وقتمت افخاد الجورية اال القميل مشيػ فقج عادوا الى قمج ارسالن بأخبار عؼ 
الفخنج وبعجما جيد الدمطان قمج حسمة تسكشت مؼ محاصخة الفخنج في حرؼ يجعى 

وبسا ان السياه الى الحرؼ يتػ االتيان بيا مؼ خارج الحرؼ فقج عانى الفخنج ب)كخيديغؽردن( 
  (21)مؼ عطر شيج ثػ اضطخ قدػ مشيػ الى التدميػ والبكية قتمؽا عمى يج الفخسان قمج ارسالن

اريل قمج ارسالن اثشيؼ مؼ العيؽن وامخىػ بيؼ الذائعات في سيقيتؽن بأن االلسان سيطخوا عمى  
ون وكحلغ بشؽا ان الفخنج استؽلؽا عمى نيكيو نفديا واخحوا الغشائػ واالسالب حرؼ كديخ يجؽرد

ىحه الذائعات ادت الى قيام القؽات الرميبية الستؽاججة في سيقيتؽن بالتؽجو الى نيكيو فدمكؽا 
طخيق ممئ بالكسائؼ اعجه الدمطان قمج ارسالن, في ىحه االثشاء اراد الكثيخ مؼ الفخنج بعج ان 

اصاب السجسؽع التي تسخكدت في حرؼ التؽجو واالنتقام مؼ السدمسيؼ اشار والتخ  عمسؽا بسا
بزخورة انتفار بطخس الحي تؽجو لطمب السداعجة مؼ االمبخاطؽر البيدنطي االنو لػ يعج ولػ 
يعخف مريخه تؽجيت قؽات الفخنج لعالقات السدمسيؼ الحيؼ خخجؽا لمقزاء عمى الفخنج وىجفيػ 

كؼ السدمسيؼ مؼ احخاز الشرخ وكانت جيذت الفخنج عمى طؽل الطخيق معدكخ سيقيتؽن وتس
وبعج أن قزى السدمسؽن عمى الفخنج وصمت سفؼ بيدنطية   (22)مؼ مسخ دراكؽن وحتى البحخ 

إذ تسكؼ أحج الفخنج مؼ التؽجو إلى القدطشطيشية وطمب السداعجة مؼ االمبخاطؽر  البيدنطي 
فؽصمت الدفؼ البيدنطية في الؽقت الحي كان فيو السدمسيؼ يحاصخون الفخنج في أحجى القالع 

خل وحسل البيدنطييؼ مؼ كان عمى قيج الحياة في السيجؽرة وبعجىا اندحب السدمسؽن إلى الجا
 . (23)سفشيػ قتل في ىحه الحسمة والتخ السفمذ والعجيج مؼ القادة والفخسان

لػ تكؼ حسالت والتخ السفمذ وبطخس الشاسغ ىي الحسالت الذعبية الؽحيجة بل خخجت حسالت 
الحسالت انتيت قبل مؼ غخب أوروبا ومشيا حسمة فؽلكسار وجؽتذؽك وحسمة إميخ إال أن ىحه 
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وصؽليا إلى بالد السدمسيؼ إذ خذي كؽلؽمان حاكػ السجخ مؼ أن تتججد مأساة حسمة والتخ 
 . (24)السفمذ وبطخس الشاسغ لحا أحاط بيحه الحسالت وقزى عمييا

 
 الحسمة الرميبية الثانية:) الحسمة الشعامية او  حسمة األمخاء( 

االستعجادات تجخي في الغخب األوروبي لتحخيغ  بعج قيام مجسؽعة العامة أو الذعبية كانت
الجيؽش باتجاه الذخق وىحه الحسمة كانت تذتسل عمى األمخاء اإلقطاعيؽن مؼ فخندا وإيطاليا 
ونؽر مشجيا, أفخاد ىحه الحسمة كانؽا أكثخ تقجيخًا لخطة سيخىػ ومدتعجيؼ مؼ ناحية الدالح والخجال 

ا بحكام السشاطق التي ستسخ قؽاتيػ بيا, تعجدت قيادات واألمؽال كسا أن قادة ىحه الحسمة اترمؽ 
ىحه الحسمة فمكل أميخ رجالو فالجير األول كان بكيادة ىيؽ الجيؼ األصغخ لسمغ فخندا ىشخي 
األول الحي وصل القدطشطيشية واستقبمو االمبخاطؽر البيدنطي ثػ تمى وصؽل ىيؽكؽنت فخ مانجوا 

ؽن كؽنت المؽريؼ الدفمى بخفقة أخيو بمجويؼ و جؽدفخي إلى القدطشطيشية وصؽل جؽدفخي دي بؽاي
قائج الجير الثاني الحي وصل القدطشطيشية والجير الثالث بكيادة بؽليسؽنج الشؽرمانجي يرحبو 
ابؼ أخيو ثانكخيج وكان تحت قيادتو الشؽرمانجبيث ثػ الجير الخابع وكان بكيادة ريسؽنج الخابع 

ي جيذو مؤلف مؼ فخسان جشؽبي فخندا والبخوفشدال وىؽ كؽنت تؽلؽز والسذيؽر باسػ الرشجيم
مؼ أغشى الرميبيؼ وصحبيػ السشجوب البابؽي أدليسار والجير الخامذ بكيادة روبخت كؽنت 

, سارت ىحه  (25)نؽرمانجيا األبؼ األكبخ لمسمغ وليػ الفاتح ومعو زوج أختو الكؽنت ستيفؼ بمؽا
رغخى وبالتحجيج السشاطق اإلسالمية وعجد الجير الجيؽش مؼ القدطشطيشية متؽجية إلى آسيا ال

كان حؽالي ثالثة مائة ألف أقدػ قادة الجيؽش بالؽالء لإلمبخاطؽر البيدنطي الكديؽس كؽمشيؼ 
الحي اتفق معيػ عمى تدويجىػ بالعتاد والسئؽن وبفخقة مؼ الجير البيدنطي بكيادة تانكيؽس مقابل 

يدنطية في أثشاء اجتيازىا وإعادة جسيع األراضي التي تعيج قادة الحسمة بعجم التعخض لمقخى الب
 . (26)كانت تحت سيطخة البيدنطييؼ قبل انترار السدمسيؼ في مؽقعة مالذ كخد

انجفعت ىحه الجيؽش الرميبية باتجاه مجيشة نيكية لالستيالء عمييا نعخًا لسؽقعيا الجغخافي إذ أنيا 
عمى خطؽط مؽاصالتيػ مع بالد الذام فمسا  لؽ بقيت تحت سيطخة الدالجقة فأنيا ستذكل خطخاً 

بمغت ىحه القؽات حاضخة دولة سالجقة الخوم كان الدمطان فيح أرسالت خارجيا إذ كان يحاصخ 
مجنية ممطية عمى أثخ نداع حجث بيشو وبيؼ غازي بؼ الجانذسشج, حاصخت الجيؽش الرميبية 

اصخ الدؽر الذخقي و ريسؽنج مجنية نيكية فحاصخ جؽد فخي بجيذو الدؽر الذسالي وتشكخد ح
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حاصخ الدؽر الجشؽبي وبعج حرار شجيج تسكؼ الرميبيؼ مؼ دخؽل مجيشة نيكية في سشة 
ه فدقطت نيكية بعج عقج حاجتيا اتفاق مع البيدنطيؼ عمى التدميػ مقابل عجم تعخض 491

زوجة فيح  أحجىػ لمدمب والشيب فتػ التدميػ وأسخ اإلمبخاطؽر الكديؽس كؽمشيؼ بعج دخؽلو نيكية
أرسالت وأوالده وأختو ولكشو لػ يدمسيػ لمغخبييؼ الرميبيؼ وقام بإعادتيػ إلى فيح أرسالت دون 

, أما فيح أرسالت فحاول أن يجخل مجيشتو بعج معخكة استسخت ليؽم مع السحاصخيؼ ليا  (27)فجية
الجاشسشجي  لكشو لػ يفمح لحا اندحب إلى الجبل ثػ ما لبث أن عقج ىجنة مع صاحب ممطية غازي 

كسا أتخح مؼ مجيشة قؽنية حاضخة ججيجة لو ومخكد لالنطالق حسالتو العدكخية, سيطخ 
,وحجث صجام  (28)الرميبيؽن والبيدنطييؼ عمى العجيج مؼ السجن والسشاطق كتخا خاس وسامؽس

قخب ضؽرليؽم بيؼ الرميبيؼ و السدمسيؼ الحيؼ كانؽا بكيادة فيح أرسالت واألميخ غازي دانذسشج 
األميخ حدؼ أميخ قبادرقيا انترخ الدالجقة في بادئ األمخ ولكؼ وصؽل القؽات الرميبية و 

االخخى أدى إلى ىديسة الدالجقة ودخؽل الرميبيؼ إلى قؽنية وضؽريميؽم واندحب فيح أرسالت 
مؼ قؽنية التي وجج فييا الرميبيؽن ما يحتاجؽنو مؼ مؤن إذ زودىػ األرمؼ مؼ سكانيا بكل ما 

 . (29)ثػ سيطخوا عمى ىدماتو  يحتاجؽنو
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