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وتكزنتتدريجابمدنياخهاوأخذتالغابرةاألممأقداممواطئفى

منصلوكجميرانهاهعامالتهاحفىسلكتمنظمةحكوماتفيها

الىالحاسةمحلالسياسهالعالقاتلحلتالدولمفتقدمها

سليرينالمسلهـخليفةالرشيدونهيفجدحتىاالسالميةالدعوة

حداقتهااقاساكانفلكولعلوجمهاديهالفرنجدولةطورامبر

حينعلىرقيةالشالرومدولةنكمالدولتهاتمانهةللدولةككاية

الرومانيطورالدولةامبرسليرباألندلساألوسطعبدالرحمننجد

دولةوهىلهالمتاخمةللدولةونكايةلصداقتهاقاياجهاديهوالمثرقية

أنأمكنالشتريةالرومدولةالرشيدحارباذافهل0الفرنجة

وهلالدينيةالفكرةأجلمفجهادبأنهاالحربتلكنصف

ذلكنعدأدتأمكقالفرنجةدولةاألوسطالرحمنعبدحارباذا

االسألمدعوةرنبهونعنىالصحيحبالمعنىجهادا

أصبحتواستقزتتكؤنتماعنداالسالميةالدولأنالحق

وقيةعالقاتلهايةدنيودولةالدولمنجاورهامنهعتعاملهافى



باأوروبأمماسالمالالقة

مصلحتهابهتقضىمامجسب6خرجانبفىوعداشةجانبفى

ادالجاسمأبقىوانماحقيقيةغيرالمجزدالجهادفكرةوأصبحت

التقاليدعلىسيراالمسيحىالعالممعالحروبوصففىمستعهال

فنسعلىالسائىمكانفىبوضعهاالدوبةشأنمنءوإعالاألولم

الناسلهيةواستنهاضالمحربيروتبىءاألجالاألوائلالدعوةأححل

جهةمنأماشاكرينراضىبذلهمنهميرغبمايبذلوا

العاشرالقرنالىالمسلمينححروجمهمفىكانوافانيمالمسيحيين

مجاولونهبالدابأكانوابلدفينشرمبدأاألجلبونيحارال

الوقتذلكالىحمروجهمتسىأنيمكنالذلكوعلىاكاءالدفاخ

لقدحقادينيةدعوهبثمنقصدلهميغنلمإذدينيةحروبا
تلكصلودينيةبحروبيقومونأحياناالمسيحيونالفرنجةن

سكسونيامنبالدهجاورماعلىبيرااشارلشنةماهـوباط

تلككقواليالدالتاسعوأوائلالثامنالقرنأواخرفىالوثنية
االجمالهبوجهنقولأنويمكقالشأنقليلةمحليةكانتروباط

الدينيهالحربيعرفلمعثرالحادىالقرنقبلالمسيحىالعالمإن

دعوةلبثصليبيةبحروبيقملمآخربقولأوالصحيحبالمعنى

العالمكافعلوأسعةداشةفيمنظماضااألرضءأنحافىالمسيح

القرنهالىذلكبعدجئنانحنفاذااألولالجهادأياماالسالى



وعصرهالدينصالحتاريخ1

خهرمناالسالىالعالمءأنحافىيترددالجهاداسمأورأيعممرالحادى
يزددذجانبواكاألندلسفىدورونهراكالعراقفىدجملة

العالمنالعالمبينالفاصلةالحدودخطولعلىالصليباسم

شيئاهناكأنفناعيهذارأيأاذاالمسيحىوالعالمىإالسال

منبهجهتفدالجهالاسمفأعادتثارتقدعاصفةوأنجديدا

جمانبمنبهجهتفالصليبيةالحرباسموأثارتالمسلمينجمانب
العاصفةتلثأثارالذىاالمسيحييئ

القسطنطينيةصريخس

الرومانيالدولةامهـبراطوروجهعثرالحادىالقرنأواخرفى

نجلينوانوألمالفرنجةمنالغربأممليدعوالباباالمدعوةالشرقية

المسلمبنأعدائهمنالمقدسبيتوتخليصالصليبنصرةإلى

النيرانتسيركااشعوبافىفسارتباأوروالىدعوتهالبابافوجمه

اليهدالذىالغرضالىواحدباكرجلاورووقامتالهشيمفى
مدةثاشةاتهزتوالغربالشرقبينيةدموحروبفكانتالبابا

الذىفاجملةنارهشطىلمولوذلكدتدريجالهيبهاخباثمقرن

جعلالذىوماالدعوةتمكيرسلالقسطنطينيةرامبراطجعلي

الشرقيةالكنيسةعلىقلبهفىكانتالىالحفيظةرنميقبياالبابا



11القسطنطينيةريخ

التىالعجيبةالحاسةجهذهالبابادعوةتجيبأوروباجعلالذىوما

منهابدت

ومشاخنفمنافسةقرونمنذوروماالقسطنطينيةبينلقدكان

االكالفرننذضعرأباطرصهاارومايخةالدولةفىالضعفدبعدما1

فقعتينالمفغاراتمنحمابهالغرضىأقامالىالدولةتقسيمبفرورةاليالد

أيأكاتفلماوحدحهاالىبحدهعادتتمةأرأقسامالىنوحدقلدياءنحأياالدولة

تئرتالتىالكبرىةالعاصببناالثرثتحصينالبالحاجمةشعراالمبراعررقسطنطين

وجعا6بوزنطهاحمهاقديمةقريةمكانفىالقسططيعيةمدينهالرسفورفىعلى

مقامهولعلومانيةالرللدولةميحىامبرأطورأؤلقسطنطينوكانفيهااقات

وخاالوثنيةوعسبمالقديمةةالعارومةعنالبدبهمقصوداكاتاالقسطنطينيةفى

ناليرناواالفةاليونايخةوالمدنيةاليونافالعبقوأمهجديدعسكزانالنسطنطيدةفى

زادتوقدءثىكلفىالقديمةةالعاشنافىالجديدهالعاحمةصارتاألبامصوعل

الرقهارومانيةالدولةقسميئالىالرومانيقهائياالولةعدماتقستالمنافةتلك

صذاالفىصزادرومهوعاكهابيةالرالرومانيةوالدوالصنيالقسطنطوعاصها

الرضهمايربطفمايبئولمالبالدالخامىالقرنفىالبرابرةيدفىرومهسقطتعندما

لديخةالوحيدالثلهوأصغاذالدبنفوذهيظهرالبابابدأهذاوعند4بالرب

ضاضايمنولمالروماقطرسالقديسخيفةمعدودأوأصبحالروماقوالمثعبالقديمة
ياواالكبرالعدىموقفتقفالرومانيةالكيسةنجدأتالثرقامبراطورلسطة

وصقاقهضاإفالىاألمرلبنقاثمالثرفىاالمبراطوروطمطيبةقكنيةأمام

واالبماالدسالقرونواالمبراطورقىباالبادينكاصهحتىيخوالفازالوما

ذلةىمنالىيخيلنفالمذهبىالجدلفىأكأضالفعلىعاصفهموأففالئامن

التامهماممكنالشطرشطربنطالمسمحىالدتان



وعصرهالدينصالحتاريخ1

نحنوهاالقديمةاالحنتالثلتناسىالقسطنطينيةنجدنحنوها

خيوطهـاوسنابكأقدامهاتحتالمنافسةلمكتدوسباأوروىفى

االسالمعكتحالفونوربوالةالشرقمنالمسيحيونضصاغو

يكادضالفاالمسيحىالعالمشقىبينالذىالفاظلقدكان

المذهبيعتبحونالشرقفىالمسيحيونفكانقيدةالصأساسيمس

البابارومافىرسبطالقديمىظيفةكانحيناءخرافةالغربى

االثخيئبينكانولمعليهضاجعنهمنشقأنهالشرقالىيخظر

حربىتخافسليخهصالقدكانبلاأللقابإيثتىوعاصفمةواقف

النرماندىالملكجيكاربيرروبنبمندبوهمندأنذلكوئل

أرضيغزووجعلاألدرياقالبحرعبروصقليةايصالياجنوبكلى

النهالباباصاحبسيدهتحريضالشرقيةالدولة

الجارفالتيارأمامتقفلمالمنازعاتلكوالفروقتلكولكن

الحزونيتوصوالقديمةداواتالصففسيتباأورواجتاحالذى

أرضأغضالذىاألميرذلكبوهمندإنحمماالمذهبينءأبخاهانقحؤ

الىذهبراالذينالكالرالقؤادصارأحدالشرقيةالرومانيةاللدولة

المسيحعةلنصرةالقسطنطينية

وجعلهاالشرقيةالدولةسةسيعلطرأالدىاالنقالبهذاأما

بالدولالدولةتلكعالقةلتبعمنشفبمفيمكقالباباتطلبمساعدة



31القسطنطييةريخ

العباسيةالدولةفقدكانتالميالدالثامنالقرنمنذجماالاالسالمية

منكثيىاالرومانيةجارخهافسلبتعنفوانهافىلميالداالمنالقرنئ

دولةأمكقالدإخليةمشاغلهمفىالعباسيونثغلانفلماأمالكها

قةمضتصمالصنرىآشاشرقعنددوداطثابتهتجفئأنالروم

ذيتالووالمأمونوالرشيدىفىالمأمثالوذحبالعباسيةالدولة

تضعفالدولةأخذتالعباسيةالفةبااكاألجؤداصتبداد

البالدمنعنهاكثيرانفصلأنضعفاوزادمااظارصىنضالهافى

جاعتوأخيراآلأفريصفىواألدارصةكاألغالةتستقلبدأتالتى

طالخالفةبأمرالشيعيينيهبوفياستبدادوهىالقاسيةالفربة

األمرعهعلىيطرينالمكانوامولكغاالسمفىءزراووافأصبح
منيحدثفكانأمراسهلنةشبتأنيحاولأحيانااظليفةوكان

أمورالدوأةفاضطربتالوزيربينوبينهوضازعتشاحنذلكءورا

مفمتناشةءأجزإفصارجمانهاوانفجرمتهاؤلفرقتاالصالمية

مصرفىوسواهاالشامفىوأخرىوخرإسانفارسفىأمارات

فانتهزخهاسانحةفرصةدوضهاالرومايخةالدولةوجدتذاوم

فوكامنيقفراسنقفورأيامشاالطاحنةحرباأباطرتهاوأثار

بعد69579عاىبينسيميسزجونحنازيمسو

حدودعلىكانواالذينالحداثيينءاأمسيستطعفمالمسيحصيالد



وعصرهالدينصالحتارض

الدولةكاثبأخذتهمبلالنضالذلكفىيثبتواأقالرومدولة

جنوهـوعبرتالشامسواحلفتحتثمبهلهمقبلالبماالرومانية
الملاظليفةوذصبغدادطريقعلىوكانتالفراتضهرالروم

ربثمهليستعذقصرهأثاثالبوجمهىاألميرعليهباعلقدحتى

الروجيوشذلكعندرجعتاالسالمدولةحظلحسنولكن

العأشرالقرنفىهذأكانتحطمهاولمالموجةتمكوانقضت

األمرككفؤوكانهذاغيرعشربحظاخادىالقرنطلعثم
األخرىيثالتكفةجمتراذاميزان

وحالزكمنقومبندادعلىاستولىعشرالحادىالقرنفى

هـءثحاعاالسنةأهلمنرجمالبلثطغرلأميرهموكانالسالجقة
جاللالاظليفةعلىلحفظيهيينالبوملوككاكانباأللقابمأخوذ

وإرادتهبمميفهفيهاتحكمالديخاأمريدهفىوأضذاظاهسوهيبته

ك74الميالدبعد01ههسنةخدادعلىالسالجقةءوباستيالفعال

الذالدورذلكغيردورئاالسالميةالدولةدظتللهجرة

العاشرأواخرالقرنفىصهامر

فقدذلكيكنلمإنأوشباجهاقوةيدهمعلىاستعادتفقد
ولةالدنسيعهالذىواالنتصارالفتحسيرةانياألقلعلىجميشهاعاد

ثالثةملوكالعباسيةالدولةأمرعلىتوالىوقديهبوفيمخرأيامفي



ا5القسطنطييةعريخ

ضاهوملكأرسالنوالببكطغرلوهمالسالجقةمنعظام
وكانوايةى2901744584و5501سنتىعابين

الفعلىالدنموىبالسلطانقانعينالخالقةمعالداخيةسياستهمفى

البيتمنءلخلفااالحميةاسيادةواالرياسةمظاهيصتاكين

ديتوهوالمسلمينتلوبفىالساميةالمكانةلهالذىلمبجل01

العباسفي

دولةاوالشورمنهـعاضالرجتصيماشهمفىوأما

فبدأتوالغلبةالسيالرةبمموىيقنعونالفقدكانواالشرقيةالروم
فرباالمخدرزالتوماوأرضرومطوروسجبالمقجوشمهم

قيصريةمديخةشهدتوهناكوهضابهاالصغرىآسياوديانئ

تطعلمدفاحبعدوالقوقازأرميفيةبالدخضعتثمااللبهجيوشحهم

أرضرومبينمالذكردموقعةذلكبعدكانتثمعليهالثبات

يذكرالينالالذىاالشصارهناكوكان2701سنةوانو

نوكروماالشرقىاألمبراطوروأخذاردسالنألبلللسلطان

بنساهملكساروقدمستهيتبطلدفاحبعدوهوجرجآسيرا

الروممحالحربعلىوزادمقتلهبعدأبيسنةعلىأرسالنألب

التىاكامبالدينهامنوكانالبالدمنيليهمامعأخرىحروبا

حتى0901علموماعنالفواطمحممنبقيةفيهاالالكانت



وعصرهالدينصالحتاريخ1

بحدودهويدوسالصينكافأالشرقيةبحدودهيطأشاهملككان

الصغرىو6سياالشامقبلمنوالرومانالفواطمعوإصميةالغر
شاهملكوأملىاألناضولهضبةءأحشافىللسالجقةدولةوتكونت

االمبراطورخوفهمنيرتجفونمنبينمنوكانيليهمنعلىإرادته

الشرقيةالرؤافيةالدولةامبراطوريوسالكنم

صوىبهااليقصدحروباشكوالالحروبتلكوكانت

منأتواعاربينقوماكانواالسالجقةفانوالغلبةالسلطانمد

لهمدانتأنالىالمسلمينءأمرايحاربونزالواؤآيعيااسطأ
منمايايهمسائىفتحأجلمقذلكبعديحاربونمازالواثمبغداد

ولواألكثرلىالرومانأيدىفىتليهمالتىيماألفاتلكوكانتاألقايم

أمراعالمسلمينمنولوكانوابوهملحارلسواهمأيدىئأخهاكانت
عصركهفىالحروبتممببكاالحروبتلكسببتوقد

مثلهامنيخلوالثحوالحدثتالمتحاربينالجاشبينبينعداوة

نشأوماالعداوةتلكوماكانتالوقتذاكمثلمضطربوقت

بعدهاوقعمالوالالتاريخفيخاصةصورةلتأضذالحوادثمنعنها

0أجمعالعالمتهشالتىالجليلةالحوادثمن

موقفهحرجمنيخرجهطريقرفييفكالكسيوسكانهليظ

دولهبموتهوتمزقتالخيفعدودعلىعدابالموتاذاشاهملكأمام
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وعمرهالدينالحتاريخول

األمبراطوراتنفسوهناكالعظامملوكهممنثالثةبخاهاانتىالسالجقة

انشالمينهزفرصةأنفرأىواالحتيالءالدهارجالمنرجمالوعن

غائاستهليأمنفيحطههبالدهيعرقاكالذىالعظيمالهيكلذلك
فقدتهمالهليعيدوايأتواكالحربمعؤدينبااوروفىفتيةالىفأرسل

منالمسيحىالعالمفىوالشرقالغرببينماكانمتناسيادولسه

ئقالحطيلبسأنفرأئلهمساعدةالظروفوكانتوخالفمنافسة

مخهايستفيديجعلهطباسا

داحرإالدونيقعاألبالدهالىأتوقومأضهمينالمسلمفصور

السالجقةالجودارتكبهماوعزاالمسيحديانةبهايهدمونينية

سينةرغبةالىالصغرىوآسياالشامفىالمسيحيينعلىءاالعتداعن

المزاممهذهأمثالاذاعةوساعدالنصارىأذىفىنفوسحهمفئ

اعندنفسهثارتارزىاالراهببطرسأمثالالمتحصمينمنجماعة

العهدحديخوهمفرينالظاالسالجقةيدفىالمسيحقبرحرأى
قبلمنأذنهاتطرقيلمنغمةباأوروحمعتوهكذا0لظفرهم

صرخأنإالهووما0اهـلمينالمعتدينعلىالمسيحنصرةالىحمكوة

فاقدالعالمءأرجاتهضبثورةالدعوةأجيبتحتىالكنسيوحط
ونطيرقىدفيمجلموهوفىالعاقبانوسارباالباالىرسل

منالمقدسليتواسزدادالمسغنصرةالىيدعوه5901سنة



9الدعوهباأورولبتذامال

التاريحهنداعهايبابانادىحتىالمجلسذلكانفضفاالسالجقة

البالدءأمخافىالمتححسونوأنطلقأوروباءأنحافىدوىالذى

منليةظحكاياتهمتكنولممغيراعاتيماظالمااالصالميصؤرون

ثارتعصرفىطبيعيةحوادثقدمناكانتنهاكاولالحقيقة

حصأحديكنلمأنهعلىفديمينمتنافسينبينبراطثاشفيه

هوجاالعاصفةفثارتاهبابطرسأمئالزدهاأدالتىالمججتلك
ءعشواخبطتخبط

ثالدعوةأوروبالبتذالمط4

بيينالغرينبودولتهبينماكانتناسىقدميوساممااذاكان

الحاسةبكمساعدتهالىرباليأقأتذلكمنفأمجب

أعظصمستعدةكانتالوقتهذافىروباأوأنفالحقالعظيمة

الوحيدانهيقانالطرهاوالكنيسةابابااوكانيرانالناليقاداستعداد

المكاذيلمسأنالكسيوسفعصوقدالنيرانتلكإثاراك

االنفحارسرفيهالذى

لروكانأوروباعشرسيدالحادىالقرنفىالدينكان

أهلعواطفابأالقرنذلكفىالبابارأسهموعلىالدين
الحربيحبونرجالالوقتذلكفىأوروباثوكانأوروبا



وعصرهالدينصالحاريخ

اذاكانسيماوالاليهالداممماتلبيةإالممعهمواللهويعيشون

جزةموبياخهاهنبدالأسبابااليرجعهوذلكالدفيثنصرة

اآلتيتينالفقرتينفى

باأورومنظالفىاالنقالب1

أواخحرفىالفرنجيةالدولةنظأمفىعظيماتجالبحدث
عظمىدولةأقامقدالكبيركانشارلأنوفلكالميالدالتايمعالقرنا

لقبعليهالباباخدعثمالقديمةالرومانيةالدولةبالدأكثرئصمل

وقديةالغرالرومانيةالدولةرامبراطولمبهوأصبحاألباطرة

الرومايخةالدولةنجظامشبيهنظامعلىدوأتهيجعلأنيثارلحاول

يكونوأتواحدةدولةجعالهاايىىيرماكانوأكبرالقديمة

ءوالرؤساالحكاممنطائفةتحتهولقدكانومركزهارأسهاعلىهو

المركزيةالحكومةبأمىمؤممرين4اعمااليمونواأنعلىعملوأكضه

لكنهاستطاعبماذلكمثلكلالتقلويسارانجهغ

حتىيسلوماتأنإالهوفاوقوةصةودرايةكأبيهيكنلم

أوالدهبينثالثةأقسامالىبيةالغرالرومانيةالدولةقضمممت

الدولةتلكيحطملبثتقمممسلسلةمنحلقةأولبذوبدأت
الميالدهمعالتاالقرنآطمرآلى3



12ةالدعباأورولبتمأذا

جسيمةأخطارإصةمهدالتابعالقرنذلكفىباأورووقدكانت
قبائلذلكغدوأكبرهاالمتوحشةالقبائلاغاراتتجددمنى

العوبوغصمنيصيبهاماكانعلىزيادةوالمجريينالنرمانديين

ذهوقدكاتوبحرابرايطالياوجنوبصقليةأندلسالفى

المدىفىبأشالغزوات

زثالسافخفىالزهـمانيةالدولةعلىيغيونالنرمانديونكان

اطئوشسهعالاكبالدتءقرماكانواألضهماراألمصباتمن

إغأراجممنتوكاالسفنلمييرودرايةالمحيطعلىعقجر9ماالبحار
عنتدفعهمأذبيالغرالرومالطدولةتستطيعوالوالتدميرللسلب

المجريونوكاذسريعةكائبوالحصينةمدنفيههايغنلماذنفسها

ماثاعوأيسلبراأتبعدونيعوثثمالبالديجخاصنفرساناإغارتهمفى

ذاتكاثالفرنجعنددوخهميكنولمأسراروالحصونمرالشدهم
الروماانيةالدولةءأمرارأىاستقرولهذاالفرسانبحركاتدراية

حمايئشاعتاذاعخهماللدولةغنىالبأمرينيعنواأنعلىبيةالغر

واألسوارثحيرة11الحصرنءبناهماوذانكأعداخهامنتفسها

للفرصانكائبينتكوأخرىجهةومنجهةمنداكأاهـعلى

المغيرينعاديةءلمجمتطيعوادسرجأسلوبعلىوالفرالكرسعقعة

حصونولهمحينبعدأنفسهمالدولةءاأميوجدوبذلك0إلسرلعين



وعصرهالدينصالتاريخ2

منهملكلفكانخاضعةمدزبةالفرسانهنئبذاوأسواركيها
نظاهفنماادارتهااألمربطبيعةولهحمايتهاعليهبهحاصةدائىةبذلك

االقطاعبنظاميليهالعاشروماالقرنفىبعدفيمافعصجديد

الثىالقديمةالحكومةأسافىنقضااالقطاعنظامأحدت

انوذلكاألولىالرومايخةالدولةأياممنذأوروبافىكانت

ءهمءاألمراوأصبححقيقةالصحورةأصبحتالمركزيةالحكومة
طبقاتبهـينالجديدةالعالقةوصارتءاألغاتمفىالحمأمحاب

أساكطعلىقائمةكاشاأتبعدالتعاقدأساكىعلىقائمةالمجتير

الحكومةبينوجمانبمنءاألمرابينبحأأنهيعنىوالسيادةالسلطة

فعهداتينالجانبصفيهيخعهدعقدآخرجانبمنالمركزية

ءااألمصواجباتأكبروكانتيكتسهاحقوقنظيربأدائهاءيقو

الحكومةوإمدادوفرسانهمبأنفسمهمالدولةحروبفىاالشزاك

حكامايكونوأأقحقوقهمأكبروكانتاألموالمنءبحثىيةالمركز

ويشتركونهئبالضرلهمويدفعونءاألمرامندونهممنلهميخضع
بماراألمراعوكانلاألعمالمنوالئهصاحببهيكلفهمفيما

ءهوالوهكذاكانبتلكشبيهةشروطعلىصغارهممعمتعاقدين
الحكومةرأسهبالهرمءيثىأشبهاالقطاعنظامفكانيليهممنمع

الشعبوكانالشعبثموالفرسانءاألمراصغاروقاعدتهالمركزية



32الدصةباأورولبتماذا

األموالافيدبالدهيحمالذىاألميرنحوبوأجباتمرتجطاالعام

أرضهفىالعملمنمعينامقدارالهوجمهبلقضاثهويخضعاليه

عنهينالمتوحثمساراتوصدالغيرءاعتدامنلهاألميرحمايةنظيرننى

االقطاعاتمنصغيرةأفسامالىباأوروتقسصتهذاعلى

كانتبلباألفرادلهاعالقةالالوافىالمركزيةالحكوماتموكانت

حمربعلىوتارةيامعلىتارةءاألمرابكبارعالقتها

منهاكاكبرىألثزدولباأورووفىالعاشرالقرنمضى

مهايحوألمايخاهىوتجكاالقطاممالنظامذلكبحسبصقسم
شارلمأتنسلمنالفرنجةةأسهانقراضبعدأمرائهامنحكام

الروماقيالدولةكااوااصاطاوألماضامنةكؤدوتموكانت

انجلزاثمفرنساثماللمقدسة

الحكاماذكاتالحقيفئبالمعنىدوالالدولتلكتكنولم

اذااألمرماكانوكثيرااقطاعاخهمحكهمشعدىاللسياسيون11

يغيرالمتوحشهـينأواألجانبغاراتفيهيصدلمحربميدانايجدلم

بعدهوماالوقتذلكفىباأوروولهذاكانتجيرانهمنيليهمنحكلى

وبعضءااألصبعضحصربينواللهاعدالروبمجأالط

تدخلكانتبلأمراخهأمناوأةمنالمركزيةالحكوماتتخلولم

أخرىوتهزمتارةتنتصرأخرىعلىجماعةمولبةحروبهمميادينئ



وعصرالدفيصالحتاريخ3

عنهاردفقدرواضربمناعأوروباعلىاالقطاعنظامعادوهكذا

واطمئنانهاأمنهانزعنهولمبواضعرالمجرشالرمانغارات
ةداحمزبرذماكاوبمالداخلفى

امراأسرعكانثالثريةلةالددصةأنتالوقتذلكفى
لمحروبجدبداداناحاكدملتمنحيناألبمابةادهاوفرلساأوروبا

باأورفىامصرااروب

وماطالفروسمةعهدظروفهلطممعةءاالقطااثدكان
ت

كنتمهفىلمنحامياتعاقددمجميراألمفكانصيزاتمنالصفةهذد

نفسهبذلذلكةلوعفهسالمتهمعنمرلالمىصيدهانفسهيرى
مخمماعلىصارتإيتشامحاثنااطوالمدةدةمالاجرتوقد

منفكاقمقتضاهاعلىيسيرأنالشريفعاليجبكثمبالىالزمن

ءومايحريعملأنللشريفيحلماتفاحمميلبهقانونذلكمجوخ

الدثونصرةءضعفااايةحمالىشىاالمبادئتاكوكانتعليه

مجلىالذىالحسنصفاتمنذلكوسوىوالوداعةالجالواجالل

صفةعخهاتقومالالشريفصفاتأواالشحاعةفكانتالمرأةفى

افإتقانهعليهعبماأولمنالسيفاستخداموكانأخرى

فكاشهوالممعهاماقوسباالرمايةوأمااصايلكوبفىالمهارةبعانب
األدنىالمحلفىينلمحاربيزكمما



52الدعرةالأرروتءامأذا

اوسطىاتمرونافىإرءصورة

بولليئضانلىبألعنا



عرهوالدينصالريخ2

أوروباعقولفىبالذكرجديراجماالعاشرالقونشهدوقد

جمديدحياةوبداتالتاسعالقرنمعالقروناظممضتقدإذ
تمشتالتىالفياضةالحياةتلكتكنلمأخهاولوالنفوسالىتدب

يظهرالحياهتلكدليببدأوفدثرعالثالثالقرنمنذالعروقفي

تلوحعالماتهاأولىعشروكانتالحادىالقرنفىءالجالمنءلثى

ديرحنايامائوإملكبالطفىإماوهناكهنا

حفدصأنفسهاىوشالماضىالىشطلعالفتيةاألممبدأت

نحلفاضهابقايامنالعمتلتمسنجعلتالقديمةالمدنيءمحابأالرومان
يحتفظوناوناكالكانوالذينالدينرجالمنلهامعلمينووجدت

الدينةرجابصبغةالصغيرةالئهضةتلكفانصبغتءالقدما3ببعضى

فتحالذىالميدانوجمدتلمعارفتفتحأولاهقولاتفتحتولما
الطفولةجماسةاشبيهةاحماستهافكانتالدينبصبغةمصبوغادونها

هذاأشظهرلقدحتىالدينيمسمابكلأالهتمامالىتدفعها

والحدثالقديمهدالةقصصمنزنيشالذىالعصرادابفى

القسوسمنالغالبفيالمحثلونوكانرواققالبفىممعلة

هزالكنيسةايهاوصلتماقصارىالعصركانذلكولعل

زخمنءشىعقيدتهمعنيحرفهمولماالناسقلوبعلىالتسلط

حرماتالفردعلىدغابأكببىأكلنحتىالفلسفةشكابرالعم



72الدعوةأمرروجمالبتماذا

انلعقابوهووالمومنينااليمانداشةمنوإخاجمهالكنيسةصن

ذلىوكاننفسهاالمبراطوروهوذاكإذالعالمفىرأسأكبر

الناسيجدفمقيهالدينشعاشتعطلتإقليمعلىوغاذاالحرمان
توصلهالتىتالصهعلييقرأمنوالالميتاعترافيأخذس

ءاألمراكزأمالرظكافياالعقابذلكمثلوكاناآلنحرةألى

الناسعلىفرضتاذاالكنيسةوكانتشوكةواذاليأحدهمعنادا
الفردفيصوماالذعانإاليسعهملمذنوبهمعنبهيكفرونفرضا

بلدهمنيخرجوبههريأوؤالبانفسهبذلأويضربآو

فيذهب6ريةطوأقدامطولجةوعصاخاصةقبعةالنادبمزىث

بهذنوليمحوروماالىأوالمقدسليتأل

القرونطوالالفعالةالعواملمنعامالالكنيسةوقدكانت

المحكةهىكانتإذاالقطاالعصرفىنفوذهاوزادالوسطىا

وتجعلالجروحوتداوىدوعالصأبالمتنازعيئمنازعاتكأ

تحفيفبذلكتحاولالحربفىوحاللهممهملحرقواعدللناس
معينةدولةوالإقطاحدعندتقفالصلطتهاوكانتيالخمهاس

رومةمديةضوطبينالفزةبهيقصدتارفياصطالحىالوالقرون1

عندحذهبوضعالذىالحدثاالريخبدوبيئالالد674صنةالبرابرهأيدىت

يالد3541سنةالعمايخيناألشاكيدفىالقسطنطبنيةصقوط



وعصعرهالدينصالحتاريخ3

هناكيكنلموقتقىبهاالمومنينيحالىأتباعجمغقتسملبل
بأمرهمستالباقطاغهأميرالنفرادصقوىمرءكأصياسى

الذالوحيدالعامالسلطانهوالكنيسةسلطانكانذلكوعلى

أوروباءأزاجمغهلي

بينكبيرنضالحدوثعشرالحادىالقرنخرأوئاتفقوقد

0الدينيةاسلطةاايمميسةابينويةالدنيوالسلطةاالمبراطورية

االمبراطوروذهبللبابااباصانتصاراالنضالذلكنتيجةوكانت

يةفرفى6السابعجمهـمجواربااإاالى6الرابعوهنرىذاكوحهـوإذامظيما
بابعندثالثةأياماالدنجاحاعقفوهناكوبايطالياكاساكانو

والصلحالعفويطلباألقدامحافىالرأسعارىاكيسةاؤليسر

منمجحفىأربانوسوالباباكانقليلةبسنينذلمكوعقب

الشرقيةالدولةامبراطورصريخفأتاه6روعرمونفىةالكنيعمرجاك

اذلكانفضفاالمسديفحربفيلساعدذيدعوه

والصليبالمسيحلنصزحرباقدأعلنالباباكانحتىام590سنة

صيحةتكونصيحةفأيةمنهمالمقدسليتواستنقاذالمسلمينعلى

القاصفهكالرعدشددتصيحةلقدكانتالعصرهذامئلفىالبابا

ءاألمرامنطائفةرأصهعلىمطيعمومنشحباتلبيتالىوصارع

نصرتهفىورغبةالدينعلىغيرةوجهمبالحروبدرايةلهمالذين



92الصليبيينشصار

الصليببيهتانتصار5

6901سنةفىجموعبعدجموحفذهبتالصليبيةالحرببدأت

7901سنةفىأخرىجموعتبعتهاثمشيئاتغلمولكنهايةص984

بولوفهحاعجودفرىوباأورءأمرارمنأربعةبقيادة

بوهمندأوجودفرىأخوينلدوباوطولوشهكونتيمونرو

وكانوصقليةإيطالياجنوبحاعالنرماندىجيكاربيررواين

لهابلغتفدوالفرساناتاألشىمنآخرودفيساعدهم
يردونأنهمحلفائهمنالكنحيوسبراطوراالكلاستوثتطةاقسطنطينا

فساروابأرضهيجتازواأنلهمحمحثمبالدهمنم3االساصلبهمااليه
بعدأشتانااوكااألناضولفىمسلمينالمواوهضالمضائقوعبروا

يليومأردوعندللطيبيينشصاراأكبروكاذالبمارملوكهمذهاب

أنالىالنصرلهمزالمائمالصغرىآسيمابغسفىاسكيشيرأو
أرضمناقتطعوهابعةأردوالوأقامواالشاموبلغواالسيرأترا

المقدسلجتوطرابلسوأنطايهمةوالرهاوهىاالسالم

وقنغجودفرىوهوالمقدكليتحاعيدفىالملكاوجع

أوروبافىاالقطاالنظامحبلهءبالوالءاألمرامنالباقون

وغاالقطاىاألسلىبعلىالبالدتلكفىالحكمنظاموجعلما

القسطنطينيضأصوارعناالسالىالفتحموجمةردتوباأوروأرادتهما



وعصرهالدينصالحتارج3

أنضايهةلفتبمخياليةصورة



13للدناعتؤتهيشجمعاالسالىلعالم

فتحهامحاولةالىاالسالميةالدولتعودولنالشديدةبةالفرتجلك

علىقرونوثالثةضفبعدوذلكمنهاتفيقأنبعدإالجديدمن

العمانييناألقاكيد

للدفامقؤتهاهلمجمتجىاالسالمال6

عثرادىاطخرالقرنأوارأىالعحذلكفىاألسالىلمالعاكان

منهالكلكبرىثالثةأقسامايشملعشرالثاقالقرنوأوائل

عبرتوفداألندلسلمحولةكانتالغربىطرفهىءوأجمافروع

تاألندهـالمسيحييئفهرمتأفريقيامنالمرابطيئجموعاليها

أميةفيدرلةأيامالقوةمنعليهماكانتيشبهضيئااليهادتوأط

اعلمهافيرفعونافريقيامندونالموحماليهايأفالمرابطينوبعد

منهاجبئالحتىالدولةتالثتحمثمعشرالثاقالقرنأواخر
التاليةالقرونتاريخللشهدناطةغسإال

بتاريختاريخهايرتجطدولافربامنالعثماليةافريقيافىوكان

العبيدييندولةفكانتالشرقفىوأماوالموحدينالمرابطيندولتى

قضىعشرحتىالثاقالقرنأواخرالىهناكبقيتؤدالفاطميينأو

وكانهسياقكاالدينصالخأيوببنيوسفالكبيرابطلاعليها

امرابينمقعصعةالعباسيةالدولةرقعةالبالدهذهشرقفى
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وعصرهعالدصالحتاريخ
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كيف

صحمض

ءلرومكضدلىفماكزتصليةا

صينهرعصحم

تلملحفرلمجسمصا
حهطهمر

ا

ظيرثكيمجضلدمساما
ناعقحرسهفتاهامأروولا

ءيمخبةثر
يى

لىللروزبمضفيء ءجمصص7

الصليبيةاالماراتخريطة
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فوادهفمملمنوبعضهمشاهملكنسلمنبعفحهمالسالجقة

العمنعدوتكافىالاحميةسيادةءهوالعلىلمحالفةوكانجالهو

رابطةاالسالمدوليئبتكنوأآالمساجدفىوالخطبةانقوداإ

ءعداعلىبلسةومنافخالفعلماكانتمنهااثنتينانبلخينة

كانتاألولىفانالفاطميةوالدولةالعباسيةالدولةهاوهاتان

ءىضليثةالدولتينمنولكلشيعيةكانتواألخيرةسنيةلةد

الطبيعىمنفكانالمنابرجميعهاعلىلهيالبأنأحقنفسه

أواخرفىالصليبيةالحروبخهصدهـماعندصالىاالالعالمأن

دولالىمقممماكانبلاسكاميكقلمعمثرالحادالقرت

بلالصحغبالمعنىدولةذاضهافىالعباصيةالدولةتكنولممتنافسة

لينهابطكصالبامرهمستقلمنهاصإماراتالىمقسمةكانت

قابلتالتىممأالعباسيماالدولةوكانتلهاحقيقةالاحميةجامعةاالإ

وخيلوتداعتتصدعتبلثابتةاحمالهاعلىتقوفمالصدمة

داخلهامنالنصيراطماتجدولمأمرهاوضاعقدهوتأنلللناس

الىأقربالفواطمكانإذحارجهامنوالمفرقةاخعهإذكانت
أنعنبأمرهمشغلفىواألندلسأفريقياأهلوكانجهاالشماتة
االرتجاطوقلةالشقةبعدذلككلوزدآنمرألحدمساعدةيمدوا

ماساالصالميةالدولةفاناظاهصإاليكقلمالحصدعذلكولكق



م

وعمرهالدينصحالختاريخ

لمالعقيدةانبلانكسارايمتهاهيتكنولميةالقوالموجةامام

شكالناسفىيكنولمالمحنةتلكأوقاتهنوقتفىتنزعض

الموجةتلكمألانصادقإيمأننفوسهمفىظلبلأمرهممن
علألاالنخصارامنالبدوأنهالضعفألىالبحرءورامنأنتالتى

العقيددهذهظهرتوقدحمينبعدجاتحيثمنوردها

حىاألولىالصدمةمنتفيقاألمةفاكادتالوجوهمنكثيرفى

أولوكانالكامنةالعقيدهتلثإظهارعايعملونرحاطأخذ

علىاستولىإذالموصلصاحبزنئالدينادصأتابكأظهرحامن

الصليبيبنمهشأنبعدكل935م4411عامفىالرهاارةأم

الدينأظهرعادوقداققرومرصاهملكتحتءالهاسأأحدموابئ1

السلجوفىمحموداللطانأنحتىواألقدامالشحاكةمناضئافيأبيهموتبعد

وأعلىوالجزيرةالموصلأفطعنمكل615لنةالموافقةم2211صنةأقعاممراسط
النواصجمغمناضطرابعهاأيامهوكاتآالحااألميرومعناهكهانابكثأللقب

نفوذوطذاكاناجمجقةااطينءحماتهمأعصواكحاللالعباسيةومةالحلضحعف

فمابألؤهموظمحايببيااصزادأنهذاطيجةوكاأعظمهإلغاالواصرأأ
نصرأعلىأؤلوكانبهملحرالدةإعدادالىاللينعممادفتجزداالطدمبالدمنيلهم

فماشنقطعالكاتالتىالكثيرةانمازعاتفىغولالدتحاضىوقدحلبفتحشأنهمن
كاجعلبلىأضجهةمنوالخليفةانالجقةوبينحجهةشالسالجقةاأعصبين

ثاذاسهارهاهغالهأكلتوجثمفتوحامنهمتحبالثامالفرفيلحةمه

لماهتزتأوروبافىعظيمثرىيدهفىلقوطهاوكان9305م4411
الثانيةالصليبيةبالحربقرفحمذكبرىذلكعقبوجهزتبهاضعو
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مافقدهالسزدادثإالصحردتوذلكعندباوأورفزعت

إالاليسعهةاثانااطهـبتلكفىالنظريخمالذىنوالصليب
أهلقلوبفىقليالخبتقدالدينيةالحالمةأدفيالحظأن

اشتراكمعالرحااستردادعنجحييناهـصحتائبمجزتوقدروباأو
االمبراطوركنرادوهماالحربفىالمسييينكبارالميكمناخين

وقدفرنساملكيرالسابعوأوالمقإسةنيةالروماالدولةعاهلإخالثا
منلخالصسعىاألولىمحاولتهااالسالمةالدولةاستزت

الجهادرجملظهرأنالىبالدحابعضأخذوايناكاباألغصا

حياتهلهـتزنالدينعمادبنمحودالديننوروهواألكبرا

والمخأظهوراالنصرفميةاالسا3األمةعقيدةالظهار

األميرهذارجمالأحدأيوببنيوسفالدينصالحوكان

رجلينشأأنالتاريخفبعجيبوليسسيوفهمنوسيفاالعظيم

قتاأنهوذلدالفرنجبالدمناكثهفناأنبحديداشزندالذينعممات1

3ثالمسلينخيرأمرامنوكانأظاثهنجريضمماليكهجنجماعةتلهنومهفى

للحلىاتعضيدهعداحذايرللناساظسبلواقاالزوةلمواردواصالحاوعدال

ونانيهمغازىالدينسيفهمسأكأربحةأوالداشكنوفىفلمأواالدب
حلبإمارةافاقوصرثلزيرةواالموصعلىاألؤلاستولىوقدمحمودالدينلور

رجوكهمجموكانعالمأفقجالفسهالوقتفىوهوثحاعادياجنورالدينابةهـكان
افينورقابلوقدبهمصاحبعرهوكانولهذاالفرنجحدودأقزجالىحلبفى



رهوعالديئصالحتاريخ3

ذكركلذكرهيغطىحتىويظهرأمرهشأنهيعلماثملعظيمتابعا
0المعبوعدونللتاجوالعظمةالمجدقمعبحوسيده

موجتهانقضتامااذاحتىاذأسهالستردادباأوروأثارتهاالتىيةساالاصدمة

بهرفىوطأتهوكاسةالصلبيةاالماراتعلىيغيرنجدأأببهصيرةالىعادنارهاوخبت

الىبضميالدمثقأضذفىفيوقداطرادأأكشونصرهأبيهوطأةمنأضد

أيدولةباالنضامأهلهارضىفرصةوحانشلهالفرنجضدبهصفىلهقؤةفيهونولة

ضبالعاولالملكلقبالخليفة3ـوأعطاالنامحمهلبلوسطببغيرفدخلها

أومكحانموفىفلكبعدهأعصزالوماه945م4511صنةالفنحذ
ء4611955سةمصرالىالحلة
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وعصرهالدينصالختاريخيم

ومصروالجزيرةأبالشااالسالميةالدول7

زيرةواصاالشام1

مقلهبعدوالحربميدانفىوهوزنالالدينعمادقتل

استولىالذىغازىالدينسيفوأولهابنيهبيندولتهتقسمت

الذىمحودالديننوروثانيهماالموصلمقزهوجعلالثرقعلى

ادىاحوالديننورأنعلحلبمقرهوجعلالغربعلىاستوك

منتمكنولهذاأخيهمنأطولمدةعاشوقدأبيهسنةعلىسار

واستولىالدينعمادالشحهيدأبوهاوزالتىالبالدعلىسلطانهبسط

دمشقأمثالالمستقليئالمسلميئأمالكمنفتحههاغيرهاعلى

حملتهمفىفشأنبعدألمسيحيينأمالكمنفتحهومماوبعلبك
الرومايخةالدولةامبرأطورالثالثكنرادفيهااشتركالتىالثانية

نرنساملكالسابعيسولوالمقدسة

منءأمرابيطالتىالبالدفتحفىالديننورسياسةوقدكانت

ءورامنديرالدولتهدائرةفىاالقليمبدخوليةثأنالمسلمين
تحتيجعلانقصدهصكانبلوالثروةالملكفىزيادةذلك

قويةصدمةينالصليبيبهاليصدمانيستطيعقويةدولةسلطته
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وإخراجالجهادحياتهقصدجعلقدفانهدولتهمأركانتصدخ

عملمنفيههومماااليمانقوىوكانالشامدبا3منالمسيحيين

أولفىالسابقينيفالمسلىنجظرةشبيهةنظرةحروبهإلىليهظر

لهأضاأدتمنذلكعلىأدلوالأعداخهممعجمهمحروالىاالسالم

لوكشفمعزيالهفقالسهمافأصابهإذموقعةفىلهناجمفقد

ءذلكفكانىاألنمرىذهابقنيتلكأعدالذئاألجرعنلك

يدهتحتاالصالميةالدولةبمالمىإاليطلعالالمجاهدالرجمل

أحدسلثاصالمياحصنافتحاذافكانالجهادعلىقوةلهلتكون

فوعياليهاطهأناذااألولحاكهعلجهاأقرفامامسلكين

ذلكيقطعأنوإماجانجهالىءوالبقاعنهالدفاععكيقدرأنه

أعلىاذاوقدكانبالدهالىويضمهحصنهعنبدالأرضاالحاع

أنهمخهاكثيرةهذاوأمثلةالمحروميرضىكيماعطاثهفىأجظبدال

المثعافىعلىمنيعحصنوهىجعبرقلعةعلىاستولىعضدما

اقطاعاالعقسهـالدينثحهابصاحبهاأعطىاألعلىتللفرالشرقى

ألفعشريننحوالمالمنومقداهـاحلبقرببدلهاعظيما

إاليحصلهأومالينتظرهغنىمنالقلعةتلكفىوماكانديخار

نورالديندولةنصفأنويمكنضهغسفيينفعهحربىموقعاأ

قدكاتأوروبافياالقطاعدنمقإقطاعهدولةبأخهاكانت



وعصرهالدينصالاريخ

سرهووكان0ءالسماعلىوالغربالثحرقفىإقطاعالعصرعصر

جهتهفىصءاألمرامنعددكبيرأمرهوتحتاألعلىالدولةتلك

يمحترومماحروبهفىهووجنودهيكونأنعلىمستقاليحم

المبعزةالمنيعةوالقصورالحصينةالقالعكثرةالدولةتلكفىالنظر

تلكءنجاالىدعتالتىاألسبابولعلالجبالتموعلىالسهلفى
امئلءبغاالىدعتالتىنفسهاهىأوروبافىالغرلبفىالقالخ

يثزفزالمرالحكوماتكانتفقداالسالىالشرقفى

شكبينلهالحصرالكثيرةاالغاراتوكانتمزعزعةالوقت

ديخيةوفرقالغربمننلعيرومسيححينالشرقمنيخيرون

بةالخراصفةكالهوحينحينبينخهبطأاالسماعيليةكالشيعة
الغربحاجةمثلوالفرساذالقالعاكالشرقحاجةولهذاكانت

باأوروفىنشأكااقطانظامالحاجةهذهمنونشأءالسواعلما

األسبابلنفس

رراثةالرسرلييتتففيلالىيرممطمنصبسياسىأصالفىالثيعةمذهب1

ةابزوجهقاطمةمنعلىفملبهيقصدفانماالرصولهـيتقليواذااالصالمهالدولة

حتىتعبدهمفىبعدحاصهمناجسارواعلىالمثعةولكنالصالضالالمعلاكي
راحد2نفىسياسيةدينيةقرقةالشيعةصارثبذكوخاصادينيامذهااتخذتلفد

مذاهبمنوالرسومابىعمنكثيرامنالمجهمعلىلوافادالمبدأهذاأصابعالثم
وصيلةتهاوفالمبعةاإلصالميضذهبلدصلةاالثوارعلىجماغمنلييراتخذالمغير
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مصرب

والجزيرةالشامفىماتخالفأخحرىدولةفكانتمصرفىأما

لهمعلويونشيعةوهمالفواطمدولةفقدكانتكعيرةوجوهفى
تالدومدنيةموحدةمستقلةوحكومةالسفيينغيرخليفةخليفة

قرنينمنذالدولةموسسوخلفها

انحعظيمةلحوادثميداناعشرالثاقالقرنفىمصرنتوكا

مصرالهادئشعبكاناالسالىالعالممصرفىمحبيرألها

ناوهوأالحمامحيايةفرقةمؤسمىهؤالومنالممدمفىاضهىاضالىبهايصلرن

علىفصلمناالئمةأحدجعفرالصادقثإحماجملالىفصبةواالحماعيليةصباحبن

الملبوقىصارصزيرالسلطانالذىالملكلظامابىفىرفيتهاصباحبنصاطكان

الىفألالولةتلكفىالياثهمنمأربهيبؤأنعنجمزوقدصاهملكالعظيما
وقدعةلمذهباليدعونأفرادهاوكانوالفوضىالملضهاضفرقةفأصاطدم

بمسصرجالهلميدعووحعلكذاالحماجمليةاليعةمنومبمصرلفاطمبيئبااتصل
وهمالفداضينويسونعاطاعةيطيونجماعةلينممنوكاناليهانفمواالذين
كهيدناوبالبديلقبرنهوكانوازييسهمبهايأمرالتىعمااللقنلبقومونالذين

لجعباتامنوالهعلىفمعجتمجياصرياالطافةهذهنظاهوكانالجبلوسغأل

الموتقلعةعلىاالستيالفىصباحأبننجحوقد6وآصيااوروبابالدفىالسرية
هالجعيةوهذهبفارسززررانماجبالفىألوكرالعقابعليهاطلقوالحصينة

قتلالعصوراذنلكأشكبيرقطاوكانالقديمصباحابنرفيقالملكظامقنلتانتى

مثكبهارالقؤادـعليهاالقضاوجمزعنالرجمالأماثلمئعددبهيرالفدائينيدعلى

ءاالرالجارفيلأضيراعليهاقضىأنالىنجقيتالدينوعالحصاهملك
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علىاستولواالذينحكاههالىالحكمتاركاأعمالهالىالمنصرف

لميالدالعاشرالقرنأواخرفىاللهلدينالمعزأياممنذعنوةالبالد

الشيعيةالدولةاضلكخضعواولكنهمالمسنةأهلمنالمصريونوكان

اذكانتالدولةأمرمفءثىباليهتهونأعمالهمالىوانصرفوا

عقائدهمفىكثيرااضلشطالاالجمالوجمهعكالحكومة

الحاعبيئالتفاهممنعظيمءشىاأليامعلمامرحدثوقد
بعضفىإالسنيةتكونالمصريةالشيعيةكادتحتىوالمحكوم

حدثبلكاعذيجقلمالبالدتمكهدوءولكنوالرسومالمظاهيا

منالعظامءالخلفاأجيالذهبتماعندعشرالتاقالقرنفىتغير

لهمالحولءخلفامفمتأخرةسلسلةاكاألمروولفواطم01
غلبمخهمعزمنءوالوزراالجشقؤأدالىالحمفصارقؤةوال

البيتمنطفاليختارالعادةفىالخليفةوكانالخليفةعلىواستوك

الذىاللهبنصركالفافئاالبعةسنيعدوالبعضهمفكانالفاطى

555هـ945الميالدمن45110611سنتىبيئحم

صارماعندعمرهمناالسعةفىوكاناللهلدينالعاضدبعدهءوجا

بمصرخليفة

ووحدالفرنجمهشقدالديننورالعصركانذلكءأشالفى

بمصرمنءالوزرابينمنوكان0والجزيرةالشامفيعظيهةدولة



34ومصروالجزيرةبالشاماالسالميهلدود

هووذلكمصروبيننورالديندولةبينصلةيجعلأنطمع
الدفيالمذهبأختالفأنلوالزيكرابنالصاعالعاقلالرجمل

تجاوزهيمثنالحاثالكان

فتحااسهلوأضهاغنيةبالدمصرأنيعرفونالصليبيونوكان

شطلعونوكانواوجنودهالديننورأماكبهاوليسالشامقالعمن

أتالديننورخشيةولوالاملكهمابضمهاضعفهميقيمواأقالى

أخفقوامنذبهوأءلبدالفتحذلكمحاولتهمءأشافئبالدهمعلىجمهوى
معحصففىالثانيةحرجهمفىالرهاترجاعراسثقدعلىءاالستيالفى

عشرالثافطالقرن

بالموقفاالنتفاعبهأالقائمونحوادشوأرادبمصرجرتولقد

الدولتيهةبينتخافساالطبيعيةالنتيجةفكانحةحولهمالذىالسيايى
الدولتاذوتانكفيهاوتسودالبالدلمكتدخلأيهمماعلىالمجاوزين

الصليبيينودولةالديننوردولةهما

العربهمنرصلهـ65ا4611سنةمصرفىعلىساد

الصالحبنرزيكالعادلقتلأنبعدبأمرهااصتبدشذوراحمه

قبيلةبىآخرمنعىأميراألمرفىنازعهوقدالوزيرالكنرزيكر

الزعيهيننبآخرالنضالوكانضرغامواحمهالعحعيدبالدمنلخم
فذبخصمهعلىإظارجمنمساعدةيثمسشاوربهىأن



وعصشالدينصالختاريخ4

استرجاععلىاعانههواذايةمغرثروطاعليهضوعيالديئنورالى

البالدتلكقىالتدضلالمتشطدعالديننوروكانبمصرأمره
لنورالدينيعطىشاورأنوكانثروطالفرصةتلكلهفسنحت

ساعدتوقديةسنوبحزيةمصرادكاوثكالحلةنفقات

ألتسألماشاورالىباجمابةالديننوريسرعأنعلىالظروف

3خرينعمطريقاجانبههمنهوشاورأخذبسمىأحسمنذضرظم
فمبالشامالفرنجدولةاألخرىبالدولةينيستعفأرسلسالمتهقيه

عليهوجعشاورمعصيشاأرسلبلذلكبعدالديننوريزدد
تازاالشابمعهوجعلشادىبنضيركوهالدينأسدصيشهصقدم

شادىبنأيوبأخيهبئيوسف



لتماقلمجممبما
شادىبنأيوببئيوسفالديئصحالحالسلطان

وشبابهمنشمؤها

وفممبهأيوببنيوسفنشأةحولاألجهاممفجومجيط

ذرىأقصئفيبلغالعامةصفوفمنيخبئرجملصضأنوذلك
يقةعسأستالىينسبوهأنعنهكتبوامنبعضحاولوقدالعظهة

لأمثاليرىعندمايبمممأنإالاالنسانيسعوالشريفقوعدس
عدنانبنمعذالىنسبهيوصلونباالمنالمتحمسينهوالء

السالمعليهآدمالىبل

فممبتهفىنتحدىأنالنستطيعأنناقدرهمنيغضالأنهعلى
منضادىبعدوليسشادىبنأيوببنيوسففهواألولاصلد

منهالتثبتعلىنقدرماءاكم

وهم0مجاناذريثرقفىدوينفريةمنوأهلهابوهكان
قبائلمنقبيلىكبيرةوهىالهذانيةقيلةمنالرواديةبطنمن



وعصرهالدينصمالتاريخ4

ايةخيااأليوباالدينصالحصوره



74وشبابهنشؤه

الديننجمأيوبلديهشحشادىجتهأتويظهراألكراد
شادىماتحيثبتكرتشلثمبغدادالىأسدالدينوشيمابهوه

بالعراقالشحنةتولىمةفالتحقافذلكبعداألخواننشأحوقد

بنمسعودسلطاناقبلمنمتولياكانالذىثرصزالدينمجاهد

الديننجمانخقلثمالسلجوقىضاهملكفيمحدالدينغياث
أبطالأولالموصلصاحبزنكلالديندعمالخدمةالىأيوب

فلمادزدارهاأوبعلبكقلعةحافظوصارالجديدةاالسالكدول

والتحقدمشقصاحبخدمة11الدبنجمانخقلزنالقتل

وهوزنكلالدينعمادبنجمودالديننورنجدمةأخوهالدينأسد

لهوكانموتهبعدأبيدولةمنحظهورثهاحلبصاحبإذذاك

زنفيغازىالدينسيفوعوومايليهاالموصلنصيبهورثأخ

ولعليوسفحماهولدالدثلخجمولدالحوادثتلكءأشاوفى
الدينعمادخدمةالىتكريتمنأبيخروجليلةفىكانتوالدته

كنففىنشأوقد235المالد8311حواكوذلكزن

الىبفتوحهالديننورأوغلأن11هناكأبوهوظلبدهشقأبيه

يوسفذاكاذوكانضدتهالىفانضمدمعثقعلىواستولىالجنوب

خدمةفىفدخلعمرهمنعمثرةالسادسةفىوصارفتىقدشعيع

عليهةظاهصالنجابةنحايلوكانتوعمهأيهمعالديننور



وعصرهالدينصالتاريخ4

ءالذكاحادكانالفتىأنويلوحبهويقريوشهالديئنورفكان

وجعلوعلؤوشحهامةكرممنسيدهطبحفىمافأدركناقدعقلله
صفاتهمنأمجبهبمانفسهيأضذ

الديخصالخشبابعننعرفأننقدرلسناأنناالضكرأنخاعلى
باالملحقينصغارأحدفقدكانذلكفىابةغسوالضيئاكثيرا

قوادمفرالجمانبالوالظهورللعهلمجالدونهيكننم
جماعةيحوىالوقتهدافىنورالدينجميشوعنوثحعانهالجيش

شيئاالدينصالحلنايذكروليسالشجعانالمبرزينمنكبيرة

طبيعىأمروذلكاليهويحنعليهيترحمكانأنهإالشبابهعن
فالنسمعذلكغيروأماولمجزهالشيبالىنظراذاالسنكبيركلا

أنويمكنصغرهوقتفىشيئاأجمالهعنيذكربعدفيماالسلطان
يذكرأنيابىأنهالظنفأكبروتواضعهبصرحسنالىهذانعزو

كلويعرفريجلهمبيفغيرافيهكانوقتفىشيئاإغسه

ايوببنيوسفشبابعناالريخيذكرهماوأولفضلهم

شإيهوهالدينأسدعمهمصرمععلىالحلةفىاشتراكهوقت

أنهعلىتساعدقدهاحقيقةذكرعنالنفسوالنملك

قدكاتأنهوذلكالوضوحمنقريبالرصلذلكصورةاليا

تابهفانهالفتيانمنأمتالهيسيمحيثاللهوسرحيسيمشبابهئ



92مصرالىلحالت

الوزارةبحملأنبعدمصرفىوهواللهومنذلكوغيرالخرعن

وهلهالجديدةمكانتهفىبهاليليقماعنهلخيراألمررجالمنوصار
الرجلهمنينقصوهلمعصوماثالشبابيكونأالالغريبمن

هوفاذاضبابهوسورةجها4فىحلهااليوضذوقكانأنه

يتدوفواجبهالىونىلهوهانفسهعفرىوثقلهبالواجب

أنهعلىلهوهفىبهالعويكانالتئالهزةبنفسبهالعامحالوة

لجذهاأنعارمنالحرىألذاتالىبايىمحتغمظاحياتهآخرالىبقى

ءالصحرافىءالظباصيدبالصيدمغرماشبابهمنذفقدكانالرجل

ءبالعلماأوءاألصمدقةباالحافلةالمجالسفالطريفاألدبوورهاع

الفضلوأهل

عمهمحبةفىمصرالىضحروجمهالجدىبالعملعهدهأؤلوكان

نحووصنه955الميالد4611سنةفىشيركوهالدينأسد

0سنةوعشرينست

صصرالىالتاط2

ابريلهفىشاورمصرلمساعدةانياألولىالحلةذهبت

شإيهوهمعالذينكاألالجنودموه955م4611سنة

ءالقاهصانيالمنصورةالجنودوسارتبلبيسعندضرغامجمش



وعصرهالدينصالحتاريخ5

يهأوبهيثقمنحولهوليسنحذوالتمسهضرغاموجدصوهناك

ولهوزيرمقهورصانبفىيثبتالكانالذىالخليفةعنهوتخلىداليه

بلحقالهاليرعونقدرتهمأيامءالوزرالقدكاناذالعذرذلكفى

يدعلىضرغامرةآخوكانترهقباألسيرفىءلثىأشبهيجعلونه

نفيسةالسيدةمشهدقىبئزرأسهفابهثاراذةالقاهسشعب

منافسهلشاورالنصروتم

بهتعدفمأحبكاتمقداألمررأىذلكبعدصاورأنعلى
ملفيلنفسهاحتاطقدوكانمعهومنشيركوهحلفانهالىحاجة

ءالوفااكءتحزكواآالنيلقربةالقاهىحارجشيركوهجيش

حلفائهوبينلينهمشاذةفبدأتالدينلنوربهتعهدقدبماكان

الىالدينصالحأخيهبنشيركوهأنفذأنالىأدتالسابقينا

فأرسلرهنايدهفىثرقيةالوإقليمهىلتكونيزعهابلبيس

مسأعدتهيطلباملريكالمقدحبيتملكامرىانيشاور

ذلكيرنضأنيستطيصالامرىوكانالديننورجيشجمكلى
نورالدينخودإاليمنعهالمحرامتالكاليتطلعاذعنالطدبس

فأقدمجانجهالىالمصريونيكونأننهنصناوردعوةبلغتهكلما

ستحرقهالتىبالناريلعبشاورحمىهكذاكان



اهـمصرالىلحالت

الديننوروكانبلبيسقربيتطاحناناألجنبيانالجيشانبقى

قلعهففتحبالشامالصليإليئأمالكعلىبجنودهصيوىذلكءأشافى
كباغاراتهمهددةيهةانطاصارتبهذاوحلببغسالىحارم

املريكعلفكانقدممفبرببانياشحصنحصارجذئ

حالذاالنتصاربذالماليصشيىكحهوكاذالخرقآلمحكلأنقبليعودأن
يكنولمالموونةمنقاةعلىتحاربجيوشصهوكانتالديننورأحرزه

أنولهذاسرهفيهيمتنعوالحصنونهيساءحلفابلبيسعنفله

منظمصعروكانمنجميعاوهمحويخرجأنعلىجمالصببمالفرنجيفاتحه
أل955ام461برسغةأكتوفىبلبيسمنثيركودجخروج
اخرهفىءوجاىبلبيصارعنالجيشأنوذلاشصرباءشىأشبه

ووقفساقتهميرحديدمنلتايددـفعلشيركوهالدينأسد

وهواليهالفنييخظرونومنمصرسلمامنجمعالجيشحوا

ءهوالبكيغدرأنتخافأهالألالفرنجأحدلهفاقالالبالدعنيخرخ

كهبقيةالثالتجقىحتىابكوبأبكأحاطواوقدوالفرنجالمصريون

كنتأفعالماىشكنتحىفعلماياليتهمشيركوهفأجاب

وحيدئذرجاالمنهميقتلحتىرجملمنايقتلفالالسيفأضعوالله

أحدامنمصقفالالديننورالعادلالملكيقصدم
أبدآالمعنوىالجؤذلكمعلوفىالحالهذهمعلئ

العمليةالحياةكارفىلهجمديةجولةأولالدينح3اص



وعصرهالدينصالحتاريم

14الدوشاورسيدفجهماعنناأكزمنذلكمدمضى

مصرالىالعودةفىأملهيرقدأثناصهمافىوهشيريمصروعن

يعلىاوهوالتحريضوسائلبكلنورالدينمجزضوكانالمتالكها

أعداثهمعجهادهعلىقمماعدهمصرأننفسهالىالمججاقربأن
نولرجالبغيردولةاضهاقائالفتحهالهيمحهلوكانإلفرنج

شيركودـأكبرجمحمنأيضاكانتمصرشوةأنالننسىأنمجب

يقصددـبكاعمماعندالعبايمىالخليفةوكانسيدهوأمامنفسهأمام
العباسفيليتنانودعواتهتحريضهمصروغضعلىيساعدشيركوه

العثيعةوأنخطيرامنانساكانمصصفىناطمةديتانيسلم

الستةإالاألرضعلىيبقىفالشولأتمجببدعةالعلوية

وأتجاعها

مجرضهالتىالحاةتلكإنفاذقىيترددالديننوروقدكات

مصروغشنجةعلىالصليبيينأن3ولكنهإرسالهاعلىيهوهش
عددنصففقدكانعدداجيشهأقلوماكانيعزمذلكعله

يزيدونالإذكانوامصرالىالخطاببنينعمرأنفذهافرقةأول

ذلكعددفىيإلغونالفرنجأتودواألصععالرجلألىعلى

الدينصالخوكانأبطاكفرسانمنألفيئكانواأضهمعلىالجيثى

أيضاالمزةهذهعمهصع



35مصرالىلحالت

شرقالى265م7611سنةأوائلفىالكتيبةسارت

أمرىفأقبلهناكمنالغربىالبر11وعبرتاطفيحعندنالنيل

منجنوددـعددوكانشاورجيشالىفانفمالشاممنكبيريجيش
أنولوشيركوهجيشعددمنبكثيرأكرمعاينوالمصريالفرنجا

كزةفىيكونوالمأخهميدعونالفرنج

جيمثرمصروهوالفسطاطعندأحدهماالجيشانكانحينبعد

الجيزةعندشيركوهكاألوحشوحوواآلخرالفرنجوحلفاثها

يستوثقوذالصليبيودتفيهااشظاركانفزةومضتفيالغرالبرفي

أنعلىعليهاوحلفصبخفسهالعاضداظليفةأمضاهابمعاهدةألنفسهم

لمساعدتهماخنامؤجا4ومثلهامعجلةديخارألفماكأالفرنجيعطى

بولليئاتلىاصتأيفالدثصالحكابؤجا11

وقدفصأالملكمنرصافىالمعبدفارسوجوفرىقيصريةآحاهبويرأخ

بهمفاريةالسراألوضأعرصومكلبهميقتحموجعلبنفهالوزصاربهم
نجميرفممجيرنهبموكانواانالوباأقومنعلهاحراسوأبوابخمبةممزاثفى

دصعلىقائمةأقيةوحولهالمماإالسقفالفيحاأبلغواحتىالمجزدة

األرضوأصاأللوانببدجيناصبالذهبمرصعاالمزضفالسقفوكانامالر

يفدنمالذثريرالماأانماظربيونتلكأخذتوقدالبدالفيفامنتك

عضيورحالأتحيضإخامامنمنافوارةيريانفكانالىاصلىهذامثلعلبقعأناغعلرهما



وعصر0الدينصالختاريخ5

منةغىعلىالغربالىوالمصريينالفرنججميشعبرذلكبعد

ينالباببلغحتىالجنوبالميخقهقرأنفاضطزهذاشيركؤ

الصحراعقبلمنبيةرالغالسهلفةعلماطوهناكالمنياجنوبفى

قؤادهبعضنصحرغملمحربواستعدبامحابهشيركوهوقف

طامئلاالالحيوانمناعاأمناكيريارثمالغرببالدفىامثلهليسالاراهبة

حالىابهاأوبخلمماهسشاعسوزيامجترعأوحؤرباىميمؤرألوانهماأدإال
يوجدالمماحىابئدهمابفىلهاماليريانءاصيايريانهاكاناوحكللانيءضافى

والجنوباقرثثبداالف

قدومهحاعدعك3طالعرشنمالىوصالوتالفيفءتعاركثيلوصيرطوبعد

ثالثاألرضوفيصيفهخالعااوزيااتقذثمبهيةايلبسونالخممنعفيم
ابماعإلتلمعوهىنجأةالئقيلةاالثفتانكفلئأنأعقبلتدثمسمجدكانماالتص

الملوكبهمجلىبماضرىصزيخةحللوعلالخليفةخلمهاموالحلؤواشذحبمن

كاشتمامنخفضبصوتوبيهاالفارسيفارصوليناوزيرنجشوعاأتيهءفقذ

تهةالخبوكانلهالمقدسطتعلكصداقةشأنمنوماكانالخطرمنداليففيه

يرغبهانهفقالالصباطعهدمنخارجااألولىالخطواتخطافدونالأحمرشابا

لهيمذأنفىشذدفولالممتهدسليتملكالعزينصديقهمعاهدهعلىيوافقأن

فلكمنحاشيةغضبتوقدعدصدقدليالعلىيدهيمذأنتصولالرطلبماعد

قفازاعلجاوجدهذاولكنهيوالسالىقلبلبعديدهمذالخليفةأنتيرالطلب

فتبمااألعصعهودفىمعكثوفثىكلوانلهغطاالقاطانموالىالفقال
المعاهدةإنفاذعليئاوحلفهيوالىيدهمدثمكارهاقفازهوخلعبركهالخليفة
صواضافىبصدق



55مصرألىالت

م7611سنةأبريل81فىالعظيمةالموقعةتوبدمأاليفعل

فيظاتابالفىالدينصالحيجعلأنشيركوخطةوكانت
كانإثالمتبحةاددالحسبالقلبفىالذىشيركوههوأنهأعداوه

بذلكشيركوه2ؤلوالجيشرئيسفيادةتحبيوضعدةطالقلبا

اختارفقدمووأماالعدولهجوميتعرضماأولاالقلبيكونأن

وأمراألطنالجندمئهموجعلبينالمجزأبطالهمفجاعة

جذيااسرخبتوالنظامفىضقهقرأنهوجمحواذاالدينصحالح
مصرجيثكأ4فانماتوقعوحكذاكانحودوطالفرنجيغتزحتى

بنظامالديندححصفتقهقرقريةصدمةالقلبصدتوالفرنج

عاىاألطنالجاحإيركوشحبطذلكوعندالفرنجفتبعهوشات

وجدواالقلبليغمناالفرنجماعاداذاحتىخطمهالمصرإينجيش

شيركوهأنعلماكذلكمهزميئفاتجعوهممخهزميئمحلفاع
يذهبأنفأكأجيشهعددقلةاكراجعذلكولعلأعداعهيتبعلم
بهاوشكأهلهمابمساعدةأضذهامنتمكقوقداسكندريةالالى

أصراالهيجبىعيدالصالىهووعادالجيشنجصفالدينصالح

وتكشفتالدينحصءظهرغنااالسكندريةفىوهناك

لطانالعموذلكالثاتذلكمنهوبداويهدهاالحربفىصواهبه

المقهحياتهفىخثمهميزتالتىالقؤةوتلكالنفوسعلى
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وأصلحواأمرهمجمعواأنبعدوالفرنجالمصريوتعاد
حينعلىالبرجهةمنلحاصروهااالصكندريةالىالهزيمةأفسدتهما

اشزوقدالبحرجهةمنالمدينةجمهاجمالصليبيينأسطولكان
لناكطبايكنولماألقواتدرنفدتشهرونصفشعهريننحوالحصار

قلفىالدينصالخالحصاروكانمنالحالتلكعلىاطهئنانصن

قفىثبهاتمننفسهفىمايبثغيرأنيستطيعالودابن

بقدوميعدهمحينافكانوعامهوصناعتجارمنالمديخةفىصن
وحيناطوقسوتهمالفرنجإيقاعيخيفهموحينا4والروةبالزادحشيركوه

عدملةءأعداعلىنصرالدينسبيلفىوالشباتالصبرفىيرغيهم

منفيههومااليهيشكوعمهالىالرسلينفذنفسهالوقتفىوكان

البشرىجاعتوأخيىاءالسواعلىوأمحابهأعدانهمنءوعناقةسث

وعندلهاوحصارهةالقاهسالىالصعيدمنالدينسدأبقدوم

أنعلىشيركوهمعفأتفقممكنغيرالنصرأن66ووامرىرأىفلك

يأخذوأنمصرمنجميعاالجيشانيخرجوأناالسكندريةتخلى

ألفخمسيئعليهويزيداألموالمنعليهاسعولىماصشيركوه

لشاورمصرخالصةءبقاعلىالثاقدورالحربانتهىوهكذاديار

لعبهنجاحرأىماعندنفسهمهنئايديهوفركذاكإذتبسمولعله
بينصالماوبقانهإكاألوقوةالصليبيينقوةالعظيهينجمالقوتين



وعصوهالدينصالختاريخ5

يرتدقدوالحيلةالخداعسالحالسالحهذامثلولكنشنافسهما

لشاورحملالدينصالحأنشكوالنيقتلهيشعملهمنعلى

حقيقتهأدركإذباالحتقارممزوجاالكرهمنكثيراالمزةتمكفى

أبوابعلىحراسامخهمفأبقوابهتعهدوابماالفرنجيقملم
وكانواعامدينارصافأمائةنحوجزيةمصرعلىوضربواذالقاهص

ملكمنبأقليرضونالكانواأضهمأىهذامنأكثرفىيطمعوذ

شيركوهفهعصأكثرمماضعفهامنفواعسأنمصربعد

مصحلغزومعاهدخهممنعاممخوبعدجيوشهمعادتوقد

أظهرشاورأنغيردةهويريدالمنمعضالمرةهذهمهمعشوكان

تكونالحتىطاطضافأحرقمنهمنتظرايكنلمماالمقاومةمن

الوقخذهبخمذاكومنذباألسىحلفاعهنواكاالذينألعدائهغنيمة

أروائمنءيثىذلكبعداليهايرجعلمصرولمإسالميةعاصمةأول

يوماحمسينمنأكثرتأكاهاالنيرانظلتإذالقديم

والذينالالعاضدلميفةافلىحولالذينالمصريينمنجماعةوكان

مصرلمعاعدةيأقلكلالديننوريراسلونمئاورءأعداكانوا

إالهوفااألمربطبيعةالتدخلالىيميلالديننوروكانأعدائها

لغزومصرحيشايعداخذحتىبهيستنجدالعاضداليهأرسلأن

الضرورةإالتبررهاالشروطاالعاضدبهاوعدالىالشروطوكانت



95رمالىلحالت

مصرأرضشلثالديننوروعدمصرفقدبهاكانتالتىالقصوى

أرضاالجنوديقطعوأنفيهالشيركوهءاحتاللجميشءحوإبقا
الدينلنوربهالموعودالبالدئلثعنخارجة

ينبنافسهرأىمنذالحيلةألىيلجأأنينسلمفانهشاورأما

الفرنجصرفعاىيعملأنفأحبأجهمامعلهحطالعدؤين

أفأعلىمعهماتفقحتئيفاوضحهمخعلطبالمالالبالدعن

ولكنهافأمانةصهالهمومجلعنهليرلهميعطيهاديناراسفأ
المالصاشاليهملأنممتطعلم

وشيركوهالدثرنوكانانفىنجأعدائهءإزاهوكذلكلينماو

لينهمالفاستةمنجيشوسارأتماهحتىاالستعدادفىيسرعان

معسارالذىالدينخصاوفيهمالنابهينءاألمرامنيرونكث

أنويظهرالديننوروتكررطلبعمهإلحاحبعدكرهعلىالجيش

لمالالمرةهذهوغسفىاالشزاكعنراضغيركانالدينصصالخ

االسكندريةفىسيماالالشذةمنالماضيةالحربفىعثهده

أوائلمصرفئفىالجغوكانثالجيسارمعصالأىعلىولكنه

عندوصولالفرنجطكامرىوكان465م9611سنةيناي

عليهالمتفقلالمالفىوعدهرشاويستنجزواقفاالديننورجيش

بيئوهوالحرجموقفه6امرىورأىالدفينورجيشألىفلما



وعصرهالدينصالحاريخ

يسعلعلمأخرىجههمنالمغيراالسالىوالجشجهةمنشاور
شيمايهوهوفيالقادمبالجيقيصطدمأنبغيرالشامأنيادءالبقا

وضاحكرمهفأبهالفرحظاهىالعاضدالخليفةبمصروكانوحده

علىالقوىالجيشذلكوجحدعنراضيايكنفلمشاوروأماعليه

وجمزاخوفامنهثيئايظهرولمالعظيمغيظهبلعغيرأنهمهكثب
مونورالدالعاضذعليهااتفقالتىالشروطانفاذفىيماطلوجعل

نهوحالثقيلالتعهدذلكعجىمنيخلصلكلاللينيظهروجعك

أذفىيفكركانلعلهبلوالمداهنةبالملقشيركوهيستميلأديريد

األىلذلكابنهمقاومةلوالبهوغ

قليالالتساهلاكيميلكانأنهويلوحمماطلتهشيركوهرأى

فوومجتقرهالخاحالرجملذلكيكرهمنهناكعنولكن

الدينصالحهووذلكهظاهيلينءورامفالخيانة

هوزمبهوهشيرضفمالثعبانذلكعلىالقبضفىعمهففاخ

دفطعلىشاورخرجيومذاتوفىيدهفىاألمسيأخذأنعلى

لهوقيلشإيهوهيجدفمةالقاهصضارجالزمعسكرالجيشألى

هناكاييهيذهبانشاووفرأىالشافىقبراالماملزيارةخرخإنه

جورديئهالديئعيومعهالدينصالحمنهقربسيرهءأضاوفى

واكزموقيداهاألرضاكالهفأشعليهوقبضاالجندءأمراأحد



16مصرالىلحالت

القبضىنبأبلغأنإالومأهووحدهخيمةفئووضععنهابهأ

أمرفأطيعرأسهطلبفىبلحأرسلحتىالعاضدظليفتهعليه
صنينوشانيفامصربأصيلعبكانرجملذمبوهكذاالخليفة

واستيالنهالديننورجيشبدخولبهيدلكانالذىمكرهوانتهىص

ابالدعلى

يعامروراصالموقفهذاعدنمرأقكنامنوقدكان

حرصناولكنأومناقشةلعبرةعنددـنقفأنيستحقمابهفليس

النفسيهنسائلتجعلناهىكاالدينح3اصنمسحقيقةاظهارعلى

عيهقبضدقدعايهيوخذماشاورأنبلحهصفىهناكهل

يدذاكانواعلهبقتلهالعاضدالخليفةأمرءجماحتىوقيدهالرجمل

وسرلهاألمرذلكحبذاألقلعلىلعلهأوالعاضدأمرانفاذفى

6خرهفىوقسوةأولهفىالدينصالحمنغدراذلكيكنالم

الرألىهذامناقشةأردنااذاشاورثخصننععىأننستطيعالانا

الحلتيهةمنذسيئارأياعنهنفسهفىجملالدفيصالحفقدكان
نفسهوضعفنيتهوخبثهملمعلينفعصاذوالشافيةاألولى

يحاولهعنالذىجمثعهلهانكشفوقدبمكرهعليغطىالذى

السواعلومنافسيهابهأمنالغزيرهءبالدمامضحيااقاعه

ويسعةالرجملهذامعلالدينصالحيكرهانذلكمعجميبفهل



وعصرهالدينصالحتاريخ6

التىالبسماتتلكتخزهأنالطبيعىمنأليعسممرمنهيرتطهـكا

رأىهوواذاتححهاانطوىمايعموهوالخادعوجهههاعلىيركان

الصريحةالحرةنفسهتثورأنالمتوغمنايساومداهتهمماطثسه

ةالجاالحقيقةإالتعرفولمءوالصحراالجبالءهواغذاهاالتى

عناالشاعاتحمعهوواذايخوضهاكاناكالىتميادينفى

مجذأنواجبهكانأماالدينأسدبعههالغدرالرجملذلكني

احتقرلقدحقاوالغدرالخبثعنهيعرفمنوهومنهالحيطةا

الذىطرباصيأبهأنوتكبىعنهاعيبماضاوريواخذأنشيركوه

يدشالحيةيرىمنمثلمثلهذلىفكاقناحيتهمنجهددهكاق

أمامهاننهسهشبهيدعنعلهعقبإاللهايرضىفالتخهشهأن

ءشىالدينصالخموقفوعدالةءشىوكبرهشيركوهثحاعةولكن

هحدهعندالمراقذلكيوففأنعلىفعزمالحفيظةذتهآخرفقدل

ذنجاقملهفاذاكانيقتلهلمولكنهاخوانهمنجماعةمعفأسر

غيرمرةبهوأمرقتلهفىأعالذىالعاضدالخليغعةعلىإذنفالذنب

شاورفانمعتدياوالثماالماكانقتلهلوالدينصالحأنعال

يكونوالمنمثلهالقتلاستحتيمناالريخفىتجدأنقلرجمل

فهو0الضميروالندمليبتأمنوأسمنفمبهعنءرضاأشدقاتله
قتلجيشنصرهانبمصروبعدالوزارةأصلمنحرباأئاررجل



6ممصرانيلمحالت

بعدوهويستنصرعليهبهيغدررتوأبطالهرجمالهمنقتكمن
اتخذأنهلوشاورخطةعناالنسانايرضىأنثنامنوقدكان

الالعبمشلكانولثنهغايتالمفيهمخلصاوسارجمانجالنفسه

فوقنفسهيحفظأنيحاولههناوتاؤههناتارةيميلالجلفوق

بدالكانخطتهوعلىعليهالحمأردنانحنفاذاالديقمكانه

التقلعلىومقدرتهصلهبمناالضفاعفىبالمهارةلهنقرأنلنا

معحهنقولهأنيمكنناماصذلكولكناؤحوالواالظروفمع

الدينصالحولقدعنضهووتعهدهتعاطهفىءللسومثالفاقدكان

االلهيةالعدالةآالتمنالة5أفباشحتراكه

شيركودالدينشاورأسدقتلبعدالعاضدالخليفةاختاروقد

المنصورالملكوحماهعليهوخدعاكرامهفىبالىومحا4وزيركوذل

بفقاعةليتمتعيمهأللماألجملغيرأنوأميرجيوضهقادهقائدوجعله

بمصرجديراكانوقدأياموخمسهشمهرينمنشأعالدنيامجد

هاأكبرالليهوهاغىعلىدمنأكبرالواغفىألنهوملكها
ثحراألاذعنتخةءورامنالخناقمنماتقلوقدفتحهافى

مسمومةحلةمنماتوقيلالتصديقاكءاآلراأقربوهو

الشرقهـأقاصيصفيبأمئالهاألخيرالقولذلكنلحقأنناأحروما

روالخفاياباألهـأبطالهيحيطأنالىمياالالشرقىالخيالؤالفا



وعصرهالدينصالختاريخ6

ءاألمرابمارمنجماعةالجيشفىكانشيركوهموتوعند

المحكنمنفاكانشيركوهبعدوزيرمأحدهيختارأنالمتووكان
بالثهفىالمحتلالجيشذلكوجودالعاضدالخليفةاهلقيأن

يحبونورجالهمصرخليفةأتسكلىتدلعهاالمظاهسوكانت

الصليبيينتدخلمنخوفاالديننورجيشمساعدةعلىءأالبقا

ذلكفايكنأجنبىاحتاللمنبدالعناذاأنهيروقفقدكانوا

لهوزيراالعاضديختارالمنتظرأنوطمذاكانالمسلمينمنالجيع

فانمنتظرايكنلمماحدثكنوالنورىالجيشءبهارأمرامن

لجةمقافىالدهدالىتلجأأنتنسىالكانتذاكإذالمصريةالسياسة

احةالصىميدأنفىاحلعلىغيرقادرةكانتالتىالكشيرةاللصاعب

لهتضمنيحسبهاحيلةالىالعاضدالخليفةعمدولهذاوالقوة

علىنجرىاستبدادهءواتقاشزأمنمعالديننورصيشمساعدة
فتخطى0قياداأسهليكونوالاألصاغصتفضيلفىالمصريينعادة

كانالذىالشمابذلكلوزارةواختارالجيشرفىالءاألمرا

ماظنهفيهاظليفةرأىفقدالدفيصالحوهووالسحهولةاللينصظنة
التظاهسوقلةواالعتزالءالحيامنعليهكانلماواستكانةضعفا

تلكأنلعرفوافكراوأعمقنظرأنفذورجالهلميفةاظولوكان

الجندىذلكسوىيكنلمأنهاذتواقةنفساكبيرتخىانماإلمظاهي



56الدينالخصزارة

الذىادرالةالقائدوذلكالبابينموقعةفىبالعهأبلىالذىالشعاع

الظروفوشدةسنهحداثةمعالمجيددفاعهاالسكندريةعنءدا

العاضدالخليفةخطأوكانبقدرصحرتاألمورأنعلحولهالتى

وزيراالدينصالحفأصبحمواالسمصوحظحسنمنرجالهو
لجيوشهاوأميرالمصر

الدينصحالخوزاره3

حرجيرىفقدكانالوزأرةفىرغبةالدينبمحالحتكنلم

أمورفدونهومصاعبمتاعبفيهايلقىالبدأنهويلمفيهاحموقفه
منجماعةعلجهاضطاحنالتىمصراضهادولةوأىالدولةساسة

ينالصليبيمنوجماعةالسلطةيريدونالداخلمنرينالمستو

ءاألمراكراهةششفوكانكذلكصالمةاليدعوضهاالخارجمن

لواذاالتىالجشعةالنفوستلكمننفسهتكنولمالكبهارنتوليته

عنغنىنفسهمنيرىكانلعلهبلمةطاكثاليهطارتبالمجدلها

عظمةمننفسهفىيشعربهبماالمجدذلك

عنديكونأنألىبعدرضىحتىشددكثيراأنهممولهذا
منالوزارةظعةعليهظعتالقصروالىفذهبالخليفةختيار

الناصربالملكولقبوغيرهاوعمامةجبة



وعصرهالدينصالختاريخ6

فكرفانهامتناعبعدالوزارةقبلأنهفىابةغسنجدرلسنا

ليستقوةغيرهفىيظنيشعربمايجعلهفمحولهمنوفىنفسهفى

ولعلهاصالحهافضللهيكونأنطهعمعوصةأموراورأىعنده
الترالدولةالرنفوسصغرمارأىعندنفسهفيأشرقتآماال

المرتقىبةوصواألمانةبثقليشعروهوفأقدمأمامه

بهيأبهوافمتوعكاءاألمراارلكهغضبااختيارهكات
معاوالسيفالدفيلرطمقرجمللينهمولينهسعىحتىواعتزلوه

يظالبأنفأقعهمالهكارىعيسىالدينءضياالفقيهالبطلوهو

إلياروقىالدولةعيئأكبرهمجماعةإالجمياقبلماحتىلهءالوالعلى
بمصرليقابلالدينصالحوبقىالشامالىجماعتهمعوعادخالففانه

وبينبينهخالفعنذلكبعدنممهعولسناواحدافواحداأمورها

لغيرخضعأنهثمأحدمخيظنفملهبالخضوعرضواالذينءااألمس
ذلكعنالديننوررضىوقدالخضوعذلكفىأذلأوشريف

األميرالىمخاطباتهفىاليهيرسلوصاربهوفرحاالختيار

يطلقكانالحاعاألميرمعناهلقبوذلكاألسفهسالر
القؤادكجارعلىالوقتذلكفى

ءاألمرامنمعهمنجانبأمنقدالدينصالحاذاكانولكن

منافسهميرقبونوهمالشامفيمعهومنالياروقىجانبيأمنلمفانه
0بعدشالفتى



76الدينصالصزاره

متنكلظالوزارةلهصأرتأنبعدنفسهمنالدينصالحغير

يظهرهجوهصواخذأعمالهصفىالجدواستشعروالخراللهوشن

كرمهفيهظهرتالتىالصفاتأكبرمفوكانخالصاصافيا

شيئالنفسهأليأنعنوتعففهمعهلمنالبذلفى

أمرهمفىشلثاليداخلهءأوفياءأمناالىمحتاجأنهشعرولعله
فأرسلهموأخوتهأباهاليهيعثأنالديننورمنيطلبتارسل

ذلكأنالديننوريدرولميطيعوهأنمنهماستوثقأنبعدايها

منلهفقدكاناالستيثاقذلكالىحاجةفىيكنلمالثاشئالفتى

خضفموهكذاكانراضيالهيخضعمعهمنمجعلمانفسهعظمة
األهلواءاألمرامنمعهمنصكانحتىوأشهرسنةوزارتهعلى

واحدأنفىلسيادتهمحباخاضعا

الوزإرةتولىأنوقتسنهأننقولأنالمفيدمنولعله

عاماوثالئينوأحدمنبأزيدتكنلم

الداخلفىبعضهاالحمتوكمنذشغلتهالتىاألموروكانت

العملمنهأستوجبماأولالداضلوكانالخارجمنضهاو

ءزاباضهمرالقرجمالشعرشهوربأربعةوزأرتهبعدأنهوذللث

وكانلهيدسونفأخذواضعيفاظنوهوليسكابأسذىصرجل

سائرينالفرنجسلونيرفبدعواالدولةموتمنأسودخصيارئيسهم



وعصعرهالدينصالحتاريخ6

فرصةرأىحتىكتمهباألمرالدينصالحفعمشاورسنةعلى
السودانالجندلهفتعصبوقتلهعليهفقبضالدولةموتمنفى

حهمفأوقعمستعداكانولكنهالدينبصالحوثارواالقصرحراس

جعلينالحذلكومنذالشريدالقليلإالمنهميخجولمالقصرينبين

قراقوشالدينءبهاوهوارجامنأبيضالقصرخصياعلما

أخطارمنواجهمهحتهاالشورةتلكبعدطويلزمنيمضلم

لحصاروالفرنجالشرقيةنيةإالرو0هـلةالدأصاطيلتءنجاالبحرءورا

حسبواولعلهمئتينإونياناسفخهمبلغتاذكبيرعذدـثدمياط

أنهالدينصالحفأظهرالفتعسهلةيجعلهاشيركوهمصرمنخلوان
بالنيلدمياطالىوالذخيرةالعسكرفأرسلاجةغيرفىكثيرعلىيقدر

الوقتفىوأرسلالعنيفةالمغيرينماتمقاومةمنبذلكومكنها

يخوانلمثمالمعونةمنهويطلبالحاللهيذكرالديننورالىعينه

فتحعنألمحاصرينليشغلطدميالاكجيشفىفذهباألمرفى

اليهفأرسلالجدجداذاكعادتهالديننورأسعفهلىوةالمدينة

دبا3الىالشامفىهوأهوىثمبعضابعفحهايخلوارساالالبعوث

يرفعواأنالصليبيونفاضطرالمهاجمونوخربفيهافنهبالفرنج

بعدالديننورلتمنليحموهالشامالىويعودواحصاردمياط

الداظيهالدينصالحسياسةوكانتصاواطمنيؤمانهسين



96بمصرالفاطميةالعلويةالدولةنقرأض

الخليفةأنمصرحتىفىوالوفاقاالطمئنانعواملمفعامال

يفرحولمءالوزرامنسبقهبمنيضيقكاكانبهيضقالعاضدلم

شاالدصالحالىأرصلبلجهميستعنولمهذدالمؤنالصليبيبهجوم

أرسا4مانفسهالدينصالخقدرلقدحتىوالذخيرةالمالمنكعيرا
يفاتعثرذلكنذكرالممريةالدنانيرمنمليونممقداراباالعاضد

مصرلىالفااطميينءآلخرخلفا

طمرالفاطميةاملريةاالدولةضانقر4

لمجطتحاولوحىفرنينبمصرنحوافاطميةلةالدبثهـيت

منأنقاصاملكهاامتدادوعنالبالدمناجاورحماعلىسلطاخها

العباسييندصلةساطان

وكفةمرةالعباسيةتعلوكفةمتغافممتيفلتانالدوظلت

وكانتالقولكاسبقالسلجوقيةألدولةجماتا1اامرذالفاطمية

العظامأوائلهامضىأنمنذأمرحاانهحلقدالماطميةالدولة

لوجودكانهليالبتوجهعلىنعرفأننستطيعالأشناعلى
صفانأهلهاعقائدفىأشقرنايئممرفىالعلويةالدوا4هذدـ

تخافهخاصةدينيةرسومهناكتكنلمانهعلىتدلالظواهى

كنأنفانهومعامالتهماعباذاخهمفىالسنةأهلاعتادماأساس



وعصرهالدينصالحتاريخ7ا

رسومفىواألجهةوالريخةالزخرفمنءشىفهوذلكمنيثىثمة

يمنفمالعقيدةاساكفىاختالفهريظمايكنولمالدينس

العقائدتلكلهمتكنولمالشيعةغالةمنالفاطمييندولةءخلفا

الزخرفأمااألصحرىاألقاليمفىالشيعةيزتمالتىالسريةالغريجة

صروقديماكانتأحدسكلهفمبمصرالدينرسومفىذكرناهالذى
اليمسمادامذلكمنبأشوايسالدينرسومفىالزخارفالىتميل

الميالينأهلهاوطبحعةالوادعةمصرأرضطبيعةولعلالعقيدة

لعلويحبونهالجماليقدرلرنالذينوالسحهولةوالبسطةالمرحالمى

الديئفىتكنفصمنللدولةماكاننفوسهمالىحببذلكص

بحسبوالمعامالتالعبأداتوأماالحفالتفىوزينةوأجمهة

أحدثتقدالفاطميندولةأنعلىمايدلالنجدفاشاالدفيالقانون

يذكرتغييرافيهها

بهميكنلمأنهعلىالفاطميةللدولةكرهبالمصريينيكنولم

اذاالدولةعادةهىكاسبيلهافىءبسىالتضحيةالىميلكذلك

الشعبوكانالشعبجمهوردونمعينةطائفةتفىحكهاكان

ظلمااألجرةاأليامفىسيماالاألحيانمنفىكثيريرىالممرىا

صاحبةالوزارةينبيميزدائمأكانولكنهالدولةصانبمنوصعفا

انهاملمواألعلىاألميصاحبةالخالفةوبينعليهافيحقدالقؤة1



17بمصرالفاطميةالعلويةالدولةنقراض

أبصرالشعبفعندماعليهايعطفولهذاكانفزةواللهاحولال

الدفاعفىوتصرفهالبذلفىكرمهورأىالوزارةعلىالدينصالح

الديهاصالحوكانحولهوالتفوأحبهبهأمجبالحربفىوقوته
الشعبيجعلبأنأمرهلتوطيديسعىيددفىالوزارةأخذمنذ

فبدأنجاقبخغييريصدمه7ؤأالولثنهحولهريلضفبهشى

سيدهوعارضالشافىاالماممذهبعلىالسنحةالمدارسءيذثى

إذكاناألصسأولمنيهماابماطعلىءالقضاأمسفىالدفينرر

دخولأولعندالفاطميةالخالفةبازالةيدأأنصكبالديننور

اهذمثلعنيخخجقدمامظهراالدينصالحجعهرمجيمثط
الفجافاألنقالبا

بثمرجعا4العلويةالخطبةقفىالديننورإلحاحأنإال

محبذينباألىفىفانقسمماأمحابهفاستشاريعمليهفيفبم

فرأىقصرهفيواحتجبالعاضدضمىأنذلكبعدواتفقومنكر

وقامالمساجمدأحدمنالخطبةقطعنجربممكنةزيرالفرصةالو

فملمالعالباألميرؤيعرفأمجمىرجلالعباصىلخليفةبالخدآل

جميعاءالخطباالدينصالخفأمرالناسجانبمنكارابمجدث

ءشىحدوثبدوناالنقالبوتماففعالعاضدخطبةيقطعواأن

أظطبةءبقافييرغبكانبأنهالدينصالخشقدجماعةأولوقد



وعصرهالدينصالختاريخ7

لردهاالوقوفالىبأحاجةوالالديننورمنخوفاللعاضد

ممةاطفانبالتافنيدجديةالجاعةهذهجمةبهدالإذالزعمهذا
الزيتيقطرمنسلكمابسلوكتقكماعليهوحدهاكانتالسياسية

الفةاعاصوازيختبغدادوالدينحنورالىبشاشأرسلت

الديننورالىالعبايمىالخليفةمفالخلعوأرسلتباسيةاله

العباسفيمنواحدخليفةهالشرقفىوأصبحالديئوصالح

هاشمفيليتالجليلالبيتذلثالىينتهىأحديأزعهال

يستدىأرسلمرضهءأشافىالعاضدأنحدثوقد

ومؤامرةضدعةوظخهايلبىأنالدينصالخلخافالدينالح

نحلصاالعاضدكانأنبعدفيمافعىولكنهالمصرييندةطعلى

الخليفةالشابذلكمنيرىالكانإذذلكعلىفندمطلبهفى

منوقدكانواخالصومساعدةحبمنيرضيهماإاالص

فقدتوفىاألنقالبامنحدثمايعرفلمأنهالعاضدحظحسن

بأذأحمديعلمهولم765ام71اسبتمبرسنةفىمرضهمن

قرنونصفقزينأكثرمفلبثتأنبعدعنهشعتالخالفة

مصرحجوطهفبلأفريقيةثهالفىكانمنذبيتهفى

و6ثارثمينةتحفمنقصرالخليفةفىكانعمافلنممكتوهنا

ولنكتف0الطائمةدالثروهءواألماالعبيدوآالفنفيسةوكتبقيمة



37الدينوصالحنورأئدينينبلوحشة

بلهاضفسهشيئاذلكصمنيرزالمالدينصالحأننقولبأن

نفسهالقصرحتئمعهالذفيءواألمراالجيشلرجالهذهب

وسذاجذالعيشمنخمثونةفىكانحيثمقيمازيرالعظيمالووفي
اناهدحياةمنتقربالحياةمن

الديئوصحالصالديننوربينالوحشلى5

يوجههاكعيرخهمةنناقشقليالنقفأتمضطروننحن

بمصرمكانهبثباتشعرمنذانهوهىالدينصالحالىالمؤرخينمن

اذاومحاربتهعلاصلروجعلوعزمسيدهوبينلينهأثاروحشة

الدليلعندهيكونحتىيتهمأنلالفسانوماكاناألمردعا

الوحشةوإئارةالديننورعلىبالخروجالدينصالخواتهامالقاطع

والعنايةبيالزقضلعليهلهكانوالذىمجلهالذىسيدهوبينلينه

الناسأشدمنيكونأنيسوتهمنعلىيجبخطيراخهاموالتشجيع

ءمقدارىشثمالموزخينتهمنذكرأننوشولهذاقولهفىاحتراسا

تساقالىالتهمهىوهذهالتاريخوداللةالمنطقضوءعلىقؤخها

الدينصالحساريةالفاطهالدولةعلىءالقضأبعد1

حصنلحاصرافرنجاحربفيراغباهـ765م1711سنة

بذلكنورالديئمالكركمنيوممسيرةعلىبفلسطيئبكالشو



وعصرهالدينصالحتاريخ7

وكاننحوهدمشقفسارمنالدينصالحمساعدةفىفرغبالحرب

ممسيرعلمفلماالفونجمنالحصنيأخذأنأوشكقدالدينصالخ

لهيعتذرنورالدينالىوكتبمصرالمورجعيههالديننور

موعشاالعتذارذلكالدفينورليقبفممصعرفىاألمورباختالل

الدينصالحفيثعنهاالمتمردذلكجوإخرمصرالىالمسيرعلى

قائلفقالواستشارهمءاألمراسائرومعهموخالهأبوهوفيهمأهله

وقالالدينصالحأبوأيوبالديننجمفقامنحاربهعليهنمتنع
انجهىويعالديننوريطيعمنأولوأنهيوافقالأنهمعناهتوال

يرسلأنأيوبنصيحةعلىالمجلسوانفضعليهخرخاذا

لهويذعنعفوهويطلبيستميلهالديننورالىالدفيصالخ

ينبغىماكانلهقالبانجهأيوبخاللماثمالخضوويظهر

لهقالثمكاالديننورتيزالشكاألخبارفانصنعتماتصنعأن

السكرقصبمنفصبةأرادولولهالبالدسلمالأننا3فاأال
عليهاحطاربخاه

استقرونورالدينالدفيصالحبينالمفاوضةعلىءبنا2

معاهناكباويحارالكركحصناالننانيقصدأنعلىأخيرااألمر

الدينصالخذهبااكالسنةاوائليةالتاالسنةنماكانت

عنهالحصارورعرجعالديننورءمجىبلغهفلمايوحصرالحصن



الدينوصالخنورالدينبينلوحشة

بأنهالدينلنوريعتذوالهكارىععيالفقيهمصروأرسلالىوعاد

منالبالدفتحغرجيموتأنيخشىوأنهمصرفرضعلىأباهشك

الوصفعنمايجلوالتحفالهدايامنالفقيهخوأرسلأيديهم

يظهرلمونكنهباطناواستوحشاالعتذاربذلكنورالدينجمتنعفم
تأشيئامن

ووغضهـ765ام171سنةبكالشووةغىمابين3

الدينصالحأرسلقد965اماكالشةأوائلفىالكرك

لمهـمتكونلبةالنوليفتحشاهتورانالدولةثهساألكبرأخاه

تلكولكنمصرعنالديننورأجمالهماذااليهلجأونموئالي
تغنئالءمحراالبالدوجدتألنهاتخحلمالحاة

لمارأععحه965اماكيسنةفىالكركوةغشبعد4

يستأذنآخرفأرسلملجأفتحأحبالتغنىبةالنوأنالدينصالح

أخوفذهبنورالدينلهفاذنلرفافغفىيهتنورال

شووضهاوأصلحأحوالهاونغوفتحهااليهاشاهتورانالدينثهس
سنةحمسيننحوبهاينبياأليوأمرواستقام

ءبازأالديئصالحموقفالموزضيئمنيصؤركثيرهكذا

والحقيقةمنيذكروضهاكعيراالتىالحوادثفىانوحقاسيده

وماكاقالعقليقبلهوالانىوفاتبررهالتاويلظننافىتأويلهم



وعصرهالينصالحتاريخ7

أنالىتثميرعهااألدلةأنىأنناشلوالتأويلهمنكذبأنلنا

األدلةفهناكالحقيقةعنالالخيالعنصادرالتأويىذلك

الدينحصامننعلمهماوهناكغيرهذاتأويالتظهرالتىالمادية

كذلككاذالواغاألمرأنينمادوخلقه

تلكءونيذالذينالموزخينأنوهوالنظروقفأمريسهنا

معألفاظهمنخفقاألحيانمنكثيروفىإيرإدهأفىيفقوناألمور
صدرأننظنيجعلناماوهذاواالطناباالمجازفىاختالف

منالمصدرذلكيكونأنليعدوالالجغعنهأخذواحدالقصة

الحاقدينءاألمرامنالديننورهعكانمنجانبأوالشامجانب

الحوادثقلكاكلفنهىغنأماالياروئأمثالالدينخصاتجلى

واالئخاصاألحوالمعاتفاقاكثراأنهنعتقدآخرتفسير

اوعن1711يصنةالشوبككقالدينصالفرجوع1

يذكروضهاالتىالقصةتلكولوالطبيعياأمراكاناماكالسنةالكرك

هناكلماعناألقوالمناليهميعزونهومابأمرانهعاتهابئعن

منحصنانوالكركبكفالشوالدفيصالحعملفىيصتغربما

تغنىالتىالفتوحأكبرمنفتحهماوكانفلسطينفىالحصونأمنع

أخفقتمتكررةومحاوالتعظيمةجهودبعدبعدفيمااالسالمجمها

بقاومونالذفيالمستبسلينلينالمحاوصتجماعةجميهماوكانمرأرا



77الدينوصالخالديننوربيهقلوحشة

الديناصالوكاندمأومالمنبهمايقاوموندوخمهماليكونحتى

دولةلةبمصروازانقالبإحداثمفحارجام1711سنةفى

يفكرونوأنصارأتجاعلمماوكانقرنينمنثابتأصلالبالدفىطا

ذاكإذكانأنهاساوالعليهماكانالاألمروإرجاعالدفاعفى

قليإالمصرقيكأنيأمنوالالسودانيينبثورةدحديث

يسملنالحصنأنرأىبكحصمرالشوعندمام1711شةففى
فيجعلهاالحربفىيشتركقديننورالوأنيطولقدأمدبعدإال

الجهاديحبالذىالرجلكحروححوالىيدانمنينتقلالدائرهواسعة

ؤتالىالحصنذالثفحمرأرجأالرجوعفىفلهحياتهويجعل

أندعادـالذىثاكانالديننوهـمناالقرابيخشىمرولوكانآ

ءإبقااألمرأؤلنؤشأماكانبمعافلسطوغسفىيفثرستدئا

يخافهمنينوبلينهالصليبين

خطراثميالدينصالحفقدكانام371سنةفىوأما2
ءالسواعلىحكدوهصديقهحركاتمنحركةتفوتهالاصكفى

ءمىاليحتىيمتنعأنمتطعلمالكركحصاراكنورالديندعاهفلما
وظلاممابقاهووكانشؤالفىهناكالىفذهبالظنبهسيده

متأخراذلكبعدالديننورأقبلثمشحهرينمدةوحدهالحصارعلى

0المجةذىفى
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ولعلعليهالحصنامتناعذلكءأثناالديناحصلورأى

قدسمالحصناكلناألمرأولمنمعهتركاشلوكانالديننور
علىالديننوريجعثالمجهودفىتساوهناكاألقلاعكلكانأو

أتمعناهكانالديننورفتأخرحينالىالحربوشكءاالكتفا

وأنسيهاوالأطولمدةالىسيستمرممرعنالدينصالخغياب

الدثنورأنيعرفوهوالهمةجديداليزالكانالديئنورجيش

ولعلهويعذرءباللىيأنبعدإالمنهينتهىفلنرباطبدأاصا

الخربيتركأنالدينصالخيستطيعخرولن6الىميدانمنينتقك
يلبكلأنفماش6تخذياذاللثيكونلثالجمانبهأافيهبدأهواذا

أدبفىفأرسلالحذرويوجبهالرجولةتمليهمااألصأولمن

لىرطوأنفذرسولههدايامنأرسلبماخضوعهوأظهرمعتذرا

وهوإضالصهفىأحمديطعنوالصفاتمنعليهماكالتيعرف

علىشيئاوجدفلوديأثحاعارجالوكاتالهكارىعيسىالفقيه

نورالدينالىبذلكيفضىلكانلسيدهالخيانةمنالدينصالح

القأئمواتهغضفىالخلصاللهسبيلفىالمجاهدأنهيعتقدإذكان

الناسقلوبفىنورالدينيكنولمديخاهفىهدارعبادتهفى

جميعاكانواالناسانبلالدينصالحمماكانبأقلءالفقهااالسيما

الناشئالفتىاكيميلونمماكانواواتباعهلهالخضوعالىأمل



97الديئوصللىخالإلننورينالرحشة

قالأنهالدثنورعنمممعولمضيإالكأيذكرلمالفقيهولكن
مرضياجواباإال

الذثروفاليثالأمنجماعةنورالدينصلكانولكق

ءهؤالأنبدوالصرملكصلجهمقدالدينصمالحيرونكانوا

ممافسهمنيةسوءلؤرالديئيظهرواأتاستطاعوامايئمجاوكانوا

رونئخعلرامنهمتقاماطاذلكفيكرنومجدعهعديهيحقدلعله

المغضبةنفريمحهملهمتشابماالدينحصحركات

بعدمالدينصاإحركاتتضيرأننرىبلأبدايبعدوال

واشاعاضهمءهوالوحىمنالدينرءنخاباةفىرغبته

عنرجوعهبعدالديئحصجمعهالذىالمجلسقصةأما

حتىليةالخبالمؤلفاتفىنحممعهاالتىالقححصتمجهفانهاكالشو

أاليخصحهوهوخلؤفىنهالأيوبقالهاالتىاأللفاظلترردأخها

نفسفىلهوبمسدولنورالدينالخضوعإالالعانشيئافيقول

وأنعليهابهلحارمصرمنقصبةالديننورأرادلوأنهرالوقت

وهوويعمويخالمهءبسىيخصحممنليكونريصاطالديننجم
ضلوتهفىذاكإذالبنهفالهماأحداأحمعلوكانالتعمالىمحتاج

البنالدفينجمقالهماموزخيعرفأنالمضحكمنأفايسوإال
نفسهورالدينذلكيعرفوالفاظوة



وعصرهالدينصالحاريخ

فيهوماوءالمجلمذدكسيرأنمايفيدهناكأنعلى

مولفالدينءجهاالقاضىوهوشدادابنفانخياالإالتكنلم

عنشيئايذكرلموحروبهمسيرهفوصاحبهالدينصالحسيرة

نقلولكنهنصيحتهوالالدينصالحيذكروالدولمالمجلسذلك

نفسهالدفيصالححمعتقالحمعتهيقولفيمامصدقوهوالينا

وكانتريةالمصبالدياريقصدنانورالدينأنبلغناكانيقول

ونلقىعصاهونثمقونخالفنكاشفبأنيعثميرونابئأجماعة

أضالفهموحدىكنتقمحدهتحققاذافىددممصافعسكره

ءذلكمنءيثىيقاليجوزأنالوأقول

الظنءوأساالدينصالختغيزعلىالديننورأناذاهىفالحقيقة

وعزآقصدهمايرفوأعمالهحركاتهيوولأنعلىحملألنهبه

إاليظهروالمقاومةينوىصابرالالدينوصحالحإليهالسيرعلى

اإلضالصإاليطنوالاظضوع

والقولبةالنوفغذكرذلكصمنوأبلغ4و3

الدفينورعنملجأتكونأرضفتحبهمقصوداكانذلكبأن

بقايامصرمفجنوبلتطهيرإالتكنلمالحلةتمكأنوالواغ
حتىبالصعيدثائىةبقيةمنهإليهالكانالذىالسوداقالحرس

وبيةاحدودهاأقصىالىالبحرمنلهمطمئنةمصرعهاونت



اييفالمصرورة

لونورالدينالدينصالخيستأذنأنالغريمبفننافتحوآما
بارساللهيأذنادينانورأنالغريبومنالخالفةنيعندهكان

يخونالرجلذلكأنيعتقدحقيقةلوكانهناكالمىالجيععي

منذسأيصلمالديننورظنءسوأنهوهالذىأوافا

وبعدالكركموقعةبعدمنلهتحسمبدأقدانهبلم1711سنة

إالمنمممجلمالظنذلكوادم3711سخةناجملةالسماح

ضهايةالىظلالدينصالحوأنومنافسيهالدينصالحءأعداسعى

ءأبووأماعليهالديننورتغيرعفيشاعبماليتأشالاألمر

يثثماالمزعومالمجلسذلكأمرمنلهيكنفماللهرحمهالديننجم
الدينصالحفيهاكانالتىالمدةءبمصحرأشاماتعندماأنهنعضقدبل

جذيايرااليفكرتفكانم3711سنةمخهاأصكالئداالكركعند

سيدهوبينابئينبظيتءسوحناكأنفى

المصرييفثورة6

ممإأعظمخطرفىطهاحيأتهفييكنلمالدينصالحلعل
751م4711وسنة995م3711سنةفىفيهكاذ

تمكنهافرصةتجدلمولماعداوتهعلىاجتهعتكعيرةعواملفان

فكانهوالممامراتالدسائسالىعمدتالنضالميادينفىعلنامنه
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كانالمنقرضةالخالفةأمحابالعلويةللشيعةموالمصرحزبفى

فكرحوايرضيهممايألوالىالجندمنجماعةالدينصالحصيشفى

الدينصالحيكرهونالذفيالسودانيينالجندمنبقيةوكانحكه

عنددمياطفيهمبالعهرأواوقدالفرنجهاكوكانبمصريزالونال

ايميلونكانواالذينالفداشوناالحماعيليةهناككانوكذلك

مذهبهممثلالدفيمذهبهاعلويةلةدعلىماقبهنالفتك

فاشةقفوتهالوصذرشوقدءذكاصاحبالدينصالحوكان

خافييبئأنيأمنلمولهذابالخطرشذرأمورابالجوأنكفأد

أنقبلاماكالسنةكالمفيعودفرأيناهمصرطويال

مسكاالديننورمعرتاطفىثمزكلينتظرولمفتحهايتم
الجيشامنجزكبيرلبعدسانحةالفرصةأنأعداؤهحسبوقدس

ودبرواهمأصسفأحكوام4711م3711سنةناحربفى
منالدينعالحارتكبهمانجصرأنإاليسعناوالبهالوثوب

والنجدالخطرتوقعهءالوقتذلكفنالتسييرحملةالخطأ
يملكأنفىرغبتهالبعيدإالالقطرذلكالمىالحلةلمكالنفاذمبررا

منرأسهعلأيلةثغرملككاالجنوبمناألحمرالبحرطرف

المقدسةالبالدجمداوقتاذلكفىكانالذىالخطرلمجنعنالمثمال

عظيهةأساطيلحشدفىيفكروناذكانواالمعميحيينناحيةحمن



8صالمصرييفورة

لحسنولكنالنبىوقبرالمجازعلىاالغارةلغرضالبحرذلكفى

بسعئوذلكالمحكةخطتهمشفذأنقبلالمؤامرةبأمر3حظه
فصلبهالمتأمرينءروساعلىفقبضالواعظنجابنعلىالدفيزين

ولكنهبتأنفيأخااراعاقفئبذلكووأفزواحاكهمأنبعد

بعدفيماوسيجدذنبهاخاسفقدالحيةرأسعلىقدقضىاذاكات

سيأفكاالذنبذلكتحطيمفىععوبة

الشاعىافيعمارةالموامرةءرؤدمامنصلبهممنأكبرنو

وكاننافتحالدينصادحأصحىلةالدثهسالىحسنالذىوهو

الدولدثهسحملبأدطثالمإصالسبيلأفىالذىهوبأنهيباحى

عنالجيشمنجؤاكبيرأبعدوبذناحملةعلىاالقدامعلى

منهاالفاطميينفىلعماؤإضعاروكانمصر

عذكفىأقصرتانالمالمةلكفاطمةءأبأهوىفىذلمىياط

والجلصفينعلىالعليهماوابمىالقصرينزرساحةبالته

بمندملوالقرصجمروحمفيمآلتحمتالألهلهماواللهوقل

العقابأنواحفىعظيهةحكةكعادتهالدينصالحأظهروقد

الموامرةفىاشتركمننثأبأناكتؤاإلرالقادةصلبأنبعدفانه

بالقصرمنعليواحتيالصعيدأقاصىالىالمصريينأجنادمن

يتعزضفمجندهمنعليهنافقواالذينوأماينالفاطميساللةمن
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يشكونمابازالةيستهيهمأنوآشباشتراكهم3انهيعلمهمولملهم
ح965سنةرمضاام471سنةأبريلفىعهذلكوحدثمنه

0عليهاوقضىقدكشفتمرةالمؤأنيعلموالمالفرنجولكن

م4711سنةيوليوفىاالسكندريةالىرالبمنجاعواولهذا

الدثصالحجبهةبوذسيفعرأخهميحمبونهـ965سنةالمجةذى

عليهفيجهزونخافمناضونةأحالفهميخرححينعلىنهايصدع

أملواماخابكنول

الدفينوروفاة7

الىأفشهرونصفنجومرةالمؤتلكعلىءالقضابعد

نذكرأنإالنستطيعالواناالعظيمنورالديننىالدينصالح
علىوقفا4حياكأجعلالذىالديننورالبطلذلكجماالمجاب

المظالممنأتواماوأتوالهمليشتبالدعلىرواأئقوممأالدفاع
وقدكانتعنهبالدفاعوملزمالهحاياتمسهيرىضعبفى

وقدكانجهادانسمجهاأنمنبأسالحروبسلسلةحياته

تياروردعظيمةدولةفكوننجاحاكبيرااييهقصدفيمانجاحه

االسالمدولةتطفىفأصبحالصليبييئجابمنضهائياحماالنضصارا

أنعلماناالموصلاكمنابرمصروالشامعلىلهيدسىكاق



58الدينؤرفاة

سبهحاعمهاإقليمصخماألقطااالنظامعلىكانتادولته
لهلرمعالوالمالاهسكراايىيرسلوبالدعوةلهيديئقلمس

الزهدالعايافاألمئاةمنمالخلقهفالدينرنوكانححرب

وكاتتشتدغيرفىالعدالةتعصبغيرفىالتدينمرارةيرءئ

خاثفغيربنفسهيحارببلمراليتأبينالمحاهـمقدمةفنفسهحو

منروحهعلىأدلوالسباالحترينمحصمنيطيعواليصابآن

أنخوفالحربطيدأذناصىنصحتوقدةمصقالهاهـنوردأن

حقودءومنالفآللمينالىهالكإصابتهفىؤكونيصاب

كلاللههووذلكواالسالمدالبحفظمناتيمنانهذالهياقال

وأكبرالدثخصالىسموتهنجأوقعكانكيفندرىوال

أنناقدرالأضالعلىحرأعغوأحزنهاساعقألجاأساعهأنهظننا
ظالفاأنوذلكعظيمخطرمنالدينصمالحجأتهأنلتنايمى
حمدالىيصلاالبدكاناماكالسنةبعدلينهولينهدبحالذى

يحتفضالدفيصالضكانهليدرىومنحياالديننورفيلونيد

واالعتدالالحفاظمنالوقتالمحذلكعايهساربمااألمراخرالى

وتدصجاتهكسرالىحسةبكلالديننورموالهيذكرالدينعادحظل1

مجنزالماأنهعلىاالصالىالعامفىاألظماللطانصاراتبعدأتوالهجمغ
االدلالزامدالبطلقهيقذسوصيدهذكرىلىلم
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الدينصحالححياةمنالعصرالثافىءبد8

الكبرىمةاالسلةالدشكتالديننورماتأنبعد

عشرإحدىالعمرنحومنيجلغصبىوهواسهاجملالصاعالملثالبنه

النقودوضربتالكبهارءاألمرالهوحلفبدمشقمقامهوجعلسنة

البالدفىوكانالشامأطرافمصرالىأولمنجهةصفىباحمه

تلكحوادثفىالقيادةأخذتثاألثعواصموالجزيرةالشامية

اذنصوتأولوكاتوالموصلوحلبثفدموهىاأليام

أنإذالموصلنحومنآساالديننوردولةفىباالضطراب

الصاعالملكعمابنأىالديننورأصحىابنغازىالدينسيف
علأميرانفسهرأعلنالبالدمنيليهبمااالستقاللالىأسرع

العثامالميذهبأنلهيحسنمنائهأصمنحولهوكانالجزيرة

كرةبالجزيقنعأنش6ولكنهماخمنحمأفليسعليهاويستولى

أيدىفىبقيتأدفتبقولأوالصاعالماكأيدىثالشاموبقيت

وتولىعليهالوصايةاسمالصاعالملكعلىاصتولواالذينءاألمرا

الملكعبدينمحدالدينثهسيدفىالواخفىاألمرفكانليتةش

وهوالدايةبنعلىالدينوثهسبدممضقالمقدمبانجاالمشهور

أصابماالفرنجشهدوقدحلبفىوكانالنوريةءاألمراأكبر

مستقلةمصرصارتفانموتهبعدالصدعمننورالدفيدولة



78الدينصالححياةمنالعصرالثافىءد

الصطاعالملكالظاهصفىخاضعاينالالكانالدينصالحأنمولو

غازىالدينسيففىيرةكاوكانتمنابرهعلىباحمهداعيا

يدفىبهاالصالحوالمالثودمشتىالدايةبنالدينتهسيدفىوحلب

علىتنافسجميعاءهؤاللينوكاذالمقدمابنمحدالدينثهس

اذابهيثبأنحذرامترقبااآلخريخظرالىمنهموصيسودأيهم

دمشهتالىبفرسانهيإتحواوأالفرصةالفرنجفانخهزةغصمنهلقىهو

خهماليقاومأنالمقدمابئالدينتهسيستطعولمجماورهاوما

ءاألمراأنمنهزعمالهميذلأناشولكنهيستطيعكانلعلهأو
حربفىمنمثغالرأوهاذامصرفىالدينوصالحبوالموصلت

فيسلبونيدهفىمالىءفيهبطونأنشغالبمافرصحةينهرونالفرنج

شطلعونالقومأيدىفىهوىاذاالدولأمريضمحلوهكذاطعهته

الصغيرةمنفوتقدؤماإاليدكونوالأنوفهممنأبعدالى

ثم4يعدمالعلىالفرنجالمقدمبنالدولةثهسفصاع

الديننورحروبمنذينالمسلمعندكانواممنيطلقهموأسرى

وأهيردصضهتحلبأميىبينشديدشافسبالشامذلكوأعقب

الملكأخذألىذلكوأدىالصاعالملكعلىيستولىأيهماعلى

الموصلصاحبالدينميفمعمفاوضةالمثمحلبالىالصاع

أمراثهسفهمننورالديندولةيخىلكلالشامالىيأقأن
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فارتدتهذلكفىيتدخلأنأبالدينسيفوإكنالمتأفسين

أالشا11ليأقىالدينإلحالدعوةبلغتمصروجهةاالمفاوضة

فيهالدولتهقواعدمصروتثبيتأمرإصالحمنفرخقدوكان

مبيللىخطوةأولبدأوبذلكدمشقنحووسارالدعودفلبئ

ولنميةاالسافىالدولةمناألضمرىءاألنحااحكامأمرفىالتدخل

يددـفىالدولةجميعتوجددونالسبيلذلكفىبهالسيرينتهى

ذلكووقدالديننوريدفىلجهادكاكانتواحدةقؤةفتكون

م6811ا4711سنتئمابين

دريةااللسأماماالقرص9

جديدمنالفونجبسعىمؤذناقدمناالدينكانورموتكان

بالشامفثارواالعظيمالملكذلكمنهمأخذهمايسترقوايمى

يرءعلىووزراوهمالدفينورءأبنأوكاندمشققربالىوذهبوا

اشتركواالذينالفرنجظنوكذاكالعظيممأبمنالفرنجعهد
أنذلكعنديستيعوذأنهمأسلفناالدينكاصالحعلىاإلمرفى

اثاالمنكثيرةسفنلهمفاجتمعقالمةأيهونضربتهميفربوا
ندريةاالسالىوجماعواسفينة282نحوعدضهابلغتوصقلية

0شتانهولكنم4711سنةيوليوفىعليهاوالدباباتالمجانيقونصبوا



98مصرفىالديئلصالحاألهيصتتباب

وزيربهاقيهمماإينالعدةمنالدينصالخبهلقيهممابين

مهمحاباتائدهممصبرواثقعينأهلفقدكانبدمشقالصاعالمطث
المهاجمينأدهشماالشجاعمنريةاالسكندأهلأبدىولهذا

األمريلضثمالحربصبرافذلكفرادهمالعسكرنجداتلمخهموىثم
االخياطفىأباويةاالسثندرالىبجيشفأصثالدينصندحالىا

دبتاجمهماسيرهالمدافعونفعىفلمااطدباكآصحرجيشافأرسل

سفهـنقضطمموغىالفرنجفهزمحساءبالوأبلموعظيمةحماصةيم
ولومجدثاداكأنمىندشولسخاتامافحملتهموفشلتكثير

رعوسعلىالدفيصاريقضىأنقبلثهورأربعةمنجهـوما

ابالداداخلىفىينساك

مصرفىالدفيإلحلىاألمراستتباب01

ودخلهام611اسنةعمهمعمرةمصرأؤلالدينصالحدخل

الىللعاضدوزيرابهاأقامثمم9611صنةأيحخاعمهءة3خرص

ضاضحمستقلملثشبهصارفجهاالوقتذومنم1711سنة

العديدةعرمشاصبلوقااألقطااألسلوبعالالدينفور

لقدبلمجةضيرأوزمجةيحدثأنبغيرموقفصفيمنتصر0

الفاطمىالعاضدينبوالمجاهدالسئىالديننوربيئزيرووهووقف



وعصرهالدينصالخاريخ

األمورسيراويسيرتوازنهيفظأاختيارهوحسنبيماستواستطاع

حتراليهواالخالصتقديرهعلىظلبلالعاضدعليهيحقدفمناعما

منحالأشدفىوهوروشهطلبهمنذلكعلىأدلوليسمات

يخدسايجعلهماسلوكهفىنورالدينيجدلمكذلكوفاتهقبلمرضه

شبهارأمراثهمنالجلةأمامتقديمهعلىوالموافقةأمرهاقرارعلى

ضواظبقانهمعفعالمصرعلىملكااماضداموتبعدأصبح

حميزفىالعامةاالسالميةالدولةأمررفىيشزكبدأوألدينلنور

تامةكانتصياستهانقلنافاذااوخارجمداخلهافىلمصرضبصه

ء4711اخرعامأقىمااذالمبالغةمنءشىذلكفىيكنلمالنجاح

وتدعمهبرئيسهواثقجميئرأسهاعلىفتيةدولةأسقدكانحتئ

االصالحسىأنخيرالدولةاكأمألقحكيمةاقتصاديةسياسة
ادركفقدقيمةالعصورتلكفىالثعبلرأىواذاكانوالتعمير

الفذالقالذهوبلةكالرجالوالوجالفوقهأنالمصرىالعثعب

سبيلفىوسارتمصرأحوالفهدأتمثلهيعهدلمالذىوالمصلح

فيدولةأيامالمجيدعصرهاالستقبالصيعدهاالذىاالطهئنان

بثورةبعدنسمعفالاليكاالسالطهيئمنبعدهمءجاومنأيوب
قامتكثورةأياممنثرأليحعاجالامراعليهاءالقضاإنالعن

الصعيدفىوكانتالدينصالحدؤلةءأعدامنالقليلةالبقيةبها



19مصرفىالدفيلصالحاألمرستتباب

علىيدلءقضاعليهاقفئأنتلبثفمإكربايعرفرجملبقيادة
متيناراسياصارقدالدهـلةأساسأن

داجافىكانكالمصرحصنايجعلأنالدينصحالحينسولم

فصعدحصخهاعنوالةالقاهصورعنيرضولمحصونالشام

أنوفكرفىةالقاهسعكفضءشهرأسواختارأقربإللافى

أشاعذاعزمهفىىأتاالإنقدروالقلعةايهءيبنى

ضقونالكانواذلكعندبينالمحارفانوروحمهالعصرآثارمن

منالشرقوكانوالمسلمونالؤنجذلكفىءصواالضالخفىإال

العصورتلكفىانقاؤعفىإالزوالمنعةاليرىالفارسالىالمثام

المطاالجبلاصيةقلمك0ئنسهاةبالدامصروكانتضطربةا

باضأراغضاذااألجنبىالمغيرعلىيتنعأناستطالضهاعاصعلى

عينيئذأكليظهرأتيملكهامنيستطيعكذلكغالقامص
رأسعليهايقبضأمامهمانلةكبيرةقؤةهناكأنالعاحمةتلكث

يخالفهمنعلماجهايقذفأنويقدرالدولة

دعتنورالدينموتبعداالسالميةالدولةمشاصولكق

يدالمولهذاحمينالىوأمورهامصريزكانالىالدينصحالح

بلةالقاهيوبينلينهاإقامتهعلىمعيالذىوالسور4القلبخل

الدفينوردولةتهددكانتالتىاألخطاريقابلحتىذلكأجل



وعصرهالدينصالصتاريخ9

ههىاقاأصر4بنامنضليلهزوباب



39األولىالشامروب

وفاةبعدالعبوارثأنهشعرألنهليمدهاالئغرةالمفأسرث

األزمةجمعوحوكبيراواجاعليهوأنالديننوراألؤكاالغعيد

الدولةءأعداجهادفىالسابقينعملليتمواحدةقبضةفى
مية3االسنا

األولىالمثامحروب11

برحا4ءشىأشبهابالشااألولىالدينصالرحاةكانت

ذصبوانمالالغاغبمظهريظهرولمحربعدةيعذاآأنهإذزيارد
أستعدادادعتهاالبالدفىووجدالهتوجهتلدعوةإجابة

العظيصةالمصريةاستهدءباالتحادرسرورالوائهتختانضما3ال

75م4711أواخرعامفئفاريسرثيائةصسارفى

والمنإلمسلمينالبالدأمحابمنالحربامجدولمثقدبلزحتى

وعممكرهادمشقأهلاليهخرجطريقهجانبعلىالذينالمسيحييئ

ونصرتهالصاعالملكخدمةفىءجاانماأنهوأعلنبهورحبوا

شاءدمامفكبغيراالنقالبوحدثبدمشقإقلمعةالهوسلمت

انماوانهأمرهإعالنيرددوهووحماهحمصنحوالمثمالألىسار

سيفالديئعمهابنجورعنهنعالصاعالملكنمرةسبيلفىجا

الفرنجءواعتداأضىجهةمنأمرائهواستبدادجهةمنغازى



وعصرهالدينصالحياويخ9ع

بعدماالىحيناحمصقلعةقاومتهوقدثالثةجهةمنبالدهعلى

االقديمصديقهاليهانفمولكقاليهسلمتثمحلبحصار
وكانحملبالمعاوساراحماهقلعةعلىحاكاوكانجورديك

الدينصالخشولىأنمنيفزعونالصاعالملكمعالذينءاألمرا

فقاوموادوضهميدهفىالصاعالملكونيأنمنخوفاحلبعال

ساعدرهحتىعنهللدفاعحلبلأجمةيستثيرالملكوجعلوا

حلبءأمرابذلوقدالدينصالخحربالىوخرجوامستبساين

يزخالدينالخيكنلمأنفسحهمعنالدفاعفىةالوقتذلكفى

أرصولهذالهمموتأوحياةأمراألمرفقدعنمخهممثلها
اليالرنالمساعدةمخهميتوقعودنبمنممتنجدونالصالحالمطثباسم

الفرنجالىفأرسلهاالديئصالحخطرمنيخلصوابأنإالءثىب

طرابلسحاعريمونالكونتكبيرهموكانمساعدضهميطلبون
ملتءأمراأكبرذاكاذوكانريمندالقمصالعربويسميه

مقدممنانالىأرسالكذلك0جالرالجدوينالمجذوملفرنجف

يغتالونفتاكهميرطمالاالحماعيليةالفدائجينالياطنيةطائفة

حةصرمقاومتهشوحلفاوهمهميعجزونقدالذىالخيفاللرجل
منهاموقليئغيرثالثةجهةالىوأرسلوالعثريفالنضالميدأنكأ

غازىالدينسيفكانحيثالموصلوهىساعدة



59األولىالعشامحروب

العثجعافهأهلهادفاحبليقاوالمدينيحاصرالديناخصلفكان

الجنوبمفاليهليأفعليتحزكريمندالقمصكانحينفى

أرسلنفسهالوقتوفىملكهقاعددصراالتصالخطعلهفقط
صاصا

ولكنهمالديئبصالحفوثبىارجالهمنجماعةحماعيليةا1ؤليس

مزأقلقؤتهأنالدينصالحفرأىالهايصألتيقعدروالم

حركهمفخعثىيخوقعهااكانالتىالمقاومةهذهصمقابلة

اعاللىحمحالىوضادحابعناشاطفرفرولهحفىءالف
اا

ضدهصمجزكرأوهعدمابتهلمجاريخاطرواولمعادواولكنهمالفريجم

صظهرهتهددقلعةورائهمتمجعلاللكلفرصةالفاغتنمهووأما
واستولىتقاومالحينذالىكانتالتئحمصفلعةعلىفاصتولى

إمدأدمصرمنجمعأنبعدحلبالىعادابعلبكعلىكذلك

هـاألمرأولنيتهفىيكزلمالذوالحربللنضالالعدةوأعدلجيشه

ومقاومتهمالصاعالملكءأمراأظهرهاالتىالعداوةوقدكانت

يأباهاوسائلانيونونلهمواالحماعيليةبالفرنجفيهااستعانواالتىتلث
ايعالدينصالحيقطعأنفىسبباذلكلقدكانالشرممطالنضال

وقدضلعهـم5711سنةمنذاستقاللهخطبتهفىيعلنوأنالصاعالملث

قومصفوقشرمكانلهوأصبحسلطاناولقبهاالباسىاظايفةعليه

يىظالدينشفجنودوجدتقدمكاحلبالىعادفلمااالفعلية



وعصعرهالدينصالحتاريخ9

الدينصالحمنالخوفعليهتغلبقداألميرذلكألنوصلتهد

يساعدأنرأىالعثامأمورفىالتدخليريدالحذراكانأنفبعد

خطراويصبحيقوىالدينصالحملكيدعالحتىالصاعالملك

عندالموصلجنودالدينصالحفقابلالجزيرةفىاستقاللهعلى

األمرااشتدحتىمحاصرهاحلبالىعادثمفهزمهمحماهقرونأ

يدهفىماالجاشينمنصيبقىأنعلىالصلحفىففاوضوهجهامنعكلى

حماهممرالىمنهتداالدينصالحمططاصبحوجمهذالبالدمن

وممنأطهمنءأمراأقطاعهاعلىفولىالجديدةدولتهمجظموجعل
جهميثق

يدعلىنقضهوكالتطوياليدملمالجانبالينبينالصلحيرأنغ

وكانحلبالىعامبعدعادإذالموصلصاحبغازىالدينصيف

الماضىالحامفىمعهأبرمهاالتىالمعاهدهالىمطمئناالدينصالخ

أعداوهفعسلومنهةغصتلكمصروكانتالىجنودهفأرسل

ذكرالنصرالماضىولعلتبهاطئواحظهلحسنولكنهمينتهزوهاأن

عننشأالذىالتباطوذلكسببهوالدينصالحأحمزهالذى

الجنودلجعزمناكافياالدينصالخفوجدالحذرفىأعداثهصبالغة

جيشءدقاوكانالممميرالسربعجهودبعدواالحةأعداثهالىالسيرحد

اسمكانوهناكالسلطانتلعندصلبقربالدينسيف



79لىاألالشامروب

داعيينسببينبقوادهمالدينسيفجنودثاقةوعدمالدينصالح

الىخوففىعائداالدينسيفبوهسمصافبغيراالخهزامالم

الدينح3اصوتالدثعضأخيهتحتجيشهتاركاالموصل

مةتمثلالمجاورهالحصونالىنوثهوبعثحلبالىالمنهزمين

أذقيستحادثاعزازحصارفىلهوحدثافقحيازواعض

بهالوثوباادأخرىةمضادالاعياياالصكةاأنوذلكلذكر

المغفرولوالسكينرأسهفىوضربهاليهوصلأحدحمأنحما
الضربنمنعهيقدرعلىراولكنهبيدثالديئصالحفأسكلقتله

عليهاذكانفيهتؤشلمضينةضرباتعنتمهفىيضربهفكان

ويضربهفبضتهمنالتخلصيحاوكالفاتكواشرجميهالكزاغند

إثثاثمأنحرعليهفهجمالفتاكذلكفقتلماأمرائهبعضأدكهحتئ
علىبقىذلكحولكنهمجيبةنجاةالدينصاألحونجادونهفقتال

وسطمعزولةحلبفأصبحتفتحهاازحتىاعشآلحصارقلص

مرةالصلحفىففاوضواموقفهمضعفجمهامنورأىأمالبهه

شعهدهماومعافتصارهمعالدينصالحأنالعجيبومنىاض

العهدونقفحهملهالكيدفىالنذالةالياخجائهمافىاثهأعلىدناعةمن

عليهمتلىيولممفاوضتهمفبلأنهالعجيبمفنقولمعه

التاصاماازإعضعفلهموشلحلبلهمشكبلثرطالفى



وعصرهالدينصالحتارض9

القلعةقلكمنهفطلبتاليهأخرجوهاوكانوانورالدينلسيدهصغيرة

ذاتهداياوأضافذلىالىفأجماجهافتحهاءأثنافىيهلككادالتى

علىام671سنةاخريوليهفىالجيعتفقواأيهالذكرىمراعاةقيمة
هداليخقضمنعلىوأحدةيدايكونواأن

عديهمماكانءثىبينبئلعلهبغيرتعليقالتصرفهذاولنزك

ءالوفابقلةيتهههمنعلىبليغاردافيهللصأوالدينصالح

الديفسالموقف21

محودالديننورأسغأمام

االفممانهكادومتىعيبلهيذكرأنالعيمالرصليضيرال
قدقائليقولأنيضيردفليسالدينحصالأمروهكذاكامافى

رجاليععدمافكعيراخلقياالنقصذلكولوكاننقصبهكالت

ولكقاألضالقتأباهاوسائلالىالسيفرجالسماوالالدول

حهزرأسهمتساهالكأنماالتاريخعليهافيمرالعمليةالحاصةتبررها

يطتمنرأىالشىذلكولكئامعءاألشيامستسلمالطبيعة

ءالوفابقلةويتهمهالديننورأسبرأمامموقفهفىالدينصالحعلى

أتعلىفيهاشكالداللةتدلعهاالوقاخفاناشىوالمجود

سبيلهفىالديخامنيخسرشيئاأنيوشدائماالدفيكانصالح



99الدينصالحوقف

ءشىسبيلفىالفضائلمجطونممنهووماكانوالقلباألخالق

االدينصالخسارلقمدحقااألعينفىيكبرطاوأوكانءاألشيان

جنوداوحاربذيثبعدوقفثمدمشقعلماواستولىالشامالى

يقولوهكذالديننوربناعيلابالصاعالملمكجضوداحمها

صضحىالدنيافىطرجلالدينح3اصلقدكانالقائليئبعض

فضلعليهلهلمجتفىذمةمنيرممأنلمجبكانبماأجملهامن

بيةوالترالعمة

اعاالصالحالملكاستوكيريدونءهوالمااذاكانندرىلسنا

االيممذلكرقيةفيستعمللمجمودأجمهمءاألمرااحمهعلىوخافسر
أصبحتأنالتافسذلكءورامنوكانفغصالىالنفوذف

بعدالفرنجأعداخهاالىسفلىيداتمدمحطمةواهنةاالسالميةالدولة

الدينصالحوقدكانالديننورأيامارادضهاعليهمتملىكانتأن
مجعلهماكانهانصصمنوشهدالعظيمةالدولةكتلاقامةفىشريكا

المتنافسينءاألمرارأىثمالخذالنمنالجديدالموقفمرارهيدرك

عظيمالالديننوروماكانوزناهولهايقيمالءأشياعلىيتهافتونوهم
ولهذاصنعواماشحهدلوأنهليهاستولواوانجهليرضعماعن

وخبمارضىهولوخطأألحشيخطئكانالديئصالحأنىش

محطمااألرضاكجهوىأنمنالمجيدالصرحلمغيدايحركولم



وعصرالدينصالختاريخ01

قلبهعليهأمالدـمااتجعأنهاالسالمدولحظحسنمنوكان

يحسثههوماداماصلوانبمنجاتبهايخهههتههةيخشولمالعظيم

المصلحةالقمداكفىتيتهوخالصءصاماشرفنفسهمن

المالسفرةاس

أ275م6711سنةمنذأقبلينالشصالحأنقلنااذا

هـ775م1811سنةالىسنينستنحوأدامسا3فزةعلى

يخلاآأنهإذالمدتتلكطولمجاربلمأنههذامعنىفليس

ىدـعموقدكانصلاليداذدخلمذحربمنياتهمنمط

الحفركىداخلفىوثورانااضطرابوعمرحستمز0عمصكفاح

طيجةنفسههووقدكانجمالخاراحالمافىوثورانبواضطر

فزةكاصتالفزةحمذهأنفعنئإذاوعظيمحدالىاالضطرابذالمث
هذهفىىيظفانهيةاالساللبالدعالقاتهالىصصرفمسافى

علىدولتهيقيمأنيريدالذىالداخلىالمصلحبمظهرالستالسنين
يترددفكانأونواالتاالروةقؤهالحقيقيةالقوةمنثاتجةقواعد

حاجاتهاتقتضيهمابحسبهصرأمرمنيصلحصروالشامءبين

يكوذأنحمهلالىاقليمفايمنعتحصينايحصخهاأنلويحافىالزراعية

قويةموحدةحكومةتستلزمطبيعتهاأنينسولميرينلمغطعهة



101السالمترة

فيهاالذيناألقطاعءأمراوجعلفيهااألقطاعمففقللالمركز

يقيموجعلالمربهزيةالحكومةجمانبالىتصرفواللهماستقاللال
المستقوالمدنيهةمستلزماتمنوأمثالهاوالمستشفياتالمدارسفيها

موقعهايقتضيه0بحسبالشامبالدأمرمنيصلحكانحينعلى

القوكأوبينبينهالنضالوميداناألسالماآلجالقطرذلكاذكاذ

الحربيةالصفةعليهتغلبأنلهالطبيعىمنفكانالمغيرةالمسبحية

اليطمعزعامتهتحتمستقاينأشاهوجعلهمألمرائهددباكفأقطع

يعطيهمحتىمعهويظلماالحربالىيتبعوهأنأكزمنفمنهم

يدارىاألحوالمنكشيرئوكاندهمبااكنفيعودالدستور
لكثرفتحاشياراغبالينيخفعوابأنمتهمويقنعءاألمراءهؤال

النضالهموضرالحروبكثرةجرأخهمقدقوموهممعهماالحتكاك
باللينةشوكتهموالبالهيننضالهميكنفمالمستمر

جيرانهجعلقددولتهإصالحالىالدينصالحفانصرولعل

ظروفلعلأواالسالميةالدولةوطأةنجفةيشعرونالمسيحيين

آالشافىالمسيحةتعزينالىقىىبهاجديددحركةووجودباأورو

السببينصلعلأوالدفينورحطمهاالتىالصليبينقؤةوتجديد

البالدمنيليهمماعلىويغيرواحايبيوناإكزأأنعلىمعاعمال

تجدولهذاالماضيةالسنينمدةفىمنهمأخذتالتىاالصالمية
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تامسالهفىيكنلمالستتالسنوهذهفىالدينصالحأت

هويكنولمالمسيحيينمعكانتخاضحهاالتىالحروبأكزوإكن
مدافعاأغلبهافىكانبلبهاادئاا

بعضرءهيننفالفىلدخلوحينحينينبكانأنهعلى

قنعوإماعليهأقطاعهءأمرامنأميرلخروجإماالمسالينءإلألمرا
بهتعهدواجبءأداعنجمار

محاولتهم6711سنةصلحبعدالسلطانلهاهتمعملأولكان

3عقالمموكانعليهفتاكيهمءلتكرراعتدااالبهاعيليةعلىءالقضا
غناحمكديزضهاعسكرهبوناليهافذهبتمصيأكبرهابالشام

0ضالهبشفاعةعنهمورجعالمقدارصهذاواكتى

الفرنجمعمواقعهسدسلةمنحلقةأؤلبدأتذلكوبعد

حروابتدأالدينصالحولكنمجاالالطرفينبينالحربوكان

ءااالفنراذلكالرماآلوكانعندهـكالهم711كسنةعظيمأضيزام
يعبرجيشهماكانعندالنظامفىوشاخاالحزاسفىنقصلتيجة

منوكانرهموأسرغأهلهمنجماعةالواقعةتلكئفتلوقدنهرا
القديمصديقهالهكارىعيسىالمحاربالفقيهعليهاألسرىأعض

تولىماعندعليهءاألمراخوجمنعفىيدكبرىلهكاتالذى
ألفبستيههالسلطانافتداهوقدشإلبهوهعمهموتبعدالوزارة
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ذكرهاأنهحتىنفسهفىأشكبيرذاتلمةالركسرةوكانتديخاز

فيهقالخطابفىتورانشاهالدولةثهسأليخه

السمرالمثقفةمناقدنيتوبيننايخطرالخطىوكزلمثفي

أنجاناومامردـغيرالمالكعلىأشرفنالقدرأيضاريقول

نهطصبيريدهألمرإالالله

وكانحماهالىفسارواالمسيحيينالرملةواقعةأطمعتوقد

حظولكنركأالحالالدينشحهابالدينصالحخاكصاحبها

وساروابعةأأيامبعدوفانهزسعداأقلالمرةهذدـكانفرنجاال

الصاالملكدولةفاخاةلىدرهىحلببقربصارمقلعةالى

بهبفايهفوحمصعلىوأغارواأضذهاكذلكعلىيقدروافم
أيديهماليهوصحلتما

اجصلحاوطةمؤممربعدكماكدقدظالدينصالحنج

وكأنتاشاماالىعادبلجمهامعثهيطكولمالهزيمةتلكأفسدتما

حلببينيسيرونكانواالصليبيينألنالمناسبالوقتفىعودته

الىومنذعودتهقرننصفمنذمنهمتعهدلمجرأةفىودمشق

دمشقفربمرةهمءأعدافهزمواالمسلمينفةرجمتالشام
حصناكذلكبعدالدينوسارصالخ475م8711منة

إشهوهناكناألحزعاضةواحمهدمشقبقرببؤهالفرنجكان
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وأسركئيىرنجالغاافيامهش75هم9711سنةكبرىموقعة

اقبلفرقةرئيسالداويهءامقدمعلالصليبيينأبطالمف

جوويوإحناقديسالفرقةرئيسيةاالسبتارومتهدمألالمعأو

ابرعنةأنصليبالبعوثشاقطعإااألربعةصحلحيةاراتاالمءالئابعد1

تلثإنثنامنترنئاثبعدضولكنالمسدييئضذالمحاربالجيعثىالمداداالمالى

الذىبالنقحالميحيونوضعراأللداالحربأبطالمناألؤلالجلفعباالسارات

كأىكاتالدينفىاعادالعاشرصكةالقرنمذأوروبافىوكانمصافوعلىصرأ

علىهبانواااثؤاظالديبةئفوالطوااألديرةباثاالمسيحيةالفمااعادةالى

عىالثلمنكانصاةلجيئاالحرولبالىالهمةانصرفتفياةوافضيلةارححدمباثتئ

منفرثاخشافالدبلرصمنوأكثرمالمتحمسينمنقاثضاكرينأدباألورو
وكاتلالينالتصارافحائلثنووالنسكالزحدفضائلبينيرنمحاربيهأرححبان

الربملمجمميوالمعدحرأوفرسانادطبطائافةهاأكائفنىركةاطتلكنتيجة

طاثنمخمأقاتجثحايمانصيدنامعبدوموالمعبدأواقبلالىينسبونوالداوية

ويذحبرناألسبتاريهالعريمويسيوحناسالقذياوفرقةالمحبتاليهاةطانثم

فرقهاوكاتصابميوظزيراالىوفممبؤتجارايطاليونبخادـممتسممىالى

اسطهعلهاأطلقبنائهفىتقيمهاأصأؤلفى

لثاميحييناهـعنالمفاععلىالعامليمأكمنالطائفتينحتينرحبانوكان

باالفضليعرفونوالمليبجينلجيناالفقرىالعمودهمكانوااذتقريباقرتمذد

كاتالتىالعداوةرنمبذأنفسهمالمسلونأقروقدوالممجاعةوالزهدواالصنثتامة
مانبينابين
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فتححتىالنصرذلكبعدالدينصالحزالماطبريهصاحب

ذلكومنذباألرضوألحقمههودصاألحزانمخاضةالحصن

الديئصالحوأخذاالسالميةالدولةجانبالىجماذاهـااتهرالحيئ

الديخهعساألميربالحرهصذدـفىاجيدهوكاتالهجواخطة

مقدركبرىأظهربطا3وكاتشاحنثاهأخيهت13فرخثاه

م9711شةاألحانتاضةيعةم8711سنةقدمثموتعةفى

يهوىجعلححناكنربعلبكأميىاعاتالديئصالوقدجعله

منوكانم1881سنةالكركمخلالفرنجد3بامنجاوردعلى

شايونأدرجنالدارناطنىإاصاحبهاالفرحصوأست

غدراوأكثرهمأقساهممنشاكاالفرنجءأمراائخمنوهو

منخالصغيىالحروبهذهءأشافالدينصارحنبم

الصاالملكأننذكرأنيجبوامحنيئالمسلىجيرانهمعالمتاعب

جهمالحقاأنالىعهدهماعلىبقيافاكأغازىالدثوسيف

أملهالالذىانضالامنخوفاأمبالعهدبرذلكأكاذءوسوا

م6711سنةصلحبعدجوارهمايذملمالدينصالحفانفيهنخصارال

جموالطأرسالنقلجوهوقونيهصاحبمعنضالهأكبروكان

يتثنىأنفىالحكةأنقليلبعدرأىأرسالنقلجأننقولأننجا

العظيمجارهقؤةأمام
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بمصرالدينصالخأعمال41

حه275775م1811م6711سنةوين

يرىماعندوحيئينحبينمصالميزددالدينصالحكان

فرصسةينتهزوكانيليهاوماالشامفىالحربأعمالمنضاليةوره

فقدجمهاجديرةهىالتىالمدنيةفيهايقيملكلالبالدتلكفىجوده

وطبيعةفىوتهبحملمدنجةيقياالذىاألقليممصرهىأنيحسكان
بصححارىحىالخارالعالمعنمنعؤلالخصبالوادىذلكفان0موقعه

علىمملأليعطبيعيةالشمالمنوحدودهوالغربالشمرقمنكنفه

دولةمنهتكوذأنبدفالاآلزمنةتلكفئسيماالاخراعاالمغير

تسييرحكدنتهايسيرمنوجدتاذاعظيمةهـلةدتكونأت9

عظمةأنالمتوقدوذكانهالعافبةبعينهالدينصالحأدركوقدخبير

امالماأراضىاصلحمنأنهاعلىدالةآيةالماضىفىالبالدلكة

منإفامتهاالىيصلونيهففيهاالحمأهلفعىلولمحدنية

واالستقرارطمئفانعدوالالحربولكنالصحيحةقواعدها

رأىولهذاالتامةالطمأنينةجؤمنفىإالشبتالوالمديخة

الظروفبهماتسمحبقدرباالضطرالقطرشرورذلكمجنبأن

عمأنبعدالفرنجإغارةمنثمالالبالدلتحصينوسعهمافىكفعمل



ةالزفىرج
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أنرأىثمكهثراتكلفهمحربهأنعليهأإغارهلهمسبقتحمن
فجيايرالتفكللهقلبالتىالئلعةءببناالداضللتحصينالئقالوقت

الجهاحهـبطكواذاالعدويقيهاالعاحمةحولرصءوبنا

بعدأنم6711صنةالشاممنعودهبعدالقلعةءبانجدأف

أالثافضازىالدينوسيفالصاعالملكمعالصلحمنانتهى

يشطعاآثنهواتقدمكااعييةأالببلدضهبمنفرعأنوبعد

أخرىذصدعتهانتلبثفىارباطألنحياتهفىءالبناكاإتمام

بعدءالدماارضوخوضاوادعةااألعمالنيدهفىماتركالى

وفاتهالىذثبعدالقتالميدانفىوسيظلم1811لدنة

ألدينءصالقلعةمماةبالقادصكاحصاالتىاجةالحااقامةاوليست

منبعدهءجاامنمدةفىثيريمءبرشىالتجثءعليهادخلبعينهافقد

القلعةمننجاؤدـتموالذىذلكبعدماليكادولةمنثمأوالأسرته

الصخرفىحفرالذئناالحلزبزوهوهيكلهاالدينصادخجاةفى

ةوالقاهصالقلعةبينالسوركذلكمترأتسعيئنحرعمقالى

ساشوأماالوزيرباببهالذىالمكانفىالشرقىالجبلحافةلىح

ثالثيننحوبعدأخيهابنالكاملالملكمدةفىإاليتمفمالقلعة
ءالصحراحافةعلىاخرسوراالدبنصالحأقاموقدوفاتهمنصنة

كانالعملذلكولكنالغربمنةللقاهيتحصينابابليزةلغرية11
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الدينصسالحقلحةفىباب
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ثلوالسورليسالقلعةءوبنام1811سنةعامبعدمتأخرةمدةفى

الجالىبدرجددهالذىالسورمئلوالالقديمةالقاهصرسوءبنا

افطعلىالغالبفىكانتةالقاهصمباففانالفاطمييندولةفى

الشرقيةالرومانيةلةوالدإقسطنطينيامباتعنمنقولةالبوزنطى

وليممثهالفرنيافطعالفكانتالدفيصالحقلعةمباقوأما

فهوعصفيهاوحاربالشامفىالدفيحصنشأفقدبغريبذلك

ولعلهنفسهأقرلمجالىافذلكفكاحصونهمقىالفرنجدفاعأساليب
ءبنافىعمالهيجعلوكانالبوزنطىافطمنمرضهأوفىكانكذلك

بهحروقىيأسرمكانالذينالمسيحييناألسرىمنجماعاتالقلعة

علىمقصررايكنلماالصالحاكالدينصالخنظرلكق

يكونهأنبداللةالدعظمةأساسأنيرىكانأنهبلالتحصين

بهالعنايةالمتفانصرفالثعب

كانأنهولونيةويىسالمرجلبطبعهالدينصالخولقدكان

بحماضطرولكنهوأمثالهكالمأمونكلنالعصوراغيرتلكفىملكا

السمأعمالنجدولذلكوالنضالللكفاححياتهيجعلأنعصره
العظيمةحروبهجمانبالىقليلة

ويحظمالنيلجسورىويقوالقديمةالترعيطهركانفبيما
الكاتبدوالطالفاضلالقاضىمثلأفاضلرجالبمساعدةشاالفر



البوزنطىالشكلعلىةهسرالقاصفىبابورة
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يكتلمالتعليمجديدافنظامافأدضلاألدبيدالوجهـةينعىالكان
المداركنظامحووذلكبمصرهوجوداقبلمن

الحكةدارمثلبركمداركثمصرفىقبلمرلقدكان

بتعليمخاصينكاناوالئافاألوفكنوعمروجامعواألزص
الدعوةحبغةبثمصبوغاجهماعليمأافكانطنيةواليالشيعةرأهـ

تنههالصحغيرذمدرسةالواففكانعمروجاخوأماالفاطمية

المداركىنظامبادخالالدينصالحبدأولهذاإلعامالخعليمبغرض
صارمنذذلكوبدأفءسامنلكلبالعمؤتايسمحالنىالحاصة

هذهـفىيدءذلكبعدزالوماالفاطمىالماضدممروزيراقى

االمامقرافةناهـةجصهـدتحاهصاءاأصفىثاكثيرصاحتئالمدارس

األزهىعظمةلعلحمالالفىالسالحممصوق11الجنوبفىالشافعى

يكتلمكنوأالوقتذلكمنذافىإشدألمللعممدرسةبصفته

ناشئاكانذلكولعلالدينصالحبايحمحمىماالمدارستلفى

عليهأطلقماالهأصنقليالالنعرفإفالالمتواضعخلقهمن

قصدانفسهايمم

التعليمأدضلالدبصالخأننقولأننسمطغالأضاعلى
اتعاجمافانالعصرلروحمناإنكاراذلكإالكانوالحديثبالمعنى

يكتهـلمفيهاويعملونياخالحيعرفونكيفالناستعليمأىالديخوى
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يدرسلبرماكانأفانطالوذلكفىالمدارسمنالقصد

التعليموأمابعةهـاثاهبالملىعلىالعثريعةأوالقانونهوفيها

يكنفمالماديةبالحيادالمتعلقةالعمفروعمنذلكوغيرالثمحنا
أنفحمهمالصناضةأحملالىمتروكاكانبلالمدارستلكفشأنذا

طريقهبالهارسةالصغارويتعلىجهخطتهاعلىتسيرهطائافص

الصناعةفىسبقوهمالذينحارال

صوكاننفسهالجيشداخلففكاذبىالحراقعايموأها
نهبمالمنفىنبغهافئاألفراديتحلهماواستصالتهشعلقما

الذينكرادواألكاألكمنجماهماألقلعكأهـمكاالجيععاثرجاد

الصغيرفيدخلطائفتهممقصوراالعليمفكانءاألمراخدمةف

ذلئهأثظويتعلماألعمالأنواععلىيخقلببهاالءواالالخدمة
برىكزيادةاألمرزادأقالىهذأواشرلمجنديةيؤهلهمايجاتد

عصرندكاالليمفالجيشصارماعندالسبيلهذافى

بيهةاأليوالدولةوصدرالديئصالح

صالجهةهذهمنناقصاالعصركانذلكفىالتعليمأنقلناواذا
ذاكاذالعالمفىمماكانقسناهاذاناقصاعنأنهذلكمعنىفليس

فلكفيكانتاالسالميةالدولةألنذلكغيركان2الوافاذ

الموروثزوالمديخةوالصناعةالعمذاتالمستنيرةالدولةهىالعصر
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السابقةااليصالميةلالدمدنياتمنالماضيةالقرونعن

أشعةألولعينيهيغمتحناشئاكرالالالغربىالعالمكانحينفى
الضئيهالنور

مصرفىيمعأشالدينصمالحأدخلهالذىحصالوكان
فاومتمحصنةلةدذلكبعدبقيتممرأنوذلكخاصبؤح

عندبقإلالذلكبعداالسالىالعالمصدمتالتىيفةالالهجيت

بكزلهذامصرواحخفظتالخربالجارفالسيلالتتارذلكوم

الحياةمستوىيخطفماالسالىالقانونودراسةاألدلىالعممن
هبطالذىى0المعتاكمصرخاصةوفىعامةالشرقفىاألدبية

الشرخإفبلباأوروفىالمظلمةصرروالصههـسطىانالقرهفىأليه

أصواتهماتعلودالبا3أهلمفكثيريحفظهالناكأمامعاليا

منذلكفقللالقانونوصضرقكطبالناليعبثمنعلىباالحتجاج

القرونفاالسالمىالعالمايىىههالذىاالستبدادأيامالحالسوء
الشعبأنالسرفهوهذودعلعلرالثالثالقرنتدتالتى

بعيداكانااللكطين6ساأيامفىالمصرىألثعبأنمجدربالمالحظةمما1

منوهمائهموأعالجندأيدىفىاألصكلوكانالسالدفىماطبأعصاالهتمامعن
المصرىالثعبوكانالقوقازجبالأونانالتركفيالىمنمجبونالذينالهاليك

أألرزاقاوكاتالهيأقرزقهداممابثىبأيعالوتجارتهوزراعتهعناعاتهفى30شا
المحنأوقاتفىاألإماوسعةرضافياليهتأقىالدولةالمةفىالحمومرجهعلا
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ارفأوشبهالعبزديةدركاكيخطلمالمصرىيهاوالىاالسافى

حفظةمقفقدكانجهاككصحرفىباأوروشعبفيهكانالذى

علهبميجب0ويعدثمالقانونأحكامالناكلىءينشحرمنصرعال

لالتحتهماماطاأماعالجاالقانونمناريرومنلمقوما
االستهانةالىوباطفوضىأوتجرفهمابيإألضافىأحكامهما

كرامتهمنبكثيرمحتفظادائماالشعبكانولمحذابالحريات

القرنبعدأتتالتئالعصورمظاالعننممهعهماوأماوحقوقه

أكثروكانتالثخصيةماليةأآمظاأكثرهالترفعثثالثا

الىلرلتنازعغاوكاصئئليافيمائذتمالحكتةعاتوكأأالواخضاض

امجةالحروساأشعىبةرورالمضالعصتلكملفىإناللفاشتااخفاأليعحقرة

واثكالآماماعنبعددـفىالئعىوكانالخدصتوفنخعذلاالتسوةتمككاول
مالهمفالمالىالألصاكطكثلىتؤذىكانتاألموالالىءكااطحاجةأناالة

مهروساارمنعصعلىأصبعراالنينالعالصاعةالىوضكواهألمهيماكرالعبن

الطبقةبيناجعدإدازدباءسواحدمملىءاوالحكاالعبعندداديننفموفموكانالوصفحير

العلمايرددماالثمعبشكوىيهوااذاطيناصااوكانهـمةالمحوالطبقةالحاكة

يدينكانوممااألحوالأكزفىالثاكوىأسابوازالةاالجابةا1يخصعهماال

االكوىكاشالمينرجالوممالعلمادانعلىتجهكاتأنهاالمطالبظنهفؤةلنى

مرأحدصىالقانونأوالثرعاالسالىالدأنواطالدالكذلكشتفص يساىصمصا

كانوألالقانونحفظةأنهذامعزكانالثحبحماةكانوأالدثرجالأنفلنافاذا

محترماكاننونالقاأنهذافعنىمحترماكانالدينأنقلناواذاالئبحماة

أالجماساالنحطاطمصرمنحفظفىأشأكبرلهاكانبعةاكالقانونمدراسة

اقرونتلكفىالمفللعصرهافىسنهتقرياأوكاتالدى



وعصرهالدينماعحتاريخ611

تماممنعزلونءوهوالوالجنودءاألمراعلىواقعةالشخصيةالمظالم

ببعضبعضهميوقعوقءاألمرافقدكانالشعبعنإالنعزالا

ذلكولكناالنظاخويرتبوننضالهمءأسافىالقانونويخزقون
ياتلمحرحماةرأسهمعلىءالعلماكانالذيناألهالىالىيتعدكثيرالم

تغيرأناكمعراستقاللمدةطولاألهذاواشر0الشخظئة

لماالعثمانييناألقىاكفتحبعدالحال

والجزيرةبالشامروباطاستئناف51

ميا4اراالصحالحلمأععلىيبئأنالدينصالحيشطعلم
ويقبضالسدجمةالعهليةلجشةالهيتركأندعتهالظروففانم
اعيمالكلسبقاقاالفترةمدةففانهأخرىةصالسيفصملما

الثاقغازىالدينيفالموصلصاحبتوفىالسابقةافقرةافى

الدينعضأخوهبعدهوتولىام671سنةصلحفىالممثترصينإحد

ذلكتوليةأنالدولةقوادرأىيرصصصبىولدإاللهيكنلمإذ

الفرصحةتلكالدينصالحينتهزأنمنخوفاخطرذاتالصغير

0دولتهالىوالموصلالجزيرةبالدفيفم

االسضكوىوثالطيناالىامالاقبامعنعدةقصصاإساابنيذكر1

أكزفىالعالمجبهماعلىالحكامولشوعنصديدةلغةقىونحوهاالضران
ألوقاتا



711والجزيرةبالشامالحروبستئناف

حلبتسمأذوأومئا1811سنةأيضاالصاعالملكماتثم
هكناألحتىالموصلصاحبنفسهالدينعشعمهابنالى

زنالدثعمادليتكانوهكذاأخذهاتصالدينح

أجلومنالديئ3خصاألىملكهيذهبأنالخشيةصنحشى

إئارةفىونيجخءاألمرامنمعهومنالدينعكانالخشيةحهذدـ

اهـالىواعنهملهبميضرخالحتىالقوى3صمنايخامأماالمصاعب
اوجاذلكنفصعاحهانطوتمايغثموالمأخهمعلصلك

حممجثبدعمأنهالظنأغلباممنعنهصثتوالوفاخهم
ترحهمنيألشىكانانهبلرائهومنأفايثتونبأنياقنهفقدكان

قرهفالحابمذدكلهيخضعبأنسمحاكايحكهاالتىالبالدفى
أتءحؤازحاولوقدأماشيئاعلتهساممتينقصوالحكهعلى

فقدعليهالفرنجأعدائهشضوتحرأمامهالمتامحببانارديخونوه

ناحيةيأمنأنبعدإالآمنالعهلهالتفزخيستطيعلنأنهرأى
موتبعدتداابكاهذلكوعلىوالجزيرةلبقبلمنالعثمال

ثنماليةالدولتهحدودعندالفاصلةالضربةيضرببأنالماللصاع

بيفنشأخالفاألنلهمساعدةالظروفوقدكات

تئهآاقتصعلىالثاقزنكلالدينعمادهأخيوبينالدينعى

حلبتكونأنعلىأخيرااألمرلينهماواستقرالعثماليةلدولة



وعصرهالدينصالحتاريخ11

مصالعالدأمامجمهذاكالتوالدينلعزوالجزيةوالموصلالدينلعماد

بيلهفىتقفموحدةدولةبدلمشسمتانقوتان

875م2811مايويصمةفىةاقاهىامنالدينصالمرخ

اناكوجهادهحربهفىالشامفىبقىفقدبهاعهددـآخرذلكوكان

اتفقهحادثوداعهءأئناحدثوقدء985ام391سنةمات

بايةوكانليمميرالجيشخاينتظروداعلمجلسفىفانهكانصدقه

يودعالحاضعرينكأنهمنرأسهفأخرجأوالدهلبعضعلمالحاضرين
المشهورالبيتوقالتالساط

ارعىكمنتالعثبعدابخدارعسضيممنخخ

الفألطذلكصدقوقدالمجامسوتنكدمنهالدينفتطيرصالح

ماتحترةالقاهسالىذلكبعدالدينصإلحيعدفم

بالدعلىصحغيرةباغاراتوبدأالشامالىالدينصالخذهب

المصرىاألسطولبمساعدةقصيراحصارابيروتوحاصعرالفرنج

يلشهلمغيرأنهحروبهفىبايعتذقؤةذلكعندأصبحالذى
حربوهواألولضهغيالىقصدبليالطوالمناوشاتهذهفى

الدينعضءأمرامنجماعةوساعدهم2811سنةفعبرالفراتاصلزيرة

أوبحربهحرببغيرالبالدمنكثيراقالكمنتمكنولهذاالموصلى

ليفرجوادمشقجمهاجمواأنالفرنجالىأوعسقدعزالدفيوكانيسيرة



911والحزبالشامالحروبستئناف

وحصرالمرصلحربهعلىفبقىتغلبتالدينصالحصالبةأنإالعنه

منهاأقلبالدالمويذهبحصارهايرخجعلتهالمديخةماعةأنعلى
وأصبحتبالدالجزيرةأغلبرلهبذلحوسنجارضلكهاعثلمنا

علىمنهماصاكجمهبطأنيشطيعوصارحلبشمعزولةالموصل

شأهمثلءاألمرامنجميرانهمساعدةالديئعشفاقسحمده

عنهفتافرقكخيرايجدهلمذلكوايمنمسمأميروهوالألرمن
قليلبعدحلفاوه

الشاموثمالالجزريةدابا3اتملكعلىالدينصالخواشز

القولكاسبقفيهااشصارهوكانوعينتابحالدولآمدسثل

ائهاصكتءااالنضهاكءاألمرالباألحوالطأظبفىسهافى

الدينعىجانبوقىكالمنصور

الشاموثمالالجزيرةءأمراعلىاالشصاراتهذهءأشامرفى

تحرزاألحمروالحراألبيهضالبحزفىالمصريةاألساطيلكانت

م2811منةالدينعشءحلفاالفرنجعلىةالباهصالنخصارات01

رأسعلىاةإأعندالمصرىبحرىالالقائدلؤلؤالديناشصرحسام

منجماعةعلىالمجازثهالفىءالجوزاساحلعندصمالعقبةضيج

الكركصاحبشاتجوندىرجنالدأرناطالبرنسأرسلهمالفرنج

اسرىمنجماعةلولوأخذوقدالحجانينالذاهببالمسلمينيوفعوأ



وعحرهالذينصالتاريخ21

قاسياجواباذلكفكانبهالينحرواممنىالتوأرسلهمالفرنج

المصرىاألسطولاوكانالمسلمينبالمجاجالفتكارناطمحاوا4على

وكاقسواحلهمنقربواهماذابالفرنجبصيتراألبيضبالبحر

المسيحيونهاضطرحتىويننمرإسرسفخهمعلىيخقضماكثيرا

اا881سنةتنخىسنواتأربعلمدةالدفيصالحءدهدنةعق11
هـ485سنة

حلبلكبأخيرالدينصافىحاشصاراتتؤجتوقد

أنعلىصاحجهافالثالزنكلالدينعمادمنأضذهام3811سنة

حدودهـعلى6مناحأصبذلكوالجزيرةبالدبعضسدايعطيه
اصلزيرةد3بابغيعلىكاطالضعيفالدينعمادوصارالشمالية

الدفيعماددباوأصبحمتأراداذافتحهاعاييعمهلبالدوهئ

الدينعزالشجاعالقوفيراألموبيئينهاالصطدامامنمانعا

صلالمهصاصب

القالحساشأخذفىبةصعوذلكبعدالدينصالحيجدلم

ااألمسأمحابهامنيقنعوكانحارممثلالشأممنالعثمالية

ثرطبأيدجمهممافعلىإقرارهمعليويصالحهمبالخضوعالمسلمين

الىدعاهماذامعهوعسكرهمهميكونواوأنلهمأقطاعايكونأن
الجهاد



121الموصلمعالنفحالاخر

الموصلحعالنضالآصمر61

مصراكويرتهذهبدولهليقنعالدينصروكانهل

راالمنبدالأوكاقاألركانثابتملكأساسليضع
يالطونقفألتنجاحاجمةالالمزةثايهألىالحربعال

دولةرارثالدينصالحكانفقدسؤال11هذاعندهترددين

وماكاذالفرنجمعجهادهعلىاالسترارلمجعليهوكانالديننور

الينوالمسالماوادعاالعصروينتحىروحعلىيخرجيقدرأن

ثائىتهتخصررايكوذماأشدعلىوالغربالشرقبينلالفا

دولتهعنالدفاثالىالضطرالحربعنوقعدذلكاستطاعأنهولو

قامواالمسلميئالمجوفىبهدوءشعروااذاكانواالفرنجألنقليلبعد

عظيمةمسيحيةدولةتكويهفوهوالقدحمحلمهمتحقيقالم

أنعلىمركاالدينأصلفكاناألدقاالعثرقءأحشافى

الذىللنضاليستعدأنبدالأنهالئافبةبعينهرأىولهذامحارب

خطوةإالذلكبعدالدينصالخأماميجقولمحياتهقصدجعله

فيقدريرةوالجزاللشاماألسالميةالدولةسيدصيصبححتىواحدة

التىالفربةفيضرجهمالصليبيينعلماالعظيهةالقؤةبخلكىيهوأن

المميحيينيجسأنينسلمأنهعلىالمدةتمكطوللهاشعدعن

الفارسذوفيهالكركحصنجممهموضعو6خروكانحينيين



وعصرهالدينصالختاريخ21

أخذهـعنجمؤهفعصصرهاطكانأنهعلىارناطالشجاع

معاشتبكاذاأنهموقنالوكانالموصلجانبمنخوفهمع

أحديفارقفالموتأوحيأةنضالالنضالكاتيحييناهـ

يبدأأنآشولهذامخهياواحدبموتاألخراالعنقالجاشبين

أعدائهمحالهائلالخفالبابياجأنقبلجمانيفىالتىالبرةبعاكج

بفهمافيهوقحنىالموصلميدانالىذهبوهكذاالمسيحيين

حصارلتلكبينكإل285ء85ام6811م5811لمنة

الجزيرهءأمران8جماكةوكاناجهااصدةثمعنهافروانالمديظ

اليهأرصلام581سنةمرهأولالموصلمنقربافلهـونهحمييص

معهموأرسلءاألمرامنجماعةيدعلىالطحيطبالدينعز

منوغيرطالدينحصمصسيدمحودالديننورعمهوابنةوالدته

الدينحأنيعتقدودتالناكىصكانوهناكالنبجالتءالنسا

رقةمنعنهمعروفاكانلماالوفودهذهـطاببأنبدال

اليتإجاللهمنعهورامعثولمأكاذءاورامعايموالالخيق

قليهاليهيوحيهبمايعمللمالمرههذهولكنهنورالدينسيدد

هالعوااعتبارفيهيدخلأاليجبدولةأمراألمررأىبل

وارتكبكاتوهكذاءالرجابرفضعليهفأشاروااعأمصحفي

واآلخرخلقىأحدهاخطافيالوفودهذهطلببرفضالديئصلالح



21سالموصلمعالنضالخر

صعلىفانهالسياسةأهليعنىالالخلقىالخطأواذاكانسياسى

ىيرالمدفقيكادالالذىالدينصالححياةيدرسمنيعنىحال

أنهعلىثحهامةوالالمروعةفىنقصأوقسوةمنظقهفىحشالئة

رورأىابهتحيكانتالتىالظروفاعتبرنالوالخطأيغفرلهقد

تدبيرهفىيدخلأاليجبالدولةأمرأنلهأكدلراالذينأمرانه

رفضأنهفذلكالسياسئالخطأوأماالحفاظأوالرحمةضعف

يطلبماوكثيراخصمهمجالالمعرفةمتمالفغيرعاووحالصلح

لصأورباطويالتمنيخلصرحتىقوىوهوالصلحالخصم

موضعالناسأمامخصمهيضعلكلالسالمبحبيتظاصالخصم
لقىفقدحالصوعلىالعالمعطفسبفيكالظالمالمعتدى

فعسأنهرأيهحسنعلىويدلناسريعاالغلطةتلكءجزالدينحص

الخاشنةسبيلبسلوكعليهأشاروامنيلومفعادقليلبعدخطأه

الكبيرمساعدهالفاضلالقاضىمثلفعلهوقبحالمهمنلومونخل

معهالناسهمماستنهاضفىذلكبسلوكهالديئعضنجحوقدبمصر
ولهذامستبسلينجنودهمعوحاربواالموصلأهلعامةفساعده

قضاهامدةعنهاوانصرفالمدينأضذعالالدينصالحيقدرلم

صاحبهاموتبعدأمرهافسدالتىاالسالميةاألرمنبالدئ

وأقروحصونهابالدهااكبرميافارقينعلفاسنتولىأرمنشاه



وعصرهالدينعالختاريخأأ

فتحاصعادتهحسبعلىلهتجعايكونواأنبثرطعليهااأمراع

وشقدتحصارهاعلىفاشرالموصلالىرجعثماسالهيابلدا

يكونأنعلىأخيرافقبلبالصلحالدينصوبينلينالرسل

علههالمويالكتببالدهبرمنالعلىلهويخطبلهتاباالدينعي

وهكذا0الجزيرةبىردمنبالرخهرءماوراصعنلهوينلالعمكة

الذىالدينعشالشجاعوجارهالدينصالحبيئأضبرااألمراستقر

فاوضهاءأثأفىحدثوقدزنكلالدينعمادليتالمجدالبيتيمثل

أشرفىحتهماضعسالدينصالحأنوذلكتذكرأنتستحقحادثة

أقطاعلهوكانتمنهقريباشيركوهبنمحدعمهابنوكانالهيركءلى

المئهتملثالىاسبيلايمهدوجعلحمصالىفساروالرحبةحمص

فمالخبرفوعسعوفىالدينصالخولكنالدينصالخماتلو
فيهاكثيراشربللةأشلىءشيركوهابنماتحتهماغيرقايليمض

منايهادسالدينصالخأنءالعموألسنةوتقولاظرمن

القصةهذهفىيظهرونالمؤرخينأنوالحقأدمهيوهولسمباقتله
كهذلكيقولمنعلىوالعهدةدائمافيقولوناالحزاسمنكثيرا

عنفعسواليتفقالعملهذامثلأتونشاعصألنهم

فقداالساعاتعنوالتغاضىالدنيافىالزهدمنالدينصالخ

عنهعفافدرعليهنفسهرأىاذاالغدرثمعدوهمنيعرفكان



521عالموصلخرالنضال

اعناعتهماضىعنويتغاضىعدوهالىيحسنلقدعنبليحرجمهولم

هخبرعضعنهحصعألنهعمهابئليسمالرجملهذامثلنجفهل

اضرأموالعليهالخروجفىيفكرولمماتلوالبالديملكأنعلى

نارثوز

أقطاعهمنعمهابنيجردأنيخشىالدينصالخكانوهل

يطيعهالدولةرأسعلىكاتانهعقابهعلىالعزمعندهبوصع

منفاكانءالسواوالعممكرعلىالبالدأهلويحبهجميعاأمراؤ

مذامستحقاه3رلوبةعقوبأيةعمهابنيعاقبأنعاحهالعسي

مرتأأفراثبينأوأمرائهينثورةإثارةمنخماكمانولق

الغدرهذاثلبأكبرثورةيثيرأنيخشىأماكانعمهبابهنأو2او

شيىكوهبنمحداقطاعأثتالدينصالحأنعلىاظيانةوتلك

لمأالسماألبيمقأنحدبلغتداألمرواوعنالصغيرالنجه
حفرةفىمرهعلنااالبئذلكقالوقدابنهفىحقهيركان

ميراثهمنءكماعلىءباالستياليتهمهأنهيفيدقوالالدينصالح

وأموالهوخيلهآالتهأكزللدولةأضذقدعنالديئصالحألنة

لملأيهقتلفىشريكالدينصالحأنفىشكهناكولوعفة
تذهبالظنونانعلنابذلكيتهمهأنحةالصرتلكولهكرددكان

المههالرجملموتاتفقوقدبالكط2العادةفيبعيداالخطأفى
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شيئااألمرفىالناسيظنأنالطبيىمنانهنجأةجنايتجمحد

خفيةأسرأرعصرالعصرذلكوقدكانسيهاوالراألسرمف

ثيرة

بابنيتعكفيماخياليةيةرومحضلناتلوحالقصةهذهأقعلى

هـذوردفقدالحوادثبينخلطاهناكلولهشيركوهبنعدعمه

أنهوذلكبمصروكانالدينصإلخأخابهنالدينفئصتلهاش

عزمهعلىتدلحركاتالدينتقمنجرىالدينصالخمرضثخد

األمربلغهعوئفلماالسلطانماتاذابالمالثاالستبدادفى

الجندفىمطاعاوكالتالهكارىعيسىالفقيهصديقهاليهفأرسل

الىالوقتنفسفىمصروأرسلمفالدينتقباخراجوأمره

وعىبمأوالالديننقىفعحماالشاماكالحضورالىيدعوهالدينتقى

عدلواكنهملكهاقدقوشقرمملوكهوكانبرقةالىاصلروججملى

حماهوأفطعهالدينصالخاليهفأحسفالشامالىوذهبأخيرا

همنشرمماءشىعلىيعاقبهولموأرمينيابالشاهغيرهاوبالداكثيرة

0مماكانشيئايظهرلهالمأنهيل

أيكونالعصيانوحاولخالفمنمعسلوكههذافاذاكان

اليةعملهيتعدولميشقلأننوىمنمعقاتالغدارا
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األعظمدابيهط71
عامضعى

للةدالنوحدأالدأمالدلصالاجمكلدانت جعوحرومكحخا

شرقاوالموصللزيرةاوبافىالثاألراإالفىالىباضبرقة

باألمئليسوذلكبسلطانهواعزافهلهالخليفةتفضيلعدافذا
يريدكاشالوالرجلذلكلنفحسغنعذلكفىوقدكانالقليل

الحارسنظرةالدولةتلكالىينظركاتواممنهونعمةملكا

المثهأنويرىأجرهمقدارإالمخهايرزأالحراصتهفىماالى

باألمانةشحورهويمتمنفسهتقتفئبماديهعليهواجبحهـواغا

الدينصالحولوكاذمزمتاعيدهفىبماتخعماافاسأقلولهذاكا

مصرفىعظيمةمدفيةألنشأفيهوجمدالعصرالذىذلكغيرفى

استطاعبماالسلمىالتقدميعوقماولتنكبوصاضيهماوالشام

يحبمنيرىأنيكرهركاناالدخوضاليحبفقدكان

منلطلبصغارأوالدهبعضأنذلكفىيذكروهاالدماسفك

فقالىذلكفيلهفقيلوزجرهيرضفمليقتلهسىائيبعضمرة
ميزبعدالوهوءالدماعفكعلىيفرىأنالولدعلىيخعثىانه

وغيرهالقتليشلزمالذىالمقامبيئ



وعمرهالدينصالصتاريخ21

يقضىأناكاضطروقدمنهالبدشراعندهالحربوكانت

تقضىالعمركانتروحألنوذكءودماحروبفىرهأكزص

ءورامنأتواالصليبيينفانعمرهطولمحاربايكونأنعليه

المقدكبيتفتحالىالطفرلةجماسةشبيهةحماسةتذفعهمالبحار

دولةينتكوفىاألولىصدمتهمنجحتوقداالسالمعلىءهـالقضا

فوقأساسحهااذكانالصحيحبالمعنىدولةتكنلمولكنهاصسيحية

بيهأتأقجماعاتعمادهبلالبالدفىشعبعلماغيررأسالسطح
الحاسةولكنالدينمتحصحىمنالبحارءورامنوحينحيئ

والمشاغلءو6رامشاغلعصرولكلشدتهابعدالنارتخبوتخبوكا

عشرالثافالقرنطولعلىتفحمحلالموجةبدأتلخغيرولهذاءواآلرا

علهأغاربالدأهلأنفسهميرونالمسلمونكانذلكءألحاوفى

يقدسهكاهميقدسونهلجتسلبيريدوناباألغسمنقومط
أماميمتهمهشتذكرمنالمسلمينةعضوثارتاباألغسأولئك

تعودواالذبوهممكانةوأدفىمديخةأقليروخهمكانوقوم
وغيرمسيحييئمنسواهمعلىينتصرواأنالماضىتاريخهمفى

هذهعلىاليزالالدفيعصرصالحوكانمماقفهمأكثرفىمسيحيين

مثلهمحتوماعلىفكان0لجهاداالمالدينونورزندفعحتالتىالعقيدة

جديداضصاراازرحيعالىأقامهاالتىاالسالميةيقودالدولةإن
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أكزجهادهفىالدينالنتصارصالحمالئماالوقتوكان

صدميحاوليراصغأميراكانزطبمفانسبقهمنمدةفىمماكان

وهمالمسيحيينيحاربالديننوروكانعنفوانافىالمسيحيينقوة
األولالنصففىعاجمهاوزادواقؤخهممنبمئيرمحتفظينينالونال

يةالداووهماالرهبانالفرلمانفرقتىكؤنواأنعشرالثاقالقرنمن

القديىأوالهمبتاليينفرقةيةاألسبتاروالجلاأوالمعبدفرقة

ثحاعةربينطالىأكزمنينالفرتهاتنفرسانوكانيوحنا

وبصفىالوطةشديدى01لهذاكاللدينوحماسةالحربفى

المسديف

عثركانالثافأواخرالقرنفىالدينصالحعصرأقفلما

قرننعحفضكوالمسالينءرباطولطماضيكهـقدحعيونالمسي

بالمثامالصليبيينالمدادالبحارءورامنيأقمنوعنيدأوين

القديممشلالجديديكنلماأللعلىأومنهميفقدمنيرضال

الحمداخلفىالفساددبقدذلكعلىزيادةوودربةنجدة

علىهدالهتقادمآخراذاملثأىمعلالمقدسليتكملوأصبح
الملكتبقيةوكانتاضواألغصالدسائعيتنازعهبخوهمن

والأالىأخبادوينفىمحصورةاألخيرةالدينصالخأيامقى

ضعيفاامللىاءبدامصابااألولوكاتاثااظاسوبلدوين



وعصرهالدين3حصاتارخ3

مثلهاكثيرااالريخيعمهدلمأميدفىالثاقوكانشيئايشطيعال
ءهوألأجدروكاناوححايةاعلىءاألمراوتشاحندناعةوالغلظة

بعدأنهإالطرابلسصاحبريمونوأثحعهمءاألمرا

بلدوينأمالملكةأحبتهرجملبعدهؤولىعزلمدةوصايه

لوسنيانلجمىوهوالعربعندحمهوالخاسى

قتلتهأمهانويقالماتأنبلدوينالطفليلبثرلم

فانجديداشكليخذالتنافسررأالوقتذاللثومن

قالاذأحاهحتىحقيقةوأدنئهماظاهسالناسأجملمنكان
منوكانكاإلهاأكونأنأجمدرقفأملكاهذااذاكانمرة

يمونركرأكبرهمعليهيحقدونبالشامءااألميبمارأنالطبي
يلوحولهذاالخيانةالىحتىكثيرءشىاكيدقعوالحقدالطرابلسى

المسيحييئاضهزامفىيدلهوكاتالمسلمينإصلبدأريمونأنلنا

شاتيوندىأرنولدأورنجالدارناطكاتريمونجانبالى

كانولكنهينالمسيحيفرسانأأشخمنرجلوحوالكركصاحب
ينألمسلصساعدتريمونخيانةفاذاكانتغداراراهتهةهـاغس

ساعداقدوتهؤرةأرناطغدرقاتمصرالنصبيلبخوطئة
المعتدىفؤةالحقوقديماكانجانبهالىقاطجعالاذالدينصالح

حينبعدولوعليه
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النيراتداتقال81

جطينإمرقعة

لهودانتدولتهثاغلممنفرعقدالدينصالحاذاكان

يديهبينالهائلةالقوةتلكصخمعجميعاميةاألسااراتاالهـ

مغهأتوأالذىالبحرءورأفيرميهمالصيبيينجهاليقذفواسعد
أنيريدونبهيرقاقعككانوااؤخرىاالناحيةفىايبيالينالصفان

وجودهمجهددجانبههماكعالالذىالخيفءالبناذلكيتؤضوا

الىالداهمطىاظيدفحهمأمراخهممنجماعةوكاتأشامبا
ارناطءيئاءحمؤتوكأنالنضالفىطاتةاوااالستبسال

اليكصاحب

تحرقونهواالسبتاريةالداويةفرسانكانارناطجمانبوات

صدعالعنيفةتهمجهجيستيعونلعلهمكنالمسلهءأقاالىضوقا

ءالسوأعلىوالمسيحيونونالمسلصبذلكفكانالدينصالحدولة

العخدىجزمنبيههاماوكانمتشابهةجماسةللوثوبمتحافزين

ءشىصفيلتهملهيهاعليندرةشرطتظرأولالملتهبةدةبالمالمملح

امامهـسنةالىأجلهاكانالتىم4811سنةهدنةأنولنذص

م7811سنةفئقائمةالاالكأكات
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جنودهفقدكانتالمسلمينبعداوةعهدحديثارناطتالنلم

تلتمساألحمراالبحرفىتمميروأساطلهوالتاجرالحاجعلىتهوى

إالتصيدهفىيجدلمأنهرأيخالولكااالسإلميةممةالفر

صدنةوكأنقاطحنابأودةكةيفذىتكليصادالها

الدينح3اصوكانصعرقهاألىخهزرهفدفعهبهطالتم4811سنة

لهاستعدالذىاددـبجليبدأمنهالغدرذلكإاليختظرال

المالمنكثيرءوشىاطانالىانجةفيهاأنقيلقافلةسارت

خهالذىالعهدمنواثقةيرخائفةءبقلعتهتخازالقوافلوكانت

وأسروقتلمخهاوغنمالقافلةتلكاكارناطفأهوىالسلطانبينو

يرضهولممشروضةثارثورةالدينصالحالىبرذلكحكفلما

بهظفرلوبيدهيقتلأناسلطانافنذرينبنىارناطكاكان

تنهثلنالتىربناراطأشعلترهالعثهىالحادثةتلكوكانت

علىبعدهاغفقالدينصالحأعالمكانتصنواتستبعداالإ

الساحلعكلىبالدبضعةإالالشامبالدوجمغالقدس

وجعلام781سنةبمرفئالجيوشجمعالدينصالحأرسل
أولوكاندولتهأطرافمنالجؤدفأنتهدمشقلماالهالقيادةمركز

ومنعشقامهوالفىبقيادتهالكركالىاأحدجعليناشبعوثه
القادمالمصرىالعسكرسبيفىوالوقوفابماطمهاجمةمناارناط
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عنواالسبتاريةالداويةغليلكلعكااآلخرالىوأرسلاليه

البعثينهذينمنضهغصزفىنجحوقدالحركمساعدة

لساعدةأشاعحذايتضكلمريمونأنبالذكريجدرومماتامانجاحا

الدينصالحأمامكانالصيففىىالاالالجيشتكاملفلما

والثانيةفاصاةمعركةفىالصليبيينأماميقفأناألولىخطتان

معركةبغيروسبىوخهبمتكررةإغاراتمنالقديمةالخطةيخابعأدظ

أخيراالقاصهالفربةيضربثمأوالأعداعهيضعفحمافاصاة

شدةاخحيارهاالىدفعهبرماأعولعلاألولىاظطةفضلولكنه

نعموالاالنسانبحمتجرىاألمورالانلرةمسقالفقدحماصته

الجدبعدإالالجعهذانفرقأنينبشوالأعمارنامنقدرالبافي
كهباصلهاد

اآلصحربعرمنعشرالساحالجعةيومفىبريةطالىساروهكذا

لغزواتهتحيىوكانم7811صةيوايه4الموافقهـ385سنة

ىتلواواالدعواتفيهتكثروقتفىبهحرولتقعالجعةأيام

الجوحأن3ماعندبهاضوسارالىظهرهءوراطبريةخلفثم
ولكن0الغربجهةمنطبريةجبلعندلهووقفتجماتالطيبية

علىيحزضحهمأنفأرادمواقفهمفىوتحمحوالهيبرزوالمالمحليبيين

وكانومجرقويغنمفهافيخربطبريةالىجمهبطنجعللقانه
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فيخرجلمساعدتهاالصلييىالجيشيخفرأننالمديمهاجمةمنقصده

ذلكفىنجحوقدمموحميدانفىالدينصمالحفيلقاهأماكنهمن

ينالىصالحفعادطبريةمدةلنتحزكواالصايدينفانتامانجاحا

حهارجاإإمنأمامهماوأفنىءالماعلىجميشهوجعلعخهامسرعا

علىوايقدشلمالمسيحيونأقبلفلماالصيفقيظالوقتوكان

دوضهمافااصهارجافىيجدواولميئاءوراالذىءالمالبلوخ

يستطيعوولموالحزالعطشمنالجهدشدةعلىيحاربونفكانواءما

اضصاراهذافكانالمسلمالينجيمشمنخوفاحيثكانواالىالرجوع

نجوفىنفسوعكواحدةضربةيضربأنقبلالدينلصالح

بينماوتهليلتكبيرفىالياةافباتواءالالتابالنصرقبلووثقواالمسلمين

صويوففجيشهنظامتجايرذراطالذالمدزبفائدهمعن
الغدفىلمحصافاستعدادامكانهاقىجماعة

ذلكعفهمءالمابلوخالتالمىيومافىالمسيحيونوحاول

وجعلمقصدأدركإذذلكمنالدينصالحفنعمطفهمما
الخرلرجمنأحديمكنولمتاماحصاراحصعمحتىيدورجهم

خروجهموكانقليلةجماعهفىريمونالقمصإالالداشةتمكمن

أنهوذلكالدينصالحأخابندبرهامكيدةالحصارةدامن

حتىلهمفأفسحالمستميتقتالوجنودهريمونقتالأنرأى
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لبثتماثمنصرذلكيحسبونوهمظرجراالداشةمنأصمرجهم
كأكغيرأمامهريمونلىبهفمالتأمتأنذلكبعداراطداش

الصاجبيعنصفوفوضعفتجملةالحربشوالذدابالميدان

بينالمحارعددفىالنقصبذلك

احتالالمحصورينأنغيرطةفىءاالحينذلكهنذوبدأت

عظيماءبالوأبلماملكهمخبهوتحصنوانتالعندحط

وآضمرينحبينعايهميمرونونالمسلوكانأنفمعهمشالدفاعفى
البواألاألسرىمنتحلوالتلعنمنحدرةالجنودفتعود

السلطانوكانالصلبوتصليبماغنمودبينمنوكانكثيراضيثا

وافكاةالمحاربينقبالىوشاتحماسةمننفسهفىمايبعث

ومثلواالقدامالمثجاعةأعمالمنبالعجاثيأتونعينحهتحت

سيدهرؤيةعندالحاسةأخذتهسهمالصغارمنواحداأنذلك

الفرنجلىءمنكرةحملةلحملحدالرجولةليلغلمصبىوحووقائالدـ

المسلمونه6رفلماوقتلوهعليهتكاشواحتىفيهمفأوغوحدهوهو

جيشفصدمواثورةوثاروالقتلهالحفيظةأخذخهمذلكيفعل

هوتحيناامنيفةاتجالافىاشراروبعدعتهزعضصدمةالنرنج

وكانالفرصانمنفيمنواستأسرثالثةبعدكراتالملكخيمة

السرورمنبئوللهشكراومجدوجندهالدينلصالحالنصرتاما



وعصرهالديئصالختارض31

والبرنسالملكالموقعةهذهفىالكثيريناألسرىبينوكان

ارناط

فاذاقحلهناكيظناللكرخهمااألسرىيرىمنوكان

كهأسرىهناكيكنلمأنهحسبالقتلىرأى

وجد01بعدمشلجاءمااليهوقدمالملكالدينصالحأكرموقد

ارناطللبرنسفضلةوأعطىالملكفشربوالدةخالعطشجهدمن

باذقءالماربيلمهذاانهذلكعندالدينصالحفقال

ءشىيعادالالملكإكرامهوكانعقابهمنيصرامنالمأنهيريد
لهفقالالغادرارناطوهونالنبرتلكأثارالذىزيرنقريعهإال

ودينهلمحمدارناطسبعلىرداذلكوكانلمحمدكهأشصرهأنا

ارجملألولكنبليغانحراذلكفكاناالسالمعليهضعسصمفيماسبق

منعليهوتممكتفهلحلجمهاوضربهافجأةالدينصالحفسلأبى
بعدوهظفرهواذانذرهأنسبقالذىبذرهأوفىحضروبذلك

خوفاشتدوقدالعهدنقضمنقدملمااعقابيدهيقتلهأن

قائالجمأشهوسكنالدينصالحفأمنهاضطرابهوعظمذلكعندالملك
تجاوزحدهفانههذاوأماالملوكيقتلواأنالملوكعادةتجرلم

صاحبريموتوأماارناطالىبذلكيريثجرىمانجرى

مىطرابلالىصورثمالىالموقعةمناضهزامهبعدعادفقدطرابلس

قالئلأيامصدماتحيث
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حطينانتصاربعدوحااتوالى91

اقدكافتح

الدينصالحيبقلميوميئدامتالتىحطيئموقعةلىب

لهسلمتوهناكالثالثإليومفىطبريةالىهبطبلمكانهفى

األسرىمنعليهمءاالبقايريدبمنيبعثكانذلكءأثناوفىالقلعة

علىضديدةيدهوكانتجمهمالفتكيريدبمنيفتكودمشقالى

نوالماكاوذلكيةواالسبتاريةالداولألارهبانالفرسانطوائف

حماسةتدعمهابثمدةالمسيحرنسبيلفىنفوسممنلونيبن

يالطوالدينصالحيليثولمعقيدخهمفىقوىوايمانعظيمة

قليالإالأمامهايبقفمعكانحوالغرباكماربلطبريةعند

الىالدينصالحيسبقحطينانتصاركانوهكذاسلمتحمتئ

مزمممايومماالمقاومةعلىيةقووهىفواحدةيواحدةفتعمالمدن

مفلرجلعكافىللداويةماصأعطىالدينصالحأنالنظر

وذلكمحاربافقيهااذبهنبينالمحارفرسماناقةطرعلىكاناد4أص

عظيهةعكاغنائموكانتالقديمصديقهالهكارىعيسىالفقيه

شيئامنهايرزألمنفسهالسلطانأولوالدينصالحجنودأفادت
0دائماانتصاراتهفىيغنمهماكانفىدأبه
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المسلمونفأخذالعاحلءبازأالنصرتياراندععكاأخذوبعد
الجيوشفلولواجتمعتبيروتبعدماالىالفامنمدخهامنكثيرا

تحصنواوهناكصورالمثاجميعالساحليةالحصونوجندالصليبية

وأقمزيمةاسلجرفهمأنبعدليةمرةأقدأمهمعلىووقفوا

المركيشأالعربيسهيهمنبقيادةالبحرءورامنأمداداليهم

الدفاععلىعزمهمذلكقوىمنتفراتدىكنرادوهو

ءالميبييزةءاصأخذعلىالنيةعقدقدالدينصالحوكان

الواحلعلىلهالنصرغفقيةألورأىأنفبعدالمقدسلجت

بدأتالتىصورمدينةغيرمقاومةبالصيوشهنتفتحالثغورورأى
بيمتبينماكانوأخذصفلسطينقلبالىساروتخهزتحصن

البحعررجالعلىوأوقفالداويةحصونمنوالساحالالمقدكط

الساحلالىالفرتجاتمانيمنعلالأسطولرأسعلمافئادهبمارمن

المعروفلؤلوالدينحسامحوالبحرىالقائدوذلكالقدسقبالة

الحصارألقىالبحرمنالناحيةهذهأمنافلهالسقيبةتويمبالشجاعة

المديخةاليهيسلمواأنعلىانصلحاأعلىضوعسالعاحمةعلى

ألخذفاستعذذلكأبواولكخهمرصضهاينأرضايضهمتعونظير

حتىجهاجمهاضعفنقطةأسوارهافىيلخهسوجعلعنوةالمدين

اضعفانقطةوكانت0أيامخسةفيهقضىدقيقلحصبعدوجدها



931حطيناضصاردالفتوحوألى

صحهيونكنيسةببابالمعروفعندالمكانالالععجهةاخعارهاالتى

كأفثاشةعللدفاوالحاسةبهيرةالمقدسليتفيالجوعوكانت

أنهقبلسريعاالمديألخذقؤةمنمعهبمااالستحدادالدينصحالح

وقبلحطينوقعةمنذعليهتوالتالتىالفرباتمنكدوهيفيق

لرماةونظمالمنجنيقاتفنصبالبحرءورامنمتوقعامداديألىأن
يظهرونوكانواثغراتفيهاوناتبوأاألسوارالىجنودهفوصلت

أنفسهمالمحصورينبسالةغالءشىاليعادلهماأةالبسامنومهمفى

وكانمستبسلهـينيقاتلونخيلهمعلىيومصجونفياذكانوا

أولفىيحاربوناالقدامفىءسواوالفرنجكنلىاهـجيشىلىءاألمرا

مقتلوكانسنابمثلهمالحاسةالناسفىويعثونالصفوف

صدىلهايترددالجندنفوسفىثورةالىدائمايدعوءاألمرااأحمد

أكثريدملمالتصادمذلكأنيرمحالحربلهيباشتدادفىقوى

جاةالفىلهمأملالأنرونالمحصوورأىواحدأسبوعمف
أوالتفتالتسليمشردرطفىيفاوضونهالدينصالحالىةارسلو

فعلوهمانظيربالفرنجأجفعلعرالمدينبغيرأخذضىكللنانهوقال

ضادولكنهقرننحومنذالقدسعلىاستولواأنيومبالمسلمين

التسليمشروطعلىواتفقطويلينوردبعدأخذبالححلحفرضى

وخسةالرجلعندنانيرعشزضريالمسيجونيدخأنبرهاوأع



وعصرهالدفيصالحتاريخ41

يومايئبمأرمدةفىذلكأدىفنالطفلعنواثنينالمرأةعن

لليونانحمحأنهعلىمملوكاصارأسيرايودهلمومنونجاخرج

كذلكرعاياهباينهمجثيجقواانالمسيحيينمنالشاموأهل
المديخةتسليموبدأشاعوااذافلسطينفىيقيمواأنالفرنجأباح

الدينالخأنعلىآ7811سنةبرأكتوفىمنهايريدمنوخروخ

ذهبفقدالمقدسليتأسرىءفداءورامنماالكثيرايصبلم

الفريةدقعجماقبوناألبوابعلوقفواالذينلنداءألمراثثرهأ

آلفإفىالأمنراوراحالدينصالحأطلقوقديخرجممن

دينارألفالثيئنظيرةرجلألفصعشرئمانيةمخوعالومقءفدانجير

عظيمعددذلكبدوبقالمسيحيينءأمرامنأميىعنهموزخها
فتساحعشرألفاستةنحووكانواشيئايعطىأنممتطيعال

الفرنجءنعماعنوالعير3وكانأمرهمفىتسامحاكبيراالدينصالح

وحشمهااماكالمقدليتفأطلللكصةضاوآطفالهموشيوخهم
ومنالفرنجمنكبيراتبغيىحافعلوكذلثشيئاذلكمنفيلم

يرهمبهمنرخالدينرجالكرموأننمسهارناطامرأةلينهن
أنيرضفمعظيعةقيةكنوزذاتاشالوتحفأموالهمع

الجغوسيرخالمفروضةالدنانيرمثعغالمنهأضذبللهيتعرض

صورمديخةانيجميهممن



141انضمارحطينبعدالفتوحوالى

نحوءألفداالدبصالحعنهمدفعمنعددفيوقد

الكريمالدينسيفأخوهأطلقهممنعدأنفسالفاععثرة

منأكافهمعلىجملونخارجونوهمالمسيحيينمنجماعةورأى
المألمنعظيمامقدارافيهمففرقأوضعفهلسنهيرالعنيعجز

الدينصالحأظهروقدعنالهمندوابعلىبعضهموحمله

نفسهحقيتمةىفىمجعالماتالةهذافىالقلبرقةهـاليمممن

عظمواوالمقدسليتفرنجمنبأحديغدرأنأبىفانهوامحة
بمنالرحمةعنسالمإاتعصبيعصيهالوكاناكدراالىالدا

المثفقةوتأحذهالمتألميرحمكالفبلأعدائهفوففىكانوأ
إالنسانيةروابطبهخمعهطفلأوامرأةمنبالضعيف

علىمظلومامجصرجاشبابطالالموقفذالثفىيظهرلناوطمذا

والعدأوةالقتلالىالمندخاألعمىقائدباايكقولمعليهاعتدىمن

عليهكانلماوامحانقيضأذئفكانوالجقدالقسؤبغرفية

م7901سنةالمقدسليتفتحعندالصايبيون

دظهالمدينةمنالخروخأرادمنخروضهثهاأنبعدو

مرجبوالعشرينالساجالجعةيومذلكوكانورامنصاليهابجيشه

فيهاوبدأوالحصارالحربأفسدهمايصلحوجعل285سنة

الصايبيونعنأنبعدأصلهاالىاألنجيةفأعادبأنواضهاالصالح
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المسجدعلىوأقبلتعبدحموحاجماتأذواقهممجسبفيهاحؤروا
أعدهقدمنبرأكانفيهوجعلاألوأحالهالىفأرجعهاألقصى

فتحهاذاالمقدسبالبيتلينصبكبرىخنايةمحودالديننور

جعلحمكهسنةعشرينعلىيزيدماوحما4المنبرعملطيئكن

الىطيئبالرخاموالفرشالنقوكطبأنواعفيهويخقالمسجدمجسن

المداركىجماعالاالجتماجحاالصاعلىأقبلثمبالذحبيهواقو

وبعدصرفىاتجعهاالتىخهشعلىسيراءالبنامناألصاسمحل

إتمامالىذحصباالصادخواالسلميةلاألممفىيسيرزمناتضىأن
جمورالىفقصدالحربفىعما4

وحوفورفعهصحورحصار02

ص485م8811سنة

كيشابهماقاممنعةوزادهابموضعهاحصينةصوركانت

يرلشكاأصحتصا41حودقاخلىحفومنصنراد

بالساحملويصاثاالبحربارزذفالرأسأواكفامثلؤكانت

المتصلالعنقذلكعندرباطوكانتأساعدأوكاقكالطريق

تحاربهمالجنودإذكانتالمسلميهأعلىاالمورأمثسقمنبالساحل

العنقجافيمنالبحرمنمتحاروالسفنأمامهمالمدينةمن



341اغصورورفعهصار

كلساعدةإالالمديخةأخذيستماتمالأنهالدكفصافىحفرأى

قاةولكقالغرضلذلكالمصرىأسطوله11فارسلاألسطول

المهاجمينيمةهشمنالصايبيينمكنتأنتالتىالسفنعدد

اظذالنههذاوكانحصارهايتركأنالدينصالحرأىوبذلك

قضىوقدحطينعقبالكبيرافهزامهمبعدالفرنجلعزائممشددا

الربيعبدأفلمارباطمنرأحةئم7811سنةعاممنءالشتا

شفسوقدالحربالىيعودأنعليهكانامامهـسنةعاممن
طوياةمددراحةعدؤه

واتغضجمعضقام485امامهـسنةأوائلوكأ

منتمكنهزيادةيتيجتهاوكانتصغيرةانخصاراتفجهالاضصر

تمكنهزيادةكذلكألنطايهةالتاجاالقليمافودخولهالساحل

بقايابهاليخالوكانالحرواالمقدكلجتبينالوااالقليممن
حربانهىوقديبيينالصللأبطواالسبتاريهالداويهحصون

ءاألمراوهوأكبربوهندأميرأنطايهةمعجميدنةم11مهـسنةأول
نظيرثحهورثمافيةلمدةالهدنةشرطوكانالصليبييندولةمنالباقين

بوهمندضغسوكاناألسرىمنهنيءنبوهمنديطلتىأن

ضضباكاكانأورومنمساعدةالفزةتلكبعداليهتأقأن

لمساعدةاليهتوافذهببطالجنونيدأقنمالتفزالديناحصل
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وهىالقالعتمدمنبئماأكبروفغلقالعهالمحاصرةلمبيوش

لجدافتحاالدينصالحوكانو3وكبوصفدبكوالشوالكرك

وكانواعهابالرجلألمحابهااذنحرببغيىتسليماالبالدتلكهن

وقالواالسياصةتلككثيرونالموقدصورمدينةتحارونجميعا

السبيلمهدإذالنظرفىوقصرالدينصالخهنغلطةانهاكانت

خلقصوروبذلكهدينةفىاربينالىمنيمعظعددجمعالى

بمنيمقاومتهتستماخالساحلعلىلهمعاديةحصينةقلعةلنفسه

منلكلصدشدـمعأوعندماأنهننسىأاليجبولكخاااليمرحل

علىأععاعهقدثحعصورمدينةالىأحبمنذهابوأباحيسم

القتالمحايامنبذلكوقلليرحرببغلتسليملم

وحولثيئاكبيرابسياستهكعسبأنهننسمااالأيجبوكذلك

علىواحددةجمجميعافوحشدهمأعدائهمنيرالداخلتط
بقيتلوخطراأشدشكالالبالدفىالداخاةوالحصونالساحل

وتهذدصدولتهتخللاألولىألنالساحلحصونمنالمقاومةعلى

فيمنومنعادوالوقوففيمكيتالساحلحصونوأماحركاته

ءالبقاقوميستطيعوالالدقيتثةالمراقبةمنءشىمعالبالدولوجمن

الخارجمنداتالنيوتوالىاألمداداشرارمعإالالساحلفى

تخبوبدالالقومحماسةأدتإذاألبدالىبقاوهخكنالأمروهذا
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كاننهفنجاحمنهينتظروالطبيعىغيرموقفهمأنأدركوامتئ

عاجمهاطالمتىطهاسقومنبدالبليدوملنصوردفاعأنواثقا

الرامنواألمداداألقواتمنحهايمانهاءوانقطكلالزمن

سديدةيخرأنهاكانتهاظاهىعلىيلوحاهيبررخطهذاولعل

الثالثةلميبيةالصالحلة12

الباباأيامأوروباحزتهاالتيالعظيمةالهزهعلىقرننحومرلتهد
حمعوانبعدالناكمنأجيالوذهبتالئاقأربانوك

منالمقدسليتتخليصألىيستفزبطرسالناسكخطابات

منذعضالذىالقرنذلكأقوقدالصليبرةونالمسلمين

كشىديدةابالحياةفكانتأوروبافىعظيمتجغيراأليامتلك
عفغبىخهانجلىتكاداالقطاعنظامفوضىوكانتبهاشعوفى

الذىالقديمالعمتستقبااأهاعقولوكانتجديدةحبهومات
ضذوقفأخذتصديداشيئابهتحموهىعدقروناودلناندفى

الداقعمنكبيرءشىباأوروفىبقيرالتغهذاصمعولكنلذته
المعروفةوحىجديدةحملةمنهونشأتالديننصرةالىاألول

أورونجاعلىطرأالذىالتغيرأشفجهالنلمحواناالثةالالصايبيةبالحلة

أوروباةهشأنالسطحىالناظروتفهمتخدعاكاالظواهصأنولو
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قبلمناحزتهاالتىالهزةنفسحهاهىعشرالثافأواخرالقرقفى

عثرالحادىالقرنأواخرفي

م0011سنةعشرمذالثاقالقرنمنسخةضقمىنتمابم

رجملبعضهمالمتحمسينالمجاجمنوفودالشامالىدشبعيرأن

يلتهبأوكهلشاببعضهموصغيرطفلأومجوزامرأةأومسن

أنغيرالمسلمينيقتلوهوةالطاهسالبالدفىالمثحهادةمجدأنشوقا

كانتبلقصدالمحربتأفالعادةفىماكانتالوفودتلث

وكانتفيهاوشباخهارجماطامنيقدرمناشتركحرباوجمدتاذا

زنديناعمادنمأنرمدسيهاالواحدذسنةتفترالوبالحى
الديننورانجهفيهأشريلطوجهادسيرةوبدأالموصلأتابك

الدينصالحالجهادسيفدهمامنوتلئمحرد

فوقحماسةأوربافىضيركانتوادثاطبعضأنيرغ

باأورفىثارتالرهامدينةالدينعمادالعثحهيدأضذفعندادةالمت

بزارسانالقديسمثلالدينرجمالنواخبعضأجمهاثورة

متجاحالاألنيلىآاحملةاالريخيعدهاعظيمةحملةثانتيضوكانت

العسكريةواالمدادالمجاجوفودمنالينواألولىالحلةبينكانما

ماحدثثذلكالشامالىوحينحينينبتفدقدمناكاكانتالتى

الىمجيخهافىنتوالىالجنودكانتفقدععثرالثاقأواخرالقرنفى



741النالعةحاجبيةالطلة

أنبعدمصرعلىأولألغارةبالشامالمسيحجنودلنصرهالشام

هذهيسمىالالتاريخولكقالدينصحالحدولةقاعدةأصبحت

يعدهاالبهايمزبلواالمدادتاللىالحص

حطيئبعدوقعةالدينصألخيدفىالمقدسليتسقطفلما

قيامةقامتالداخلوفىالساحلاعااالضصارمنذلكثالوه

كانتكاالنيرانالدينرجمالءوأباأوروفىواستصراخعويلمن
دسالميتوغليصلمحربتحساالناسأكثرإذكانوادائماالعادة

النفوسوإثارةالهمماستخهاضفىوبالغواايىءأعدايدمن
وملوكءأمرارأسحهمكلىؤآماآلالفامئاتللدينغفبحمتئ

الثانثةالحربالتاريخعظييسميهاحربهذاأشعلىوكانت

بادرتتىاليرالكضاوشداذكرعلسريعاامصنمرأنبأويحسن

المتوسطاألبيضالبحردبا3مفنحخلفةبالدمن6تيةخإة

بارأوكشفىوالنهالندركلدادبالااصلوبفى

جاعواثالثةملوكذكرعنداالطالةمنءشئمنلنابدالولكق

راطوراالوهمالمسخصرخيندعوةيبونالوفودهذدـبعدخرينمط
نجةالروماالدولةأمبراطورروسابربابلقبالمعووفيكفردر

األسدقلبيكاردرأطكواناأللمالملكالعربويممميهالمقتسة

رنكتارأواالنكلتاأواالنكتيراالاسمربالشليهيطلهتوانجلزدـملك



وعصرهالدينصالحتاريخ4

انجلترهطكيكاردراراالنصورة
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الفرنسيساسمالعربعليهيطلقوفرنمماملكأوصستوفليب
والياتتئعهلعطيةدولةعلىامبراطورافقدكانفردريكأما

اصلشوبمنوايطاليافربامناويننجثربالدوالعثمالمنألمانيا

األولىعظيمتانمسألتانأكبرماكثيرةمشاغلدهبفىوكانت

وهوالدفيالريرمعنضالهوالثانيهاالقطاعيينأمرانهمعنضاله

الذينألمانيأءأمرأمعبهالبأمىنجاحافردريكنجحوقدالبابا

سلطاناجانبالىتضاعلزيادةزادتوليتهقبلنفوذهمكان

اسميعلىأنأمكنهطويلةسنيندامنضالبعدواالمبراطور
مثليلقلم4ولالدولةءأمراأكبرلهودانالمركزيةالحكومة

كأتحربالىالنضالأدىفقدالبابامعنضالهفىالنجاحهذا

الزليسوتصالحاألمروىسبأنأمرهفوانتالجانجينبينمجاال
االثناقيتفقأنالصلحشروطمنوكانالديخوىالزليسمعالدفي

يعادحييامنعلى

هوالعصرهذاؤظراباباانظرفىعدواكانمنأكبرولعل

االمبراطورفكاناخربافىأوالعثرقفىءيسواكانحيثاالسالم

ويزيدنفسهشأنمنيعلىلالمسلمينحرباقيقومأنيحب

قوةضمرفأتيحبباكذلكالبالوكانوسالطانههيبتهمن

تهعنفيهاويردونالناسيصدردينيةحربالىريةاالمبراطو

0الدفيرئاسةفىزعيوالاليدقعاذكانهو



حزوء2الدينصحالصتارض51

قرناامالثفيبسالفرفصورة



151ةالثالنالصليبيةلحلة

الدينغيردافعاالصيبيةالحربهذهفىاالنسانيلمحأال

نمعتطيعالأناالمسيحسبيلىفىهادواالخالصوالحاسة

األولىالحاةعمرىفىالنفسيةالحالةبينالعظيمالفرقتجاهلأن
يموكه11لدعوةتلبيةاألولىالحلقامتفقدالثالعةواطة

الدينفىباأورلغربمخالفوهوالشرقيةنيةالروماالدولةاجماطور

اسبيافىيثىصغلبتالدينروفكرةالعحماسةولكبئ

األولمالحاصةمثلحماسةبنتتكقفمالنالثةالحربوأما
أخرىيةعناصردنيودخلتهابل

مبراطوركذلكوالتشجيعهامنضاغيللباباكأىكفوها

عهوالدفاعالدينوجهغيرضاغص

يقملمأنهولوانجلزهملمكفقدكانريكارداالنختاراوأ
امئزجساللةمنوكانالغائببالملكقومهويسميهدالبتلكفى

انجلزهاغضالذىالفاخوليمءأنجاالرهاندماألولدداتفيها
ايخوءأمراالفرتسييئدماخاقعشرواالحادىالقرقفى

وملوكانجلرههلوكبينكبيرنضالالوقتذلكفىهناكوكان

ولكنحقافيهامايدمممامفرنساصوالياتمنكثيرعلىفرنسا

وجعلتجفرفمماشكفةبدأتردوريأوجستفليبمدةفى

منعزلةقوميةينوهوتكوالعبيعىانموحاطريقأولقمميرفىانجلزه



رهوعمالدينصافىحضتا51

الذفيأمرائهايدعلىتدريجاالذسخورىنظامهاءوانماشهابرفى

أوالفرنساالىنظرتهمكانتأنبعدبالدهمانجلزهيعدوتبدوا

كانأنهعلىالناسأثحعنريكاردوكانووطنهممنعثوهمانها
كثيراالدينبأمسيعبأالذىوالحبالقدييكنولمبهداأغلظهممن

وهعهرمحهأوبلطتهبيددبامحارالصليبيةالحرباكفذهب

الذىوالمجدالنصرالشامفىجميعاياخمسونوهموفرسانهرماته

كانهالوقتذلكميدانولكنأخرىميادينئأجدادهماظسه
الثامفىالمسلمينخ

ساللةمفذفقدكاأوجستفليبالفرنسيسوأمما

علىفرفممافئوقامتهيوكاجهأولهاالتىالكبيرةالفرنسيةاألسزا

إهوكايهأسغمدةوكانتضارلماذءأبنادولةانقاض

الملثلجتجمثواالقطاعيينءاألمرابيندموئأنححاليشغلها

لجتمنلألوائليكنلمحتهماءأاذمرأاألمرأولاالشصارفىوكان

جانبالىجشالكفةبدأتولكنأحمىمالثإالكابيه

حتىوملكهمنفوذهممنيدونينالملوكوأخذإكزيةأالحكومة
يضوكةإضعافعلىعملوامنأكبرمنفكانأوجستفليبءجا

بفرنساأمراثهعلىانتصارهوكانالملكنفوذوزيادةءاألمرأ

الذينأوروباملوكأكبرمنجعلهمماانجلزهملوكمنازعيهوعلى



51مالثالثهالصيبيهحمال

نصرةالىفليبقامولهذاأزمتأزمةاذاالدعواتاليهمتوجه

أنهغيردهبداخلفىاألصلههدأأنبعدبالشامالصليبيين

تحافأالعليهيجبعظيمملكاالنظرةهـباطالىيخظرماكان
بالدهالىيودأنياجمثواتءالعظمامنغيرهلهاكركمهمةش

الشامبالدوليسواجهءأدامحلنظرهفىكانتالتى

الصايبيةالحربءزعماكانواالذينأنلنايظهرذلكص

بلاألولىالحربهبةمثلصاخبةمضطربةحبةيهبوالماصةالثا

هدفالىناحيتهنيرىصمعهنؤعحدمدبرلغرضصاروا

يصيبهأنيبخى

نفوسفىمتأجمةغيركانتالحاصةأننقولأنالنقدرأشناعلى

لمجرحئاشةعطيةالجندكانتعامةبيئالحاصةفانالمحاربين

كانتالتىالبالدمنومواالمقدسليتعلىءاالستيا3وحوالجديد

الحاسةتلكواممقعليهاالمسدوناستولىثمقرنمدةإلمسيحييئ

مرارضهاوالاألولىالحاسةشدةجهاتكيقلم

المداتجاتمنأصةالثاالحربتلكتخللمارأيخااذايسناوال

ملوثبينكانوأحياناالملومنوالمسيحيمينينالمسلمبين

المتبادللواالجا3أحياناوالتفاحمالتقديرمنوأوإكءهوال



وعصرهالدينصلوتاريخ51

المسابقةميدانارباطتلكنعدأناالذلكرأيخااذايسعناالنقول

تكنعةفموقؤتهيظهرصحالحمهأنكريدصوالغربالشرفبين
األولىالحربفىماليىآليهمثلكااليوم

الرقابوضربالكلغيرطعنعتابقيمىوإيندينىليس

عأمام22

الدينصالخيحوروأوقفقىالفرتجمناجتمعمناجسمع

شراارتكبقدأنهيعرفوكانيراتجونهمرجالهمنجماعةتجاحهم

جمانبكاصورمنالىيذهبواأنللفرنجمماحه

السياسةبحمذلكالىمفحطراكانذالهالوقتفىولكنه

هذابيناالنحيراوماكانالشرينأهوننظرهقىذلكفكان

حصاراتفىالوقتعليهويضيعحصنكالهمليستبأنوبالين

فرسانبقيةمجتمعصورأصبحتلقدحالأىوعلىطماالعد

شعرواولماالبحرءورامناليهمانفممنقؤةوزادهمالصليبيين

مدينتهمحصاريستطيعالالدبصالحوانعددهمبقة

وكانالبالدمنجاورهمماالىوحينحمينبينيخرجونجعال

ثيئايفسدواأنمنتمنعهموالبعوثكأاللهميدبرالدينصسالح
السترجاعهاعكاالىيذهبواأنعكمرأيماستقروأضيرابالدهمن

األوسالساحلعلىعظيمتانمينتانلهمبذلكفيكون



551عكامام

أنينتظرالجبلفىقيفالثحصنعندالديهتصالحكان

خديعةذلكفظنعكاصصورمنالفرنجسيرخبرفبلغهيأخذه

مأفعسحتىثؤقينههودالذىأحصنتءصرفهيريدونمنهم

فاجتمعاليهليأتواءاألمرابمكاتجةفأسرعالسيرنحوعكائجادون

أيسايرالسيرطريقليختارحربيامجلساوجمععظيمشاليه

المديخةعلىهناكيلقاهمأمعكابلوعقبلويقانلهمالساحلكءالفرنج
الخطةوه1أهصفاختاربطبريةراالداخلفىطريقايسلكأنبعد

كوأمتىالفرنجألنعنهاغيرراضهووكانأهونفهىيرةاألخم

والتحصنئقاالالمكاناختيارأمكنهمعكااكيصحتى6منين

أقرهمااخعحالصعلىواعنهحرتمذلكبعدفيصعبحولها
أنمنكبرأائهأمسرأىدكانففعادتهحسبعلىامجلس

أخطرمهمعينةخطةسلوكعلىهم0أرغالتيجةوكاشتجمهمله
علىقائمةسلطتهكاشتأنقفاطالعاقلالملطانذالمثمجرجهاأن

سلطانهعلىقائمةماكانتأكرأمرائهفىونفوذهثخصهقوة

قويةمركزيةدوال

الهايرسلأنعكابلوغهعندالدينصالهمأولوكان
حصارأمريستنحلأتقبلبعثءورابعثااالمداد

لهاالفرخ
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تحتبالفرنجيرمحصورةىقزمنبعمدالمدينةوأصبحت

الفرنجحولوشلكرادالمركيشالكبيرواألميرملكهم

منالفرنجيمدمفتوحاالبحروكانالدينصالخجيشالخارجمن

أسطولألنخنهيةالمديخةويمدأساطيلهممعيأقىمماجهة

ألمسلمانأسطولمنأقوىذلكعندالبحركإنألتالفرنج

االسالميةالدولةقؤةوصالفرنجوةصأجتمعتوهكذا

ماحولهافكان585شبانام981شةسأغسطفىعكاعند

ةباهس2ياتانجينابمنفيهظهرتوالبحرالبرفىواسعاميدانا

أعمالأجلالجيشينكافىاألفرادوأفوالتضحيةالثجاعةمن

إشرقابينعظيماسبافاكانلقدحتاللعادةالخارقةالبطولة

طبعهبحصبصاألسلمجظهرهماصظهرفيهوقدوالغرب

يالجافيمنالمتسابقينالجانجينصوكات

كثيرةمعاركضالطمافىحدثعامينهاكالنضالواشر

ريعفىريكاردثمفليبءجاأنالىصغيروبعضهابعضهاكبير

بهايغأنمنأكبرالفرنجقؤةفأصبحتهـ785م1911سنة

يوليهفىقليلبعدفسدمتاليههمالمديشكشقالدينإلحصى

ذلكتقلبوقد785اآلخحرةجمادى71م1911سنة

الىتقسيمهيحسنولهذافزاتفيهوحدثتالمتحاربينبينالنضال



751رعحا4ولااللدور

م9811سنةءشتالمجومالىالحصارأولمناألولرثالثةأدو

ءشتاأولالىهـ685م0911سنةرتمناثاقواكل585

المىهـ785م1911سنةريعمنوالثالثم911شنة
المدينةسقوط

ارلمحىاألؤليالدور2س

كانعكاالىذمافعندالدينصالخماتوقعهحدث

عددهموكانتاماحصاراةالمدوحصمرواهمماختارواقدالفرنج

مجعلأناألولصالحهمنفراجلافأوتالئينفارسألنهى
واألقواتبالجنودالمديخيماإصابهايصلأنيستماتمثغرةالحصارفى

أنبعدالمديةالىأخيرالطرينوانفتحالمقاومةعلىتتدرحما

كثروكانلهالفرنجمقاومةمنعظيمةمشقةالدينصافىحلقى

لمميراشيئاإاليرأصلأيامثةثا3بقلقدحتىهذاءأشااالهتمام

أخرىالحصارمرةطواحتىالكراتيعاودونجعالالفرتوأعق

نالحظوهنالاألسوارحوليومصتحدثالمعاركفكانت

جعلفقدالطائفتيئإينالحربروحمنهندركأنيمكنأمرا

بأكيوماومودةتعارفثبهوالفرنجالمسلمينجنودبينالحرب

ومجدثالسالحيضعونالعنيفةالهجلىبينقكانواذلك

البعضيغنىوقدالمسلمينمناألخرىالىالمسيحيينمنالجاعة
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أتوااذمرةفعلمايمزحونكالقدكانوابلالبعضويرقص

ينظرانهالجانبهانووقفصمسيحىواألخرمسأحدهابصبيين

فافتداهالهشحىأسرهعلطوقبضألمسمتغدبحتىانضالهالى

الطافتينمنالناسوهكذاكانبديخارينالمازحينالفرنجبعض

هذهفىأحقاكانالحربفتراتفىوقتهمبعضيقطعوت

وعبوسالنفوسفىالمتأصلالحقدوتجهمالجهادمرأرةالحرب
األولىالصليبيةالحرببهتمتازكانتالذىءالعدا

قدكانالحقيقيةالصلحبيةعصرالحربأنقلنااذامبالغينلسنا

يداقعدنيوىإالنضاليبهغماعشرولمالعاقالقرناوائلمنذانقضى

ءأبايدهمفىيبقوماأنالفرنجكاولوبالدهمعنالمسلمونفيه
بلغوقدعزيمةامعزةمنوحذرانحذولينيكونواأنوأنفة
نثعهرونصفنحوبعدالحصارمنالدورهذافىهأفالنضال

وتقلبأسوارعكاشهدضهامعركةأشدرصفدارتفيهءالبد

بيئهأحلوإخالصالسلطانثاتواكقالجانبهينبيئالحظفيها

دلمملمينالنصرجعلذلكصهألواصأمراثهوانقيادوثحاعتهم

بهانواالنهرنجقتالودكنعظيمعددينالجانجمنقتلأنبعد
سبعةقيلآالفا

وكانحربياكعادتهمجلساالسلطانجمعالموقعةهذهوبعد

تابعفاذاأعدائهنفوسفىتوفىالبداألولىالصدمةهذهأنيرى



951لحصارالثاقلدور

تفضيلهرأوااعهأصيقولمحققاعكاعنعحاراط2ركانمجوما

وكانرأصهمعلىنزلمافعدعكانحوخسينبعدوقوفهمحةاز
أفادتماأضعافالصليبيينأفادتاالحةألنغلطاتهمنهذا

العامهذافىجمدىتالاكاحةاتلكبعديستأنفولمالمسلمين

عكاالىجالراالمؤنبادخالالدفيصالخفاكتءااكلدخول

الحركاتوخعذراألمطارفيهتكزالذىءالشتالمدةجنودهمرحو

حولالذىالميدانعفونةمنتخلصابةالخروالىالجيشبجاقىتوإ

ءأخافىالبالخالىيكنولمالقتلىجثثمنبهكانلماعكا

صنوكاباوروءاكاعدوهالىاإلمدادبئيتوغكانألنهراضه

صاراطرضعنجزالصتومنيزيدالحرببهيتطاوليوم

ملكمسيرعلىيدذالفرنجأخبارمنإليهيردماأكزوكان

الصليبيينلنصرةعظيمجميشفىبرباروسافردريكاأللماذ

لحصارفىالئالالدور42

الواسعةدولتهأطرالالىالدينصالخأرسلءالمثتاءانقضابعد

هـ685م0911سنةمناربيعفىالقتالالشئنافأمراعهيدعو
الخليفةمنمساعداتتهءاوبعضابعضهادثالظاليهفأتت

النيرانيرمودتالذينوالزراقينبالنفاطينالمرةهذهاستعدوقدبجغداد
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حسناءبالالشأنذلكفىأبلىوقداراطالت2عليوالنفط

النارصناعةعلىالخحسيننأدخلفانهدمشقصناعمنشاب

ءبطاليطلونهاالفرنجكانالتىالمنيعةالحصارآالتتحرقماجعلها

وههالدباباتالمديعلىاآلالتأشدوكانجهاالنارتعلقيمنع

مقدمتهاوفىمجلعلىوتسيرالجنودجمبهاطبقاتذاتعاليةأبرإج

المجتمعوقالجنوديعملثمفخصدعهاباألصارفتصطدمقوىحديد

فهدموخهااألسوارفىجها

يرميهسائلباخزاعاإقممنالمجتهدالشابذلكتمكنوفد

ارالذلكبعديقذفثمالمدزعةالدباباتهذهعلىقدورفىأوال

ءشىنارهيقاوموالالسائلذلكبفيلت

استونفأنبعدماالىالمصرىاألسطولوصولتأخروقد

إالاليهايصلولمءالميناالىالوصولفىبةصعووجدولهذاالقتال

ديشغلهالبرفىاصالرضمنعامجمهجومالدينصالقامأنبعد

برتةمعربهةفدارتالبحرعناضغطابذدكفيخففالفرنججنود

األسطولودخلعظشممارباوانتهتواحدوقتفيمجرية

يجدالدينصالخوكانبينوالمحاربالمونمحعكاالىالمصرى

ظرةالمتامماعدةبااألنانملكوصولمنخاشياالحربفى

يرموفقةغاأللمانملكحملةكانتحظهلحسنولكق



161لمحصارالثاقلدور

ألمانيامنالبرطرينبارباروساشفردريكصارفقد

الخطةوكانتوالقسطغطينيةالبلقانالمىالمجربالدمخزقا

يودىبدالبرأفىعيمجميمشسيرألنغيرممكنةخطة2الوافى
بينفرقيوجدالتىالدرلفىسيهاوالاكاألءركءاالى

الجتاناصاأمةطوهذهالغربيينبمذوبينالدفيمذهها

أخيرارصلحتىبةصعوبعدبةصويجدالجيمثنزالفا

محتاجغيرالمزهذهطنطينيةاالمكوكاتالقسطنطينيةالى

أنويمرهعنهاعدادهمزيادةيخثىأقدكاقبلالصليبيينالى
سلوكااأللمأفاصطيمشسلوكيكنولمبالددخالليجوصوا

منهطليوافيهاثب11منشيعاأوقعوافقدبالددسالمةعلىيطمئنه

نفسهفردريكخندوكان0معاديةبالدفىكأخهمموالاألمنكثيرا
علىالرهاثمنهيطلبجعلهماوحذاالشرقىبراطورباالمظنءسو

امبراطورأنفذهالذئطابلىالنايفسرهذاوإملديتهحسن

لأللمانكرههلهيذكرالدينصالحالىالمصاكوسالقسطنطينية

التىاأليامتلثمنذاألحوالتغيرتلقدنعملهووالعه
المسلمينعلىباأوروبغيمساعدةتطلبالقسطنطينيةكانت

القرنخرأوفىالصليبيةالحربنيرأنالكعسيوسأثاريام

عشرالحادى
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الصغرىآسياالىالمضاثقإفىدريكجمرجمةصعابوبعد

ونجهةمنوالجوعالتعبتالصعابأشدلقىوهناك

االسالميةالروممملكةفرسانماتلةوأخرىجهةمنالمرض

الجيشلذلكالقاضيةالفمربةجاتوقدارسالنقلجوملكها

سيمااشرقفئشهرفىفىدريكبرأطوراألمعميدهماتإذاخيرا

قضأنهالمسلمينمتحمسبىويقولقاغسماتجماعةقالالضرى

األمرفىألتههاريدألظالىجلعلونصفضلوتحاوزالءمافى

شديدوكاناليرءاالىنزلإذماتبلخروناجماعةويقول

وخاذلكمفرضعظيمتعبعقيبفيهالبردليستحم
عليهالمرض

جيوشاقترابوهىامةالمرباألخبارأوالالدكتصالحسع

وبالدالصغرى6سياشرقالىوصولهمعندباللههففردريك
منكبيرةجماعةفأرسلذراطالقائدوهوالحيطةفاتخذاألرمن

جمهدئأنوحاولثمالالمنالشاممنافذعلىليرابطواجميشهءأمرا

فبدعواعبثاحاولولكنهاألخبارلهذهالفزعمننالهممماالناس
أخبارأشهانلبثماولكنللشدائدويشعدوناألقواتيخزنون

وفرحءالصعدافتنفسالعظيميشاذلكاشابالذىالضعف

أنالىالضعفبزيادهيومصاألخبارشقهزالتومابذلكالناس



61سلمحصارالثافىلور

وكانتالطايهةاكلجأتقدالجيشذاثفلولأنأضيرافعس

كبيرحسابلهمجسبمماليستالعظيمالجيشمنالبقية

الدينصالحجنودنجقصعكاحولالذينشعرالفرنجوقد

فردريكجيشمنلحايتهالمثمالالىأمرانهبعضأرسلماعند

نقصاجنودححانقصتاالجهةوهاجمواالفرصةيتهزواأنفأحبوا

العادلالملكأخوهعيهاوكانالدينصالحصيشينةوهىكبيرا

العادإآلالمعركةوهىباعهتعرفعظيمةكةمهاكفدارت

المديخةفىالمحصورونفيهتركواشاخمهاراأكزالنضالواشز

النصربذنكقنمالمعركةءأساورائهممنالفرنجعالخرجوافانهم

نجوالمسلمونيقدرهعظيمعددالفرنجمنوقتلالديناكمحافىح
المجضعفوأخبارجهةمنالنصرهذافكانالف6ثماني

حيثفىعامفرحعلىعاملينأخرىجهةمنوتثحتتهقاأللمال

قدكانالحصارأنمععكافىالمعنويةالروحلهزادتالمسلمين

الدورمواقعأكبرالعادأيةالموقعة0وهذهتأثيراكبرارخائهافىاكى

فانهداالهزيمةهذهلحقتهمقدالفرنجاذاكانولكنلحصارالعاق

أولىجاعصهموقدشاوالالصيفبقيةثجاتهممنبكثيراحتفظوا
العربيسميهمنبقيادةأوروبابغسمنالصليبييئمساعدات

ثهبايخادىىهروهوىصالكونتأوىهسالكند
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يفيقالدينصالحكادفاوأحد6نفىوانجلترهفرنساملقريب

الشمالمناأللمانقبلمنيتهددهكانالذىباظطرالمزجالحممن

مجتهعةأوروباأرسلتهالذىالعظيماالمدادطالخألةحتى

اإلمداداتهذهوصولبحدأخرىمرةيشتذالحصاروبدأ

عدقيىلمبقؤةنجقبابالمديخةأسواريقذفونالفرنجوجعل

فقدعنمةالعةماتاهذهأمامتفللمالمديخهئحاعةأنغيربها

الععمكرلصءالهجاأبوالدينحساموشفراالدينءبا

يخرجوقالمدافعونفكانوقدوخهماالهماضالشجاعةفجهميؤزرون

أسربينشأنذاتوقعاتصرينطبالىيخوقعونو6حرحينبين

إيهرانباالدفاععلىدائجينوالنفاطونالزراقونكانونهبوقتل

انالرخمنالمدينةقذففىالمحاصرينةتعادلصة

اناكانهالدورذلك6خحرفىجملياالجانبهينثحاعةظهرتوقد

بذإوسـلمالالمحصورينتمييزمنبدفاللمانبينابيناقيزمنبدال

يبذلمناألفرادمنوكانوالصبرالدفاعفىالتفائمنشدتهمفى

المديمنيعومبصضهمفكانواجبءأداقىللعادةحارقاجهدا

فيحملهالدينخصالالىينفذأنالىالفرنجيةالسفنصفوفمخزقا

ريمائلهمنجملهأنمنهيرادماجمالذلكبعدويعوداألخباردالى

عامةبينواذاكانالمحاربينبهايدجسمهحوليشدهاأموالأومن



ا56لمحصارلدورالثالى

أهلعامةمنبطالالتاريخيىفقدالتاريخاليسميهمأبطالاألفراد

يودىوهونحبهقسضىالدورحتىذلكءأثنافىعظيماءباألأبلىعكا

أعغاشتداداذالثبعدلحصاراواشتدالعوامعيسىهووذواجبه
وصيشالمديخةبينافاجلبالحامإألضكنغيرالتراسلصارحتى

المديشةالىيخفذأنالساطانأمكنحذاءوامحنالدينح3اص

أشدفىالمدقياصبحتالتىبالمؤنمحلةوآخرحالينينبالسفنبعف

اذكانتصةعطمشقةبعدالمديخةمادخووإحنكانايهااجةالحا

ولعلباأوروامدادمناليهاانفمتجازادتقدالبحرفىاسنرنجاقؤة
عندهناككانأنهالمينادصلهـكنالمسلهـسفنيمكنكانالذى

ءيناالممجرسالصضرعلىبنىهـالذباببرجاحمهعظيمبرخمدخيا

قيهتهرنجالةرأىفلماامدواغائلةأمنتالمراكبعبرتهفاذا

الجانإنفيهابذلعظيمةمعركةحولهتوداشهمهمجعلوهربيةاط

برجحصارءأصاوفىأخذهعنمجزواالفونجولكنمجهودابهيرا
صاحبالمركيشبقيادةاأللمانجميشبقيةوصلتالذباب

أهذشزواشدةالقتالفزاداأللمانملكجمن1بياسواإدوقوصور

الدينصالحنفسفيهماظهرتيلينطويثهرينذلكبعدالنضاد

للوخمالجيشفىالمرضتفشىوقد0يةبرصفراوضهمصرنموشاته
يمقعشولكقالقتلىكثرةمفعكابقربءالهواأصابالذى
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الميدانيتركأنمرةناصعنصحهوقدتفلالكانتالدينصالح

الحازمالسلطانفتذكرذلكبعداليهيعودثماظطرمنفيهلمال

هلناوقالاألولالدورفىالعدوعنانصرفاذالسابقخطأه

كهاعدائىوءلىعلىفهوفايكالموتمنبدالاذاكان

مىمالكاوافتالومالكااقتالتوقالتمثلحم

والهبوطاكافابربتطعدوهعكيحتالالدثصحالحوجعل

يممتطصخأنقبلءالشتاموذلكيجدهلمو6خرواكقحينإينعليه
ثقيللقلصينصرفأناضطروهكذاالمدشةءالحصارر ار

يشعروهوءالشتامدةللراحةجنردهيصرفلوجالمديةعف

هياجفرصةانتهزالرحيلوقبلقسليههاأصلحانقدالمدينةبأن

الشاطثإلىالجئةعكاءميناتجاهمنالفرنجسنثنأكثربالبحروذط

طالممنفجهامنبدلءواألمراالجنودمنجماعةالمديخةالىفأدخل

والذحائىالمؤنتيسرمنمامعهموأدخلالتعبواشتدالدفاععليهم

منيدخللمولهذاالبلدكثيرادخولعلاالقباليكنلمولكن

منهامرمنيعادلعددفودواءاألمرا

بالمونمصرمناآليةالسفنتستطعلمالمدلجةحظولسهيم

وكانوتكسرتفغرقتالبحرياجلشةوذالهاتدخلأن

بعدأعظمهذاأشوسيكونالمدينةفىمننفوسفىأشبميرلذلك



761لمحصارالثالثلدور

صتدخلالمدينةفانالحصارواشتدادتالالغ3وعودءالشتاءانقضا

المونمنوالالمدافعينمنبهاوليسالحصارمنالثاكالدورعلى

يافةالعدوهاماتم8أيقيمهاما

لمحصارالثالثالدور52

مناربجعاءوجاوشتاعانصيافاتخكاححمحارعلىمكنى

الدينالحجيوكطفأخذتء785سنةوم1911سنة

اإغاراتهمبددوقالمرنجبدأكاالدرلةءأنحاصمناليهف

حصطارحان0ثمددوالمديخة

االدورفيفىمناعتهاعلىتكنلمبغالىهذافىالمديخةواكن

عدداأقلعنهافعونالمداوكانقليلةفيهااألقواتاذكانتبقينالسا

المديهعلىشدةاألمرزادوقدقبلمنفيهاكانممنوحماسة

أوجستفليبجنودمجالنو6خرانجليزىفرنسىأسطولءمجى

نكتارالارديكاورالفرنسيس

أنبعدالفرنسيسجيشعنقليالمتأخاريكاردءجاوقد

راقطعةوعشرونخمسمعهوكانقبرصجزيرةسبيلهفيأخذ

السفنمن
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الذئالخندقطمفىرالدوهذاأولمنذالفرنجاجتهدوقد
فكانتحميداصبراالمقاومةعلىصبهواالمديأهلونكنعكاحول

سةحمرالبحرتحتفىويلقونهالخندقفىيلقىمايخرجونجماعاتهم

الدينصالخوكانالعظيمةالمشقةمعذلكفىويجدوناخوانهم

أتحصضهمالفرنجعلىالحجومافىكبرىمشقةيجدعينهالوقتفى

المدينةعلىالحصاريضيقواأنالفرنجكنأولهذاخنادقهمفى

المؤونةمناليهاءجمايصالاألمورأشقمنوصار

أرساهاالتىالبحريةالبعوثأحدذكرمنبدالولكف

ومقداررجمالوخسونشائةعهاوكانعكاالىإمداداالدينصحالح

اتازالتىالبحرفىالحريةالمهارةفانواألسلحةالمونمنعظيم
فأحاطالفرنجمنالمسلمينجنوددهمماكبرأاالنجليزكانتصها

عليهااستيالئهممنمناصالكانحتىاالسالميةبالسفناالنجلز

حتىبالمعاولالسفنجوانبعلىفأهوواالموتافىوافيهامنولكن

البعثةهذهفائدوكانجمهاومنجهاماصقوكىقتوغسثقبوها

وامجاباظرنذكرهالحلبىيعقوب

أولمنذالسلطانالىالرسلبارسالاالنجليزملكبدأوقد

يقبلهمماأشدكانتشروطهولكنالصدحقواعدفىيفاوضهمجيئه



961لمحصارالثالثلدور

دولةفاتعكافىدبقداذاكاناضفافانالسلطان

ينالأنمهاجماليشطيعمتينةاألساسراسيةكانتالدينصافىح
أنعلىالسلطانأصربلاألولمىالمفاوضاتتخحلمولهذاضيئامنها

النهايةفىعدولهيخضعحتىالحربعلىيظل

علىتدلجمديدة6ياتظهورمنالثالثالدورهذايخلولم

لهذامثالالرضيعقصةولنذكراضلكمنالدينح3اصعليهماكان

علمسلماستولىأنالمسلميناغاشاتبعضفىحدثأنهوذلك
ينمعسكرالمسلمالىوخرجتابخهاءورااألمفطارعقلرضيعطفل
قصخهافوعسأمامهوقفتفلماالسلطالتالمأمرهاوصلحتى

قدكانأنبعدوجمدحتئفاقساليهاابنهابردوأمرلهارحمةب

وحملهاأمهالىوسلمهالمشرىالىثمنهالسلطان2فدالسوقفىبيهع

الفرنجمدمكرالىوأعادهافرسعلى

فقدكانوفاقعلىيكونوالمعددهمزادوانافرنجاأنعلى
الملكهناكفكانمنهاآلخرويغاريحسدمنهمصعدةءروسافيهم

معهموكانالعربكايسميهأولوسنياندىصالقديم
وريكاردفليبذلكمدءوجاصورصاحبالموكيش

بهسفانهالمركيشءالروساءهؤالمنثارمنأولوكان

الميدانعنتخىوهناكصورالىئداطاخوانهصفوفمن

بعدسنذكركافتل
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اامنياهلمااأللمكثيرالمدةهذهفىالدينصالحوكان

وكهلهمهقليالإاليأصالكانحتىبالمديخةأحاطالذى

والشدةالضيتىفيهامنيشكوالمدحةمنرسائلاليهدشوبدأت

الفرنجاذكانالدورهذافىالحربءبدمنشحهريننحوبعدوذلك

مستطيتالوعمالمديخةحولالتىالخنادقأخذفىنجحوأقد

حتىالمديخةأسوارميتبونيقروجعلهءورايحتمونالترابمن

ساعدةالمديخةساعددعلىناسلطايقدرولممجوارهاأصبحوا

بداالمدحةفىندفماستطاعمابكلذلكمحاولتهمعكبرى

رباطتجددثهرمنأةثالثنحوبعدالتسليمفىالفرجمفاوضةمن

اآلالتمنفجيابماللفرنجالمديخةتسمأنالصلحشررطوكانت

ديخارافأماكأالمسلميناألسرىنظيرتدخوأنوالماكبددوا
فارسوممائةبرالفراألسرىمجاهيلمنفارسوخمممائةأداوتطيق

المديخةفىمنجمجعيخرجوأنالصطبوتصليبيردوأنمعينين

ولكنونساصهموذراريهممالختصةاألضثةمنمعهمبماسالمين

سيأقتخفذعهاكالمثروطالتلك

م1911سنةيوليه21فىللفرنجالمدينةوهكذاسلمت

اظارجفىالواقفةالجنودحزنبين785سنةاآلخرةجمادى71



171بعكاالمسلمينوقتلالمعاهدةاتعاذدم

وتهايلالصدمةبتلكشعورأالناكأشدكانالذىالسلطانوالم

عندمهاحربفىقضوهاميننصربعدطمننالوالمالالفرنج

المديخةتلكأسوأر

بعكاالمسلمينوقتلالمعاهدهانفاذعدم62

أنفبعديثهريناألسرىءفداالمالبذلميعادكان

اآلخريخةفىيكامنصجانبانهناككانالمديخةسلمت

منشيعاعملمواأنيريدونالنصرالزهوأخذهمؤتفالفونج
أالنهزاموصمزوقدوالمسلمونالمالمنيتأكدوأحتىهمأسر

تاكدوااذاإالالممثروطبالمالقؤةعدوهميزلدواأاليريدون
باالحتاطالصليبيونبدأوهكذاالمسلميناألسرىيطلقونأنهممن

فداوهميجبممنعكافىالذينالمسلمينلحبعموا

أنأضيرضواوعىلالمالتحصيلفىدعوافيونااوأ

المعبدفرسانالداويةنيضهأنثرطبفالنصمنهوايسلص

أحملكانواألضهمالمالدتمامعندىاألاصاإلقالتهملأو

أنالداويةفأبى0بذلكالمسلمونيعرفهمالعهدعلىومحافظةدين

بعدولهمطهالمالدخعلىيمروناضهمالفرنجوتاليفهنوا
الديئالحءفشكعواشواويحفظوامنشلهيطلقوامنأنوصوله
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الفقرايطلقونثمبهليتقؤواالمالوصوليريدونواخمهمنيخهمفى

ذلكءورامنليصيبواءواألغنياءباألمراوالصغارويحتفظون

جمعهالذىالماليسمأنابىولهذابهضقؤونجمديداغنما

أشدعكاوماكانالفرنجأخذبعدالفريقينينبالقتالاشرثم

قتلهمعكاوقدأسرىجثثالقتالبعدمارأواعندالمسلميئدهشة

أغسطسفىوذلكرجملالفثالثةنحوعددهموكانالفرنج
ءواألغنياءاألمراإالاألسرىمنيقولمم1911سنة

الفرنجاألسرىواللالمالالسلطاتيرسللمذلكوعلى
الصليبوال

أشه0علىالفرنجعلىاللومالنكيرفنشددأننقدرالوانا

يذهبوالحقدكاوالكرهالتعصبالىذلكننسبأنفشطيعفال

بصالتفاهمفىءلسونتيجةذلكىشبلالمؤزخينمنجماعة
عنيفقتالبعدمتألمةوالنفوسثاشةالعداوةكانتوقتفىينالجانج

المتكررةئبمالهزبعدالنصرذلكوكانالمديهأسوارعندسنتيناشر

الشططذلكارتكابالىاألمربطيعةادا

لنفسهوحكهواعتدالهالدينبصالحاالجمابألكالكأنناعلى

علىوحنقهغضبهشدةمعسالميندمشقالىالفرنجأسرىأرجعاذ

اخواخهمبجريرةيأخذهمولمالعهدنقضوامن
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مادىأشمنلهماكانفوقكبيرأدبىأشعكاألخذقدكان

أضذهابعدسارواالصليبيينفانالمسلمينوتخذيلالفرنجيةتقوشفي

أكثرمواقففىيفرونفكانوابأسمالمسلمونوخشىصرينمم

روبعضالعادلوأخيهنفسهالدينصالحثباتولوالءاللقا

عأخذبعدالفرنجفائدوكانأعغاظطبلكانءاألمرا
بالدهالىعلدفرنساملكفليبألنوذلكريكارفىالوقتأكثرفى

وبينلينهماكانعودتهأسبابمنولعلالمديخةتلكأخذعقيب

والمنافسةالخالفمنريكارد

قاصداصليبيةالالجيوشرأكطعلىالجنوبالمىريكاردسار

ليسشولىالداخلالىنفذذلكلهاطمأناذاثمالساحلبالدأضذ

المقدممبيتعلى

كانوالمسلمينولكفبازاخهموأمراؤهالدينصالحوسار

سيرهمفىيتريؤنالفرنجكانحينعلىصمرعينالجنوبالىيممبقون
ولمئنالمنلخوفوإمااليحرءورامنالمددالشظارإما

م1911سنةسبتمبراارسوفالذكرإالعنديستحققتالمجدث

شاتولوالكبرىيمةهىالمسلمونماضهزوهناك785ضمعباشسنة
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خيسفىالشخمىأكأهولوالقليلةجماعةءلبالةفىالدينصمالح

نكبةأرسوفمرقعةلكانتفرارهممنانيأشعارهمأودالجنو

عندانتصارهممنالفرنجفىيستةولمهـأطهذهاتنحبرأيممن
مجوخهموخديعةالمسدثنفىاريحسبوذدائمااذكاشاأرسوف

رأواماعندأداالضتقهاهذافهمادوتشاللهمأكنواقد
عةالجالوهىأوسحماتضربيمؤوكىواثابخةاضةبمالقلبفى

اللطانحولةالملتغ

جمعجيشهفىيةالمحضوالحالىضعفالدينصالحرأىولما
أنفقرروااتبهاعواببالتىطةانلفىرأيااليرشالموقحةعقبهأمرات

وأكنهمنهمدمنمديخةفىعةرااصاولواالإنمىنجالاالىاإكو

تحصناحتىهـمهحدوثمنيظالقربيةالجنوالمدنحريبقرررا

وبينمصرإينالمواصاةلىءخطرااونلجحاأخذاذابهاإلفرنج

الدينصالحتألمولمحدصمقالنتخريبءالبدزروتامثامايدان

إسرهمدىأواأفتثدألناللهلثقاتهألحدقالاذلذلكألمأكبر
ذلكاللهقضىاذاولكنواحداجمرامخهاأهدمأنمنالىأحب
ىكاننالمسدمصلحةلحفظ

وكانجميعااالسآالموسطقليلبعدالمدينةهدمبدأوقد

خوفبأمرهاالفرنجيعمأنرتجلبضدميرهايسرعالدينصالخ
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حصوخهاويعيدواالغرضذلكاتمامقبلفيأخذوهاالجهامرعوايأن

ومنعةقؤةبهالهمفتكون

الظروفتالثفىيمكنخيرماالحقيقةفىاصرطةتلكوكانت

بعدالدينصالحجيحثفىالنفوسعليهماكانتالنظرنااذا

والهدماخدميراخطةالدينصالحاتئوقدوأرسوفعكاصدمتى
يدينالقدسالىذلكءأثنافىوذحمبالرماةرقلعةالمدافىنفسها

وهوأعمالهمناظاهصضحهضفكانأسوارهوتجديدتحصينهمن

ءأفوياأعداعأنعالماالداخلويقوىللفرنجالساكليدعأن

متىغليفعنهبعدواهماذاتكونكاللإفرصتهوأنالبحوقرب
الداخلفى

وحاولواالساحلدنصعلىقليلدفعاالفونجواستولى

وبدؤاساطانانهربهممأوسواهاعسقاللطحصونيعيدواأن

جديدخالفدبءاألشاهذهفىولكنالداخلوغضفىيفكرون

ريكارداالنكتاربينوشفراتدىادعكيش11بى

الودجأخيهالىأوالدينعالحالىتفدمنهماصرسلوجعلت

لحراراالأنريكاردأدركوقدايصلحتطلبالعادلالملك
يقدرفلنأومرتينمرةنصرأحرزإنوأنهممكنغيرالحربفى

الجيشفيالروحضعففرصةهزينتأنأرادولهذاالنضالطولعلى
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تأطالمركيشرسلفكانترابحةروطبليفوزاالسالى

أخرىشروطاعارضةرتأقىاالنورسلللصيرشروطارضةط

المفاوضاتفىالسفيرهوادلالالملثوكانالمتنافسانيفعلكا

األحيانأكثرفى

أنعلىوبيروتصيدالهيكونأنالمركيششروطوكانت

الفرنجضدلمحسلمينحليفايكون

ترطفاشخهفيصحدفمنواثقغيركانالدينصالولكن

يصالحهأنقبلعكاومهاجمةالفرنجبحربأيإأنعليه

وإرطعالقدسعلىءاالستيالفقدكانتاالنكارشروطوأما

يكونوأناساحلوااألردنخهرينبالتىاجالداوأضذالصليب

العادلالملكويتزوجينوالصليبيسالميةاالالدولةبينتحالف

بمقضىاصدرريدذالدولةعلىينحاكصعاويكونااالنكتاربأخت

الجانبينمنأحداقىقلمالمثحروطلكواكنالمعاهدد

شحهربعدقواهاتسترجعتبدأاالصالميةالجنودأنوالظاهص
مواقفالنصرفىبعضوتحرزثابتتقفوبدأتعكامقوطمن

عنأخفاهاعكااشصاركانالتىالحقيقةيرىاالنكاربدأوالحرب

مقرينوبلينهابالدفىينتصرأنالطبيىمنلشأنهوهىعينه

وسطفيقومالنصرعلىويكونالبحرفىطويلسفردولته
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انضالايدانالىوتأقضعفتاذاحينبعدقؤتهمتجددبالدهم
المفاوضةبدأتوطذا0أسرومنقتلمنمحلتحلكتائبفجها

يسترومماوأهونالينالمرةهذهالشروطوكانتجديدمن

ومداعباتفكاهاتلمحاتخكاتالجانبينينبالمفاوضةأنالنظر

وتحفهمالمسلمينطعاممنالعادلالملكفيحمللمةومجاوهدايا

اذأحتىوتحفهماالنجليزطعاممناالنختاروجملاالنكتارألى

وفكاهةودعابةحمرمنثيفىاطأطمافتجاذبااالشانحاما
طولثارلهيبهامرهحربفىمفاوضةهذهأنمعهااالنسانيلسى

العادلينبمحبةشبهدنتأتلقدحتىيخطؤولميخبلمقرن

أخيراباالصلحاألمراانتهىأنالىواستهزتيكاردور

حقيقيةرغبةيرغبالهذاصءأسأفىالدينصالحوكان

منالفرنجفمروجبدونيرضىالفكاناشروطاتلكعلىالصلحفي

لصةالمفاوصفىأخيهبدخوليرضىكانواكنالبالدجميع

ذلكءورامنلهويحدثراالنبجانبالمركيثجانبيفرب

كانألنهشالمرخالمعاهدةالىأميلكانولعلهوالفوزالىج

يكونفلنالساحلبالدفىفياذاوأنهشرأهونشروطهأنيرى

رأوأءاألمراواكنحينمدمنهاظردهيسهلبلالخطرشديد

وثحاغهلقوتهللسموأنهنأتماالنكتارالملكمعالصلحأن
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أحدمعصلحيتمأنبغير911اسنةءشتاوقددخل
عكاالىأراالنوعادالداخلإلىالدينصالخفرجعالجانجين

منالمركيشوطائفتىالمسلمينبينضقطعلمالمفاوضاتأنعلى

أنهأيهاالدينصالخأرادوقدأخرىجهةمنواالنكحارجهة

الصلحأذرأىإذالمركيشيصاعوألتهويراهماعلىاألمريبرم

عليهرسهلاالنعلىالنصرأخيرالهتمفاذاالفرنخيضعفمعه

صورفىالمركيشقتلبنبأحمعأنلبثماولكنسيشالمرأمر
اثنانقتلهبلمروذآويقولحاعةقولعلىأصابهمناشانقتله

تخلهأنالجيعويعتقداعيليةاالسالباطنيةطائفةمناالفدائجينت
قتلأنهطائفةفتتثولزاخاهناكوإكنأعدائهمنبدسكان

وإبمنأالنخناربايعازقتلبلثآخرصيتمولوالدين3حصابايعاز

منالمركيشعلىيدسلمالدينصافاناألمرمنيمنههها

فانقاطعاحاناءيكونأنأحدهايكىأسبابغذلوذلكقتا4

مجاهدكانحقاوالغدرالدسيسةلريكنلمالدينصالخ

النصرمنواثقاالمفتوحالميدانفىيحاربكانولكنهويحارب

غدرأوخيانةمنشبهةحسياتهفىتكقولممعهالحقيرىإذعد

كانأنهبلاالحماعيليةمعوفاقعلىالدينصالحيكنلمكذلك

ضغىالدينلصالخكانولئن0عليهاعتداخهملسابنمنهمموتور
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وكانتريكاردبراأليمبعدوهيغدرأنبهاألولىفكانالغدرفى

رجالكاناذااليهأفربكانوماءثادوشيرةيمبهالغدرفرص

بأخيهأجماعهءألخأيتهتلهمنريكاردعلىيدسغدرأت

يخهالمسدهـيدمنهيأكانالذىالطعامفىامممالهيدسأوالمفاوضة
لعدتويرسلعنالذىالرجملوهرالدينصالحيتهموهلآمنا

يقتلهعدوآخرمنعلىيدسبأنهمريضوصءالدوا

المركيشمصالحةالىأهيلكانالدينصالحأنرأيخاوقد

علىلهمساعداأيكوتمعهاالتفاقفىالمصلحةيرىكانوانه

منعايهيدسأنوأيساحيبئانلمحتهمصمنفكانالصلييين

وتفضيالمصالحتهعكفيهرأيهاستقزقدكانالذىالوقتفىيقتله

االنجليزملكمصالحةعلىمعهالتعاهد

كاالدسيسةصاحبريكاردأنالحقيقةأنلنافيلوح

منإمااصينيدءلىكانقتلهوأتنفعماهماالقاتالنأقر

وقداالحماعياجآمناستأجراسهنانهوإماالمتحمسينالمسيحيين

االعثشصورأنحهلاومنالغرضالذاالمشحيينزئفىتنكا

الدينعلىحارجاخائخاينليباانظرفىكانالمركيشفاتقتلهملى

اونائهعلثاالمسيحءألعدامواليا
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األضيرالمجدان82

المسلمونالجنودفاجتمعهولم2911سنةربيعدضل

وقدالقديمجيشهفلولإالريكاردالىمجتهعولمالدينصالحإلىة

كاتأنهإالالمنصرمالعامفىاحرزوهالذىالنمرثورةخبت

المقدسبيتالىيدخلأنوهىاألولمخطتهفىعزمهعلىاليزال

العامفىاساحلاأخذلهتمفلمابىالجنوالساحلعلىءاالستيالبعد

بيتعلىءاالستيالالعامهذاحربمنضهغىجعلالماضى

بأزانهالدينصالحوجنودمنزلةالىمترلةمنيسيرزالفاالمقدس

أمراثهعلىأيصوارهاوقعممالمقدسليتحصنقدالسلطانوكان
علىاستولىكاالعاصمةتلكعلىيسضولىعدوهيزكلنأنهمصمما

عندأضيراالفرنجووصليدهفىعخهاالدفاعأمرأضذولهذاعكا

بدعواوهناكالمقدسليتمنمرحلةعلىنوبهلجت0احمهموضع

نهبمنأكزهناكوشفهمفىيحدثولموقفماثميترقدون

جمالهاعددانويقالمصربالذضيرةمنآيةكانتعظيمةقافلة

مخهاتتوتثهامثلثعلالفرنجفاستولمجملآالفسبعةكان

جهمحتمياالكركالىاألضيرالئلثووصلالبريةفيثلث

الدينصالحقلبفىالرعبتوغلمالخسارةهذهولكن

تحصيففىفبالىلعدتهواعداداالدفاععلىتصميمازادتهوبل
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هذهفىوكانالمدينةظاهىفىالذىءالمأوأفسدالمقدممليت

ءابكاادعاعهتحللبالنمدةدتهءالدعاالوجمدكثيرشديدءأألثخا

الفرنجبعودةحمعوااذههذابعدينالمسلمدهشةأشداوماعد

استعدادمنحمعوهمارجوعهمسببولعلالساحلالىا

إدينةحصاراالتماميركافغجنودهمعددوكانلهمالدينصالح
أكثرمنمنخفضوادبهايحيوالمديشةسيهاالجمانبصمن

المحاصرةالقؤةتشتيتالىيدعووهذاجهاتها

هبطرااذاينالمسلمبأنلعلمهماللشتتيخشونالفرنجوكان

وهكذااألخرىالىعادواثجعلجهاقضواوحدهاجماعةعلى

وتشددتعنهمالفونجبعودةفرحأشدالمسلمونفرحوقد

شروطوكانتتترقدذلكبعداعحلحاأحاديثوبدأتائمهمعض
وهىالمفاوضةماسأتكونألنصالحةالمرةاالنجليزهذهملك

الكونتىالكندهسأختهالينالساحليةالبالديكاردريتركأن

يأخذوأنالدينصالححمتحتيكونأنعلىثهبانيادىهنرى

المقدسليتفيكنيسةالفرنج

مدنءوابقابالقدسالقيامةكنيسةءباعطاالدفيصالحفرضى

ليستخابافتكوناوراعوماعسقالنإالالفرنجيدفيالساحل

وجعلتالمسلمينالجبليةالقالعصتكونوأنالجانجينمنقألحد



وعصرهالدينللىخصتاريخ81

يختلفوالصيفمدهطولمزدداسيراالطؤيخبينتسيرالمفاوضة

الخطرقلياةتفاصيلعلىالطرفان

يافاعندرباطذلكميدانوكانوحربانقطاعوتخالها

هذهفىريكاردوكانفصيرحصاربعدالدينصالخفأخذها

امسرشعادبحصارهاحمعفلمابيروتنحوامثمالاالىذاهباءاألثخا
أكبرلهأكاناكامظيمةاثحاعتهظهرتوهناكالبحرفىالجها

معولكنهقليلعددإالمعهيكنلمفانهالمسلميننغموسفىأش

الذىالكبيرالجشاحمهمنبوهىآلالقاتجيةاستطاعذيث

جمشصالتالىاليومفىاالنجليرملكتحدىوقديافافىكان

فمالميسرةطرفالىالميمنةطرفمنحامافىرمحهآخذاالمسلمين

القتالكأضوأعىالدينصسالحغضبحتىلهأحديتعرضر

منأكزفىيكنلمريكاردأنمعالرطةالىيافأعننصرفو
مقاتلنلثمانة

الكثرىواشتيىشديدامرضاذلكبعدكاردريمرضوقد

ولعلذلكنيطلببمااليهلجفذالدينصالحفكانوالثلجوالخوخ

دؤهولوكاللبطلتقديرالبطلعلىدلاليقومماكبرأمنذ

بالدهمالىالعودهعلذلكعندالفرنسيونالجنودوعزم

ريكاردرغبةفاشتدترحيلهسبقالذىبملكهمليلحقوا
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االنجليزكانملكفانعسقالناالتفاقعقدةوكانتالصلحفى

الدينصالحوعنالصلحفىكرامتهعلمحافظةأضذهاعلىمصر

كرامتهعلىةومحافممرمتهاعلىخوفاشديداءاباعليهباها11

التىرباطتلكفىللنصرناعنوأضذهااذكانأيفاالصاحفى

0ءالنصرغيرمدايدأنفيهاجانبيستطيعال

2911سطسبتمبر3فىماةاإصلحالصاحتموأخيرا

ءاألمراجماعةالفرنجمنعيهوحلف885سنةشعبان22

المئهيحلنىولمىالكندهصوهوثامبالسيتخلفالذئوالملث

تثمصوأكنمجلفونالالملوكاتقائالريكارد

األفضلوالملكالدينصارخأخوالعادلالملكالمسلميئمنوحلف

شروطلركانتالكارأمرانهمنجماعةوانجاهاظاهساوالمك

مممحوأندافاالىعكامنلءأساباالفرنجيحتفمظأنالصلح

ويكونعسقالنتخربوأنالمقدسليتورواينأنلمحجاج

0الديخالصا3حالجنوبالىأولهعاهنالساحل

يحلفاأنعلىوأنطايهةطرابلسأميراالصلحذلكفىودضل

الصلحفىيدخاللميفعاللمفانإلمملمين

القدسالىالمتحمسينالمجاجدوووفدتالصلحتموهكذا

بالدهالىردريوعادعظيماراماالدينآصالكرمهمفأ
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تائالبعدالختلفةأوطانهاالىضائدةاالسالميةالجنودوانصرفت

ماتمنفيهفاتقرنمدةلهيجهايخبلمالتىالفروسالحرب

موفقةغيرحماسةقصدهالىدفعتهمضكىسبيلفىالفرنجمن

ارنغاةفىحسوايعممرثرهمأككانجماعةالحاسةتلكالىوساقهم
يقودهأوطاخهمعنالمجيدمدفافىالمسلمينمنماتمنومات

ءاألحياعمرفيهيقضىماخيراداذلكرأواكرامهممنشيوخ

المحتومةافترةاتلكفىترددتالتىاألنفاستلثالجستأياةاطوما

مسئمةمماةلفترةأنهاأالالموتوواجبالميالدواجبينبما

اخارفلقدهذأكذلككانولقالنافوسهزماجمهايكنلماذا

ولقدحياتهمعلجهايقطعونسلوةالجهادذلكالعهدذلكمسلمو

الرجمالبكمامجمديرةسلوةكانت

االسالميةالدولةجمعقدفانهذلكفىالدينصالحعملوأما

عوأصممنعاحمتينتعدوالالميداندخلعندماوكانتيديهينب

يدفىذلكعداماوكالتاألرضمنبينهماومايرةواصدالشام

الفواطمأوالفرخ
برقةالمافوبةالىالدجلةمنواحدةدولةكانتماتفلما

بنرصالضيقةالرقعةفىالساحلعلىحصرهمحتىبالفرنجزالوما
عيهرهويخنىارأصطلمنيفربمنلا
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وعصرهالدينصالختارض81

ألنهإالذلكفاالدينصالخعملذلكأنفلناواذاويافاعكا

قؤةنادتبلقويةإفرخادولةولظلتتملمالواله

الديئصحالحياةآصحر92

منيصلحلكلالصلحبعدحينابالقدكالدينصالحأقام

خلفثموالمستشفياتالمدارسبهاوأقامسنتهحمسبعلىهاأص

البالدأحواليتفقدوسارجورديكالدينعزالقديمصديقهجها
المسيحىأنطايهةصاحببينيفرقالءاألمراقابلوالهثمالية

وكاندمشقدخلثم0كنالمسلهـوصفدوطبريةنابلمىوأمحاب

بةالمحبوالمديخةتلكواستقبدتهالموفقالمنصوردخولايهاادخوله

العظيم4وخلة4كروحبتقديرعظضهفيهجمتعظيمااصتقباال

لهواجتمعدينوأهلدنياأهلمفالناسوفود4البتءوجا

منصلسهبالمديخةوجوددـنفبالمإحيقصدونهءواألدباءالشو

أنيقصدوكانوأوالدهأخوههناكووافاهواألفراحاألعيماد
لمحولتهمركزيجعاهاأنيقصدكانولعلههناكممرمنالىيعود

يقولونالجماعةوأكنشأخهطءواعالتنظيمهافىويأخذالجديدة

الصغرى3سيافىالقتالالىيعودثمقليالاالحةيقصدانماكاناة

عازماكانمماأطوددمشقفيبقىقدأنهعدفارسوبالد

وكانتاألولصباهمعهددمشقفقدكانتاألمراولفىعليه



781الدينصالحجاةصمر

وطرهمنهقضىخرجالصيدفيهااستهواهوقداليهالبالدأحب

مدةسهوبهافىءالظباأرضفىويتفزجفيهالرجولةلجذةويخعم
الصغارأوالدهوصطفىالفراخأوقاتأكثرفىيجلسوكانءالشتا

المباسطةوسادتالكلفةعنهمرفعتوقدالمقربيئوأصدقائه

الخروجيكثرمنالفكانكمللهحدثحةالىتلكءأئضاوفى

0خلوتهفىءالبقايوشبلالرحمىالعملاك

اجتهعذلكوعندلقاخهمالىصحرجالمجاجلمارجعولكنه

وكانءوقاوالدرععايهأهسبسيطباسفىوكانلرؤيتهالناس

فكانومشاغلهحوبهوصطلذلكواليجدفرصةالحجفىيرغب

ثتىالدمذلكبعدءادثج0منهالمقبدينرأىماعندعظيماتأشهلذلك

ولعللرؤضهالمثحطفةالكثيرةالجونيتحاشىالبساتينبيئاسا

وسطفىلهشريحدثمنعليهخشوااذحولهالذينبرأىكانذلك

مايقيهعليهوليسالجوع

أرقوانتمابةويةصفربردمشقالىعودتهبعدومرض

عشرالثافىفىوماتعشريوماأحدمخوالفراشولزمالليلفىشديد

لعامضفرمنوالعشرينالساخفىذلكوكانمرضههف

ميالدية3911سنةمارس4ذلكيوافقووخمساثةوثمانينممع
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الدبخاقبرصالخصورة



9810الرجلكهة

فيهصونالعامةفقدكاناليوصفلموتهالناسحزنوكان

فييعؤونوالقادةالمنصورالقائديعرفونهوالجندادلالهالسلطان

ءواألدباوااليمانوالوداعةالتقوىفيهيعرفونءوالعياالعظيمالرجل

عامامأتماموتهيومفكانلمواههمؤلقديرهبرهمننالهممايذكرون

قويةالبالدتخاحالحزنموجةكانتبلمجاملةوالفيهالمراعاة

روبالتضدادبنالدينءجهاالقاضكماوهورجالهر5اأحدقالثاشة

فظننتبنفويمحهمفداعهيمنونأنهماالسبعضمنأثمكنتلىل

علتفاتاجوماذلكفىإالوالترخصالتجوزمنضربعلىطذا

ماتوقدلهبالنفسأدىءالفداقبللوأنهغيرىومننفسىما

مصرنحوطكأنبعدسنةوخمسينمبعنحوعنالدينصحافىح

وظفسنةعشرةقممعنحوالشاموملكسخةوعشرينأربع

الملكعمهابابنبعدفيماوجتفئحدةووبنتاذكراعشرولداسبعة

األفضلدالملكالذكورأوالدهأكبروكانمصرصاحبالكامل

الظاهسوالثالثعمانالعزينيليهوالذىعلىالديننور

الرجلعفعةس

سواالنههذاتالعظيمالرجلهووماالعظمةما
االنسانهيتلمسأنمنبدالولكقعليهعااالنسانيجيبأنيصعب

0الدينصالححقيقةشيئاشيدركانأراداذاالسرذلك
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رجمالومنالسيفرجالمنكثيرونءعظماالعالمفىلقدكاق

موتهممابعدالىأثارهموظدتوقتهمفىاثاراءهوالتركوقدالفكر

أنحاولمافاذاالرجالفىرافىاواكاةأخهميدركالمرءواممن

قاللقدحتىالمنطقأوضللهالبحثخانهسرعظمهميعرف

يعرفوالأشهيرىالمرءفىسرخفىصةظااأتيهزنالكض

هه

يقدروتالاذكامفحةافاظبأيفسروهابأنءهؤالويكتى

هذافىنقولألتءباالستقراكاطرونحاولولكناثاتبسيطعا

تجمثممابوصرةعالمينةلهبأبسطونهانصةالعثأن

وساشوالعظمماللمفالمجموعةتلكووحلفسهفىالجحمم

وهوأعلىنظاميريدهماشفذوأداةتطخالةإالالجصالمكونات

سرمعرفةأردنااذاولعاناعصابيةجموعةمنبهحعقيلوماالروح

يكودةأنالبدبلالخارصحىالغالففىنجدهأنالنقدرالفردعظمة

المسيطرةالعصيبيةالمجموعةتلكفى

تحسمتينةأعصابذوىالرجالعظلىصكان1

شاتماالجسمتحركثموأدقهوجهأتمعلىإحسايمهافتودى
عضولطاضهاعنواليخرجالخللاليهاضطرقالحركاتمن
ءاألعضامن



191الرجلعنة

الصدمةبعظمويحسونأعظمهاالصدماتمنءالعقيتلق
تعااحساسمنأكراخالباقىيكونجمهالإحساسهمأنبل

هذاومثلاشتدتورحدمةاليذهلونالولكنهمالناك

عالمةاالقداركانتكأننفسهعنقالاذنابليونمنفمممعهما

حديدمناباأعلىنجعلتصدماتمنلمطخبأتهبما

يذهلالفكانالصفةهذهمنكبيرقسطالدينلمالحوقدكان

ثإتفىويخفذيدوسويحمويقفجهامجسبلصحدمةعند

يومبعديوماعددهالعدويزيديرىعكاكانحصارففىودقة

0عزيمتهتخرولميحزعولمذلكيحاولأوعدتهطارئاكلتخذوهو

جيشهثزماوقدقليلخوسطفىوعدهوقفأرسوفموقعةوفى

الجناتقؤهمننفسهفىمماضيئابعثحتىثجاتهعلىوبقى

حدثوعقاضيةتكونكادتكارثةبذلكومهثفثبتوارجالهالى
والحزننفسهفيملكعليهالناسأعضمنأحلهأوأبنائهنعئبلغهان

إحياخهاعلىيستمربليفسدهاالولمجةفىفاذاكاذقلبهمجرق

فيفيضالحساسةلنفسهالعأنذلكبعديتركثمتنتهىأنالى

األمثلةنضاعفأنشئناولوءماشاكبحهاأنبعداوحزجواها

بلمثالالمليئةحياتهمفيومصفىلوجدنادلكعلىالدالة
أمثاال
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الطبيعةءوراماخعيرلغةنىأنألنفسنانبيحوقدهذاب

لولهأشعةيقولوناكاوالقوةمننوعالعصبيةالقوةأنفنقول

الناسبهعرسرمايهوهذاولعلأالخارجفىتحدثتالألشعة

ذلكوماالعظيممناقتربواهماذاوحبمباحترممزوجمةهيبةمن

ظيمالنفستأثير0لتيجةإالالطبيعةءوراماأمحابيقولالشعوركا

المغناطيسىيمالتنوفىالمنترمبأششبيهوذلكصلهمننفوسفى

عنمعفالالصفةلكبمتصفينجميعاالرجالعظلىوقدكان

الشعورمنءثىبيشعركاناليهالمتقربأنونعوفإالعظيم
نحوهاقوىا

ذلكومنهذامثلالدينصالخمناقزبمنلوقدظ

منهالمتقزبانقالإذعنهالبغدادىاالطيفعبدحكاهما

جهئبممزوخلهكبيحسأنإالاليستطيع
دواوعصضليهمواقعةعةرأوااذاالصغارليههالكاروممااؤهعىكان1

منمنفؤقىإظهارمافىبالغراوبالواجبالقيامفىتاتوااأممالهمينفلرالىآنه

منيخالراأنإالذلكصصرامنونهشوالذىجقاوهموماكانمأوءثحاعة
البطولةقىبمزبتهاألعالمذهتلحقهموأنأؤالارضالتسامةاالدينصالحس

ضامرتالتىالشهامةتلثفىيرافضالبهالدينلصالحأننقولأنالجالتمنوليس

علىاالسهمفاالسرجمالهنفوسفىظماأشاللقاثدالعصرفانفلكفىالمسالينفى

علمنهمسنوىاليجميعاقسامواعظيمهمأمصتونىفاذاؤتكلفىالنقربهـصه



391الرجلعنة

العظيمالرجلزبهايمتالالتىالمجههةالقوةتلكعنهذاج

أكبرمنفانإبهاماأقلمانغصأنذلكبعدنقدراول
الناسوالىنفسهالىالجاةفىنظرتهالعظيممميزات

معقدافهاماصفيرىسطحيةنظرةالعالمالىجظرالطفلإن

فيعرفالسطحيخترقأخذماكبرفاذامفهومغيرغيرهعنمنفصال

وخبرهالعالمفماصاذاحتىنظرهتعقدهائفيقلءاألشياطباخ

الىزتووفثلوامأمصضاعحقيرالننمىحمأصتولىواذابالعجيبفأنوا
وأحقرهااالفسانصفاتأدقاألمام

الحراقوميلةاضتراعالىتوصلالنىالشئالصاخالشابذلكفلنذكر

اداحتئأمامهاهمأنممعنالدفاعفىالحبلالملمينأعبتأندالحدؤالتا

دصءاالالئمابأبءالجزاصرعليهوعسرضاههذاوأظهرلهتالدصالحالىصاحضر

الذىمملوكهولنذكرتعالىاللهالىوتقربالواجبماءاثااالذفعلماأنهوقال

األعداصفوفوصدعالموتالىءفانددونهاطهـائلةالمهـيحيةوالجوعاليناطراه

الىفاندفعوابينالمحارنفرسالصاعاككفيوعلتوحدهبنفسهصدعاكبيرا

لهواالضقامتقليده

منالدينلصالحخضوحمميضمنماالدولةفىالكاروليسامهأصولنذكر

بعدسعفلمبهوصمنشغلفىالميئصلدحوكانمتقليئشهحميحاإذكانواقؤه

اقمرعنمضواحداأنفسعلمبلالعلبهضجمنمواحداأن6711صنة

كللذصجنودمقذمةفىنجفسهواالينارواالقدامالضحيةفىعاييامناالطون

أمرهاجماعوالحوادثتلكفكانالذىالرجلظمةعلىلنممثمفلك
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المىبمميطةاألموريرىوأنأصولهالىءشىيمشدصأنأمكنه

الذمحاألبلهفنهمالناسوهكذاقبلمنهيركانمماأكبرحد

أنايىفيخيلبذاتهاقائمةوحدةءشىصويظنهوالعالمكايأضذ

حمنجاهةمنهأكثرهومنويليهنظامغيرعلىمعقدمركبالعالم

فاذافهمااألفليراهممابكثيرأبممطالعالميرىفانهالفهمالذ

السطحيةالمجبيخترفأنأمكنهالعظهةمستوىالىالرجلمابلغ
كانولهذااضواألعصاقومنالمجزدةالحقائقالىيتغلغلوأن

وبساطةالخططماطةبوالتفكيرببساطةممتازينالئماصمالاعظلى

جميعاأنهماالسوالىأنفسهمالىفينظرونالحيأةالىالنظرة

مطمجسببعضىعنبحضهمويختلفكئيىفىمتشاجمهونخلق

بمميطاالدينصالحوهكذاكانوالوضعاالصطالحبخسبال

ممسلوكهفىتفكيرهفىالحياهاكنظرتهفىءشىصفى

الناسوالىنفسهالىنظرتهفئحياتهفىمعامالتهقى

ائهأصأماميقفبلاالسالميةالدولةشديأنهيظهرالكان

يفرقالرجمالأمامرصالبصفتهءالسواعلىضدمهوأحقركارال

وائقاكانولعلهالرجولةمنحظهبمقدارإالواآلخرأحدبين

مندونهمنصمنأقوىأنهمنتفكيريربطبعهواثقاأوعن

وهيبةالملكأبهةمساعدةعلىيريمزأتالىحاجمةبغيىالرجمال



591الرجلعنة

لهموماكانالحريةمنيعطيهممامعأمراوهوعنالسلطانس

يجسروالأمامهشضاعلونكانواوالنفوذالقؤةمنذاكعصرهمت
طاعةولكنالماديةقوتهمنخوفاالأمرهاذايعصىأنأحد

القوىلشخصهبدمهاال

يتركهثمالوديعةةاليكلهبلجنوداأميرعلىيحزكيكنفلم

االحسانهميأالممنواوكانخاضعهوسفاذا
خدمأقلوبينبينهفرقاكبيرايرىالهذاكانجانبوالى

آخحرالخدمأحدرىفقدتكلفبغيربطبعهويحممجاوزبل

حفاألنمرىللناحيةوجههفأدارهواليهوصلحتهمافتجاوزءبحذا

ايندحالقصصعليهضتعساذاوكانالخادمذلكمجرجال
هـئتماالوهوطراحتهيطأونلقدحتىعليهالناس

يتكبرمعوااءاقضاامجلسفئلسفيخصماقضيةفىوطب

رقةعلىمنهيوخأنمرةمملوكوأرادمعهكانالحهتأت

لصلاكالىفحبطاالفرنجوأصذعكاعنانصرافهبعدأنهذكرولقد1

المالبهواحدشبعمابنفسهالحصونتكيدعيهويخمنوكانحصونهيدمس

ويقليركبالقدشحصونءبناعدكانوكفكفوشاكتفهاألخشابقيحمل

منعندهجمعفكانالعسيبهيخقتدىمبدةااألمكنةمنثابتهعلىبضفهالمجارة

أبامقدرعدهيعملونمنالواحدءالبرفىليناالل
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إنلهفقالفأعذلكيوجلأناليهوطلببالضجرفاعتذرله

فنظرنهممسافةعلىتكاندواةالىطثافأضارحاضرةغيرالدواة

بلغهاحتىيدهعلىمريمزانحوهاببساطةفالفهجدهاالدينالح

شيئاذلكيرفىولمءشاممالهوغثمبمشقة

ولوكانارامىعنهيسألأرسلألخاعهأحدمرضاذاوكان

أوالدهيجالأسرتهداشةفىالوداعةوكانكثيىمريفانفسهحمو

دائماععروفاوكاتمهمالصغارشاالويضاحكهمويباسطهم

واألطفأالثءوالنساالشيوخالبضعيفعاحأصبالعطفى
طبيعيةطاعةلهالناكططاعةاذاكانتذلكمثلكانلمنابةغسفافى

رتكلفكبالطبعحبالهوتبذلالقوىبشخصهيغتصبها

إحساسرأنولودائمااالحساكشديدالعظيموالركلد
ءالعظماسيرفىهـبماعاوسيطرتهإرادتهعنأعمالهاليخرج

يملكونكانواأخهمولو0عاطفةالناسثسدأمنكانواأنمعلىيدل

يدينالعاطفةشديدالدينالحوقدعنالعواطفتلكناصية

هذاعلىةالىاألئلةرمنوغوهالمسمبيئرحمةفىفرقهاكيمنوإا1

الحصارقهاضاقالتىةاألغالاأليامفىحصارعكاأثافىوقعتالتىتمالرصقصة

نفسهوالكنءالبالمنالمحصورونمجدهممافماالدينصدرصالحوضاالمديخةعلى

بهااستدكرولولنقوتماكا



791الرجلعنة

ألمراحمتماذاارجمدبهويزيدسبمحتئصديقالقىاذاالفوحبه
ويملكلىمشمرعملفىوفقهكأيقضىبلوالياماليأصحتى

صفيهباألريحيةاوتهزجهااوالدنياعندهفتهونأحياناالسرور

بلذةيشعرأياماالصيدفىفيقفئالرجواةهىماوتستهويهماله

الفسيحةالفإلةوديانفىويترددالمروجبينيسرحأذفىلذةأى

يقولإثالشاعسلقرلفيهتزكالجالاالحاللالطربيممتحيرهثج
أمثال

قدهتفاالصبحوداالوشادمنحذرعلىأهوىمنطيفوزارق

شغفابىسترالحبوكاديهتكفرحابهصلمنأؤظورورت

أسفاغبطىداستحالتالمنىنيللىتخيلوأمالىتبهتاثم

منمالمحةقلأهيكونالوثابةالعواطفزهتالالذىأنفالحق

العاليةاآلفااقالىينهضأن

يمتازهذاجمانبالىولكنالشخصيةجهـةمنهذا

ءوالذكاالعقلقزةأتوالواقعءوالذكاالعقلوةبدائماالعظيم
أكبرعلماالدينصالحوقدكانالعصبيةإقوةاالزمةلتيجةإالهىما

األكبربالمعنىعالمايكنلمانهالعقلقوةمناالنسانبلغهما

الفقهمقءوشثاالحديثفىاالطالعمنءكثيرلثىعلىعنأنهولو

أنهمثالفنعرفوسيرهمووقائعهمالعربأنسابيخاوالواألدب
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الصباحفىوكاناالزىتصنيفمنالفقهفىقرأكابافيماقرأ

مثلاألشياخبعضمعأوالفقهالحديثمنشيئاالصالةبعديقرأ
علمهفىمايسدكانقوىاذكاعهولكنشدادبنالدفيءجهاالتهاضى

اذاحسابالعلمهيحسبونعمرهىمدزأكبرولهذاكاننقصمن

وكانتعصرهفىالعلملبححارأحالحافلمجلسهفىبهأحاصأواما
فاناافهمباوصفناهواذافهمهمقدارعلىتدلوفقدهمناقشتهوجوه

العقيدةمسألفئالمتشددينالسنةأهلمنكانأنهبالطبعنقصد
يعرفوالتشذدفىيامغافقدكانعيباذلكفىالمغاالةواذاكانت

روحولعلإيمانهمصدقفىيخثمككانممنجماعةقتلأنهعنه

ذلكفىمؤاخذتهالىيميلمنهناكاذاكانلهالعصرتشفع

برجليكنولموحربسياسةرجلكانالدينصالخولكن

والحروبالدولةأمورفىيكونأظهرذكاوهولهذاكانالعم
كثيراوادرهأولهنحدوثهقبلاألمريتوغالنظربعيدفقدكان

عهمأمراؤهعليهأجمعرأىمنجراالدولةأمورفىرأيههاكان

الخللموإضععلىدائمايدهيضعبالدهأمورإصالحفىوكان

فكاناألموربتفاصيلالقيامعلىعظيمةقدرةلهوكانتوالضعف

األقاليمالىويرسلالخططيرسمويدبرالحربواحدوقتفى

إرادتهويملىالداخلىاالصالحخططيرئمدولتهفىالتىالختلفة



991الرجلىشة

مايجرىصمراقبةعلىوذاكذاءأصافئيقوموايةالىاالدارةكت

جميشهاألمورفىمنيجرىوماالقضاةيدعلىبالدهفىءايقضافى

واقعةالدينصالحعهنأنيظنجندىصلقدكانحتىالكبير

يعملونمايعرفأنهاعتقادهممنناشئةجنودهحماسةوكانتعليه
ءالجزافىطريقتهعلىةءاالساويعاقباالحساتويجازى

0والعقاب

توجدأنقلفيةهذاصفوقزكأاالدينصالصأنعلىوأ

الشخصيةقؤةصاهنكثيرينالتاريخذعفقدءالعظامنغيرهفى

قلنولاثاراكبرىالميزاتجهذهالعالمفىوأحدثواالعقلوقؤة

وقديساعظيماالوقتنفسفىكانمنءالعظماءهؤاالمننجدأن

وةقسمنإماخلقهفىسقطاتلهكانتمنهيمكثيراانبل
زتجاومنوإماغاياضهملبلوخارسائلأمامترددعدآمنإماو

يرونءالعظمامنبرينكحانبلالفاهلةاألخالفدودهـ

همالذينءاللدحتوصقيودأنهاويظنونقدرهمدونائكالة
اقألئلامنكانالدينصالحواكنمسحوادونمستوىفى

المسيطرةخصيةوالثاقوىاوالعقلالكريمالخلقجمعواالذين

الخطأبعضنحطئاكانولكنهحياتهأولمنذمتدينمافكان

اللهوشكرجولتهأولفىالعملميداندخلمااذاحتىصباهفى
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وقتفىخللاليهايتدخللمعقيدتهولكناللهحرمهعماوتاب

قائمةأبنائهعقيدةتكونأنعلىحريصاوكانحياتهأوقاتمن

الدينقواعدأولبنفسهيعلمهمفكانصخرةعلى

ويصلىعليهامواظبافكانالصالةمنالدينفروضاوأم

مرضعليهاشتدماعندإالالصالةيتركولمفوقهاكثيرةنوافل

الزكاةيؤدىوكاناألخيرةالثالثةاأليامفىذهنهوتغيبالموت

المالكثيرحياتهمنوقتفىيكنلمأنهولوالقليلمالهعن

أنهمنذلكعلىأدلوليسالخيروجوهفىنفقتهوكثرةلكرمه

وجرمادرهماوأربعينسبعةمنأكثرخزائنهفىوفاتهعنديتركلم

مزرعةوالوالقريةوالبستاناوالعقاراملكايخلفولمذهباواحدا

الحربميدانفىسيماوالعليهيشتدفقدكانالصوموأما

فوائتعليهيتأخركانفلهذاالجسمضعيفوكانالمرضوأيام
وعليهماتولكنهحروبهمنانتهىأنبعديقضيهاأنوحاول

بعضها

يمهلهاذلماليهشوقهوشدةعليهعزمهمعالحجيستطعولم

العجيبومنالفريضةتلكليتمالجهادمنفرغأنبعداألجل
حياتهآخرفىالجهادمنخالالذىالوحيدالعامفىأنهنعرفأن

بأمثالهيليقعمااليدلخلوالحجيستطعلم



االرجلعنة

والحديثالقرآنلعمماعشديدااهتزازايهرالنفسرقيقوكان

ولكقخرإفةالبعضيعدهاقددرجةالىبالتهالثقةعيروكان

بهمجرىماالىاالطمئنانالىيدفعهكاننفسهثجاتأنالحقيقة

تصريففىذلكبعدالحيلةوأنوسعهمافىبذلقدبأنهواثاقاءالقفا

يدهفىليمتءالقضا

الفذالرجلذلكبهاتصفماكاليسوحدهالتدينولكن

تموسالىفيقربهالدينعناناساأبعدينينممالخلقهفقدكان

جهادهفىيظلمولهذاالوصيلةتبررالغايةاليرىفكانالمديخين

المكارمتأباهاسبيلسلوكالمىلمصدهايمانهوشدةحماستهمع

قصدهيكونحتىيعدولمبهاوفىإالةيقلولممرةيغدرفم

أعدائهحيأبىفكانوعدوهقهصدبينيسوىهذافىوكانءالوفا

عنهيعرفولمهنةعليهتحفظفمشريفامنازاليكونأنإال

وفتححطينوقداضصرفىءالخفافئءدقسعىواللعهدنقض

اضقامالىبهفيدقعيدرراسهولمذيجطرهفمعظيمانصراالقدس
باالنسانهورحمتهبالوعدوبرهالضعيفعلىشفقتهتجلتبلأوقسؤ

أعداثهأشدمنلوكانبلوديخهصنسهغيرهنولوكالف

وصجتههنذلكومجلىانخقاموالحبحقدنفسهفىيكقولم

3الدفاتافوالدخىلءالدمامنوأحذركقالإذالنجه
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أحواطهـمفىنظروالالرعيهقلوبمجفظوأوصيكيامحال
وبينمابينكواحذرأحدعلىاليفىالموتفانأحمدعلىتحقدط

يغفرهفانهاللهوبينلينكماوأمابرضاهمإاليغفرالفانهالناسا
والشرفلمكارمغضباذاغضبهوكانأكهكريمفانهاليهبةيالتو

بشاوروايقاعهأحديذمهالالكركصاحبالغادرالرناطكقتله

ذلكصفىكانإذعليهغباراموزخيجدالالوزيرالمصرى

عليهاقيدالعدالةعادالوكانوالعهودوالرجولةللشرفككاضبا

ومنوأبخائهإخوتهءأبنامنيأخذفكانونفسهأهلهعلىسلوعن

أنعلىعليهأوعليهميحمالقانونأنعلىدليلقاماذاكفسه

الحقعلىكانأنهعيمايدلءالقضاأماممواقفهعنيذكرماص

اخصماذلكعلىتكرمخصمهطلبهمماالقانونأمامتبرأاذافكان

اندعساالخصمذلكأتمنهعلمأكرمهبهيسهحماكوهبه
بهقامتلحاصةاالالخصومةمناليهاندخماإلى

الخيرسبيلفىيدهفىهاوأكثريدهفىماينفقكريماوكان

السببلهذاأوملكةفضأوذهبمنميىاثايتركولماالحسان
ذهباكيمرىفرعونالبستالتىالعظيمةالدولةصاحبوهورزلك

يمكنقائالالماليذكرأحيانافكانوإيوانااماأهىلهالحرجعلت

ولعلهىالترابالىينظركاالمالالىيخظرمنالخاسفىيكوقآللق

0قمسهبذلكيريدكان



3إجلاعنآله

لمجهالمعاملةلطيفشرةالعحسنذلكمدصوكان

ضيرااالديهبيناليذكرالرجرمناطاهىمجلسهوكانةافكاحا

صوتهيعلولمأحداثمتمولماالخيرايسمعأنمجبالاذكان
موجهاشندولولطيفةمراجعةإالضدمةمنأحدتأنيبفى

أدخلهأنهوذلكمرضهأيامحدثماذلكمنومثلالتأنيب

يخدمهالذىفأحفرهبارداءمافطلبحاراءالمافوجدالحام

ثملضعفهلهفتألميثئمنهفنالهاألرضعلىءشىءاالممنفسقط

علالطاسةسقطتقاربهفلمافأحضوأيضاالباردءالماطلب

للغالههـقالأنعلىيزدفلمجهلثفكادعليهجميعهءالمالفوخضاألهـا
عنهسكتثمفعرفنىقتلىيدقىكنتانثد

أنجأعيودعمحبوبامحباهادثاالداخليةحياتهفىوعن

واخوأوالدهيصحبوكانرووسهمعلىويمسحيقبلهمبأن

غيرليتهداضلفىويعيشالصغارأبأعهيداعبوكانالصيدفى

فيأكلوأمثابلبنبسيطاكارزأصاحيانايطلبوكانكاف

مهملطاىيفعلكاوأوالدهءاألخصارجالهمنحفرمنمع
الناسأوساط

بوفاقدالعالمخالوقدحياتهفىالدينصالحهذاعنمعلعلى

مصهدىأسوقومناوفيهلعلعنهذكراشفدهإالحيناعليهأشرقنور
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