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املؤلف مقدمة

املوضوعات، مختلف يف املؤلَّفات من بسلسلٍة تبدأ أن والنرش والرتجمة التأليف لجنة رأت قد
األيوبي الدين «صالح تاريخ يف كتاٍب بوضع السلسلة تلك يف اشرتكت أن الحظُّ وأسعدني

وعرصه».
وما األعمال من له كان ما جامًعا العظيم الرجل ذلك يف قويل يكون أن حاولت وقد
يف أغلَو وأالَّ األسلوب، بساطَة التاريخ دقة إىل أجمع أن مراعيًا الصفات، من به امتاز
وعرصه، الدين صالح من رسمها إىل قصدت التي الصورة بمالمح يذهب غلوٍّا التفصيل
املسلمني مؤرِّخي نظِر وجهتَي بني جمعت بل واحدٍة وجهٍة عىل النظر يف أقترص ولم
عقيدتي تستوجبه ما بمقدار إال الحكم يف َميل هناك يكون ال حتى الفرنج؛ ومؤرِّخي
آخر واجٌب عليه وإنما والحكاية، الرسد خ املؤرِّ واجب أن أعتقد فلست الخاصة؛ التاريخية

رأي. من له يعنُّ ما وإظهار املناقشة هو
عظيمة مرصية دولة س مؤسِّ ألنه الدين؛ صالح حياة عن للكتابة اختياري وكان
التي الدول فإن مرصيتها؛ يف ُشبهة ال التي العظمى املرصية الدول أُوىل نعدَّها أن يمكننا
دولًة تكن لم واإلخشيديني الطولونيني دولة أن وذلك بحتة؛ مرصية دوًال تكن لم سبقتها
وطنية دولة بمرص الفاطمية الدولة تكن ولم أوَّلية، محاوالت كانت بل الصحيح، باملعنى
وحتى أفريقيا، شمال يف دولتهم ست تأسَّ أن بعد فاتحني الفاطميون جاء إذ التام؛ باملعنى
من املرصيني وبني بينها حائًال الشيعي املذهب كان لدولتهم مركًزا مرص أصبحت أن بعد
دولة فكانت صحيحة؛ وطنيًة حكومًة ويكوِّنوا االندماج كلَّ بعٍض يف بعضهم يندمج أن
دول بني العايل مكانها ملرص جعلت التي العظمى الوطنية الدول أول بمرص الدين صالح

الوسطى. القرون يف العالم
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الرشق أحرز الذي العظيم البطل كان أنه وذلك هذه؛ فوق مكانًة الدين لصالح أن عىل
النضال وهو العالم، جميع له اهتزَّ الذي الهائل النضال ذلك يف الغرب النرصعىل يديه عىل
األفذاذ أعظم من هذا كل فوق الدين صالح كان وقد الصليبية، بالحروب املعروف الديني
مواعظ من فيها ملا بالبحث؛ التاريخ أبواب أجدر العظماء حياة وأن التاريخ، ذكرهم الذين

جليلة. مواقف من يتخلَّلها ولَِما وِعَرب،
وإني األوىل، رسائلها من ليكون كتابي اللجنة اختارت أِن الرسور أكربَ ني ليرسُّ وإنه
وكذلك الفنية. لجنتها مالحظات من كربى فائدًة استفدت وقد الكتاب، مراجعة يف لها مديٌن
برسم لقيامه العليا؛ املعلمني بمدرسة الطالب جمعة أفندي إبراهيم أشكر أن عيلَّ يجب

املوضوع. إليضاح وضعتها التي الخرائط
الكتب دار مطبعة مالِحظ نديم أفندي محمد الفاضل حرضة أشكر أن يفوتني وال
عىل الطباعة فن حازه ما عىل يدل الذي الجميل النظام بهذا الكتاب إظهار عىل املرصية

الباهر. التقدم من يديه
نحو السبيل هذا يف بواجبنا والقيام العلم خدمة سبيل يف ُخطانا يسدِّد أن أسأل وهللاَ

الوطن.

حديد أبو فريد محمد
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لتاريخ مباحثمتهيدية الكتاباألول:
األيويب الدين صالح

األمم مع ونضاله اإلسالم دعوة (1)

الرسول حياة يف الجزيرة كل شِمل حتى وزاد نما ثم العرب، صحراء يف اإلسالم دين قام
ِقبَل من األرض أمم من يليه ما بهما يُِظلَّ كي جناحيه ينرش وجعل والسالم، الصالة عليه
حتى جاهدهم ذلك أَبَْوا هم وإن إخوانًا، كانوا راضني تحته دخلوا فإن واملغرب؛ املرشق
اإلسالم وكان صاغرون، وهم يٍد عن الجزية يدفعوا أو واإليمان العقيدة حوزة يف يُْدِخَلهم
طول عىل حظريته يف الناس إلدخال العملية الخطة أنها عاِلًما األخرية الخطة بتلك يرىض
بعد سيدفعان والخضوع الجزية دفع بأن منه علًما األوىل، الصدمة قاوموا هم إذا الزمن

اإلباء. ثورة تهدأ عندما الدين يف الدخول إىل حني
من جاوره ما عىل ق يتدفَّ َسيْلُهم فجعل واستعداًدا، ًة ُعدَّ العرب من اإلسالم وجد وقد
مثلها يشهد لم فتيًَّة دولًة أقام حتى الروم بالد من يليه ما عىل وهبط فارس فاجتاح البالد؛
طويلة، قرون يف الروم دولة تبلغه لم اتساًعا سنًة تسعني نحو يف فبلغت قليًال، إال التاريخ
يذُكر لم التي العجيبة الدينية الحماسة تلك الفتيَّة الدولة هذه انتصار أسباب من وكان
إليها يدخل ال كالصخر، عقيدٍة عىل قائمٌة حماسٌة الشعوب، من آخر لشعٍب التاريخ مثلها
جديًدا نوًعا العالم فشِهَد ثابتة، حرًَّة عقيدًة كانت بل ُظْلم، َسْورتها من يُْضِعف وال شكٌّ
األرض دول من دولٌة تقوى فال الدينية، العقيدة سبيل يف الجهاد عىل يقوم الدولة أنواع من

املعروف. العالم عىل طلع جديد عهد أول ذلك وكان وجهها، يف الوقوف عىل
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وجعلت حني، بعد الفتح تيار فهدأ سبيلها، يف ُقُدًما ذلك بعد اإلسالم دولة وسارت
مثل سبقتها دوٍل عن نقلت ما فنقلت وجوهها، من املدنيَّة تلتمس وأخذت تستقر، أمورها
كانت إذا حتى بصبغتها، صبغتها طريفة مدنيًة ذلك فوق لنفسها وأنشأت ومرص، فارس
دولة صارت للهجرة) األول القرن من األخري (النصف امليالد بعد السابع القرن أواخر
الروم دولة أوروبا يف جوارها إىل وكان الكربى، العالم دولة هي أمية) بني (دولة اإلسالم

الصغرى. آسيا ِقبل من الرشقية
بها وقعت باٍل ذات حوادث من كبري تغريُّ عليها طرأ قد الوقت هذا يف أوروبا وكانت
الروم دولة أن وذلك ونصف؛ قرن بنحو الهجرة قبل — للميالد الخامس القرن أواخر منذ
من عليها تُِغري املتوحشني من أمٌم وجعلت وضعفت شيخوختها بلغت الغربية العظيمة
تُصدِّعها الهمجية القبائل تلك زالت فما إليه، وما قزوين لبحر املجاورة الرشق سهوب
من الفاتحني يد إىل العالم عاصمة العظيمة رومة وآلت وسقطت، وتفكَّكت تصدَّعت حتى
امُلِغريين، بني أرضها مت وتقسَّ الغربية، الروم دولة أمر ضاع الوقت ذلك ومن القوط، قبائل
قبائل ثم «الواندال» وهبط الحالية)، (فرنسا غالة بالد (الفرنك) الفرنج قبائل فأخذت
عىل فقاموا العرب أتى أن إىل قرنني، من أكثر حكمهم ظل حيث إسبانيا يف الغربية القوط
مدنية صارت وبذلك إيطاليا، يف الرشقية القوط دولة استقرَّت ثم هناك، دولتهم أنقاض
عني. بعد أثًرا وأصبحت رواؤها ذهب أن لبثت فما الخشنة، األيدي تلك إىل الرومانية الدولة
الشعب أن وذلك الرومان؛ مدنية فَقد وإْن شيئًا كسب قد الغربي العالم أن عىل
نضال يف الفناء من له بد ال وكان والضعف الشيخوخة مرتبة بلغ قد كان القديم الروماني
عىل وأدخلت املسيح دين يف دخلت به واختلطت شة املتوحِّ القبائل تلك عليه غلبت فلما البقاء،
القبائل هذه من الشباب دم فدخل وبداوتها، وخشونتها فتوَّتها الروماني الشعب شيخوخة
للتقديسولو محالٍّ القديمة املدنية وبقيت كربى، حيوية قوة إليه وعادت القديم، الشعب إىل
القديم الشعبان: فيه اشرتك الذي املسيحي الدين وكان مدَركة، وال مفهومة غري كانت أنها
الثامن القرن أتى ما إذا حتى تدريًجا، الفوارق بواسطتها زالت متينة عالقة والحديث
الشعب وأصبح بنتائجها أتت قد االختالط عوامل كانت للهجرة) الثاني (القرن امليالد بعد
الهمجية، والشعوب القديم الشعب من خليًطا الناس صار بل وحده، ظاهر غري القديم
الختالف الطبيعية نَّة السُّ بحسب وطبائع وعاداٍت لهجًة األخرى عن تمتاز جهة كل وبدأت

الجديدة. أوروبا أمم أساس وضع وبذلك املختلفة، القبائل ولهجات البيئات
مجًدا العالم يف دولة أعظم صارت العباسينيحتى مدة يف العرب دولة ذلك بعد عُظمت
األمويني دولة أكربها أخرى؛ فتية دول منها قامت أجزاء عنها انفصلت ولكن وقوة، ومدنية
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وعَرب الغرب إىل العباسيني من هرب الذي األموي، الرحمن عبد أبناء يحكمها باألندلس
وعىل العباسيني، أُرسته أعداء بها ينافس األندلس جزيرة شبه يف مستقلة دولة ن وكوَّ البحر

اإلسالم: بدول فيهما يتقابل جبهتان للميالد الثامن القرن يف املسيحي للعالم كان هذا
دولة تتاخم وهي القسطنطينية، يف وعاصمتها الرشقية الرومانية الدولة األوىل: الجبهة

الصغرى. آسيا عند العباسيني
وكوَّنوا أنحائها عىل الهمج استوىل التي الغربية الرومانية الدولة حطام األخرى: والجبهة
دولة الجبهة تلك من القريبة اإلسالمية الدولة وكانت البدوية، الجديدة الدول فيها

األندلس.
الدول توحيد إىل ترمي حركٌة للميالد الثامن القرن يف أوروبا يف بدأت قد أنه عىل

القديمة. الغربية الروم بدولة شبيهة عظيمة واحدة دولة إنشاء وإعادة املسيحية
الفرنجي البطل نسل من أُرسة تقوده الفرنج شعب الجديدة الدولة تلك قوام وكان
امليالد، بعد ٧٣٢ سنة «تور» وقعة يف العرب عىل االنتصار صاحب مارتل شارل الكبري
من يهددها كان الذي الجارف العرب سيل من لها حاميًا الغربية أوروبا ه تُِعدُّ الذي وهو

األندلس.
مارتل، شارل حفيد الكبري شارل أو شارملان امللك أيام يف كبريًا شأًوا الدولة تلك بلغت
أال يجب عظيم فارق مع القديمة، الرومانية الدولة لسرية إعادًة دولته تُعترب أن ويمكن
كان قوامها إن أي فرنجية؛ دولة — الواقع يف — كانت الجديدة الدولة تلك أن وهو يُنَْىس
قرون، ثالثة منذ الغربية الرومانية الدولة هدم يف اشرتكوا الذين الهمج ساللة الفرنج من
شبيهة يجعلها أن العظيم ملكها ويحاول واحدة حكومة رأسها عىل متسعة دولة فكانت
انطفأ الذي النور ذلك يعيد أن يستطيع ال كان وإن نظامها، يف القديمة الجليلة بالدولة

األوائل. الغزاة أجداده يد عىل
دول فيه وأصبح جديدة، حاٍل عىل العالم استقرَّ رومة سقوط من ثالثة قرون فبعد
والدولة الغربية)، (اإلمرباطورية الفرنجة ودولة املسلمني، دولة وهي أال أربع؛ أو ثالث

الرشقية. الرومانية
— قدَّمنا كما — كانت الوقت ذلك يف املسلمني دولة ألن أربع؛ أو ثالث دول نقول:
ولهذا األندلس؛ دولة أكربها مستقلة دوًال فكانت أطرافها بعض انفصلت فقد متَّحدة؛ غري
املغاربة ودولة املشارقة، العباسيني دولة كبريتني: دولتني الواقع يف املسلمني دولة كانت

باألندلس. أمية بني
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التاسع القرن منذ أوروبا بأمم اإلسالم عالقة (2)

فيما لها وصارت العالم، وجه غريَّ الذي الطويل االضطراب ذلك بعد الدول تلك استقرت
املتجاورين بني عادًة يكون ما إىل العالقة من بينها ما وجهة وتبدَّلت وروابط، عالقات بينها
املسلمني حروب يف النظر يسرتعي ما أكرب من ولعل ومناَزعة، ومناَفسة معاَملة عالقات من
(الجهاد) ذلك اسم نسمع نزال فال مستعمًال؛ يزال ال كان الجهاد لفظ أن جاورهم َمْن مع
الدولة مع واملعتصم الرشيد هارون أمثال العباسيني حروب عن اإلسالمي املؤرخ به يُعربِّ
الرحمن عبد —يفوصفحروب الجهاد —وهو االسم ذلك يرتدَّد وكذلك الرشقية، الرومانية

األندلس. بجبال القوط وأمراء الفرنج ملوك جريانه مع األوسط
غزوات من األول العرص عىل يُقَرص أن يجب — الجهاد وهو — اللفظ ذلك أن والحق
كان فقد األرض؛ أنحاء يف اإلسالمية الدعوة بثَّ الحروب من األول القصد كان أيام املسلمني؛
يف يشء أول فكان العالم؛ تسود أن يريدون وفكرة جديد مبدأ أصحاب ذاك إذ املسلمون
ُمَهَجهم؛ ذلك كلَّفهم ولو بها أخذهم عىل والعمل الدعوة، من عندهم ما الناس إبالغ نظرهم
بأُس أنالهم يُبالون وال خصبة، وديان يف أم قاحلة صحاري يف أيُحاِربون يَْعبَئُون كانوا فما
ما له صاحبًا؛ يصري االنتصار بعد العدو وكان إليه. يدعون ما سبيل يف القيظ حرُّ أم الربد

دعوتهم. َقِبَل هو إذا عليهم ما وعليه لهم
الناس من لوٍن بني أو وجنس جنٍس بني يفرِّقوا أن األولني املجاهدين لهؤالء كان وما
الدعوة بإبالغه خدمة أكرب له يؤدون أنهم يرون وهم العدوَّ يغلبون كانوا إنهم بل ولون،
الدعوات أصحاب كل شأن ذلك يف شأنهم فكان األخروية. السعادة إىل أمامه السبيل وتمهيد
دخلت ثم إليه. تدفع كانت التي الروح انقضت ثم عرصه للجهاد كان لقد ولكن واملبادئ،
مواطئ يف وسارت قديم، مجد ذات بالد يف وحلَّت مدنية، حياة دور يف اإلسالم دولة
سلكت منظمة حكومات فيها وتكوَّنت تدريًجا، بمدنياتها وأخذت الغابرة، األمم أقدام
محلَّ السياسية العالقات فحلَّت الدول؛ من تَقدَّمها َمْن سلوك جريانها مع معامالتها يف
يراسل — املسلمني خليفة — الرشيد هارون لنجد حتى اإلسالمية؛ الدعوة إىل الحماسة
املتاخمة للدولة نكايًة لصداقته التماًسا كان ذلك ولعلَّ ويهاديه، الفرنج دولة إمرباطور
يراسل باألندلس األوسط الرحمن عبد نجد حني عىل الرشقية، الروم دولة نعني لدولته؛
له املتاخمة للدولة ونكايًة لصداقته التماًسا ويهاديه؛ الرشقية الرومانية الدولة إمرباطور
الحرب تلك نَِصف أن أمكن الرشقية الروم دولة الرشيد حارب إذا فهل الفرنجة. دولة وهي
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أمكن الفرنجة دولة األوسط الرحمن عبد حارب إذا وهل دينية؟! فكرة أجل من جهاد بأنها
اإلسالم؟! دعوة نرش به ونعني الصحيح؛ باملعنى جهاًدا ذلك نَُعدَّ أن

يجاورها َمْن مع تعاملها يف أصبحت واستقرت تكوَّنت عندما اإلسالمية الدول أن الحق
تقيضبه ما بحسب آخر جانب يف وعدائيًة جانٍب يف يَّة ودِّ عالقات لها دنيويًة دولًة الدول من
مستعَمًال الجهاد اسم أُبِْقَي وإنما حقيقية، غري املجرَّد الجهاد فكرة وأصبحت مصلحتها،
الدولة شأن من وإعالءً األوىل التقاليد عىل سريًا املسيحي؛ العالم مع الحروب وصف يف
واستنهاًضا للحرب وتربيًرا ء، األجالَّ األوائل الدعوة أهل سنن عىل السائر مكان يف بوضعها
املسيحيني جهة من أما شاكرين. راضني بذلُه منهم يُْرَغب ما يبذلوا كي الناس؛ ة لهمَّ
ديني، مبدأ نرش ألجل يحاربون ال العارش القرن إىل املسلمني مع حروبهم يف كانوا فإنهم
إىل حروبهم ى تسمَّ أن يمكن ال ذلك وعىل عنها، الدفاع يحاولون بالد أصحاب كانوا بل
الفرنجة كان لقد ا حقٍّ دينية. دعوة بثِّ من قصد لهم يكن لم إذ دينية؛ حروبًا الوقت ذلك
ما عىل الكبري شارل شنَّه ما الحروب تلك ومثل دينية. بحروب يقومون أحيانًا املسيحيون
تلك ولكن للميالد، التاسع وأوائل الثامن القرن أواخر يف الوثنية سكسونيا من بالده جاور
املسيحي العالم إن اإلجمال: بوجه — نقول أن ويمكن الشأن، قليلة محليًة كانت الحروب
يَُقْم لم آخر: بقول أو الصحيح، باملعنى الدينية الحرب يعرف لم عرش الحادي القرن قبل
فعل كما واسعة دائرة يف منظًَّما بثٍّا األرض أنحاء يف املسيح دعوة لبث صليبية بحروب
ورأينا عرش الحادي القرن إىل ذلك بعد جئنا نحن فإذا األول، الجهاد أيام اإلسالمي العالم
يف دورو نهر إىل العراق يف دجلة نهر من اإلسالمي العالم أنحاء يف يرتدَّد الجهاد اسم
العامَلنْي؛ بني الفاصلة الحدود خط طول عىل الصليب اسم يرتدَّد ذلك جانب وإىل األندلس،
عاصفة وأن جديًدا، شيئًا هناك أن عرفنا هذا رأينا إذا املسيحي. والعالم اإلسالمي العالم
الصليبية الحرب اسم وأثارت املسلمني، جانب من به يُْهتَف الجهاد اسم فأعادت ثارت قد

العاصفة؟ تلك أثار الذي فما املسيحيني، جانب من به يُهتف

القسطنطينية رصيخ (3)

البابا؛ إىل دعوًة الرشقية الرومانية الدولة إمرباطور ه وجَّ عرش الحادي القرن أواخر يف
من املقدس بيت وتخليص الصليب نرصة إىل وإنجليز وأملان فرنجة من الغرب أمم ليدعو
يف النريان تسري كما الشعوب يف فسارت أوروبا إىل دعوته البابا ه فوجَّ املسلمني، أعدائه
دمويٌة حروٌب فكانت البابا؛ إليه دعا الذي الغرض إىل واحٍد كرجٍل أوروبا وقامت الهشيم،
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تنطفئ لم ولو ذلك بعد تدريًجا لهيبها خبا ثم قرن، مدة ثائرًة استمرت والغرب الرشق بني
جعل الذي وما الدعوة؟ تلك يرسل القسطنطينية إمرباطور جعل الذي فما جملًة، ناره
أوروبا جعل الذي وما الرشقية؟ الكنيسة عىل قلبه يف كانت التي الحفيظة رغم يقبلها البابا

منها؟ بََدْت التي العجيبة الحماسة بهذه البابا دعوة تُجيب
نجد نحن وها ومشاحنة،1 منافسة — قرون منذ — ورومة القسطنطينية بني كان لقد
تحت املنافسة تلك تدوس أوروبا نرى نحن وها القديمة، اإلَِحن تلك تتناىس القسطنطينية
اإلسالم. عىل ويتحالفون والغرب الرشق من املسيحيون ويتصافح خيولها، وسنابك أقدامها
العقيدة، أساس يمس يكاد خالًفا املسيحي العالم ي شقَّ بني الذي الخالف كان لقد
القديس الخليفة كان حني عىل خرافة، الغربي املذهب يعتربون الرشق يف املسيحيون فكان
االثنني بني كان وَلَكْم عليه، خارج عنه منشقٌّ أنه الرشق إىل ينظر (البابا) رومة يف بطرس
بوهمند أن ذلك ومثل حربي. تناُفس بينهما كان لقد بل باأللقاب، وتراُشق عاصفة مواقف
األدرياتي البحر َعَرب وصقلية إيطاليا جنوب عىل النرماندي امللك جيكار روبري بن «بيمند»

والئه. صاحب البابا سيده بتحريض الرشقية الدولة أرض يغزو وجعل

تقسيم برضورة — للميالد الثالث القرن منذ — أباطرتها شعر الرومانية الدولة يف الضعف دبَّ عندما 1

أقسام إىل دقلديانوس أيام يف الدولة فتقسمت املغريين، غارات من حمايتها لغرض أقسام إىل الدولة
الرشق تحصني إىل بالحاجة شعر قسطنطني اإلمرباطور أيام كانت فلما وحدتها، إىل بعده عادت ثم أربعة
قديمة قرية مكان يف القسطنطينية مدينته فبنى البوسفور، عىل ف تُْرشِ التي الكربى العاصمة ببناء
ولعل الرومانية، للدولة مسيحي إمرباطور أول قسطنطني وكان فيها، إقامته وجعل «بوزنطة»، اسمها
يف وهناك الوثنية، ومركز القديمة العاصمة رومة عن البُْعد به مقصوًدا كان القسطنطينية يف مقامه
األيام مرِّ وعىل اليونانية. واللغة اليونانية واملدنية اليوناني الشعب قوامه جديد مركز نشأ القسطنطينية
مت تقسَّ عندما املنافسة تلك زادت وقد يشء، كل يف القديمة العاصمة تُنافس الجديدة العاصمة صارت
الرومانية والدولة القسطنطينية، وعاصمتها الرشقية الرومانية الدولة قسمني؛ إىل نهائيٍّا الرومانية الدولة
للميالد، الخامس القرن يف الربابرة يد يف رومة سقطت عندما ًة شدَّ التنافس وزاد رومة. وعاصمتها الغربية
املمثل هو أصبح إذ الديني؛ بنفوذه يَْظَهر البابا بدأ هذا وعند بالغرب، الرشق يربط ما فيها يبَق ولم
يكن ولم الروماني، بطرس القدِّيس خليفة معدوًدا وأصبح الروماني، والشعب القديمة للمدنية الوحيد
كنيسة أمام والكربياء التحدي موقف تقف الرومانية الكنيسة فبدأت الرشق، إمرباطور لسلطة خاضًعا
حتى ينمو الخالف زال وما وشقاق، خالف إىل األمر انقلب ثم الرشقي، اإلمرباطور وسلطة قسطنطينية
الجدل يف خالف أثر عىل عاصفة مواقف والثامن والسابع السادس القرون يف واإلمرباطور البابا بني كانت

التئامهما. يمكن ال شطَرين ُشِطَر قد املسيحي الدين أن ذلك يرى َمْن إىل يُخيَّل فكان املذهبي،
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أوروبا اجتاح الذي الجارف التيار أمام تقف لم املنازعات وتلك الفروق تلك ولكن
بوهمند إن حتى املذهبني، أبناء وتعانق الحزون، يت وُسوِّ القديمة، العداوات كل فنَسيت
الذين الكبار القواد أحد صار — الرشقية الرومانية الدولة أرض غزا الذي األمري ذلك —

املسيح. كلمة لنرصة القسطنطينية إىل ذهبوا
البابا مساعدة تطلب وجعلها الرشقية الدولة سياسة عىل طرأ الذي االنقالب هذا أما
للميالد؛ الثامن القرن منذ إجماًال اإلسالمية بالدول الدولة تلك عالقة تتبُّع من كشفه فيمكن
الرومانية جارتها فَسلبَت ُعنفوانها، يف للميالد الثامن القرن يف العباسية الدولة كانت فقد
تبقى أن الروم دولة أمكن الداخلية مشاغلهم يف العباسيون انشغل فلما أمالكها، من كثريًا
املهدي أمثال وذهب العباسية الدولة قوة مضت ثم الصغرى، آسيا رشق عند الحدود ثابتة
الدولة فأخذت العباسية؛ بالخالفة األتراك جنود استبداد ذلك وتال واملأمون، والرشيد
بدأت التي البالد من كثري عنها انفصل أن ضعًفا وزادها الخارجي، نضالها يف تضُعف
بني استبداد وهي القاسية الرضبة جاءت وأخريًا أفريقية، يف واألدارسة كاألغالبة تستقلُّ
األمر عىل املسيطرين كانوا ولكنهم االسم يف وزراء فأصبحوا الخالفة، بأمر الشيعيِّني بويه
تشاحٌن ذلك وراء من يحدث فكان أمًرا لنفسه يُثبت أن يحاول أحيانًا الخليفة وكان كله،
وانفجر كلمتها وتفرَّقت اإلسالمية الدولة أمور فاضطربت الوزير، وبني بينه وتنازٌع
وسواها الشام يف وأخرى وخراسان فارس يف إمارات من متناثرة أجزاءً فصار جثمانها،
أباطرتها وأثار فانتهزتها، سانحة فرصًة دونها الرومانية الدولة وجدت وهكذا مرص. يف
بني سيميسز» «جون و«حنازيمس» فوكاس» «نيقفراس نقفور أيام سيما ال طاحنة حربًا
عىل كانوا الذين — الحمدانيني أمراء يستطع فلم املسيح، ميالد بعد ٩٦٠–٩٧٥ عاَمي
ال بما الرومانية الدولة كتائب أخذتهم بل النضال، ذلك يف يَثبتوا أن — الروم دولة حدود
طريق عىل وكانت الفرات، نهر الروم جنود وعربت الشام سواحل ُفتحت ثم له، لهم ِقبَل
بثمنه ليستعدَّ قرصه أثاث البويهي األمري عليه باع لقد حتى املطيع الخليفة وذُعر بغداد،
املوجة تلك وانقضت الروم جيوش ذلك عند رجعت اإلسالم دولة حظ لحسن ولكن للحرب،
وكان هذا، غري بحظ عرش الحادي القرن طلع ثم العارش، القرن يف هذا كان تحطمها. ولم

األخرى. شالت ة ِكفَّ رجحت إذا ميزان تَي ككفَّ األمر
أمريهم وكان السالجقة، وهم الرتك، من قوم بغداد عىل استوىل عرش الحادي القرن يف
البويهيني؛ ملوك كان كما باأللقاب مأخوذ غري شجاًعا نَّة السُّ أهل من رجًال بك طغرل
بسيفه فيها يتحكَّم الدنيا أمر يده يف وأخذ ظاهًرا، وهيبته جالله الخليفة عىل فحفظ

15



وعرصه األيوبي الدين صالح

دخلت للهجرة امليالد/٤٤٧ بعد ١٠٥٥ سنة بغداد عىل السالجقة وباستيالء فعًال. وإرادته
العارش. القرن أواخر يف بها مرَّ الذي الدور ذلك غري دور يف اإلسالمية الدولة

األقل عىل — جيشها عاد فقد ذلك يكن لم إن أو شبابها، قوة يدهم عىل استعادت فقد
أمر عىل تواىل وقد بويه، بني أيام آخر يف الدولة نسيَتْه الذي واالنتصار الفتح سرية إىل —
شاه وملك أرسالن وألب بك طغرل وهم: السالجقة من عظام ثالثة ملوك العباسية الدولة
مع الداخلية سياستهم يف وكانوا هجرية. و١٠٩٢م/٤٤٧–٤٨٥ ١٠٥٥ سنتَي: بني ما
االسمية والسيادة الرياسة مظاهر كل تاركني الفعيل الدنيوي بالسلطان قانعني الخالفة
العباس. بني بيت وهو املسلمني قلوب يف السامية املكانة له الذي ل املبجَّ البيت من للخلفاء
فقد — الرشقية الروم دولة سيما وال — جاورهم َمْن مع الخارجية سياستهم يف وأما
وأررضوم، طوروس جبال من جيوشهم فبدأت والغلبة، السيطرة بسوى يَْقنعون ال كانوا
قيرصية مدينة شهدت وهناك الصغرىوهضابها، آسيا وديان الغربيف إىل تنحدر زالت وما
ثم عليه، الثبات تستطع لم دفاع بعد والقوقاز أرمينية بالد خضعت ثم الغالبة، جيوشهم
االنتصار هناك وكان ،١٠٧٢ سنة و«وان» أررضوم بني كرد» «مالذ موقعة ذلك بعد كانت
وهو أسريًا «رومانوس» الرشقي اإلمرباطور وأُِخذَ أرسالن، ألب للسلطان يُذَْكر يزال ال الذي
مقتله، بعد أبيه ُسنَّة عىل أرسالن ألب بن شاه ملك سار وقد مستميت، بطٍل دفاِع بعد جريٌح
الشام بالد بينها من وكان البالد، من يليه ما مع أخرى حروبًا الروم مع الحرب عىل وزاد
شاه ملك كان حتى ١٠٩٠م عام كان وما الفواطم. حكم من بقية فيها تزال ال كانت التي
والرومان الفواطم عواصم الغربية بحدوده ويدوس الصني أكتاف الرشقية بحدوده يطأ
وأمىل األناضول، هضبة أحشاء يف للسالجقة دولة وتكوَّنت الصغرى، وآسيا الشام ِقبل من
ألكسيوس اإلمرباطور خوفه من يرتجفون َمْن بني من وكان يليه، َمْن عىل إرادته شاه ملك

الرشقية. الرومانية الدولة إمرباطور
والغلبة؛ السلطان مدِّ سوى بها يُْقَصد ال حروبًا — شك وال — الحروب تلك وكانت
من ذلك بعد يحاربون زالوا فما آسيا، أواسط من أتوا محاربني قوًما كانوا السالجقة فإن
عىل الرومان أيدي يف تليهم التي األقاليم تلك وكانت األقاليم، من يليهم ما سائر فتح أجل

املسلمني. أمراء من كانوا ولو لحاربوهم سواهم أيدي يف كانت أنها ولو األكثر،
الجانبنَي بني عداوًة — عرص كل يف الحروب تُسبِّب كما — الحروب تلك سبَّبت وقد
كانت وما الوقت، ذاك مثل مضطرٌب وقٌت مثلها من يخلو ال حوادث فحدثت املتحاربنَي،
بعدها وقع ما لوال التاريخ يف خاصًة صورة لتأخذ الحوادث من عنها نشأ وما العداوة تلك

أجمع. العالم هزَّت التي الجليلة الحوادث من
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شاه. ملك دولة حدود خريطة

باملوت إذا شاه ملك أمام موقفه حرج من يُخرجه طريٍق يف يفكِّر ألكسيوس كان بينما
العظام، ملوكهم من ثالثة بناها التي السالجقة دولة بموته وتمزَّقت املخيف عدوِّه عىل عدا
فرصة ينتهز أن فرأى واالحتيال؛ الدهاء رجال من رجًال وكان اإلمرباطور، س تنفَّ وهناك
يف ِفتية إىل فأرسل غائلته، ليأمن فيحطمه بالده رشق إىل الذي العظيم الهيكل ذلك انثالم
الغرب بني كان ما متناسيًا دولته، فقدته ما له ليعيدوا يأتوا كي الحرب؛ معوَّدين أوروبا
يُْلِبَس أن فرأى له ُمساِعدًة الظروف وكانت وخالف، منافسة من املسيحي العالم يف والرشق

منها. يستفيد يجعله لباًسا الحقائق
بها يهدمون دينية حربًا إال يقصدون ال بالده إىل أتوا قوم أنهم املسلمني ر فصوَّ
وآسيا الشام يف املسيحيني عىل االعتداء من السالجقة الجنود ارتكبه ما وعزا املسيح، ديانة
املزاعم هذه أمثال إذاعة عىل وساعد النصارى، أذى يف نفوسهم يف كمينة رغبة إىل الصغرى
يف املسيح قرب رأى عندما نفسه ثارت الذي الراهب بطرس أمثال املتحمسني من جماعة
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تطرق لم نغمة أوروبا سمعت وهكذا بظفرهم. العهد حديثو وهم الظافرين السالجقة يد
ألكسيوس أنرصخ إال هو وما املسلمني، املعتدين عىل املسيح نرصة إىل دعوة قبُل: من أُذُنها
— الثاني» «أربانوس البابا إىل أرسل فلقد العالم؛ أرجاء هزَّت بثورة الدعوة أُِجيبت حتى
بيت واسرتداد املسيح نرصة إىل يدعوه — ١٠٩٥ سنة «كلريمون» يف ديني مجلس يف وهو
دوَّى الذي التاريخي نداءه البابا نادى حتى املجلس ذلك انفضَّ فما السالجقة، من املقدس
ُمِغريًا، عاتيًا ظامًلا اإلسالم يصوِّرون البالد أنحاء يف املتحمسون وانطلق أوروبا. أنحاء يف
يف طبيعية حوادث كانت — قدَّمنا كما — ولكنها الحقيقة، من خالية حكاياتهم تكن ولم
تلك ص ليُمحِّ أحد يكن لم أنه عىل قديَمني. متنافَسني بني الحروب ثائرة فيه ثارت عرص
عشواء. َخبَْط تخبط هوجاء العاصفة فثارت الراهب؛ بطرس أمثال أوردها التي الُحجج

الدعوة؟ أوروبا لبَّت ملاذا (4)

يأتي أن ذلك من فأعجُب الغربيني، وبني دولته بني كان ما تناىس قد ألكسيوس كان إذا
ة مستعدَّ كانت الوقت هذا يف أوروبا أن فالحقُّ العظيمة؛ الحماسة بتلك مساعدته إىل الغرب
تلك إثارة إىل الوحيدان الطريقان هما والكنيسة البابا وكان النريان، إليقاد استعداد أعظم

االنفجار. رسُّ فيه الذي املكان يلمس أن ألكسيوس عرف وقد النريان،
رأسهم وعىل — الدين رجال وكان أوروبا، سيد عرش الحادي القرن يف الدين كان
رجال الوقت ذلك يف أوروبا يف وكان أوروبا، أهل عواطف أصحاب — القرن ذلك يف البابا
لنرصة كان إذا سيما وال إليه، الداعي تلبية إال يسعهم وال له ويعيشون الحرب يحبون

اآلتيتني: الفقرتني يف موجزًة بيانها من بد ال أسباب إىل يرجع كله وذلك الدين،

أوروبا نظام يف االنقالب

أن وذلك للميالد؛ التاسع القرن أواخر يف الفرنجية الدولة نظام يف عظيم انقالب َحَدَث
ثم القديمة، الرومانية الدولة بالد أكثر تشمل عظمى دولًة أقام قد كان الكبري شارل
حاول وقد الغربية، الرومانية الدولة إمرباطور لقبه وأصبح األباطرة، لقب عليه البابا خلع
إليه يرمي ما وأكرب القديمة، الرومانية الدولة بنظام شبيه نظام عىل دولته يجعل أن شارل
الحكام من طائفة تحته كان ولقد ومركزها، رأسها عىل هو يكون وأن واحدة دولة َجْعلها
ابنه سار ثم املركزية، الحكومة بأمر مؤتَِمرين له عماًال يكونوا أن عىل عمل ولكنه والرؤساء
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هو فما وقوًة، وكياسًة درايًة كأبيه يكن لم لكنه استطاع، بما ذلك مثل عىل التقي» «لويس
وبدأت أوالده، بني ثالثة أقساٍم إىل الغربية الرومانية الدولة مت تقسَّ حتى لويس مات أن إال
للميالد. التاسع القرن آخر إىل الدولة تلك يحطم َلِبَث م تقسُّ سلسلة من حلقة أول بذلك

إغارات د تجدُّ من جسيمة بأخطار مهدَّدة التاسع القرن ذلك يف أوروبا كانت وقد
يُصيبها كان ما عىل زيادًة واملجريني، النرمانديني قبائل ذلك عند وأكربها املتوحشة القبائل
أثر الغزوات لهذه كان وقد وبحًرا، برٍّا إيطاليا وجنوب وصقلية األندلس يف العرب غزو من

املدى. بعيد
األنهار؛ مصبَّات من السفن خفاف يف الرومانية الدولة عىل يُِغريُون النرمانديون كان
بتسيري ودراية املحيط عىل جراءة لهم البحار، وشواطئ الشمال بالد من قوًما كانوا ألنهم
تدفعهم أن الغربية الرومان دولة تستطيع وال والتدمري، للسلب إغاراتهم وكانت السفن،
إغاراتهم يف املجريون وكان رسيعة، كتائب وال حصينة مدن فيها يكن لم إذ نفسها؛ عن
أسوار، وال حصون تردهم وال شاءوا ما يسلبوا أن بعد يعودون ثم البالد يجتاحون فرسانًا
أمراء رأي استقرَّ ولهذا الفرسان؛ بحركات دراية ذات كتائب الفرنج عند دونهم يكن ولم
نفسها حماية شاءت إذا عنهما للدولة ِغنَى ال بأمرين يُْعنوا أن عىل الغربية الرومانية الدولة
جهة ومن جهة، من املدائن عىل واألسوار الكثرية الحصون بناء هما: وذانك أعدائها؛ من
دفع يستطيعوا كي رسيع؛ أسلوب عىل والفر الكر معوَّدة للفرسان كتائب تكوين أخرى
حصون ولهم — حني بعد — أنفسهم الدولة أمراء وجد وبذلك الرسيعني، املغريين عادية
به خاصة دائرة بذلك منهم لكلٍّ فكان خاضعة، مدرَّبة الفرسان من كتائب تحميها وأسوار
العارش القرن يف بعد فيما ُعِرَف جديد نظام فنما إدارتها، األمر بطبيعة وله حمايتها عليه

اإلقطاع. بنظام يليه وما
أيام منذ أوروبا يف كانت التي القديمة الحكومة أساس يف نقًضا اإلقطاع نظام أحدث
األمراء وأصبح حقيقة، ال أصبحتصورًة املركزية الحكومة أن وذلك األوىل؛ الرومانية الدولة
قائمًة املجتمع طبقات بني الجديدة العالقة وصارت األنحاء، جميع يف الحكم أصحاب هم
املركزية الحكومة وبني جانب من األمراء بني أصبح أنه يعني والسيادة؛ السلطة أساس عىل
يكتسبها، حقوق نظري بأدائها يقوم دات تعهُّ الجانبني كال فيه د يتعهَّ عقد آخر جانب من
الحكومة وإمداد وفرسانهم، بأنفسهم الدولة حروب يف االشرتاك األمراء واجبات أكرب وكانت
دونهم َمْن لهم يخضع حكاًما يكونوا أن حقوقهم أكرب وكانت األموال، من بيشء املركزية
األعمال، من والئهم صاحب به يُكلِّفهم فيما ويشرتكون الرضائب، لهم ويدفعون األمراء من
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مع هؤالء كان وهكذا بتلك. شبيهة رشوط عىل صغارهم مع متعاقدين األمراء كبار وكان
صغار وقاعدته املركزية الحكومة رأسه بالهرم: يشء أشبه اإلقطاع نظام فكان يليهم، َمْن
يحكم الذي األمري نحو بواجبات مرتبًطا العام الشعب وكان الشعب، ثم والفرسان األمراء
يف أرضه يف العمل من معينًا مقداًرا له ويهب لقضائه، ويخضع إليه األموال فيدفع بالده

عنه. املتوحشني غارات وصد الغري اعتداء من له األمري حماية نظري
املركزية الحكومات وكانت اإلقطاعات، من صغرية أقسام إىل أوروبا مت تقسَّ هذا عىل
وتارة ِسْلٍم عىل تارة األمراء بكبار عالقتها كانت بل باألفراد، لها عالقة ال — الواقع يف —

حرب. عىل
النظام ذلك بحسب م مقسَّ منها كلٌّ كربى، ثالث دول أوروبا ويف العارش القرن مىض
من الفرنجة أرسة انقراض بعد أمرائها من حكام ويحكمها أملانيا هي وتلك اإلقطاعي،
املقدسة، الرومانية الدولة واسمها وإيطاليا أملانيا من مكوَّنة دولتهم وكانت شارملان، نسل

إنجلرتة. ثم فرنسا ثم
يتعدَّى ال السياسيون الحكام كان إذ الحقيقي؛ باملعنى دوًال الدول تلك تكن ولم
األجانب غارات فيه يصد للحرب ميدانًا يجد لم إذا األمري كان ما وكثريًا إقطاعاتهم، حكمهم
بعده وما الوقت ذلك يف أوروبا كانت ولهذا جريانه؛ من يليه َمْن عىل يغري املتوحشني أو
من املركزية الحكومات تَْخُل ولم وبعض، األمراء بني حرص وال لها َعدَّ ال لحروب مجاًال
تارة تنترص أخرى عىل جماعة مؤلِّبة حروبهم ميادين يف تدخل كانت بل أمرائها، مناوأة

أخرى. وتنهزم
املجر غارات عنها ردَّ فقد وأرضار؛ بمنافع أوروبا عىل اإلقطاع نظام عاد وهكذا
دائمة. حروب بؤرة وجعلها الداخل يف واطمئنانها أمنها نزع ولكنه وأرضابهم، والنرمان
إىل وفرسانها أوروبا أمراء أرسع كان فما الرشقية، الدولة دعوة أتت الوقت ذلك يف

للحروب. جديًدا ميدانًا هناك ملتمسني إجابة

أوروبا العرصيف روح

فكان مميزات؛ من الصفة هذه يتبع وما الفروسية عهد ظروفه بطبيعة اإلقطاع عهد كان
ولو سالمتهم عن املسئول سيدهم نفسه يرى كنفه يف ملن حاميًا — تعاقده بحكم — األمري
ميضِّ عىل صارت تقاليد عىل السنني طوال مدة العادة جرت وقد نفسه، بَذْل ذلك كلَّفه
به قانون ذلك مجموع من فكان مقتضاها، عىل يسري أن الرشيف عىل يجب مبادئ الزمن
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بول). لني ستانيل كتاب (عن الوسطى القرون يف محارب صورة

حماية إىل ترمي املبادئ تلك وكانت عليه، يحرم وما يعمل أن للرشيف يحلُّ ما تفاصيل
الذي الحسن صفات من ذلك وسوى والوداعة الجمال وإجالل الدين ونرصة الضعفاء
وكان أخرى، صفة عنها تقوم ال الرشيف صفات أوىل الشجاعة فكانت املرأة، يف يتجىلَّ
وأمل الخيل ركوب يف املهارة جانب إىل إتقانه عليه يجب ما أول من السيف استخدام

األدنى. املحل يف للمحاربني يُْرتَك مما فكانت والسهام بالقوس الرماية
أظلم مضت قد إذ أوروبا؛ عقول يف بالذكر جديًرا تغريًا العارش القرن شهد وقد
تلك تكن لم أنها ولو النفوس إىل تدبُّ جديدة حياة وبدأت التاسع، القرن مع القرون
الحياة تلك دبيب بدأ وقد عرش، الثالث القرن منذ العروق يف ت تمشَّ التي الفيَّاضة الحياة
إما وهناك هنا تلوح عالماتها أوىل وكانت عرش، الحادي القرن يف الجالء من بيشء يظهر

دير. حنايا يف وإما ملك بالط يف
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املدنية أصحاب الرومان حفدة أنفسها وترى املايض إىل تتطلَّع الفتيَّة األمم بدأت
الدين رجال من لها معلمني ووجدت مخلفاتها، بقايا من العلم تلتمس فجعلت القديمة،
الصغرية النهضة تلك فانصبغت القدماء، علم ببعض يحتفظون يزالون ال كانوا الذين
ُفِتَح الذي امليدان وجدت للمعارف تفتُّح أول العقول تفتحت وملا الدين، رجال بصبغة
تدفعها — الطفولة بحماسة الشبيهة — حماستها فكانت الدين، بصبغة مصبوًغا دونها
من يتكوَّن الذي العرص آداب يف هذا أثر ظهر لقد حتى الدين، يمس ما بكل االهتمام إىل
القسوس. من الغالب يف املمثلون وكان روائي، قالب يف ممثَّلة والحديث القديم قصصالعهد
الناس، قلوب عىل التسلط من الكنيسة إليه وصلت ما قصارى كان العرص ذلك ولعل
يقع عقاب أكرب لكان حتى الفلسفة، شك أو العلم زيغ من يشء عقيدتهم عن يحرفهم وملا
أكرب أذلَّ عقاب وهو واملؤمنني، اإليمان دائرة من وإخراجه الكنيسة من حرمانه الفرد عىل
تعطَّلت إقليم عىل وقع إذا الحرمان ذلك وكان نفسه، اإلمرباطور وهو ذاك إذ العالم يف رأس
التي الصلوات عليه يقرأ َمْن وال امليت اعرتاف يأخذ َمْن الناس يجد فلم فيه الدين شعائر
أحدِّهم وإذالل عناًدا األمراء أكثر إلرغام كافيًا العقاب ذلك مثل وكان اآلخرة، إىل توصله
إال يسعهم لم ذنوبهم عن به رون يُكفِّ فرًضا الناس عىل فرضت إذا الكنيسة وكانت شوكة،
يف بلده من ويُخرج به ر يُشهَّ أو بالسؤال نفسه يُذلَّ أو يرضب أو الفرد فيصوم اإلذعان،
رومة إىل أو املقدس بيت إىل فيذهب عارية» وأقدام طويلة وعصا خاصة «قبَّعة النادم زي

ذنوبه. ليمحو
نفوذها وزاد الوسطى،2 القرون طول الفعالة العوامل من عامًال الكنيسة كانت وقد
وتداوي الصدوع ترأب املتنازعني؛ منازعات يف املحكمة هي كانت إذ اإلقطاعي؛ العرص يف
ويالتها. تخفيف بذلك تحاول الحرب؛ يف وحاللهم لحرامهم قواعد للناس وتجعل الجروح
املسيح أتباع جميع تشمل بل معينة، دولة وال إقطاعي حدٍّ عند تقف ال سلطتها وكانت
مستقالٍّ بإقطاعته أمري كل النفراد قوي؛ سيايس مركز هناك يكن لم وقٍت يف بها املؤمنني
أنحاء جميع يشمل الذي الوحيد العام السلطان هو الكنيسة سلطان كان ذلك وعىل بأمره،

أوروبا.

٤٧٦ سنة الربابرة أيدي يف رومة مدينة سقوط بني الفرتة به يُْقَصد تاريخي اصطالح الوسطى: القرون 2
العثمانيني األتراك يد يف القسطنطينية سقوط عند حده يوضع الذي الحديث التاريخ بدء وبني للميالد،

للميالد. ١٤٥٣ سنة
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(السلطة اإلمرباطورية بني كبري نضال عرشحدوث الحادي القرن أواخر يف اتفق وقد
للبابا، باهًرا انتصاًرا النضال ذلك نتيجة وكانت الدينية) (السلطة الكنيسة وبني الدنيوية)
السابع» «جريجوار البابا إىل — الرابع» «هنري ذاك إذ وهو — العظيم اإلمرباطور وذهب
الكنيسة رئيس باب عند ثالثة أياًما الدنيا حاكم وقف وهناك بإيطاليا، «كانوسا» قرية يف

والصلح. العفو يطلب األقدام حايف الرأس عاري
يف الكنيسة رجال من مجمع يف «أربانوس» البابا كان قليلة بسنني ذلك وعقب
فما املسلمني، حرب يف للمساعدة يدعوه الرشقية الدولة إمرباطور رصيخ فأتاه «كلرمون»،
عىل والصليب املسيح لنرصة حربًا أعلن قد البابا كان حتى ١٠٩٥م املجلسسنة ذلك انفضَّ
العرص؟ هذا مثل يف البابا صيحة تكون صيحة فأية منهم، املقدس بيت واستنقاذ املسلمني
رأسه عىل مطيع مؤمن شعب تلبيتها إىل وسارع القاصف كالرعد تردَّدت صيحة كانت لقد

نرصته. يف ورغبة الدين عىل غرية وبهم بالحروب دراية لهم الذين األمراء من طائفة

الصليبيني انتصار (5)

ولكنها هجرية، ١٠٩٦م/٤٨٩ سنة يف جموع بعد جموع فذهبت الصليبية الحرب بدأت
أمراء كبار من أربعة بقيادة ١٠٩٧م سنة يف أخرى جموع تبعتها ثم شيئًا، تُِتمَّ لم
أخو و«بالدوين» كولوشه، كونت و«ريمون» بولوني، حاكم «جودفري» وهم: أوروبا
وصقلية. إيطاليا جنوب حاكم النرماندي جيكار» «روبري ابن و«بوهمند» «جودفري»،
استوثق القسطنطينية الحملة بلغت فلما والفرسان، األرشاف من آخرون يساعدهم وكان
لهم سمح ثم بالده، من اإلسالم سلبه ما إليه يردُّون أنهم حلفائه من ألكسيوس اإلمرباطور
أشتاتًا وكانوا األناضول، يف املسلمني وهزموا املضائق وعربوا فساروا بأرضه، يجتازوا أن
«إسكيشري» أو «دوريليوم» عند للصليبيني انتصار أكرب وكان الكبار، ملوكهم ذهاب بعد
دوًال وأقاموا الشام، وبلغوا السري أتموا أن إىل لهم النرص زال ما ثم الصغرى، آسيا غرب يف
املقدس»، و«بيت و«طرابلس» و«أنطاكية» «الرُّها» وهي أرضاإلسالم من اقتطعوها أربعة
بالوالء األمراء من الباقون وقنع «جودفري»، وهو املقدس بيت حاكم يد يف امُلْلك وجعلوا
األسلوب عىل البالد تلك يف الحكم نظام وجعلوا أوروبا، يف اإلقطاعي النظام حسب له
القسطنطينية أسوار عن اإلسالمي الفتح موجة وردَّت أوروبا، أرادته ما وتمَّ اإلقطاعي،
أن بعد إال جديد من فتحها محاولة إىل اإلسالمية الدول تعود ولن الشديدة، الرضبة بتلك

العثمانيني. األتراك يد عىل قرون وثالثة نيف بعد وذلك منها، تُفيق
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أنطاكية. لفتح خيالية صورة

للدفاع قوته يستجمع اإلسالمي العالم (6)

الثاني القرن وأوائل عرش الحادي القرن أواخر أي العرص؛ ذلك يف اإلسالمي العالم كان
دولة كانت الغربي طرفه ففي وأجزاء؛ فروع منها ولكلٍّ كربى ثالثة أقساًما يشمل عرش،
وأعادت األندلسيني املسيحيني فهزمت أفريقيا من املرابطني جموع إليها عربت وقد األندلس،
إليها يأتي املرابطني وبعد أمية، بني دولة أيام القوة من عليه كانت ما يشبه شيئًا إليها
الدولة تلك تتحطَّم ثم عرش، الثاني القرن أواخر إىل علمها فريفعون أفريقيا من املوحدون

التالية. القرون تاريخ لتشهد غرناطة إال منها يبقى ال حتى
املرابطني دولتَي بتاريخ تاريخها يرتبط دول الغرب من الشمالية أفريقيا يف وكان
أواخر إىل هناك بقيت وقد الفاطميني، أو العبيديني دولة فكانت الرشق يف وأما واملوحدين.
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الصليبية. اإلمارات خريطة

سيأتي، كما الدين أيوبصالح بن يوسف الكبري البطل عليها َقَىض عرشحتى الثاني القرن
من بعضهم السالجقة أمراء بني مة مقسَّ العباسية الدولة رقعة البالد هذه رشق يف وكان
ال اسمية سيادة هؤالء عىل للخالفة وكان ورجاله، قواده نسل من وبعضهم شاه ملك نسل
متينة، رابطة اإلسالم دول بني تكن ولم املساجد، يف والخطبة (النقود) السكة تعدو تكاد
العباسية الدولة هما: وهاتان عداء، عىل بل ومنافسة خالف عىل كانت منهما اثنتني إن بل
الدولتني من ولكلٍّ شيعية، كانت واألخرية ُسنِّيَّة دولة كانت األوىل فإن الفاطمية؛ والدولة
العالم أن الطبيعي من فكان جميعها، املنابر عىل له يُْدَعى بأن أحقَّ نفسه يرى خليفة
متماسًكا يكن لم عرش الحادي القرن أواخر يف الصليبية الحروب صدمته عندما اإلسالمي
الصحيح، باملعنى دولًة ذاتها يف العباسية الدولة تكن ولم متنافسة، دول إىل مقسًما كان بل
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ال اسمية جامعة إال بينها تربط ال بأمره، مستقلٌّ منها كلٌّ إمارات إىل مة مقسَّ كانت بل
ثابتًة احتمالها عىل تقَو فلم الصدمة قابلت التي هي العباسية الدولة وكانت لها، حقيقة
من ال نصريًا، لها تجد ولم أمرها وضاع َهَوْت قد أْن للناس وُخيِّل وتداعت، تصدعت بل
بها، الشماتة إىل أقرب الفواطم كان إذ خارجها؛ من وال مفرَّقة، كلمتها كانت إذ داخلها؛
عىل وِزْد آخر، ألحٍد مساعدة يمدُّوا أن عن بأمرهم ُشْغٍل يف واألندلس أفريقيا أهل وكان
اإلسالمية الدولة فإن ظاهًرا؛ يكن لم التصدُّع ذلك ولكن االرتباط، وقلة ة قَّ الشُّ بُْعد ذلك
من وقت يف تتزعزع لم العقيدة إن بل انكساًرا، هزيمتها تكن ولم القوية املوجة أمام مالت
أنَّ صادق إيمان نفوسهم يف ظل بل أمرهم، من شكٌّ الناس يف يكن ولم املحنة، تلك أوقات
وردِّها عليها االنتصار من بد ال وأنه الضعف، إىل البحر وراء من أتت التي املوجة تلك مآل
األمة كادت فما الوجوه، من كثري يف العقيدة هذه ظهرت وقد حني، بعد جاءت حيث من
وكان الكامنة، العقيدة تلك إظهار عىل يعملون رجالها أخذ حتى األوىل الصدمة من تفيق
يف الرُّها إمارة عىل استوىل إذ املوصل3 صاحب زنكي الدين عماد أتابك أظهرها َمْن أول

الصليبيني. هزم أن بعد ١١٤٤م/٥٣٩ه عام
يُنِعم الذي ولكن الصليب، فقده ما السرتداد الكتائب وجرَّدت ذلك عند أوروبا فزعت
يف قليًال َخبَْت قد الدينية الحماسة أن يالحظ أن إال يسعه ال الثانية الحرب تلك يف النظر
من اثنني اشرتاك مع الرُّها اسرتداد عن املسيحيني كتائب عجزت وقد أوروبا. أهل قلوب
الرومانية الدولة عاهل الثالث كنراد اإلمرباطور وهما: الحرب يف املسيحيني امللوك كبار
األوىل محاولتها عىل اإلسالمية الدولة استمرَّت وقد فرنسا، ملك السابع ولويس املقدسة،

شيئًا أبيه موت بعد الدين عماد أظهر وقد آقسنقر، وهو شاه ملك تحت العسكر أمراء أحد ابن هو 3

املوافقة ١١٢٢م سنة واسط أقطعه السلجوقي محمود السلطان إن حتى واإلقدام، الشجاعة من كثريًا
كلها أيامه وكانت الحاكم، األمري ومعناه «أتابك» لقب وأُْعِطَي والجزيرة، املوصل أُْقِطَع ثم ٥١٦ه لسنة
السالجقة؛ سالطني حماتهم أمر واضمحالل العباسية الحكومة لضعف النواحي؛ جميع من اضطراب
فيما بالؤهم وعُظم الصليبيني أمر زاد أن هذا نتيجة وكانت أعظمه، بالًغا النواحي أمراء نفوذ كان ولهذا
فتح شأنه من أعىل نرص أول وكان لحربهم، العدة إعداد إىل الدين عماد فتجرَّد اإلسالم، بالد من يليهم
جهة من السالجقة أمراء بني فيما تنقطع ال كانت التي الكثرية املنازعات يف الدخول تحاىش وقد حلب،
فتوًحا منهم ففتح بالشام، الفرنج مكافحة همه كل جعل بل أخرى، جهة من والخليفة السالجقة وبني
أوروبا يف عظيم دويٌّ يده يف لسقوطها وكان ١١٤٤م/٥٣٩ه، «إذاسة» الرُّها بفتح أعماله كل ج توَّ ثم

الثانية. الصليبية بالحملة تُْعَرف كربى حملًة ذلك عقب وجهزت شعوبها، له اهتزَّت

26



األيوبي الدين صالح لتاريخ تمهيدية مباحث األول: الكتاب

وهو األكرب الجهاِد رجُل ظهر أن إىل بعضبالدها أخذوا الذين األغراب للخالصمن تسعى
يف اإلسالمية األمة عقيدة إلظهار حياته فجعل زنكي، الدين عماد بن محمود الدين نور

واضًحا.4 النرصظهوًرا
سيوفه، من وسيًفا العظيم األمري هذا رجال أحد أيوب بن يوسف الدين صالح وكان
حتى أمُره ويظهر شأنه يعلو ثم لعظيم تابًعا رجل ينشأ أن التاريخ يف بعجيب وليس

املتبوع. دون للتابع والعظمة املجد ويصبح سيده ذكر عىل ذكره يغطِّي

ومرص والجزيرة بالشام اإلسالمية الدول (7)

والجزيرة الشام

وأولهما ابنيه: بني دولته تقسمت مقتله وبعد الحرب، ميدان يف وهو زنكي الدين عماد ُقِتَل
الدين نور وثانيهما املوصل، مقرَّه وجعل الرشق عىل استوىل الذي غازي الدين سيف
عىل سار الذي هو الدين نور أن عىل حلب. مقرَّه وجعل الغرب عىل استوىل الذي محمود
التي البالد عىل سلطانه بسط من تمكَّن ولهذا أخيه؛ من أطول مدًة عاش وقد أبيه، ُسنَّة
املستقلني املسلمني أمالك من فتحه مما غريها عىل واستوىل الدين، عماد الشهيد أبوه ورَّثها
الثانية حملتهم يف فشلوا أن بعد املسيحيني أمالك من فتحه ومما وبعلبك، دمشق أمثال
ملك السابع ولويس املقدسة الرومانية الدولة إمرباطور الثالث كنراد فيها اشرتك التي

فرنسا.

جماعة قتله نومه: يف ُقِتَل أنه وذلك الفرنج؛ بالد من كثريًا فتح أن بعد شهيًدا زنكي الدين عماد مات 4

والتماس الثروة ملوارد وإصالًحا وعدًال سريًة املسلمني أمراء خري من وكان أعدائه، بتحريض مماليكه من
غازي، الدين سيف أكربهم أربعة أوالًدا ترك تويفِّ فلما واألدب، للعلم تعضيده عدا هذا للناس. الخري سبل
ابنه وكان حلب. إمارة الثاني وورث والجزيرة املوصل عىل األول استوىل وقد محمود، الدين نور وثانيهم
إىل أقرب — حلب يف وجوده بحكم — وكان عامًلا، فقيًها نفسه الوقت يف وهو شجاًعا، جنديٍّا الدين نور
أثارتها التي الثانية الحرب صدمة الدين نور قابل وقد حروبهم، صاحب هو كان ولهذا الفرنج؛ حدود
عىل يُِغري فبدأ أبيه، سرية إىل عاد نارها وَخبَْت موجتها انقضت ما إذا حتى إذاسة، السرتداد أوروبا
أخذ يف فكَّر وقد اطراًدا. أكثر ونرصه أبيه وطأة من أشد حروبه يف وطأته وكانت الصليبية، اإلمارات
باالنضمام أهلها رىض فرصة له وحانت الفرنج، ضد حربه يف له قوة فتكون دولته إىل يضمها لكي دمشق
الفتح ذلك عقب العادل) (امللك لقب الخليفة وأعطاه الناس، تهليل وسط حرب بغري فدخلها دولته، إىل
١١٦٤م/٥٥٩ه. سنة مرص إىل الحملة أرسل حتى نمو يف ذلك بعد أمره زال وما ١١٥٤م/٥٤٩ه سنة
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جاورها. وما الدين نور دولة خريطة

بدخول يَْقنع أن املسلمني: من أمراء ِبيَد التي البالد فتح يف الدين نور سياسة كانت وقد
قصده كل كان بل والثروة، امللك يف زيادًة ذلك وراء من يريد ال دولته، دائرة يف اإلقليم
تُصدع قوية صدمًة الصليبيني بها يصدم أن يستطيع قوية دولة سلطته تحت يجعل أن
وكان الشام، بالد من املسيحيني وإخراج الجهاد حياته قصد جعل قد فإنه دولتهم، أركان
السابقني املسلمني بنظرة شبيهة نظرة حروبه إىل ينظر عمل من فيه هو بما اإليمان قوي
يف له عينًا فقَد له أًخا أن من ذلك عىل أدلَّ وال أعدائهم، مع حروبهم إىل اإلسالم أول يف
لتمنيت لك أُِعدَّ الذي األجر عن لك ُكِشَف «لو يًا: معزِّ له فقال سهم، فيها أصابه إذ موقعة
يده تحت اإلسالمية الدولة جمع إىل إال يتطلَّع ال املجاهد الرجل ذلك فكان األخرى.» ذهاب
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عليها أقرَّ فإما مسلكني: أحد سلك إسالميٍّا حصنًا فتح إذا فكان الجهاد؛ عىل قوة له لتكون
أن وإما جانبه، إىل والبقاء عنه الدفاع عىل يقِدر أنه وعرف إليه اطمأنَّ إذا األول حاكمه
أجزل بدًال أعطى إذا كان وقد بالده. إىل ويضمه حصنه عن بدًال أرًضا الحاكم ذلك يُْقِطَع
«جعرب» قلعة عىل استوىل عندما أنه منها كثرية؛ هذا وأمثلة املحروم؛ يُريض كيما عطائه يف
الدين شهاب صاحبها أعطى — األعىل للفرات الرشقي الشاطئ عىل منيع حصن وهي —
وما دينار)، ألف عرشين (نحو املال من ومقداًرا «حلب» قرب بدلها عظيًما إقطاًعا العقييل
غرضه. يف ينفعه حربي موقع أنها إال له يُحصِّ مال أو ينتظره غنًى من القلعة تلك يف كان
أوروبا؛ يف اإلقطاع نسق عىل إقطاعية دولة كانت بأنها الدين نور دولة نَِصَف أن ويمكن
الدولة تلك رئيس هو وكان السواء، عىل والغرب الرشق يف إقطاع عرص العرص كان فقد
هو يكون أن عىل مستقالٍّ يحكم جهته يف كلٌّ األمراء، من كبري عدد أمره وتحت األعىل،
والقصور الحصينة القالع كثرة الدولة تلك يف النظر يسرتعي ومما حروبه. يف وجنوده
القالع تلك بناء إىل دعت التي األسباب ولعل الجبال؛ قمم وعىل السهل يف املبعثرة املنيعة
كانت فقد اإلسالمي؛ الرشق يف مثلها بناء إىل دعت التي نفسها هي أوروبا يف الغرب يف
تُرٍك بني لها؛ حرص ال كثرية اإلغارات وكانت مزعزعة، الوقت ذلك يف املركزية الحكومات
اإلسماعيلية)5 (كالشيعة دينية وِفَرق الغرب، من يغريون ومسيحيني الرشق، من يُِغريون
والفرسان القالع إىل الرشق حاجة كانت ولهذا املخرِّبة؛ كالعاصفة وحني حني بني تهبط

وإذا اإلسالمية، الدول وراثة يف الرسول بيت تفضيل إىل يرمي سيايس مذهب أصله يف الشيعة مذهب 5

ولكن والسالم، الصالة عليه النبي ابنة زوجه فاطمة من عيل نسل به يُْقَصد فإنما الرسول بيت قيل:
صارت وبذلك ا، خاصٍّ دينيٍّا مذهبًا اتخذت لقد حتى تعبُّدهم؛ يف بعُد فيما خاصة مناهج عىل ساروا الشيعة
البدع من كثريًا مناهجهم عىل فأدخلوا املبدأ هذا أصحاب غال ثم واحد. آن يف سياسية دينية فرقة الشيعة
وفكرتها الشيعة مذهب اإلسالمية الدولة عىل الثوار من جماعة واتخذ املسلمني، غري مذاهب من والرسوم
صباح بن الحسن وهو اإلسماعيلية فرقة س مؤسِّ هؤالء: ومن الهدم؛ يف أغراضهم إىل بها يصلون وسيلة
صباح بن الحسن كان عيل)، نسل من األئمة أحد الصادق جعفر بن إسماعيل إىل نسبًة (واإلسماعيلية
يبلغ أن عن عجز وقد شاه، ملك العظيم السلجوقي السلطان وزير صار الذي امُلْلك لنظام با الصِّ يف رفيًقا
أفرادها وكان والفوىض، القتل غرضها فرقًة س فأسَّ الهدم؛ إىل فلجأ الدولة، تلك يف السيادة من مأربه
لهم يدعو وجعل كذلك، اإلسماعيلية الشيعة من وهم بمرص بالفاطميني اتصل وقد الشيعة، ملذهب يدعون
وهم الفدائيني، ون ويُسمَّ عمياء طاعًة يطيعون جماعة بينهم من وكان إليه، انضموا الذين ورجاله بنفسه
الجبل». و«شيخ و«سيدنا» «بالسيد» بونه يلقِّ وكانوا رئيسهم، بها يأمر التي القتل بأعمال يقومون الذين
وقد وآسيا، أوروبا بالد يف الرسية الجمعيات منواله عىل نََسَجت عجيبًا يٍّا رسِّ الطائفة هذه نظام وكان
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أوروبا يف نشأ كما إقطاعي نظام الحاجة هذه من ونشأ السواء، عىل الغرب حاجة مثل
األسباب. لنفس

مرص

كانت فقد كثرية؛ وجوه يف والجزيرة الشام يف ما تخالف أخرى دولٌة فكانت مرص يف أما
مستقلة وحكومة نِّيِّني السُّ خليفة غري خليفة لهم — علويون شيعة وهم — الفواطم دولة

قرنني. منذ الدولة مؤسسو خلَّفها تالدة ومدنية موحدة،
مصري يف كبري أثر لها كان عظيمة لحوادث ميدانًا عرش الثاني القرن يف مرص وكانت
حكامه إىل الحكم تارًكا أعماله إىل املنرصف الهادئ مرص شعب كان اإلسالمي؛ العالم
وكان للميالد، العارش القرن أواخر يف هللا لدين املعز أيام منذ عنوًة البالد عىل استولوا الذين
ال أعمالهم إىل وانرصفوا الشيعية الدولة لتلك خضعوا ولكنهم نَّة، السُّ أهل من املرصيون
كثريًا تتداخل ال — اإلجمال وجه عىل — الحكومة كانت إذ الدولة؛ أمر من بيشء يهتمون

عقائدهم. يف
كادت حتى واملحكوم، الحاكم بني التفاهم من عظيم يشء األيام مرِّ عىل حدث وقد
لم البالد تلك هدوء ولكن والرسوم، املظاهر بعض يف إال ُسنِّيَّة تكون املرصية الشيعية
العظام الخلفاء أجيال ذهبت عندما عرش الثاني القرن يف تغريُّ حدث بل كان، كما يبَق
الحكم فصار قوة، وال لهم حول ال خلفاء من متأخرة سلسلة إىل األمر ووقع الفواطم من
العادة يف الخليفة وكان الخليفة. عىل واستوىل غلب منهم َعزَّ َمْن والوزراء الجيش قوَّاد إىل
الذي بنرصهللا كالفائز الرابعة؛ سن يعدو ال بعضهم فكان الفاطمي، البيت من طفًال يُْختَار
هللا لدين العاضد بعده وجاء امليالد/٥٤٩–٥٥٥ه، من ١١٥٤–١١٦٠م سنتَي بني حكم

بمرص. خليفة صار عندما عمره من التاسعة يف وكان
الشام يف عظيمة دولة د ووحَّ الفرنج هزم قد الدين نور كان العرص ذلك أثناء يف
وبني الدين نور دولة بني صلًة يجعل أن طمع َمْن بمرص الوزراء بني من وكان والجزيرة،

مازندان جبال يف العقاب» «وكر عليها ويُْطَلق الحصينة، (املوت) قلعة عىل االستيالء يف الصباح ابن نجح
تلك يف كبري أثر لها وكان القديم، صباح ابن رفيق امُلْلك نظام قتلت التي هي الجمعية وهذه بفارس.
مثل القواد كبار عليها القضاء عن وعجز الرجال، أماثل من كبري عدد الفدائيني يد عىل ُقِتَل إذ العصور؛

الجارف. التتار سيل أخريًا عليها قىض أن إىل فبقيت الدين وصالح شاه ملك
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حائًال كان الديني املذهب اختالف أن لوال رزيك، ابن الصالح العاقل الرجل هو وذلك مرص،
تجاوزه. يمكن ال

وليس الشام قالع من فتًحا أسهل وأنها غنية مرصبالد أن يعرفون الصليبيون وكان
ملكهم، إىل بضمها ضعفهم يقيموا أن إىل يتطلَّعون وكانوا وجنوده، الدين نور أمثال بها
به لبدءوا الفتح، ذلك محاولتهم أثناء يف بالدهم عىل يُهوي أن الدين نور خشية ولوال
القرن منتصف يف الثانية حربهم يف الرُّها واسرتجاع دمشق عىل االستيالء يف أخفقوا منذ

عرش. الثاني
حولهم، الذي السيايس باملوقف االنتفاع بها القائمون وأراد بمرصحوادث جرت ولقد
وتُسود البالد تلك تدخل أيهما عىل املجاورتني الدولتني بني تنافًسا الطبيعية النتيجة فكانت

الصليبيني. ودولة الدين نور دولة هما: الدولتان وتانك فيها،
بأمرها واستبدَّ شاور، اسمه العرب من رجل ١١٦٤م/٥٦١ه سنة مرصيف عىل ساد
عربي أمري األمر يف نازعه وقد الكبري، الوزير رزيك الصالح ابن رزيك العادل قتل أن بعد
أن الزعيمني بني النضال آخر وكان رضغام، واسمه الصعيد بالد من لخم قبيلة من آخر
عليه وعرض الدين نور إىل فذهب خصمه؛ عىل الخارج من مساعدًة يلتمس شاور هرب
التدخل إىل يتطلَّع الدين نور وكان بمرص، أمره اسرتجاع عىل أعانه هو إذا مغرية رشوًطا
نفقات الدين لنور يُْعِطي أن شاور رشوط وكانت الفرصة، تلك له فسنحت البالد، تلك يف
الدين نور يرسع أن عىل الظروف ساعدت وقد سنوية. جزيًة مرص إيراد وثلث الحملة
طريًقا جانبه من هو أخذ شاور بسعي أحس منذ رضغام ألن سأل؛ ما إىل شاور بإجابة
يرتدَّد فلم بالشام، الفرنج دولة — األخرى بالدولة يستعني فأرسل سالمته، فيه يزعم آخر
شريكوه الدين أسد جيشه مقدَّم عليه وجعل شاور مع جيًشا أرسل بل ذلك بعد الدين نور

شادي. بن أيوب أخيه ابن يوسف املمتاز الشاب معه وجعل شادي، بن

31





يوسف الدين السلطانصالح الثاين: الكتاب
شادي أيوببن بن

وشبابه منشؤه (1)

من ينبغ رجل كل شأن وذلك ونسبه؛ أيوب بن يوسف نشأة حول اإلبهام من جوٌّ يحيط
ينسبوه أن عنه كتبوا َمْن بعض حاول وقد العظمة، ذُرى أقىص فيبلغ العامة صفوف
هؤالء أمثال يرى عندما يبتسم أن إال اإلنسان يسع وال رشيف، وِعرق عريقة أرسة إىل

السالم. عليه — آدم إىل بل عدنان بن معد إىل نسبه يوصلون الُكتَّاب من املتحمسني
يوسف فهو األول؛ الجد نسبته يف نتعدَّى أن نستطيع ال أننا قدره يغضمن ال أنه عىل

منه. التثبُّت عىل نقدر ما األسماء من شادي بعد وليس شادي، بن أيوب بن
من «الروادية» بطن من وهم أذربيجان، رشق يف «دوين» قرية من وأهله أبوه كان
بولديه نزح شادي جدَّه أن ويظهر األكراد. قبائل من كبرية قبيلة وهي «الهذانية»، قبيلة
مات حيث بتكريت نزل ثم بغداد، إىل — الدين» «أسد وشريكوه الدين» «نجم أيوب —
الدين «مجاهد بالعراق الشحنة متويل خدمة يف والتحقا ذلك بعد األََخَوان نشأ وقد شادي،
شاه ملك بن محمد الدين غياث بن مسعود السلطان ِقبَل من متوليًا كان الذي بهروز»
أول املوصل صاحب زنكي الدين عماد خدمة إىل أيوب الدين نجم انتقل ثم السلجوقي.
زنكي ُقِتَل فلما «دزدارها»، أو بعلبك قلعة حافظ وصار الجديدة، األسالل دول أبطال
الدين نور بخدمة أخوه الدين أسد والتحق دمشق، صاحب خدمة إىل الدين نجم انتقل
بعد أبيه دولة من حظه ورثها حلب؛ صاحب ذاك إذ وهو زنكي، الدين عماد بن محمود
ويف زنكي، بن غازي الدين سيف وهو يليها وما املوصل نصيبه ورث أخ له وكان موته،
أبيه خروج ليلة يف كانت والدته ولعل يوسف، سماه َوَلٌد الدين لنجم ُولَِد الحوادث تلك أثناء
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(خيالية). األيوبي الدين صالح صورة

يف نشأ وقد للميالد/٥٣٢ه، ١١٣٨ حوايل وذلك زنكي، الدين عماد خدمة إىل تكريت من
عىل واستوىل الجنوب إىل بفتوحه الدين نور أوغل أن إىل هناك أبوه وظل بدمشق، أبيه كنف
عرشة السادسة يف فتًى وصار ترعرع قد يوسف ذاك إذ وكان خدمته، إىل فانضم دمشق
عليه، ظاهرة النجابة مخايل وكانت وعمه، أبيه مع الدين نور خدمة يف فدخل عمره، من
ما فأدرك ناقد، عقل له الذكاء حادَّ كان الفتى أن ويلوح ويقرِّبه، يؤثُِرُه الدين نور فكان

صفاته. من أعجبه بما نفسه يأخذ وجعل وشهامة، وعلو كرم من سيده طبع يف
وال كثريًا، شيئًا الدين صالح شباب عن نعرف أن نقدر لسنا أننا ننكر ال أننا عىل
والظهور للعمل مجال دونه يكن فلم بالجيش، امللَحقني صغار أحد كان فقد ذلك؛ يف غرابة
يحوي الوقت هذا يف الدين نور جيش وكان وشجعانه، الجيش قواد من الكبار جانب إىل
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أنه إال شبابه عن شيئًا الدين صالح لنا يذكر وليس الشجعان، املربزين من كبرية جماعة
وعجزه. الشيب إىل نظر إذا السن كبري لكل طبيعي أمر وذلك إليه، ويحنُّ عليه م يرتحَّ كان
ويمكن صغره، وقت يف شيئًا أعماله عن يذكر بعُد فيما السلطان نسمع فال ذلك غري وأما
وقت يف شيئًا لنفسه يذكر أن يأبى أنه الظن فأكرب وتواضعه؛ برصه حسن إىل هذا نعزو أن
شباب عن التاريخ يذكره ما وأول فضلهم، لهم ويعرف يُجلُّهم كبار بني صغريًا فيه كان

شريكوه. الدين أسد عمه مع مرص عىل الحملة يف اشرتاكه وقت أيوب بن يوسف
الرجل ذلك صورة إلينا تُْظِهَر أن عىل تساعد قد نراها حقيقٍة ذكر النفسعن نملك وال
من أمثاله يُسيم حيث اللهو رسح يُسيم شبابه يف كان قد أنه وذلك الوضوح؛ من قريبًة
عبء حمل أن بعد — مرص يف وهو — اللهو من ذلك وغري الخمر عن تاب فإنه الفتيان؛
الغريب من وهل الجديدة، مكانته يف به يليق ال ما عنه فخلع األمر، رجال من وصار الوزارة
جهله يف حلًوا اللهو ق يتذوَّ كان أنه الرجل من ينقص وهل معصوًما؟! الشباب يكون أال
ق يتذوَّ واجبه إىل وفرغ لهوها نفسه عن رمى وثقله بالواجب شعر هو فإذا شبابه وَسْورة
حياته آخر إىل بقي أنه عىل لهوه؟! يف بها يشعر كان التي الهزَّة بنفس به القيام حالوة
ُمْغَرًما شبابه منذ كان فقد الرجل؛ يلذَّها أن من عار ال أخرى لذات إىل بامَليل محتفًظا
أو باألصدقاء الحافلة املجالس يف الطريف األدب وسماع الصحراء، يف الظباء صيد بالصيد:

الفضل. وأهل بالعلماء
شريكوه الدين أسد عمه صحبة يف مرص إىل خروجه الجدِّي بالعمل عهده أول وكان

سنة. وعرشين ست نحو وسنُّه للميالد/٥٥٩ه ١١٦٤ سنة يف

إىلمرص الحمالت (2)

الجنود وَهَزَم ١١٦٤م/٥٥٩ه، سنة أبريل يف شاور ملساعدة مرص إىل األوىل الحملة ذهبت
القاهرة، إىل املنصورة الجنود وسارت بلبيس، عند رضغام جيَش شريكوه مع الذين األتراك
عنه وتخىلَّ إليه، يركن أو به يثق َمْن حوله وليس مخذوًال نفسه رضغام وجد وهناك
الوزراء كان لقد إذ العذر؛ ذلك يف وله مقهور، وزير جانب يف يَثبُت ال كان الذي الخليفة
آخرة وكانت قرصه، يف باألسري يشء أشبه يجعلونه بل ا حقٍّ له يرعون ال قدرتهم أيام
وتمَّ نفيسة، السيدة مشهد قرب رأسه فاحتزَّ به ثار إذ القاهرة؛ شعب يد عىل رضغام

منافسه. لشاور النرص
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حلفائه: إىل حاجة به تَُعْد فلم أحب، كما تمَّ قد األمر رأى ذلك بعد شاور أن عىل
النيل، قرب القاهرة خارج جيششريكوه فجعل لنفسه احتاط قد وكان معه، وَمْن شريكوه
حلفائه وبني بينه ة مشادَّ فبدأت الدين؛ لنور به د تعهَّ قد كان بما الوفاء إىل يتحرَّك ولم
هي لتكون ينزعها كي بلبيس إىل الدين صالح أخيه ابن شريكوه أنفذ أن إىل أدَّت السابقني
يطلب «أملريك» املقدس بيت ملك «أمري» إىل شاور فأرسل رهنًا، يده يف الرشقية وإقليم
كان إذ الطلب؛ ذلك يرفض أن يستطيع ال «أمري» وكان الدين، نور جيش عىل مساعدته
أن َضِمن شاور دعوة بلغته فلما الدين، نور خوف إال يمنعه ال مرص، امتالك إىل يتطلَّع

ستحرقه. التي بالنار يلعب شاور كان وهكذا فأقدم. جانبه إىل املرصيون يكون
يهوي ذلك أثناء يف الدين نور وكان بلبيس، قرب يتطاحنان األجنبيان الجيشان بقي
صارت وبهذا «حلب» غرب إىل «حارم» قلعة ففتح بالشام؛ الصليبيني أمالك عىل بجنوده
عىل فكان دمشق، بقرب «بانياس» حصن حصار يف جدَّ ثم بإغاراته، ُمهدَّدة أنطاكية
أحرزه الذي االنتصار بذلك يعلم ال شريكوه وكان الخرق، يتسع أن قبل يعود أن «أملريك»
حلفاء بلبيس عند له يكن ولم املئونة من قلة عىل تحارب جيوشه وكانت الدين، نور
يخرج أن عىل بالصلح الفرنج يفاتحه أن ه رسَّ ولهذا فيه؛ يمتنع حصن وال يساعدونه
سنة أكتوبر يف بلبيس من شريكوه جيش خروج منظر وكان مرص، من جميًعا وهم هو
أسد آخره يف وجاء بلبيس عن سار الجيش أن وذلك بالنرص؛ يشء أشبه ١١٦٤م/٥٥٩ه
من جمع الجيش حول ووقف ساقتهم، يحمي حديد من لتٍّا يده يف يحمل شريكوه الدين
«أما الفرنج: أحد له فقال البالد، عن يخرج وهو إليه ينظرون الفرنج ومن مرص مسلمي
لك تبقى ال حتى وبأصحابك بك أحاطوا وقد والفرنج املرصية هؤالء بك يغدر أن تخاف
السيف أضع وهللا كنت أفعل؛ ما ترى كنت حتى فعلوا ليتهم «يا شريكوه: فأجاب بقية؟»
فال الدين نور العادل امللك يقصدهم وحينئٍذ رجاًال، منهم يَقتل حتى رجل منا يُقتل فال

أحًدا.» منهم يُبِْقي
يف له ية جدِّ جولة أول الدين صالح بدأ املعنوي الجو ذلك مثل ويف الحال هذه مثل يف

العملية. الحياة غمار
شريكوه وكان بمرص، الدولة سيِّد شاور فيهما كان عامني من أكثر ذلك بعد مىض
وسائل بكل الدين نور يحرِّض وكان المتالكها، مرص إىل العودة يف أمله د يردِّ أثنائهما يف
أعدائه مع جهاده عىل تساعده مرص أن نفسه إىل الُحجج أقرب أن يعلم وهو التحريض
ثروة أن ننىس أال يجب ولكن رجال.» بغري دولة «إنها قائًال: فتحها ل يسهِّ وكان الفرنج،
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العبايس الخليفة وكان سيده، وأمام نفسه أمام شريكوه ُحجج أكرب من كانت أيًضا مرص
بيت فإن ودعواته؛ بتحريضه مرص غزو عىل يساعد شريكوه يقصده بما علم عندما
بدعة العلوية الشيعة وأن خطريًا منافًسا مرصكان يف فاطمة بيت أن ينَس لم العباس بني

وأتباعها. نَّة السُّ إال األرض عىل يبقى فال تزول أن يجب
إرسالها، عىل شريكوه يحرِّضه التي الحملة تلك إنفاذ يف يرتدَّد الدين نور كان وقد
عدًدا؛ جيشه أقل كان وما يعزم، ذلك فجعله مرص غزو نية عىل الصليبيني أن علم ولكنه
عىل يزيدون ال كانوا إذ مرص؛ إىل الخطاب بن عمر أنفذها فرقة أول عدد نصف كان فقد
ألفني كانوا أنهم عىل الجيش. ذلك عدد يف يبالغون الفرنج أن ولو األصح، عىل رجل ألَفي

أيًضا. املرة هذه عمه مع الدين صالح وكان أبطال، فرسان من
إىل وعَربت أطفيح عند النيل رشق إىل ١١٦٧م/٥٦٢ه سنة أوائل يف الكتيبة سارت
وكان شاور، جيش إىل فانضمَّ الشام من كبري بجيش «أمري» فأقبل هناك، من الغربي الرب
الفرنج أن ولو شريكوه، جيش عدد من بكثري أكثر مًعا واملرصيني الفرنج من جنوده عدد

كثرة. يف يكونوا لم أنهم يدَّعون
الفرنج، وحلفائها مرص جيش وهو الفسطاط، عند أحدهما الجيشان كان حنٍي بعد
كان انتظار فرتة ومضت الغربي، الرب يف الجيزة عند (شريكوه)، األتراك جيش وهو واآلخر،
وحلف بنفسه، العاضد الخليفة أمضاها بمعاهدة ألنفسهم يَستوثقون الصليبيون فيها

ملساعدتهم.1 ثمنًا لة مؤجَّ ومثلها لة معجَّ دينار ألف مائتَي الفرنج يعطي أن عىل عليها

بول: لني استاتيل تأليف الدين، صالح كتاب يف جاء 1

سار وقد «أمري»، امللك من رسًال — املعبد فارس — وجوفري — قيرصية حاكم — هيو اختري
خفية ممرات يف بهم فسار ية، الرسِّ األوضاع رسوم كل بهم يقتحم وجعل بنفسه الوزير بهم
صحنًا بلغوا حتى املجرَّدة، بسيوفهم يحيُّونهم وكانوا السودان، أقوياء من حراس عليها وأبواب
املزخرف السقف وكان الرخام، من ُعُمد عىل قائمة أقبية وحوله السماء إال له سقف ال فسيًحا
تلك أخذت وقد البديعة، الفسيفساء من فكانت األرض وأما األلوان. ببديع مزينًا بالذهب مرصًعا
هنا يريان فكانا الجمال، هذا مثل عىل يقع أن نظرهما يعتد لم الذين الفارَسني بعيون املناظر
أنواًعا هناك يريان ثم الغرب، بالد يف مثلها ليس التي الزاهية الطيور بها تحيط الرخام من فوَّارة
يحلم أو ماهر شاعر صورتها يخرتع أو بارع مصور ألوانها يصور أن إال لها مثيل ال الحيوان من
يوجد ال مما هي إذ بالدهما؛ يف مثلها يريان ال أشياء يريان كانا وهكذا الخيال. عالم يف حالم بها

والجنوب. الرشق بالد يف إال
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هذا فاضطر شريكوه، من غرَّة عىل الغرب إىل واملرصيني الفرنج جيش عَرب ذلك بعد
الغربية السهل حافة عىل وهناك املنيا، جنوب يف «البابني» بلغ حتى الجنوب إىل يتقهقر أن
أال قواده بعض نُْصِح رغم للحرب واستعدَّ بأصحابه شريكوه وقف الصحراء ِقبل من
يجعل أن شريكوه خطة وكانت ١١٦٧م، سنة أبريل ١٨ يف العظيمة املوقعة وبدأت يفعل،
املتبعة؛ العادة حسب القلب يف الذي شريكوه هو أنه أعداؤه فيظن القلب، يف الدين صالح
القلب يكون أن بذلك شريكوه ع وتوقَّ الجيش، رئيس قيادة تحت يوضع عادة القلب كان إذ
منهم وجعل املجربني أبطاله من جماعة اختار فقد هو وأما العدو. يتعرَّضلهجوم ما أول
يٍّا جدِّ ثبوتًا يَثبت وال نظام يف يتقهقر أن هوجم هو إذا الدين صالح وأمر األيمن، الجناح
َصَدَمت والفرنج مرص جيش كتلة فإن ع؛ توقَّ ما كان وهكذا ويتبعوه الفرنج يغرتَّ حتى
هبط ذلك وعند الفرنج، فتبعه وثبات، بنظام الدين صالح فتقهقر قوية صدمة القلب
تتبُّع من الفرنج عاد ما إذا حتى فحطَّمه املرصيني جيش عىل األيمن بالجناح شريكوه
أعداءه؛ يَتْبَع لم شريكوه أن عىل كذلك. منهزمني فاتبعوهم منهزمني حلفاءهم وجدوا القلب
أخذها من تمكَّن وقد اإلسكندرية، إىل يذهب أن فآثر جيشه، عدد قلة إىل راجع ذلك ولعل
أمواله. يجبي الصعيد إىل هو وعاد الجيش، بنصف الدين صالح بها وترك أهلها، بمساعدة
وبدا وكيدها، الحرب يف مواهبه فت وتكشَّ الدين صالح غناء ظهر اإلسكندرية يف وهناك
املقبلة. حياته يف ُخلقه ميَّزت التي القوة وتلك النفوس عىل السلطان وذلك الثبات ذلك منه

عظيم عدد قدومهما فأعلن العرش، مكان إىل وصال وتالفيف تعاريج يف طويل سري وبعد
يسجد كأنما مرات ثالث األرض وقبَّل سيفه خالًعا الوزير تقدَّم ثم بهية، ُحلًال يلبسون الحشم من
من والح ولؤلؤ، ذهب من عليها بما تلمع وهي فجأة الثقيلة الستائر انكشفت أن ذلك أعقب ثم هلل،

امللوك. به يتحىلَّ بما تُزري وزينة حلل وعليه الخليفة خلفها
من البالد فيه كانت ما منخفض بصوت وبنيَّ الفارَسني الرسوَلني بخشوٍع الوزير إليه م فقدَّ
خطا قد اللون أسمر شابٍّا الخليفة وكان له، املقدس بيت ملك صداقة شأن من كان وما الخطر
ملك العزيز صديقه معاهدة عىل يوافق أن يرغب إنه فقال: الصبا، عهد من خارًجا األوىل الخطوات
صدق عىل دليًال يده يمدَّ أن منه الرسول طلب عندما يده يمدَّ أن يف تردَّد ولكنه املقدس، بيت
ولكن هيو، السري إىل قليل بعد يده مدَّ الخليفة أن غري الطلب، ذلك من حاشيته غضبت وقد عهده،
األمراء.» عهود يف مكشوف يشء كل وإن له، غطاء ال الحق إن «موالي، فقال: قفاًزا عليها وجد هذا
املعاهدة إنفاذ عىل اليمني وحلف هيو إىل يده مدَّ ثم كارًها، قفازه وخلع برغمه الخليفة م فتبسَّ

وإخالص. بصدق
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البابني. ملوقعة صورة

— الهزيمة أفسدته ما وأصلحوا أمرهم جمعوا أن بعد — والفرنج املرصيون عاد
املدينة يهاجم الصليبيني أسطول كان حني عىل الرب، جهة من فحارصوها اإلسكندرية إىل
يكن ولم األقوات، ونفدت شهر ونصف شهرين نحو الحصار استمرَّ وقد البحر، جهة من
ال الجنود من قلة يف الدين صالح وكان الحصار، من الحال تلك عىل اطمئناٍن من بالناس
ة؛ وعامَّ وصنَّاع ار تجَّ من املدينة يف من قلوب يف ثبات من نفسه يف ما يبثَّ أن غري يستطيع
وقسوتهم، اإلفرنج إيقاع يُخيفهم وحينًا والثروة، بالزاد شريكوه بقدوم يَِعدهم حينًا فكان
الوقت يف وكان محمد، ملة أعداء عىل الدين نرص سبيل يف والثبات بالصرب بهم يرغِّ وحينًا
عىل وأصحابه أعدائه من وعناء مشقة من فيه هو ما إليه يشكو عمه إىل الرسل يُنِْفذ نفسه
وعند لها. وحصاره القاهرة إىل الصعيد من الدين أسد بقدوم البرشى جاءت وأخريًا السواء،
وأن اإلسكندرية تُْخَىل أن عىل شريكوه مع فاتفق ممكن غري النرص أن «أمري» رأى ذلك
ويزيد األموال من عليه استوىل ما كل شريكوه يأخذ وأن مرص، من جميًعا الجيشان يخرج
لشاور، خالصًة مرص بقاء عىل الثاني الحرب دور انتهى وهكذا دينار. ألف خمسني عليه
العظيمتني؛ بالقوَّتني لعبه نجاح رأى عندما نفسه مهنئًا يديه وفرك ذاك إذ م تبسَّ ولعله
سالح — السالح هذا مثل ولكن تنافسهما، بني سامًلا وبقائه األتراك، وقوة الصليبيني قوة
لشاور حمل الدين صالح أن شك وال فيقتله، يستعمله َمْن عىل يرتدُّ قد — والحيلة الخداع

حقيقته. أدرك إذ باالحتقار ممزوًجا الكره من كثريًا املرة تلك يف
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عىل ورضبوا القاهرة، أبواب عىل حراًسا منهم فأبقوا به؛ دوا تعهَّ بما الفرنج يُقم لم
كانوا إنهم أي هذا؛ من أكثر يف يطمعون وكانوا عام، كل دينار ألف مائة نحو مرصجزيًة

شريكوه. عرفه مما أكثر ضعفها من عرفوا أن بعد مرص ملك من بأقل يرضون ال
املرة هذه عزمهم وكان مرص، لغزو معاهدتهم من عام نحو بعد جيوشهم عادت وقد
فأحرق منه؛ منتَظًرا يكن لم ما املقاومة من أظهر شاور أن غري هوادة، يريد ال َمْن عزم
ذهبت الوقت ذاك ومنذ باألمس، حلفاءه كانوا الذين ألعدائه غنيمة تكون ال حتى الفسطاط
النريان ظلت إذ القديم؛ روائها من يشء ذلك بعد إليها يرجع ملرصولم إسالمية عاصمة أول

يوًما. خمسني من أكثر تأكلها
شاور أعداء كانوا والذين العاضد الخليفة حول الذين — املرصيني من جماعة وكان
إىل يميل الدين نور وكان أعدائها، عىل مرص ملساعدة يأتي لكي الدين نور يراسلون —
جيًشا يعدُّ أخذ حتى به يستنجد العاضد إليه أرسل أن إال هو فما األمر، بطبيعة التدخل
القصوى الرضورة إال تربرها ال رشوًطا العاضد بها وعد التي الرشوط وكانت مرص، لغزو
مع احتالل جيش وإبقاء مرص أرض بثلث الدين نور وعد فقد مرص؛ بها كانت التي

الدين. لنور به املوعود البالد ثلث عن خارجة أرًضا الجنود يُْقِطَع وأن فيها، شريكوه
مع له حظَّ ال يْن عدوَّ بني نفسه رأى منذ الحيلة إىل يلجأ أن ينَس لم فإنه شاور أما
اتفق حتى يفاوضهم فجعل باملال، البالد عن الفرنج رصف عىل يعمل أن فأحب أيهما،
لم ولكنه ألف، مائة منها لهم ل وعجَّ عنه، لريحلوا لهم يعطيها دينار ألف ألف عىل معهم

املال. سائر إليهم يحمل أن يستطع
االستعداد يف يرسعان وشريكوه الدين نور كان الفرنج أعدائه إزاء كذلك هو وبينما
الدين صالح النابهنيوفيهم األمراء من كثريون آالفبينهم ستة جيشمن وسار اه، أتمَّ حتى
أن ويظهر الدين، نور طلب وتكرُّر عمه إلحاح بعد كرٍه عىل الجيش مع سار الذي
املاضية الحرب يف شهده ملا املرة؛ هذه غزو يف االشرتاك عن راٍض غري كان الدين صالح
يف الجميع وكان الجيش. مع سار حال، أي عىل ولكنه اإلسكندرية، يف سيما ال الشدة من
جيش وصول عند الفرنج ملك «أمري» وكان ١١٦٩م/٥٦٤ه، سنة يناير أوائل يف مرص
ورأى الدين نور جيش أتى فلما عليه، املتفق املال يف وْعده شاور يستنجز واقًفا الدين نور
أخرى جهة من امُلِغري اإلسالمي والجيش جهة من شاور بني وهو الحِرج موقفه «أمري»
وحده شريكوه وبقي القادم، بالجيش يصطدم أن بغري الشام إىل فعاد البقاء، يستطع لم
يكن فلم شاور وأما عليه. وخلع فأكرمه به، الفرح ظاهر العاضد الخليفة وكان بمرص،
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يُظهر ولم العظيم، غيظه بلع أنه غري منه، كثب عىل القوي الجيش ذلك وجود عن راضيًا
ونور العاضد عليها اتفق التي الرشوط إنفاذ يف يماطل وجعل وعجًزا، خوًفا منه شيئًا
يستميل أن يريد وكان الثقيل، د التعهُّ ذلك عبء يخلصمن لكي اللني يُْظِهر وجعل الدين،
الرأي. لذلك ابنه مقاومة لوال به يوقع أن يف يفكِّر كان لعله بل واملداهنة، بامللق شريكوه

هناك كان ولكن قليًال، التساهل إىل يميل كان أنه ويلوح مماطلته، شريكوه رأى
هو وذلك ظاهره؛ لني وراء من الخيانة ويستشف ويحتقره املخادع الرجل ذلك يكره َمْن
أن عىل هو فعزم شريكوه، يرَض فلم الثعبان ذلك عىل القبض يف عمه ففاتََح الدين. صالح
خارج الرتكي الجيش معسكر إىل عادته عىل شاور خرج يوم ذات ويف يده. يف األمر يأخذ
أن شاور فرأى الشافعي، اإلمام قرب لزيارة خرج إنه له: وقيل شريكوه. يجد فلم القاهرة
أحد — جورديك الدين عز ومعه الدين صالح منه قرب سريه أثناء ويف هناك، إليه يذهب
خيمة يف وُوِضَع عنه أصحابه وانهزم األرضوقيَّداه، إىل فأنزاله عليه وقبضا — الجند أمراء
رأسه، طلب يف يُلِحُّ أرسل حتى العاضد لخليفته عليه القبض نبأ بلغ أن إال هو وما وحده،
كل وانتهى سنني، وست نيًِّفا مرص بأمر يلعب كان رجل ذهب وهكذا الخليفة. أمر فأطيع

البالد. عىل واستيالئه الدين نور جيش بدخول به يدلُّ كان الذي َمْكِرِه
أن يستحق ما به فليس رسيًعا، مروًرا املوقف هذا عىل نمرَّ أن املمكن من كان وقد
هي كما الدين صالح نفس حقيقة إظهار عىل حرَصنا ولكنَّ مناقشة، أو لعربٍة عنده نقف
الرجل قبضعىل لقد عليه؟ يؤخذ ما شاور بشأن عمله يف هناك هل النفس: نسائل يجعلنا
لعله أو العاضد، أمر إنفاذ يف يٍد ذا كان ولعله بقتله، العاضد الخليفة أمر جاء حتى وقيَّده

له. وُرسَّ األمر ذلك حبَّذ — األقل عىل —
ننىس أن نستطيع ال إنَّا آخره؟ يف وقسوة أوَّله يف الدين صالح من غدًرا ذلك يكن ألم
عنه نفسه يف يحمل الدين صالح كان فقد الرأي؛ هذا مناقشة أردنا إذا شاور شخص
نفسه وضعف نيته وخبث ملمسه لني عرف إذ والثانية؛ األوىل الحملتني منذ سيئًا رأيًا
بالدماء مضحيًا إقناعه يحاول كان الذي جشعه له انكشف وقد بَمكره، عليه يُغطي الذي
مثل الدين صالح يكره أن ذلك مع عجيب فهل السواء، عىل ومنافسيه أصحابه من الغزيرة
التي البسمات تلك تَِخَزه أن الطبيعي من أليس منه؟ مرص تطهري يف ويسعى الرجل هذا
ومداهنته مماطلته رأى هو وإذا تحتها؟ انطوى ما يعلم وهو املخادع وجهه عىل يراها كان
ولم والصحراء الجبال هواء غذَّاها التي الرصيحة الحرة نفسه تثور أن ع املتوقَّ من أليس
اإلشاعات سمع هو وإذا يخوضها؟ كان التي املوت ميادين يف الجاهمة الحقيقة إال تعرف
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َمْن وهو منه الحيطة يتخذ أن واجبه كان أما الدين، أسد بعمه الغدر الرجل ذلك نية عن
وتكربَّ عنه، يشاع بما شاور يؤاخذ أن شريكوه احتقر لقد ا حقٍّ والغدر؟ الخبث عنه يُعرف
تريد الحية يرى َمْن مثل مثله ذلك يف فكان ناحيته، من يهدِّده كان الذي بالخطر يأْبََه أن
شريكوه شجاعة ولكن أمامها، نفسه عن به يدفع نَْعِله عِقَب إال لها يرىض فال تنهشه أن
يوقف أن عىل فعزم الحفيظة أخذته فقد آخر؛ يشء الدين صالح موقف وعدالة يشء وِكربه
ذنبًا قتلُه كان فإذا يقتله، لم ولكنه إخوانه من جماعة مع ه فأَرسَ ه، حدِّ عند امُلرائي ذلك
لو الدين صالح أن عىل مرة. غري به وأمر قتله يف ألحَّ الذي العاضد الخليفة عىل إذن فالذنب
مثله، القتل استحق َمِن التاريخ يف تجد أن قلَّ رجل شاور فإن معتديًا؛ وال آثًما كان ملا قتله
أثار رجل فهو والندم؛ الضمري تأنيب من وأسلم نفسه عن رضاءً أشد قاِتله يكون َمْن وال
رجع وأبطاله رجاله من ُقِتَل َمْن ُقِتَل جيش نرصه أن وبعد بمرص، الوزارة أجل من حربًا
شاور خطة عن اإلنسان يرىض أن املمكن من كان وقد بعدوِّه. عليه ويستنرص به يغدر
الحبل فوق الالعب مثل كان ولكنه غايته، إىل فيه مخلًصا وسار جانبًا لنفسه اتخذ أنه لو
أردنا نحن فإذا الدقيق، مكانه فوق نفسه يحفظ أن يحاول ههنا وتارة ههنا تارة يميل
ومقدرته حوله بمن االنتفاع يف باملهارة له نقرَّ أن لنا بد ال كان خطته وعىل عليه الحكم
مثًال كان فقد معه؛ نقوله أن يمكننا ما كل ذلك ولكن واألحوال، الظروف مع التقلب عىل
من آلًة — ِه أَْرسِ يف باشرتاكه — الدين صالح كان ولقد ونيَّته، ده وتعهُّ تعامله يف للسوء

اإللهية. العدالة آالت
وزيًرا ليكون شريكوه الدين أسَد — شاور قتل بعد — العاضد الخليفة اختار وقد
جيوشه، وأمري قواده قائد وجعله املنصور، امللك اه وسمَّ عليه وخلع إكرامه يف وبالغ محلَّه،
كان وقد أيام، وخمسة شهرين من أكثر الدنيا مجد بفقاعة ليتمتع يمهله لم األجل أن غري
فتحها. يف الفضل أكرب وإليه غزوها عىل دفع َمْن أكرب الواقع يف ألنه وملكها؛ بمرص جديًرا
التصديق. إىل اآلراء أقرب وهو األكل، كثري كان إذ تخمة؛ وراء من الخناق من مات قيل: وقد
أقاصيص يف بأمثاله األخري القول ذلك نُلحق أن أحرانا وما مسمومة، ُحلة من مات وقيل:

والخفايا. باألرسار أبطاله يحيط أن إىل ميَّاًال الرشقي الخيال زال فما الرشق،
يُْختَار أن املتوقع وكان األمراء، كبار من جماعة الجيش يف كان شريكوه موت وعند
ذلك وجود العاضد الخليفة يتجاهل أن املمكن من كان فما شريكوه؛ بعد وزيًرا أحدهم
يحبون ورجاله مرص خليفة أن عىل تدل كلها املظاهر وكانت بالده. يف املحتل الجيش
أنه يرون كانوا فقد الصليبيني؛ ل تدخُّ من خوًفا الدين نور جيش مساعدة عىل اإلبقاء
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أن املنتظر كان ولهذا املسلمني؛ من الجيش ذلك فليكن أجنبي احتالٍل من بد ال كان إذا
منتظًرا؛ يكن لم ما حدث ولكن النوري، الجيش أمراء كبار من له وزيًرا العاضد يختار
الكثرية املصاعب مقابلة يف الدهاء إىل تلجأ أن تنىس ال كانت ذاك إذ املرصية السياسة فإن
إىل العاضد الخليفة عمد ولهذا والقوة؛ الرصاحة ميدان يف حلها عىل قادرة غري كانت التي
فجرى استبداده، واتقاء رشه أَْمن مع الدين نور جيش مساعدة له تضمن يحسبها حيلة
يف الكبار األمراء فتخطى قياًدا، أسهل يكونوا لكي األصاغر تفضيل يف املرصيني عادة عىل
فقد الدين؛ صالح وهو والسهولة اللني مظنَّة كان الذي الشاب ذلك للوزارة واختار الجيش
التظاهر، وقلة واالعتزال الحياء من عليه كان ملا واستكانة؛ ضعًفا ظنَّه ما فيه الخليفة رأى
نفًسا تُخفي إنما املظاهر تلك أن لعرفوا فكًرا وأعمق نظًرا أنفذ ورجاله الخليفة كان ولو
وذلك البابني، موقعة يف بالءه أبىل الذي الجندي ذلك سوى يكن لم إنه إذ توَّاقة؛ كبرية
التي الظروف وشدة سنِّه حداثة مع املجيد دفاعه اإلسكندرية عن دافع الذي القادر القائد
مرص حظ حسن من ورجاله العاضد الخليفة خطأ وكان بقدر، جرت األمور أن عىل حوله.

لجيوشها. وأمريًا ملرص وزيًرا الدين صالح فأصبح واإلسالم،

الدين صالح وزارة (3)

يلقى بد ال أنه ويعلم فيها، موقفه يرىحرج كان فقد الوزارة؛ يف رغبة الدين بصالح تكن لم
يتطاحن التي مرص إنها دولة! وأي الدولة، سياسة أمور فدونه ومصاعب، متاعب فيها
من الصليبيني من وجماعة السلطة، يريدون الداخل من املستوَزرين من جماعة عليها
تكن ولم لتوليته، الكبار األمراء كراهة يستشفُّ كذلك وكان ساملة، يدعونها ال الخارج
كان لعله بل طائشة، إليه طارت باملجد لها َح لُوِّ إذا التي الجشعة النفوس تلك من نفسه

عظمة. من نفسه يف به يشعر بما املجد ذلك عن غنًى نفسه من يرى
الخليفة، اختيار عند يكون أن — َألٍْي بعد — رَيض حتى كثريًا تردَّد أنه نعلم ولهذا
النارص. بامللك َب ولُقِّ وغريهما» وعمامة جبة «من الوزارة عليه وُخلعت القرص إىل فذهب

حوله َمْن ويف نفسه يف فكَّر فإنه امتناع؛ بعد الوزارة َقِبَل أنه يف غرابة نجد ولسنا
يكون أن طمع معوجة أموًرا ورأى عنده، ليست قوة غريه يف يظن يجعله بما يشعر فلم
التي الدولة رجال نفوس صغر رأى عندما نفسه يف أرشقت آماًال ولعل إصالحها، فضل له

املرتقى. وصعوبة األمانة بثقل يشعر وهو فأقدم أمامه،
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بينه سعى حتى واعتزلوه، به يأبهوا فلم توقع؛ كما األمراء لكبار مغضبًا اختياره كان
الهكاري، عيىس الدين ضياء الفقيه البطل وهو مًعا؛ والسيف الدين رجال من رجل وبينهم
الياروقي؛ الدولة عني أكربهم جماعة؛ إال جميًعا َقِبلوا حتى له، الوالء عىل يظلوا بأن فأقنعهم
واحًدا أمورها ليقابل بمرص الدين صالح وبقي الشام. إىل جماعته مع وعاد خالَف فإنه
فلم له، بالخضوع رضوا الذين األمراء وبني بينه خالف عن ذلك بعد نسمع ولسنا فواحًدا،
عن الدين نور ريض وقد الخضوع، ذلك يف أذل أو رشيف، لغري خضع أنه منهم أحد يظن
لقب وذلك األسفهسالر»؛ األمري «إىل مخاطباته: يف إليه يرسل وصار به، وفرح االختيار ذلك

القواد. كبار عىل الوقت ذلك يف يُْطَلق كان الحاكم» «األمري معناه
جانب يأمن لم فإنه األمراء من معه َمْن جانب أِمن قد الدين صالح كان إذا ولكن

بُْعد. عن الفتى منافسهم يرقبون وهم الشام يف معه وَمْن الياروقي
والخمر اللهو عن فامتنع الوزارة، له صارت أن بعد نفسه من الدين صالح غريَّ
الصفات أكرب من وكان خالًصا، صافيًا يظهر جوهره وأخذ أعماله، كل يف الجد واستشعر

شيئًا. لنفسه ينال أن عن فه وتعفُّ معه ملن البذل يف كرمه فيه ظهرت التي
من يطلب فأرسل أمرهم، يف شك يداخله ال أوفياء أمناء إىل محتاج أنه شعر ولعله
ولم يطيعوه، أن منهم استوثق أن بعد إليه فأرسلهم وإخوته، أباه إليه يبعث أن الدين نور
من له كان فقد االستيثاق؛ ذلك إىل حاجة يف يكن لم الناشئ الفتى ذلك أن الدين نور يْدِر
سنة وزارته عىل تمِض فلم كان، وهكذا راضيًا. له يخضع معه َمْن يجعل ما نفسه عظمة

واحد. آٍن يف لسيادته محبٍّا خاضًعا واألهل األمراء من معه َمْن كل كان حتى وأشهر
واحد من بأزيد تكن لم الوزارة توىلَّ أن وقت سنَّه إن نقول: أن املفيد من ولعله

عاًما. وثالثني
الخارج، من وبعضها الداخل يف بعضها الحكم توىلَّ منذ شغلته التي األمور وكانت
رجال شعر شهور بأربعة وزارته بعد أنه وذلك العمل؛ منه استوجب ما أول الداخل وكان
وكان له، ون يدسُّ فأخذوا ضعيًفا، ظنوه كما وليس بأس ذي رجل بإزاء أنهم القرص
شاور، ُسنَّة عىل سائرين الفرنج يراسلون فبدءوا الدولة)، (مؤتمن أسود خصيٍّا رئيسهم
وقتله، عليه فقبض الدولة مؤتمر يف فرصة رأى حتى وكتمه باألمر الدين صالح فعلم
فأوقع ا مستعدٍّ كان ولكنه الدين، بصالح وثاروا القرص حراس السودان الجند له ب فتعصَّ
القرص عىل جعل الحني ذلك ومنذ الرشيد، القليل إال منهم ينُج ولم القرصين بني بهم

«قراقوش». الدين بهاء وهو رجاله من أبيض خصيٍّا
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فجاءت البحر، وراء من أخطار واجهته حتى الثورة تلك بعد طويل زمن يمِض لم
سفنهم بلغت إذ كبرية؛ عدة يف دمياط لحصار والفرنج الرشقية الرومانية الدولة أساطيل
فأظهر الفتح، سهلة يجعلها شريكوه من مرص خلوَّ أن حسبوا ولعلهم ومائتني، نيًِّفا
بالنيل دمياط إىل والذخرية العسكر فأرسل َجَلبَة، غري يف كثري عىل يقدر أنه الدين صالح
الدين نور إىل عينه الوقت يف وأرسل العنيفة، املغريين هجمات مقاومة من بذلك ومكَّنها
ليشغل دمياط جيش يف فذهب األمر يف يتواَن لم ثم املعونة، منه ويطلب الحال له يذكر
البعوث إليه فأرسل ، الجدُّ جدَّ إذا كعادته الدين نور أسعفه وقد املدينة، فتح عن املحارصين
فاضطر وخرَّب، فيها فنهب الفرنج بالد إىل الشام يف أهوىهو ثم بعًضا، بعضها يتلو أرساًال
هجمات من ليحموه الشام إىل ويعودوا دمياط حصار يرفعوا أن الصليبيون املهاجمون
من عامًال الداخلية الدين صالح سياسة وكانت الحصار. من يوًما خمسني بعد الدين نور
يضيق كان كما به يِضق لم العاضد الخليفة إن حتى مرص؛ يف والوفاق االطمئنان عوامل
أرسل بل بهم، يستعن ولم املرة هذه الصليبيني بهجوم يفرح ولم الوزراء، من سبقه بَمْن
أرسله ما نفسه الدين صالح قدَّر لقد حتى والذخرية، املال من كثريًا الدين صالح إىل
الفاطميني خلفاء آلخر ترشيًفا ذلك نذكر املرصية؛ الدنانري من مليون بمقدار إليه العاضد

مرص. يف

بمرص الفاطمية العلوية انقراضالدولة (4)

من جاورها ما عىل سلطانها بسط تحاول وهي قرنني نحو بمرص الفاطمية الدولة بقيت
العباسيني. دولة سلطان من إنقاًصا ملكها امتداد وكان البالد،

جاءت أن إىل مرة، الفاطمية ة وكفَّ مرة العباسية ة كفَّ تعلو متنافستني الدولتان وظلت
أن منذ أمرها اضمحلَّ قد الفاطمية الدولة وكانت — القول سبق كما — السلجوقية الدولة

العظام. أوائلها مىض
يف العلوية الدولة هذه لوجود كان هل : البتِّ وجه عىل نعرف أن نستطيع ال أننا عىل
دينية رسوم هناك تكن لم أنه عىل تدل الظواهر كل فإن أهلها؟ عقائد يف أثر قرنني مرص
يشء ثمة كان إن فإنه ومعامالتهم؛ عباداتهم يف نَّة السُّ أهل اعتاد ما أساس تخالف خاصة
اختالف يظهر ما عىل يكن ولم الدين، رسوم يف واألُبَّهة والزينة الزخرف من فهو ذلك من
تلك لهم تكن ولم الشيعة، غالة من الفاطميني دولة خلفاء يكن فلم العقيدة؛ أساس يف
يف ذكرناه الذي الزخرف أما األخرى. األقاليم يف الشيعة تُميِّز التي يَّة الرسِّ الغريبة العقائد
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الدين، رسوم يف الزخارف إىل تميل مرص كانت وقديًما أحد، يُنكره فلم بمرص الدين رسم
وطبيعة الوادعة مرص أرض طبيعة ولعل العقيدة، يمسُّ ال دام ما ذلك من بأس وليس
ذلك كل لعل ويحبونه؛ الجمال يقدِّرون الذين والسهولة والبسطة املرح إىل امليالني أهلها
العبادات وأما الحفالت. يف وزينة وأُبَّهة الدين يف تكلُّف من للدولة كان ما نفوسهم إىل حبَّب
أحدثت قد الفاطميني دولة أن عىل يدل ما نجد ال فإننا الديني القانون بحسب واملعامالت

يُذَْكر. تغيريًا فيهما
التضحية إىل َميْل كذلك بهم يكن لم أنه عىل الفاطمية. للدولة ُكْره باملرصيني يكن ولم
جمهور دون معينة طائفة يد يف حكمها كان إذا الدولة عادة هي كما سبيلها يف بيشء
ظلًما — األخرية األيام يف سيما ال — األحيان من كثري يف يرى املرصي الشعب وكان الشعب.
عليها فيحقد القوة صاحبة الوزارة بني يُميِّز دائًما كان ولكنه الدولة، جانب من وضعًفا
عليها؛ يعطف كان ولهذا قوة؛ وال لها حول ال أنها ويعلم األعىل األمر صاحبة الخالفة وبني
الدفاع يف فه وترصُّ البذل يف كرمه ورأى الوزارة عىل الدين صالح الشعب أبرص فعندما
يده يف الوزارة أخذ منذ الدين صالح وكان حوله. والتفَّ وأحبه به أُْعِجَب الحرب يف وقوَّته
بتغيري يصدمه أال آثر ولكنه حوله، ويلتف به يثق الشعب يجعل بأن أمره لتوطيد يسعى
الدين نور سيده وعارض الشافعي، اإلمام مذهب عىل نِّيَّة السُّ املدارس ينشئ فبدأ فجائي،
بإزالة يبدأ أن يحب الدين نور كان إذ األمر؛ ل أوَّ من الشيعي الحكم عىل القضاء أمر يف
ينتج قد ما ُمْظهًرا الدين صالح فراجعه مرص، جيشه دخول أول عند الفاطمية الخالفة

الفجائي. االنقالب هذا مثل عن
يعمل، كيف يفكر جعله بمرص العلوية الخطبة قطع يف الدين نور إلحاح أن إال
العاضد َمِرَض أْن ذلك بعد واتفق وُمنِكر، محبِّذ بني الرأي يف فانقسموا أصحابه فاستشار
املساجد، أحد من الخطبة قطع فجرَّب ممكنة، الفرصة الوزير فرأى قرصه يف واحتجب
استنكار يحدث فلم العالم» «باألمري يُْعَرف أعجمي رجل العبايس للخليفة بالخطبة وقام
ففعلوا، العاضد خطبة يقطعوا أن جميًعا الخطباء الدين صالح فأمر الناس، جانب من
بقاء يف يرغب كان بأنه الدين صالح تردُّد جماعٌة َل أوَّ وقد يشء. حدوث بدون االنقالب وتمَّ
ال إذ الزعم؛ هذا لردِّ هنا الوقوف إىل بنا حاجة وال الدين. نور من خوًفا للعاضد الخطبة
عليه تقيض كانت وحدها السياسية الحكمة فإن بالتفنيد؛ جديرًة الجماعة هذه حجة نجد

الرتيُّث. طريق من سلك ما بسلوك
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وأُْرِسَلت العباسية، الخالفة عاصمة يَّنَْت وازَّ وبغداد الدين نور إىل البشائر أُْرِسَلت
واحد خليفة كله الرشق يف وأصبح الدين، وصالح الدين نور إىل العبايس الخليفة من الُخَلع

هاشم. بني بيت الجليل: البيت ذلك إىل ينتمي أحد ينازعه ال العباس بني من
الدين فخافصالح الدين، يستدعيصالح أرسل مرضه أثناء يف العاضد أن حدث وقد
العاضد أن — بعد فيما عرف— ولكنه املرصيني، عادة عىل ومؤامرة خدعة وظنَّها يلبِّي، أن
يرضيه ما كل إال الخليفة الشاب ذلك من يرى ال كان إذ ذلك؛ عىل فندم طلبه يف مخلًصا كان
من حدث ما يعرف لم أنه العاضد حظ حسن من كان وقد وإخالص، ومساعدة حب من
الخالفة بأن أحد يُْعِلْمُه ولم ١١٧١م/٥٦٧ه، سنة سبتمرب يف مرضه من تويفِّ فقد االنقالب؛
أفريقية شمال يف كان منذ بيته يف قرن ونصف قرنني من أكثر لبثت أن بعد عنه نُِزَعت

مرص. هبوطه قبل
نفيسة وكتب قيِّمة وآثار ثمينة تَُحف من الخليفة قرص يف كان عما فلنسكت وهنا
كل من يرزأ لم الدين صالح إن نقول: بأن ولنكتِف الطائلة، والثروة واإلماء العبيد وآالف
نفسه، القرص حتى معه، الذين واألمراء الجيش لرجال كله ذهب بل لنفسه، شيئًا ذلك
من تقُرب الحياة من وسذاجة العيش من خشونة يف كان حيث مقيًما العظيم الوزير وبقي

الزاهد. حياة

الدين وصالح الدين نور بني الوحشة (5)

الدين؛ صالح إىل املؤرخني من كثري يوجهها تهمة نناقش قليًال نقف أن مضطرون نحن
الخروج عىل وعزم سيده، وبني بينه وحشًة أثار بمرص مكانه بثبات شعر منذ أنه وهي
القاطع، الدليل عنده يكون حتى يَتَِّهم أن لإلنسان كان وما األمر، دعا إذا ومحاربته عليه
الذي — سيده وبني بينه الوحشة وإثارة الدين نور عىل بالخروج الدين صالح واتهام
َمْن عىل يجب خطري اتهام — والتشجيع والعناية الرتبية فضل عليه له كان والذي يُِجلُّه
ثم املؤرخني تهم نذكر أن نؤثِر ولهذا قوله؛ يف احرتاًسا الناس أشد من يكون أن يسوقه

تساق: التي التهم هي وهذه التاريخ، وداللة املنطق ضوء عىل قوَّتها مقدار نرى

يف راغبًا ١١٧١م/٥٦٧ه سنة الدين صالح سار الفاطمية الدولة عىل القضاء بعد (١)
الدين نور فعلم الكرك، من يوم مسرية عىل بفلسطني الشوبك فحارصحصن الفرنج، حرب
الدين صالح وكان نحوه، دمشق من فسار الدين، صالح مساعدة يف فرغب الحرب، بذلك
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مرص، إىل ورجع تركه الدين نور بمسري علم فلما الفرنج، من الحصن يأخذ أن أوشك قد
االعتذار ذلك الدين نور يقبل فلم مرص، يف األمور باختالل له يعتذر الدين نور إىل وكتب
أبوه وفيهم أهله الدين صالح فجمع عنها، املتمرد ذلك وإخراج مرص إىل املسري عىل وعزم
الدين نجم فقام ونحاربه، عليه نمتنع قائل: فقال واستشارهم، األمراء سائر ومعهم وخاله
ويعيص الدين نور يطيع َمْن أول وأنه يوافق ال أنه معناه قوًال وقال الدين صالح أبو أيوب
الدين نور إىل الدين صالح يرسل أن أيوب نصيحة عىل املجلس وانفضَّ عليه. خرج إذا ابنه
كان «ما له: قال بابنه أيوب خال ملا ثم الخضوع، ويُظهر له ويُذعن عفوه ويطلب يستميله
أننا فاعلم «أال له: قال ثم الدين»، نور تبلغ شك ال األخبار فإن صنعت؛ ما تصنع أن ينبغي

عليها.» لحاربناه السكر قصب من قصبة أراد ولو له، البالد نُسلِّم ال
يقصد أن عىل أخريًا األمر استقرَّ الدين ونور الدين صالح بني املفاوضة عىل بناءً (٢)
ذهب (١١٧٣ سنة (أوائل التالية السنة كانت فلما مًعا، هناك ويحاربا الكرك حصن االثنان
إىل وعاد الحصار ورفع رجع الدين نور مجيء بلغه فلما الحصن، وحرص الدين صالح
فمرض، مرص عىل أباه ترك بأنه الدين لنور يعتذر الهكاري عيىس الفقيه وأرسل مرص،
ما والتَُّحف الهدايا من الفقيه مع وأرسل أيديهم، من البالد فتخرج يموت أن يخىش وأنه
يُْظِهر لم ولكنه باطنًا واستوحش االعتذار بذلك الدين نور يقتنع فلم الوصف، عن يجلُّ

تأثُّره. من شيئًا
سنة أوائل يف الكرك وغزوة ١١٧١م/٥٦٧ه، سنة الشوبك غزوة بني ما (٣)
النوبة؛ ليفتح شاه توران الدولة شمس األكرب أخاه الدين صالح أرسل قد ١١٧٣م/٥٦٩ه
لم الحملة تلك ولكن مرص، عن الدين نور أجالهم إذا إليه يلجئون موئًال لهم تكون لكي

تُغِني. ال صحراء البالد وجدت ألنها تنجح؛
تغني ال النوبة أن الدين صالح رأى ملَّا ١١٧٣م/٥٦٩ه سنة يف الكرك غزوة بعد (٤)
فذهب الدين»، نور له «فأذن اليمن فتح يف الدين نور يستأذن فأرسل آخر، ملجأ فتح أحبَّ
أمر واستقام شئونها، وأصلح أحوالها ونظَّم وفتحها إليها شاه توران الدين شمس أخوه

سنة. خمسني نحو بها األيوبيني

الحوادث يف إن ا وحقٍّ سيده، بإزاء الدين صالح موقف املؤرخني من كثري ر يصوِّ هكذا
وال الظروف تربِّره ال تأويل — ظننا يف — تأويلهم ولكن الحقيقة، من كثريًا يذكرونها التي
ذلك أن إىل تشري كلها األدلة أن نرى أننا لوال تأويلهم نُكذِّب أن لنا كان وما العقل، يقبله
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هذا، غري تأويًال تُْظِهُر التي املادية األدلة فهناك الحقيقة، عن ال الخيال عن صادر التأويل
كذلك. كان األمر أن ينفي ما وخلقه الدين صالح من نعلمه ما وهناك

يف يتفقون األمور تلك يذكرون الذين املؤرخني أن وهو النظر: يستوقف أمر هنا
ما وهذا واإلطناب، اإليجاز يف اختالف مع ألفاظهم تتفق األحيان من كثري ويف إيرادها،
من املصدر ذلك يكون أن يبعد وال الجميع، عنه أخذ واحد القصة مصدر أن نظن يجعلنا
أمثال الدين صالح عىل الحاقدين األمراء من الدين نور مع كان َمْن جانب أو الشام جانب
األحوال مع اتفاًقا أكثر أنه نعتقد آخر تفسريًا الحوادث تلك لكل فنرى نحن أما الياروقي.

واألشخاص.
كان ١١٧٣م سنة الكرك وعن ١١٧١م سنة الشوبك عن الدين صالح فرجوع (١)
من إليهم يَْعُزونه وما بأمرائه اجتماعاته عن يذكرونها التي القصة تلك ولوال طبيعيٍّا، أمًرا
أمنع من حصنان والكرك فالشوبك الدين؛ صالح عمل يف يُْستَغرب ما هناك كان ملا األقوال
بعد فيما — اإلسالم بها تغنَّى التي الفتوح أكرب من فتحهما وكان فلسطني، يف الحصون
املحاربني من جماعة يحميها وكان مراًرا، أخفقت متكررة ومحاوالت عظيمة جهود بعد —
وكان دم، أو مال من به يقاومون ما دونهم يكون ال حتى يقاومون الذين املستبسلني
البالد يف لها دولة وإزالة بمرص انقالب إحداث من خارًجا ١١٧١م سنة يف الدين صالح
كان ما إىل األمر وإرجاع الدفاع يف يفكرون وأنصار أتباع لها وكان قرنني، من ثابت أصل
مرص يرتك أن يأمن وال السودانيني، بثورة عهد حديث ذاك إذ كان أنه سيما وال عليه،
أمد بعد إال يسلِّم لن الحصن أن رأى الشوبك حرص عندما ١١٧١م سنة ففي قليًال؛ إال
ميدان من فينتقل الدائرة واسعة فيجعلها الحرب يف يشرتك قد الدين نور وأن يطول، قد
ذلك فتح وأرجأ الرجوع فآثر له، حياته ويجعل الجهاد يحب الذي الرجل وهو آخر، إىل
يفكر أن دعاه الذي كان فما الدين، نور من االقرتاب يخىش كان ولو آخر، وقت إىل الحصن
يخافه؟ َمْن وبني بينه الصليبيني إبقاء األمر أول من يؤثِر كان أَما فلسطني؟ غزو يف مبتدئًا
حركة تفوته ال الجو يف خطًرا يشمُّ الدين صالح كان فقد ١١٧٣م سنة يف وأما (٢)
أن يستطع لم الكرك حصار إىل نور دعاه فلما السواء، عىل وعدوِّه صديقه حركات من
عىل وظلَّ السابق، هو وكان شوال، يف هناك إىل فذهب الظن، به سيده ييسء ال حتى يمتنع

الحجة. ذي يف متأخًرا ذلك بعد الدين نور أقبل ثم شهرين، مدة وحده الحصار
اشرتك كان لو الدين نور ولعل عليه، الحصن امتناع ذلك أثناء الدين صالح ورأى
يبعث املجهود يف تساٍو هناك األقل عىل لكان أو ُسلِّم قد الحصن لكان األمر أول من معه
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صالح غياب أن معناه كان الدين نور ر فتأخُّ حني، إىل الحرب وترك االكتفاء عىل الدين نور
يزال ال كان الدين نور جيش وأن سيما وال أطول، مدة إىل سيستمر مرص عن الدين
بالءً يُبيل أن بعد إال منه ينتهي فلن الحرب بدأ إذا الدين نور أن يعرف وهو الهمة جديد
إذا الحرب يرتك أن الدين صالح يستطيع ولن آخر، إىل ميدان من ينتقل ولعله ويُْعذَر،
تُمليه ما — األمر أول من — يتبع أن فآثر تخذيًال، ذلك يكون لئال جانبه؛ إىل فيه بدأ هو
وأنفذ هدايا، من أرسل بما خضوعه وأظهر معتذًرا أدب يف فأرسل الحذر، ويُوجبه الرجولة
عيىس الفقيه وهو إخالصه؛ يف أحد يطعن وال صفات من عليه كان ما يعرف رجًال رسوله
لسيِّده الخيانة من الدين صالح عىل شيئًا وجد فلو ديِّنًا، شجاًعا رجًال وكان الهكاري،
غزواته يف املخلص هللا سبيل يف املجاهد أنه يعتقد كان إذ الدين؛ نور إىل بذلك يُفيض لكان
الفقهاء سيما وال — الناس قلوب يف الدين نور يكن ولم دنياه، يف الزاهد عبادته يف القائم
واتباعه له الخضوع إىل أْميَل كانوا جميًعا الناس إن بل الدين، صالح كان مما بأقل —
نور عن نسمع ولم خري، كل إال يذكر لم الفقيه ولكن الناشئ، الفتى إىل يميلون كانوا مما

مرضيًا. جوابًا إال قال أنه الدين
الدين صالح يرون كانوا الذين الياروقي أمثال من جماعة الدين نور حول كان ولكن
الدين لنور يُْظِهروا أن استطاعوا ما يحاولون كانوا هؤالء أن بد وال مرص، ُمْلك سلبهم قد
يفرسون فجعلوا منه، لهم انتقاًما ذلك فيكون ويخلعه، عليه يحقد لعله منافسهم نية سوء

املغضبة. نفوسهم لهم شاءت بما الدين صالح حركات
مقابلة يف رغبته بعدم الدين صالح حركات تفسري أن — نرى بل — أبًدا يبعد وال

وإشاعاتهم. هؤالء وحي من الدين نور
تشبه فإنها الشوبك عن رجوعه بعد الدين صالح جمعه الذي املجلس قصة أما
البنه أيوب قالها التي األلفاظ لتورد إنها حتى الخيالية، املؤلفات يف نسمعها التي القصص
نفس يف له ويؤكد الدين، لنور الخضوع إال العلن يف شيئًا يقول أال ينصحه وهو خلوة يف
الحريصليكون الدين نجم وأن عليها، مرصلحاربه من قصبًة الدين نور أراد لو أنه الوقت
البنه قاله ما أحًدا أسمع كان لو التعلم إىل محتاج وهو ويعلم ويخالفه، بيشء ينصح ممن
خلوة يف البنه الدين نجم قاله ما مؤرخ يعرف أن املضحك من أفليس وإال خلوته؛ يف ذاك إذ

نفسه؟! الدين نور ذلك يعرف وال
شداد ابن فإن خياًال؛ إال تكن لم فيه وقع املجلسوما ذلك سرية أن يفيد ما هناك أن عىل
لم وحروبه مسريه يف وصاحبه الدين صالح سرية مؤلِّف — الدين بهاء القايض وهو —
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وهو إلينا نقل ولكنه نصيحته، وال الدين صالح والد يذكر ولم املجلس، ذلك عن شيئًا يذكر
الدين نور أن بلغنا «كان يقول: نفسه الدين صالح سمعت قال: سمعته يقول فيما مصدَّق
ونشقَّ ونخالف نكاشف بأن يشريون أصحابنا جماعة وكانت املرصية، بالديار يقصدنا
ال وأقول: أخالفهم وحدي وكنت قصده، تحقق إذا ه نردُّ بمصاف عسكره ونلقى عصاه

ذلك.» من يشء يقال أن يجوز
ُحِمَل ألنه به؛ الظن وأساء الدين صالح عىل تغريَّ الدين نور أن إذن هي فالحقيقة
ال صابر الدين وصالح إليه السري عىل وعزم قصده، ما بغري وأعماله حركاته يُؤوِّل أن عىل

اإلخالص. إال يُبِْطن وال الخضوع إال يُْظِهر وال مقاومًة ينوي
فتح به مقصوًدا كان ذلك بأن والقول النوبة فتح ذكر ذلك كل من وأبلُغ (٤) ،(٣)
مرص جنوب لتطهري إال تكن لم الحملة تلك أن والواقع الدين، نور من ً ملجأ تكون أرض
مرص تكون حتى بالصعيد ثائرة بقية منه يزال ال كان الذي السوداني الحرس بقايا من
أن الغريب فمن اليمن فتح وأما الجنوبية. حدودها أقىص إىل البحر من له مطمئنة كلها
يأذن الدين نور أن الغريب ومن املخالفة، نية عنده كان لو الدين نور الدين صالح يستأذن

يخون. الرجل ذلك أن يعتقد حقيقًة كان لو هناك إىل الجيش بإرسال له
بدأ قد إنه بل ١١٧١م، سنة منذ يبدأ لم الدين نور ظن سوء أن هو نراه الذي فالواقع
الظن ذلك وأن ١١٧٣م، سنة اليمن بحملة السماح وبعد الكرك، موقعة بَْعِد من له م يتجسَّ
األمر نهاية إىل ظلَّ الدين صالح وأن ومنافسيه، الدين صالح أعداء سعي ِمْن إال م يتجسَّ لم
يكن فلم — هللا رحمه — الدين نجم أبوه وأما عليه. الدين نور تغريُّ عن يشاع بما يتأثَّر ال
التي املدة أثناء — بمرص مات عندما أنه نعتقد بل يشء، املزعوم املجلس ذلك أمر من له
جديٍّا تفكريًا يفكر ال كان — ١١٧٣م سنة منها عائًدا أو الكرك عند الدين صالح فيها كان

سيده. وبني ابنه بني ظن سوء هناك أن يف

املرصيني ثورة (6)

١١٧٣م/٥٩٩ه سنة يف فيه كان مما أعظم خطر يف كلها حياته يف يكن لم الدين صالح لعل
تمكنها فرصة تجد لم وملا عداوته، عىل اجتمعت كثرية عوامل فإن ١١٧٤م/٥٧٠ه؛ وسنة
مواٍل حزب مرص يف فكان واملؤامرات، الدسائس إىل عمدت النضال ميادين يف علنًا منه
الجند من جماعة الدين صالح جيش يف كان املنقرضة، الخالفة أصحاب العلوية للشيعة
يكرهون الذين السودانيني الجند من بقية وكان حكمه، فكرهوا يرضيهم ما ينالوا لم
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إىل يميلون كانوا الذين الفدائيون اإلسماعيلية هناك وكان بمرص، يزالون ال الدين صالح
صاحب الدين صالح وكان مذهبهم، مثل الديني مذهبها علوية دولة عىل قىض بمن الفتك
يأمن لم ولهذا بالخطر؛ تنذر أموًرا بالجوِّ أن فأدرك فائتة، تفوته ال وحذر د متوقِّ ذكاء
فتحها، يُتِمَّ أن قبل ١١٧٣م سنة الكرك من يعود فرأيناه طويًال مرص خارج يبقى أن
الفرصة أن أعداؤه حسب وقد ، مرَّ كما الدين نور مع الحرب يف يشرتك لكي ينتظر ولم
أمرهم فأحكموا ١١٧٣-١١٧٤م سنة اليمن حرب يف الجيش من كبري جزء لبُْعِد سانحة
حملة بتسيري الخطأ من الدين صالح ارتكبه ما نبرص أن إال يسعنا وال به. الوثوب ودبَّروا
إال البعيد الُقْطر ذلك إىل الحملة تلك إلنفاذ مربًرا نجد وال الخطر، توقعه مع الوقت ذلك يف
الشمال؛ من رأسه عىل أيلة ثغر ملك كما الجنوب من األحمر البحر طرف يملك أن يف رغبته
كانوا إذ املسيحيني؛ ناحية من املقدسة البالد د يهدِّ الوقت ذلك يف كان الذي الخطر ليمنع
النبي. وقرب الحجاز عىل اإلغارة لغرض البحر ذلك يف عظيمة أساطيل حشد يف يفكرون
عيل العابدين زين بسعي وذلك خطتهم، تنفذ أن قبل املؤامرة بأمر عِلم حظه لحسن ولكن
قىض وبذلك وأقرُّوا، حاكمهم أن بعد فصلبهم املتآمرين رؤساء فقبضعىل الواعظ، نجا بن
وسيجد ذَنَبَها، خلَّف فقد الحية رأس عىل قىض قد كان إذا ولكنه ، تشبَّ أن قبل النار عىل

سيأتي. كما الذَّنَب ذلك تحطيم يف صعوبة — بعد فيما —
ن حسَّ الذي وهو الشاعر، اليمني عمارة املؤامرة رؤساء من صَلبهم َمْن أكرب وكان
السبيل أفسح الذي هو بأنه يباهي وكان اليمن، فتح الدين صالح أخي الدولة شمس إىل
من كبريًا جزءًا أبعد وبذلك اليمن، حملة عىل اإلقدام عىل الدولة شمس حَمل بأن للمتآمرين

منها: الفاطميني يف أشعار لعمارة وكان مرص، عن الجيش

ع��ذل��ي ف��ي أق��ص��رت إن ال��م��الم��ة ل��ك ف��اط��م��ة أب��ن��اء ه��وى ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
وال��ج��م��ل ��ي��ن ِص��فِّ ع��ل��ى ال ع��ل��ي��ه��م��ا م��ع��ي واب��ِك ال��ق��ص��ري��ن س��اح��ة زر ب��ال��ل��ه
ب��م��ن��دم��ل ق��رح��ي وال ج��روح��ي ف��ي��ك��م ال��ت��ح��م��ت ال وال��ل��ه أله��ل��ه��م��ا وق��ل

أن بعد فإنه العقاب؛ أنواع يف عظيمًة حكمًة — كعادته — الدين صالح أظهر وقد
أقايص إىل مرص أجناد من املؤامرة يف اشرتك َمن نفى بأن اكتفى الكبار القادة صلب
جنده من عليه نافقوا الذين وأما الفاطميني. ساللة من بالقرص َمْن عىل واحتيط الصعيد،
يشكون ما بإزالة يستميلهم أن وآثر باشرتاكهم علم أنه يُعلمهم ولم لهم يتعرَّض فلم

٥٦٩ه. سنة ١١٧٤م/رمضان سنة أبريل يف كله ذلك وحدث منه،
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البحر من جاءوا ولهذا عليها؛ وُقِيضَ ُكِشَفت قد املؤامرة أن يعلموا لم الفرنج ولكن
سيرضبون أنهم يحسبون ٥٦٩ه سنة الحجة ١١٧٤م/ذي سنة يوليو يف اإلسكندرية إىل
عليه، فيجهزون خلفه من الخونة أحالفهم يخرج حني عىل يصدعونها الدين صالح جبهة

لوا. أمَّ ما خاب ولكن

الدين نور وفاة (7)

الدين نور نعي الدين صالح إىل أتى ونصف شهر بنحو املؤامرة تلك عىل القضاء بعد
كل جعل الذي الدين» «نور البطل ذلك باإلعجاب نذكر أن إال نستطيع ال وإنَّا العظيم،
يف املظالم من أتوا ما وأتوا لهم ليست بالد عىل أغاروا قوم أمام الدفاع عىل وْقًفا حياته
بأس ال حروب سلسلة حياته كانت وقد عنه. بالدفاع وملزًما له حاميًا نفسه يرى شعب
عظيمًة دولًة ن فكوَّ كبريًا؛ نجاًحا إليه قصد فيما نجاحه كان وقد جهاًدا. نسميها أن من
يُْدَعى وكان اإلسالم، دولة جانب يف فأصبح الصليبيني جانب من نهائيٍّا االنتصار تيار وردَّ
اإلقطاعي؛ النظام عىل كانت دولته أن عىل واليمن. املوصل إىل والشام مرص منابر عىل له
كلما واملال العسكر إليه ويرسل بالدعوة له يدين مستقل ِشبه حاكٌم منها إقليم كلَّ يحكم
مرارة، غري يف الزهد يف العليا األمثلة من مثًال ُخلقه يف الدين نور وكان حرب. له لزم
ال املحاربني مقدمة يف نفسه هو وكان تشدُّد. غري يف والعدالة تعصب، غري يف والتدين
أدل وال باالحرتاس؛ ينصحه َمْن يطيع وال يصاب، أن خائف غري بنفسه يحارب بل ر، يتأخَّ
يصاب أن خوَف الحرب يدع أن ناصح نصحه وقد مرًة قاله ما نُوِرد أن من روحه عىل
َمْن قبيل ِمْن إن هذا؟ له يقال حتى محموٌد «وَمْن فقال: املسلمني، هالك إصابته يف فيكون

هللا.» هو وذلك واإلسالم؛ البالد حفظ
إساءة أيَّما أساءه أنه ظننا وأكرب الدين، صالح عىل موته نبأ وْقع كان كيف ندري وال
خطر من الدين صالح أخرج موته أن نتناىس أن نقدر ال أننا عىل حزن.2 أعظم وأحزنه
حدٍّ إىل يصل بد ال كان ١١٧٣م سنة بعد وبينه بينه دبَّ الذي الخالف أن وذلك عظيم؛

صار أن بعد — أقواله جميع وتدل حياته، آخر إىل حسنة بكل الدين نور مواله يذكر الدين صالح ظل 2

الزاهد البطل فيه ويقدِّس سيده ذكرى إىل يحنُّ زال ما أنه عىل — اإلسالمي العالم يف األعظم السلطان
العادل.
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بما األمر آخر إىل يحتفظ الدين صالح كان هل يدري وَمْن حيٍّا، الدين نور بقي لو بعيد
واالعتدال؟ الحفاظ من الوقت ذلك إىل عليه سار

الدين صالح حياة من العرصالثاني بدء (8)

وهو إسماعيل الصالح امللك البنه الكربى اإلسالمية الدولة تُِرَكت الدين نور مات أن بعد
األمراء له وحلف بدمشق، مقامه وجعل سنة، عرشة إحدى نحو العمر من يبلغ صبي
البالد يف وكان الشام. أطراف إىل مرص أول من جهة كل يف باسمه النقود بَت وُرضِ الكبار،
وحلب دمشق وهي األيام؛ تلك حوادث يف القيادة أخذت ثالث عواصم والجزيرة الشامية
إذ املوصل؛ نحو من آتيًا الدين نور دولة يف باالضطراب أذَّن صوت أول وكان واملوصل،
االستقالل إىل أرسع الصالح) امللك عم ابن (أي الدين نور أخي ابن غازي الدين سيف إن
أن له ن يحسِّ َمْن أمرائه من حوله وكان الجزيرة، عىل أمريًا نفسه وأعلن البالد من يليه بما
وبقيت بالجزيرة، يَْقنع أن آثَر ولكنه مانع، من بها فليس عليها؛ ويستويل الشام إىل يذهب
امللك عىل استولوا الذين األمراء أيدي يف بقيت : أدقَّ بقوٍل أو الصالح امللك أيدي يف الشام
الدين شمس يد يف الواقع يف األمر فكان تربيته، وتويلِّ عليه الوصاية اسم تحت الصالح
أكرب وهو الداية؛ ابن عيل الدين وشمس بدمشق، املقدم بابن املشهور امللك عبد بن محمد
الصدع من الدين نور دولة أصاب ما الفرنج شهد وقد حلب. يف وكان النورية، األمراء
للملك الظاهر يف خاضًعا كان الدين صالح أن ولو مستقلة صارت مرص فإن موته؛ بعد
يد يف وحلب غازي، الدين سيف يد يف الجزيرة وكانت منابره، عىل باسمه داعيًا الصالح
املقدم، ابن محمد الدين شمس يد يف بها الصالح وامللك ودمشق الداية، ابن الدين شمس
حِذًرا مرتقبًا اآلخر إىل ينظر منهم وكلٌّ يسود، أيهم عىل تنافس جميًعا هؤالء بني وكان
وما دمشق إىل بفرسانهم وألقوا الفرصة الفرنج فانتهز ِغرَّة. منه لقي هو إذا به يَثِب أن
يستطيع كان لعله أو هجماتهم، يقاوم أن املقدم ابن الدين شمس يستطع ولم جاورها،
إذا مرص يف الدين وصالح وحلب املوصل يف األمراء ألن منه؛ زعًما لهم يَِذلَّ أن آثَر ولكنه
فيسلبون يده يف ما عىل فيهبطون انشغاله فرصة ينتهزون الفرنج حرب يف منشغًال رأوه
أنوفهم من أبعَد إىل يتطلَّعون ال قوم أيدي يف هوى إذا الدول أمر يضمحلُّ وهكذا طعمته.

الصغرية. نفوسهم تقدره ما إال يدركون وال
ممن يُْطِلقهم وأرسى لهم يعطيه ماٍل عىل الفرنج املقدم ابن الدولة شمس فصاَلَح

الدين. نور حروب منذ املسلمني عند كانوا
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عىل يستويل أيهما عىل دمشق وأمري حلب أمري بني شديد تنافٌس بالشام ذلك وأعقب
الدين سيف مع مفاوضة إىل ثم حلب إىل الصالح امللك أخذ إىل ذلك وأدى الصالح، امللك
املتنافسني، أمرائه سفه من الدين نور دولة يُنجي لكي الشام إىل يأتي أن املوصل صاحب
الدعوة وبلغت مرص، جهة إىل املفاوضة فارتدَّت ذلك، يف ل يتدخَّ أن أبى الدين سيف ولكن
دولته قواعد وتثبيت مرص أمر إصالح من فرغ قد وكان الشام، إىل ليأتي الدين صالح
حكام أمر يف التدخل سبيل يف خطوة أول بدأ وبذلك دمشق، نحو وسار الدعوة فلبَّى فيها،
توحيد دون السبيل ذلك يف به السري ينتهي ولن اإلسالمية، الدولة من األخرى األنحاء
ذلك وقع وقد الدين، نور يد يف كانت كما للجهاد واحدة قوة فتكون يده يف الدولة جميع

١١٧٤–١١٨٦م. سنتَي بني ما

اإلسكندرية أمام اإلفرنج (9)

ما يسرتدوا لكي جديد من الفرنج بسعي مؤِذنًا — قدَّمنا كما — الدين نور موت كان
الدين نور أبناء وكان دمشق، قرب إىل وذهبوا بالشام فثاروا العظيم، امللك ذلك منهم أخذه
يف اشرتكوا الذين الفرنج ظنَّ وكذلك العظيم، أبيهم من الفرنج عهد ما غري عىل ووزراؤهم
رضبتهم يرضبوا أن ذلك عند يستطيعون أنهم — أسلفنا كما — الدين صالح عىل التآمر
سفينة، ٢٨٢ نحو تها ِعدَّ بلغت وصقلية الشام من كثرية سفن لهم فاجتمع قاتلة. لتكون
ولكن ١١٧٤م، سنة يوليو يف عليها والدبابات املجانيق ونصبوا اإلسكندرية إىل وجاءوا
الصالح امللك وزير به لقيهم ما وبني العدة من الدين صالح به لقيهم ما بني شتَّان
من اإلسكندرية أهل أبدى ولهذا وحاكمهم؛ بقائدهم واثقني مرص أهل كان فقد بدمشق؛
الحرب، يف صربًا ذلك فزادهم العسكر نجدات وصلتهم ثم املهاجمني، أدهش ما الشجاعة
فأرسل االحتياط، يف وبالغ اإلسكندرية إىل بجيش فأرسع الدين صالح إىل األمر بلغ ثم
وأبلوا عظيمة حماسة فيهم دبَّت إليهم مسريه املدافعون عرف فلما دمياط، إىل آخر جيًشا
ندري ولسنا ا. تامٍّ فشًال حملتهم وفشلت كثرية سفن لهم وغرقت الفرنج فُهِزَم حسنًا، بالء
رءوس عىل الدين يقيضصالح أن قبل شهور أربعة من الهجوم وقع لو يحدث كان ماذا

البالد؟ داخل يف املتآمرين
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يفمرص الدين لصالح األمر استتباب (10)

أيًضا عمه مع مرة آخر ودخلها ١١٦٤م، سنة عمه مع مرة أول مرص الدين صالح دخل
فيها صار الوقت ذلك ومن ١١٧١م، سنة إىل للعاضد وزيًرا بها أقام ثم ١١٦٩م، سنة
العديدة مرص مشاكل وقابل اإلقطاعي، األسلوب عىل الدين لنور خاضع مستقل ملك ِشبه
— وزير وهو — وقف لقد بل ة، ضجَّ يثري أو زعجة يُْحِدَث أن بغري موقف كل يف منتًرصا
اختياره وحسن بكياسته واستطاع الفاطمي، العاضد وبني املجاهد نِّي السُّ الدين نور بني
تقديره عىل ظلَّ بل العاضد عليه يحقد فلم ناعًما، سريًا األمور ويُسريِّ توازنه يحفظ أن
من حال أشد يف وهو رؤيته طلبه من ذلك عىل أدل وليس مات، حتى إليه واإلخالص
أمره إقرار عىل يندم يجعله ما سلوكه يف الدين نور يجد لم وكذلك وفاته. قبل مرضه
ملًكا — العاضد موت بعد — أصبح ثم أمرائه. كبار من الجلَّة أمام تقديمه عىل واملوافقة
اإلسالمية الدولة أمور يف يشرتك وبدأ الدين، لنور الخضوع عىل بقائه مع فعًال مرص عىل
النجاح تامة كانت سياسته إن قلنا: فإذا وخارجها، داخلها يف ملرص ضبطه حني يف العامة
فتيًَّة دولًة س أسَّ قد كان حتى ١١٧٤م عام آخر أتى ما إذ املبالغة؛ من يشء ذلك يف يكن لم
الدولة خزائن مألت حكيمة اقتصادية سياسة وتدعمها برئيسه واثق جيش رأسها عىل
أدرك فقد قيمة العصور تلك يف الشعب لرأي كان وإذا والتعمري، اإلصالح تنىس أن بغري
يُْعَهد لم الذي وامُلصلح الفذ القائد هو بل كالرجال، وال رجًال فوقه أن املرصي الشعب
عرصها الستقبال سيعدها الذي االطمئنان سبيل يف وسارت مرص أحوال فهدأت مثله؛
بثورة بعُد نسمع فال املماليك، السالطني من بعدهم جاء وَمْن أيوب بني دولة أيام املجيد
من القليلة البقية بها قامت كثورة أياٍم من ألكثر يحتاج ال أمًرا عليها القضاء كان إال
ُقِيضَ أن تلبث فلم بالكنز، يُْعَرف رجل بقيادة الصعيد يف وكانت الدين صالح دولة أعداء

متينًا. راسيًا صار قد الدولة أساس أن عىل يدل قضاءً عليها
ولم حصون، الشام لبالد كان كما حصنًا ملرص يجعل أن الدين صالح ينَس ولم
مرشف منه رأس أقرب واختار الجبل يف فصعد حصنها عن وال القاهرة سور عن يرَض
آثار من أثًرا هذا عزمه يف نرى أن إال نقدر وال قلعة، عليها يبني أن يف وفكَّر القاهرة، عىل
الفرنج ذلك يف سواء القالع يف إال يثقون ال كانوا ذلك عند املحاربني فإن وروحه؛ العرص
تلك يف القالع يف إال واملنعة العز يرى ال فارس إىل الشام من الرشق وكان واملسلمون،
عاصمتها عىل املطل الجبل ناصية ملك فَمْن سهلة؛ بالًدا مرص وكانت املضطربة، العصور
يملكها َمْن يستطيع وكذلك القاهرة، أرباض غزا إذا األجنبي املغري عىل يمتنع أن استطاع
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القاهرة). سور بناء من (مثل زويلة باب

عليها يقبض أمامه ماثلة كبرية قوة هناك أن العاصمة تلك يف عينني ذي لكلِّ يُظهر أن
يخالفه. َمْن عىل بها يقذف أن ويقدر الدولة رأس

يرتك أن إىل الدين صالح دعت الدين نور موت بعد اإلسالمية الدولة مشاكل ولكن
وبني بينها إقامته عىل عزم الذي والسور القلعة بناء يبدأ لم ولهذا حني؛ إىل وأمورها مرص
إىل فأرسع الدين؛ نور دولة تهدِّد كانت التي األخطار يقابل حتى ذلك ل أجَّ بل والقاهرة،
عليه وأن الدين)، (نور األول العميد وفاة بعد العبء وارث أنه شعر ألنه ليسدها؛ الثغرة
الدولة أعداء جهاد يف السابقني عمل ليتمَّ واحدة قبضة يف ة األزمَّ جمع وهو كبريًا: واجبًا

اإلسالمية.

57



وعرصه األيوبي الدين صالح

األوىل الشام حروب (11)

ولم الحرب ة عدَّ يُِعدَّ لم إنه إذ زيارة؛ برحلة يشء أشبه األوىل الدين صالح رحلة كانت
َدَعتُْه التي البالد يف ووجد إليه، هت توجَّ لدعوة إجابًة ذهب وإنما الفاتح، بمظهر يَْظَهر

العظيمة. املرصية دولته مع باالتحاد ورسوًرا لوائه تحت لالنضمام استعداًدا
ولم دمشق، بلغ حتى ١١٧٤م/٥٧٠ه عام أواخر يف فارس سبعمائة نحو يف سار
طريقه، جانب عىل الذين املسيحيني من وال املسلمني البالد أصحاب من ال حربًا يجد
الصالح امللك خدمة يف جاء إنما أنه وأعلن به، بوا ورحَّ وعسكرها دمشق أهل إليه فخرج
الشمال إىل سار ثم دماء، سفك بغري االنقالب وحدث بدمشق، القلعة له وُسلِّمت ونرصته،
الصالح امللك نرصة سبيل يف جاء إنما وأنه أمره، إعالن يردِّد وهو وحماة حمص نحو
أخرى، جهة من أمرائه واستبداد جهة، من غازي الدين سيف عمه ابن جوار عنه ليمنع
حصار بعد ما إىل حينًا حمص قلعة قاومته وقد ثالثة، جهة من بالده عىل الفرنج واعتداء
قلعة عىل حاكًما وكان «جورديك» القديم صديقه إليه انضمَّ ولكن إليه. ُسلِّمت ثم حلب
يستويل أن من يفزعون الصالح امللك مع الذين األمراء وكان حلب، إىل مًعا وسارا حماة
وجعلوا فقاوموا دونهم، يده يف الصالح امللك يكون أن من خوًفا حلب عىل الدين صالح
حرب إىل وخرجوا مستبسلني ساعدوه حتى عنه للدفاع حلب أهل حميَّة يستثري امللك
يكن لم أنفسهم عن الدفاع يف ة همَّ الوقت ذلك يف حلب أمراء بذل وقد الدين، صالح
باسم أرسلوا ولهذا لهم؛ موت أو حياة أمر األمر كان فقد منهم؛ مثلها ع يتوقَّ الدين صالح
يخلصوا بأن إال بيشء يبالون ال املساعدة؛ منهم عون يتوقَّ بَمْن يستنجدون الصالح امللك
«الكونت كبريهم وكان مساعدتهم، يطلبون الفرنج إىل فأرسلوا الدين؛ صالح خطر من
ملك أمراء أكرب ذاك إذ وكان ريمند، القمص العرب ويسميه — طرابلس حاكم — ريمون»
الفدائيني الباطنية طائفة مقدَّم سنان إىل أرسلوا وكذلك الرابع»، «بلدوين املجذوم الفرنج
وحلفاؤهم هم يعجزون قد الذي املخيف الرجل يغتالون فتَّاكهم يرسلوا لكي اإلسماعيلية
منها لني مؤمِّ غري ثالثة جهة إىل وأرسلوا الرشيف، النضال ميدان يف رصاحًة مقاومته عن

غازي. الدين سيف كان حيث — املوصل وهي — مساعدة
القمص كان حني يف الشجعان، أهلها دفاع ويقابل املدينة يحارص الدين صالح فكان
ويف ملكه، قاعدة مع االتصال خط عليه فيقطع الجنوب من إليه ليأتي عليه يتحرَّك ريمند
لم ولكنهم الدين بصالح فوثبوا رجاله من جماعة اإلسماعيلية رئيس أرسل نفسه الوقت
ما التي املقاومة هذه كل مقابلة من أقل قوَّته أن الدين صالح فرأى إليه. يصلوا أن يقدروا
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حمص إىل وعاد حلب عن الحصار فرفع جنوبه يف الفرنج حركة من وخيش عها، يتوقَّ كان
وأما ضدهم. يتحرَّك رأوه عندما بمحاربته يخاطروا ولم عادوا ولكنهم الفرنج، ليقابل
حمص قلعة عىل فاستوىل ظهره تهدِّد قلعة ورائه من يجعل ال لكي الفرصة فاغتنم هو
جمع أن بعد حلب إىل عاد ثم بعلبك عىل كذلك واستوىل تقاوم، الحني ذلك إىل كانت التي

األمر. أول نيته يف يكن لم الذي والحرب للنضال العدة وأعدَّ لجيشه، إمداًدا مرص من
استعانوا التي تلك ومقاومتهم الصالح امللك أمراء أظهرها التي العداوة كانت وقد
ذلك كان لقد الرشعي؛ النضال يأباها وسائل إىل ونزولهم واإلسماعيلية بالفرنج فيها
سنة منذ استقالله خطبته يف يعلن وأن الصالح امللك اسم الدين صالح يقطع أن يف سببًا
قوَّته فوق رشعي مكان له وأصبح سلطانًا به ولقَّ العبايس الخليفة عليه خلع وقد ١١٧٥م،
ذلك ألن وصلت؛ قد غازي الدين سيف جنود وجد تقدَّم كما حلب إىل عاد فلما الفعلية،
أمور يف ل التدخُّ يريد ال حذًرا كان أن فبعد الدين، صالح من الخوف عليه تغلَّب قد األمري
خطًرا ويصبح يقوى الدين صالح ُمْلك يدع ال حتى الصالح امللك يساعد أن رأى الشام
فهزمهم، حماة» «قرون عند املوصل جنود الدين صالح فقابل الجزيرة، يف استقالله عىل
يُبِْقي أن عىل الصلح يف ففاوضوه بها، َمْن عىل األمر اشتدَّ حتى فحارصها حلب إىل عاد ثم
إىل مرص من ا ممتدٍّ الدين صالح ملك أصبح وبهذا البالد، من يده يف ما الجانبني من كلٌّ

بهم. يثق وممن أهله من أمراء إقطاعها عىل فوىلَّ الجديدة دولته ينظِّم وجعل حماة،
غازي الدين سيف يد عىل نقضه وكان طويًال، يدم لم الجانبني بني الصلح أن غري
التي املعاهدة إىل مطمئنٍّا الدين صالح وكان حلب، إىل عام بعد عاد إذ املوصل؛ صاحب
عرف لو منه ِغرَّة تلك وكانت مرص، إىل جنوده فأرسل املايض العام يف معه أبرمها
الذي املايض النرص ذكر ولعل تباطئوا، — حظه لحسن — ولكنهم ينتهزوها، أن أعداؤه
منه؛ الحذر يف أعدائه مبالغة عن نشأ الذي التباطؤ ذلك سبب هو الدين صالح أحرزه
السري جهود بعد والراحة أعدائه إىل والسري الجنود لجمع كافيًا زمنًا الدين صالح فوجد
اسم كان وهناك السلطان»، «تل عند حلب قرب الدين سيف جيش لقاء وكان الرسيع،
مصاف، بغري االنهزام إىل داعينَي سببني بقوادهم الدين سيف جنود ثقة وعدم الدين صالح
وتبع الدين. عز أخيه تحت جيشه تارًكا املوصل إىل خوف يف عائًدا الدين سيف وهرب
وأعزاز منبج مثل املجاورة الحصون إىل بعوثه وبعث حلب إىل املنهزمني الدين صالح
اإلسماعيلية فتَّاكي أن وذلك يُذَْكَر؛ أن يستحق حادث أعزاز حصار يف له وحدث ففتحهما،
بسكني رأسه يف ورضبه بيده إليه وصل أحدهم إن حتى به، الوثوب إىل أخرى مرة عادوا
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فكان الرضب، من منعه عىل يقدر لم ولكنه بيده الدين صالح فأمسك لقتله، املغفر ولوال
واستمرَّ يحميه، الكزاغند عليه كان إذ فيه؛ تؤثِّر لم ضعيفة رضبات عنقه يف يرضبه
الفتَّاك، ذلك فقتلوا أمرائه بعض أدركه حتى ويرضبه قبضته من التخلُّص يحاول الفاتك
ذاك مع ولكنه عجيبة، نجاة الدين صالح ونجا دونه فُقِتَال ثالث، ثم عليه، آخر فهجم
ورأى أمالكه، وسط معزولة حلب فأصبحت فتحها، حتى أعزاز قلعة حصار عىل بقي
الدين صالح أن العجيب ومن أخرى. مرة الصلح يف ففاوضوا موقفهم ضعف بها َمْن
ونقضهم له الكيد يف النذالة إىل التجائهم يف أعدائه دناءة من شهده ما ومع انتصاره مع
ترك بل الرشط، يف عليهم يشتطَّ ولم مفاوضتهم َقِبَل أنه العجيب من نقول: معه، العهد
إليه أخرجوها وكانوا الدين، نور لسيده صغرية البنة إكراًما أعزاز عن ونزل حلب لهم
ذات هدايا وأضاف ذلك إىل فأجابها فتحها، أثناء يف يهلك كاد التي القلعة تلك فطلبت
يًدا يكونوا أن عىل ١١٧٦م سنة يوليو آخر يف الجميع واتفق أبيها، لذكرى مراعاًة قيمة

العهد. ينقض َمْن عىل واحدة
أو الدين، صالح عليه كان مما بيشء ينبئ لعله تعليق بغري الترصف هذا ولنرتك

الوفاء. بقلة يتهمه َمْن عىل بليًغا ا ردٍّ فيه لعل

محمود الدين نور أرسة أمام الدين موقفصالح (12)

صالح أمر وهكذا كامًال؟! اإلنسان كان ومتى عيب، له يُذَْكَر أن العظيم الرجل يضري ال
فكثريًا ُخلقيٍّا؛ النقص ذلك كان ولو نقص به كان قد قائل: يقول أن يضريه فليس الدين؛
تربرها ولكن األخالق تأباها وسائل إىل — السيف رجال سيما وال — الدولة رجال يعمد ما
األشياء، لطبيعة مستسلًما رأسه يهزُّ كأنما متساهًال التاريخ عليها فيمر العملية، الحاجة
ويتهمه الدين نور أرسة أمام موقفه يف الدين صالح عىل يطعن َمْن نرى ال ذلك مع ولكنا
الدين صالح أن عىل فيها شك ال داللًة تدل كلها الوقائع نرى فإنَّا والجحود؛ الوفاء بقلة
ممن هو كان وما والقلب، األخالق سبيل يف الدنيا من شيئًا يخرس أن يؤثِر دائًما كان
سار لقد ا حقٍّ األعني. يف يكرب مما كان ولو األشياء من يشء سبيل يف الفضائل يتخطَّون
جنود اسمها جنوًدا وحارب ذلك بعد وقف ثم دمشق عىل واستوىل الشام إىل الدين صالح
الدين صالح كان لقد القائلني: بعض يقول وهكذا الدين. نور بن إسماعيل الصالح امللك
عليه له بيت يف ذمة من يرعى أن يجب كان بما أجلها من ى فضحَّ الدنيا يف طمٍع رجَل

والرتبية. النعمة فضل
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اسمه عىل وتنافس اسًما، الصالح امللك استوىل يريدون؟ هؤالء كان ماذا ندري لسنا
ذلك وراء من وكان غرضه؟ إىل النفوذ يف االسم ذلك رقية فيستعمل يسود أيهم أمراء
الفرنج أعدائها إىل سفىل يًدا تمد محطمة واهنة اإلسالمية الدولة أصبحت أن التنافس
إقامة يف رشيًكا الدين صالح كان وقد الدين. نور أيام إرادتها عليهم تُْمِيل كانت أن بعد
من الجديد املوقف مرارة يدرك يجعله كان ما نرصها من وشهد العظيمة، الدولة تلك
وما وزنًا، لها هو يقيم ال أشياء عىل يتهافتون وهم املتنافسني األمراء رأى ثم الخذالن،
ولهذا صنعوا؛ ما شهد أنه لو عليه استولوا ومن ابنه عن لريىض العظيم الدين نور كان
ملنع يًدا يحرِّك ولم وقع بما ريض هو لو خطأ أفحش يخطئ كان الدين صالح أن نرى

محطًما. األرض إىل يهوي أن من املجيد الرصح
يخَش ولم العظيم، قلبه عليه أماله ما اتبع أنه اإلسالم دول حظ حسن من وكان
صانع هو ما رشف نفسه من يحس هو دام ما الجوانب من جانب بها يتهمه تهمة

املصلحة. إىل القصد يف نيته وخالص

السالم فرتة (13)

سنني ست نحو دام سالم فرتة عىل ١١٧٦م/٥٧٢ه منذ أقبل الدين صالح إن قلنا: إذا
يخُل لم إنه إذ املدة؛ تلك طول يحارب لم أنه هذا معنى فليس ١١٨١م/٥٧٧ه سنة إىل
مستمر كفاح عرص عرصه كان وقد العمل. ميدان دخل منذ حرب من حياته من عام
وقد الخارجي، العالم يف وثوران واضطراب النفوس، داخل يف وثوران اضطراب وعرص
كانت الفرتة هذه أن فمعنى وإذن عظيم. حد إىل االضطراب ذلك نتيجة نفسه هو كان
بمظهر الست السنني هذه يف يظهر فإنه اإلسالمية؛ بالدول عالقاته إىل ينرصف سالم فرتة
الثروة قوة الحقيقية: القوة من ثابتة قواعد عىل دولته يقيم أن يريد الذي الداخيل املصلح
حاجاتها تقتضيه ما مرصبحسب أمر من يُصلح مرصوالشام؛ بني يرتدَّد فكان والقانون؛
للمغريين، طعمة يكون أن السهل إقليمها يمنع تحصينًا نها يحصِّ أن ويحاول الزراعية،
وجعل فيها، األقطاع من فقلَّل املركز قوية دة موحَّ حكومة تستلزم طبيعتها أن ينَس ولم
وجعل املركزية، الحكومة جانب إىل ف ترصُّ وال لهم استقالل ال فيها الذين األقطاع أمراء
كان حني عىل املستقرة، املدنية مستلزمات من وأمثالها واملستشفيات املدارس فيها يقيم
اإلسالم جبهة الُقْطر ذلك كان إذ موقعها؛ يقتضيه ما بحسب الشام بالد أمر من يُصلح
عليه تغلب أن له الطبيعي من فكان املغرية، املسيحية القوة وبني بينه النضال وميدان
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منهم يطمع ال زعامته تحت مستقلني أشباه وجعلهم ألمرائه بالده فأقطع الحربية، الصفة
بالدهم، إىل فيعودوا الدستور يعطيهم حتى معه ويظلوا الحرب إىل يتبعوه أن من أكثر يف
تحاشيًا راغبني يخضعوا بأن منهم ويَْقنع األمراء هؤالء يداري األحوال من كثري يف وكان
فلم املستمر، النضال اهم ورضَّ الحروب كثرة جرَّأتهم قد قوم وهم معهم، االحتكاك لكثرة

بالليِّنة. شوكتهم وال بالهنيِّ نضالهم يكن
يشعرون املسيحيني جريانه جعل قد دولته إصالح إىل الدين صالح انرصاف ولعل
إىل ترمي بها جديدة حركة ووجود أوروبا ظروف لعل أو اإلسالمية، الدولة وطأة بخفة
كال لعل أو الدين، نور حطَّمها التي الصليبيني قوة وتجديد الشام يف املسيح كلمة تعزيز
التي اإلسالمية البالد من يليهم ما عىل ويُِغريوا الصليبيون يتجرَّأ أن عىل مًعا عمال السببني
الست السنوات هذه يف الدين صالح أن تجد ولهذا املاضية؛ السنني مدة يف منهم أُِخذت
هو يكن ولم املسيحيني، مع كانت خاضها التي الحروب أكثر ولكن تام، سالم يف يكن لم

مدافًعا. أغلبها يف كان بل بها البادئ
إما املسلمني األمراء بعض مع هنيِّ نضال يف يدخل وحني حني بني كان أنه عىل

به. د تعهَّ واجب أداء عن جاٍر لتمنُّع وإما عليه أقطاعه أمراء من أمري لخروج
عىل القضاء محاولته — ١١٧٦م سنة صلح بعد — السلطان له اهتمَّ عمل أول كان
فذهب «مصيات» أكربها بالشام قالع لهم وكان عليه، فتَّاكيهم اعتداء لتكرُّر اإلسماعيلية؛
خاله. بشفاعة عنهم ورجع املقدار بهذا واكتفى كثرية غنائم منها عسكره ونهب إليها

الطرفني بني الحرب وكان الفرنج، مع مواقعه سلسلة من حلقة أول بدأت ذلك وبعد
الرملة، عند ١١٧٧م/٥٧٣ه سنة عظيم بانهزام حروبه ابتدأ الدين صالح ولكن سجاًال،
يعُرب جيشه كان عندما النظام يف وتراٍخ االحرتاس يف نقص نتيجة االنهزام ذلك وكان
عليه األرسى أعز من وكان غريهم، وأُِرسَ أهله من جماعة الواقعة تلك يف ُقِتَل وقد نهًرا،
األمراء خروج منع يف كربى يد له كان الذي القديم صديقه الهكاري عيىس املحارب الفقيه
دينار، ألف بستني السلطان افتداه وقد شريكوه، عمه موت بعد الوزارة توىلَّ عندما عليه
تورانشاه الدولة شمس ألخيه ذكرها إنه حتى نفسه، يف كبري أثر ذات الرملة كرسة وكانت

فيه: قال خطاب يف

��م��ر ال��سُّ ��ف��ة ال��م��ث��قَّ م��ن��ا ن��ه��ل��ت وق��د ب��ي��ن��ن��ا ي��ْخ��ِط��ُر وال��َخ��طِّ��يُّ ذك��رت��ك
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سبحانه.» يريده ألمٍر إال هللا أنجانا وما مرة، غري الهالك عىل أرشفنا «لقد أيًضا: ويقول
خال صاحبها وكان حماة، إىل فساروا املسيحيني الرملة واقعة أطمعت وقد
سعًدا أقل املرة هذه كان اإلفرنج حظ ولكن الحارمي»، الدين «شهاب الدين صالح
دولة يف داخلة وهي — حلب) (بقرب حارم قلعة إىل وساروا أربعة، أيام بعد فانهزموا
وصلت ما بنهب فاكتفوا حمص عىل وأغاروا كذلك، أخذها عىل يقدروا فلم — الصالح امللك

أيديهم. إليه
الهزيمة، تلك أفسدته ما ليُْصِلَح الرملة كرسة مرصبعد إىل عاد قد الدين صالح وكان
الصليبيني ألن املناسب؛ الوقت يف عودته وكانت الشام، إىل عاد بل بها مكثه يُطْل ولم
عودته ومنذ قرن. نصف منذ منهم تُْعَهد لم جرأة يف ودمشق حلب بني يسريون كانوا
١١٧٨م/٥٧٤ه، سنة دمشق قرب مرة أعداءهم فهزموا املسلمني كفة رجحت الشام إىل
مخاضة واسمه دمشق بقرب بنَوه الفرنج كان حصن إىل ذلك بعد الدين صالح وسار
كثريًا وأََرسَ الفرنج فيها َهَزَم ١١٧٩م/٥٧٥ه سنة كربى موقعة كانت وهناك األحزان،
االستبارية ومقدم املعبد)3 أو التمبل فرقة (رئيس الداوية مقدَّم مثل الصليبيني أبطال من
ذلك بعد الدين صالح زال وما طربية. صاحب و(هيو) يوحنا)4 القديس فرقة (رئيس

الجيش إلمداد الشام؛ إىل املجيء عن الصليبية البعوث تنقطع لم األربع الصليبية اإلمارات إنشاء بعد 3

الحرب أبطال من األول الجيل ذهب اإلمارات تلك إنشاء من قرن نحو بعد ولكن املسلمني، ضد املحارب
— العارش القرن منذ — أوروبا يف وكان صفوفهم، عىل طرأ الذي بالنقص املسيحيون وشعر األوىل
(النساك الدينية والطوائف األديرة بإنشاء املسيحية الفضيلة إعادة إىل ترمي كانت الدين يف إصالح حركة
الطبيعي من كان الصليبية الحروب إىل الهمة انرصفت فلما والفضيلة، الزهد مبادئ عىل والرهبان)
محاربني رهبان من فرق إنشاء يف الدين رجال من وأكثرهم املتحمسني من قادتها يفكر أن ألوروبا
طوائف الحركة تلك نتيجة وكانت للدين، االنتصار فضائل وبني والنسك الزهد فضائل بني يجمعون
وهو املعبد أو التمبل إىل ويُنَْسبون (الداوية)، العرب ويسميهم املعبد فرسان أو التمبالر طائفة أكربها
ويسميهم يوحنا، القديس فرقة أو الهسبتاليني طائفة ثم طائفتهم أقامت حيث سليمان سيدنا معبد
وكانت تربًكا، يوحنا القديس إىل ونسبوه إيطاليون تجار بناه مستشفى إىل ويُنَْسبون (االسبتارية)، العرب

اسمه. عليها فأطلق بنائه يف تقيم — أمرها أول يف — الفرقة
تقريبًا؛ قرن مدة بالشام املسيحيني عن الدفاع عىل العاملني أكرب من الطائفتني هاتني رهبان وكان
أقرَّ وقد والشجاعة، والزهد واالستقامة بالفضل ويُْعَرفون الصليبيني لجيش الفقري العمود هم كانوا إذ

الجانبني. بني كانت التي العداوة رغم بذلك أنفسهم املسلمون
الجيش إلمداد الشام؛ إىل املجيء عن الصليبية البعوث تنقطع لم األربع الصليبية اإلمارات إنشاء بعد 4

الحرب أبطال من األول الجيل ذهب اإلمارات تلك إنشاء من قرن نحو بعد ولكن املسلمني، ضد املحارب
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الحني ذلك ومنذ باألرض. وألحقه ره ودمَّ األحزان) (مخاضة الحصن فتح حتى النرص
يده وكان الهجوم، خطة الدين صالح وأخذ اإلسالمية الدولة جانب إىل الرجحان استمر
بطًال وكان «شاهنشاه»، أخيه ابن «فرخشاه» الدين عز األمري الحروب هذه يف اليمنى
١١٧٩م، سنة األحزان مخاضة وموقعة ١١٧٨م سنة دمشق موقعة يف كربى مقدرة أظهر
بالد من جاوره ما عىل يهوي جعل هناك ومن بعلبك، عىل أمريًا الدين صالح جعله وقد
أرناط الربنس وصاحبها الفرنج حصون أمنع من وكان ١٨٨١م، سنة الكرك مثل الفرنج
غدًرا. وأكثرهم أقساهم من كان كما الفرنج أمراء أشجع من وهو شاتيون» دي «رجنالد
املسلمني، جريانه مع املتاعب من خالص غري الحروب هذه أثناء يف الدين صالح وكان
إىل عهدهما عىل بقيا (الثاني) غازي الدين وسيف الصالح امللك أن نذكر أن يجب ولكن
فيه لالنتصار أمل ال الذي النضال من خوًفا أم بالعهد ِبرٍّا أكان وسواء بربهما، لِحَقا أن
صاحب مع نضاله أكرب وكان ١١٧٦م، سنة صلح بعد جوارهما يذمَّ لم الدين صالح فإن
يف الحكمة أن قليل بعد رأى قلج إن نقول: أن بنا حاجة وال أرسالن»، «قلج وهو قونية

العظيم. جاره قوة أمام ينثني أن

— العارش القرن منذ — أوروبا يف وكان صفوفهم، عىل طرأ الذي بالنقص املسيحيون وشعر األوىل
(النساك الدينية والطوائف األديرة بإنشاء املسيحية الفضيلة إعادة إىل ترمي كانت الدين يف إصالح حركة
الطبيعي من كان الصليبية الحروب إىل الهمة انرصفت فلما والفضيلة، الزهد مبادئ عىل والرهبان)
محاربني رهبان من فرق إنشاء يف الدين رجال من وأكثرهم املتحمسني من قادتها يفكر أن ألوروبا
طوائف الحركة تلك نتيجة وكانت للدين، االنتصار فضائل وبني والنسك الزهد فضائل بني يجمعون
وهو املعبد أو التمبل إىل ويُنَْسبون (الداوية)، العرب ويسميهم املعبد فرسان أو التمبالر طائفة أكربها
العرب ويسميهم يوحنا القديس فرقة أو الهسبتاليني طائفة ثم طائفتهم أقامت حيث سليمان سيدنا معبد
الفرقة وكانت تربًكا، يوحنا القديس إىل ونسبوه إيطاليون تجار بناه مستشفى إىل ويُنَْسبون (االسبتارية)،

اسمه. عليها فأطلق بنائه يف تقيم — أمرها أول يف —
تقريبًا؛ قرن مدة بالشام املسيحيني عن الدفاع عىل العاملني أكرب من الطائفتني هاتني رهبان وكان
أقرَّ وقد والشجاعة، والزهد واالستقامة بالفضل ويُْعَرفون الصليبيني لجيش الفقري العمود هم كانوا إذ

الجانبني. بني كانت التي العداوة رغم بذلك أنفسهم املسلمون
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١١٧٦–١١٨١م/٥٧٢–٥٧٧ه سنة بمرصبني الدين صالح أعمال (14)

الحرب أعمال من خالية يده يرى عندما وحني حني بني مرص إىل يرتدَّد الدين صالح كان
هي التي املدنية فيها يقيم لكي البالد تلك يف وجوده فرصة ينتهز وكان يليها، وما الشام يف
وطبيعة ثروته بحكم للمدنية يليق الذي اإلقليم هي مرص أن يحس كان فقد بها؛ جديرة
الرشق من تكنفه بصحاري الخارجي العالم عن منعزل الخصب الوادي ذلك فإن موقعه؛
األزمنة، تلك يف سيما ال اخرتاقها املغري عىل يسهل ال طبيعية الشمال من وحدوده والغرب،
حكيم تسيري تها دفَّ يُسريِّ َمْن وجدت إذا عظيمة دولة تكون وأن دولة منه تكون أن بد فال
املايض يف البالد تلك عظمة أن د املتوقِّ وذكائه الثاقبة بعينه الدين صالح أدرك وقد خبري.
إىل يصلون كيف فيها الحكم أهل عرف لو للمدنية العالم أرايض أصلح من أنها عىل آية
تنبت ال واملدنية واالستقرار، لالطمئنان عدو الحرب ولكن الصحيحة. قواعدها من إقامتها
بقدر االضطراب رشور الُقْطر ذلك يجنب أن رأى ولهذا التامة؛ الطمأنينة من جوٍّ يف إال
أن بعد الفرنج إغارة من الشمال بالد لتحصني وسعه يف ما فعمل الظروف، به تسمح ما
لتحصني الئق الوقت أن رأى ثم كثريًا. تُكلِّفهم حربه أن عليها إغارة لهم سبقت َمْن علم
إذا العدوَّ يقيها العاصمة حول سور وبناء فيها التفكري له سبق التي القلعة ببناء الداخل

إليها. هبط هو
مع الصلح من انتهى أن بعد ١١٧٦م سنة الشام من عوده بعد القلعة بناء يف فبدأ
كما اإلسماعيلية بلد نهب من فرغ أن وبعد (الثاني)، غازي الدين وسيف الصالح امللك
أخرى مرة َدَعتْه أن تلبث لم الحرب ألن حياته؛ يف البناء كل إتمام يستطع لم ولكنه تقدَّم،
يف وسيظل ١١٨١م، سنة بعد الدماء غمار وخوض الوادعة األعمال من يده يف ما ترك إىل

وفاته. إىل ذلك بعد القتال ميدان
دخل فقد بعينها؛ الدين صالح قلعة هي بالقاهرة نراها التي الحالية القلعة وليست
املماليك دولة من ثم أوًال أرسته من بعده جاء َمْن مدة يف كثري يشء التغيري من عليها
الذي الحلزون وبرئ هيكلها هو الدين صالح حياة يف القلعة من بناؤه تمَّ والذي ذلك. بعد
حافة عىل والقاهرة القلعة بني السور وكذلك مرتًا، تسعني نحو عمق إىل الصخر يف ُحِفَر
امللك مدة يف إال يتم فلم القلعة سائر وأما الوزير). (باب به الذي املكان يف الرشقي الجبل
عىل آخر سوًرا الدين صالح أقام وقد وفاته. من سنة ثالثني نحو بعد أخيه ابن الكامل
مدة يف كان العمل ذلك ولكن الغرب، من للقاهرة تحصينًا بالجيزة الغربية الصحراء حافة
القديم القاهرة سور بناء مثل ليس والسور القلعة وبناء ١١٨١م. سنة عام بعد متأخرة
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القلعة. يف برج

كانت القاهرة مباني فإن الفاطميني؛ دولة يف الجمايل بدر جدَّده الذي السور مثل وال
الرومانية والدولة القسطنطينية مباني عن منقولة البوزنطي النمط عىل — الغالب يف —

الرشقية.
فقد بغريب؛ ذلك وليس الفرنجي، النمط عىل فكانت الدين صالح قلعة مباني وأما
فكان حصونهم، يف الفرنج دفاع أساليب وعرف فيها وحارب الشام يف الدين صالح نشأ
وكان البوزنطي، النمط من بغرضه أوىف كان كذلك ولعله نفسه. إىل أقرب النمط ذلك
حروبه. يف يأرسهم كان الذين املسيحيني األرسى من جماعات القلعة بناء يف عماله يجعل
يرى كان إنه بل التحصني، عىل مقصوًرا يكن لم اإلصالح إىل الدين صالح نظر لكن

به. العناية إىل فانرصف الشعب يكون أن بد ال الدولة عظمة أساس أن
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الدين. صالح قلعة يف باب

تلك غري يف ملًكا كان أنه ولو ومدنية، سالم رجل بطبعه الدين صالح كان ولقد
للكفاح حياته يجعل أن — عرصه بحكم — اضطر ولكنه وأمثاله، كاملأمون لكان العصور

العظيمة. حروبه جانب إىل قليلة السلم أعمال نجد ولذلك والنضال؛
بمساعدة الرضائب وينظِّم النيل جسور ويقوِّي القديمة الرتع ر يُطهِّ كان فبينما
فأدخل األدبية؛ الوجهة ينىس ال كان الكاتب والعماد الفاضل القايض مثل أفاضل رجال

املدارس. نظام هو وذلك بمرص؛ موجوًدا قبُل من يكن لم التعليم يف جديًدا نظاًما
عمرو، وجامع واألزهر الحكمة دار مثل كربى مدارس مرص يف قبُل من كان لقد
بهما التعليم فكان والباطنية، الشيعة أرسار بتعليم خاصني كانا والثاني األول ولكن
ال صغرية مدرسة الواقع يف فكان عمرو جامع وأما الفاطمية. الدعوة بصبغة مصبوًغا
التي العامة املدارس نظام بإدخال الدين صالح بدأ ولهذا العام؛ التعليم بغرض تفي
الفاطمي. للعاضد وزيًرا مرص يف صار منذ ذلك يف وبدأ شاء، َمْن لكل بالعلم فيها يسمح
مبعثرة القاهرة أنحاء يف كثري منها صار حتى املدارس هذه يف يزيد ذلك بعد زال وما
— األزهر عَظمة ولعل الشمال، يف السالح سوق إىل الجنوب يف الشافعي اإلمام قرافة من
ما املدارس تلك يف يكن لم ولكن الوقت. ذلك منذ إال تبدأ لم — للعلم مدرسة بصفته
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البوزنطي. الشكل عىل القاهرة سور يف باب صورة

قليًال إال نعرف فال املتواضع، ُخلقه من ناشئًا كان ذلك ولعل الدين، صالح باسم ي ُسمِّ
قصًدا. نفسه اسم عليه أطلق ما أعماله من

وإال الحديث باملعنى التعليم أدخل الدين صالح إن نقول: أن نستطيع ال أننا عىل
يعرفون كيف الناس تعليم أي — الدنيوي التعليم فإن العرص؛ لروح منا إنكاًرا ذلك كان
كان ما أكرب فإن الوقت؛ ذلك يف املدارس من القصد يكن لم — فيها ويعملون الحياة
ذلك وغري الصناعي التعليم وأما األربعة. املذاهب عىل الرشيعة أو القانون هو فيها يدرس
مرتوًكا كان بل املدارس، تلك يف شأن ذا يكن فلم املادية بالحياة املتعلقة العلم فروع من
باملمارسة الصغار ويتعلَّم فيه، خطتها عىل تسري طائفة كل أنفسهم، الصناعة أهل إىل

الصناعة. يف سبقوهم الذين الكبار طريقة
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بآالته يتعلَّق ما كل وكان نفسه، الجيش داخل يف فكان الحربي التعليم وأما
األقل عىل أو — كلهم الجيش رجال وكان الفن. يف نبغوا ممن األفراد يتعلَّمه واستعمالها
طائفتهم، عىل مقصوًرا التعليم فكان األمراء، خدمة يف الذين واألكراد األتراك من — ُجلُّهم
تدريًجا ذلك أثناء ويتعلَّم األعمال أنواع عىل يتقلَّب بها يزال وال الخدمة الصغري فيدخل
صار عندما السبيل هذا يف كربى زيادة األمر زاد أن إىل هذا واستمر للجندية، يؤهله ما

األيوبية. الدولة وصدر الدين عرصصالح بعد املماليك من الجيش
ذلك معنى فليس الجهة هذه من ناقًصا كان العرص ذلك يف التعليم إن قلنا: وإذا
الدولة ألن ذلك؛ غري كان الواقع فإن ذاك؛ إذ العالم يف كان بما ِقْسناه إذا ناقًصا كان أنه
املوروثة واملدنية والصناعة العلم ذات املستنرية الدولة هي العرص ذلك يف كانت اإلسالمية
الغربي العالم كان حني يف السابقة، اإلسالمية الدول مدنيات من املاضية القرون عن

الضئيلة. النور أشعة ألول عينيه يفتح ناشئًا يزال ال
أن وذلك خاص؛ بنوع مرص يف عظيم أثر الدين صالح أدخله الذي لإلصالح وكان
اإلسالمي العالم صدمت التي العنيفة الهجمات قاومت نة محصَّ دولة ذلك بعد بقيت مرص
بكنز لهذا مرص واحتفظت املخرب، الجارف السيل ذلك التتار هجوم عند بقليل ذلك بعد
الرشق يف األدبية الحياة مستوى ينحطَّ فلم اإلسالمي، القانون ودراسة األدبي العلم من
املظلمة والعصور الوسطى القرون يف إليه هبط الذي املستوى إىل خاصة مرص ويف عامة
أصواتهم وتعلو البالد، أهل من كثري يحفظه الناس؛ أمام عاليًا الرشع بقي بل أوروبا، يف
االستبداد أيام الحال سوء من ذلك فقلَّل القانون، ويخرق بالناس يعبث َمْن عىل باالحتجاج
هو هذا ولعل عرش.5 الثالث القرن تََلِت التي القرون يف اإلسالمي العالم إليه هوى الذي
ِشبه أو العبودية درك إىل ينحطَّ لم — املرصي سيما وال — اإلسالمي الشعب أن يف الرس

يف الحكم بأمر االهتمام عن بعيًدا كان املماليك سالطني أيام يف املرصي الشعب أن باملالحظة يجدر مما 5

جبال أو الرتكستان فيايف من يُْجَلبون الذين املماليك من وهم أمرائهم الجند أيدي يف األمر كل وكان البالد،
إليه، يأتي رزقه دام ما بيشء يعبأ ال وتجارته وزراعته صناعاته يف آمنًا املرصي الشعب وكان القوقاز.
املحن أوقات يف إال اللهم وسعة، رخاء يف إليه تأتي الدولة تلك يف — العموم وجه عىل — األرزاق وكانت
يعرف ال قسوة إىل تنزل تنازعها يف وكانت بينها، فيما تتنازع الحكام طبقة وكانت النيل، وانخفاض
تتعدَّ لم القسوة تلك ولكن العظيمة، الحروب أثر عىل املضطربة العصور تلك مثل يف إال مثلها التاريخ
تؤدي كانت األموال إىل الحكام حاجة أن إال وادًعا، آمنًا الحكم عن بُْعِدِه يف الشعب وكان الجند، صفوف
الذين العلماء جماعة إىل وشكواه أمله يُْظِهر الشعب فكان مالية، مظالم إىل — األحوال من كثري يف —
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ينرش َمْن الرشع حفظة من كان فقد جهالته؛ عرص يف أوروبا شعب فيه كان الذي الرِّقِّ
القانون منار يرفع وَمْن لهم، يحق وما عليهم يجب ما ويُعلمهم القانون أحكام الناس عىل
إىل الحروب فوىض تجرفهم أو بعيًدا ضالًال أحكامهم تضلَّ ال حتى الحاكم أمام عاليًا
ما وأما وحقوقه. كرامته من بكثري محتفًظا دائًما الشعب كان ولهذا بالحريات؛ االستهانة
مالية مظالم أكثرها فكان عرش الثالث القرن بعد أتت التي العصور مظالم عن نسمعه
منعزلون وهؤالء والجنود، األمراء عىل واقعة الشخصية املظالم أكثر وكانت شخصية، ال
يف القانون ويخرتقون ببعض بعضهم يوقعون األمراء كان فقد الشعب؛ عن االنعزال تمام
العلماء كان الذين األهايل إىل كثريًا يتعدَّ لم ذلك ولكن الفظائع، ويرتكبون نضالهم أثناء
أن إىل مرص استقالل مدة طول األثر هذا واستمر الشخصية،6 للحريات ُحماة رأسهم عىل

لها. العثمانيني األتراك فتح بعد الحال تغريَّ

والجزيرة بالشام الحروب استئناف (15)

دعته الظروف فإن لم؛ للسِّ َميله رغم اإلصالح أعمال عىل يُبِْقي أن الدين صالح يستطع لم
التي الفرتة مدة يف فإنه أخرى؛ مرة السيف عىل ويقبض السلمية العملية العيشة يرتك أن
(الثاني) غازي الدين سيف املوصل صاحب تويفِّ السابقة الفقرة يف عليها الكالم سبق
ولد إال له يكن لم إذ الدين؛ عز أخوه بعده وتوىلَّ ١١٧٦م، سنة صلح يف املشرتكني أحد
ينتهز أن من خوًفا خطر ذات الصغري ذلك تولية أن الدولة قواد ورأى صغري، صبي

دولته. إىل واملوصل الجزيرة بالد فيضم الفرصة تلك الدين صالح

سواء حد عىل والحكام الشعب عند يزداد نفوذهم وكان الوطنيني، رؤساءه — الزمن مرِّ عىل — أصبحوا
يردِّدها الشعب شكوى سمعوا إذا السالطني وكان املحكومة، والطبقة الحاكمة الطبقة بني البُْعِد بازدياد
املطالب تلك قوة يف يزيد كان ومما األحوال. أكثر يف الشكوى أسباب وإزالة اإلجابة إال يسعهم ال العلماء
أن والحق الدين، باسم كذلك ترتفع الشكوى فكانت الدين، رجال وهم العلماء لسان عىل تتجه كانت أنها
معنى كان الشعب ُحماة كانوا الدين رجال إن قلنا: فإذا واحد، يشء (القانون) أو والرشع اإلسالمي الدين
كان القانون أن هذا فمعنى محرتًما كان الدين إن قلنا: وإذا الشعب، ُحماة كانوا القانون حفظة أن هذا
كانت الذي االجتماعي االنحطاط من مرص حفظ يف أثر أكرب لها كان (الرشيعة) القانون فدراسة محرتًما؛

القرون. تلك يف املظلم عرصها يف منه تنئُّ أوروبا
يف ونحوها الرضائب من الناس شكوى وبث السالطني إىل العلماء قيام عن ًة عدَّ قصًصا إياس ابن يذكر 6

األوقات. أكثر يف العلماء يحبه ما عىل الحاكم نزول وعن شديدة لغة
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الدين عز عمه ابن إىل حلب تسلَّم وأوىصأن ١١٨١م سنة أيًضا الصالح امللك مات ثم
الدين عماد بيت كان وهكذا أخذها. من الدين صالح يتمكَّن ال حتى املوصل صاحب نفسه
كان الخشية هذه أجل ومن الدين. صالح إىل ملكه يذهب أن الخشية كل يخىش زنكي
ال حتى القوي منافسهم أمام املصاعب إثارة يف يجتهدون األمراء من معه وَمْن الدين عز

الرجل. ذلك نفس عليه انطوت ما يفهموا لم أنهم عىل بذلك دلُّوا ولكنهم لهم. يفرغ
يكون بأن يَْقنع كان فقد هم؛ حيث يدعهم أنه الظن أغلب لكان عنه سكتوا لو فإنهم
بأن مسلم حاكم يحكمها التي البالد يف فتوحه من يكتفي كان إنه بل ورائه، من آمنًا
هؤالء حاول وقد أما شيئًا، سلطته من ينقص وال حكمه عىل فيقره الحاكم ذلك له يخضع
يستطيع لن أنه رأى فقد عليه الفرنج أعدائه وتحريض أمامه املتاعب بإثارة يخونوه أن
ذلك وعىل والجزيرة، حلب ِقبَِل من الشمال ناحية يأمن أن بعد إال آمنًا لعمله غ التفرُّ
دولته حدود عند الفاصلة الرضبة يرضب بأن — الصالح امللك موت بعد — ابتدأ نراه

الشمالية.
الدين عماد أخيه وبني الدين عز بني نشأ خالًفا ألن له؛ مساِعَدة الظروف كانت وقد
تكون أن عىل أخريًا األمر بينهما واستقرَّ الشمالية، الدولة تلك اقتسام عىل (الثاني) زنكي
قوتان الدين صالح أمام كان وبهذا الدين، لعز والجزيرة واملوصل الدين لعماد حلب

سبيله. يف تقف دة موحَّ دولة بدل منقسمتان
عهده آخر ذلك وكان ١١٨٢م/٥٧٨ه، سنة مايو يف القاهرة من الدين صالح خرج
حدث وقد ١١٩٣م/٥٨٩ه، سنة مات أن إىل وجهاده حربه يف الشام يف بقي فقد بها؛
وكان ليسري الجيش اجتماع ينتظر وداع مجلس كان فإنه صدقه؛ اتفق حادث وداعه أثناء
السلطان، يودِّع كأنه الحارضين من رأسه فأخرج أوالده لبعض معلٌِّم الحارضين بني

املشهور: البيت وقال

َع��َرار م��ن ال��ع��ش��ي��ة ب��ع��د ف��م��ا م��ج��ٍد َع��َرار ش��م��ي��م م��ن ت��م��تَّ��ْع

الدين صالح يُعد فلم الفأل ذلك صدق وقد املجلس، وتنكَّد منه الدين صالح فتطريَّ
مات. حتى القاهرة إىل ذلك بعد

بريوت وحارص الفرنج، بالد عىل صغرية بإغارات وبدأ الشام إىل الدين صالح ذهب
حروبه، يف بها يُْعتَد قوة ذلك عند أصبح الذي املرصي األسطول بمساعدة قصريًا حصاًرا
الجزيرة، حرب وهو األول غرضه إىل قصد بل طويًال املناوشات هذه يف يلبث لم أنه غري
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من تمكَّن ولهذا املوصيل؛ الدين عز أمراء من جماعة وساعده ١١٨٢م سنة الفرات فعَرب
أن الفرنج إىل أوعز قد الدين عز وكان يسرية، بحرب أو حرب بغري البالد من كثري امتالك
وحرص حربه عىل فبقي تغلَّبت، الدين صالح صالبة أن إال عنه، ليفرجوا دمشق يهاجموا
مثل مناعة منها أقل بالد إىل ويذهب حصارها يرفع جعلته املدينة مناعة أن عىل املوصل.
حلب، عن معزولة املوصل وأصبحت الجزيرة بالد أغلب له صار وبذلك فملكها سنجار،
من جريانه مساعدة الدين عز فالتمس ِحَدة، عىل منهما كلٍّ إىل يهبط أن يستطيع وصار
حلفاؤه عنه فتفرَّق كثريًا يُْجِدِه لم ذلك ولكن مسلم)، أمري (وهو األرمن شاه مثل األمراء

قليل. بعد
خالد وتل آمد مثل الشام وشمال الجزرية البالد تملُّك عىل الدين صالح واستمر
األمراء مليل األحوال؛ أغلب يف سهًال — القول سبق كما — فيها انتصاره وكان وعينتاب،

الدين. عز جانب وترك املنصور لوائه تحت االنضواء إىل
املرصية األساطيل كانت الشام وشمال الجزيرة أمراء عىل االنتصارات هذه أثناء ويف
الدين؛ عز حلفاء الفرنج عىل الباهرة االنتصارات تُحرز األحمر والبحر األبيض البحر يف
رأس عىل أيلة عند املرصي البحري القائد لؤلؤ الدين حسام انترص ١١٨٢م سنة ففي
أرسلهم الفرنج من جماعة عىل الحجاز شمال يف الجوزاء ساحل عند ثم العقبة، خليج
الحج، إىل الذاهبني باملسلمني ليوقعوا الكرك؛ صاحب شاتيون» دي «رجنالد أرناط الربنس
ذلك فكان بها، ليُنحروا «ِمنَى» إىل وأرسلهم الفرنج أرسى من جماعة لؤلؤ أخذ وقد
بالبحر املرصي األسطول وكان املسلمني، اج بالُحجَّ الفتك أرناط محاولة عىل قاسيًا جوابًا
فيأرس سفنهم عىل ينقضُّ ما كثريًا وكان سواحله، من قربوا هم إذا بالفرنج يرتبَّص
تنتهي سنوات أربع ملدة الدين صالح مع هدنة عقد إىل املسيحيون اضطرَّ حتى ويغنم،

١١٨٨م/٥٨٤ه. سنة
عماد من وأخذها ١١٨٣م سنة حلب بملك أخريًا الدين صالح انتصارات تُوَِّجت وقد
آمنًا أصبح وبذلك الجزيرة، بالد بعض بدلها يعطيه أن عىل صاحبها. الثاني زنكي الدين
وهي — الجزيرة بالد غرب عىل حاكًما الضعيف الدين عماد وصار الشمالية، حدوده عىل
وبني بينه االصطدام من مانًعا الدين عماد بالد وأصبحت أراد، إذا فتحها عليه يسهل بالد

املوصل. صاحب الدين عز الشجاع القوي األمري
مثل الشام من الشمالية القالع سائر أْخِذ يف صعوبة ذلك بعد الدين صالح يجد لم
عىل إقرارهم عىل ويصالحهم بالخضوع املسلمني األمراء أصحابها من يَْقنع وكان حارم،
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إىل دعاهم إذا معه وعسكرهم هم يكونوا وأن لهم إقطاًعا يكون أن برشط أيديهم يف ما
الجهاد.

املوصل مع النضال آخر (16)

األركان؟ ثابت ملك أساس ليضع مرص إىل ويرجع هذه بدولته ليَْقنع الدين صالح كان هل
طويًال نقف ألن بنا حاجة ال امُلرَّة؟ نهايته إىل الحرب عىل االستمرار من له بد ال كان أو
عبء عليه وكان الدين، نور دولة وارث الدين صالح كان فقد السؤال؛ هذا عند مرتدِّدين
وينتحي العرص روح عىل يخرج أن يقدر كان وما الفرنج، مع جهاده عىل االستمرار
ثائرته، تَْخُب ولم يكون ما أشد عىل والغرب الرشق بني الخالف يزال وال مسامًلا، وادًعا
الفرنج ألن قليل؛ بعد دولته عن الدفاع إىل الضطرَّ الحرب عن وقعد ذلك استطاع أنه ولو
تكوين وهو القديم حلمهم تحقيق إىل قاموا املسلمني هجوم يف بهدوء شعروا إذا كانوا
يحارب؛ أن عىل مرغًما الدين صالح فكان األدنى، الرشق أحشاء يف عظيمة مسيحية دولة

حياته. قصد جعله الذي للنضال يستعدَّ أن بد ال أنه الثاقبة بعينه رأى ولهذا
الدول كل سيد يصبح حتى واحدة خطوة إال ذلك بعد الدين صالح أمام يبَق ولم
فيرضبهم الصليبيني عىل العظيمة القوة بتلك يهوي أن فيقدر والجزيرة؛ بالشام اإلسالمية
بني املسيحيني يجسَّ أن ينَس لم أنه عىل املدة. تلك طول لها يستعد كان التي الرضبة
أنه عىل «أرناط». الشجاع الفارس ذلك وفيه الكرك حصن جسه موضع وكان وآخر، حني
إذا أنه موقنًا وكان املوصل، جانب من خوفه مع أخذه عن عجزه عرف حارصه كلما كان
عنق الجانبني أحد يفارق فال موت، أو حياة نضال النضال كان املسيحيني مع اشتبك
يلج أن قبل جانبه يف التي البثرة بعالج يبدأ أن آثر ولهذا منهما؛ واحد بموت إال اآلخر
ما فيه وقىض املوصل ميدان إىل ذهب وهكذا املسيحيني. أعدائه مع الهائل النضال باب
عودة ثم عنها وانرصاف املدينة لتلك حصار بني ١١٨٥-١١٨٦م/٥٨١-٥٨٢ه سنة بني
سنة مرة أول املوصل من قرب فلما يصحبونه، الجزيرة أمراء من جماعة وكان إليها،
والدته معهم وأرسل األمراء، من جماعة يد عىل الصلح يطلب الدين عز إليه أرسل ١١٨٥م
كان وهناك النبيالت، النساء من وغريهما الدين، صالح سيِّد محمود؛ الدين نور عمه وابنة
معروًفا كان ملا الوفود؛ هذه طلب يجيب أن بد ال الدين صالح أن يعتقدون الناس كل
سيده لبيت إجالله من عنه مشهوًرا كان وملا النساء، مع سيما وال الُخلق ة رقَّ من عنه
يجب دولة أمر األمر رأى بل قلبه، إليه يوحيه بما يعمل لم املرة هذه ولكنه الدين. نور
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كان، وهكذا الرجاء. برفض عليه فأشاروا أمراءه فجمع العواطف، اعتبار فيه يدخل أال
سيايس، واآلخر ُخلُقي أحدهما خطأين: الوفود هذه طلب برفض الدين صالح وارتكب
حياة يدرس َمْن يعني حال كل عىل فإنه السياسة أهل يعني ال الُخلُِقي الخطأ كان وإذا
املروءة يف نقص أو قسوة من ُخلُِقِه يف شائبة يرى املدقق يكاد ال الذي الدين صالح
كبار ورأي به، تحيط كانت التي الظروف اعتربنا لو الخطأ له يُْغَفر قد أنه عىل والشهامة.
الحفاظ. أو الرحمة ضعف تدبريه يف يدخل أال يجب الدولة أمر أن له أكدوا الذين أمرائه
تمام عارف غري وهو الصلح رفض أنه فذلك السيايس الخطأ األموأما استقرَّ وهكذا
ويالت من يخلص حتى قوي وهو الصلح الخصم يطلب ما وكثريًا خصمه، بحال املعرفة
موضع الناس أمام خصمه يضع لكي السالم بحب يتظاهر الخصم لعل أو الحرب،
تلك جزاء الدين صالح لقي فقد حال كل وعىل العالم. عطف فيكسب الظالم املعتدي
أشاروا َمْن يلوم فعاد قليل، بعد خطأه عرف أنه رأيه حسن عىل ويدلنا رسيًعا، الغلطة
مساعده القايضالفاضل مثل فعله وقبَّح المه َمْن لوم ل وتحمَّ املخاشنة، سبيل بسلوك عليه
فساعده معه، الناس همم استنهاض يف ذلك بسلوكه الدين عز نجح وقد بمرص. الكبري
أخذ عىل الدين صالح يقدر لم ولهذا مستبسلني؛ جنوده مع وحاربوا املوصل أهل عامة
موت بعد أمرها فسد التي اإلسالمية األرمن بالد يف قضاها مدًة عنها وانرصف املدينة،
عليها أمراءها وأقر وحصونها، بالدها أكرب ميَّافاِرِقني عىل فاستوىل أرمن»، «شاه صاحبها
املوصل إىل رجع ثم إسالميٍّا، بلًدا فتح كلما عادته حسب عىل له تبًعا يكونوا أن برشط
أن عىل أخريًا فَقِبَل بالصلح، الدين عز وبني بينه الرسل وتردَّدت حصارها، عىل فاستمر
له وينزل السكة عىل اسمه ويكتب بالده منابر عىل له ويخطب له تابًعا الدين عز يكون

الجزيرة. بالد من الزاب نهر وراء ما كل عن
البيت يمثِّل الذي الدين عز الشجاع وجاره الدين صالح بني أخريًا األمر استقرَّ وهكذا
تُذَْكر؛ أن تستحق حادثة املفاوضة أثناء يف حدثت وقد زنكي، الدين عماد بيت املجيد:
شريكوه بن محمد عمه ابن وكان الهالك، عىل أرشف حتى مِرَض الدين صالح أن وذلك
إىل السبيل يمهد وجعل حمص إىل فسار والرحبة، حمص أقطاع له وكانت منه، قريبًا
غري يمِض فلم الخرب، وعرف عويف الدين صالح ولكن الدين، صالح مات لو امللك تملُّك
السوء: ألسنة وتقول الخمر، من كثريًا فيها رشب ليلة أثر عىل شريكوه ابن مات حتى قليل
هذه يف يُْظِهرون املؤرخني أن والحق ينادمه. وهو بالسم قتله َمْن إليه دسَّ الدين صالح إن
شاعرون ألنهم ذلك»؛ يقول َمْن عىل «والعهدة دائًما: فيقولون االحرتاس من كثريًا القصة
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والتغايض الدنيا يف الزهد من الدين صالح عن ُعِرَف وما يتفق ال العمل هذا مثل أن
ولم عنه عفا عليه قدر نفسه رأى إذا ثم الغدر عدوِّه من يعرف كان فقد اإلساءات؛ عن
هذا مثل كان فهل إساءته، مايض عن ويتغاىض عدوِّه إىل يُحِسن كان لقد بل يحرجه،
يف يفكر ولم مات، لو البالد يملك أن عىل عزٍم خرب عنه سمع ألنه عمه ابن ليسمَّ الرجل

ثورة؟! نار إرضام وال عليه الخروج
عىل العزم عنده صح لو أقطاعه من عمه ابن يجرِّد أن يخىش الدين صالح كان وهل
عىل والعسكر البالد أهل ويحبه جميًعا، أمراؤه يطيعه الدولة؛ رأس عىل كان إنه عقابه؟!
لهذا. ا مستحقٍّ رآه لو عقوبة بأية عمه ابن يعاقب أن عليه العسري من كان فما السواء،
أما عمه؛ بابن أوقع لو أرسته أفراد بني أو أمرائه بني ثورة إثارة من خيش كان ولنئ
أثبت الدين صالح أن عىل الخيانة؟! وتلك الغدر هذا بمثل أكرب ثورًة يثري أن يخىش كان
ملا السمَّ األَب يسقي أن حد بلغ قد األمر كان ولو الصغري، البنه شريكوه بن محمد أقطاع
يفيد قوًال الدين صالح حرضة يف مرة علنًا االبن ذلك قال وقد ابنه. يف حقه يرعى كان
آالته أكثر للدولة أخذ قد كان الدين صالح ألن مرياثه؛ من يشء عىل باالستيالء يتهمه أنه
— تردَّد كان ملا أبيه قتل يف رشيك الدين صالح أن يف شك هناك كان ولو وأمواله، وخيله
العادة، يف بعيًدا الخطأ يف تذهب الظنون إن علنًا. بذلك يتهمه أن — الرصاحة تلك وله
الناس يظن أن الطبيعي من إنه فجأة؟ جنايته بعد املتهم الرجل موت اتفق وقد بالك فما

كثرية. خفية أرسار عرص العرص ذلك كان وقد سيما وال األرسار؛ من شيئًا األمر يف
بن محمد عمه بابن يتعلق فيما خيالية رواية محض لنا تلوح القصة هذه أن عىل
أخي ابن الدين تقي عن مثلها ذكر ورد فقد الحوادث؛ بني خلًطا هناك ولعل شريكوه،
حركات الدين تقي من جرى الدين مرضصالح أثناء أنه وذلك بمرص؛ وكان الدين صالح
إليه فأرسل األمر بَلغه عويف فلما السلطان، مات إذا بامللك االستبداد عىل عزمه عىل تدل
مرص، من الدين تقي بإخراج وأمره الجند يف مطاًعا وكان الهكاري عيىس الفقيه صديقه
أوًال الدين تقي فعىص الشام، إىل الحضور إىل يدعوه الدين تقي إىل الوقت نفس يف وأرسل
وذهب أخريًا عَدل ولكنه ملكها قد «قراقوش» مملوكه وكان برقة، إىل الخروج عىل وعزم
وأرمينيا، بالشام غريها كثرية وبالًدا حماة وأقطعه الدين صالح إليه فأحسن الشام، إىل

كان». مما شيئًا له يُظهر «لم إنه بل منه، بدر مما يشء عىل يعاقبه ولم
نوى َمْن مع قاتًال غداًرا أيكون العصيان وحاول خالف َمْن مع سلوكه هذا كان فإذا

النية؟! عمله يتعدَّ ولم يستقلَّ أن
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(عرضعام) األعظم الجهاد (17)

األرمن بالد إىل غربًا وبرقة جنوبًا النوبة حدود آخر من الدين لصالح البالد جميع دانت
وذلك بسلطانه، واعرتافه له الخليفة تفضيل عدا هذا رشًقا. واملوصل الجزيرة وبالد شماًال
ونعمة، ملًكا يريد كان لو الرجل ذلك لنفس َمْقنع ذلك يف كان وقد القليل. باألمر ليس
مقدار إال منها يرزأ ال حراسته يف ما إىل الحارس نظرة الدولة تلك إىل ينظر كان ولكنه
باألمانة؛ شعوره ويحتم نفسه تقتيض بما يؤديه عليه واجب هو إنما امللك أن ويرى أجره،
العرص ذلك غري يف الدين صالح كان ولو متاع. من يده يف بما ًما تنعُّ الناس أقلَّ كان ولهذا
التقدم يعوق ما ولتنكَّب وحواشيهما، والشام مرص يف عظيمة مدنية ألنشأ فيه ُوِجَد الذي
سفك يحب من يرى أن يكره وكان الدماء، سفك يحب ال كان فقد استطاع؛ بما السلمي
ليقتله؛ األرسى بعض مرة منه طلب أوالده صغار بعض أن ذلك يف يُذَْكر ومما الدماء.
الدماء سفك عىل يرضى أن الولد عىل يخىش إنه فقال ذلك يف له فقيل وزجره، يرَض فلم

وغريه. القتل يستلزم الذي املقام بني بعُد يميز ال وهو
حروب يف عمره أكثر يقيض أن إىل اضطر وقد منه، بد ال ا رشٍّ عنده الحرب وكانت
فإن عمره؛ طول محاربًا يكون أن عليه تقيض كانت العرص روح ألن وذلك ودماء؛
فتح إىل — الطفولة بحماسة شبيهة حماسة تدفعهم — البحار وراء من أتوا الصليبيني
مسيحية دولة تكوين يف األوىل صدمتهم نجحت وقد اإلسالم، عىل والقضاء املقدس بيت
شعب عىل راٍس غري السطح فوق أساسها كان إذ الصحيح؛ باملعنى دولًة تكن لم ولكنها
الدين. يس متحمِّ من البحار وراء من وحني حني بني تأتي جماعات عماده بل البالد، يف
واملشاغل وآراء، مشاغل عرص ولكل شدتها، بعد النار تخبو كما تخبو الحماسة ولكن
ذلك أثناء ويف عرش، الثاني القرن طول عىل تضمحل املوجة بدأت ولهذا تتغري؛ واآلراء
بيت سلب يريدون األغراب من قوم عليهم أغار بالد أهل أنفسهم يرون املسلمون كان
أمام هزيمتهم تذكُّر ِمْن املسلمني عزة وثارت األغراب، أولئك يقدِّسه كما هم يقدِّسونه
املايض تاريخهم يف — تعوَّدوا الذين وهم مكانة، وأدنى مدنية أقل يرونهم كانوا قوم
عرص وكان مواقفهم. أكثر يف مسيحيني وغري مسيحيني من سواهم عىل ينترصوا أن —
فكان الجهاد، إىل الدين ونور زنكي دفعت التي العقيدة هذه عىل يزال ال الدين صالح
جديًدا. انتصاًرا تُْحِرز حيث إىل أقامها التي اإلسالمية الدولة يقود أن مثله عىل محتوًما
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سبقه؛ َمْن مدة يف كان مما أكثر جهاده يف الدين صالح النتصار مالئًما الوقت وكان
الدين نور وكان عنفوانها، يف املسيحيني قوة صدم يحاول صغريًا أمريًا كان زنكي فإن
النصف يف عليها وزادوا قوَّتهم، من بكثري محتفظني يزالون ال وهم املسيحيني يحارب
(فرقة الداوية وهما الرهبان الفرسان فرقتَي كوَّنوا أن عرش الثاني القرن من األول
هاتني فرسان وكان يوحنا). القديس أو الهسبتاليني (فرقة واالسبتارية التمبل) أو املعبد
الوطأة شديدي كانوا ولهذا للدين؛ وحماسة الحرب يف شجاعة املحاربني أكثر من الفرقتني

املسلمني. حروب يف
أنهكهم قد املسيحيون كان عرش الثاني القرن أواخر يف الدين عرصصالح أتى فلما
— البحار وراء من يأتي َمْن وكان يزيد، أو قرن نصف نحو املسلمني مع الحرب طول
مثل الجديد يكن لم األقل عىل أو منهم، يُفقد َمْن يعوض ال — بالشام الصليبيني إلمداد
بيت ُملك وأصبح الحكم داخل يف الفساد دبَّ قد ذلك عىل وزيادة وُدْربة. نجدًة القديم
واألغراض، الدسائس تتنازعه بنَوه؛ َمْن عىل العهد تقادم إذا آخر ُملك أي مثل املقدس
أوًال الرابع» «بلدوين يف محصورة األخرية الدين صالح أيام يف امللك بيت بقية وكانت
وكان شيئًا، يستطيع ال ضعيًفا الجذام بداء مصابًا األول وكان ثانيًا، الخامس» و«بلدوين
الوصاية، عىل األمراء وتشاحن دناءة. وال غلظة مثلها كثريًا التاريخ يشهد لم أُمٍّ يد يف الثاني
مدًة وصايته بعد أنه إال طرابلس، صاحب «ريمون» وأشجعهم األمراء هؤالء أجدر وكان
وهو «كي» العرب عند واسمه الخامس، بلدوين أم امللكة أحبته رجل بعده وتوىلَّ ُعِزَل

قتلته. أمه إن ويقال: مات أن بلدوين الطفل يلبث ولم لوسنيان»، دي «جي
الناس أجمل من كان «كي» فإن جديًدا؛ شكًال يتخذ التنافس بدأ الوقت ذلك ومن
أن أجدرني فما ملًكا هذا كان «إذا مرة: قال أخاه إن حتى حقيقة، وأدنئهم ظاهًرا
«ريمون» وأكربهم عليه، يحقدون بالشام األمراء كبار أن الطبيعي من وكان إلًها!» أكون
بدأ ريمون أن لنا يلوح ولهذا الخيانة؛ إىل حتى كثري، يشء إىل يدفع والحقد الطرابليس.

املسيحيني. انهزام يف يد له وكانت املسلمني يراسل
وهو الكرك، صاحب شاتيون» دي أرنولد أو «رجنالد أرناط كان ريمون جانب إىل
ريمون خيانة كانت فإذا اًرا؛ غدَّ متهوًرا ِغرٍّا كان ولكنه املسيحيني فرسان أشجع من رجل
الدين؛ صالح ساعدا قد ره وتهوُّ أرناط غدر فإن النرصلهم سبيل بتوطئة املسلمني ساعدت

حني. بعد ولو عليه للمعتدى قوًة الحق كان وقديًما جانبه، إىل الحق جعال إذ
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جميًعا، اإلسالمية اإلمارات له ودانت دولته مشاغل من فرغ قد الدين صالح كان إذا
البحر وراء فريميهم الصليبيني بها ليقذف واستعدَّ يديه بني الهائلة القوة تلك كل فجمع
يقوِّضوا أن يريدون كبري قلق عىل كانوا األخرى الناحية يف الصليبيني فإن منه؛ أتوا الذي
أمرائهم من جماعة وكان بالشام، وجودهم يهدِّد جانبهم إىل عال الذي املخيف البناء ذلك
الربنس هؤالء: من وكان النضال، يف واالستماتة االستبسال إىل الداهم الخطر يدفعهم

الكرك. صاحب أرناط
املسلمني لقاء إىل شوًقا يتحرَّقون واالسبتارية الداوية فرسان كان أرناط جانب وإىل
املسلمون بذلك فكان الدين، صالح دولة َصدْع العنيفة بهجماتهم يستطيعون لعلهم
من جوٌّ بينهما ما وكان متشابهة، بحماسة للوثوب زين متحفِّ السواء عىل واملسيحيون
ولنذكر يشء، كل فيلتهم لهيبها ليندلع رشارة؛ أول تنتظر امللتهبة باملادة مملوء التحدِّي
سنة يف قائمة تزال ال كانت ١١٨٨م سنة إىل أَجلها كان التي ١١٨٤م سنة هدنة أن

١١٨٧م.
الحاج عىل تهوي جنوده كانت فقد املسلمني؛ بعداوة عهد حديث أرناط يكن لم
لم أنه رأينا ولكنا اإلسالمية، الفريسة تلتمس األحمر البحر يف تسري وأساطيله والتاجر،
١١٨٤م سنة هدنة وكأن قاطع، ناب أو ة حادَّ شوكة ذي من يصاد ال ما إال تصيُّده يف يجد
ليبدأ منه الغدر ذلك إال ينتظر ال الدين صالح وكان خرقها، إىل تهوره فدفعه به طالت

له. استعدَّ الذي بجهاده
تجتاز القوافل وكانت املال، من كثريًا وشيئًا السلطان ابنة فيها إن قيل قافلة سارت
تلك إىل أرناط فأهوى السلطان. وبني بينه الذي العهد من واثقة خائفة، غري بقلعته
مرشوعة ثورة ثار الدين صالح إىل ذلك خرب بلغ فلما ، وأََرسَ وَقتََل منها وغنم القافلة
تلك وكانت به، ظفر لو بيده يقتله أن السلطان فنذر ينبغي، كان كما أرناط يُْرِضه ولم
أعالم كانت سنوات؛ ست بعد إال تنتهي لن التي الحرب نار أشعلت الرشارة هي الحادثة
الساحل. عىل بالد بضعة إال الشام بالد وجميع القدس عىل بعدها تخفق الدين صالح

العليا القيادة مركز وجعل ١١٨٧م، سنة ربيع يف الجيوش يجمع الدين صالح أرسل
الكرك إىل أحدهما جعل اثنني؛ بعوثه أول وكان دولته أطراف من الجنود فأتته دمشق،
املرصي العسكر سبيل يف والوقوف الحاج مهاجمة من أرناط ومنْع لالنتقام هو بقيادته
الكرك، مساعدة عن واالسبتارية الداوية يشغل لكي عكا إىل اآلخر وأرسل إليه، القادم
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ريمون أن بالذكر يجدر ومما ا، تامٍّ نجاًحا البعثني هذين من غرضه إحراز يف نجح وقد
للمساعدة. هذا أثناء يتحرَّك لم

أن األوىل خطتان: الدين صالح أمام كان الصيف يف اإلسالمي الجيش تكامل فلما
إغارات من القديمة الخطة يتابع أن والثانية فاصلة. معركة يف الصليبيني أمام يقف
الرضبة يرضب ثم أوًال أعداؤه يَْضُعَف حتى فاصلة معركة بغري وسبْي ونهب متكررة
حماسته؛ شدة اختيارها إىل دفعه ما أكرب ولعل األوىل، الخطة ل فضَّ ولكنه أخريًا، القاضية
وال أعمارنا، من الباقي قدر نعلم وال اإلنسان، بحكم تجري ال األمور «إن مرة: قال فقد

بالجهاد.» الجد بعد إال الجمع هذا نفرِّق أن ينبغي
٥٨٣ه سنة اآلخر ربيع من عرش السابع الجمعة يوم يف طربية إىل سار وهكذا
وقت يف حروبه «لتقع الجمعة؛ أيام لغزواته يتخريَّ وكان ١١٨٧م، سنة يوليو ٤ املوافق
علم عندما غربها إىل وسار ظهره وراء طربية خلَّف ثم والصلوات»، الدعوات فيه تكثر
الصليبيني ولكن الغرب. جهة من طربية جبل عند له ووقفت جاءت الصليبية الجموع أن
طربية إىل يهبط فجعل لقائه عىل يحرِّضهم أن فأراد مواقفهم، يف نوا وتحصَّ له يربزوا لم
الصليبي الجيش ينفر أن املدينة مهاجمة من قصده وكان ويحرق. ويغنم فيها فيخرب
ذلك يف نجح وقد مفتوح، ميدان يف الدين صالح فيلقاه أماكنه من فيخرج ملساعدتها
وجعل عنها مرسًعا الدين صالح فعاد طربية، لنجدة تحرَّكوا الصليبيني فإن ا؛ تامٍّ نجاًحا
أقبل فلما الصيف، قيظ الوقت وكان الصهاريج، ماء من أمامه ما وأفنى املاء، عىل جيشه
التي الصهاريج يف يجدوا ولم املسلمني وراء الذي املاء بلوغ عىل يقدروا لم املسيحيون
الرجوع يستطيعوا ولم والحر، العطش من الجهد شدة عىل يحاربون فكانوا ماءً، دونهم
يرضب أن قبل الدين لصالح انتصاًرا هذا فكان املسلمني، جيش من خوًفا كانوا حيث إىل
تكبري يف الليلة فباتوا اللقاء، قبل بالنرص ووثقوا املسلمني جنود نفس وَعَلْت واحدة، رضبة
يف جماعة كل ويوقف جيشه نظام يراقب الحذر الذكي املدرَّب قائدهم كان بينما وتهليل

الغد. يف للمصاف استعداًدا مكانها
فمنعهم كلفهم، ما ذلك كلَّفهم املاء بلوغ التايل اليوم يف املسيحيون وحاول
ا، تامٍّ حًرصا حرصهم حتى بهم يدور وجعل قصدهم، أدرك إذ ذلك من الدين صالح
وكان قليلة، جماعة يف ريمون» «القمص إال الدائرة تلك من الخروج من أحد يتمكَّن ولم
قتال أن رأى أنه وذلك الدين؛ صالح أخي ابن دبَّرها مكيدة الحصار دائرة من خروجهم
وهم فخرجوا الدائرة، من أخرجهم حتى لهم فأفسح املستميت، قتال وجنوده «ريمون»
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أمامه ريمون يجد فلم اْلتَأََمْت أن ذلك بعد الحصار دائرة لبثت ما ثم نًرصا، ذلك يحسبون
يف النقص بذلك الصليبيني صفوف وضعفت جملة، الحرب عن والذهاب امليدان ترك غري

املحاربني. صفوف
نوا وتحصَّ حطِّني عند تالٍّ احتلوا املحصورين أن غري الهزيمة، الحني ذلك منذ وبدأت
يكرُّون املسلمون وكان أنفسهم، عن الدفاع يف عظيًما بالءً وأبلوا «كي» ملكهم مع به
واألسالب األرسى من تحمل وهي التل عن منحدرًة الجنود فتُعود وآخر حني بني عليهم
نفسه يف ما يبعث السلطان وكان الصلبوت. صليب غنموه ما بني من وكان كثريًا، شيئًا
من بالعجائب يأتون — عينيه تحت — فكانوا املحاربني، قلوب إىل وثبات حماسة من
عند الحماسة أخذته مماليكه صغار من واحًدا أن ذلك ومثل واإلقدام؛ الشجاعة أعمال
عىل منكرة حملة فحمل — الرجولة حد يبلغ لم صبي وهو — وقائده سيده رؤية
ذلك يفعل املسلمون رآه فلما وقتلوه، عليه تكاثَروا حتى فيهم، فأوقع وحده وهو الفرنج
استمرار وبعد زعزعته. صدمة الفرنج جيش فصدموا ثورًة وثاروا لقتله الحفيظة أخذتهم
الفرسان، من بقي َمْن واستأرس ثالث َكرَّات بعد امللك خيمة َهَوْت حينًا العنيفة الهجمات
بني وكان الرسور. من وبكى هلل شكًرا وسجد وجنده، الدين لصالح ا تامٍّ النرص وكان

«أرناط». والربنس «كي» امللك املوقعة هذه يف الكثريين األرسى
لم أنه حِسب القتىل رأى فإذا قتىل، هناك يظن ال لكثرتهم األرسى يرى َمْن «وكان

أرسى.» هناك يكن
العطش جهد من وجد بعدما مثلًجا ماءً إليه م وقدَّ امللك الدين صالُح أكرم وقد
هذا «إن ذلك: عند الدين صالح فقال أرناط، للربنس فضلة وأعطى امللك فرشب والدفاع،
يعادله ال للملك إكرامه وكان عقابه. من آمنًا يَِرص لم أنه يريد بإذني.» املاء يرشب لم
أنترص أنا «ها له: فقال الغادر؛ «أرناط» وهو النريان تلك أثار الذي لألمري تقريعه إال يشء
اإلسالم عليه عرض ثم سبق. فيما ودينه ملحمد «أرناط» سبِّ عىل ردٍّا ذلك وكان ملحمد.»
فحلَّ بها ورضبه النمجاة الدين صالح فسلَّ أبى؛ الرجل ولكن بليًغا، سخًرا ذلك فكان
أن بعدوِّه ظفر هو إذا نذَره أن سبق الذي بنذره أوىف وبذلك حرض، َمْن عليه م وتمَّ كتفه
اضطرابه وعُظم ذلك عند امللك خوف اشتدَّ وقد العهد. نقض من قدَّم ملا عقابًا بيده يقتله
هذا وأما امللوك. يقتلوا أن امللوك عادة تَْجِر «لم قائًال: جأشه وسكَّن الدين صالح نه فأمَّ
طرابلس صاحب ريمون وأما أرناط. إىل بذلك يشري جرى.» ما فجرى حدَّه تجاوَز فإنه
قالئل. أيام بعد مات حيث طرابلس إىل ثم صور إىل املوقعة من انهزامه بعد عاد فقد
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القدس) (فتح ِحطِّني انتصار بعد الفتوح توايل (19)

إىل هبط بل مكانه، يف الدين صالح يبَق لم — يومني دامت التي — ِحطِّني موقعة بعد
اإلبقاء يريد بمن يبعث كان ذلك أثناء ويف القلعة، له ُسلِّمت وهناك الثالث، اليوم يف طربية
طوائف عىل شديدة يده وكانت بهم، الفتك يريد بمن ويفتك دمشق إىل األرسى من عليهم
نرص سبيل يف نفوسهم من يبذلون كانوا ملا وذلك واالسبتارية»؛ «الداوية الرهبان الفرسان
الدين صالح يلبث ولم عقيدتهم. يف قوي وإيمان عظيمة حماسة تدعمها بشدة املسيح
ُسلِّمت. حتى قليًال إال أمامها يبَق فلم عكا نحو الغرب إىل سار بل طربية عند طويًال
قوية وهي فواحدة واحدة فتُسلِّم املدن إىل الدين صالح يسبق ِحطِّني انتصار كان وهكذا
لرجل عكا يف للداوية ما كل أعطى الدين صالح أن النظر يسرتعي ومما املقاومة. عىل
الفقيه هو وذلك محاربًا، فقيًها كان إذ املحاربني الفرسان طريقة عىل كان أصحابه من
ولو الدين، صالح جنود أفادت عظيمة عكا غنائم وكانت القديم. صديقه الهكاري عيىس

دائًما. انتصاراته يف يغنمه كان ما يف دأبه شيئًا؛ منها يُرزأ لم نفسه السلطان أن
مدنها من كثريًا املسلمون فأخذ الساحل، بإزاء النرص تيار اندفع عكا أخذ وبعد
الساحلية الحصون وجند الصليبية الجيوش فلول واجتمعت بريوت، بعد ما إىل يافا من
سيل جرفهم أن بعد ثانية مرة أقدامهم عىل ووقفوا نوا تحصَّ وهناك صور، إىل جميعها
وهو «املركيش» العرب يسميه َمْن بقيادة البحر وراء من أمداد إليهم وأتى الهزيمة،

الدفاع. عىل عزمهم ذلك فقوَّى منتفرات» دي «كنراد
أن فبعد املقدس»، «بيت الصليبيني عاصمة أخذ عىل النية عقد قد الدين صالح وكان
غري مقاومة، بال لجيوشه تتفتح الثغور ورأى السواحل عىل له تخفق النرص ألوية رأى
بني كان ما كل وأخذ فلسطني، قلب إىل سار وتتجهز؛ ن تتحصَّ بدأت التي صور مدينة
عىل قواده كبار من رجًال البحر عىل وأوقف الداوية حصون من والساحل املقدس بيت
هو البحري القائد وذلك القدس، قبالة الساحل إىل الفرنج إتيان يمنع لكي أسطول؛ رأس
ألقى البحر من الناحية هذه أمن فلما النقيبة. ويمن بالشجاعة املعروف لؤلؤ الدين حسام
تعويضهم نظري املدينة إليه يُسلِّموا أن عىل الصلح أهلها وعرضعىل العاصمة عىل الحصار
أسوارها يف يلتمس وجعل عنوة، املدينة ألخذ فاستعد ذلك، أبَوا ولكنهم يزرعونها، أرًضا
نقطة وكانت أيام؛ خمسة فيه قىض دقيق فحص بعد وجدها حتى يهاجمها ضعف نقطة
وكانت صهيون، كنيسة بباب املعروف املكان عند الشمال جهة اختارها التي الضعف
بما االستعداد الدين صالح فآثر ثائرة، للدفاع والحماسة كبرية املقدس بيت يف الجموع
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منذ عليه توالت التي الرضبات من عدوُّه يفيق أن قبل رسيًعا املدينة ألخذ قوة من معه
الرماة، ونظم املنجنيقات فنصب البحر، وراء من ع متوقَّ إمداد يأتي أن وقبل ِحطِّني وقعة
البسالة من هجومهم يف يُْظِهرون وكانوا ثغرات، فيها ونقبوا األسوار إىل جنوده فوصلت
خيلهم عىل يوم كل يخرجون كانوا إذ أنفسهم؛ املحصورين بسالة غري يشء يعادله ال ما
يحاربون اإلقدام يف سواء والفرنج املسلمني جيَيش يف األمراء وكان مستبسلني. يقاتلون
األمراء أحد مقتل وكان الحَسن. بَمثَلهم الحماسة الناس يف ويبعثون الصفوف أول يف
غري الحرب، لهيب اشتداد يف قويٌّ صًدى لها يرتدَّد الجند نفوس يف ثورة إىل دائًما يدعو
يف لهم أمل ال أن املحصورون ورأى واحد، أسبوع من أكثر يَُدْم لم التصادم ذلك أن
لن إنه وقال أوًال فتمنَّع التسليم، رشوط يف يفاوضونه الدين صالح إىل فأرسلوا النجاة؛
استولوا أن يوم باملسلمني فعلوه ما نظري بالفرنج ليفعل عنوًة املدينة أْخِذ بغري يرىض
عىل واتفق طويلني، وردٍّ أخٍذ بعد بالصلح فريض عاد ولكنه قرن، نحو منذ القدس عىل
وخمسة الرجل عن دنانري عرشة رضيبة املسيحيون يدفع أن وأكربها: التسليم؛ رشوط
لم وَمْن ونجا، خرج يوًما أربعني مدة يف ذلك أدى فمن الطفل، عن واثنني املرأة عن
حيث يبقوا أن املسيحيني من الشام وأهل لليونان سمح أنه عىل مملوًكا. أسريًا صار يؤدِّه
املدينة تسليم وبدأ شاءوا، إذا فلسطني يف يقيموا أن للفرنج أباح وكذلك رعاياه، بني هم
كثريًا ماًال يُِصْب لم الدين صالح أن عىل ١١٨٧م. سنة أكتوبر يف منها يريد َمْن وخروج
األبواب عىل وقفوا الذين الجند ألمراء أكثره ذهب فقد املقدس؛ بيت أرسى فداء وراء من
املدينة أهل من كبريًا عدًدا الدين صالح أطلق وقد يخرج. ممن الرضيبة دفع يراقبون
أمري عنهم وزنها دينار ألف ثالثني نظري رجل ألف عرش ثمانية نحو عىل َوَمنَّ فداء، بغري
نحو وكانوا شيئًا يعطي أن يستطيع ال عظيم عدد ذلك بعد وبقي املسيحيني، أمراء من
نساء عن العفو كثري وكان أمرهم، يف كبريًا تسامًحا الدين صالح فتسامح ألًفا، عرش ستة
يَنَْل لم وحشمها مالها املقدس بيت مللكة فأطلق خاصة، وأطفالهم وشيوخهم الفرنج
نفسه، «أرناط» امرأة بينهنَّ ومن الفرنج كبريات من بغريها فعل وكذلك شيئًا، ذلك من
عظيمة، قيمة ذات وكنوز الكنائس وتحف أمواله مع كبريهم فخرج الدين رجال وأكرم
َمْن الجميع مع وسريَّ املفروضة، الدنانري العرشة منه أخذ بل له يتعرَّض أن يرَض فلم

صور. مدينة إىل يحميهم
َمْن عدا نفس آالف عرشة نحو الفداء الدين صالح عنهم دفع َمْن عدد بلغ وقد
يحملون خارجون وهم املسيحيني من جماعًة ورأى الكريم، الدين سيف أخوه أطلقهم
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املال، من عظيًما مقداًرا فيهم ففرَّق ضعفه؛ أو لسنِّه السري عن يعجز َمْن أكتافهم عىل
يف القلب ورقة التكرُّم من الدين صالح أظهر وقد عنده. من دواب عىل بعضهم وحمل
بيت فرنج من بأحد يغدر أن أبى فإنه واضحة، نفسه حقيقة نرى يجعلنا ما الفتح هذا
كانوا بمن الرحمة عن لإلسالم تعصٌب يعميه ال وكان الغدر، إىل الداعي عُظم ولو املقدس
طفل أو امرأة من بالضعيف الشفقة وتأخذه املتألم يرحم كان بل أعدائه، صفوف يف

اإلنسانية. روابط به تجمعه
عليه، اعتدى من عىل مظلوًما جانبًا ينرص بطًال املوقف ذلك يف لنا يظهر ولهذا
ذلك يف فكان والحقد، القسوة بغريزة والعداوة القتل إىل املندفع األعمى بالقائد يكن ولم

١٠٩٧م. سنة املقدس بيت فتح عند الصليبيون عليه كان ملا واضًحا نقيًضا
وكان منصوًرا، إليها بجيشه دخل املدينة من الخروج أراد َمْن خروج انتهى أن وبعد
الحرب أفسده ما يُْصِلح وجعل ٥٨٢ه، سنة رجب من والعرشين السابع الجمعة يوم ذلك
الصليبيون كان أن بعد أصلها إىل األبنية فأعاد بأنواعه؛ اإلصالح فيها وبدأ والحصار،
إىل فأرجعه األقىص املسجد عىل وأقبل تعبُّدهم، وحاجات أذواقهم بحسب فيها روا حوَّ
بالبيت ليُنَْصب كربى بعناية محمود الدين نور أعدَّه قد كان منربًا فيه وجعل األوىل حاله
جعل ثم سنة»، عرشين عىل يزيد ما وحمله املنرب عمل بني «فكان فتحه، إذا املقدس
ثم بالذهب، والتمويه الثمني بالرخام والفرش النقوش بأنواع فيه وينمق املسجد ن يحسِّ
التي ُسنَّته عىل سريًا البناء من األساس محل املدارس جاعًال االجتماعي اإلصالح عىل أقبل
إتمام إىل ذهب واإلصالح السلمية األعمال يف يسريًا زمنًا قىض أن وبعد مرص، يف اتبعها

صور. إىل فقصد الحرب يف عمله

١١٨٨م/٥٨٤ه سنة وفتوح ورفعه صور حصار (20)

الخندق حفر من «كنراد» املركيش به قام ما َمنََعة وزادها بموضعها، حصينة صور كانت
ويصلها البحر يف بارزة الرأس أو الكف مثل وكانت كالجزيرة، أصبحت حتى حولها
من بالساحل املتصل العنق ذلك عند الحرب وكانت كالساعد، أو كالعنق طريق بالساحل
تحاربهم والسفن أمامهم املدينة من تحاربهم الجنود كانت إذ املسلمني؛ عىل األمور أشقِّ
بمساعدة إال املدينة أخذ يستطيع ال أنه الدين صالح فرأى العنق، جانبَي من البحر من
أتت التي السفن عدد قلة ولكن الغرض، لذلك املرصي أسطوله إىل فأرسل األسطول،
وكان حصارها، يرتك أن الدين صالح رأى وبذلك املهاجمني، هزيمة من الصليبيني مكَّنت
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الشتاء قىض وقد ِحطِّني. عقب الكبري انهزامهم بعد الفرنج لعزائم ًدا مشدِّ الخذالن هذا
أن عليه كان ١١٨٨م سنة عام من الربيع بدأ فلما الحرب، من راحة يف ١١٨٧م عام من

طويلة. مدة راحًة عدوُّه س تنفَّ وقد الحرب إىل يعود
صغرية، انتصارات فيها انترص غزوات ببعض قام ١١٨٨م/٥٨٤ه سنة أوائل ويف
زيادة وكذلك ألنطاكية، التابع اإلقليم إىل ودخوله الساحل من تمكُّنه زيادة نتيجتها وكانت
الداوية حصون بقايا به يزال ال وكان والبحر، املقدس بيت بني الواقع اإلقليم من تمكُّنه
أنطاكية أمري مع بهدنة ١١٨٨م سنة أول حرب انتهى وقد الصليبيني. أبطال واالسبتارية
ثمانية ملدة الهدنة رشط وكان الصليبيني. دولة من الباقني األمراء أكرب وهو «بوهمند»
إليه تأتي أن «بوهمند» غرض وكان األرسى. من عنده َمْن بوهمند يطلق أن نظري شهور
الجنوبي، للميدان غ التفرُّ الدين غرضصالح كان كما أوروبا من مساعدة الفرتة تلك بعد
وهي القالع؛ تلك من بقي ما أكرب وفتح لقالعه ة املحاِرصَ الجيوش ملساعدة إليه توٍّا فذهب
تسليًما البالد تلك من بلًدا فتح كلما الدين صالح وكان وكوكب. وصفد والشوبك الكرك
الم وقد صور، مدينة يختارون جميًعا وكانوا عنها، بالرحيل ألصحابها أَِذَن حرب بغري
د مهَّ إذ النظر؛ يف ا وِقَرصً الدين صالح من غلطة كانت إنها وقالوا السياسة تلك كثريون
حصينة قلعة لنفسه خلق وبذلك صور، مدينة يف املحاربني من عظيم عدد جمع إىل السبيل
عندما أنه ننىس أال يجب ولكنا إليها، رحل بمن مقاومته تستطيع الساحل عىل له معادية
التسليم عىل أعداءه ع شجَّ قد صور، إىل أحب َمْن ذهاب وأباح يُسِلم َمْن لكل صدره أوسع

القتال. ضحايا من بذلك وقلَّل حرب بغري
أعدائه من الداخل تطهري وهو كبريًا شيئًا بسياسته كسب أنه ننىس أال يجب وكذلك
— شك ال — البالد يف الداخلة والحصون الساحل، عىل واحدة جهة يف جميًعا وحشدهم
وتهدِّد دولته تتخلَّل األوىل ألن الساحل؛ حصون من املقاومة عىل بقيت لو خطًرا أشد
البالد ولوج من فيها َمْن وَمنْع دونها الوقوف فيمكن الساحل حصون وأما حركاته. كل
األمداد استمرار مع إال الساحل يف البقاء قوٌم يستطيع وال الدقيقة، املراقبة من يشء مع
بد ال القوم حماسة إن إذ األبد؛ إىل بقاؤه يمكن ال أمر وهذا الخارج، من النجدات وتوايل
دفاع أن واثًقا كان فكأنه نجاح. منه يُنتظر وال طبيعي غري موقفهم أن أدركوا متى تخبو
من يكفيها ما عنها وانقطع الزمن عليها طال متى سقوطها من بد ال بل يدوم، لن صور
غري كانت أنها ظاهرها عىل يلوح التي خطته يربِّر هذا ولعل الخارج، من واألمداد األقوات

سديدة.
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الثالثة الصليبية الحملة (21)

الثاني»، «أربانوس البابا أيام أوروبا اهتزَّتها التي العظيمة الهزَّة عىل قرن نحو مرَّ لقد
تخليص إىل يستفز بطرس الناسك خطابات سمعوا َمْن بعد الناس من أجيال وذهبت
األيام تلك منذ مرَّ الذي القرن ذلك أتى وقد الصليب. ونرصة املسلمني من املقدس بيت
نظام فوىض وكانت شعوبها، يف تتمىشَّ الجديدة الحياة فكانت أوروبا، يف عظيم بتغريُّ
القديم العلم تستقبل أهلها عقول وكانت جديدة، حكومات عن غربتها تنجيل تكاد اإلقطاع
كل مع ولكن لذته. ق تتذوَّ فأخذت جديًدا، شيئًا تحسبه وهي عدة قرونًا وُدِفَن اندثر الذي
حملة منه ونشأت الدين، نرصة إىل األول الدافع من كبري يشء أوروبا يف بقي التغيري هذا
عىل طرأ الذي التغري أثر فيها لنلمح وإنَّا الثالثة. الصليبية بالحملة املعروفة وهي جديدة
أواخر يف أوروبا هزَّة أن السطحي الناظر وتُفهم تخدع كلها الظواهر أن ولو أوروبا،
عرش. الحادي القرن أواخر يف قبُل من اهتزتها التي الهزَّة نفسها هي عرش الثاني القرن
الشام إىل تِرَد أن بغري ١١٠٠م سنة منذ عرش الثاني القرن من تنقيضسنة كانت ما
وبعضهم صغري، طفل أو عجوز امرأة أو مسن رجل بعضهم املتحمسني الحجاج من وفود
غري املسلمني، يقتل وهو الطاهرة البالد يف الشهادة يجد أن شوًقا يلتهب كهل أو شاب
اشرتك حربًا وجدت إذا كانت بل قصًدا، للحرب تأتي العادة يف كانت ما الوفود تلك أن
أن بعد سيما ال واحدة سنًة تفرت ال الحروب وكانت فيها، وشبانها رجالها من يقدر َمْن
الدين نور ابنه فيه استمرَّ طويل جهاد سرية وبدأ املوصل، أتابك زنكي الدين عماد نبغ

الدين. صالح الجهاد سيف بعدهما من ى وتلقَّ محمود
الشهيد أخذ فعند املعتادة؛ فوق حماسًة أوروبا يف تُثري كانت الحوادث بعض أن غري
مثل الدين رجال نوابغ بعض جها أجَّ ثورة أوروبا يف ثارت «الرُّها» مدينة الدين عماد
الثانية) (الحملة التاريخ يعدُّها عظيمة حملة نتيجتها وكانت برنار»، «سان القدِّيس
كانت التي العسكرية واألمداد الحجاج وفود من وبينها األوىل الحملة بني كان ما متجاهًال
الثاني القرن أواخر يف حدث ما وكذلك الشام. إىل وحني حني بني تَِفُد — قدَّمنا كما —
لإلغارة أو بالشام املسيح لجنود نرصًة الشام إىل مجيئها يف تتواىل الجنود كانت فقد عرش؛
الحمالت هذه ي يُسمِّ ال التاريخ ولكن الدين، صالح دولة قاعدة أصبحت أن بعد مرص عىل

يَعدُّها. ال بها يمر بل واألمداد
االنتصار من ذلك تال وما ِحطِّني وقعة بعد الدين صالح يد يف املقدس بيت سقط فلما
الدين رجال ج وأجَّ أوروبا، يف واسترصاخ عويل من قيامة قامت الداخل؛ ويف الساحل عىل
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املقدس بيت وتخليص للحرب ًسا تحمُّ الناس أكثر كانوا إذ دائًما؛ العادة كانت كما النريان،
مئات للدين غضب حتى النفوس وإثارة الهمم استنهاض يف وبالغوا املسيح، أعداء من
التاريخ يها يُسمِّ عظيمة حرب هذا أثر عىل وكانت وملوك، أمراء رأسهم عىل وقام اآلالف
للنجدة بادرت التي الكثرية الوفود ذكر عىل رسيًعا مرٍّا نمرَّ أن بنا ويحُسن الثالثة. الحرب
الدانمارك بالد إىل الجنوب يف املتوسط األبيض البحر بالد من مختلفة بالد من آتية

أوروبا. شمال يف والفلندر
هذه بعد متأخرين جاءوا ثالثة ملوك ذكر عند اإلطالة من يشء من لنا بد ال ولكن
«برباروسا» بلقب املعروف «فردريك» اإلمرباطور وهم: املسترصخني دعوة يلبُّون الوفود
األسد» «قلب ريكارد وامللك األملان، ملك العرب ويسميه املقدسة الرومانية الدولة إمرباطور
أوجوست» و«فيليب اإلنكلتار» أو اإلنكتار أو «اإلنكتري اسم العرب عليه ويُْطلق إنجلرتة ملك
عىل إمرباطوًرا كان فقد فردريك أما «الفرنسيس». اسم العرب عليه ويُْطِلق فرنسا ملك
من وإيطاليا الغرب من الرين نهر وبالد الشمال من أملانيا واليات تشمل عظيمة دولة
أمرائه مع نضاله األوىل عظيمتان: مسألتان أكربها كثرية مشاغل بالده يف وكانت الجنوب،
ال نجاًحا فردريك نجح وقد البابا. وهو الديني الرئيس مع نضاله والثانية اإلقطاعيني،
جانبها إىل تضاءل زيادة زاد — توليته قبل — نفوذهم كان الذين أملانيا أمراء مع به بأس
املركزية الحكومة اسم يعيل أن أمكنه طويلة سنني دام نضال وبعد اإلمرباطور، سلطان
أدى فقد البابا؛ مع نضاله يف النجاح هذا مثل يَْلَق لم ولكنه الدولة. أمراء أكرب له ودان
الرئيس وتصالح األمر سوَّى بأن أمره وانتهى الجانبني، بني سجاًال كان حرب إىل النضال
يعاديهما. َمْن عىل االثنان يتفق أن الصلح رشوط من وكان الدنيوي، الرئيس مع الديني
كان حيث اإلسالم هو العرص هذا ونظر البابا نظر يف عدوٍّا كان َمْن أكرب ولعل
لكي املسلمني؛ حرب إىل يقوم أن يحب اإلمرباطور فكان الغرب، يف أو الرشق يف سواء
قوة تنرصف أن يحب كذلك البابا وكان وسلطانه، هيبته من ويزيد نفسه شأن من يُْعِيل
يدفع ال كان إذ هو كلمته عن فيها ويردون الناس يصدر دينية حرب إىل اإلمرباطورية

الدين. رئاسة يف ينازع وال
واإلخالص له والحماسة الدين غري دافًعا الصليبية الحرب هذه يف اإلنسان يلمح أال
النفسية الحالة بني العظيم الفرق نتجاهل أن نستطيع ال إنَّا املسيح؟ سبيل يف للجهاد
ألكسيوس لدعوة تلبيًة األوىل الحملة قامت فقد الثالثة؛ والحملة األوىل الحملة عَرصي يف
حماسة ولكن الدين، يف أوروبا لغرب مخالف وهو الرشقية، الرومانية الدولة إمرباطور

سبيلها. يف يشء كل غلبت الدين وفكرة العرص
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إنجلرتة). ملك (ريكارد اإلنكتار صورة

عنارص دخلتها بل األوىل الحماسة مثل حماسة بنت تكن فلم الثالثة الحرب وأما
أخرى. دنيوية

الدين وجه غري غرًضا كذلك ولإلمرباطور تشجيعها من غرًضا للبابا نرى نحن وها
عنه. والدفاع

ويسميه البالد، تلك يف يُِقم لم أنه ولو إنجلرتة ملك كان فقد ريكارد «اإلنكتار» وأما
الفاتح وليم أبناء النرمان دم األول دمان: فيها امتزج ساللٍة من وكان الغائب، بامللك قومه

إنجو. أمراء الفرنسيني دم والثاني عرش، الحادي القرن يف إنجلرتة غزا الذي
كثري عىل فرنسا وملوك إنجلرتة ملوك بني كبري نضال الوقت ذلك يف هناك وكان
وريكارد أوجست» «فيليب مدة يف ولكن ا، حقٍّ فيها يدَّعي منهما كلٌّ فرنسا؛ واليات من
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فرنسا). ملك (فيليب الفرنسيس صورة

تكوين وهو الطبيعي نموها طريق أول يف تسري إنجلرتة وجعلت ترجح، فرنسا كفة بدأت
بدءوا الذين أمرائها يد عىل تدريًجا الدستوري نظامها وإنماء جزائرها يف منعزلة قومية
وكان ووطنهم، منشؤهم أنها أوًال فرنسا إىل نظرتهم كانت أن بعد بالدهم إنجلرتة يعدُّون
يعبأ الذي وال بالقديس يكن ولم كبًدا، أغلظهم من كان أنه عىل الناس أشجع من ريكارد
رماته ومعه رمحه أو (بلطته) بيده محاربًا الصليبية الحرب إىل فذهب كثريًا، الدين بأمر
ميادين يف أجدادهم التمسه الذي واملجد النرص الشام يف جميًعا يلتمسون وهم وفرسانه

الشام. يف املسلمني مع كان الوقت ذلك ميدان ولكن أخرى.
التي الكبرية الفرنسية األرسة ساللة من كان فقد أوجست) (فيليب «الفرنسيس» وأما
أرسة مدة وكانت «شارملان»، أبناء دولة أنقاض عىل فرنسا يف وقامت «هيوكابيه»، أولها
االنتصار وكان امللك، بيت وبني اإلقطاعيني األمراء بني دموي نضال يشغلها «هيوكابيه»
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بدأت ولكن ، اسميٌّ ملٌك إال «كابيه» بيت من لألوائل يكن لم حتى لألمراء األمر أول يف
حتى وملكهم نفوذهم من يزيدون امللوك وأخذ املركزية، الحكومة جانب إىل ترجح ة الكفَّ
امللك. نفوذ وزيادة األمراء شوكة إضعاف عىل عملوا َمْن أكرب من فكان أوجست فيليب جاء
ملوك أكرب من جعله مما إنجلرتة ملوك منازعيه وعىل بفرنسا أمرائه عىل انتصاره وكان
الصليبيني نرصة إىل فيليب قام ولهذا أزمت؛ أزمة إذا الدعوات إليهم ه تُوجَّ الذين أوروبا
ملك نظرة إال الحرب إىل ينظر كان ما أنه غري بالده، داخل يف األمر له هدأ أن بعد بالشام
يعود أن يلبث ولن العظماء، من غريه لها تحرَّك مهمة عن يتخلَّف أال عليه يجب عظيم

الشام. بالد وليس واجبه أداء محل نظره يف كانت التي بالده إىل
َهبَّة يهبُّوا لم الثالثة الصليبية الحرب زعماء كانوا الذين أن لنا يُْظِهر ذلك كل
يرمي كلٌّ ، معنيَّ وقصد مدبَّر لغرٍض ساروا بل األوىل، الحرب َهبَّة مثل صاخبة مضطربة

يصيبه. أن يبغي هدف إىل ناحيته من
املحاربني؛ نفوس يف جة متأجِّ غري كانت الحماسة إن نقول: أن نقدر ال أننا عىل
بيت عىل االستيالء وهو الجديد للجرح ثائرة عظيمة كانت الجند عامة بني الحماسة فإن
لكن عليها، املسلمون استوىل ثم قرن مدة للمسيحيني كانت التي البالد من وسواه املقدس

مرارتها. وال األوىل الحماسة شدة بها تكن لم الحماسة تلك
واملسيحيني املسلمني بني املداعبات من الثالثة الحرب تلك تخلَّل ما رأينا إذا يسعنا وال
واإلجالل أحيانًا والتفاهم التقدير من وأولئك هؤالء ملوك بني كان وما أحيانًا، املزاح ومن
الرشق بني للمسابقة ميدانًا الحرب تلك نعدَّ أن إال ذلك رأينا إذا يسعنا ال نقول املتبادل؛
يف اليوم كلمة مثل بها اليوم كلمة تكن فلم وقوته، صالحه يُْظِهَر أن يريد كلٌّ والغرب،

األوىل: الحرب

ال��رق��اب وض��رب ال��ك��ل��ى ط��ع��ن غ��ي��ر ع��ت��اب ق��ي��س وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ل��ي��س

عكا أمام (22)

رجاله من جماعة تجاههم الدين صالح وأوقف صور، يف الفرنج من اجتمع من اجتمع
كل من صور إىل يذهبوا أن للفرنج بسماحه ا رشٍّ ارتكب قد أنه يعرف وكان يراقبونهم،

جانب.
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أهون نظره يف ذلك فكان السياسة، بحكم ذلك إىل مضطرٍّا كان ذاته الوقت يف ولكنه
الوقت عليه ويضيع حصن كل له يستبسل أن وبني هذا بني إال ًا مخريَّ كان وما ين، الرشَّ
الصليبيني، فرسان بقية مجتمع صور أصبحت لقد حال أي وعىل لها. عدَّ ال حصارات يف
ال الدين صالح وأن عددهم بقوة شعروا وملا البحر، وراء من إليهم انضمَّ َمِن قوًة وزادهم
وكان البالد، من جاورهم ما إىل وحني حني بني يخرجون جعلوا مدينتهم حصار يستطيع
وأخريًا بالده، من شيئًا يفسدوا أن من تمنعهم والبعوث الكمائن لهم يدبِّر الدين صالح
عىل عظيمتان مدينتان لهم بذلك فيكون السرتجاعها عكا إىل يذهبوا أن عىل رأيهم استقرَّ

األوسط. الساحل
سري خرب فبلغه يأخذه، أن ينتظر الجبل يف الشقيف حصن عند الدين صالح كان
هو الذي الحصن عن رصفه يريدون منهم خديعة ذلك فظنَّ عكا، نحو صور من الفرنج
ليأتوا األمراء بمكاتبة فأرسع عكا، نحو السري يف جادُّون أنهم عرف حتى فرتيَّث دونه،
الفرنج أيساير السري، طريق ليختار حربيٍّا مجلًسا وجمع عظيم، جيش إليه فاجتمع إليه،
يف طريًقا يسلك أن بعد املدينة عىل هناك يلقاهم أم عكا؟ بلوغ قبل ويقاتلهم الساحل عىل
عنها؛ راٍض غري هو وكان أهون، فهي األخرية الخطة أمراؤه فاختار بطربية؟ مارٍّا الداخل
ن والتحصُّ الالئق املكان اختيار أمكنهم عكا إىل يصلوا حتى آمنني تُِرُكوا متى الفرنج ألن
حسب عىل املجلس أقره ما اتبع حال كل عىل ولكنه حربهم، ذلك بعد فيصعب حولها،
خطة سلوك عىل إرغامهم نتيجة وكانت يهمله، أن من أكرب أمرائه رأي كان فقد عادته
قوة عىل قائمة كانت سلطته أن فالحقُّ العاقل؛ السلطان ذلك يجربها أن من أخطر معينة

قوية. مركزية دولة سلطان عىل قائمة كانت مما أكثر أمرائه يف ونفوذه شخصه
قبل بعث وراء بعثًا األمداد إليها يرسل أن عكا بلوغه عند الدين صالح همِّ أول وكان

لها. الفرنج حصار أمر يستفحل أن
واألمري «كي» ملكهم تحت بالفرنج محصورة — قصري زمن بعد — املدينة وأصبحت
البحر وكان الدين، صالح جيش الخارج من الفرنج حول ونزل «كنراد»، املركيش الكبري
أسطول ألن خفية؛ املدينة ويمد أساطيلهم، مع يأتي بما جهة من الفرنج يمد مفتوًحا

املسلمني. أسطول من أقوى ذلك عند كان البحر يف الفرنج
سنة أغسطس يف عكا عند اإلسالمية الدولة قوة وكل الفرنج قوة كل اجتمعت وهكذا
من فيه ظهرت والبحر الرب يف واسًعا ميدانًا حولها ما فكان ٥٨٥ه، شعبان ١١٨٩م
أعمال أجلَّ الجيشني كال يف األفراد وأتى والتضحية، الشجاعة من باهرة آيات الجانبني
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فيه ظهر وقد والغرب، الرشق بني عظيًما سباًقا كان لقد ا حقٍّ للعادة. الخارقة البطولة
جليًال. جانبه من املتسابقني الجانبني كال وكان طبعه، بحسب ُكلٌّ األسمى بمظهره كالهما
وبعضها كبري بعضها كثرية معارك خاللهما يف حدث عامني هناك النضال واستمرَّ
الفرنج قوة فأصبحت ١١٩١م/٥٨٧ه، سنة ربيع يف ريكارد ثم فيليب جاء أن إىل صغري،
سنة يوليو يف قليل بعد فُسلِّمت إليهم، املدينة ترك فآثر الدين، صالح يغلبها أن من أكرب
فيه وحدثت املتحاربني بني النضال ذلك تقلَّب وقد ٥٨٧ه، اآلخرة جمادى ١١٩١م/١٧
سنة شتاء هجوم إىل الحصار أول من األول ثالثة: أدوار إىل تقسيمه يحسن ولهذا فرتات؛
١١٩٠م، سنة شتاء أول إىل ١١٩٠م/٥٨٦ه سنة ربيع من والثاني ١١٨٩م/٥٨٥ه،

املدينة. سقوط إىل ١١٩١م/٥٨٧ه سنة ربيع من والثالث

للحصار األول الدور (23)

مكانهم اختاروا قد الفرنج كان عكا إىل ذهب فعندما الدين؛ صالح عه توقَّ ما حدث
همُّ فكان راجل، ألف وثالثني فارس ألَفي عددهم وكان ا، تامٍّ حصاًرا املدينة وحرصوا
بالجنود املدينة إىل بها يصل أن يستطيع ثغرة الحصار يف يجعل أن األول الدين صالح
الدين صالح لقي أن بعد املدينة إىل أخريًا الطريق وانفتح املقاومة. عىل تقدر حتى واألقوات
ثالثة بقي لقد حتى هذا أثناء االهتمام كثري وكان له، الفرنج مقاومة من عظيمة ة مشقَّ
الحصار وا يُتِمُّ حتى الَكرَّات يعاودون جعلوا الفرنج ولكن يسريًا. شيئًا إال أكل بغري أيام
ندرك أن يمكن أمًرا نالحظ وهنا األسوار، حول يوم كل تحدث املعارك فكانت أخرى، مرة
تعارف شبه والفرنج املسلمني بني الحرب جعل فقد الطائفتني؛ بني الحرب روح منه
ويتحدَّث السالح يضعون العنيفة الهجمات بني فكانوا — ذلك أغرب وما — ومودة
بل البعض، ويرقص البعض يغني وقد املسلمني، من األخرى إىل املسيحيني من الجماعة
ووقف مسيحي، واآلخر مسلم أحدهما بصبيَّني أتوا إذ مرة فعلوا كما يمزحون؛ كانوا لقد
فافتداه املسيحي، أسريه عىل وقبض املسلم تغلَّب حتى نضالهما إىل ينظران الجانبان
وقتهم بعض يقطعون الطائفتني من الناس كان وهكذا بدينارين. املازحني الفرنج بعض
النفوس يف املتأصل الحقد م وتجهُّ الجهاد مرارة الحرب هذه يف كان ا أحقٍّ الحرب، فرتات يف

األوىل؟ الصليبية الحرب به تمتاز كانت الذي العداء وعبوس
أوائل منذ انقىض قد كان الحقيقية الصليبية الحرب عرص إن قلنا: إذا مبالغني لسنا
ويحاول بالدهم عن املسلمون فيه يدافع دنيوي نضال إال يبَق ولم عرش، الثاني القرن
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الهزيمة. معرَّة من وحذًرا مخذولني يكونوا أن وأنفة إباءً يدهم يف يُبقوها أن الفرنج
فيه، البدء من ونصف شهر نحو بعد الحصار من الدور هذا يف أشدَّه النضال بلغ وقد
ثبات ولكن الجانبني، بني الحظ فيها وتقلَّب عكا، أسوار شهدتها معركة أشد رحى فدارت
النرص جعل ذلك كل ألوامره، أمرائه وانقياد وشجاعتهم بيته أهل وإخالص السلطان
سبعة. قيل: آالًفا؛ كانوا الفرنج قتىل ولكن عظيم، عدد الجانبني من ُقِتَل أن بعد للمسلمني
الصدمة هذه أن يرى وكان كعادته، حربيٍّا مجلًسا السلطان جمع املوقعة هذه وبعد
محقًقا، عكا عن الحصار رفع كان الهجوم تابع فإذا أعدائه، نفوس يف تؤثِّر بد ال األوىل
عىل فنزل يوًما خمسني نحو عكا عند وقوفهم بعد الراحة تفضيل رأوا أمراءه ولكن
املسلمني. أفادت ما أضعاف الصليبيني أفادت الراحة ألن غلطاته؛ من هذا وكان رأيهم،
الدين صالح فاكتفى الشتاء، لدخول العام هذا يف جدِّيٌّ قتاٌل الراحة تلك بعد يُستأنف ولم
وتتعذَّر األمطار فيه تكثر الذي الشتاء ملدة جنوده ح ورسَّ عكا، إىل والرجال املؤن بإدخال
عكا؛ حول الذي امليدان عفونة من تخلًصا الخروبة إىل الجيش بباقي وتراجع الحركات،
مجيء ع يتوقَّ كان ألنه راحته؛ أثناء يف البال خايل يكن ولم القتىل. جثث من به كان ملا
عن العجز ع توقُّ من يزيد الحرب به يتطاول يوم كل وكان أوروبا، من عدوِّه إىل اإلمداد

الحصار. رفع
«فردريك األملان ملك مسري عىل يدل الفرنج أخبار من إليه يِرُد ما أكثر وكان

الصليبيني. لنرصة عظيم جيش يف برباروسا»

للحصار الثاني الدور (24)

الستئناف أمراءه يدعو الواسعة دولته أطراف إىل الدين صالح أرسل الشتاء انقضاء بعد
وجاءته بعًضا، بعضها ييل الكتائب إليه فأتت ١١٩٠م/٥٨٦ه سنة من الربيع يف القتال
يرمون الذين والزرَّاقني اطني بالنفَّ املرة هذه استعدَّ وقد ببغداد، الخليفة من مساعدات
دمشق، صنَّاع من شابٌّ حسنًا بالءً ذلك يف أبىل وقد الحصار. آالت عىل والنفط النريان
التي املنيعة الحصار آالت تُحرق جعلها ما النار صناعة عىل التحسني من أدخل فإنه
الدبابات؛ املدينة عىل اآلالت أشد وكان بها، النار تعلُّق يمنع بطالء يطلونها الفرنج كان
قوي؛ حديد مقدمتها ويف عجل عىل وتسري الجنود يركبها طبقات ذات عالية أبراج وهي

فيهدمونها. األسوار يف بها املجتمعون الجنود يعمل ثم فتصدعها، باألسوار فتصطدم

92



شادي بن أيوب بن يوسف الدين صالح السلطان الثاني: الكتاب

عىل قدور يف أوًال يرميه سائٍل باخرتاع إحراقها من املجتهد الشاب ذلك تمكَّن وقد
يشء. ناره يقاوم وال السائل ذلك فيلتهب النار ذلك بعد يقذف ثم املدرَّعة، الدبابات هذه
وجد ولهذا القتال؛ استؤنف أن بعد ما إىل املرصي األسطول وصول ر تأخَّ وقد
عام بهجوم الدين صالح قام أن بعد إال إليه يصل ولم امليناء، إىل الوصول يف صعوبة
معركة فدارت البحر، عن الضغط بذلك ف فيخفِّ الفرنج جنود ليشغل الرب؛ يف الخارج من
عكا إىل املرصي األسطول ودخل عظيم، بانتصار وانتهت واحد وقت يف بحرية برية
األملان ملك وصول من خاشيًا الحرب يف يجدُّ الدين صالح وكان واملحاربني، باملؤن ًال محمَّ

موفقة. غري األملان ملك حملة كانت حظه لحسن ولكن املنتظرة، باملساعدة
البلقان إىل املجر بالد مخرتًقا أملانيا من الرب طريق عن بارباروسا فردريك سار فقد
يف عظيم جيش سري ألن ممكنة؛ غري خطة الواقع يف الخطة تلك وكانت والقسطنطينية.
بني فرق يوجد التي الدول يف سيما وال األهايل، مع كثري احتكاك إىل يؤدي بد ال الرب

البلقان. أمم عامة وهذه الغربيني، مذهب وبني الديني مذهبها
وكان القسطنطينية، إىل أخريًا وصل حتى صعوبة بعد صعوبة يجد الجيش زال فما
أعدادهم زيادة يخىش كان لقد بل الصليبيني، إىل محتاج غري املرة هذه القسطنطينية ملك
عىل يطمئنه سلوًكا األملاني الجيش سلوك يكن ولم بالده، خالل يجوسوا أن ويكره عنده
يف كأنهم األموال من كثريًا منه وطلبوا فيها النهب من شيئًا أوقعوا فقد بالده؛ سالمة
جعله ما وهذا الرشقي، باإلمرباطور ظن سوء نفسه «فردريك» عند وكان معادية. بالد
إمرباطور أنفذه الذي الخطاب لنا يفرس هذا ولعل نيته، حسن عىل الرهائن منه يطلب
لقد نعم له. ووالءه لألملان كرهه له يذكر الدين صالح إىل «إيساكوس» القسطسنطينية
عىل أوروبا غرب مساعدة تطلب القسطنطينية كانت التي األيام تلك منذ األحوال تغريت

عرش. الحادي القرن أواخر يف الصليبية الحرب نريان «ألكسيوس» أثار أيام املسلمني
أشد لقي وهناك الصغرى، آسيا إىل املضائق «فردريك» عَرب ة َجمَّ صعاب وبعد
مملكة فرسان ومقاتلة أخرى جهة من املرض ومن جهة من والجوع التعب من الصعاب
أخريًا؛ الجيش لذلك القاضية الرضبة جاءت وقد أرسالن». «قلج وملكها اإلسالمية الروم
غرًقا، مات جماعة: قال الصغرى. آسيا رشق نهر يف «فردريك» اإلمرباطور عميده مات إذ
يد إلظهار الرجل علو نصف علوه يتجاوز ال ماء يف غرق إنه املسلمني: متحمسو ويقول
— الربد شديد وكان — النهر ماء إىل نزل إذ مات بل آخرون: جماعة ويقول األمر، يف هللا

عليه. املرض وقىض ذلك من فمِرض عظيم، تعب عقيب فيه ليستحم
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بالده من فردريك جيوش اقرتاب وهي — املريعة باألخبار أوًال الدين صالح سمع
القائد وهو — الحيطة فاتخذ — األرمن وبالد الصغرى آسيا رشق إىل وصولهم عند
الشمال، من الشام منافذ عىل لريابطوا جيشه أمراء من كبرية جماعة فأرسل — الحِذر
فبدءوا عبثًا، حاول ولكنه األخبار، لهذه الفزع من نالهم مما الناس يهدئ أن وحاول
انتاب الذي الضعف أخبار أتته أن لبث ما ولكن للشدائد، ويستعدون األقوات يخزنون
يوم كل تِرُده األخبار زالت وما بذلك، الناس وفرح الصعداء س فتنفَّ العظيم، الجيش ذلك
وكانت أنطاكية، إىل لجأت قد الجيش ذلك فلول أن أخريًا عرف أن إىل الضعف بزيادة

كبري. حساب له يُحسب مما ليست العظيم الجيش من البقية
بعض أرسل عندما الدين صالح جنود بنقص عكا حول الذين الفرنج شعر وقد
وهاجموا الفرصة ينتهزوا أن فأحبوا «فردريك» جيش من لحمايته الشمال إىل أمرائه
أخوه عليها وكان الدين، صالح جيش ميمنة وهي كبريًا نقًصا جنودها نقصت التي الجهة

العادلية. املعركة وهي باسمه تُْعَرف عظيمة معركة هناك فدارت العادل، امللك
عىل خرجوا فإنهم املدينة؛ يف املحصورون فيه واشرتك النهار، أكثر النضال واستمرَّ
عدد الفرنج من وُقِتَل الدين، لصالح بذلك النرص فتمَّ املعركة، أثناء ورائهم من الفرنج
ضعف وأخبار جهة من النرص هذا فكان آالف، ثمانية بنحو املسلمون يُقدره عظيم
له زادت املسلمني جيش يف عام فرح عىل عاِمَلني أخرى جهة من وتشتُّته األملاني الجيش
املوقعة وهذه كبريًا. تأثريًا رخائها يف أثَّر قد كان الحصار أن مع عكا، يف املعنوية الروح
فإنهم الهزيمة هذه لحقتهم قد الفرنج ولكن للحصار، الثاني الدور مواقع أكرب العادلية
الصليبيني مساعدات أوىل جاءتهم وقد سيما وال الصيف، بقية ثباتهم من بكثري احتفظوا
«هنري وهو هري» «الكونت أو هري» «الكند العرب يسميه َمْن بقيادة أوروبا غرب من
من يفيق الدين صالح كاد فما واحد، آن يف وإنجلرتة فرنسا ملَكي قريب شمبانيا» دي
طالئع أتته حتى الشمال من األملان ِقبَل من يتهدَّده كان الذي بالخطر املزعج الحلم

مجتمعة. أوروبا أرسلته الذي العظيم اإلمداد
يقذفون الفرنج وجعل اإلمدادات، هذه وصول بعد أخرى مرة يشتد الحصار وبدأ
هذه أمام تفلَّ لم املدينة شجاعة أن غري بها، عهد يسبق لم بقوة باملجانيق املدينة أسوار
العسكر بني الهيجاء» أبو و«حسام قراقوش» الدين «بهاء كان فقد العنيفة، الهجمات
وآخر حني بني يخرجون املدافعون فكان وقدوتهما، بأعمالهما الشجاعة فيهم يوقدون
اطون والنفَّ الزرَّاقون وكان ونهب، وقتل أَْرسٍ بني شأن ذات وقعات باملحارصين فيوقعون

الخارج. من املدينة قذف يف املحارصين همة تعادل بهمة بالنريان الدفاع عىل دائبني
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بني التمييز من بد ال كان وإذا الدور، ذلك آخر يف جليٍّا الجانبني شجاعة ظهرت وقد
الدفاع يف التفاني من — شدتهم يف — بذلوه ملا املحصورين؛ تمييز من بد فال الجانبني
يعوم بعضهم فكان واجبه، أدء يف للعادة خارًقا جهًدا يبذل َمْن األفراد من وكان والصرب،
إليه فيحمل الدين صالح إىل ينفذ أن إىل الفرنجية السفن صفوف مخرتًقا املدينة من
يشدها أموال من أو رسائل من يحمله أن منه يراد ما يحمل ذلك بعد ويعود األخبار
فقد التاريخ يسميهم ال أبطال األفراد عامة بني كان وإذا املحاربني. بها ليمدَّ جسمه حول
قىض حتى الدور ذلك أثناء يف عظيًما بالءً أبىل عكا أهل عامة من بطًال التاريخ سمى
أعظم اشتداًدا ذلك بعد الحصار واشتد العوام، عيىس هو وذلك واجبه؛ يؤدي وهو نحبه
ولكن الدين، صالح وجيش املدينة بني الزاجل بالحمام إال ممكن غري الرتاسل صار حتى
باملؤن لة محمَّ وآخر حني بني السفن بعض املدينة إىل يُنفذ أن السلطان أمكن هذا مع
عظيمة؛ ة مشقَّ بعد املدينة دخولها كان ولكن إليها، الحاجة أشد يف املدينة أصبحت التي
الذي ولعل أوروبا. إمداد من إليها انضمَّ بما زادت قد البحر يف الفرنج قوة كانت إذ
اسمه عظيم برج مدخلها عند هناك كان أنه امليناء دخول من املسلمني سفن يمكِّن كان
فلما العدو، غائلة أِمنت املراكب عَربته فإذا امليناء، يحرس الصخر عىل مبني الذباب برج
الجانبان فيها بذل عظيمة معركة حوله ودارت هم، همَّ جعلوه الحربية قيمته الفرنج رأى
بقية وصلت الذباب برج حصار أثناء ويف أخذه. عن عجزوا الفرنج ولكن كبريًا، مجهوًدا
القتال فزاد األملان، ملك ابن سوابيا» و«دوق صور صاحب «املركيش» بقيادة األملان جيش
الدين صالح نفس فيهما ظهرت طويلني شهرين ذلك بعد النضال هذا واستمر شدة،
أصاب الذي للوخم الجيش يف املرض تفىشَّ وقد صفراوية، بحمى مرضه رغم وثباته
نصحه وقد تفل، ال كانت الدين صالح عزيمة ولكن القتىل، كثرة من عكا بقرب الهواء
الحازم السلطان فتذكر ذلك، بعد إليه يعود ثم الخطر من فيه ملا امليدان يرتك أن ناصح
من بد ال كان «إذا لناصحه: وقال األول، الدور يف العدو عن انرصف إذ السابق خطأه

أعدائي.» وعىل عيلَّ فهو فليكن؛ املوت
معي.» مالًكا واقتال ومالًكا «اقتالني وقال: تمثَّل ثم

وآخر، حني بني عليه والهبوط الكمائن بتدبري عدوِّه عىل يحتال الدين صالح وجعل
وهكذا املدينة. عن الحصار رفع يستطيع أن قبل الشتاء وهجم ذلك، يُْجِدِه لم ولكن
وهو الشتاء مدة للراحة جنوده يرصف وجعل املدينة، عن ثقيل بقلب ينرصف أن اضطرَّ
وذهاب البحر هياج فرصة انتهز الرحيل وقبل تسليمها. أََجُل حان قد املدينة بأن يشعر

95



وعرصه األيوبي الدين صالح

من جماعة املدينة إىل فأدخل الشاطئ، إىل الجئًة عكا ميناء تجاه من الفرنج سفن أكثر
ما معهم وأدخل التعب، واشتد الدفاع عليهم طال ممن فيها َمْن بدل واألمراء الجنود
من يدخل لم ولهذا كثريًا؛ البلد دخول عىل اإلقبال يكن لم ولكن والذخائر، املؤن من تيرسَّ

منها. خرج َمْن يعادل عدد والجنود األمراء
وذلك إليها؛ تدخل أن باملؤن مرص من اآلتية السفن تستطع لم املدينة حظ ولسوء
وسيكون املدينة، يف من نفوس يف كبري أثر لذلك وكان ت وتكرسَّ فغرقت البحر، هياج لشدة
عىل ستدخل املدينة فإن الحصار؛ واشتداد القتال وعودة الشتاء انقضاء بعد أعظم هذا أثر
هجمات أمام يقيمها ما املؤن من وال املدافعني من بها وليس الحصار من الثالث الدور

العنيفة. عدوِّها

للحصار الثالث الدور (25)

٥٨٧ه) (وسنة ١١٩١م سنة من الربيع وجاء وشتاءان، صيفان عكا حصار عىل مىض
يجدِّدون الفرنج بدأ كما الدولة أنحاء كل من إليه تجتمع الدين صالح جيوش فأخذت

حصارها. ويشدِّدون املدينة عىل إغاراتهم
األقوات كان إذ السابقني الدورين يف مناعتها عىل تكن لم الربيع هذا يف املدينة ولكن
زاد وقد قبُل. من فيها كان ممن وحماسة عدًدا أقل عنها املدافعون وكان قليلة، فيها
أوجست فيليب جنود يحمالن إنجليزي وآخر فرنيس أسطول مجيء املدينة عىل شدة األمر

(اإلنكتار). وريكارد (الفرنسيس)
جزيرة سبيله يف أخذ أن بعد الفرنسيس جيش عن قليًال متأخًرا ريكارد جاء وقد

السفن. من كباًرا قطعة وعرشون خمس معه وكان قربص،
أهل ولكن عكا، حول الذي الخندق َطمِّ يف الدور هذا أول منذ الفرنج اجتهد وقد
الخندق يف يلقى ما يُخرجون جماعاتهم فكانت حميًدا، صربًا املقاومة عىل صربوا املدينة
وكان العظيمة، املشقة مع ذلك يف ويجدُّون إخوانهم، حراسة تحت البحر يف ويُْلُقونه
خنادقهم؛ يف لتحصنهم الفرنج عىل الهجوم يف كربى مشقة يجد عينه الوقت يف الدين صالح
يشء إيصال األمور أشقِّ من وصار املدينة عىل الحصار يضيقوا أن الفرنج أمكن ولهذا

املئونة. من إليها
عكا، إىل إمداًدا الدين صالح أرسلها التي البحرية البعوث أحد ذكر من بد ال ولكن
الحربية املهارة فإن واألسلحة؛ املؤن من عظيم ومقدار رجًال وخمسون ستمائة معها وكان
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فأحاط الفرنج، من املسلمني جنود عهده مما أكرب كانت اإلنجليز بها امتاز التي البحر يف
آثروا فيها َمْن ولكن عليها، استيالئهم من مناص ال كان حتى اإلسالمية بالسفن اإلنجليز
وَمْن بها ما كل وغرق وغرقت ثقبوها حتى باملعاول السفينة جوانب عىل فأهووا املوت

وإعجابًا. فخًرا نذكره الحلبي؛ يعقوب البعثة هذه قائد وكان بها،
قواعد يف يفاوضه مجيئه أول منذ السلطان إىل الرسل بإرسال اإلنجليز ملك بدأ وقد
عكا يف دبَّ قد كان إذا الضعف فإن السلطان؛ يقبله مما أشد كانت رشوطه ولكن الصلح،
شيئًا؛ منها ينال أن مهاجم يستطيع ال متينة األساس راسية كانت الدين صالح دولة فإن
يخضع حتى الحرب عىل يظل أن عىل السلطان أرص بل األوىل املفاوضات تنجح لم ولهذا

النهاية. يف عدوُّه له
الدين صالح عليه كان ما عىل تدل جديدة آيات ظهور من الثالث الدور هذا يخُل ولم
أن املسلمني إغارات بعض يف حدث أنه وذلك لهذا؛ مثًال الرضيع قصة ولنذكر الخلق، من
املسلمني معسكر إىل وخرجت ابنها وراء األم عقل فطار رضيع؛ طفل عىل مسلم استوىل
بردِّ وأمر لها رحمًة بكى قصتها وعرف أمامه وقفت فلما السلطان. إىل أمرها وصل حتى
إىل ثمنه السلطان فدفع السوق، يف بيع قد كان أن بعد ُوِجَد حتى فالتُِمَس إليها، ابنها

الفرنج. معسكر إىل وأعادها فرس عىل وحملها أمه إىل وسلَّمه املشرتي
رؤساء فيهم كان فقد وفاق؛ عىل يكونوا لم — عددهم زاد وإن — الفرنج أن عىل
لوسنيان» دي «جي القديم امللك هناك فكان منه، ويغار اآلخر يحسد منهم كلٌّ عدة،
فيليب ذلك بعد وجاء صور، صاحب املركيش معهم وكان العرب، يسميه كما «كي» أو

وريكارد.
عائًدا إخوانه صفوف من هرب فإنه املركيش، الرؤساء هؤالء من ثار َمْن أول وكان

بعُد. سنذكر كما ُقِتَل حتى امليدان عن ى تنحَّ وهناك صور، إىل
باملدينة أحاط الذي الضيق من يراه ملا األلم؛ كثري املدة هذه يف الدين صالح وكان
فيها َمْن يشكو املدينة من رسائل إليه تَِرُد وبدأت وغمه، ه لهمِّ قليًال إال يأكل ال كان حتى
قد الفرنج كان إذ الدور؛ هذا يف الحرب بدء من شهرين نحو بعد وذلك والشدة، الضيق
وراءه، يحتمون الرتاب من مستطيًال تالٍّ وعملوا املدينة حول التي الخنادق أخذ يف نجحوا
مساعدة عىل السلطان يقدر ولم بجوارها، أصبحوا حتى املدينة أسوار من يقربون وجعلوا
من ا بُدٍّ املدينة يف َمْن يجد فلم استطاع، ما بكل ذلك محاولته مع كربى مساعدة املدينة
الصلح رشوط وكانت الحرب، تجدُّد من أشهر ثالثة نحو بعد التسليم يف الفرنج مفاوضة
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األرسى نظري تدفع وأن واملراكب، والعدد اآلالت من فيها بما للفرنج املدينة تسلَّم أن
الفرنج األرسى مجاهيل من فارس وخمسمائة ألًفا وتُطِلق دينار، ألف مائتي املسلمني
ساملني املدينة يف َمْن جميع يخرج وأن الصلبوت، صليب يَُرد وأن معيَّنني، فارس ومائة
كلها ذ تُنَفَّ لم الرشوط تلك ولكن ونسائهم، وذراريهم بهم املختصة األقمشة من معهم بما

سيأتي. كما
سنة اآلخرة جمادى ١١٩١م/١٧ سنة يوليو ١٢ يف للفرنج املدينة ُسلِّمت وهكذا
شعوًرا الناس أشد كان الذي السلطان وألم الخارج يف الواقفة الجنود حزن بني ٥٨٧ه
عند ُمهلكة حرب يف قضوهما عامني بعد نرص من نالوا ملا الفرنج وتهليل الصدمة، بتلك

املدينة. تلك أسوار

بعكا املسلمني وقتل املعاهدة إنفاذ عدم (26)

كلٌّ جانبان هناك كان املدينة ُسلِّمت أن فبعد شهرين، األرسى فداء املال بذل ميعاد كان
يُسلِّموا أن يريدون ال — النرص زهو أخذهم وقد — فالفرنج اآلخر؛ نية يف يشك منهما
أال يريدون االنهزام وخزهم وقد واملسلمون املال، من يتأكدوا حتى أرساهم من شيئًا
وهكذا املسلمني. األرسى يُطِلقون أنهم من تأكدوا إذا إال املرشوط باملال قوة عدوَّهم يزيدوا

فداؤهم. يجب ممن عكا يف الذين املسلمني فحبسوا باالحتياط الصليبيون بدأ
برشط النصف منه يُسلِّموا أن أخريًا وعرضوا املال، تحصيل يف فبدءوا املسلمون وأما
ألنهم املال؛ دفع تمام عند األرسى إطالق التمبل) أو املعبد (فرسان الداوية يضمن أن
يضمنوا، أن الداوية فأبى بذلك، املسلمون يعرفهم العهد عىل ومحافظة دين أهل كانوا
شاءوا َمْن يطلقوا أن وصوله بعد ولهم كله، املال دفع عىل يرصون إنهم الفرنج: وقال
ليتقووا املال وصول يريدون وأنهم نيتهم يف الدين صالح فشكَّ شاءوا، َمْن ويحفظوا
ُغنًْما ذلك وراء من ليصيبوا واألغنياء؛ باألمراء ويحتفظوا والصغار الفقراء يطلقوا ثم به،

جمعه. الذي املال يُسلِّم أن أبى ولهذا به؛ يتقوون جديًدا
املسلمني دهشة أشد كان وما عكا، الفرنج أخذ بعد الفريقني بني القتال استمرَّ ثم
آالف ثالثة نحو عددهم وكان الفرنج، قتلهم وقد عكا أرسى جثث القتال بعد رأوا عندما
ذلك وعىل واألغنياء، األمراء إال األرسى من يبَق ولم ١١٩١م، سنة أغسطس يف وذلك رجل،

الصليب. وال الفرنج األرسى وال املال السلطان يرسل لم
أن نستطيع فال أتوه؛ ما عىل الفرنج عىل اللوم يف النكري د نشدِّ أن نقدر ال وإنَّا
ذلك نرى بل املؤرخني، من جماعة يذهب كما والحقد والكره التعصب إىل ذلك ننسب
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بعد متأملة والنفوس ثائرة العداوة كانت وقت يف الجانبني بني التفاهم يف لسوء نتيجة
دافًعا املتكررة الهزائم بعد النرص ذلك وكان املدينة، أسوار عند سنتني استمرَّ عنيف قتال

الشطط. ذلك ارتكاب إىل األمر بطبيعة
أرسى أرجع إذ لنفسه وحكمه واعتداله الدين بصالح اإلعجاب نتمالك ال أننا عىل
يأخذهم ولم العهد نقضوا َمْن عىل وحنقه غضبه شدة مع ساملني دمشق إىل الفرنج

إخوانهم. بجريرة

عكا أخذ بعد األوىل الحرب (27)

وتخذيل الفرنج تقوية يف مادي أثر من له كان ما فوق كبري أدبي أثر عكا ألخذ كان قد
فكانوا بأسهم املسلمون وخيش منترصين، أخذها بعد ساروا الصليبيني فإن املسلمني؛
كبار وبعض العادل وأخيه نفسه الدين صالح ثبات ولوال اللقاء، مواقف أكثر يف يفرُّون
ريكارد؛ الوقت أكثر يف — عكا أخذ بعد — الفرنج قائد وكان أعظم، الخطب لكان األمراء
عودته أسباب من ولعل املدينة، تلك أخذ عقيب بالده إىل عاد فرنسا ملك فيليب ألن وذلك

واملنافسة. الخالف من ريكارد وبني بينه كان ما
ثم الساحل، بالد أخذ قاصًدا الصليبية الجيوش رأس عىل الجنوب إىل ريكارد سار

املقدس. بيت عىل ليستويل الداخل إىل نفذ ذلك له اطمأنَّ إذا
الجنوب إىل يسبقون كانوا املسلمني ولكن بإزائهم، وأمراؤه الدين صالح وسار
وإما البحر وراء من املدد النتظار إما سريهم يف يرتيَّثون الفرنج كان حني عىل مرسعني
سنة سبتمرب ١ أرسوف عند إال الذكر يستحق قتال يحدث ولم الكمائن. من للخوف
يف الدين صالح ثبات ولوال كربى، هزيمة املسلمون انهزم وهناك ٥٨٧ه، شعبان ١١٩١م
من الخجل إشعارهم أو الجنود تحميس يف الشخيص أثره ولوال قليلة، جماعة مع القلب
من الفرنج يستفد ولم الحرب. هذه نكبات أكرب من نكبة أرسوف موقعة لكانت فرارهم
قد ويحسبونهم خديعة املسلمني فرار يحسبون دائًما كانوا إذ أرسوف؛ عند انتصارهم
والكئوس ثابتة جماعة القلب يف رأوا عندما االعتقاد هذا فيهم وزاد الكمائن، لهم أكمنوا

السلطان. حول ة امللتفَّ الجماعة وهي وسطها، ب تُْرضَ
لريوا املوقعة عقب أمراءه جمع جيشه يف املعنوية الحالة ضعف الدين صالح رأى وملا
املدافعة يحاولوا وال للفرنج الساحل يرتكوا أن فقرروا اتباعها، يجب التي الخطة يف رأيًا
ال حتى مرص حدود من القريبة الجنوبية املدن تخريب قرَّروا ولكنهم مدنه، من مدينة يف
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الشام، ميدان وبني مرص بني املواصلة عىل خطًرا فيكونوا أخذوها إذا بها الفرنج ن يتحصَّ
ثقاته: ألحد قال إذ لذلك؛ ألم أكرب الدين صالح تألَّم وقد عسقالن. بتخريب البدء وتقرَّر
قىض إذا ولكن واحًدا، حجًرا منها أهدم أن من إيلَّ أحب هم بأَْرسِ أوالدي أفقد ألن «وهللا

كان.» املسلمني مصلحة لحفظ ذلك هللا
يرسع الدين صالح وكان جميًعا، الناس آالم وسط قليل بعد املدينة هدم بدأ وقد
الغرض إتمام قبل فيأخذوها إليها يرسعوا أن خوف بأمرها الفرنج يعلم أن قبل بتدمريها

ومنعة. قوة بها لهم فتكون حصونها ويعيدوا
كانت ما إىل نظرنا إذا الظروف تلك يف يمكن ما خري الحقيقة يف الخطة تلك وكانت
الدين صالح اتبع وقد وأرسوف. عكا صدمتَي بعد الدين صالح جيش يف النفوس عليه
من يزيد القدس إىل ذلك أثناء يف وذهب الرملة، وقلعة اللد يف نفسها والهدم التدمري خطة
للفرنج الساحل يدع أن وهو أعماله: من ظاهًرا غرضه فكان أسواره، وتجديد تحصينه
بعدوا هم إذا تكون إنما فرصته وأن البحر قرب أقوياء أعداءه أن عامًلا الداخل ويقوِّي

الداخل. يف لني متوغِّ عنه
حصون يعيدوا أن وحاولوا الساحل، مدن كل عىل قليل بعد فعًال الفرنج واستوىل
األثناء هذه يف ولكن الداخل، غزو يف يفكرون وبدءوا السلطان، خرَّبه مما وسواها عسقالن
رسُل وجعلت «ريكارد»، اإلنكتار وبني منفرات» دي «كنراد املركيش بني جديد خالف دبَّ
أدرك وقد الصلح، تطلب العادل امللك الوديع أخيه إىل أو الدين صالح إىل تَِفد منهما كلٍّ
يقدر فلن مرتني أو مرة نًرصا أحرز إن وأنه ممكن، غري الحرب يف االستمرار أن «ريكارد»
ليفوز اإلسالمي الجيش يف الروح ضعف فرصة ينتهز أن أراد ولهذا النضال؛ طول عىل
تأتي اإلنكتار ورسل للصلح، رشوًطا عارضة تأتي املركيش رسل فكانت رابحة، برشوط
املفاوضات يف السفري هو العادل امللك وكان املتنافسان، يفعل كما أخرى رشوًطا عارضة

األحيان. أكثر يف
للمسلمني حليًفا يكون أن عىل وبريوت صيدا له يكون أن املركيش رشوط وكانت

الفرنج. ضد
بحرب يبدأ أن عليه فاشرتط نيته، صدق من واثق غري كان الدين صالح ولكن

يصالحه. أن قبل عكا ومهاجمة الفرنج
البالد وأخذ الصليب وإرجاع القدس عىل االستيالء كانت فقد اإلنكتار رشوط وأما
والصليبيني، اإلسالمية الدولة بني تحالٌف يكون وأن والساحل، األردن نهر بني التي
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بمقتىض الجديدة الدولة عىل حاكمني مًعا ويكونا اإلنكتار، بأخت العادل امللك ج ويتزوَّ
الجانبني. من أحًدا تَُرْق لم الرشوط تلك ولكن املعاهدة،

عكا، سقوط من شهرين بعد قواها تسرتجع بدأت اإلسالمية الجنود أن والظاهر
الحقيقة يرى اإلنكتار وبدأ الحرب، مواقف يف النرص بعض وتحرز ثابتة تقف وبدأت
بالد يف ينترص أن الطبيعي من ليس أنه وهي عينه: عن أخفاها عكا انتصار كان التي
بالدهم وسط يف قوم عىل النرص ويكون البحر، يف طويل سفر دولته مقر وبني بينها
َمْن محلَّ تحلُّ كتائب فيها النضال ميدان إىل وتأتي ضعفت، إذا حني بعد قوتهم تتجدَّد
وأهون. ألني املرة هذه الرشوط وكانت جديد من املفاوضة بدأت ولهذا ؛ أُِرسَ وَمْن ُقِتَل
وهدايا ومداعبات فكاهات تتخلَّلها كانت الجانبني بني املفاوضة أن النظر يسرتعي ومما
اإلنكتار ويحمل اإلنكتار، إىل وتَُحفهم املسلمني طعام من العادل امللك فيحمل ومجاملة،
سمر من الحديث أطراف تجاذبا االثنان اجتمع ما إذا حتى وتحفهم. اإلنجليز طعام من
قرن طول لهيبها ثار ُمرَّة حرٍب يف مفاوضة هذه أن معها اإلنسان ينىس وفكاهة ودعابة
أن إىل واستمرت وريكارد، العادل بني محبة شبه نشأت لقد حتى ينطفئ، ولم يخُب لم

أخريًا. بالصلح األمر انتهى
الرشوط، تلك عىل الصلح يف حقيقية رغبة يرغب ال هذا كل أثناء يف الدين صالح وكان
يف أخيه بدخول يرىض كان ولكنه البالد، جميع من الفرنج خروج بدون يرىض ال فكان
الربح ذلك وراء من له ويحدث اإلنكتار بجانب املركيش جانب يرضب لكي املفاوضة؛
ا، رشٍّ أهون رشوطه أن يرى كان ألنه املركيش؛ مع املعاهدة إىل أْميَل كان ولعله والفوز،
حني، بعد منها طرده يسهل بل الخطر شديد يكون فلن الساحل بالد يف بقي إذا وأنه

وشجاعته. لقوته ْلم للسِّ وأضمن أتم (اإلنكتار) امللك مع الصلح أن رأوا األمراء ولكن
الدين صالح فرجع الجانبني، أحد مع صلح يتمَّ أن بغري ١١٩١م سنة شتاء دخل وقد
وطائفتَي املسلمني بني تنقطع لم املفاوضات أن عىل عكا. إىل اإلنكتار وعاد الداخل، إىل
األمر يُْربَِم أن أخريًا الدين صالح أراد وقد أخرى. جهة من واإلنكتار جهة من املركيش
له تمَّ فإذا الفرنج، يُْضِعف معه الصلح أن رأى إذ املركيش يصالح وأن هو، يراه ما عىل
املركيش َقتْل بنبأ سمع أن لبث ما ولكن املركيش، أمر عليه سهل اإلنكتار عىل أخريًا النرص
من اثنان قتله بل آخرون: ويقول جماعة، قول عىل أصحابه من اثنان قتله صور: يف
أعدائه، من بدسٍّ كان قتله أن الجميع ويعتقد اإلسماعيلية، الباطنية طائفة من الفدائيني
ُقِتَل بل آخرون: ويقول الدين، صالح بإيعاز ُقِتَل إنه طائفة: فتقول خالًفا؛ هناك ولكن
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َمْن املركيش عىل يدسَّ لم الدين صالح فإن األمر من يكن مهما ولكن اإلنكتار، بإيعاز
يكن لم الدين صالح فإن قاطًعا؛ برهانًا يكون أن أحدها يكفي أسباب لعدة وذلك قتله؛
املفتوح امليدان يف يحارب كان ولكنه ويحارب يجاهد كان ا حقٍّ والغدر. الدسيسة رجل
خيانة. أو غدر من شبهة حياته يف تكن ولم معه، الحق يرى كان إذ النرص؛ من واثًقا
لسابق منهم موتوًرا كان إنه بل اإلسماعيلية، مع وفاق عىل الدين صالح يكن لم وكذلك
بعدوِّه يغدر أن به األَْوىل فكان الغدر يف غرض الدين لصالح كان ولنئ عليه. اعتدائهم
رجل كان إذا إليه أقرب كان وما شاء، لو كثرية به الغدر فرص وكانت ريكارد، األكرب
السم له يدسَّ أو للمفاوضة، بأخيه اجتماعه أثناء يقتله َمْن «ريكارد» عىل يدسَّ أن غدر
الرجل وهو — الدين صالح يُتَّهم وهل آمنًا، املسلمني يد من يأكله كان الذي الطعام يف

يقتله؟! َمْن آخر عدو عىل يدسُّ بأنه — مريض وهو الدواء لعدوِّه يرسل كان الذي
املصلحة يرى كان وأنه املركيش، مصالحة إىل أْميَل كان الدين صالح أن رأينا وقد
وليس حيٍّا يبقى أن مصلحته من فكان الصليبيني، عىل له مساعًدا ليكون معه االتفاق يف
وتفضيل مصالحته عىل فيه رأيه استقرَّ قد كان الذي الوقت يف يقتله َمْن عليه يدسَّ أن

اإلنجليز. ملك مصالحة عىل معه التعاهد
نفساهما. القاتالن أقر كما الدسيسة صاحب «ريكارد» أن هي الحقيقة أن لنا فيلوح
من اثنني استأجر أنه وإما املتحمسني، املسيحيني من إما اثنني: يد عىل كان قتله وأن
عىل الباعث ر نتصوَّ أن السهل ومن الغرض. لهذا املسيحيني زي يف تنكَّرا وقد اإلسماعيلية،
املسيح ألعداء مواليًا الدين عىل خارًجا خائنًا الصليبيني نظر يف كان املركيش فإن قتله؛

أوليائه. عىل ثائًرا

األخري امليدان (28)

إىل يجتمع ولم الدين صالح إىل املسلمون الجنود فاجتمع ١١٩٢م/٥٨٨ه سنة ربيع دخل
إال املنرصم، العام يف أحرزوه الذي النرص ثورة َخبَْت وقد القديم، جيشه فلول إال ريكارد
االستيالء بعد املقدس بيت إىل يدخل أن وهي األوىل: خطته يف عزمه عىل يزال ال كان أنه
هذا حرب من غرضه املايضجعل العام يف الساحل أخذ له تمَّ فلما الجنوبي، الساحل عىل
الدين صالح وجنود منزلة إىل منزلة من يسري زال فما املقدس، بيت عىل االستيالء العام
لن أنه مصمًما أمرائه عىل أسوارها وقسم املقدس بيت ن حصَّ قد السلطان وكان بإزائه،
يف عنها الدفاع أمر أخذ ولهذا عكا؛ عىل استوىل كما العاصمة تلك عىل يستويل عدوَّه يرتك
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وهناك املقدس، بيت من مرحلة عىل نوبه بيت اسمه موضع عند أخريًا الفرنج ووصل يده.
كانت عظيمة قافلة نهب من أكثر هناك وقوفهم يف يحدث ولم وقفوا. ثم يرتدَّدون بدءوا
الفرنج فاستوىل جمل، آالف سبعة كان جمالها عدد إن ويقال: بالذخرية، مرص من آتية

بها. محتميًا الكرك إىل األخري الثلث ووصل الربية يف ثلث منها وتشتَّت منها ثلث عىل
عىل تصميًما زادته بل الدين صالح قلب يف الرعب توِقع لم الخسارة هذه ولكن
املدينة، ظاهر يف الذي املاء وأفسد املقدس بيت تحصني يف فبالغ ته، لُعدَّ وإعداًدا الدفاع
أشد كان وما البكاء، دعاءه يتخلَّل بالنجدة هلل الدعاء كثري الوجد شديد األثناء هذه يف وكان
رجوعهم سبب ولعل الساحل. إىل الفرنج بعودة سمعوا إذ كله؛ هذا بعد املسلمني دهشة
حصار إلتمام كاٍف غري جنودهم عدد وكان لهم، الدين صالح استعداد من سمعوه ما
وهذا جهاتها، أكثر من منخفض واٍد بها يحيط واملدينة سيما ال جانب كل من املدينة

املحارصة. القوة تشتيت إىل يدعو
وحدها جماعة عىل هبطوا إذا املسلمني بأن لعلمهم التشتت يخشون الفرنج وكان

وهكذا. األخرى إىل عادوا ثم عليها قضوا
أحاديث وبدأت عزائمهم، وتشدَّدت عنهم، الفرنج بعودة فرح أشد املسلمون فرح وقد
أساس تكون ألن صالحة املرة هذه اإلنجليز ملك رشوط وكانت ترتدَّد، ذلك بعد الصلح
هنري «الكونت هري الكند أخته البن الساحلية البالد ريكارد يرتك أن وهي املفاوضة،
بيت يف كنيسة الفرنج يأخذ وأن الدين، صالح حكم تحت يكون أن عىل شمبانيا» دي

املقدس.
يد يف الساحل مدن وإبقاء بالقدس القيامة كنيسة بإعطاء الدين صالح فريض
القالع كل تكون وأن الجانبني، من ألحد ليس خرابًا فتكون وراءها وما عسقالن إال الفرنج
الصيف، مدة طول ًدا مرتدِّ سريًا الطرفني بني تسري املفاوضة وجعلت للمسلمني، الجبلية

الخطر. قليلة تفاصيل عىل الطرفان ويختلف
الدين صالح فأخذها يافا، عند الحرب ذلك ميدان وكان وحرب، انقطاع وتخلَّلها
سمع فلما بريوت، نحو الشمال إىل ذاهبًا األثناء هذه يف ريكارد وكان قصري. حصار بعد
أكرب لها كان التي العظيمة شجاعته ظهرت وهناك البحر، يف إليها مرسًعا عاد بحصارها
تنجية استطاع ذلك مع ولكنه قليل عدد إال معه يكن لم فإنه املسلمني، نفوس يف أثر
يف اإلنجليز ملك تحدَّى وقد يافا. يف كان الذي الكبري الجيش اسمه َمن وهرب القلعة،
فلم امليرسة، طرف إىل امليمنة طرف من حامًال رمحه آخذًا املسلمني جيش كل التايل اليوم
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الرملة إىل يافا عن وانرصف القتال عن وأعرض الدين صالح غضب حتى له أحد يتعرَّض
مقاتل. ثالثمائة من أكثر يف يكن لم ريكارد أن مع

الدين. صالح دولة خريطة

فكان والثلج، والخوخ الكمثرى واشتهى شديًدا مرًضا ذلك بعد ريكارد مرض وقد
تقدير عىل دليًال يقوم ما أكرب من ذلك ولعل ذلك. من يطلب بما إليه يُنِفذ الدين صالح

عدوَّه. كان ولو للبطل البطل
سبق الذي بملكهم ليلحقوا بالدهم؛ إىل العودة عىل ذلك عند الفرنسيون الجنود وعزم
اإلنجليز ملك فإن عسقالن؛ االتفاق عقدة وكانت الصلح، يف ريكارد رغبة فاشتدت رحيله،
إباءً عليه يأباها الدين صالح وكان الصلح، يف كرامته عىل محافظًة أخذها عىل ا ُمِرصٍّ كان

104



شادي بن أيوب بن يوسف الدين صالح السلطان الثاني: الكتاب

عنوانًا أْخذها كان إذ أيًضا؛ الصلح يف كرامته عىل ومحافظًة منها مرص عىل خوًفا شديًدا؛
ُمدافع. غري النرص يدَّعي أن فيها جانب يستطيع ال التي الحرب تلك يف للنرص

سنة شعبان ١١٩٢م/٢٢ سنة سبتمرب ٣ يف — الرملة صلح — الصلح تمَّ وأخريًا
«الكند وهو بالشام سيتخلف الذي وامللك األمراء جماعة الفرنج من عليه وحلف ٥٨٨ه
وحلف تكفي. كلمتهم ولكن يحلفون ال امللوك إن قائًال: «ريكارد» امللك يحلف ولم هري»،
من وجماعة ابناه الظاهر وامللك األفضل وامللك الدين صالح أخو العادل امللك املسلمني من
وأن يافا، إىل عكا من بالساحل الفرنج يحتفظ أن الصلح رشوط وكانت الكبار، أمرائه
إىل أولها من الساحل ويكون عسقالن تخرب وأن املقدس، بيت يزوروا أن اج للُحجَّ يُْسَمَح

الدين. لصالح الجنوب
يفعال لم فإن للمسلمني؛ يحلفا أن عىل وأنطاكية طرابلس أمريَا الصلح ذلك يف ودخل

الصلح. يف يدخال لم
الدين صالح فأكرمهم القدس، إىل املتحمسني اج الُحجَّ وفود ووفدت الصلح تمَّ وهكذا
أوطانها إىل عائدة اإلسالمية الجنود وانرصفت بالده، إىل ريكارد وعاد عظيًما، إكراًما
من مات َمْن فيه فمات قرن، مدة لهيبها يَْخُب لم التي الرضوس الحرب تلك بعد املختلفة
الحماسة تلك إىل وساقهم قة، موفَّ غري حماسة قصده إىل دفعتهم غرٍض سبيل يف الفرنج
املجيد دفاعهم يف املسلمني من مات َمْن ومات ارتغاء،7 يف َحْسًوا يُِرسُّ أكثرهم كان جماعة
األحياء، عمر فيه يُْقَىض ما خري الجهاد ذلك رأوا كرامهم من شيوخ يقودهم أوطانهم عن
امليالد واجب بني ما املحتومة الفرتة تلك يف ترتدَّد التي األنفاس تلك أليست الحياة؟ وما
كان ولنئ النفوس، يهزُّ ما بها يكن لم إذا مسئمة مملَّة لفرتة إنها أال املوت؟ وواجب
ولقد حياتهم، عليها يقطعون سلوة الجهاد ذلك العهد ذلك مسلمو اختار فلقد كذلك هذا

الرجال. بكرام جديرة سلوة كانت
عندما وكانت يديه، بني اإلسالمية الدول جمع قد فإنه ذلك يف الدين صالح عمل وأما
وكان األرض، من بينهما وما والجزيرة الشام عواصم من عاصمتني تعدو ال امليدان دخل

الفواطم. أو الفرنج يد يف ذلك عدا ما

غريه. ويُْخِفي أمًرا يُْظِهر ملن ب يُْرضَ َمثٌَل 7
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حتى بالفرنج زال وما برقة، إىل النوبة إىل الدجلة من واحدة دولة كانت مات فلما
الدين صالح عمل ذلك إن قلنا: وإذا ويافا. عكا بني الضيقة الرقعة يف الساحل عىل حرصهم

قوة. لزادت بل قوية الفرنج دولة ولظلت تَمَّ ملا لواله ألنه إال ذلك فما

الدين صالح حياة آخر (29)

وأقام ُسنَّته، حسب عىل أمرها من يُصلح لكي الصلح؛ بعد حينًا بالقدس الدين صالح أقام
د يتفقَّ وسار جورديك، الدين عز القديم صديقه بها خلَّف ثم واملستشفيات، املدارس بها
وأصحاب املسيحي أنطاكية صاحب بني يُفرق ال األمراء ويقابل الشمالية البالد أحوال
ق، املوفَّ املنصور دخول إليها دخوله وكان دمشق دخل ثم املسلمني، وصفد وطربية نابلس
كرمه وحب عظمته تقدير فيه جمعت عظيًما استقباًال املحبوبة املدينة تلك واستقبلته
الشعراء له واجتمع دين، وأهل دنيا أهل من الناس وفود إليه وجاءت العظيم، وخلقه
هناك ووافاه واألفراح، األعياد من سلسلة باملدينة وجوده فكان باملدح، يقصدونه واألدباء
يجعلها أن يقصد كان ولعله هناك، من مرص إىل يعود أن يقصد وكان وأوالده، أخوه
كان إنما إنه يقولون جماعة ولكن شأنها، وإعالء تنظيمها يف ويأخذ الجديدة، دولته مركز
يف بقي قد أنه عىل فارس. وبالد الصغرى آسيا يف القتال إىل يعود ثم قليًال الراحة يقصد
وكانت األول، صباه مهد دمشق كانت فقد األمر؛ أول يف عليه عازًما كان مما أطول دمشق
الرجولة بلذة وينعم وطره منه يقيض فخرج الصيد فيها استهواه وقد إليه، البالد أحب
الفراغ أوقات أكثر يف يجلس وكان الشتاء، مدة سهوبها يف الظباء أرض يف ويتفرَّج فيه،
املباسطة، وسادت الُكلفة عنهم ُرِفَعت وقد املقربني، وأصدقائه الصغار أوالده وسط يف
يؤثِر بل الرسمي العمل إىل الخروج من يُْكِثر ال فكان كسل له حدث الراحة تلك أثناء ويف

َخْلَوته. يف البقاء
يف وكان لرؤيته، الناس اجتمع ذلك وعند لقائهم، إىل خرج اج الُحجَّ رجع ملا ولكنه
وسط لذلك فرصة يجد وال الحج يف يرغب وكان وقاء، وال درع عليه ليس بسيط لباس
إىل ذلك بعد عاد ثم منه، املقبلني رأى عندما عظيًما تأثُّره لذلك فكان ومشاغله، حروبه
كان ذلك ولعل لرؤيته، ة املصطفَّ الكثرية الجموع ليتحاىش البساتني بني سائًرا دمشق
يقيه. ما عليه وليس الجموع وسط يف له يحدث رش من عليه خشوا إذ حوله؛ الذين برأي
ولزم الليل يف شديد أرق وانتابه صفراوية، ى بحمَّ دمشق إىل عودته بعد ومرض
السابع يف ذلك وكان مرضه، من عرش الثاني يف ومات يوًما، عرش أحد نحو الفراش
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الدين. صالح قرب صورة

١١٩٣ سنة مارس ٤ ذلك ويوافق وخمسمائة، وثمانني تسع لعام صفر من والعرشين
ميالدية.

العادل، السلطان فيه يرون العامة كان فقد يوصف؛ ال ملوته الناس حزن وكان
يعرفون والعلماء العظيم، الرجل فيه يعرفون والقادة املنصور، القائد يعرفونه والجند
فكان ملواهبهم. وتقديره ِبرِّه من نالهم ما يذكرون واألدباء واإليمان، والوداعة التقوى فيه
البالد تجتاح الحزن موجة كانت بل مجاملة، وال فيه مراءاة ال ا عامٍّ مأتًما موته يوم
كنت لقد «وباهلل شداد: بن الدين بهاء القايض وهو — رجاله كبار أحد قال ثائرة. قويًة
التجوز من ْرضٍب عىل هذا فظننت بنفوسهم، فداءه يتمنون أنهم الناس بعض من أسمع
لفدى الفداء قبل لو أنه غريي ومن نفيس من علمت فإني اليوم، ذلك يف إال والرتخص
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نحو مرص ملك أن بعد سنة وخمسني سبع نحو عن الدين صالح مات وقد بالنفس.»
وبنتًا ذكًرا ولًدا عرش سبعة وخلَّف سنة، عرشة تسع نحو الشام وَمَلَك سنة وعرشين أربع
الذكور: أوالده أكرب وكان مرص، صاحب الكامل امللك عمها بابن بعُد فيما تزوَّجت واحدة

الظاهر. والثالث عثمان العزيز يليه والذي عيل الدين نور األفضل امللك

الرجل عن كلمة (30)

عليهما، اإلنسان يجيب أن يصعب سؤاالن هذان العظيم؟ الرجل هو وما العظمة؟ هي ما
الدين. صالح حقيقة عن شيئًا يدرك أن أراد إذا الرس ذلك اإلنسان يلتمس أن من بد ال ولكن
ترك وقد الفكر، رجال ومن السيف رجال من كثريون عظماء العالم يف كان لقد

موتهم. بعد ما إىل آثارهم وظلت وقتهم، يف آثاًرا هؤالء
عظمتهم رس يعرف أن حاول ما فإذا الرجال، يف كباًرا كانوا أنهم يدرك املرء ولكن
يَُرى املرء يف خفي رسٌّ العظمة إن الكثريون: قال لقد حتى املنطق، ضلَّله أو البحث خانه

كنهه. يُْعَرف وال أثره
ولكنَّا تبسيطها، عىل يقدرون ال إذ غامضة بألفاظ وها يفرسِّ بأن هؤالء ويكتفي
عاِلِمني لغة بأبسط نصوغها كلمة الشأن هذا يف نقول أن باالستقراء ونحاول نخاطر

م. نتجشَّ ما بوعورة
إال ليس — املكوِّنات وسائر والعظم اللحم من املجموعة تلك وهو — نفسه يف الجسم
عصبية، مجموعة من به يلحق وما الروح وهو أعىل نظاٌم يريده ما تنفذ وأداًة تُطيع آلًة
بد ال بل الخارجي، الغالف يف نجده أن نقدر ال الفرد عظمة رس معرفة أردنا إذا ولعلنا

املسيطرة. العصبية املجموعة تلك يف يكون أن

أتمِّ عىل إحساسها فتؤدي تحس متينة؛ أعصاب ذوي الرجال عظماء كل كان (أ)
عن يخرج وال الخلل إليها يتطرَّق ال حركات من شاءت ما الجسم تُحرِّك ثم ه، وأدقِّ وجه

األعضاء. من عضٌو سلطانها
إحساسهم إن بل الصدمة، بِعظم ون ويحسُّ أعظمها الصدمات من العظماء ى يتلقَّ
ولو للصدمة يذهلون ال ولكنهم الناس، عامة إحساس من أكثر — الغالب يف — يكون بها
بما عاملة كانت األقدار «كأن نفسه: عن قال إذ نابليون من نسمعه ما هذا ومثل اشتدت،

حديد.» من أعصابًا يل فجعلت صدمات من يل خبَّأته
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بل صدمة عند يذهل ال فكان الصفة؛ هذه من كبري قسط الدين لصالح كان وقد
العدو يرى كان عكا حصار ففي ودقة؛ ثبات يف وينفذ ويريد ويحكم ويقف بها يحس
تَُخْر ولم يجزع ولم ذلك، يحاول أو ته ُعدَّ طارئ لكل يتخذ وهو يوم بعد يوًما عدده يزيد
عىل وبقَي جيشه، انهزم وقد قليل جمع وسط يف وحده وقف أرسوف موقعة ويف عزيمته.
كارثة بذلك ومنع فثبتوا، رجاله إىل الَجنان قوة من نفسه يف مما شيئًا بعث حتى ثباته
فيملك عليه الناس أعز من أهله أو أبنائه نعي بَلغه أن حدث وكم قاضية. تكون كادت
أن إىل إحيائها عىل يستمر بل يفسدها ال وليمة يف كان فإذا قلبه، يحرق والحزن نفسه
كبحها أن بعد وحزنها َجَواها فيفيض اسة الحسَّ لنفسه العنان ذلك بعد يرتك ثم تنتهي،
املليئة حياته من يوم كل يف لوجدنا ذلك عىل الدالة األمثلة نضاعف أن شئنا ولو شاء. ما

أمثاًال. بل مثًال
العصبية القوة إن فنقول: الطبيعة وراء ما لغة نستعري أن ألنفسنا نُبيح وقد هذا (ب)
هذا ولعل أثًرا، الخارج يف تُْحِدث األشعة تلك ولعل أشعة، يقولون كما ولها القوة من نوع
العظيم، من اقرتبوا هم إذا وحب باحرتام ممزوجة هيبة من الناس به يشعر ما رس هو
العظيم نفس تأثري نتيجة إال — الطبيعة وراء ما أصحاب يقول كما — الشعور ذلك وما
الرجال عظماء كان وقد املغناطييس. التنويم يف املنوم بأثر شبيه وذلك حوله، َمْن نفوس يف
يشعر كان إليه املتقرب أن ونعرف إال عظيم عن نسمع فال الصفة، بتلك متَّصفني جميًعا

نحوه. القوي الشعور من بيشء
اللطيف عبد حكاه ما ذلك ومن هذا، مثل الدين صالح من اقرتب من قال وقد
بهيبة.»8 ممزوج له بحب يحسَّ أن إال يستطيع ال منه املتقرِّب «إن قال: إذ عنه البغدادي

استماتوا أعمالهم إىل ينظر أنه وعرفوا عليهم واقعة عينه رأوا إذا الصغار ومماليكه الكبار أمراؤه كان 8

يتوقعونه الذي جزاؤهم كان وما كرم. أو شجاعة من نفوسهم يف ما إظهار يف وبالغوا بالواجب القيام يف
بمرتبته األعمال هذه تُلحقهم وأن أوًال، الرضا ابتسامة الدين صالح من ينالوا أن إال ذلك كل وراء من
يف ظهرت التي الشهامة تلك يف كبريًا فضًال الدين لصالح إن نقول: أن املبالغة من وليس البطولة، يف
التقريب وجه عىل الناس هم فالناس رجاله؛ نفوس يف عظيًما أثًرا للقائد فإن العرص؛ ذلك يف املسلمني
أمرهم توىلَّ وإذا بالعجيب، فأتوا عظمته مستوى إىل جميًعا تساموا عظيم أمرهم توىلَّ فإذا وقت، كل يف

وأحقرها. اإلنسان صفات أدنى األمام إىل وبرزت وفشلوا أمرهم ضاع النفس حقري
أن بعد العدو آالت إلحراق وسيلة اخرتاع إىل ل توصَّ الذي الدمشقي الصانع الشاب ذلك فلنذكر
هذا له وأظهر الدين صالح إىل حرض ما إذا حتى أمامها، أنفسهم عن الدفاع يف الحيل املسلمني أْعيَت
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ذلك بعد نقدر ولكنا العظيم، الرجل بها يمتاز التي املبهمة القوة تلك عن هذا (ج)
وإىل نفسه إىل الحياة يف نظرته العظيم مميزات أكرب من فإن إبهاًما؛ أقل كالًما نتكلَّم أن

الناس.
غريه عن منفصًال ًدا معقَّ فيها ما كل فريى سطحية نظرة العالم إىل ينظر الطفل إن
نظره، يف دها تعقُّ فيقل األشياء طبائع فيعرف السطح يخرتق أخذ كرب ما فإذا مفهوم، غري
بسيطة األمور يرى وأن أصوله، إىل يشء كل يُسند أن أمكنه وَخَربَُه العالم عرف إذا حتى
هو كما العالم يأخذ الذي األبله فمنهم الناس وهكذا قبُل. من يراه كان مما أكرب حدٍّ إىل
نظام، غري عىل د معقَّ مركَّب العالم أن إليه فيَُخيَّل بذاتها قائمة وحدة يشء كل ويظن
يراه مما بكثري أبسط العالم يرى فإنه الفهم الذكي حتى نباهة، منه أكثر هو َمْن ويليه
السطحية الحجب يخرتق أن أمكنه العظمة مستوى إىل الرجل بلغ ما فإذا فهًما. األقل
دائًما الرجال عظماء كان ولهذا واألعراض؛ التمويه من املجردة الحقائق إىل يتغلغل وأن
إىل فينظرون الحياة، إىل النظرة وبساطة الخطط وبساطة التفكري ببساطة ممتازين
بعض عن بعضهم ويختلف كثري، يف متشابهون خلق جميًعا أنهم الناس وإىل أنفسهم
كل يف بسيًطا الدين صالح كان وهكذا والوضع. االصطالح بحسب ال طباعهم بحسب
إىل نظرته يف حياته، يف معامالته، يف سلوكه، يف تفكريه يف الحياة، إىل نظرته يف يشء:

الناس. وإىل نفسه
خدمه وأحقر الكبار أمرائه أمام يقف بل اإلسالمية، الدولة سيد بأنه يظهر ال كان
من حظه بمقدار إال واآلخر أحد بني يفرق ال رجال؛ أمام رجًال بصفته السواء عىل
كل من أقوى أنه من — تفكري بغري بطبعه واثًقا كان أو — واثًقا كان ولعله الرجولة،
السلطان. وهيبة امللك أبَّهة مساعدة عىل يرتكز أن إىل حاجة بغري الرجال من دونه َمْن

هللا إىل وتقربًا لواجبه أداءً إال ذلك فعل ما إنه وقال: صادًقا إباءً الشاب أبى الجزاء؛ عليه وعرض رضاه
وصدع املوت إىل فاندفع دونه، الهائلة املسيحية والجموع إليه ناظًرا رآه الذي مملوكه ولنذكر … تعاىل
تقليده إىل فاندفعوا املحاربني نفوس الصالح املثل بذلك وَعَلْت وحده، بنفسه كبريًا صدًعا األعداء صفوف

له. واالنتقام
جميًعا كانوا إذ قوة؛ من الدين لصالح خضوعهم يضمن ما الدولة يف وليس الكبار أمراءه ولنذكر
خرج منهم واحًدا أن ١١٧٦م سنة بعد نسمع فلم حروبه، من شغل يف الدين صالح وكان مستقلني، شبه
يف بنفسه واإلقدام واإليثار التضحية يف عاليًا مثاًال يكون أن عن قرص منهم واحًدا أن نسمع لم بل ال عليه،
أمرها. وجماع الحوادث تلك قطب كان الذي الرجل عظمة عىل لنحكم ثم ذلك كل لنذكر جنوده، مقدمة
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والنفوذ، القوة من ذاك عرصهم يف لهم كان وما الحرية من يعطيهم ما مع أمراؤه وكان
ولكن املادية قوته من خوًفا ال أمره، إذا يعيص أن أحد يجرس وال أمامه يتضاءلون كانوا

القوي. لشخصه منها بد ال طاعة
خاضع هو فإذا يرتكه، ثم الوديعة الكلمة يكلِّمه بل جنوًدا، أمري عىل يحرِّك يكن فلم

اإلحسان. يأرسهم ال ممن كان ولو
ويحكم يتجاوز بل خدمه، أقل وبني بينه كبريًا فرًقا يرى ال كان هذا جانب وإىل
فأدار هو، إليه وصل حتى فتجاوز بحذاء آخر الخدم أحد رمى فقد تكلُّف؛ بغري بطبعه
يزدحم القصص عليه ُعرضت إذا وكان الخادم. ذلك يُْحِرَج ال حتى األخرى للناحية وجهه

يتأثر.9 ال وهو طراحته يطئُون لقد حتى عليه الناس
معه. كان الحق أن مع يتكربَّ ولم القضاء مجلس يف فجلس خصًما قضيٍة يف وُطلب
ذلك، يؤجل أن إليه وطلب بالضجر له فاعتذر ورقٍة عىل منه يُوقع أن مرة مملوك وأراد
فنظر منه، مسافة عىل كانت دواة إىل اململوك فأشار حارضة، غري الدواة إن له: فقال فألحَّ
ع وقَّ ثم ة، بمشقَّ بلغها حتى يده عىل مرتكًزا نحوها ببساطة فمال فوجدها، الدين صالح

شيئًا. ذلك يف يَر ولم شاء بما له
وكان مريًضا. نفسه هو كان ولو مراًرا عنه يسأل أرسل أتباعه أحد مرض إذا وكان
الصغار سيما ال ويضاحكهم ويباسطهم أوالده يجالس أرسته، دائرة يف الوداعة كثري
واألطفال،10 والنساء الشيوخ سيما ال ضعيف كل عىل بالعطف دائًما معروًفا وكان منهم.
بشخصه يغتصبها طبيعية طاعة له الناس طاعة كانت إذا ذلك مثل كان ملن غرابة فال

تكلُّف. بغري بالطبع حبٍّا له وتُبذل القوي،

هو وكان حصونه، ر يدمِّ لكي الساحل إىل ذهب لها الفرنج وأْخذ عكا عن انرصافه بعد أنه ذُِكَر ولقد 9

عند كان وكذلك كتفه، فوق األخشاب فيحمل العمال من كواحد يعمل بنفسه، الحصون تلك ر يدمِّ فيمن
العسكر، به «فيقتدي البعيدة األمكنة من دابته عىل بنفسه الحجارة وينقل يركب القدس حصون بناء

أيام.» عدة قدر يعملون َمْن الواحد اليوم يف العاملني من عنده يجمع فكان
وقعت التي الرضيع قصة هذا عىل الكثرية األمثلة ومن وغريه؛ املسلم بني رحمته يف فرق هناك يكن ولم 10

فيها الدين صالح صدر وضاق املدينة عىل الحصار فيها ضاق التي األخرية األيام يف عكا حصار أثناء يف
كربها. اشتدَّ ولو لتقسو كانت ما نفسه ولكن البالء، من املحصورون يجده مما
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عن أعماله يُخرج ال إحساسه أن ولو دائًما، اإلحساس شديد العظيم والرجل (د)
عاطفة، الناس أشدِّ من كانوا أنهم عىل يدل العظماء ِسرَي يف يَِرد ما وكل وسيطرته، إرادته
يزيد العاطفة؛ شديد الدين صالح كان وقد العواطف. تلك ناصية يملكون كانوا أنهم ولو
ينام، وال يأكل ال حتى ألمٍر اهتمَّ إذا الَوْجد به ويزيد يبكي، حتى صديًقا لقي إذا الفرح به
بها، وما الدنيا عنده فتهون أحيانًا الرسور ويملكه مستمر، عمل يف وقته كل يقيض بل
يشعر أياًما الصيد يف فيقيض الرجولة مالهي وتستهويه ماله، كل فيَهُب األريحية وتهزُّه
الطرب يستثريه ثم الفسيحة، الفالة وديان يف ويرتدَّد املروج بني يرسح أن يف لذة أيِّ بلذة

أمثال: يقول إذ الشاعر لقول فيهتز الجمال إىل الحالل

ه��ت��ف��ا ق��د ال��ص��ب��ح وداع��ي ال��وش��اة م��ن ح��ذٍر ع��ل��ى أه��وى َم��ْن ط��ي��ُف وزارن��ي
ش��غ��ف��ا ب��ي ال��ح��ب س��ت��ر ي��ه��ت��ك وك��اد ف��رًح��ا ب��ه ح��ول��ي َم��ْن أُوق��ظ ف��ك��دت
أس��ف��ا غ��ب��ط��ت��ي ف��اس��ت��ح��ال��ت ال��م��ن��ى نَ��ي��ل ل��ي تُ��خ��يِّ��ل وآم��ال��ي ان��ت��ب��ه��ت ث��م

اآلفاق إىل ينهض أن من مادًة أثقل يكون الوثابة العواطف تهزُّه ال الذي أن فالحقُّ
العالية.

العقل بقوة دائًما العظيم يمتاز هذا جانب إىل ولكن الشخصية، جهة من هذا (ه)
كان وقد العصبية، للقوة الزمة نتيجة إال هي ما والذكاء العقل قوة أن والواقع والذكاء.
ولو األكرب باملعنى عامًلا يكن لم إنه العقل. قوة من اإلنسان بلغه ما أكرب عىل الدين صالح
أنساب سيما وال واألدب الفقه من ويشء الحديث يف االطِّالع من كثري يشء عىل كان أنه
تصنيف من الفقه يف كتابًا قرأ فيما قرأ أنه مثًال فنعرف وِسرَيهم، ووقائعهم العرب
األشياخ بعض مع الفقه أو الحديث من شيئًا الصالة بعد يقرأ الصباح يف وكان الرازي،
نقص؛ من علمه يف ما يسدُّ كان القوي ذكاءه ولكن شداد. بن الدين بهاء القايض مثل
الحافل مجلسه يف به أحاطوا ما إذا حسابًا لعلمه يحسبون عرصه مدريس أكرب كان ولهذا
وإذا فهمه، مقدار عىل تدل ونقده مناقشته وجوه وكانت عرصه. يف العلم أهل بكبار
العقيدة، مسألة يف املتشددين نَّة السُّ أهل من كان أنه بالطبع نقصد فإنَّا بالفهم وصفناه
جماعة قتل أنه عنه ويُْعَرف التشدُّد، يف مغاليًا كان فقد عيبًا ذلك يف املغاالة كانت وإذا
إىل يميل َمْن هناك كان إذا له تشفع العرص روح ولعل إيمانهم. صدق يف يشك كان ممن

ذلك. يف مؤاخذته
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ذكاؤه كان ولهذا العلم؛ برجل يكن ولم وحرب سياسة رجل كان الدين صالح ولكن
حدوثه قبل األمر ع يتوقَّ النظر بعيد كان فقد والحروب؛ الدولة أمور يف يكون ما أظهر
كلهم. أمراؤه عليه أجمع رأي من خريًا الدولة أمور يف رأيه كان ما وكثريًا بوادره، أول من
قدرة له وكانت والضعف، الخلل مواضع عىل دائًما يده يضع بالده أمور إصالح يف وكان
الخطط ويرسم الحرب يدبِّر واحد وقت يف فكان األمور؛ بتفاصيل القيام عىل عظيمة
يف إرادته ويُْمِيل الداخيل اإلصالح خطط يرسم دولته يف التي املختلفة األقاليم إىل ويرسل
بالده يف القضاء يف يجري ما كل مراقبة عىل وذاك هذا أثناء يف ويقوم املحلية، اإلدارة
أن يظن جندي كل كان لقد حتى الكبري، جيشه يف األمور من يجري وما القضاة، يد عىل
ما يعرف أنه اعتقادهم من ناشئة جنوده حماسة وكانت عليه، واقعة الدين صالح عني

والعقاب. الجزاء يف طريقته عىل اإلساءة ويعاقب اإلحسان ويجازي يعملون
العظماء؛ من غريه يف توجد أن قلَّ بميزٍة هذا كل فوق يمتاز الدين صالح أن عىل (و)
بهذه العالم يف وأحدثوا العقل، وقوة الشخصية قوة جمعوا ممن كثريين التاريخ ذكر فقد
عظيًما الوقت نفس يف كان َمْن العظماء هؤالء من نجد أن قلَّ ولكن كربى، آثاًرا امليزات
د تردُّ عدم من وإما قسوة، من إما ُخلقه: يف سقطات لهم كانت منهم كثريًا إن بل يًسا. وقدِّ
من كثريين إن بل الفاضلة. األخالق لحدود تجاوٍز من وإما غاياتهم، لبلوغ الوسائل أمام
يف هم الذين للدهماء ُوِضَعت قيود أنها ويظنون قدرهم، دون الفضائل يرون العظماء
الكريم الخلق جمعوا الذين القالئل من كان الدين صالح ولكن مستواهم، دون مستًوى

املسيطرة. والشخصية القوي والعقل
ما إذا حتى صباه، يف الخطأ بعض مخطئًا كان ولكنه حياته، أول منذ متدينًا فكان
ل يتدخَّ لم عقيدته ولكن هللا. حرمه عما وتاب اللهو ترك رجولته أول يف العمل ميدان دخل
عىل قائمة أبنائه عقيدة تكون أن عىل حريًصا وكان حياته، أوقات من وقت يف خلل إليها

الدين. قواعد أول بنفسه يعلِّمهم فكان صخرة،
ولم كثرية، فوقها نوافل ويصيلِّ عليها مواظبًا فكان الصالة من الدين فروض وأما
وكان األخرية. الثالثة األيام يف ذهنه وتغيَّب املوت مرض عليه اشتدَّ عندما إال الصالة يرتك
وكثرة لكرمه املال؛ كثري حياته من وقت يف يكن لم أنه ولو القليل ماله عن الزكاة يؤدي
من أكثر خزائنه يف وفاته عند يرتك لم أنه من ذلك عىل أدل وليس الخري؛ وجوه يف نفقته
قرية وال بستانًا وال عقاًرا وال ملًكا يخلِّف ولم ذهبًا، واحًدا وجرًما درهًما وأربعني سبعة

مزرعة. وال
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وكان املرض، وأيام الحرب ميدان يف سيما وال عليه؛ يشتد كان فقد الصوم وأما
من انتهى أن بعد يقضيها أن وحاول فوائت، عليه ر يتأخَّ كان فلهذا الجسم؛ ضعيف

بعضها. وعليه مات ولكنه حروبه
فرغ أن بعد األجل يُمهله لم إذ إليه؛ شوقه وشدة عليه عزمه مع الحج يستطع ولم
من خال الذي الوحيد العام يف أنه نعرف أن العجيب ومن الفريضة. تلك ليتمَّ الجهاد من

بأمثاله». يليق عما اليد «لخلوِّ الحج يستطع لم حياته آخر يف الجهاد
الثقة كثري وكان والحديث، القرآن لسماع شديًدا اهتزاًزا يهتز النفس رقيق وكان
إىل يدفعه كان نفسه ثبات أن الحقيقة ولكن خرافة، البعض يعدُّها قد درجة إىل باهلل
يف ذلك بعد الحيلة وأن وسعه، يف ما بذل قد بأنه واثًقا القضاء به يجري ما إىل االطمئنان

يده. يف ليست القضاء ترصيف
مما خلقه كان فقد الفذ؛ الرجل ذلك به اتصف ما كل ليس وحده التدين ولكن
الوسيلة؛ تُربِّر الغاية يرى ال فكان املتدينني. نفوس إىل فيقربه الدين عن الناس أبعد يزين
تأباها سبيل سلوك إىل لقصده — إيمانه وشدة حماسته مع — جهاده يف ينزل لم ولهذا
وكان الوفاء، قصده يكون حتى يَِعْد ولم بها وىفَّ إال كلمة يقل ولم مرة يغدر فلم املكارم؛
فلم رشيًفا، ُمنازًال يكون أن إال أعدائه مع يأبى فكان وعدوِّه، صديقه بني يسوِّي هذا يف
يف انترص وقد الخفاء، يف دنيء سعي وال لعهد نقض عنه يُْعَرف ولم هنة، عليه تُْحَفظ
أو انتقام إىل به فيدفع رأسه يُِدْر ولم ذلك يُبطره فلم عظيًما، نًرصا القدس وفتح ِحطِّني
غري من كان ولو باإلنسان ورحمته بالوعد وبرُّه الضعيف عىل شفقته تجلَّت بل قسوة،

أعدائه. أشد من كان لو بل ودينه، جنسه
قال: إذ البنه وصيته من ذلك ويتجىلَّ انتقام، حب وال حقد نفسه يف يكن ولم
الرعية قلوب بحفظ وأوصيك ينام، ال الدم فإن فيها؛ والدخول الدماء من «وأحذِّرك
بينك ما واحذر أحد، عىل يُبِْقي ال املوت فإن أحد؛ عىل تحقد وال … أحوالهم يف والنظر
فإنه إليه بالتوبة يغفره فإنه هللا وبني بينك ما وأما برضاهم. إال يُْغَفر ال فإنه الناس وبني
ال الكرك صاحب الغادر ألرناط فقتلُه والرشف، للمكارم غضب إذا غضبه وكان كريم.»
ذلك كل يف كان إذ عليه؛ غباًرا مؤرخ يجد ال املرصي الوزير بشاور وإيقاعه أحد يذمه
ونفسه، أهله عىل كان ولو عليها قيد ال عدالة عادًال وكان والعهد. والرجولة للرشف غاضبًا
عليهم يحكم القانون أن عىل دليل قام إذا نفسه ومن وأبنائه إخوته أبناء من يأخذ فكان
فكان الحق. عىل كان أنه عىل يدل القضاء أمام مواقفه من يُذَْكر ما كل أن عىل عليه. أو
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كرمه به يسمح ما فوهبه الخصم ذلك عىل تكرَّم خصمه طلبه مما القانون أمام تربَّأ إذا
به. قامت لحاجة إال إليه اندفع ما إىل اندفع ما الخصم ذلك أن منه علًما

يرتك ولم واإلحسان، الخري سبيل يف يده يف مما وأكثر يده يف ما ينفق كريًما وكان
التي العظيمة الدولة صاحب وهو ذلك السبب، لهذا ملك أو فضة أو ذهب من مرياثًا
قائًال: املال يذكر أحيانًا فكان وإيوانًا، أهراًما لهما وجعلت ذهبًا، وكرسى فرعون ألبست
بذلك يريد كان ولعله الرتاب.» إىل ينظر كما املال إىل ينظر َمْن الناس يف يكون أن «يمكن

نفسه.
طاهًرا مجلسه وكان الفكاهة. طيب املعاملة لطيف الِعرشة َحسن ذلك بعد وكان
أحًدا يشتم ولم خريًا. إال يسمع أن يحب ال كان إذ خري؛ إال يديه بني يُذَْكر ال الرجس من
التأنيب؛ موجب اشتدَّ ولو لطيفة مراجعة إال خدمه من أحد تأنيب يف صوته يعُل ولم
ماءً فطلب حارٍّا املاء فوجد الحمام أُْدِخَل أنه وذلك مرضه: أيام حدث ما ذلك من ومثٌل
له فتألَّم يشء منه فناله األرض عىل يشء املاء من فسقط يخدمه، الذي فأحرضه بارًدا
فوقع األرض عىل الطاسة سقطت قاَربه فلما ، فأُْحِرضَ أيًضا البارد املاء طلب ثم لضعفه،
فعرِّفني.» قتيل تريد كنت «إن للغالم: قال أن عىل يزد فلم يهلك، فكاد عليه جميعه املاء

عنه. سكت ثم
رءوسهم، عىل ويمسح يقبِّلهم بأن أبناءه يودِّع محبوبًا، هادئًا الداخلية حياته يف وكان
بيته داخل يف ويعيش الصغار أبناءه يداعب وكان الصيد، يف وإخوته أوالده يصحب وكان
من حرض َمْن مع فيأكل وأمثاله، بلبن كأرز بسيًطا أكًال أحيانًا يطلب وكان متكلِّف، غري

الناس. أوساط من عامل أي يفعل كما وأوالده اء األخصَّ رجاله
عليه أرشق نوٍر من بوفاته العالم خال وقد حياته، يف الدين صالح كان هذا مثل عىل

هًدى. ومنار أسوًة فيه لعل عنه نردِّده ذكًرا إال حينًا
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