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(365 -345يـ4414 -4441 /م)

د .غساى حممود وشاح

(*)

أ .حممد إلياس أبو مصطفى

(**)

امللخص باللغة العزبية
واهذ العالكاث بحن ألاًىبُحن وهىس الذًً مدمىد كىٍت ومخِىت ،وكاةمت على الشلت
اإلاخبادلت بِىمها ،ووان أظذ الذًً ؼحروىٍ (عم ـالح الذًً ألاًىبي) الزساع ألاًمً لىىس
الذًً صهيي ،وكاد زالزت خمالث ئلى مفش ،ووان ـالح الذًً مشافلا لعمه أظذ الذًً في
ً
خمالجه ،وبعذ الخملت الشالشت أـبذ ؼحروىٍ وصٍشا للعالذ الفاومي في مفش ،لىىه وان
ً
مىالُا لىىس الذًً صهيي ،وبعذ وفاة ؼحروىٍ جىلى ابً أخُه ـالح الذًً الىصاسة في مفش.
ً
بعذ وفاة أظذ الذًً ؼحروىٍ أـبذ ـالح الذًً وصٍشا على مفش ،وأكشٍ العالذ
في مفش وأكشٍ هىس الذًً مدمىد ،لىً َىان وان اخخالف في الشأي وبعن ظىء الخفاَم
وكع بحن هىس الذًً وـالح الذًً ،وَزا واسد بحن اللادة ،لىً الدىش الزي وان ًدًُ
بعالكت هىس الذًً مع ـالح الذًً وحىد بىاهت ملشبت مً ـالح الذًً جشحر الفخىت بحن
ـالح الذًً وأظذ الذًً ،لىنها فؽلذ في جدلُم أَذافها ،ووان لخىمت هجم الذًً
أًىب (والذ ـالح الذًً) دوس هبحر في ئًلاف الفخىت كبل وكىعها.

(*) سةِغ كعم الخاسٍخ وآلازاس في الجامعت ؤلاظالمُت بغضة
(**) باخث في الخاسٍخ ؤلاظالمي
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املقدمة

الخمذ هلل سب العاإلاحن ،والفالة والعالم على ظُذها مدمذ خاجم الىبُحن وعلى آله
وصخبت أحمعحن ،أما بعذ:
ً
ً
جخمحز العالكت الصدفُت بحن اللادة باالجفاق خُىا والاخخالف خُىا آخش ،وئرا واهذ
العالكت بحن كاةذًً ظُاظُحن ععىشٍحن أو ظُاظُحن بالؽذ والجزب ،فاالخخالف واسد
بحن اللادة لِغ بحن أصخاب الشجبت الىاخذة أو اإلاعخىي الععىشي أو العُاس ي الىاخذ،
بل ًيىن الاخخالف واسد بحن العلىان وهاةبه على والًت ما ،والاخخالف وان في الشأي
ً
واإلاؽىسة بحن الصخابت ،ولِغ عُبا أن ًخخلف كاةذًً أو صعُمحن ـالخحن في الشأي،
فهزا ال ًىلق مً كذسَما ومياهتهما بحن ألامت ،فاإلاهم أن ًيىن سأيهما واخخالفهما في
الخىافغ على كمُت ألامت.
واهذ العالكت بحن البِذ ألاًىبي والبِذ الضهيي عالكت مخِىت وكىٍت ،وكاةمت على
الشلت واإلادبت ،فيان الضهىُىن ًشلىن بأبىاء ؼاري الىشدي أي هجم الذًً أًىب وؼحروىٍ
وأبىاؤَما ،أما العالكت بحن هىس الذًً صهيي وـالح الذًً ألاًىبي واهذ عالكت ملً مع
هاةب ،فيان هىس الذًً صهيي الضعُم الزي ٌؽعش بالدىش الزي وان ًدان باألمت ،مشل
الدىش الفلُبي ،والدىش الفاومي في مفش ،ووان له أساء معُىت لفالح ألامت ،فاجفم
اللاةذًً هىس الذًً صهيي وـالح الذًً ألاًىبي على أؼُاء بعُىت مشل الدالف الزي وكع
بُنهما خىٌ ؤلاظشاع في ئنهاء الذولت الفاومُت ،فيان هىس الذًً صهيي ًشي لشوسة ؤلاظشاع
في ئًلاف الدىبت للفاومُحن ،وجدىٍلها للعباظُحن وأما ـالح الذًً فلذ وان ًشي الخمهل
في َزا ألامش ،ووان الدالف عىذما خاـش هىس الذًً كلعتي الىشن والؽىبً فياهذ مً
الىلاه التي اخخلف عليها الشحل ،ومهما وـل الدالف بُنهما فلي واهذ الشلت مىحىدة
سغم وحىد أوشاف جداوٌ صسع الفخىت بحن الشحلحن ،لىً ئسادة هللا ظبداهه وحعالى واهذ
مىحىدة لخىكف الفتن بحن الشحلحن العظُمحن.
أهم أسباب اختيار مىضىع الدراسة:
 .1ئبشاص العالكت بحن العُاظُت بحن هىس الذًً صهيي وـالح الذًً.
 .2كلت الذساظاث التي جخعلم بالعالكاث العُاظُت بحن اإلالىن وهىابهم.
 .3هذسة الذساظاث ألاوادًمُت التي جىاوٌ التي جىاولذ َزا اإلاىلىع على الشغم مً
أَمُخه الىبحرة.
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أهمية الدراسة:

 .1جدزس الخيام اإلاعلمحن مً الىكىع في الدالفاث والفتن.
 .2جىضح دوس ألاًىبُحن في حعضٍض كىة الذولت الضهىُت.
 .3ئبشاص الخىافغ بعً هىس الذًً صهيي وـالح الذًً ألاًىبي في ئهلار ألامت
ؤلاظالمُت.
 .4بُان دوس هىس الذًً صهيي في حعضٍض مياهت ألاًىبُحن خاـت ـالح الذًً ألاًىبي.
 .5اظخيخاج الذسوط والعبر مً العالكت الصدفُت والعُاظُت بحن هىس الذًً صهيي
ـالح الذًً ألاًىبي.
خدود الدراسة:
ا
أول :الحد املكاوي:
جشهض الذساظت على مفش وبالد الؽام ،في عهذ الذولت الضهىُت.
ثاهيا :الحد الشماوي:
جشهض الذساظت على الذولت الضهىُت في عهذ هىس الذًً صهيي (َ569 -543ـ-1148/
1174م).
مىهج الدراسة:
اجبع الباخث اإلاىهج الخاسٍخي الىـفي الخدلُلي.
معىقات الدراسة:
مً العلباث كلت اإلاعلىماث الداـت عً العالكت بحن هىس الذًً مدمىد وبحن ـالح
الذًً ألاًىبي ،وكذ حغلب الباخث على َزٍ اإلاؽيلت بالشحىع ئلى الخفاـُل وبحن ظىىس
اإلافادس الخاسٍخُت ،للخفىٌ على معلىمت كفحرة.

ا
أول :التعزيف بىىر الدين سهكي وصالح الدين ألايىبي
 -1هىر الدين سهكي:
ئن الاخخالف في الشأي ال ًفعذ للىد كمُت ،ووان هشحر مً الصخابت ًخخلفىن في
الشأي واإلاؽىسة ،هما أن الفلهاء والعلماء اخخلفىا في الخفعحر ،واخخلف هشحر مً اللادة
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الععىشٍحن في الدىيَ ،زا الاخخالف ؤلاًجابي اإلاىحىد بحن العظماء وان لِغ بغشك
الخعذ والخىافغ للخفىٌ على العلىت والتركُت ،بل لدذمت الذًً ؤلاظالمي واإلاعلمحن،
وَىزا واهذ العالكت بحن هىس الذًً صهيي وهاةبه على مفش ـالح الذًً ألاًىبي فيان
الاجفاق ًيبع مً والء الىاةب ـالح الذًً للاةذٍ هىس الذًً ،ووان اخخالف ول منهما كاةم
على أن ول مً اللاةذًً ًشي سأًه َى الفىاب ،وأخُاها وان الاخخالف ًيىن مً وحىد
فئت جداوٌ صسع الفخىت بحن الشحلحن العظُمحن ،لىً ئسادة هللا ظبداهه وحعالى واهذ
مىحىدة إلفؽاٌ ؤلاًلاع بحن الشحلحن العظُمحن هىس الذًً وـالح الذًً.
مدمىد بً صهيي بً آق ظىلش أبى اللاظم بً أبي ظعُذ كعُم الذولت التروي اإلالً
العادٌ هىس الذًً وهاـش أمحر اإلاإمىحن ،وان حذٍ آق ظىلش كذ والٍ العلىان أبى الفخذ
ملً ؼاٍ بً ألب اسظالن على خلب وغحرَا مً بالد الؽام ،ووؽأ أبىٍ كعُم الذولت صهيي
بعذ حذٍ آق ظىلش في العشاق ،وهذبه العلىان مدمىد بً مدمذ ابً ملً ؼاٍ بً ألب
أسظالن بشأي الدلُفت العباس ي اإلاعترؼذ باهلل لىالًت اإلاىـل والبالد الؽامُت بعذ ملخل
آكعىلش البرظلي ومىث ابىه مععىد ،فظهشث مهاساجه الذبلىماظُت والععىشٍت
والعُاظُت ،وسفع ساًت الجهاد لذ ألاعذاء(.)1
وان والذٍ كعُم الذولت عماد الذًً صهيي كذ خاـش دمؽم مشجحن فلم ًخِعش له
فخدها ،لىىه هجح في جدشٍش الشَا واإلاعشة وهفش واب وغحرَا مً الخفىن الؽامُت مً
أًذي الفلُبُحن فلما اهلض ى أحله ،هلل في جابىث ئلى كلعت حعبر عام 1147=ٌ541مـ،
كام ابىه هىس الذًً مدمىد مياهه ،ومىلذ هىس الذًً مدمىد في  17ؼىاٌ ظىت َ511ـ =
 13هىفمبر ظىت 1117م ووان هىس الذًً مدمىد ًلف ئلى حاهب والذٍ ًذافع عً ساًت
ً
ؤلاظالم ،واظخمش بعذ جىلُه الخىم واجخز مً خلب مشهضا له ،وإلاا اظخدب له الخىم ؼشع
في كخاٌ الفلُبُحن ،وخشس العذًذ مً الؽامُت مً الفلُبُحن ،وعمل هىس الذًً على
ً
ً
حعضٍض كذساجه الخشبُت جذسٍجُا ،جمهُذا لخىهحر بالد الؽام مً الفلُبحن ،هما أهه بذأ
ًىخذ الجبهت الذاخلُت ؤلاظالمُت ،وبزٌ هفعه وماله في ظبُل هللا(.)2
وان هىس الذًً ًلشب الفلهاء والعلماء ،وَعخمع للمخظلمحن ،وٍىفف اإلاظلىمحن،
ً
خشـا على ئكامت العذٌ ،ووان هىس الذًً مدمىد ًلذم الفذكاث لألًخام والفلشاء،
وٍلف بجاهب اإلاشض ى واإلاجاهحن ،وخفق لهم ألاوباء ،هما أهه كذم سعاًت خاـت
للمعاكحن خاـت العمُان ،واَخم هىس الذًً بالعمشان واإلاعاحذ واإلاذاسط ،واَخم
بالخشمحن في مىت واإلاذًىت ،وأوؽأ هىس الذًً الشبي والداهلاواث والبُماسظخاهاث
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والداهاث ،وؼُذ الىشق والجعىس ،ئرن وان هىس الذًً مدمىد بً صهيي سحل دولت
خلُلي ،فيان مجاَذ وعالم وكاض ي(.)3
 -2صالح الدين ألايىبي:
َى ـالح الذًً بً أًىب بً ؼاري بً مشوان َى مً أـىٌ هشدًت ،وولذ في مذًىت
جىشٍذ العشاكُت في ظىت 1138=ٌ532م ،أـبذ له مياهت هبحرة بحن اإلاعلمحن بعذ ؼهشجه،
ً
جشعشع ـالح الذًً في البِذ الضهيي ،وان مشافلا لعمه أظذ الذًً ؼحروىٍ في زالزت
خمالث ئلى مفش بأمش مً هىس الذًً مدمىد صهيي ،وبعذ وفاة هىس الذًً جىخذث الجبهت
ؤلاظالمُت وأـبذ ـالح الذًً ًدىم بالد الؽام ومفش والُمً ومىاوم الفشاث ،وأهجب
ً
ً
 17ولذا ،وبيخا واخذة ،وأوان أهبرَم ألافمل هىس الذًً علي ،جىفي ـالح الذًً ولم ًترن
()4
ً
في خضاهخه ظىي  47دسَما عام . 1193=ٌ589

ا
ثاهيا :قدوم ألايىبيين إلى الشهكيين
وان هجم الذًً أًىب وأخُه ؼشٍيىٍ( )5ابىا ؼاري ،مً بلذة بلىدًً مً
أرسبُجان( ،)6وأـلها مً ألاهشاد الشوادًت( ،)7وَم أؼشف ألاهشاد فلذما العشاق وخذما
ً
مجاَذ الذًً بهشوص ،فشأي مً هجم الذًً علال وافشا وخعً ظحرة ووان هجم الذًً
أًىب أهبر مً أخُه ؼحروىٍ فجعله معخدفظا لللعت جىشٍذ ،فعاس ئليها ومعه أخىٍ
ؼحروىٍ فلما انهضم أجابً الؽهُذ صهيي بً آكعىلش بالعشاق مً كشاحا العاقي ،ظىت
1132=ٌ526م وـل منهضما ئلى جىشٍذ فخذمه هجم الذًً أًىب ،وأكام له العفً فعبر
دحلت َىان وجبعه أصخابه فأخعً أًىب ئليهم ،زم كام ؼحروىٍ بلخل سحل مً جىشٍذ
إلاؽلىت هبحرة وكعذ بُنهما ،فأخشحهما بهشوص( )8مً الللعت فعاسا ئلى الؽهُذ صهيي
فأخعً ئليهما ،وعشف كذساتهم وخعً ئداستهم وأكىعهما أكىاعا ئكىاعاث مخمحزة فلما
ً
ملً كلعت بعلبً حعل أًىب أمُىا عليها ،فلما كخل الؽهُذ خفش ععىش دمؽم بعلبً
وَى بها فماق علُه ألامش ووان ظُف الذًً غاصي بً صهيي مؽغىال عىه باـالح البالد
فالىش ئلى حعلُمها ئليهم فعلمها على أكىاع رهشٍ فأحُب ئلى رلً ،وـاس مً أهبر
ألامشاء بذمؽم واجفل أخُه أظذ الذًً ؼحروىٍ بىىس الذًً مدمىد بعذ كخل صهيي ووان
ٌعمل في حِؽه أًام والذٍ فلشبه هىس الذًً وكذمه وسأي مىه شجاعت هادسة فألاف له
ً
خمق والشخبت وغحرَما وحعله كاةذ حِؽه فلما أساد هىس الذًً ملً دمؽم حعله أمحرا
على الجىذ فشاظل أظذ الذًً ؼحروىٍ أخُه هجم الذًً أًىب اإلاىحىد في دمؽم ،وولب
مىه اإلاعاعذة على فخدها ،ولبى هجم الذًً ولب أخُه أظذ الذًً ؼحروىٍ ،وظهل له
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مهم الاظدُالء على دمؽم ،وبعذ َزٍ العملُت أـبذ أظذ الذًً أعظم أمشاء الذولت
الضهىُت في عهذ هىس الذًً(.)9

ا
ثالثا :مزافقة صالح الدين ألسد الدين الحملة الثاهية

عىذما اهخهى أظذ الذًً ؼحروىٍ مً الخملت الععىشٍت ألاولى ئلى مفش وكخاٌ
الفلُبُحن ،عاد الفلُبُحن للهجىم مشة أخشي على مفش ،فاظدىجذ الىصٍش الفاومي ؼاوس
بىىس الذًً صهيي ،ووان هىس الذًً ًلبي ولب الجهاد والىجذة بعشعت بذون ملابل ،لىً
أظذ الذًً ؼحروىٍ اكترح على هىس الذًً مدمىد اظخغالٌ ولم مفش إلهماٌ جىخُذ
الجبهت الذاخلُت ؤلاظالمُت؛ وجدشٍش باقي اإلاذن الؽامُت مً الفلُبُحن وعلى سأظها بِذ
اإلالذط ،ووان أظذ الذًً ًلح بؽذة على اإلالً هىس الذًً مدمىد ،وبعذما اكخىع هىس
الذًً صهيي بىالم أظذ الذًً ،وافم على ولبه وأسظله ئلى مفش في سبُع ألاوٌ ظىت َ562ـ
= ًىاًش 1167م ،ووان أظذ الذًً ؼحروىٍ كذ اـىدب ابً أخُه ـالح الذًً ًىظف بً
ً
ً
أًىب ،وعىذما وـل أظذ الذًً ئلى مفش أكام بها هُفا وخمعحن وٍىما ،وأظدىجذ ؼاوس
بالفشهج ،وأومعهم في مفش ،ججهض ؼاوس بجؾ هشُف مع الفلُبُحن للخاٌ أظذ الذًً،
ً
ووان أظذ الذًً مترددا ،لىً جلذم أخذ أمشاء هىس البذًً ًلاٌ له ؼشف الذًً بشغؾ
ً
ً
ـاخب كلعت الؽلُف ،ووان بىال شجاعا ،فلاٌ مً ًخاف اللخل وألاظش فال ًخذم
اإلالىن ،بل ًيىن في بِخه مع امشأجه ،وهللا لئن عذها ئلى هىس الذًً مً غحر غلبه وبالء وعزس
فُه لُأخزن أمىالىا وما معىا مً ؤلاكىاع والجامىُت (الشواجب) ولُعىدن علُىا ما ًجمع
ما أخىاٍ مىه ومً ًىم خذمىاٍ ئلى ًىمىا َزا« ،وكاٌ أًما« :جأخزون أمىاٌ اإلاعلمحن
وجفشون عً عذوَم وحعلمىن مشل مفش ئلى الىفاس» ،فلاٌ أظذ الذًًَ« :زا الشأي وبه
أعمل» ،وَىا بشص مىكف ـالح الذًً وأًذ هالم ألامحر ؼشف الذًً بشغؾ ،وؼذد هىس
الذًً على لشوسة كخاٌ الفلُبُحن وعمالئهم(.)10
أظخعذ الجِؽان لللخاٌ وكذ ولع أظذ الذًً ألازلاٌ والفشظان اإلاهشة في الللب،
ً
وألاَم ولع ابً أخُه ـالح الذًً ًىظف كاةذا على الللب ،وأهخفش حِؾ هىس الذًً
ببعالت أظذ الذًً ؼحروىٍ وابً أخُه ـالح الذًً ألاًىبي ،زم جىحه أظذ الذًً على
ؤلاظىىذسٍت ولمها ،وولع ـالح الذًً سةِعُا على كلعتها ،ولىً الفلُبُحن وحِؾ
ؼاوس عادوا لللاَشة وظُىشوا عليها ،زم جىحهىا ئلى ؤلاظىىذسٍت وفيها ـالح الذًً،
ً
ً
وخاـشوَا خفاسا ؼذًذا مً البر والبدش ،وَىا بذأث خبرة ـالح الذًً جىدعب مً
َزا الخفاس ،وبذأ همىج اللاةذ الخلُلي ،فلذ اهدعب خبرة هبحرة بالشغم مً اإلاعاهاة
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الؽذًذة أزىاء الخفاس علُه ،وكام أظذ الذًً ؼحروىٍ باجخار خىت كىٍت ومفاحأة
ً
للفلُبُحن ،فلذ جىحه باللشب مً اللاَشة مخظاَشا بدفاسَا ،فألىش الفلُبُحن لفً
الخفاس عً ؤلاظىىذسٍت ،وداسث مفاولاث بحن أظذ الذًً وؼاوس ،وعشك ؼاوس على
أظذ الذًً خمعحن ألف دًىاس ،بؽشه مىع الفلُبُحن مً ؤلاكامت في مفش ،فىافم
ؼاوس ،وجم الفلح وعاد ؼحروىٍ ئلى دمؽم في ري اللعذة عام1167 /ٌ562م ئلى كاةذٍ
ً
هىس الذًً صهيي مظفشا(.)11

ا
رابعا :مزافقة صالح الدين ألايىبي لعمه شيركىه للذهاب إلى مصز

بعذ جىخُذ هىس الذًً صهيي للجبهت الذاخلُت الؽمالُت ،بعذ لم دمؽم ،وفؽل
الخملت الفلُبُت الشاهُت ظىت 1148 ٌ543م ،بذأ ي خؽذ وافت اإلاىاسد البؽشٍت
والاكخفادًت والشلافُت ،لخعضٍض كىة الجبهت الؽمالُت ،وبعذ أن ؼعش الفلُبُحن بلىة
الجبهت الؽمالُت جىحهىا هدى مفش؛ بعبب لعف الذولت الفاومُت ،التي واهذ بمشابت
ً
«الشحل اإلاشٍن» ووان هىس الذًً معخعذا للخاٌ الفلُبُحن في أي ميان ،ووان الفلُبُحن
ًفىشون في الاظدُالء بعشعت على مفش؛ بعبب الجزاع بحن ؼاوس ولشغام على الخىم،
وفي هفغ الىكذ وان هىس الذًً ًشي أن الذولت الفاومُت اهتهذ ووان الخىحه العني في
الؽام والعشاق ًشي في هىس الذًً صهيي اإلاخلق مً َزٍ الذولت وئعادة مفش للخالىت
العيُت العباظُت(.)12
عىذما اظخعذ أظذ الذًً ؼحروىٍ للخىحه ئلى مفش ألاف هىس الذًً صهيي معهم
مجمىعه مً هباس ألامشاء ختى ٌعاعذوٍ منهم ابً أخُه ـالح الذًً ًىظف بً أًىب،
ً
لىً ـالح الذًً وان واسَا للدشوج مع عمه أظذ الذًً ئلى مفش ،وكذ ولب مىه أظذ
ُ
الذًً أن ًخجهض للدشوج فلاٌ له ـالح الذًً« :وهللا لى أعىُذ ُملً مفش ما ظشث ئليها
فللذ كاظِذ باإلظىىذسٍت وغحرَا ما ال أوعاٍ أبذا» ،وعىذما وحذ أظذ الذًً سفن ابً
أخُه ـالح الذًً الخام للدشوج ئلى مفش ،ولب مً هىس الذًً أن ًمغي علُه وكاٌ:
«ال بذ مً معحرٍ معي فخأمش» ،وعىذما ججهض أظذ الذًً لبذاًت اإلاعحر جىحه هىس الذًً
ئلى ـالح الذًً وكاٌ له« :ال بذ مً معحرن مع عمً» فلبل باألمش وأواع ظُذٍ هىس
الذًً ،لىً كلبه وان واسَا للدشوج(.)13
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ا
خامسا :وسارة أسد الدين شيركىه على مصز

ُ
بعذ ملخل ؼاوس ،جم جىهُل أظذ الذًً ؼحروىٍ بالىصاسة في مفش ،وللب باإلالً
اإلاىفىس أمحر الجُىػ ،وجىحه ئلى داس الىصاسة التي وان بها ؼاوس( ،)14وأخىم أظذ الذًً
ظُىشجه على البالد وأكىع ععاهشٍ الؽامُحن إلافش ،وكام بخىهُل ابً أخُه ـالح الذًً
ًىظف بً أًىب ئلى مباؼشة هشحر مً ألامىس ،وأـبذ لفالح الذًً ولمخه على الجىذ
والىاط في مفش ،وأهدعب خبرة ظُاظُت وععىشٍت عالُت مً مشافلت عمه أظذ
الذًً(.)15

ا
سادسا :وفاة أسد الدين شيركىه ،وثىلي صالح الدين ألايىبي مكاهه

جىفي أظذ الذًً ؼحروىٍ فجأة بعذ أن ئـابخه بمشك ؼذًذ في ًىم العبذ الشاوي
والعؽشًٍ مً ُحمادي آلاخشة عام َ564ـ1172 ،م ،وواهذ وصاسجه ؼهشًٍ وخمعت أًام،
وفىك في الىصاسة ابً أخُه ـالح الذًً بعذٍ ،واظخلشث كىاعذ الخىم واظخدبذ
ألاخىاٌ في مفش على أخعً هظام ،وكذ أظخخذم ـالح الذًً ظُاظت حذًذة؛
الظخلىاب الجِؾ لففه ،فلام بخىصَع ألامىاٌ على ألامشاء والجىذ ،فملً والئهم،
ً
وأـبذ ـاخب هفىر كىي في مفش ،وأـبذ ً
حاد ومجتهذا في ول ش يء ،واَخم ـالح
الذًً بالفله والخفىف واإلازَب العني ،ووان الزي دفع الدلُفت (الفاومي) العالذ
على جشبُذ ـالح الذًً ميان عمه في ظل الخىافغ على مىفب الىصاسةَ ،ى اعخلاد
العالذ أن ـالح الذًً لعُف ولِغ له أهفاس ،لىً ـالح الذًً بعذ جىلُه الىصاسة
كىي ؼىهخه وأؼتري والء ألامشاء باإلااٌ والاكىاعاث(.)16

ا
سابعا :دور صالح الدين يي امتداد الحكم الشهكي ملصز

ؼشع ـالح الذًً في جىظُم أمىس مفش العُاظُت والععىشٍت والاكخفادًت
والاحخماعُت والشلافُت ،وأخعً ئلى الفلشاء ،وكذ هعب ـالح الذًً والء ألامشاء الىىسٍت
(أجباع لىىس الذًً صهيي) ،وأمشاء مفش الفاومُحن ،ووفش لهم ما ًدخاحىهه مً ألامىاٌ ،مما
حعلهم ًبخعذون عً مىافعخه في والًت مفش( ،)17ووان لفالح الذًً مىَبت دبلىماظُت
هادسة ،لم جىً عً أخذ غحرة مً أمشاء اإلاعلمحن ،ومً أبشص ألاعماٌ التي جىفم بها كُامه
بالخخلق مً العىاـش الضهجُت العاملت في حِؾ الفاومُحن؛ لعذم اومئىاهه ئلى والئها،
ً
ووان مذسوا للدىش الفلُبي في بالد الؽام(.)18
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ا
ثامىا :العالقة الزسمية بين هىر الدين سهكي وصالح الدين ألايىبي
وان ـالح الذًً مىز جىلُه الىصاسة بعذ وفاة عمه أظذ الذًً ؼحروىٍ ًذًً بالىالء
الخام للملً العادٌ هىس الذًً ،وٍخىب له في مفش وٍخىب للعالذ معه ،وواهذ
ظُاظت ـالح الذًً خىُمت في مفش وكذ أخبه الىاط في مفش ،ووان هىس الذًً ًلذس
حهىد ـالح الذًً وظُاظخه الاـالخُت في مفش ،ووان هىس الذًً ًخاوب ـالح الذًً
ً
ظفهعالس ،هما وان ًخاوب عمه أظذ
في سظاةله وَعظم ؼأهه ووان ًياجبه باألمحر ألا ِ
الذًً ،وجذسحذ ألامىس ئلى أن أـبذ والء الىاط لفالح الذًً أهثر مً العالذ الفاومي،
وأـبذ ـالح الذًً َى الخاهم الفعلي إلافش(.)19
ً
ًمىً اللىٌ أن هىس الذًً صهيي وان سالُا عً ـالح الذًً بؽيل هبحر ،ووان ًشم
به لزلً ولب مىه الدشوج معه عمه في الخملت الشالشت ئلى مفش ،ووان مىافلت ـالح
الذًً على اإلاؽاسهت بعذ ولب هىس الذًً ًذٌ على الىاعت الخامت لفالح الذًً لىلي أمشٍ
هىس الذًً سغم أهه سفن ولب عمه وأظخارٍ أظذ الذًً.
أسظل ـالح الذًً ئلى اإلالً العادٌ هىس الذًً وولب مىه أن ًشظل ئلُه ئخىجه،
فلم ًجبه ئلى رلً وكاٌ« :أخاف أن ًخالف أخذ منهم علًُ فخفعذ البالد» ،وبالتزامً
مع َزٍ الشظالت وان الفلُبُحن ٌعخعذون للهجىم على مفش ،فأسظل هىس الذًً الجِؾ؛
لخعضٍض اللذساث الععىشٍت عىذ ـالح الذًً ،هما أهه أسظل معهم أخذ أخىة ـالح الذًً
وَى ؼمغ الذولت جىساوؽاٍ( )20بً أًىب ،ووان ألاخحر أهبر مً ـالح الذًً ،وكبل جىحه
ؼمغ الذولت جىساوؽاٍ كاٌ له هىس الذًً« :ئن هىذ حعُحر ئلى هىذ حعحر ئلى مفش وجىظش
َ
ئلى أخًُ أهه ًىظف الزي وان ًلىم في خذمخً وأهذ كاعذ فال حعش ،فاهً جفعذ
البالد ،وأخمشن خُيئز وأعاكبً بما حعخدله ،وئن هىذ جىظش ئلُه أهه ـاخب مفش
ُ
واؼذ ْد أصسٍ ،وظاعذٍ عل ما
وكاةم فيها ملامي ،وجخذمه بىفعً هما جخذمني ،فعش ئلُه
َى بفذدٍ» فلاٌ جىساوؽاٍ« :أفعل معه مً الدذمت والىاعت ما ًفل ئلًُ ئن ؼاء هللا
حعالى» ،وكذ التزم جىساوؽاٍ بما أوـاٍ هىس الذًً(.)21
ً
مً خالٌ ما ظبم ٌعخيخج أن هىس الذًً صهيي وان خزسا في الخعامل مع ألاًىبُحن
ً
ولم ًىً خاةفا منهم ،ووان ال ًشٍذ احخماعهم ،ختى جيىن خبراتهم مىصعت في مفش
ً
والؽام ،وٍمىً اللىٌ بأن هىس الذًً وان خىُما في حعضٍض عالكخه في البِذ ألاًىبي ،خُث
وان ٌعخمذ عليهم في خمالجه الععىشٍت وكُادٍ حُىؼه ،لىً ما جدزًشٍ لخىساوؽاٍ ؼلُم
ً
ـالح الذًً ،وان ـاةبا؛ ختى ال ًفشق الؽُىان بِىه وبُنهم.
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ا
ثاسعا :الاختالف بين هىر الدين وصالح الدين خىل السزعة يي القضاء على
الدولة الفاطمية
ً
هخب هىس الذًً صهيي ئلى ـالح الذًً ألاًىبي ،أمشا ولب فُه كىع الدىبت عً
الدلُفت العالذ الفاومي ،واكامتها للدلُفت العباط اإلاعخض يء بىىس هللا ،وعىذما وـلذ
الشظالت ئلى ـالح الذًً خاف ـالح الذًً مً وزىب أَل مفش وسفمهم جلبل ألامش،
ووان متردد بؽيل هبحر مً َزا ألامش ،ووان أمش هىس الذًً باالظخعجاٌ في جىبُم ألامش،
ً
وفي الخلُلت الدالف بحن ـالح الذًً لِغ لعفُان بل خىفا مً كُام الؽعب اإلافشي
بالشىسة على الخىم الضهيي في مفش ،لىً ألامىس اهدلذ بعشعت بعذ كُام سحل أعجمي في
مفش ٌعشف باألمحر العالم بدصجُع ـالح الذًً وخشه على ؤلاظشاع في جىبُم أمش هىس
الذًً ،وكاٌ ألامحر العالم« :أها أبخذب بها» أي الدىبت ،فلما وان أوٌ حمعت مً ؼهش
مدشم مدشم ظىت َ567ـ  ،ظبخمبر 1171م ـعذ ألامحر العالم اإلاىبر ،ودعا للدلُفت
اإلاعخض ئ بىىس هللا ،فلم ًىىش رلً أخذ علُه ،فلما واهذ الجمعت الخالُت ،أمش ـالح
الذًً بلىع خىبت العالذ بالفعىاه واللاَشة ،وئكام الدىبت للمعخض ئ بىىس هللا،
فلم ًدذر أي معاسلت مً الؽعب اإلافشي ،و أهخظم ألامش ،ووان مشك العالذ في رلً
الىكذ كذ أؼخذ علُه ،وكذ جىفي العالذ في ًىم عاؼىساء ،وحلغ ـالح الذًً للعضاء،
زم أظخىلى على كفش الدالفت ،وعلى حمُع ما فُه مً الجىاَش واللإلإ والضمشد(.)22
ً
ً
مً خالٌ ما ظبم ًمىً اللىٌ أن ألامحر العالم لعب دوسا مهما في اللماء على
فخىت وادث أن جدذر لىال شجاعخه وحصجُعه لفالح الذًً بخىبُم أمش هىس الذًً صهيي،
ولى جأخش جىبُم ألامش لؽً هىس الذًً في ـالح الذًً.

ا
عاشزا :الخالف بين هىر الدين وصالح الدين على قتال الصليبيين بعد
القضاء على الدولة الفاطمية
وكع خالف حذًذ بحن هىس الذًً صهيي وـالح الذًً ألاًىبي بعذما ولب هىس الذًً
مً ـالح الذًً في عام َ567ـ 1771 ،م ،باإلاعحر ئلى كلعت الؽىبً ،لخدشٍشَا مً
الفلُبُحن ،ووان هىس الذًً كذ ججهض لخدشٍش كلعت الؽىبً ،لىً ـالح الذًً هخب ئلُه
سظالت ٌعخزس عً الىـىٌ؛ اللىشاب أخىاٌ مفش العُاظُت ،بعذ عضٌ العالذ ،ووان
بعن اإلالشبحن مً ـالح الذًً خىفىٍ وأدعىا أن هىس الذًً ًىىي له الؽش ،فخىكفذ
خملت الؽىبً ،وفي عام َ569ـ=1174-1173م حشث مفاولاث بحن هىس الذًً وـالح
ً
الذًً لالجفاق على فخذ خفً الىشن والعُىشة علُه ،وخشج ـالح الذًً أوال وبذأ في
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الخفاس ،ولىً مع كشب وـىٌ هىس الذًً خذر أمش مفاجئ لفالح الذًً وَى أن والذٍ
ً
هجم الذًً أًىب كذ مشك مشلا ؼذًذا؛ فألىش ـالح الذًً ئلى العىدة ئلى مفش(،)23
وكام ـالح الذًً بعذَا بفخذ بالد الىىبت ،وبشكت ،والُمً ،لخعضٍض كىة اإلازَب العني التي
جمشله الدالفت العباظُت ،وواهذ خملت الىىبت تهذف ئلى جىهحر الىىبت والفعُذ مً بلاًا
الجىذ العىداهُحن(.)24
وان هىس الذًً ًخش ى مً حعاظم كىة ـالح الذًً وخش ي مً اظخلالله ،ووان ولب
هىس الذًً مً ـالح الذًً ،مهاحمت الىشن الىاكعت جدذ الاخخالٌ الفلُبي ومعاهذجه في
خفاسَا ،وولب هىس الذًً مً ـالح الذًً بعذ الخأخش وؼذد في الىلب ،وأسظل ـالح
ً
الذًً سدٍ ئلى هىس الذًً معخزسا لهذ بعذم كذسجه على اللذوم إلاعاهذجه في كخاٌ
الفلُبُحن ،ووان عزس ـالح الذًً بعذم اهخظام أخىاٌ البالد بؽيل جام ،وخش ي أن
ًخشج مً مفش فخعم الفىض ى والالىشاباث بعذ خشوحه ،وأخبرٍ بيُت الؽُعت مً
الشىسة على الخىم العني الجذًذ ،ولىً هىس الذًً صهيي لم ًلبل عزسٍ وفي الخلُلت
واهذ حجت ـالح الذًً أمام هىس الذًً لعُفت ،وأما عً العبب الخلُلي مً جزسع
ـالح الذًً َى كُام أصخاب ـالح الذًً وخىاـه بخخىفُه مً هىس الذًً(.)25
في الخلُلت لم ًىً لىىس الذًً أي هىاًا ججاٍ ـالح الذًً ئال عىذما كفش ـالح
الذًً في جلبُت ولب هىس الذًً صهيي في ئظىادٍ في خملت الىشن لذ الفلُبُحن ،فلذ
أـبذ الؽً ٌعاوس هىس الذًً ججاٍ ـالح الذًً ،لزلً علذ الىُت على عضله عً والًت
مفش ولى وـلذ ألامىس الظخخذام اللىة الععىشٍت(.)26
ً
ًشي بشوولمان أهه وان وبُعُا أن ًخىشق ئلى هفغ هىس الذًً الؽً في صخت والء
ـالح الذًً له ،خاـت بعذ حعاظم كىة ـالح الذًً واحعاع ظلىاهه فلم ًىذ الفشهجت
ًيسخبىن مً مفش ختى جىلع ـالح الذًً ئلى الخفىحر في كخاٌ الفلُبُحن وفخذ
فلعىحن ،خاـت بعذ ظُىشجه على مُىاء أًلت على البدش ألاخمش (حىىب فلعىحن)
هلاعذة ألعماٌ الفخذ.
علذ ـالح الذًً مجلغ دعا فُه ألامشاء وأصخابه وأكاسبه ومنهم والذٍ هجم الذًً
أًىب ،وخاله ؼهاب الذًً الخاسمي ،وابً أخُه جلي الذًً عمش( ،)27وأخبرَم ما بلغه عً
عضم هىس الذًً ججاَه ،واظدؽاسَم هُف ًخفشف وهُف ًشد على هىس الذًً ،وسد جلي
الذًً عمش وكاٌ« :ئرا حاء كاجلىاٍ وـذدهاٍ عً البالد» ووافم على َزا الشأي هشحر مً
ألامشاء ومً أكاسبه ،وفي ظل َزا الاحماع مً كبل ألامشاء وابىاء البِذ ألاًىبي ،وكف والذ
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ـالح الذًً وَى هجم الذًً أًىب وأههى الفخىت كبل وكىعها بزواةه العُاس ي الىاظع،
وكاٌ لخلي الذًً« :أكعذ» وؼخمه زم وحه الىالم لفالح الذًً وكاٌ «أها أبىن وَزا
ؼهاب الذًً خالً أجظً أن في َإالء ولهم مً ًدبً وٍشٍذ لً الدحر مشلىا؟ فلاٌ ـالح
الذًً« :ال» فلاٌ هجم الذًً« :وهللا لى سأًذ أها وَزا خالً ؼهاب الذًً هىس الذًً لم
ًمىىا ئال أن هترحل له وهلبل ألاسك بحن ًذًه ولى أمشها أن همشب عىلً ،ختى جلفذ
خذمخه وٍىلي بالدٍ مً ًشٍذ» وكاٌ لألمشاء آلاخشًٍ في الاحخماع «كىمىا عىا وهدً ممالًُ
هىس الذًً وعبُذٍ ًفعل بىا ما ًشٍذ» فخفشكىا على َزا وهخب أهثرَم ئلى هىس الذًً
بالدبر(.)28
ً
بىاء على ما ظبم ًمىً اللىٌ أن هجم الذًً أًىب وان خىُما في أمىس العُاظت،
ولذًه فشاظت هبحرة وهي التي أوكفذ فخىت هبحرة وحذًذة ممىً أن جفل بحن سحلحن
عظُمحن هىىس الذًً صهيي وابىه ـالح الذًً ،وئن وكىفه في اإلاجلغ أمام بعن خىاؿ
ـالح الذًً الغحر مخلفحن له ،والخدذر بىالم بحن فُه والء البِذ ألاًىبي الخام لىىس
الذًً صهيي ،أوكف فخىت وخشب واهذ على وؼً الخذور بحن الشحلحن.
جىفي هىس الذًً مدمىد بذمؽم في ؼىاٌ عام َ569ـ=15ماًى 1174م ،وخلفه ولذٍ
الفالح ئظماعُل ،ووان عمشٍ ئخذي عؽش ظىت ،وباٌعه ألامشاء واإلالذمىن بذمؽم وأكام
بها ،وأواعه الىاط بالؽام وـالح الذًً بمفش ،وخىب له بها ولشب العىت باظمه
وجىلى جشبِخه ألامحر ؼمغ الذًً مدمذ بً عبذ اإلالً اإلاعشوف بابً اإلالذم وـاس مذبش
دولخه ،فلاٌ له هماٌ الذًً ـاخب مفش َى مً أصخاب هىس الذًً «واإلافلخت أن
وؽاوسٍ في الزي هفعله وال هخشحه مً بُيىا فُخشج عً واعخىا وٍجعل رلً حجت علُىا
وَى أكىي مىا ألهه كذ اهفشد الُىم بملً مفش» فلم ًىافم َزا اللىٌ أَذافهم ،وخافىا
أن ًذخل ـالح الذًً وٍىشدَم فلم ًمن غحر وكذ كلُل ،ختى وسدث هخب ـالح
الذًً ئلى اإلالً الىفل الفالح ئظماعُل ٌعضٍه ويهىئه باإلالً ،وأسظل دهاهحر مفشٍت عليها
اظمه وَعشفه أن الدىبت والىاعت له هما واهذ ألبُه(.)29

أخد عشز :العالقات بين صالح الدين يي مصز والشهكيين يي الشام بعد
وفاة هىر الدين سهكي
لىً العالكاث العُاظُت ظاءث بحن اللاَشة وخلب ،وكذ أظخىلى ـالح الذًً على
عذة مذن ؼامُت مشل دمؽم والشَا وباسًٍ وخمق وخماة ،لىىه عجض عً الاكتراب مً
خلب؛ بعبب اظخعىاف الفالح ئظماعُل للخلبُحن ،لذ ـالح الذًً ،وكذ أظهش
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الخلبُحن شجاعت هادسة في اللخاٌ ،أعجضث ـالح الذًً ،ولجأ ظعذ الذًً همؽخىحن
بمشاظلت ظىان ـاخب فشكت الخؽاؼحن ٌعدىجذ به ،وبزٌ له أمىاٌ ،الغخُاٌ ـالح
الذًً ،وكذ خاوٌ الخؽاؼحن اغخُاٌ ـالح الذًً وهجح أخذَم مً الىـىٌ ئلى ئلُه،
لىً ألامحر وغشٌ أمحر حىذاس جفذي له وكخله ،وفي النهاًت اظخىاع ـالح الذًً جدلُم
اهخفاساث على الضهىُحن ،وحاءث سظل مً الخلبُحنً ،ىلبىن مىه الفلح ،وسخل عً
خلب في ؼىاٌ َ570ـ= 1175م ،بعذما اجفم معهم على أن ًأخز مً الؽام ما
بُذٍ فلي وحاءث سظل مً الدلُفت اإلاعخض ئ بىىس هللا جدمل الدؽشٍفاث العلىاهُت
ً
والخللُذ الدالفي ،بعذما ولب ـالح الذًً رلً ،وأـبذ ـالح الذًً ظلىاها على مفش
والؽام(.)30
وان الدالف بحن بعذ وفاة هىس الذًً والبِذ الضهيي خىٌ جىخُذ الؽام ووان ـالح
الذًً ٌععى مىز والًخه على مفشٌ ،ععى لخعضٍض الىخذة بحن مفش والؽام ،ووان َزا
َذف هىس الذًً مىز البذاًت ،ووان الشحلحن ٌععُا لخدشٍش الؽام مً الفلُبُحن ،لىً
وفاة هىس الذًً أجاح الفشـت لفالح الذًً ختى ًخىلى كُادة ألامت وجىخُذَا جدذ كُادجه.

الخاثمة وهتائج البدث:
أخمذ هللا على ئجمام َزا البدث اإلاخىالع وأَم ما حاء به مً هخاةج:
 .1وان هىس الذًً صهيي ًخخلف مع ـالح الذًً ألاًىبي في بعن ألامىس وٍخفم معه في
بعن ألامىس ،ووان اخخالفهما في ـالح ألامت.
 .2وان البِذ ألاًىبي ًذًً بالىالء الخام للضهىُحن وواهىا الزساع ألاًمً لهم في الؽام
ومفش ،وكذ جللذوا مىاـب هبحرة في دولت هىس الذًً صهيي.
ً
 .3ظاَمذ شدفُت هىس الذًً في الخأزحر على البِذ ألاًىبي هشحرا ،في وافت اإلاجاالث
ً
ً
ً
ً
ً
ععىشٍا وفىشٍا وظُاظُا واخالكُا وعلمُا ،وكذ أهدعب ألاًىبُحن الىشحر مً
الففاث الخعىت مً هىس الذًً ،وعىذما وكع أظذ الذًً وـالح الذًً في مأصق
ً
الخملت الشاهُت في مفش ،خجال مً هىس الذًً وهفشا لإلظالم كاجلىا واهخفشوا على
الفلُبُحن وحِؾ ؼاوس.
 .4أجفم ـالح الذًً مع كاةذٍ هىس الذًً مدمىد على اللماء على الذولت الفاومُت،
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لىً اخخلفا على الىكذ فيان هىس الذًً ًشي بمشوسة ؤلاظشاع بِىما ـالح الذًً
ً
وان ًشي بمشوسة الخمهل كلُال.
 .5واهذ زلت هىس الذًً بالبِذ ألاًىبي هبحرة ،فيان كذ ولى معظم أبىاء هجم الذًً
أًىب في الجِؾ والىالًاث ،وواهذ زلخه بفالح الذًً هبحرة فلذ والٍ ميان عمه في
الىصاسة بمفش.
 .6أجفم هىس الذًً مع ـالح الذًً على كخاٌ الفلُبُحن ،لىنهما اخخالفا على
الخىكُذ ،فيان هىس الذًً ًشي بمشوسة ؤلاظشاع في اظدئفاٌ الفلُبُحن ،لىً
ـالح الذًً وان ًشي لشوسة تهُئت الجبهت الذاخلُت وحعضٍضَا أهثر ،وئجمام مالخلت
فلىٌ الفاومُحن ،كبل كخاٌ الفلُبُحن.
 .7بعذ كماء ـالح الذًً على الذولت الفاومُت في مفش الخف خىله في بذاًت ألامش
بىاهت واهذ حععى إلزاسة الفخىت بِىه وبحن كاةذٍ هىس الذًً صهيي.
 .8وان وعي هجم الذًً أًىب والذ ـالح الذًً هبحر فلذ وان ًذسن أن بعن
اإلالشبحن مً ـالح الذًً واهىا ًشحرون الفخىت بحن ابىه ـالح الذًً وبحن اإلالً هىس
الذًً صهيي ،فىكىفه وجيلمه أمامهم أوكف الفخىت بحن ابىه وبحن هىس الذًً.
 .9بالشغم مً الاخخالفاث البعُىت التي وكعذ بحن هىس الذًً صهيي وـالح الذًً
ألاًىبي ئال أنهما واها ٌؽعشان بأن ول منهما ًىمل ألاخش ،وال ٌعخىُع أخذَما
الاظخغىاء عً آلاخش في ظل الجهىد لخىخُذ ألامت ؤلاظالمُت وئهلارَا مً الخفىً.
 .10بعذ وفاة هىس الذًً كام ـالح الذًً بدعم ألامش وكام بخىخُذ ألامت جدذ لىاءٍ
لالظخعذاد لخىهحر بالد الؽام مً الدىش الفلُبي.
ا
ثاهيا :التىصياتً :ىص ي الباخث بما ًلي:
 .1أن تهخم اإلاىخباث العشبُت وؤلاظالمُت ،بجلب اإلافادس واإلاشاحع التي جدىاوٌ العالكاث
العُاظُت بحن اللادة العُاظُحن والععىشٍحن.
ً
ً
 .2علذ مإجمشاث لألوادًمُحن والباخشحن؛ لخىعُت العشب واإلاعلمحن ،ؼعىبا وخياما،
خىٌ الدالفاث والفتن بحن الضعماء واللادة اإلاعلمحن ،والاظخفادة مً خىمت هجم
الذًً أًىب والذ ـالح الذًً ألاًىبي في ئنهاء الفخىت بحن ابىه واإلالً العادٌ هىس
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 .3لشوسة اظخفادة الخيام العشب واإلاعلمحن ،مً العالكت الصدفُت والشظمُت بحن
البِذ ألاًىبي والضهيي خاـت العالكت بحن هىس الذًً وـالح الذًً ألاًىبي.
الهىامؾ
( )1ابً ععاهش :جاسٍخ مذًىت دمؽم ،ج  ، 57ؿ 119 ،118
( )2ابً ععاهش :جاسٍخ مذًىت دمؽم ،ج  ، 57ؿ 120 ، 119
( )3ابً ععاهش :جاسٍخ مذًىت دمؽم ،ج  ، 57ؿ 121 ، 12
( )4أبى الفذاء :اإلاخخفش ،ج ، 1ؿ 369
ً
( )5كاةذ ععىشي مخمحز في دولت هىس الذًً صهيي ،وان شجاعا وله َُبت هبحرة ،جشقى وأـبذ كاةذ الجِؾ
في دولت هىس الذًً صهيي ،كاجل الفلُبُحن في عذة وكعاث ،وجىحه بأمش مً هىس الذًً صهيي ئلى مفش
إلهلارَا مً الدىش الفلُبي ،وحج في الىاط عام 1160=ٌ555م ،ابً ععاهش ،جاسٍخ مذًىت
دمؽم ،ج ،23ؿ 284
(ً )6لىٌ ابً اإلالفع أن أرسبُجان ظمُذ بهزا الاظم وعُت ئلى بارسبار بً ئًشان بً ألاظىد بً ظام بً
هىح علُه العالم ،ووجفل مً الؽماٌ مع بالد الذًلم ،ومً أؼهش مذنها جبرًض ،وهي بالد جخمحز بىثرة
الفتن واللالكل ،الخمىي :معجم البلذان ،ج ، 7ؿ128
(َ )7م بىً مً كبُلت ألاهشاد الهزباهُت وهي مً أؼهش بىىن اللبُلت ،وكُل أن على باب دوًٍ كشٍت
ًلاٌ لها أحذا الىشدًت ،الُىهُني :رًل مشآة الضمان ،ج ، 1ؿ 14
ً
ً
( )8مجاَذ الذًً بهشوص بً عبذ هللا الغُاسي ،وان خادما سومُا أبُن اللىن جىلى اكىاعا بالعشاق مً
كبل العلىان مععىد بً غُار الذًً مدمذ بً ملىؽاٍ العلجىقي ،ابً خليان :وفُاث ألاعُان،
ج  ، 7ؿ 141
( )9ابً آلازحر :اليامل في الخاسٍخ ،ج ، 10ؿ  16؛ ًىظش ابً خليان ،وفُاث ألاعُان ،ج ، 1ؿ  260؛
الزَبي :جاسٍخ ؤلاظالم ،ج ،39ؿ 310
( )10ابً ألازحر :اليامل ،ج ، 10ؿ 4 ، 3
(ً )11ىظش ابً ألازحر :اليامل ،ج ، 10ؿ 5 ، 4
( )12كاظم ،عبذٍ كاظم وعلي ،العُذ علي :ألاًىبُىن واإلامالًُ ،ؿ 14-12
( )13ابً ألازحر :اليامل في الخاسٍخ ،ج  ،10ؿ 17 ، 16
(َ )14ى أبى شجاع بً مجحر بً هضاس بً عؽاةش بً ؼأط بً مغُث بً خبِب بً الخاسر بً سبُعت،
وٍفل الزَبي في وعبه ئلى والذ خلُمت مشلعت الىبي (ؿ) والٍ الفالح بً سصًٍ وصٍش العالذ
العبُذي والًت الفعُذ ألاعلى مً دًاس مفش ،وكىٍذ ؼىهت ؼاوس في الفعُذ ،وعىذما جىفي
الفالح بً سصًٍ أوص ى بالىصاسة البىه العادٌ سصًٍ ،فعشعان ما جىحه ما جمشد ؼاوس وأظخىلى على
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الىصاسة ،وبعذ جىلُه الىصاسة زاس علُه ألامحر أبى ألاؼباٌ لشغام بً عامش ،و أظخىلى على الخىم مىه،
فاظدىجذ ؼاوس بىىس الذًً صهيي ،وواهذ نهاًت ؼاوس اللخل عام ً ،ٌ564ىظش ابً خليان ،ج ،2ؿ
440 ، 439
( )15أبى ؼامت :الشولخحن ،ج ، 2ؿ 43
( )16أبى ؼامت :الشولخحن ،ج ،2ؿ 47؛ ًىظش خعحن ،خمذي :دساظاث في جاسٍخ ألاًىبُحن واإلامالًُ،
ؿ 23،24
( )17أبى ؼامت :الشولخحن ،ج ، 2ؿ 47
( )18بشوولمان ،واسٌ :جاسٍخ الؽعىب ؤلاظالمُت ،ؿ 352
( )19أبى ؼامت :الشولخحن ،ج  ، 2ؿ 50 ، 49
( )20اإلاعظم فخش الذًً ؼمغ الذولت جىسان ؼاٍ بً أًىب بً ؼاري بً مشوان ،ووان أهبر مً أخُه
العلىان ـالح الذًً ،ووان ـالح الذًً ًىثر الشىاء علُه وٍشجخه على هفعه ،ومً أبشص ئهجاصاث
جىساوؽاٍ بً أًىب َى لم الُمً عام َ 569ـ جدذ ساًت أخُه ـالح الذًً ألاًىبي ،وجىفي
جىساوؽاٍ بً أًىب في ـفش ظىت  ،ٌ576ابً خليان وفُاث الاعُان  ،ج  ، 1ؿ 307
( )21أبى ؼامت :الشولخحن ،ج  ، 2ؿ 50 ، 49
( )22ابً آلازحر :اليامل في الخاسٍخ ،ج ، 10ؿ 34 ،33؛ ابً خليان وفُاث ألاعُان وئهباء أبىاء الضمان،
ج  ، 7ؿ  157؛ ابً العبري :جاسٍخ مخخفش الذوٌ ،ج ،1ؿ129
( )23ابً آلازحر :اليامل في الخاسٍخ ،ج ، 10ؿ 36 ، 35
( )24ابً آلازحر :اليامل في الخاسٍخ ،ج ، 10ؿ  45؛ ابً خليان :وفُاث ألاعُان وئهباء أبىاء الضمان ،ج
 ، 7ؿ 157
( )25ابً خليان :وفُاث ألاعُان ،ج  ، 7ؿ 163
( )26ابً خليان :وفُاث ألاعُان ،ج  ، 7ؿ 163
( )27عمش بً ؼاَيؽاٍ بً أًىب بً ؼاريً ،خمحز بجمعت بحن العُف والللم والبأط والىشم والؽهامت
والدلم الخعً ،وله هشحر مً آلاساء الخعىت في اإلاؽىسة ،خُث أهه وان فىىا ،وَعاحل العظماء
وٍجالغ هباس العلماء ،ووان ًىظم الؽعش ،ألاـبهاوي :خشٍذة اللفش وحشٍذة العفش  ،ج  ، 7ؿ
81
( )28ابً خليان :وفُاث ألاعُان ،ج  ، 7ؿ 164 ، 163
( )29ابً ألازحر  :اليامل  ،ج  ، 1ؿ 48
( )30أبى ؼامت :الشولخحن في أخباس الذولخحن الىىسٍت والفالخُت ،ج ، 2ؿ 388 -342
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)2(  السهة االوىل – العدد/ جملة اكليل

العالقة بني صالح الديو ونور الديو زنكي

The relationship between Salah El-Den and Nour El-Den
Zenkki.
Dr. Ghassan Mahmoud Wishah
Muhammad Elias Abu Mustafa

Abstract:
The relationship between the Ayoubs and Nour El-Den Mahmoud
was strong and solid, it was based on the trust they had for each other,
Asad El-Den sherikoh (the uncle of Salah El-Den)was the right hand
for Nour El-Den Zenkki, and he leaded three campaigns to Egypt,
Salah El-Den was an escort for his uncle Asad El-Den in his campaign
and after the third one Sherikkoh became the minster for the Khalifa
Aded in Egypt, but he was loyal to Nour El-Den Zenkki, after the death
of Sherikkoh , Salah El-Den took the ministry in Egypt. After the death
of Aasd El-Den, Salah El-Den became a minster in Egypt, the khalifa
Aded of Egypt approved along with Nour El-Den Mahmoud, but there
was a disagreement and some misunderstanding between Nour and
Salah El-Den, which is natural between the leaders ,the real danger was
the close liner close to Salah El-Den which spread rumors between
both of them, but it didn’t succeed in archiving its goals, the wisdom of
Najm El-Den Ayoub (the father of Salah) had a great major it stop the
fight before it happened.

78

