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امل�سلمون يف مواجهة ال�سليبيني والتتار

اأواًل: �شنن الله يف الن�شر والهزمية:

�لتز�مهم  مبدى  ينف�صم  ال  �رتب�ط�ً  ترتبط  �مل�صلمني  ن�رش  يف  �صبح�نه  �هلل  �صنن  �إن 

�لنبوية،  �لكرمي و�ل�صنة  �لقر�آن  �أثبتته ن�صو�ص  م�  ب�أحك�م دينهم و�رشيعة ربهم، وهذ� 

وم� �أكدته جت�رب �لت�ريخ، وم� �أ�ص�ب حي�ة �مل�صلمني من مدٍّ وجزر.

، وق�ل �صبح�نه 
چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ1 �إال من �هلل، ق�ل تع�ىل  ي�أتي  ف�لن�رش ال  	•

 .
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژچ2

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے  �ل�ص�دقة  �ملوؤمنة  �لفئة  ين�رش  و�هلل  	•
، وق�ل �صبح�نه چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ3
.

ڄ ڃچ4
و�لن�رش يتحقق للموؤمنني متى �أح�صنو� �ل�صلة ب�هلل �صبح�نه، و�لتزمو� كت�به، و�صنة نبيه،  	•

.
ون�رشو� دينه چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ5

و�لذكر،  ب�هلل  �لعدو، و�الت�ص�ل  لق�ء  �لثب�ت عند  يف:  تتمثل  �حلقيقية  �لن�رش  وعو�مل  	•
وط�عة �هلل، وط�عة �لر�صول، وجتنب �لنز�ع و�ل�صق�ق، و�ل�صب على تك�ليف �ملعركة، 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چى  فق�ل  �صبح�نه  �هلل  ذكره�  وقد 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
.

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ6
و�الإعد�د  �لعدة  يف  لالأ�صب�ب  بذل  من  به  �أمرن�  مل�  �ال�صتج�بة  ور�صوله  �هلل  ط�عة  ومن   

�لنف�ص هلل، و�الإنف�ق و�جله�د يف  بيع  ، وكذلك 
چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ7

�صبيل �هلل.

و�ملوؤمنون �لع�ملون هم �ص�دة �الأر�ص وحك�مه�، ق�ل تع�ىل چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  	•
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

.
ک ک ک ک گ گچ8
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فال بّد �أن تكون هن�ك ثغرة يف حقيقة �الإي�ن، �إم�  �ملوؤمنة،  للفئة  �لهزية  تقع  وعندم�  	•
يف �ل�صعور و�إم� يف �لعمل، وبقدر هذه �لثغرة تكون �لهزية �لوقتية، ثم يعود �لن�رش 

للموؤمنني حني يوجدون، وبعد �أن ي�صدو� م� بهم من ثغر�ت.

فمثالً ك�نت �لثغرة يف “�أحد” يف ترك ط�عة �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم ويف �لطمع   

يف �لغنيمة، ويف “حنني” يف بد�يته�، ك�نت �لثغرة يف �العتز�ز ب�لكرثة و�الإعج�ب به�...

و�لذلة،  �ل�صعف  للم�صلمني  ب�لن�صبة  يعني  ف�إنه  �صبح�نه،  �هلل  منهج  عن  �لتخلي  �أم�  	•
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چڑ  تع�ىل  ق�ل  و�ل�صي�ع،  و�لهزية، 

.
ڳ ڳ ڳچ9

ويف �الأثر: “م� ترك قوم �جله�د �إال ذلّو�”.

�أو هزيتهم، يف  �أو ت�أخرهم، يف �نت�ص�رهم  وهكذ� ف�إن �ملد و�جلزر يف تقدم �مل�صلمني 

�أو  �لتز�مهم ب�رشع �هلل �صبح�نه،  �أ�ص��صي�ً مبدى  �أو تخلّفهم، ترتبط �رتب�ط�ً  ح�ص�رتهم، 

�بتع�دهم عنه، ومن هذ� �ملنطلق نتقدم لنفهم حقيقة حركة �لت�ريخ يف �لن�رش �أو �لهزية 

عند �مل�صلمني.

ودار الزم�ن:

قدمت �أر�ص �الإ�صالم يف فل�صطني على مّر ع�صور �الإ�صالم �لز�هرة فيه� �أطيب �لثم�ر 

و�أينعه�، ولكن هذ� �ملد �ملعط�ء من �حلي�ة �الإ�صالمية �مل�رشقة مل ي�صتمر... .

م�صى ب�لركب قوم �آخرون� وم� فتئ �لزم�ن يدور حتى   

�صوؤ�ل �لدهر �أين �مل�صــلمون� و�آملـــنـــــي و�آلـــــــــم كــــل حــــــرٍّ   

فمنذ �لع�رش �لعب��صي �لث�ين �لذي �بتد�أ بعد منت�صف �لقرن �لث�لث �لهجري، ودولة 

�خلالفة �الإ�صالمية يف �صعف م�صتمر متز�يد نتيجة �صعف �الرتب�ط ب�هلل �صبح�نه، وعدم 

و�لرتف،  �للهو  بو�ص�ئل  و�ن�صغ�لهم  �حلك�م  و�صعف  �صبح�نه،  ل�رشعه  �لدقيق  �لتطبيق 

و�نت�ص�ر �الأفك�ر �ل�ص�لة و�لفرق �ملنحرفة يف دولة �الإ�صالم، ودخول علم�ء �مل�صلمني يف 

�أبعدتهم عن حّل كثري من م�ص�كل وق�ص�ي� �لع�رش �ملتجدد  مرحلة من �جلمود و�لتقليد 

�لتي تو�جه �مل�صلمني، وكرثة �خلالف�ت �لفقهية، وتز�يد �لتع�صب �ملذهبي، ومتزق دولة 

�الإ�صالم، وتكوين ثالث خالف�ت بدالً من خالفة و�حدة، ف�خلالفة �لعب��صية يف �مل�رشق، 

و�خلالفة �لف�طمية يف م�رش و�أجز�ء من �ملغرب و�ل�ص�م، و�خلالفة �الأموية يف �الأندل�ص، 
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و�ن�صغ�ل كثري من �مل�صلمني بق�صور �حل�ص�رة، ومب�هجه�، وجمع �الأمو�ل، و�جلو�ري 

و�لغلم�ن... .

حدثت  �لفرتة،  تلك  يف  �مل�صلمني  �أ�ص�بت  �لتي  و�ل�صعف،  �لرتهل  من  �حل�لة  هذه  يف 

�حلروب �ل�صليبية.

احلروب  قبيل  للمنطقة  ال�شيا�شية  اخلريطة  ثانيًا: 

ال�شليبية:

ب�صط  يف  �الأتر�ك  �ل�صالجقة  جنح  ع�م�ً  �أربعني  بحو�يل  �ل�صليبية  �حلروب  بدء  قبل 

��صتط�ع  فقد  للعب��صيني.  �الإ�صميّة  �خلالفة  حتت  �حلكم  وتويل  بغد�د،  على  �صيطرتهم 

و�أرميني�،  �لعر�ق،  و�صم�ل  ف�ر�ص،  من  و��صعة  �أجز�ء  على  �صيطرتهم  ب�صط  �ل�صالجقة 

على  بك  طغرل  �ل�صلجوقي  �ل�صلط�ن  �صيطر  ثم  1040م،  �صنة  حو�يل  �ل�صغرى  و�آ�صي� 

بغد�د �صنة 1055م، وتو�صع �ل�صالجقة على ح�ص�ب �لبيزنطيني يف �آ�صي� �ل�صغرى، ويف 

�أر�صالن،  �ألب  �ل�صلجوقي  �ل�صلط�ن  ق�ده�  �لتي  مالذكرد  معركة  وقعت  1071/8/19م 

وحلت فيه� �أكب ك�رثة ب�لبيزنطيني حتى نه�ية �لقرن �حل�دي ع�رش �مليالدي، ويف 1071م 

منه�،  �لف�طمي  �لنفوذ  و�أخرجو�  �أر�صوف،  عد�  فل�صطني  معظم  على  �ل�صالجقة  �صيطر 

.
10

وتو�صع �ل�صالجقة على ح�ص�ب �لف�طميني يف �ل�ص�م ف��صتط�عو� �ال�صتيالء على معظمه�

�ل�صالجقة،  �ل�صلجوقي ملك�ص�ه فتفككت �صلطة  �ل�صلط�ن  ويف 485هـ/1092م تويف 

تعبري  حدِّ  وعلى  و�لنفوذ،  �ل�صيطرة  على  ط�حنة  طويلة  مع�رك  يف  بينهم  فيم�  ودخلو� 

، ويف 1096م �أ�صبحت �صلطتهم تتكون من 
�بن �الأثري “�نحلت �لدولة ووقع �ل�صيف”11

خم�ص مم�لك: �صلطنة ف�ر�ص بزع�مة بركي�روق، ومملكة خر��ص�ن وم� ور�ء �لنهر بزع�مة 

�صنجر، ومملكة حلب بزع�مة ر�صو�ن، ومملكة دم�صق بزع�مة دق�ق، و�صلطنة �صالجقة 

�لروم بزع�مة قلج �أر�صالن، وك�نت معظم من�طق فل�صطني تتبع �حلكم يف دم�صق.

ويف ظّل �صعف ح�كمي �ل�ص�م )ر�صو�ن ودق�ق( ظهرت �لكثري من �لبيوت�ت �حل�كمة 

.
12

بحيث ال يزيد حكم كثري منه� عن مدينة و�حدة

و�لعر�ق  �ل�ص�م  يف  �مل�صلمني  ومن�طق  491هـ/1098م  حملتهم  �ل�صليبيون  بد�أ  لقد 

ودق�ق  ر�صو�ن  �الأخو�ن  دخل  فقد  �لدموية،  و�ل�رش�ع�ت  �خلالف�ت  متزقه�  وغريه� 

ملك�ص�ه  بن  حممد  بني  عديدة  مع�رك  ووقعت  490هـ،  �صنة  بينهم�  حرب  يف  تت�ص  �بن� 

لهم�  و�خلطبة  �النت�ص�ر�ت  فيه�  تد�وال  �ل�صلطنة،  على  �ل�رش�ع  يف  بركي�روق  و�أخيه 
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بد�ر �خلالفة )492-497هـ(، و“ط�لت �حلرب بينهم�، وعّم �لف�ص�د، ف�ص�رت �الأمو�ل 

فيه�،  مطموع�ً  و�ل�صلطنة  حمرقة،  و�لقرى  خمربة،  و�لبالد  م�صفوكة،  و�لدم�ء  منهوبة، 

ثبتو�  قد  �ل�صليبيون  ك�ن  �لفرتة  تلك  ويف   .
مقهورين”13 �مللوك  و�أ�صبح  عليه�،  حمكوم�ً 

ملكهم يف فل�صطني و�أرج�ء عديدة من �ل�ص�م، و��صتط�ل �لفرجن مب� ملكوه من بالد �ل�ص�م، 

حينئذ  فتفرقت  بع�ص�ً،  بع�صهم  بقت�ل  وملوكه  �الإ�صالم  ع�ص�كر  “��صتغ�ل  لهم  و�تفق 

.
ب�مل�صلمني �الآر�ء، و�ختلفت �الأهو�ء، ومتزقت �الأمو�ل”14

ثالثًا: احلملة ال�شليبية االأوىل ونتائجها:

دع�  �أن  بعد  �ملقد�صة  �الأر�ص  نحو  تتجه  �أوروب�  يف  �الأنظ�ر  �أخذت  �الأثن�ء  تلك  ويف 

كلريومونت  جممع  يف  )1088-1099م(   Pope Urban II �لث�ين  �أورب�ن  �لب�ب� 

Council of Clermont يف 1095/11/26م “ال�صرتد�د” �الأر��صي �ملقد�صة من �أيدي 

�مل�صلمني، ثم عقد عدة جممع�ت دع� فيه� للحروب �ل�صليبية )ليموج Limoges، �أجنرز 

Angers، م�ن Le Mans، تورز Tours، بو�تييه Poitiers، بوردو Bordeaux، تولوز 

يف  ي�صرتك  من  كل  �أن  وقرر  1095-1096م،  �لفرتة  خالل   )Nîmes نيم   ،Toulouse

�حلروب �ل�صليبية تغفر له ذنوبه، كم� قرر �أن ممتلك�ت �ل�صليبيني تو�صع حتت رع�ية 

.
15

�لكني�صة مدة غي�بهم، و�أن يخيط كل حم�رب �صليب�ً من �لقم��ص على رد�ئه �خل�رجي

تفتقر  حمالت  وهي  �لدع�ة،  حمالت  �أو  �لع�مة  بحمالت  �ل�صليبية  �حلمالت  وبد�أت 

�لثي�ب،  �لن��صك، وهو رجل ف�صيح، مهلهل  �لقوة و�لنظ�م. وك�ن منه� حملة بطر�ص  �إىل 

طريقهم  ويف  �ألف�ً،   15 حو�يل  فرن�ص�  من  حوله  جمع  �أعرج،  حم�ر�ً  يركب  �لقدمني  ح�يف 

�إليهم  و�ن�صمت  �آالف،  �أربعة  فقمُتل  �ملوؤن  على  خلالف  جمرية  مدينة  يف  مذبحة  �أحدثو� 

عند �لق�صطنطينية جموع و�لرت �ملفل�ص، ودخلت ح�صودهم �ل�ص�طئ �الآ�صيوي، وحدثت 

يبَق  ومل  �ألف�ً،   22 �ل�صليبيني  من  وقتلو�  �ل�صالجقة  فيه�  �نت�رش  �ل�صالجقة  مع  معركة 

من �ل�صليبيني �صوى ثالثة �آالف. �أم� حملت� فولكم�ر و�أميخ فقد �أق�مت� مذ�بح لليهود يف 

.
16

�لطريق، وت�صتت �حلملت�ن يف �ملجر!!

ثم ك�ن م� يعرف ب�حلملة �ل�صليبية �الأوىل، وقد �ص�رك فيه� �أمر�ء وفر�ص�ن �أوروبيون 

حمرتفون، وبد�أت �حلملة �صيطرته� على من�طق �مل�صلمني منذ �صيف 1097م، و�أ�ص�ص 

وح��رش  �لبولوين.  بلدوين  بزع�مة  1098م  م�ر�ص  �آذ�ر/  يف  �لره�  �إم�رة  �ل�صليبيون 

�ل�صليبيون �أنط�كية ت�صعة �أ�صهر، وظهر من �صج�عة �ص�حب �أنط�كية ب�غي�صي�ن “وجودة 

�لتي  كرثتهم  على  بقو�  ولو  �لفرجن،  �أكرث  فهلك  غريه،  من  ي�ص�هد  مل  م�  و�حتي�طه  ر�أيه 
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غري �أن �أحد �الأرمن �مل�صتحفظني على �أ�صو�ر �ملدينة  خرجو� فيه� لطبقو� بالد �الإ�صالم”، 

�لذي  �لبج  من  �لب�ب  لل�صليبيني  ففتح  و�إقط�ع�ً”  “م�الً  له  وبذلو�  �ل�صليبيون،  ر��صله 

يحر�صه، ف�حتل �ل�صليبيون �ملدينة، و�أ�ص�صو� فيه� �إم�رتهم �لث�نية 491هـ - 3 حزير�ن/ 

 .
17Bohemond يونيو 1098م، بزع�مة بوهيموند �لنورم�ين

ون�صتطرد قليالً مع �أحد �ملو�قف �لتي ت�صتحق �لت�صجيل، و�لتي تعك�ص مدى ت�صتت 

�مل�صلمني، وتن�زع �أهو�ئهم، فبعد �صقوط �أنط�كية جمع �مل�صلمون �لع�ص�كر بقي�دة كربوق� 

�إىل  �مل�صلمون  �ل�ص�م: تركه� وعربه�...، و�ص�ر  �ملو�صل، و�جتمع معه ع�ص�كر  يل  ومُ �لذي 

�أنط�كية فح��رشوه� و�أق�م �لفرجن ب�أنط�كية 12 يوم�ً لي�ص لهم م� ي�أكلونه. وتقوت �الأقوي�ء 

بدو�بهم و�ل�صعف�ء ب�مليتة وورق �ل�صجر، و�أ�صبح �لرغيف بدين�ر، و�لبي�صة بدين�رين، 

 . �أنط�كية فرف�ص...  �الأم�ن ليخرجو� من  )�ل�صليبيون( كربوق� يطلبون  �لفرجن  ور��صل 

�إن  �إذ  �مل�صلمني؛  بد�أت عالئم �خلذالن و�صط  للم�صلمني ك�نت قد  �لن�رش  ومع بدء عالئم 

�أ�ص�ء �ل�صرية فيمن معه من �مل�صلمني، وتكب على �الأمر�ء ف�أغ�صبهم و�أ�صمرو�  كربوق� 

له �لغدر.

ف�أ�ص�ر  �أبو�ب،  �صتة  �أو  خم�صة  من  متفرقني  فخرجو�  للقت�ل،  �خلروج  �لفرجن  وقرر 

فيقتلو� من يخرج، ولكنه رف�ص وق�ل:  ب�ب  يقفو� عند كل  �أن  �مل�صلمون على كربوق� 

“ال تفعلو� �أمهلوهم حتى يتك�مل خروجهم فنقتلهم”، فلم� تك�مل خروجهم وىل �مل�صلمون 
الأنه  وث�ني�ً  عنهم،  و�الإعر��ص  بهم،  �ال�صته�نة  من  �أوالً  كربوق�:  به  ع�ملهم  مل�  منهزمني 

منعهم من قت�ل �لفرجن، ومتت �لهزية، ومل ي�رشب �أحد منهم ب�صيف، وال طعن برمح، 

وال رمى ب�صهم!! فلم� ر�أى �لفرجن ذلك ظنوه مكيدة؛ �إذ مل يجِر قت�ل ينهزم ب�صببه، وثبت 

جم�عة من �ملج�هدين ق�تلو� ح�صبة وطلب�ً لل�صه�دة، فقتل �لفرجن منهم �ألوف�ً وغنمو� م� يف 

.
18

�ملع�صكر من �الأقو�ت و�الأمو�ل و�الأث�ث و�لدو�ب و�الأ�صلحة ف�صلحت ح�لهم!!

هذ� �لو�صع يعك�ص ب�خت�ص�ر ج�نب�ً كبري�ً من �الأحو�ل يف ذلك �لزم�ن، زع�مة �صيئة 

�لفرجن،  عد�ء  من  �أكب  �أمريهم  مع  �خل�صومة  جعلو�  وق�دة  بر�أيه�،  م�صتفردة  �ل�صرية، 

و�أعد�د كبرية من �مل�صلمني دون قي�دة كفوءة، و�أعد�د �أقل من �لفرجن �أكرث تدريب�ً و�نتظ�م�ً 

�أي زم�ن يق�تلون �حت�ص�ب�ً يف  و�حرت�ف�ً، وم�صلمون جم�هدون �ص�دقون ال يخلو منهم 

�صبيل �هلل... .

ويف �لوقت �لذي ك�ن �ل�صالجقة يتعر�صون فيه للزحف �ل�صليبي �صم�ل بالد �ل�ص�م، 

يف  �ملقد�ص  بيت  على  و�صيطرو�  1097م،  �صور  ف�حتلو�  �لفر�صة،  �لف�طميون  ��صتغل 
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�أثن�ء ح�ص�ر �ل�صليبيني الأنط�كية. و��صتقل بطر�بل�ص �لق��صي  �صب�ط/ فب�ير 1098م 

ح�ص�رهم  �أثن�ء  يف  لل�صليبيني  �لف�طميون  �أر�صل  وقد  �لف�طميني،  �أتب�ع  �أحد  عم�ر  �بن 

�لق�صم  �ل�صالجقة بحيث يكون  قت�ل  للتح�لف معهم، وعر�صو� عليهم  �صف�رة  الأنط�كية 

وفد�ً  �ل�صليبيون  و�أر�صل  للف�طميني...،  وفل�صطني  لل�صليبيني  “�صورية”  �ل�صم�يل 

بحرب  �ل�صالجقة  �ن�صغ�ل  ف�أثن�ء  وهكذ�...  نيَّ�تهم”!!،  “ح�صن  على  ليدللو�  م�رش  �إىل 

�ل�صليبيني ك�ن �لف�طميون من�صغلني بتو�صيع نفوذهم يف فل�صطني على ح�ص�ب �ل�صالجقة 

حتى �إن حدودهم �متدت حتى نهر �لكلب �صم�الً ونهر �الأردن �رشق�ً...!!

�لتي حر�صت كل منه� على  �إم�ر�ت �ملدن  �لتخ�ذل من  وظهرت �خلي�ن�ت، و�نك�صف 

نفوذه� و“ك�صب وّد” �ل�صليبيني �أثن�ء تو�صعهم؛ ومن ذلك م� حدث من �ت�ص�ل �ص�حب 

غذ�ء  من  يحت�جون  م�  وتقدمي  �عرت��صهم،  بعدم  تعهد  حيث  ب�ل�صليبيني،  �صيزر  �إقليم 

�لهد�ي�!!  حم�ص  لهم  وقدمت  �لطريق!!،  على  لري�صد�هم  دليلني  لهم  و�أر�صل  بل  وموؤن، 

ب�الأدالء،  و�أع�نتهم  �جلزية،  لهم  فدفعت  طر�بل�ص  �أم�  �تف�قية!!  م�صي�ف  معهم  وعقدت 

بيت  �حتالل  يف  جنحو�  �إذ�  �لط�عة  يف  �لدخول  عليهم  وعر�صت  �مل�ل،  بريوت  ودفعت 

.
19

�ملقد�ص!!

 Provence بروف�ن�ص  �إقليم  )�أمري   Raymond Toulouse تولوز  دي  ريون  ت�بع 

عددهم  وك�ن  �ملقد�ص،  بيت  �إىل  �ل�صليبيني  بقية  قي�دة  بفرن�ص�(   Toulouse وتولوز 

�ألف ف�ر�ص وخم�صة �آالف من �مل�ص�ة فقط!! ويف ربيع 1099م، دخلو� من�طق فل�صطني، 

�حتلو�  ثم  �أر�صوف،  ثم  قي�ص�رية  ثم  �ل�صليبيني،  بتموين  ح�كمه�  ق�م  �لتي  بعك�  فمرو� 

ح�كمه�  وك�ن  �ملقد�ص،  بيت  ح�ص�ر  بد�أو�  1099/6/7م  ويف  حلم،  وبيت  و�للد  �لرملة 

 - 492هـ  �صعب�ن   23 يف  �حتالله�  ومّت  �لدولة،  �فتخ�ر  ويدعى  �لف�طميون،  ن�صبه  قد 

م�  �الأق�صى  ب�مل�صجد  وقتلو�  �مل�صلمني،  يقتلون  �أ�صبوع�ً  �لفرجن  ولبث  1099/7/15م. 

�أم�   .
20

وعب�دهم وعلم�ئهم  �مل�صلمني،  �أئمة  من  كثرية  جم�عة  منهم  �ألف�ً،   70 على  يزيد 

�لدولة �لف�طمية فقد و�جهت �خلب ببود، كم� �أن �لدولة �لعب��صية مل حترك �ص�كن�ً!!

توىل حكم بيت �ملقد�ص �لق�ئد �ل�صليبي جود فري بو�يون، وَت�صمى تو��صع�ً بح�مي 

.
21

بيت �ملقد�ص، و��صت�صلمت ن�بل�ص، ومّت لل�صليبيني �حتالل �خلليل

ي�صتطيعو�  ومل  �مل�ص�ة،  من  و�ألفني  ف�ر�ص   300 �إال  �ل�صليبيني  من  يبَق  مل  �إنه  ويق�ل 

�أوفو� ق�صمهم ب�ال�صتيالء  �أن  �إىل بالدهم بعد  تو�صيع �صيطرتهم، الأن كثري�ً منهم ع�دو� 
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، وبذلك �أ�صبحت مم�لك �ل�صليبيني ك�جلزر و�صط حميط من �الأعد�ء، 
22

على بيت �ملقد�ص

�الإمد�د�ت  ب�صبب  �آخره�!!  �قتالع  مّت  حتى  �صنة   200 �ال�صتمر�ر  له�  تب  كمُ ذلك  ومع 

�لتي ك�نت ت�أتيهم بني فرتة و�أخرى، وب�صبب �صعف �مل�صلمني وت�رشذمهم،  و�حلمالت 

وعدم ��صتغاللهم لفر�صة �ن�صي�ب و�نت�ص�ر �ل�صليبيني على م�ص�ح�ت و��صعة من �الأر�ص 

�ل�صليبيني،  �صوكة  قويت  حتى  ت�أخرو�  �مل�صلمني  ولكن  عليهم،  ليق�صو�  قليلة  ب�أعد�د 

و�أ�صبح من �ل�صعب �قتالعه�.

بيت  ح�ص�ر  �أثن�ء  �صقطت  قد  ي�ف�  ك�نت  فقد  �الأخرى،  فل�صطني  مدن  �صقوط  وتت�بع 

�ملقد�ص على يد �صفن جنوية يف 1099/6/15م، و�صيطر �ل�صليبيون على �رشق بحرية 

�صو�ل  يف  عنوة  حيف�  على  و��صتولو�  1100م،  م�يو  �أي�ر/  يف  �ل�صو�د”  “منطقة  طبي� 

494هـ - �آب/ �أغ�صط�ص 1101م مب�ص�عدة �أ�صطول كبري من �لبندقية، وملكو� �أر�صوف يف 

ني�ص�ن/ �أبريل 1101 ب�الأم�ن و�أخرجو� �أهله� منه� ثم ملكو� قي�ص�رية يف 1101/5/17م 

.
23

ب�ل�صيف، وقتلو� �أهله� ونهبو� م� فيه�

وهكذ� فر�ص �ل�صليبيون هيمنتهم على فل�صطني، غري �أن ع�صقالن ظلّت ع�صية عليهم، 

و�الأمو�ل، وك�ن  و�لرج�ل  �لذخ�ئر  له� كل ع�م  ير�صلون  )�لف�طميون(  �مل�رشيون  وك�ن 

له� �صبيالً، ومل ت�صقط ع�صقالن  �لفرجن يق�صدونه� ويح��رشونه� كل ع�م فال يجدون 

ب�أيدي �لفرجن �إال يف 548هـ/1153م، وك�ن �أهله� قد ردو� �لفرجن مقهورين يف ذلك �لع�م، 

وعندم� �آي�ص �لفرجن، وهمو� ب�لرحيل �أت�هم خب �أن خالف�ً وقع بني �أهله� ف�صبو�.

وك�ن �صبب �خلالف �أن �أهله� مل� ع�دو� ق�هرين من�صورين �دعت كل ط�ئفة �أن �لن�رش 

و��صتد  قتيل،  �لط�ئفتني  �إحدى  من  قمُتل  �أن  �إىل  بينهم  �خل�ص�م  فعظم  جهته�،  من  ك�ن 

�خلطب، وتف�قم �ل�رش، ووقعت �حلرب بينهم فقتل بينهم قتلى!! فطمع �لفرجن، وزحفو� 

!! ترى... كم هي �لهز�ئم �لتي 
�إىل ع�صقالن وق�تلو� “فلم يجدو� من ينعهم فملكوه�”24

.
ت�أتي من �أنف�صن� �أو ن�صنعه� ب�أنف�صن�؟! چٻ ٻ پ پپچ25

�لفرجن  ت�أ�صي�ص  �إىل  ��صتطر�د�ً  �ل�صليبية، ون�صري  �ملقد�ص  ت�أ�ص�صت مملكة بيت  وهكذ� 

ململكة �صليبية ر�بعة هي طر�بل�ص يف 11 ذي �حلجة 503هـ - 12 متوز/ يوليو 1109م 

.
26

بعد ح�ص�ر د�م �صبعة �أعو�م
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رابعًا: ا�شتمرار ال�شراع )نظرة عامة(:

�أن  بح�دث، خ�صو�ص�ً  ب�صنة ح�دث�ً  �صنة  �الأحد�ث  تف�صيل  �أن ندخل يف  �ل�صعب  من 

منهجن� ييل �إىل �الخت�ص�ر، وو�صع �ليد على �لنق�ط �ملهمة �حل�ص��صة يف �صي�ق حديثن� 

عن �لتجربة �لت�ريخية للحل �الإ�صالمي على �أر�ص فل�صطني، غري �أن ��صتكم�ل �ل�صورة، 

ومعرفة جممل �لظروف يف تلك �لفرتة يقت�صي �الإ�ص�رة �إىل �ملعطي�ت �لت�لية، �لتي ظهرت 

خالل �لثالثني �صنة �لتي تلت �الحتالل �ل�صليبي لبيت �ملقد�ص:

ك�ن عدد �ل�صليبيني حمدود�ً، وقد فر�صو� هيمنتهم من خالل قالع منت�رشة كجزر  	•
معزولة يف �لعديد من من�طق �ل�ص�م.

على  ب�ل�صليبيني  بع�صهم  و��صتع�ن  �مل�صلمني،  بني  و�لنز�ع  �ل�رش�ع  ��صتمر  	•
بع�ص  يف  يلعبون  �ل�صليبيني  وجعل  �الإ�صالمي،  �ملوقف  �أ�صعف  مم�  خ�صومهم، 

�الأحي�ن دور �ل�رشطي، وي�صتفيدون من ذلك يف زي�دة نفوذهم، وتقوية �صوكتهم.

ومن ذلك �ل�رش�ع بني طغتكني وبكت��ص بن تت�ص على دم�صق؛ حيث ��صتع�ن بكت��ص 

غري �أن ملك �لفرجن  �صنة 498هـ ب�لفرجن على خ�صمه، وحلق به “كل من يريد �لف�ص�د”، 

.
27

مل يعِطه �صوى �لتحري�ص على �الإف�ص�د، ثم ��صتق�م �الأمر لطغتكني

�ص�عدت  498هـ  وي�ف�  ع�صقالن  بني  و�لفرجن  �لف�طميني  بني  معركة  وقعت  وعندم� 

�لف�طميني قوة من دم�صق من 300 ف�ر�ص، و�ص�عدت جم�عة من �مل�صلمني بقي�دة بكت��ص 

جله�د  �ل�ص�م  �إىل  509هـ  �لعر�ق  من  �ل�صلط�ن  جي�ص  ج�ء  وعندم�   .
28

�لفرجن تت�ص  بن 

�أن  من  نفوذهم  على  وحلب  دم�صق  حك�م  خ�ف  بر�صق  �بن  بر�صق  بقي�دة  �ل�صليبيني 

يزول، فتع�ونو� بقي�دة طغتكني مع فرجن �أنط�كية �صّد جي�ص �ل�صلط�ن؛ ثم م� لبث طغتكني 

�إنه   ،...
29

نف�صه �أن ق�تل فرجن بيت �ملقد�ص، و��صتع�د رفنية بعد �أن ��صتوىل �لفرجن عليه�

�لقت�ل �ملرتبط ب�مل�صلحة، فمرة يلب�ص ثوب �جله�د يف �صبيل �هلل، ومرة يلب�ص ثوب �لدف�ع 

عن “�حلق” )�لكر�صي( حتت حجج �لور�ثة �أو �لكف�ءة... حتى لو �قت�صى ذلك �لتح�لف 

مع �الأعد�ء.

��صتمر جه�د �مل�صلمني �صّد �لفرجن )�ل�صليبيني( دون توقف، و�إن ك�ن هذ� �جله�د  	•
ي�أتون  �لذين  �مل�صلمون  �لق�دة  تعدد  وقد  و�لتنظيم،  �الإعد�د  ح�صن  �إىل  �فتقر  قد 

�ل�ص�م،  بالد  يف  �لفرجن  مع  و�ال�صتب�ك  �ل�رش�ع  حم�ور  تعددت  كم�  ويذهبون، 

و�فتقر �مل�صلمون �إىل ق�عدة كبرية قوية تكون منطلق�ً د�ئم�ً للجه�د، وكثري�ً م� ك�ن 
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�لقت�ل بني مدينة �أو قلعة �إ�صالمية، حت�ول �لدف�ع عن نف�صه�، �أو تو�صيع نفوذه�، 

وبني �لفرجن.

ع�م  ي�صي  يكن  ومل  �ملع�رك،  يف  و�لهزية  �لن�رش  و�ل�صليبيون  �مل�صلمون  وتد�ول 

�أن  �مل�صلمني  على  �ل�صعب  من  يكن  ومل  و�لقالع،  �ملدن  �حتالل  وتب�دلو�  مع�رك،  دون 

�أن  غري  غريهم�.  �أو  ي�ف�  �أو  �لرملة  عند  �ملع�رك  ويخو�صو�  فل�صطني،  و�صط  يف  يدخلو� 

�ل�صليبيني ظلّو� يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم يف �ملن�طق �لتي ��صتولو� عليه�.

املم�لك واالإم�رات ال�صليبية يف بالد ال�ص�م
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يتمكنو� من  �لذين ك�نت قدر�تهم حمدودة، ومل  �مل�صلمني  �ملج�هدين  وظهر عدد من 

و�أحلقو�  �جله�د،  جذوة  على  ح�فظو�  �أنهم  غري  �لفرجن،  جله�د  �مل�صلمني  قوى  توحيد 

من  �لعديد  �أ�رشو�  �أو  وقتلو�  و�الأم�ن،  �ال�صتقر�ر  و�أفقدوهم  كبرية،  خ�ص�ئر  ب�لفرجن 

. فمثالً ك�ن بني معني �لدولة �صقم�ن و�صم�ص �لدولة جكرم�ص حرب، 
30

ق�دتهم وزعم�ئهم

ومل� حو�رشت حّر�ن من قبل �لفرجن 497هـ تر��صال، و�أْعلَم كل منهم� �الآخر �أنه قد بذل 

�لرتكم�ن و�لرتك  �آالف من  ف�ص�ر� و�جتمع� ب�خل�بور يف ع�رشة  تع�ىل وثو�به،  نف�صه هلل 

�مل�صلمون  فقتلهم  �لفرجن  وهزم  �لبليخ،  نهر  عند  ب�لفرجن  ف�لتقو�  و�الأكر�د،  و�لعرب 

من  �أ�صري�ً  و160  دين�ر�ً   35 بـ  وفمُدي  بردويل  �ل�صليبي  �لق�ئد  �رش 
مُ
و�أ �ص�وؤو�”  “كيف 

.
31ً �مل�صلمني، وك�ن عدد قتلى �لفرجن يق�رب 12 �ألف�

عند  �لفرجن  وق�تلو�  ودم�صق،  و�صنج�ر  �ملو�صل  من  �مل�صلمون  �جتمع  507هـ  ويف 

خذ 
مُ
ف�أ �ملَلك،  �أنه  يمُعَرف  �أن  دون  “بغدوين”  ملكهم  و�أ�رشو�  عليهم،  و�نت�رشو�  طبي�، 

طلق �رش�حه، وكرث �لقتل و�الأ�رش يف �لفرجن.
مُ
�صالحه و�أ

ثم ج�ء مدد من جند �أنط�كية وطر�بل�ص فقويت نفو�ص �لفرجن، وع�دو� للحرب ف�أح�ط 

بهم �مل�صلمون من كل ن�حية، و�صعد �لفرجن �إىل جبل غربي طبي�، ومكثو� 26 يوم�ً دون 

�أن ينزلو� للقت�ل، فرتكهم �مل�صلمون، و�ص�رو� �إىل بي�ص�ن، و“نهبو� بالد �الإفرجن” بني عك� 

�إىل �لقد�ص وخربوه�، ورجع �مل�صلمون. وع�د مودود بن �لتونتكني �ص�حب �ملو�صل مع 

طغتكني �إىل دم�صق، وهن�ك يف �صحن �مل�صجد يف يوم �جلمعة، وثب عليه ب�طني فجرحه 

�ً ع�دالً كثري  �أربع جر�ح�ت وقمُتل �لب�طني، و�أبى مودود �أن يوت �إال �ص�ئم�ً، وك�ن خريِّ

قتل  بعد  طغتكني  �إىل  �لفرجن  ملك  وكتب  عليه.  ت�آمر  �لذي  هو  طغتكني  �إن  ويق�ل  �خلري، 

مودود كت�ب�ً ج�ء فيه: “�إن �أمة قتلت عميده� يوم عيده� يف بيت معبوده� حلقيق على �هلل 

!!
�أن يبيده�”32

�مل�صلمون �الأ�صليون من �صك�ن فل�صطني ��صتمرو� يف �صكنهم للبالد �لتي �حتله� �لفرجن، 

ولكن ق�صم�ً منهم هجروه� �إىل �رشق �الأردن ودم�صق، و�أنفو� من �لتع�ون مع �ل�صليبيني. 

ولذلك تعطلت �لزر�عة يف �أكرث �ملدن �ل�ص�حلية �لفل�صطينية. وقد عمل هوؤالء على حم�ربة 

�إىل كت�ئب �مل�صلمني يف بالد  �ل�صليبيني، وقدمو� خدم�ت للم�صلمني �مله�جمني، و�ن�صمو� 

عنهم  �ل�صوري  وليم  �ل�صليبي  �ملوؤرخ  يقول  فل�صطني،  يف  ك�أدالء  و�ص�عدوهم  �ل�ص�م، 

.
“�إنهم علمو� عدون� كيف يدمرن�؛ الأنهم يلكون معلوم�ت ك�فية عن ح�لتن�”33
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وك�ن من �أبرز ق�دة �مل�صلمني �ملج�هدين �الأو�ئل �أق�صنقر �لب�صقي �لذي واله �ل�صلط�ن 

حممد �صنة 508هـ �ملو�صل و�أعم�له�، و�أمره بقت�ل �لفرجن، وخ��ص �أق�صنقر �ملع�رك �صّد 

�إىل �ملو�صل و�جلزيرة و�صنج�ر، مدينة  �ل�صليبيني يف �صم�ل �ل�ص�م. ودخلت، ب�الإ�ص�فة 

قتل  �أنه  غري  لل�صليبيني،  �ملع�دية  جبهته  فتو�صعت  زع�مته،  حتت  518هـ  �صنة  حلب 

خرّي�ً  تركي�ً  مملوك�ً  �أق�صنقر  وك�ن  �ملو�صل،  يف  �لب�طنية  يد  على  520هـ  �صنة  �هلل  رحمه 

على  يح�فظ  �لوالة،  خري  من  وك�ن  ويفعله،  �لعدل  ويرى  و�ل�ص�حلني،  �لعلم  �أهل  يحب 

.
34

�ل�صلو�ت يف �أوق�ته�، ويقوم �لليل

�لدولة �لف�طمية يف م�رش بقي�دة وزيره� �الأف�صل بدر �جلم�يل �أر�صلت حمالت عديدة 

�إىل فل�صطني، وح�ولت �لدف�ع عن من�طق نفوذه� على �ل�ص�حل، غري �أن حمالته� مل تكن 

ط�بع�ً  �تخذت  حمالته�  �أن  ويظهر  و�إمك�ن�ت،  قدر�ت  من  م�رش  به  تزخر  م�  مب�صتوى 

. وك�ن �حلكم 
35

��صتعر��صي�ً، و�فتقرت �إىل �لتن�صيق �جل�د مع �لقوى �الإ�صالمية يف �ل�ص�م

يزحفون  وهم  �لفرجن  ر��صل  عندم�  �الإ�صالمية  �جله�دية  م�صد�قيته  �فتقد  قد  �لف�طمي 

ب�جت�ه بيت �ملقد�ص ع�ر�ص�ً �لتح�لف �صّد �ل�صالجقة، وتق��صم �لنفوذ يف �ل�ص�م. ومهم� يكن، 

ف�إن �لدولة �لف�طمية ك�نت يف طور �الأفول، وك�نت تع�ين من عو�مل �ل�صعف و�النهي�ر.

خام�شًا: جهاد عماد الدين زنكي 521-541هـ:

�أق�صنقر،  بن  زنكي  �لدين  عم�د  بظهور  �ل�صليبيني  جله�د  جديدة  �صفحة  �نفتحت 

والية  �أمر  زنكي  �لدين  عم�د  توىل  فقد  وحلب،  �ملو�صل  يف  �لزنكية  �لدولة  عهد  وبدء 

�ملو�صل و�أعم�له� 521هـ بعد �أن ظهرت كف�ءته يف حكم �لب�رشة وو��صط وتوىّل �صحنكية 

يخو�ص  �لدين  عم�د  و�أخذ  حلب.  على  �ل�صيطرة  له  متت  522هـ  حمرم  ويف   ،
36

�لعر�ق

�ملع�رك تلو �ملع�رك، ويحقق �النت�ص�ر�ت على �ل�صليبيني، وعلق �بن �الأثري بعد �أن حتدث 

عن �نت�ص�ر عم�د �لدين على �لفرجن يف معركة كبرية، وملكه ح�صن �الأث�رب، وح�ص�ره 

ح�رم 524هـ... “و�صعفت قوى �لك�فرين، وعلمو� �أن �لبالد قد ج�ءه� م� مل يكن لهم يف 

.
ح�ص�ب، و�ص�ر ق�ص�ر�هم حفظ م� ب�أيديهم بعد �أن ك�نو� قد طمعو� يف ملك �جلميع”37

زنكي  فَملك  �ل�صليبيني،  غزو  يف  �مل�صلمني  قوى  توحيد  يف  زنكي  جهود  و��صتمرت 

�ل�صور يف دي�ر  حم�ة، وحم�ص وبعلبك، و�رشجي، ود�ر�، و�ملعرة، وكفر ط�ب، وقلعة 

بكر، وقالع �الأكر�د �حلميدية، وقلعة بعرين، و�صهرزور، و�حلديثة، وقعلة �أ�صب وغريه� 
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... . ويف 534هـ ح�ول زنكي �ال�صتيالء على دم�صق مرتني دون 
38

من �الأكر�د �لهك�رية

�أن  �ل�ص�م، غري  فل�صطني من جهة  �ملفت�ح �حلقيقي ال�صرتد�د  فقد ك�نت دم�صق  جدوى، 

�لق�ئم ب�أمر �حلكم هن�ك معني �لدين �أنز ر��صل �ل�صليبيني للتح�لف �صّد زنكي، ووعدهم 

�أن يح��رش ب�ني��ص وي�صلمه� لهم وو�فقو�، ولكن زنكي ذهب �إليهم قبل قدومهم لدم�صق، 

فلم� �صمعو� ذلك مل يخرجو�. ومع ذلك ف�إن معني �لدين ح��رش ب�ني��ص مب�ص�عدة جم�عة 

!!
39

من �لفرجن، ثم ��صتوىل عليه�، و�صلمه� للفرجن

غري �أن �أ�صهر م� يذكر من �لفتوح لزنكي هو فتحه للره�، و�إ�صق�طه للمملكة �ل�صليبية 

�لتي ق�مت به�، فقد ح��رشه� �أربعة �أ�ص�بيع، وفتحه� عنوة يف 6 جم�دى �الآخرة 539هـ، 

وفتح م� يتبع هذه �ململكة من �أعم�ل يف منطقة �جلزيرة، وفتح �رشوج و�ص�ئر �الأم�كن �لتي 

.
40

ك�نت للفرجن �رشقي �لفر�ت م� عد� �لبرية

�أكرث من ع�رشين ع�م�ً، يف 5 ربيع  �أن حمل ر�ية �جله�د  �لدين زنكي، بعد  قمُتل عم�د 

مم�ليكه،  من  جم�عة  يد  على  غدر�ً  1146م،  �صبتمب  �أيلول/  منت�صف   - 541هـ  �الأول 

، وك�ن عمره ز�د عن �صتني �صنة، وعلى م� ذكر �بن �الأثري 
41

بينم� ك�ن يح��رش قلعة جعب

على  �لقوي  يعني  ال  �ل�صي��صة،  عظيم  ورعيته،  ع�صكره  يف  �لهيبة  �صديد  زنكي،  ك�ن  فقد 

وجم�ورة  �لوالة،  وتنقل  �لظلم،  من  خر�ب�ً  يلكه�  �أن  قبل  �لبالد  وك�نت  �ل�صعيف،  ظلم 

. “وك�ن زنكي من خي�ر �مللوك و�أح�صنهم �صرية 
42ً �لفرجن، فعّمره� و�متالأت �أهالً و�صك�ن�

و�صكالً، وك�ن �صج�ع�ً مقد�م�ً ح�زم�ً، خ�صعت له ملوك �الأطر�ف، وك�ن من �أ�صد �لن��ص 

. و��صتهر عم�د �لدين 
غرية على ن�ص�ء �لرعية، و�أجود �مللوك مع�ملة، و�أرفقهم ب�لع�مة”43

بعد مقتله بلقب “�ل�صهيد”.

�أمر�ء وزعم�ء �ل�صالجقة  �أجو�ء �صعبة من �لنز�ع بني  لقد عمل عم�د �لدين زنكي يف 

�لور�ثي،  �حلكم  �أجو�ء  ويف  �أخرى،  �أحي�ن  يف  �لعب��صي  �خلليفة  وبني  وبينهم  �أنف�صهم، 

ع��ص  كم�  و�حدة،  قلعة  �أو  مدينة  على  ولو  حتى  و�لزع�مة  لل�صيطرة  �لكثريين  ونزعة 

يف فرتة ك�نت �لقوى �ل�صليبية فيه� م� تز�ل متلك �لكثري من �لقوة و�حليوية. ومع ذلك 

متتد  وقوية  كبرية  جه�دية  �نطالق  لق�عدة  �الأ�ص�ص  ي�صع  �أن  �لدين  عم�د  ��صتط�ع  فقد 

من �صم�ل �ل�ص�م �إىل �صم�ل �لعر�ق، كم� ك�رش �صوكة �ل�صليبيني يف مو�قع كثرية، وي�رش 

للح�كم و�ملج�هد حتت ر�ية  �صبل �جله�د و�لعمل �جل�د لتحرير �الأر�ص، وقدم منوذج�ً 

�الإ�صالم، وقّوى �الأمل ب��صرتج�ع �ملقد�ص�ت. غري �أن �أف�صل �أثر تركه، على م� يظهر لن�، 

هو �بنه نور �لدين حممود.
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�شاد�شًا: جهاد نور الدين حممود 541-569هـ:

بعد ��صت�صه�د زنكي، وح�صب �الأعر�ف �لور�ثية يف ذلك �لزم�ن، �نق�صمت دولته بني 

توىل  �لذي  غ�زي  �لدين  و�صيف  يتبعه�،  وم�  حلب  توىل  �لذي  حممود  �لدين  نور  �بنيه: 

�ملو�صل وم� يتبعه�.

ولد نور �لدين حممود بعد حو�يل ع�رشين ع�م�ً من �صقوط �لقد�ص يف �أيدي �ل�صليبيني 

ح�صن  �لق�مة،  طويل  �أ�صمر،  وك�ن  1118م،  فب�ير  �صب�ط/   - 511هـ  �صو�ل   17 يف 

�ل�صورة، ذ� حلية خفيفة، وعليه هيبة ووق�ر. تزوج �صنة 541هـ من �بنة معني �لدين �أنز 

.
44

ورزق ببنت وولدين، وتويف رحمه �هلل يف 11 �صو�ل 569هـ - 15 �أي�ر/ م�يو 1174م

�الإ�صالمي يف  �نفتحت �صفحة جديدة ر�ئعة من �صفح�ت �جله�د  �لدين  وبحكم نور 

بالد �ل�ص�م، وطو�ل 28 ع�م�ً، من حكم نور �لدين ك�ن و��صح�ً يف ذهنه هدفه �الأ�ص��صي يف 

حترير و��صرتد�د بالد �مل�صلمني، وتوحيده� حتت ر�ية �الإ�صالم.

�أخذ يبذل �الأ�صب�ب، ويعّد �لعدة و�لعت�د، ويوحد جهود �مل�صلمني،  ومنذ تلك �للحظة 

ويرتقي بهم يف جو�نب �حلي�ة �ملختلفة، وذلك وفق ت�صور �إ�صالمي متك�مل الإع�دة �أجم�د 

�مل�صلمني، وطرد �الحتالل �ل�صليبي من بالدهم... .

مع  �ملعركة  عق�ئدية  على  يوؤكد  �صليم  �ص�مل  �إ�صالمي  فهم  وفق  �ملعركة  ودخل 

�ل�صليبيني، فهي: 

�رش�ع بني حقٍّ وب�طل، وبني �إ�صالم وكفر. 	•
تعني كل �مل�صلمني دون نظر �إىل قومي�ت وع�صبي�ت وجن�صي�ت.  	•

وال �صالم نه�ئي حتى ي�صرتجع �مل�صلمون كل �صب من �أر��صيهم. 	•
وال بّد من �الإعد�د �ملتك�مل لالأمة، حتى تكون على م�صتوى �جله�د، �إي�ني�ً وثق�في�ً  	•

وتربوي�ً و�جتم�عي�ً وجه�دي�ً وع�صكري�ً.

وال بّد من توحيد �جلهود حتت ر�ية �الإ�صالم يف مو�جهة �لعدو �ل�صليبي. 	•

مع�مل النه�صة االإ�صالمية:

ويف �صبيل ذلك ق�م نور �لدين حممود ب�إحي�ء نه�صة �إ�صالمية �أكدت على تك�مل �حلل 

�الإ�صالمي، وقد مّت �لتعبري عنه� من خالل:



الطريق اإىل القد�س

100 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

1.  القي�دة االإ�صالمية ال�ص�دقة:

متثلت هذه �لقي�دة يف �صخ�صه و�أ�صخ��ص من حوله من �لق�دة و�مل�صوؤولني و�لعلم�ء. 

فقد ك�ن للتكوين �لنف�صي و�ل�صخ�صية �ملميزة لنور �لدين حممود �أثرهم� �لكبري يف وجود 

قي�دة �إ�صالمية و�عية، ج�دة، وجم�هدة.

�إىل يومن� هذ�،  �الإ�صالم، وفيه  �ملتقدمني قبل  �مللوك  “ط�لعت تو�ريخ  �الأثري:  �بن  ق�ل 

�لع�دل  �مللك  من  �صرية  �أح�صن  �لعزيز  عبد  بن  وعمر  �لر��صدين  �خللف�ء  بعد  َر  �أ فلم 

عليه  يتبهرج  وال  �الأحو�ل،  عليه  ت�صتبه  ال  فطن�ً،  �أملعي�ً،  ذكي�ً،  ك�ن  فلقد   .
�لدين”45 نور 

�إال ذوو �لف�صل، و�لقدرة على �الإجن�ز �الأمني �مل�صوؤول للعمل،  �لرج�ل، ومل يتقدم لديه 

.
46

ومل ينظر يف تقديه للرج�ل �إىل �ملك�نة �الجتم�عية �أو للجن�ص و�لبلد

�لليل  �ل�صنن وقي�م  �أد�ء  على  بتقو�ه وورعه، فقد ك�ن حري�ص�ً  �لدين  رف نور  كم� عمُ

ب�الأ�صح�ر. �إذ ك�ن ين�م بعد �صالة �لع�ص�ء، ثم ي�صتيقظ يف منت�صف �لليل، في�صلي ويتبتل 

.
47

�إىل �هلل ب�لدع�ء حتى يوؤذن �لفجر، كم� ك�ن كثري �ل�صي�م

�ل�ص�لح،  �ل�صلف  ب�لعلم�ء، و�قتدى ب�صرية  �لو��صع، فلقد ت�صبه  ومتيز بفقهه وعلمه 

�الأح�ديث، و�ألّف كت�ب�ً عن  �الإج�زة يف رو�ية  ب�ملذهب �حلنفي، وح�صل على  وك�ن ع�مل�ً 

.
48

�جله�د

لينه  مع  خموف�ً  “مهيب�ً  فك�ن  �ل�صخ�صية  قوة  �هلل  رزقه  كم�  ج�دة،  طبيعة  ذ�  وك�ن 

ورحمته” وجمل�صه “ال يذكر فيه �إال �لعلم و�لدين و�مل�صورة يف �جله�د” “ومل ي�صمع منه 

.
كلمة فح�ص قط يف غ�صب وال ر�صى �صموت�ً وقور�ً”49

وك�ن ز�هد�ً متو��صع�ً، فقد ك�ن �أدنى �لفقر�ء يف زم�نه �أعلى نفقة منه من غري �كتن�ز، 

له  دك�كني  ثالثة  �أعط�ه�  �مل�دية  �ل�ص�ئقة  زوجته  �صكت  وعندم�  ب�لدني�،  ��صتئث�ر  وال 

بحم�ص، وق�ل: “لي�ص يل �إال هذ�، وجميع م� بيدي �أن� فيه خ�زن للم�صلمني ال �أخونهم فيه، 

.
وال �أخو�ص يف ن�ر جهنم الأجلك”50

بنف�صك  تخ�طر  ال  عليك  “ب�هلل  يوم�ً:  �لني�ص�بوري  �لدين  قطب  �لفقيه  �ل�صيخ  له  ق�ل 

فق�ل  �ل�صيف”،  �أخذه  �إال  �أحد  �مل�صلمني  من  يبقى  ال  معركة  يف  �أ�صبت  ف�إن  وب�الإ�صالم، 

�لبالد  حفظ  من  قبلي  هذ�؟  له  يق�ل  حتى  حممود  ومن  �لدين!!  قطب  “ي�  �لدين:  نور  له 

.
و�الإ�صالم، ذلك �هلل �لذي ال �إله �إال هو”51
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وعلى �ت�ص�ع نفوذه و�صلط�نه ج�ءه �لت�رشيف من �خلالفة �لعب��صية، وت�صمن ق�ئمة 

ب�ألق�به �لتي يذكر به� على من�بر بغد�د تقول: “�للهم �أ�صلح �ملوىل �ل�صلط�ن �مللك �لع�دل 

�لع�مل �لع�مل �لز�هد �لع�بد �لورع �ملج�هد �ملر�بط �ملث�غر نور �لدين وعدته، ركن �الإ�صالم 

َي �الإم�مة و�أثريه�، فخر  و�صيفه، ق�صيم �لدولة وعم�ده�، �ختي�ر �خلالفة ومعزه�، ر�صِّ

�مللة وجمده�، �صم�ص �ملع�يل وملكه�، �صيد ملوك �مل�رشق و�ملغرب و�صلط�نه�، حمي �لعدل 

ف�أوقف هذ� كله،  �أمري �ملوؤمنني”!!  �لع�ملني، من�صف �ملظلوم من �لظ�ملني، ن��رش دولة  يف 

.
و�كتفى بدع�ء و�حد هو “�للهم �أ�صلح عبدك �لفقري حممود بن زنكي”52

وك�ن  يحكمه�،  ال  �لتي  �لبالد  يف  حتى  له  �لن��ص  وحّب  �صعبيته،  ب�ت�ص�ع  وعرف 

�أن  �مل�صلم  �لدم  و�جت�ه  ي�صيع،  �أن  �لزمن  جت�ه  ب�مل�صوؤولية  عظيم�ً  �إح�ص��ص�ً  ي�صت�صعر 

ير�ق، و�لكر�مة �الإ�صالمية �أن تهدر، و�الأر�ص �الإ�صالمية �أن ت�صتب�ح؛ فك�ن َي�ِصل يف عمله 

.
53

�لليل ب�لنه�ر، وك�ن ال يهمل �أمر�ً من �أمور رعيته

وحب�ه �هلل تكوين�ً ع�صكري�ً فذ�ً حمل من خالله تك�ليف �جله�د �ل�ص�قة 28 ع�م�ً بنف�صية 

.
54

جه�دية �ص�دقة

2.  التزام اأحك�م االإ�صالم وتطبيقه�:

�اللتز�م  �الإ�صالم على �جلميع، وك�ن قدوة يف  �أحك�م  �لدين على تطبيق  حر�ص نور 

�أ�صح�ب  �إىل  �حلقوق  رّد  على  حر�ص  وكم�  وق�دته�،  �لدولة  م�صوؤويل  على  وطبقه�  به�، 

�أن ال يرفع ق�صة مظلوم ال ي�صتطيع  “حر�م على كل من �صحبني  �ملظ�مل، وك�ن يقول: 

�إر�قة دم�ء �مل�صلمني،  �لو�صول �إيلّ”. ويف توحيده لبالد �مل�صلمني ك�ن يحر�ص على عدم 

�ملطهرة،  �ل�رشيعة  يحفظ  هلل  رحمه  ك�ن  لقد  ذلك،  يف  وت�أنٍّ  وحكمة  �صب  ذ�  ك�ن  ولذلك 

.
55

ويقف عند �أحك�مه�

وعلى �لرغم من ��صطر�ره لال�صطد�م ب�لعديد من زعم�ء �ملدن و�لقالع �مل�صلمني يف 

�صعيه لتحقيق �لوحدة، �أو لتح�لفهم مع �لفرجن...، �إال �أن دم �مل�صلم ك�ن عنده عظيم�ً وك�ن: 

“ال يق�صد والية �أحد من �مل�صلمني �إال ل�رشورة، �إم� لي�صتعني على قت�ل �لفرجن، �أو للخوف 
�ل�صليبيني  ج�هد  544هـ  �ل�صليبيني  مع  دم�صق  حك�م  حت�لف  وعندم�   .

منهم”56 عليه� 

و�أن�  بع�ص�ً،  بع�صهم  �مل�صلمني  لقتل  ح�جة  “ال  وق�ل:  و�صي�عهم،  �مل�صلمني  �إيذ�ء  دون 

�لدم��صقة حرمته حتى  لقد �ص�هد  �مل�رشكني”.  �أرفههم ليكون بذل نفو�صهم يف جم�هدة 

.
57

متنوه، ودعو� �هلل �أن يكون ملكهم
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“�ل�صمع  فق�ل:  �لق��صي  ��صتدع�ه  �لق��صي،  �إىل  ق�صية  �أحدهم  عليه  رفع  وعندم� 

و�لط�عة، �إمن� ك�ن قول �ملوؤمنني �إذ� دعو� �إىل �هلل ور�صوله ليحكم بينهم �أن يقولو� �صمعن� 

و�أطعن�، �إين جئت ه� هن� �متث�الً الأمر �ل�رشع”. ويف مرة �أخرى دعي للق�ص�ء، ف��صتج�ب، 

.
58

ومل� ثبت �أن �حلق مع نور �لدين وهب خل�صمه م� �دع�ه عليه

لقد �ألغى رحمه �هلل �ل�رش�ئب �لتي تزيد عن �حلد �ل�رشعي على �لرغم مم� ك�نت تدر 

من دخل كبري على ميز�نية �لدولة، وعلى �لرغم من �إمك�نية تبير وجوده�، عند �لبع�ص، 

، وك�ن يقول: “نحن نحفظ �لطريق من ل�صٍّ وق�طع طريق... 
59

بظروف �لبالد و�حلرب

. وك�ن �أ�صهى �صيء عنده كلمة حقٍّ ي�صمعه� �أو 
�أفال نحفظ �لدين ومننع م� ين�ق�صه؟”60

.
61

�إر�ص�د �إىل �صنة يتبعه�

3.  البن�ء االإمي�ين والرتبوي والثق�يف:

يف هذ� �ملج�ل ��صتقدم نور �لدين �لعلم�ء �لع�ملني، و�أف�صح لهم جم�ل �لعمل و�لدعوة، 

و�صعى يف بن�ء �ملد�ر�ص و�مل�ص�جد، و�أوقف عليه� �الأوق�ف، وح�رب �لبدع و�الأ�ص�ليل... 

ف�نت�رش نور �الإي�ن و�لعلم بني �لرعية، و�أحي� �صمت �حرت�م �لعلم�ء وتوقريهم. وعلى 

�أمره  دون  جمل�صه  يف  �جللو�ص  على  يجروؤون  يكونو�  مل  و�لق�دة  �الأمر�ء  �أن  من  �لرغم 

�إليه و�أجل�صه،  �أو �لرجل �ل�ص�لح ق�م هو  �إذ� دخل عليه �لع�مل �لفقيه  �أنه ك�ن  �إال  و�إذنه... 

�هلل  جند  “هم  �إنهم  �لعلم�ء  عن  يقول  وك�ن   .
62

وتوقري �حرت�م  كل  مظهر�ً  عليه  و�أقبل 

ف�إن ر�صو�  �أعطيهم،  م�  �أ�صع�ف  �مل�ل حّق  بيت  �الأعد�ء، ولهم يف  نمُن�رش على  وبدع�ئهم 

�لعلم و�أهله، ويف  �ل�ص�م خ�لية من  . لقد ك�نت بالد 
�ملنة علين�”63 من� ببع�ص حقهم فلهم 

، وك�ن ي�صمع ن�صيحة �لعلم�ء ويمُجله�، 
64

زم�نه �ص�رت مقر�ً للعلم�ء و�لفقه�ء و�ل�صوفية

ويرقُّ  له،  هيبة  ج�صدي  يف  �صعرة  كل  ق�مت  حممود،  يل:  ق�ل  �إذ�  �لبلخي  “�إن  ويقول: 

.
قلبي”65

4.  االإعم�ر والبن�ء احل�ص�ري واالجتم�عي:

�لتك�فل  مع�ين  وحتيي  �مل�صلمني  ب�أحو�ل  تهتم  �لتي  ب�صخ�صيته  �لدين  نور  رف  عمُ

و�لتع�ون و�لت�ص�من بينهم، ورفع عنهم مع�ن�تهم و�أحو�لهم �ل�صعبة... فلقد عمل على 

ودور  و�ملالجىء  �مل�صت�صفي�ت  وبن�ء  �لفقر�ء،  و�إغن�ء  �الأر�مل،  وتزويج  �الأيت�م،  كف�لة 

�الأيت�م و�الأ�صو�ق و�حلم�م�ت و�لطرق �لع�مة، وتوطني �لبدو و�إقط�عهم �الأر��صي حتى 

ال يوؤذو� �حلج�ج. لقد �رتقى ب�خلدم�ت �لتي تمُقّدم للم�صلمني ف�أحبه �ل�صعب، و�أ�صبحت 
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رج�له،  نفو�ص  �إىل  للخري  �ملحبة  �لبن�ءة  �لنف�صية  هذه  و�رَشَت  قوية...،  متينة  به  �صلته 

ف�أ�صبحو� يت�ص�بقون يف خدمة �لن��ص، وبن�ء �ملد�ر�ص و�مل�صت�صفي�ت و�ملالجئ، وو�ص�ئل 

.
66

�خلدم�ت �ملختلفة

5.  البن�ء االقت�ص�دي:

رتب نور �لدين ديو�ن �لزك�ة يف عهده ونظم جب�يته� وتوزيعه� وفق �الأ�ص�ص �ل�رشعية، 

�لتج�رة،  حركة  تثقل  �لتي  �ل�رش�ئب  ورفع  �ملو��صالت  طرق  بت�أمني  �لتج�رة  و�صجع 

.
67

و�صعى يف كل م� يقوي �لدولة ويدعم بني�نه� �القت�ص�دي

6.  البن�ء اجله�دي الع�صكري:

لقد �صعى نور �لدين يف �إحي�ء �ملع�ين �جله�دية يف �لنفو�ص، وتربية �الأمة على مع�نيه� 

وتكري�ص عزة �مل�صلمني ومنعتهم وقوتهم، وبذل �جلهد يف توفري �لعدة و�لعت�د، و�ختي�ر 

ومتيز  �مل�صلمني،  �أرو�ح  على  و�حلف�ظ  �الأ�صو�ر  وبن�ء  �ملدن،  وحم�ية  �ملن��صبني،  �لق�دة 

�مل�صلمني.  �نتهكت حرم�ت  �إذ�  �الأعد�ء  بحزمه وقوته يف ذلك، وك�ن رده عنيف�ً جد�ً على 

ومن ذلك �أنه مل يكد يّر على ��صتالمه للحكم �صهر و�حد حتى ه�جم �ل�صليبيون �لره� 

ظ�نني �أن �حل�كم �جلديد �صعيف، ولكن نور �لدين ه�جم �ل�صليبيني، وقتل ثالثة �أرب�ع 

�أن  مرة  وح�صل  �جلديد،  �لق�ئد  هذ�  يكون  من  عرفت  وقد  فلوله،  هربت  �لذي  جي�صهم، 

ه�جم �ل�صليبيون نور �لدين وجزء�ً من جي�صه على حني غفلة، ف�أق�صم نور �لدين �أن ال 

ي�صتظل ب�صقف حتى ينتقم لالإ�صالم، وك�ن �نتق�مه رهيب�ً يف معركة ح�رم؛ �إذ قتل منهم 

.
68

�الآالف

حتى �لري��صة ��صتف�د منه� يف جم�ل �الإعد�د �جله�دي، فلقد ك�نت �حلرب جتري يف 

ذلك �لع�رش على �خليول... ولبن�ء هذه �مله�رة يف �لتحكم ب�خليول وحركته�، ك�ن يلعب 

!!
69

مبه�رة كبرية لعبة �لكرة من فوق �خليول )�لبولو(

لقد حر�ص على تعبئة ط�ق�ت �الأمة للجه�د... وهو يف بذله الأ�صب�به مل ين�َص دع�ء �ل�صعف�ء 

و�لعج�ئز و�ملحت�جني، فك�ن يح�صن �إليهم، ويذكر �أنه رمب� ينت�رش ببكة دع�ئهم.

بهذ� �لبن�ء �ملتك�مل و�الإعد�د �جل�د �ملتزن دخل نور �لدين مرحلة �لتغيري �جلذري على 

�ل�ص�حة �ل�صي��صية ليحقق �أمرين �ص�ر بهم� يف �جت�هني متو�زيني هم�:
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حتقيق �لوحدة �الإ�صالمية وتعبئة قو�ه� يف بوتقة و�حدة. 	•
و�لتحرير  قو�ه�،  و�إنه�ك  هيبته�،  ب�إ�صع�ف  تدريجي�ً:  �ل�صليبية  �لقوى  حتطيم  	•
��صتكم�ل  ب�نتظ�ر  وذلك  �صيطرته�...  حتت  �لو�قعة  �مل�صلمني  الأر�ص  �لتدريجي 

�لوحدة �الإ�صالمية لتحقيق ن�رش ح��صم ونه�ئي.

جهود الوحدة االإ�صالمية:

لقد حر�ص نور �لدين على حتقيقه� بقدر كبري من �ل�صب و�حلكمة و�الأن�ة، وحر�ص 

�صديد على عدم �إر�قة دم�ء �مل�صلمني، وقد حر�ص على ��صتم�لة �لقوى �الإ�صالمية �ملتعددة 

يف �ل�صم�ل، و�صم�ل �لعر�ق وك�صب �صد�قته�، كم� ك�ن يك�صف بطريقة ع�قلة و�عية حقيقة 

�أولئك �لزعم�ء و�حلك�م، �لذين يقفون حجر عرثة �أم�م �لوحدة �الإ�صالمية �أم�م رعيتهم. 

�إف�ص�د  �إ�صالح�ته وبني  �لن��ص يق�رنون بني جه�ده، وبني تخ�ذل حك�مهم، وبني  وك�ن 

مل�ص�حلهم  حك�مهم  والء  وبني  وللموؤمنني  ولر�صوله  �صبح�نه  هلل  والئه  وبني  حك�مهم، 

كل  وجد  فقد  ولذلك  عليهم...  حكمه  يتمنون  �لن��ص  ف�أخذ  ولل�صليبيني!!  و�صهو�تهم 

ترحيب �صعبي عند �ن�صم�م �أي من بالد �مل�صلمني �إليه.

�صّم نور �لدين حم�ص �إليه �صنة 544هـ/1149م، غري �أنه ك�ن يتوق ل�صّم دم�صق �لتي 

ك�نت تقف بينه وبني �ل�صليبيني يف فل�صطني. وك�ن �حلكم يف دم�صق ي�صعى ب�لدرجة �الأوىل 

للحف�ظ على نف�صه، فمرة يج�هد �لفرجن، ومرة ي�ص�نعهم ويه�دنهم، ومرة يتح�لف معهم 

�إذ� خ�ف من قوة �إ�صالمية م�. ووفق تخطيط مت�أنٍّ يهدف �إىل: �ل�صيطرة على دم�صق دون 

�إر�قة دم�ء، وك�صب �أهل دم�صق �إىل �صفه، ومنع نظ�م �حلكم من �ال�صتع�نة ب�لفرجن عليه 

ني�ص�ن/   25  - 549هـ  �صفر  يف  دم�صق  يفتح  �أن  �لدين  نور  ��صتط�ع  ق�صدهم.  �إذ� 

�أن  �أنز �صنة 1149م، وبعد  �أن تويف معني �لدين  �أبريل 1154م، وقد ج�ء هذ� �لفتح بعد 

�الإت�و�ت على دم�صق،  �لذي فر�ص  �ل�صليبي  �لنفوذ  �صعف �حلكم بدم�صق، ووقع حتت 

.
70

وك�نت ر�صلهم تدخل �لبلد كل ع�م وي�أخذونه� منهم

وتو�لت �صيطرة نور �لدين على مدن وقالع �ل�ص�م حتى خ�صعت معظمه� له، غري �أنه 

ك�ن يدرك �أن �ل�صبيل �لفع�ل لتحرير فل�صطني، و�قتالع �حلكم �ل�صليبي منه� ال يكون �إال 

�ل�صليبيني  وو�صع  �ملتحدة،  �الإ�صالمية  �جلبهة  �صمن  ودخوله�  م�رش،  على  ب�ل�صيطرة 

بني فكي �لكم��صة.

وقد ج�ءت �لفر�صة لنور �لدين ب�ل�صيطرة على م�رش عندم� ��صتع�ن �أحد �ملتن�ف�صني 

على �لوز�رة و��صمه �ص�ور بنور �لدين على غريه �رشغ�م �صنة 559هـ، وعر�ص على 
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�إقط�ع�ت �لع�ص�كر، ويكون ق�ئده �لذي ير�صله مقيم�ً مب�رش،  �لدين ثلث �لبالد بعد  نور 

�رشغ�م  هزم  �لذي  �صريكوه  �لدين  �أ�صد  �لدين  نور  �أر�صل  �لدين.  نور  ب�أمر  ويت�رشف 

وح��رشو�  فج�وؤو�  الإخر�جه،  ب�لفرجن  و��صتع�ن  ب�صريكوه  غدر  �ص�ور  ولكن  وقتله، 

�صريكوه ورف�قه يف بلبي�ص ثالثة �أ�صهر حتى ج�ءتهم �أخب�ر �نت�ص�ر�ت نور �لدين وملكه 

�لدين  نور  فعله  م�  يعلم  يكن  ومل  فو�فق  �ل�ص�م،  �إىل  و�لعودة  �ل�صلح  فعر�صو�  )ح�رم( 

.
71

ب�ل�ص�م

�لدولة  �أن  وخ�صو�ص�ً  م�رش،  على  �ل�صليبيني  وبني  �لدين  نور  بني  �لتن�ف�ص  و��صتد 

�لدين  �أ�صد  �لدين  نور  ف�أر�صل  �الحت�ص�ر.  طور  ويف  �صديد  �صعف  يف  ك�نت  �لف�طمية 

�صريكوه �إىل م�رش يف �ألفي ف�ر�ص يف حملة ث�نية يف ربيع �لث�ين 562هـ، و��صتط�ع هزية 

�لفرجن وجي�ص م�رش ب�ل�صعيد، وَملَك �الإ�صكندرية مب�ص�عدة �أهله� وذهب لل�صعيد فملكه، 

غري �أنه ��صطر للعودة �إىل دم�صق يف ذي �لقعدة بعد �أن ��صرتط على �لفرجن �أال ي�أخذو� ولو 

.
72

قرية و�حدة من م�رش فو�فقو�

ومتت �ل�صيطرة لنور �لدين على م�رش يف �حلملة �لث�لثة �لتي ق�ده� �أي�ص�ً �أ�صد �لدين 

�صريكوه يف ربيع �الأول 564هـ، ففي ذلك �لوقت ك�ن �لفرجن ب�صبب حت�لف �ص�ور معهم 

قد متكنو� من �لبالد �مل�رشية، و�أ�صبح لهم نفوذ كبري، وت�صلمو� �أبو�ب �لق�هرة وجعلو� 

�مل�صلمني حكم�ً ج�ئر�ً  لهم فيه� جم�عة من �صجع�نهم و�أعي�ن فر�ص�نهم و“حكمو� على 

بيت  ملك  بقي�دة  حملة  فج�ءت  م�رش  مبلك  �لفرجن  وطمع  �لعظيم”.  ب�الأذى  وركبوهم 

�خلليفة  و�أر�صل  �لق�هرة،  ح��رشت  ثم  و�أ�رشت  فقتلت  عنوة،  بلبي�ص  و�حتلت  �ملقد�ص 

�صعور  هذه  وق�ل  �لن�ص�ء،  �صعور  �لكتب  يف  و�أر�صل  ي�صتغيثه  �لدين  نور  �إىل  �لع��صد 

)جمع �َصْعر( ن�ص�ئي من ق�رشي ي�صتغثن بك لتنقذهن من �لفرجن. ف�أر�صل نور �لدين 

�حلملة  و�نتهت  خ�ئبني،  �لفرجن  خرج  م�رش  �لدين  �أ�صد  ق�رب  فلم�  �لث�لثة،  حملته 

ب�صيطرة �أ�صد �لدين على م�رش، وقتل �لوزير �ص�ور، وتوىل �أ�صد �لدين �لوز�رة مك�نه 

يف 17 ربيع �لث�ين 564هـ - ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1169م، غري �أن �أ�صد �لدين تويف بعد 

.
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�صهرين يف 22 من جم�دى �لث�نية فوىل �صالح �لدين يو�صف �الأيوبي �لوز�رة مك�نه

وب�أمر من نور �لدين �أ�صقط �صالح �لدين �خلالفة �لف�طمية، ومتت �خلطبة للخليفة 

�لعب��صي �مل�صت�صيء يف ث�ين جمعة من حمرم 567هـ - 10 �أيلول/ �صبتمب 1171م “فلم 
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�أن  دون  من  حمرم   10 يف  �لع��صد  �لف�طمي  �خلليفة  وم�ت  عنز�ن”،  ذلك  يف  يتنطح 

�لقي�دة  �لعب��صية، و�أ�صبحت حتت  للخالفة  مت م�رش ر�صمي�ً  . وهكذ� �صمُ
74

يعلم بذلك

�لدين. لنور  �لفعلية 

، كم� 
75

ويف 566هـ/1170م �صّم نور �لدين �ملو�صل، و�ملن�طق �لتي تتبعه� �إىل حكمه

�أخ�ه  �إليه�  ف�أر�صل  بفتحه�  �لدين  ل�صالح  �أذن  عندم�  569هـ/1173م  �صنة  �ليمن  �صّم 

. وبذلك �متدت �جلبهة �الإ�صالمية 
76

تور�ن �ص�ه بن �أيوب؛ حيث متت له �ل�صيطرة عليه�

�ملتحدة من �لعر�ق �إىل �ل�ص�م فم�رش و�ليمن، مم� �أنذر بقرب �لق�ص�ء على �ل�صليبيني.

حتطيم القوى ال�صليبية:

وحروب  �ملع�رك  تتوقف  مل  1146-1174م  من  �متدت  �لتي  حكمه  فرتة  خالل 

�جله�د بني نور �لدين و�ل�صليبيني، ويف �لوقت �لذي ك�ن يدعم فيه حكمه، ويوحد جهود 

�ل�صليبية، وي�صعف قوته� يوم�ً  �ملم�لك  �لتدريجي على  �مل�صلمني ك�ن يقوم ب�ال�صتيالء 

يف  �لدين  نور  ��صتط�ع  �لفرتة  تلك  وخالل  معهم،  �لف��صلة  للمعركة  يعد  وهو  يوم  بعد 

جه�ده �الإ�صالمي ��صرتج�ع وحترير حو�يل خم�صني مدينة وقلعة، مم� ك�ن حتت �صيطرة 

�ل�صليبيني.

فمنذ بد�ية حكمه �أحكم �ل�صيطرة على منطقة �لره� و�صفَّى �الأمالك �لتي ك�نت تتبعه� 

�إعز�ز، عينت�ب،  �لر�وند�ن، قور�ص، مرع�ص،  �لروم، دلوك،  )تل ب��رش، �صمي�ص�ط، قلعة 

جميع  وحرر  ��صتع�د  كم�  1146-1151م.  بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  وذلك  �لبرية...( 

�الأر��صي �لتي ك�نت تتبع �إم�رة �أنط�كية �رشقي نهر �لع��صي )1147-1149م(؛ وَقتل 

 ،Raymond of Poitiers يف �إحدى مع�ركه� )�أنب 1149/7/29م( �أمري �أنط�كية ريوند

وزعيَم �لب�طنية �ملتع�مل معهم �صّد �مل�صلمني علي بن وف�. وق�م بدور �أ�ص��ص يف حتطيم 

�حلملة �ل�صليبية �لث�نية )1147-1148م( �لتي �ص�رك فيه� ملك فرن�ص� لوي�ص �ل�ص�بع 

Louis VII، و�إمب�طور �أمل�ني� كونر�د �لث�لث Conrad III، و�لتي تعّد نقطة حتول خطرية 

يف ت�ريخ �حلروب �ل�صليبية؛ حيث كمُ�رشت هيبة �ل�صليبيني، ورفعت �لروح �ملعنوية لدى 

.
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�مل�صلمني

�إ�صع�ف  �إىل  �أدت  �ملهمة،  �ملع�رك  من  �لعديد  ووقعت  �صج�الً،  �حلروب  و��صتمرت 

حتى  �ل�صليبيني...  ح�ص�ب  على  �لدين  لنور  جديدة  من�طق  و�صّم  �ل�صليبي  �لنفوذ 

�ملع�رك  لذكر  �ملج�ل  يت�صع  وال  �ل�صليبية.  �ملقد�ص  بيت  مملكة  �إح�طة  �لدين  نور  �أحكم 
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يف  ح�رم  تّل  عند  وقعت  �لتي  وهي  �إحد�ه�،  �إىل  ب�الإ�ص�رة  نكتفي  ولكن�  كله�،  و�لوق�ئع 

رم�ص�ن 559هـ - 11 �آب/ �أغ�صط�ص 1164م.

ففي 558هـ ك�ن نور �لدين قد �نهزم من �لفرجن حتت ح�صن �الأكر�د، وهي �ملعركة 

�لتي عرفت بـ“�لبقيعة”؛ حيث كب�صهم �لفرجن فج�أة، و�أكرثو� فيهم �لقتل و�الأ�رش، وجن� 

نور �لدين يف �للحظة �حل��صمة وهرب، ونزل قرب حم�ص، وهن�ك �أق�صم “و�هلل ال �أ�صتظل 

�الأمو�ل  و�أح�رش  ودم�صق  حلب  �إىل  �أر�صل  ثم  �الإ�صالم”  وث�أر  بث�أري  �آخذ  حتى  ب�صقف 

�لع�صكر  وع�د  جميعه،  منهم  �أخذ  م�  عو�ص  �لن��ص  ف�أعطى  و�ل�صالح،  و�خليل  و�لثي�ب 

.
“ك�أن مل ت�صبهم هزية”78

بع�صهم:  له  ق�ل  عليه  و�إنف�قه  للجه�د،  خروجه  كرثة  �لدين  نور  �أ�صح�ب  ر�أى  ومل� 

“�إن لك يف بالدك �إدر�ر�ت و�صدق�ت كثرية على �لفقه�ء و�لفقر�ء و�ل�صوفية و�لقر�ء، فلو 
��صتعنت به� يف هذ� �لوقت لك�ن �أ�صلح”، فغ�صب من ذلك، وق�ل: “و�هلل �إين ال �أرجو �لن�رش 

�إال ب�أولئك، ف�إمن� ترزقون وتن�رشون ب�صعف�ئكم، كيف �أقطع �صالت قوم يق�تلون عني 

ر�آين  �إذ�  �إال  عني  يق�تل  ال  من  على  و�أ�رشفه�  تخطئ،  ال  ب�صه�م  فر��صي  على  ن�ئم  و�أن� 

ب�صه�م قد ت�صيب وقد تخطئ، وهوؤالء �لقوم لهم ن�صيب يف بيت �مل�ل، كيف يحل يل �أن 

.
79

�أعطيه غريهم”؟!

وعر�ص �لفرجن �ل�صلح، لكن نور �لدين رف�ص. و�جتمع جي�ص� �مل�صلمني و�لفرجن بعد 

�أن ح�صد� ح�صود�ً �صخمة عند ح�رم. وقبيل �لقت�ل �نفرد نور �لدين بنف�صه حتت تّل ح�رم 

“ي� رب هوؤالء عبيدك وهم �أولي�وؤك، وهوؤالء عبيدك  و�صجد هلل، ومرَّغ وجهه، وت�رشع 

�لو�صط”!!...  يف  حممود  ف�صول  “�إي�ص  �أعد�ئك”...  على  �أولي�ءك  ف�ن�رش  �أعد�وؤك،  وهم 

يحقر  �لكلب حتى يمُن�رش”!!  “�للهم �ن�رش دينك وال تن�رش حممود�ً. من حممود  وق�ل: 

. ولهذ� �لدع�ء ق�صة مع ب�رشى �لن�رش نذكره� كم� رو�ه� 
80

نف�صه ويتذلل �إىل �هلل �صبح�نه

�أبو �ص�مة يف كت�ب �لرو�صتني، �إذ ق�ل: 

من�مه  يف  دمي�ط  عن  �لفرجن  رحيل  ليلة  ر�أى  �لدين  لنور  �إم�م�ً  �أن  بلغني 

علم نور �لدين �أن �لفرجن قد رحلو� عن دمي�ط يف هذه �لليلة، 
َ
�لنبي ] وق�ل له: �أ

فق�ل ي� ر�صول �هلل رمب� ال ي�صدقني ف�ذكر يل عالمة يعرفه�، فق�ل: قل له بعالمة 

م� �صجدت على تل ح�رم وقلت: ي�رب �ن�رش دينك وال تن�رش حممود�ً، من هو 

�مل�صجد، وك�ن من ع�دة  �إىل  ف�نتهيت ونزلت  ق�ل:  �لكلب حتى ين�رش!!  حممود 

�ل�صبح،  فيه حتى ي�صلي  يز�ل يرتّكع  بغل�ص وال  �إليه  ينزل  ك�ن  �أنه  �لدين  نور 
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ق�ل: فتعر�صت له، ف�ص�ألني عن �أمري، ف�أخبته ب�ملن�م، وذكرت له �لعالمة، �إال 

�لدين رحمه �هلل تع�ىل: �ذكر �لعالمة كله�؛  �لكلب. فق�ل نور  �أذكر لفظة  �أنني مل 

�لليلة  تلك  و�أرخت  �لروؤي�.  و�صدق  �هلل  رحمه  فبكى  فقلته�؛  ذلك،  يف  علي  و�ألح 

فج�ء �خلب برحيل �لفرجن بعد ذلك يف تلك �لليلة.

ويف 1164/8/11م �لتحم �لفريق�ن، و�نك�صفت �ملعركة �لكبى عن ك�رثة ه�ئلة حلت 

ب�ل�صليبيني؛ �إذ قتل منهم ع�رشة �آالف و�أ�رش ع�رشة �آالف �أو �أكرث، وك�ن من بني �الأ�رشى 

�أمري  عد�  �الأمر�ء  جميع  و�أ�رش  �لبيزنطي،  قيليقية  وح�كم  طر�بل�ص  و�أمري  �أنط�كية  �أمري 

.
81ً �الأرمن، ويف �ليوم �لت�يل ��صتوىل نور �لدين على ح�رم...، وك�ن ذلك فتح�ً كبري�

ويف 569هـ/1173م ك�ن نور �لدين قد �أعد عدته للهجوم �لنه�ئي على بيت �ملقد�ص، 

ر�ئع�ً  جديد�ً  منب�ً  جهز  قد  �إنه  حتى  �ل�صليبي  �لنفوذ  من  �الإ�رش�ء  �أر�ص  وحترير 

يف  ور��صل  �هلل،  ب�إذن  �ل�صليبيني  على  �النت�ص�ر  بعد  فيه  يو�صع  �الأق�صى  للم�صجد 

تو�جهه  �لتي  �خل��صة  �لظروف  ب�صبب  تلك�أ  �لذي  �لدين  �صالح  م�رش  على  ع�مله  ذلك 

بذلك  �لدين  نور  ير�َص  ومل  و�إعد�د.  و�أن�ة  �صب  �إىل  حتت�ج  �أنه�  يرى  و�لتي  م�رش،  يف 

فتويف  ع�جلته،  �ملنيّة  �أن  �إال  بنف�صه  �أموره�  وترتيب  م�رش،  �إىل  �لذه�ب  فقرر  �لت�أخر، 

.
82

رحمه �هلل يف 11 �صو�ل 570هـ - 1174/5/15م

وهكذ� �نطوت �صفحة ر�ئعة من �صفح�ت �جله�د �أي�م �حلروب �ل�صليبية �إال �أن �ل�صفحة 

�لتي تلته� ك�نت م�رشقة وموؤثرة يف م�ص�ر �لت�ريخ، تلك هي �صفحة �صالح �لدين �الأيوبي.

�شابعًا: جهاد �شالح الدين االأيوبي 569-589هـ:

رفع �لر�ية، بعد نور �لدين حممود، �صالح �لدين �الأيوبي، وقد �ص�ر على خطى �صلفه 

�ل�صليبية  �لقوى  حتطيم  يف  �الإ�صالمي  و�حلل  �الإ�صالمي  �ملنهج  تر�صم  فقد  �لدين،  نور 

وحترير �الأر�ص �ملقد�صة.

�الأر�ص  ال�صرتد�د  �ملن��صبة  �لظروف  هي�أ  قد  �لدين  نور  ووجد  �لدين  �صالح  ج�ء 

�ملقد�صة، ف��صتغله� �أح�صن ��صتغالل وقطف ثم�ره� �لي�نعة بعد �صنو�ت من حكمه.

�أبوه  �أيوب �صنة 532هـ/1137م بقلعة تكريت، وك�ن  �لدين يو�صف بن  ولد �صالح 

�أ�صد �لدين  و�لي�ً عليه�، دخل هو و�أبوه وعمه يف خدمة نور �لدين حممود، و�ص�رك عمه 

�صريكوه يف حمالته �لثالث على م�رش، وتوىل �لوز�رة يف م�رش وعمره 32 �صنة.
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يمُو�صف �صالح �لدين ب�أنه ك�ن ح�صن �لعقيدة، كثري �لذكر، �صديد �ملو�ظبة على �صالة 

�جلم�عة، ويو�ظب على �ل�صنة و�لنو�فل، ويقوم �لليل. وك�ن يحب �صم�ع �لقر�آن وينتقي 

�لرغبة يف  �لقر�آن دمعت عين�ه، �صديد  �إذ� �صمع  �لدمعة  �لقلب خ��صع  �إم�مه، وك�ن رقيق 

�لظن ب�هلل، كثري �العتم�د عليه،  �لتعظيم ل�صع�ئر �هلل، وك�ن ح�صن  �صم�ع �حلديث، كثري 

وعظيم �الإن�بة �إليه.

وك�ن �صالح �لدين ع�دالً روؤوف�ً، رحيم�ً ن��رش�ً لل�صعيف على �لقوي، وك�ن كري�ً، 

�إال بخري، ط�هر  وح�صن �لع�رشة، لطيف �الأخالق، ط�هر �ملجل�ص؛ ال يذكر �أحد بني يديه 

�ل�صمع، ط�هر �لل�ص�ن، ط�هر �لقلم، فم� كتب �إيذ�ء مل�صلم قط.

قرب  وهو  يوم�ً  ق�ل  �لهمة،  ع�يل  �جله�د  على  و�ملو�ظبة  �لب�أ�ص  �صديد  �صج�ع�ً  وك�ن 

�لبالد، و�أو�صيت  �ل�صو�حل ق�صمت  �أنه متى م� ي�رش �هلل تع�ىل فتح بقية  “يف نف�صي  عك� 

وودعت، وركبت هذ� �لبحر �إىل جز�ئرهم �أتتبعهم فيه� حتى ال �أبقي على وجه �الأر�ص من 

يكفر ب�هلل �أو �أموت”.

وم�ت �صالح �لدين ومل يكن لديه من �الأمو�ل م� جتب فيه �لزك�ة، و��صتنفدت �صدقة 

�لنفل جميع م� ملكه، ومل يخلف يف خز�ئنه من �لف�صة و�لذهب �إال 47 درهم�ً ن��رشية، 

ودين�ر�ً و�حد�ً ذهب�ً، ومل يخلف ملك�ً، وال د�ر�ً، وال عق�ر�ً، وال مزرعة... عزم على �حلج 

.
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يف �ل�صنة �لتي تويف فيه�، ولكنه تعوق ب�صبب �صيق ذ�ت �ليد و�صيق �لوقت

�رصاع على خالفة نور الدين:

مل� م�ت نور �لدين بويع البنه من بعده ب�مللك، وهو �ل�ص�لح �إ�صم�عيل، وك�ن �صغري�ً 

�الأمر�ء وح�رت  “ف�ختلف  �ملقدم...  بن  �لدين  �أت�بكه �صم�ص  عل  �لـ 11 من عمره، وجمُ يف 

�الأعد�ء  وطمعت  �لفو�ح�ص...  و�نت�رشت  �خلمور....  وكرثت  �ل�رشور،  وظهرت  �الآر�ء، 

عند  �ملقدم  �بن  و�جههم  �مل�صلمني  �لفرجن  ه�جم  وعندم�   ،
�مل�صلمني”84 يف  ج�نب  كل  من 

ب�ني��ص لكنه �صعف عن مق�ومتهم، فبذل لهم �أمو�الً جزيلة وه�دنهم، كم� خرجت �أر�ص 

�إ�صم�عيل، و��صتبعد �الأمر�ء �ملتحكمون يف �ل�ص�لح بني �لد�ية  �جلزيرة من ملك �ل�ص�لح 

و�صجنوهم، وهم من �أقرب �الأمر�ء �ملقربني �إىل نور �لدين )�صم�ص �لدين بن �لد�ية وجمد 

�لدين بن �لد�ية ر�صيع نور �لدين...(، وك�ن كل م� �صبق �صبب�ً يف غ�صب �صالح �لدين على 

�لن��ص ب�الإ�رش�ف على تربية  �أحق  �ل�ص�لح، بل و�عتب نف�صه  �مللك  �ملتحكمني يف  �الأمر�ء 

.
85

وخدمة �مللك �ل�ص�لح
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�ل�صورية،  “�لد�صتورية”  �ملوؤ�ص�ص�ت  و�نعد�م  �لور�ثي،  �حلكم  �أنظمة  فتحت  وهكذ� 

و�لتن�زع على �ل�صلطة وحّب �لرئ��صة...، �ملج�ل �أم�م مرحلة جديدة من �ل�رش�ع و�خلالف 

بني �مل�صلمني �أخرت �ملعركة �لف��صلة �لتي ك�ن يمُعد له� نور �لدين، و��صطرت �صالح �لدين 

�أن يخو�ص معركة �لوحدة من جديد، ومل يتم له ذلك �إال بعد �أكرث من 12 �صنة.

�لدين  �صالح  �صّم  1174م  نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين   - 570هـ  �الأول  ربيع  ففي 

دم�صق �صلم�ً، ثم �صّم حم�ص دون قلعته� يف 1174/12/10م، ثم ملك حم�ة وقلعته� يف 

1174/12/28م، ثم ع�د ف�صيطر على قلعة حم�ص، ثم ��صتوىل على بعلبك يف رم�ص�ن من 

�ل�صنة نف�صه�، ف�ص�ر �أكرث �ل�ص�م بيده، وك�ن �صالح �لدين طو�ل ذلك �لوقت حم�فظ�ً على 

والئه �لظ�هر لل�ص�لح بن نور �لدين، و�لدعوة له يف �مل�ص�جد و�صّك �لعملة ب��صمه، ولكن 

بعد �أن وقعت معركة بني �صالح �لدين من جهة وبني جند حلب و�ملو�صل �لزنكيني من 

جهة �أخرى و�نت�رش فيه� �صالح �لدين، قطع حينئذ �صالح �لدين �خلطبة و�صّك �لعملة 

��صتوىل  ثم  ذلك،  على  �خلليفة  و�أقره  و�ل�ص�م،  م�رش  مبلك  هو  وت�صمَّى  �ل�ص�لح،  للملك 

.
86

�صالح �لدين يف �صو�ل من �ل�صنة نف�صه� )570هـ( على قلعة بعرين

، ويف 577هـ 
87

ويف �صنة 570هـ �أي�ص�ً ��صتوىل �صالح �لدين على بز�عة ومنبج و�إعز�ز

عب  578هـ  ويف   ،
88ً ع�م� �لع�رشين  يكمل  ومل  حلب،  يف  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  �مللك  تويف 

 ،
89

�صالح �لدين �لفر�ت وملك منطقة �جلزيرة )�لره� - حر�ن - �لرقة...( وملك �صنج�ر

، وملك حلب يف �صفر من �ل�صنة 
90

ويف 579هـ ملك �صالح �لدين �آمد، وتّل خ�لد وعينت�ب

ون�صيبني  �صنج�ر  مق�بل  زنكي  بن  مودود  بن  �لدين  عم�د  عنه�  نزل  حيث  نف�صه�؛ 

عديدة،  مر�ت  ح�ص�ره�  بعد  حلب،  �لدين  �صالح  ومبلك  و�رشوج،  و�لرقة  و�خل�بور 

فتح  كم�   ،
بت�صلمه�...”91 قدمه  فثبت  مزلزالً  وك�ن  مبلكه�،  �لدين  �صالح  ملك  “��صتقر 

. ويف 581هـ ملك �صالح �لدين مي�ف�رقني، و��صتلم �صهرزور 
92

�صالح �لدين قلعة ح�رم

. و�أخري�ً دخلت �ملو�صل وم� يتبعه� يف حكم 
93

ووالية �لقر�بلي وجميع م� ور�ء نهر �لز�ب

.
94

�صالح �لدين يف 582هـ/1186م

ا�صتمرار اجله�د:

مل تخلمُ هذه �ملرحلة 569-582هـ/1174-1186م من مع�رك عنيفة مع �ل�صليبيني 

، و�لتعرف على �إمك�ن�ت �لعدو ونق�ط �صعفه، 
95

�أ�صهمت يف �ملح�فظة على هيبة �مل�صلمني

و�لتمدد  للتقوِّي  فر�صة  �لعدو  �إعط�ء  وعدم  �مل�صلمني،  عند  �لنق�ص  جو�نب  و��صتدر�ك 

و�النت�ص�ر، �إال �أن �صالح �لدين مل يدخل يف معركة ف��صلة مع �ل�صليبيني.
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ومنّر هن� على �أهم �لوق�ئع مع �ل�صليبيني يف تلك �لفرتة، ففي 570هـ هزم �مل�صلمون 

�الأ�صطول �ل�صليبي �لق�دم من �صقلية، �لذي ه�جم �الإ�صكندرية بـ 50 �ألف رجل، هزية 

ع�صقالن  و�صل  حتى  م�رش  جهة  من  �لفرجن  �لدين  �صالح  ه�جم  ويف 573هـ   .
96

كبرية

يظهر  مل  �لفرجن  �أن  ر�أو�  مل�  �لدين  �صالح  جند  �ن�ص�ح  ثم  و�أحرق،  وقتل  و�أ�رش  وفتحه� 

ورجع  وهزموهم  �لفرجن  ف�ج�أهم  وهن�ك  للرملة،  �لدين  �صالح  و�ص�ر  ع�صكر،  لهم 

نف�صه  �لع�م  ويف  له.  ق��صي�ً  در�ص�ً  وك�ن   ،
97

�صديدة وم�صّقة  ي�صري  نفر  يف  �لدين  �صالح 

. ويف 575هـ 
98

ح��رش �لفرجن حم�ة وح�رم وف�صلو�، وهزم �لفرجن يف �لع�م �لت�يل عند حم�ة

�أق�موه مبخ��صة  �لذي  �لفرجن، وخرب �حل�صن  �لدين على من�طق �صيطرة  �أغ�ر �صالح 

�الأحز�ن قرب ب�ني��ص، ووقعت معركة �صديدة �نت�رش فيه� �مل�صلمون، وجن� ملك �لفرجن، 

و�أ�رش عدد من ق�دتهم: �بن بريز�ن �ص�حب �لرملة ون�بل�ص، وهو �أعظم �لفرجن حمالً عند 

و�ص�حب  �لد�وية،  ومقدم  طبي�،  �ص�حب  �أ�رش  كم�  جبيل،  �ص�حب  �أخوه  و�أ�رش  �مللك، 

.
99

جنني

ز�ً  ركِّ ممُ �لفرجن  �صيطرة  من�طق  �أطر�ف  على  بغ�ر�ت  �لدين  �صالح  ق�م  578هـ  ويف 

على �ل�صوبك و�لكرك، وفتح �مل�صلمون �ل�صقيف من �أعم�ل طبي� على يد فرخ�ص�ه )و�يل 

جنني  على  ف�أغ�رت  �لعرب  و�ص�رت  فيه�،  م�  وغنم  بي�ص�ن  فرخ�ص�ه  و�قتحم  دم�صق(، 

. ويف �ل�صنة نف�صه� هزم �صالح �لدين �الأ�صطول �لذي �صرّيه 
100

و�للجون حتى ق�ربو� عك�

�الأحمر  �لبحر  يف  �لكرك  ح�كم   Renaud de Châtillon �ص�تيون(  دي  )رين�لد  �أرن�ط 

للتخريب يف �صو�حل �مل�صلمني ومه�جمة مكة و�ملدينة...، و�أر�صل بع�ص �الأ�رشى �لفرجن 

 .
101

�إىل ِمنى “ليمُنحرو�” عقوبة ملن ر�َم �إخ�فة حرم �هلل

بي�ص�ن،  فه�جم  �الآخرة،  جم�دى   19 يف  �الأردن  نهر  �لدين  �صالح  عب  579هـ  ويف 

“و�أغ�ر �مل�صلمون على تلك �الأعم�ل يين�ً و�صم�الً، وو�صلو� فيه� �إىل م� مل يكونو� يطمعون 
كم� غز� �صالح �لدين �لكرك، وع�د فح��رشه� يف �ل�صنة  يف �لو�صول �إليه و�الإقد�م عليه”. 

�إىل �صب�صطية ف��صتنقذ جم�عة من  ن�بل�ص 580هـ، و�ص�ر  �لت�لية دون جدوى، ثم ه�جم 

عن  �ل�رش�ي�  يبث  وهو  دم�صق،  �إىل  وع�د  ف�قتحمه�،  جنني  �إىل  وو�صل  �مل�صلمني،  �أ�رشى 

.
102

يينه و�صم�له يغنمون ويخربون �أمالك �لفرجن

ويف 582هـ م�ت ملك �لفرجن يف بيت �ملقد�ص، وتوىل مك�نه طفل �صغري، وحدث خالف 

ويتح�لف  �لدين،  �صالح  ير��صل  طر�بل�ص  �ص�حب  جعل  �لفرجن  بني  �ل�صلطة  يف  وطمع 

�أرن�ط بق�فلة عظيمة  �أقر�نه من �لفرجن. ويف �ل�صنة نف�صه� غدر �ص�حب �لكرك  معه �صّد 
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للم�صلمني ف�أخذه� عن �آخره� وغنمه�، ومل ي�صتجب لطلب �صالح �لدين ووعيده ب�إطالقه�، 

.
103

ف�أق�صم �صالح �لدين ليقتلنه �إن ظفر به

وهكذ� دخلت �صنة 583هـ وقد ن�صجت ظروف �الإعد�د للمعركة �لف��صلة من توحيد 

لقوى �مل�صلمني، ومن ك�رش لهيبة �ل�صليبيني، وخبة �أو�صع يف فّن �لتع�مل معهم، وبهذ� 

عند  قليالً  نقف  حطني  معركة  �إىل  �الإ�ص�رة  وقبل  حطني.  معركة  �لدين  �صالح  دخل 

��صرت�تيجية �لعمل لدى �صالح �لدين.

ا�صرتاتيجية العمل واالإعداد لدى �صالح الدين:

1.  االنطالق من ق�عدة قوية وم�أمونة:

متثل ذلك يف �إع�دة �لوحدة وتقويته�، وبن�ء �الإن�ص�ن �مل�صلم �ملق�تل، وبن�ء �القت�ص�د 

�حلربي.

2.  بن�ء املجتمع للحرب:

ويف هذ� حر�ص على �إ�ص�عة �لعدل و�إز�لة �الأحق�د بني �إم�ر�ت �مل�صلمني، وتوجيه �لعد�ء 

�أق�م �ل�صن�ع�ت �حلربية من دور �صن�عة �صفن وتنظيم �حل�صون  �صّد �ل�صليبيني، كم� 

وحم�يته� وجتهيز�ت �حل�ص�ر... .

3.  و�صوح الهدف:

�لذي متثل بقي�دة �الأمة �الإ�صالمية لطرد �ل�صليبيني، وهذ� �لو�صوح �ص�عد على كف�ءة 

�أهد�ف  حتديد  على  �ص�عد  كم�  نتيجة”،  الأف�صل  جهد  �أقل  “يبذل  فك�ن  و�الإعد�د،  �الأد�ء 

�لعملي�ت �لع�صكرية، فك�نت �الأولوية للتحرير، وحددت �ل�صي��ص�ت على هذ� �الأ�ص��ص.

4.  احلر�س على امل�صلمني:

فهو “يحر�ص على �مل�صلمني لتحقيق هدف �حلرب، ويحر�ص على �حلرب للمح�فظة 

على �مل�صلمني”، وقد �عت�د على رّد �لعدو�ن ب�أقوى منه حف�ظ�ً على �لروح �ملعنوية، وتبني 

.
104

�ال�صتعد�د �لقت�يل �مل�صتمر، وحدد لكل عملية �أ�ص�ليبه� �ملن��صبة

مع�ركه  يف  �لدين  �صالح  تبنى  فقد  �الأ�ص��صية  �ال�صرت�تيجي�ت  هذه  �إىل  ب�الإ�ص�فة 

��صرت�تيجية �لهجوم غري �ملب��رش مثل �لقي�م مب�صري�ت طويلة وهجم�ت مب�غتة، و�لهجوم 

كت�صتيت  �لت�صتيتية  �حلرب  و��صرت�تيجية  �أخرى.  جهة  عن  �ل�صغط  لتخفيف  جهة  على 
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�لنز�ع�ت  و��صتغالل  مثالً(  �مل�ص�ة  عن  �لفر�ص�ن  )ف�صل  �ملعركة  د�خل  �ملع�دي  �جلي�ص 

�لتي  �لوق�ئية  �لهجم�ت  �الأعد�ء. و��صرت�تيجية  ب�آخر وحتييد  �ل�صي��صية، و�رشب فريق 

.
105

ت�صعف قدرة �لعدو �لقت�لية قبل هجومه �أو ��صتكم�ل ��صتعد�ده

وحقق �صالح الدين يف حروبه املب�دئ االأ�ص��صية للحرب بكف�ءة كبرية مثل:

مبد�أ �ملب�غتة. 	•
مبد�أ �أمن �لعمل: مب� متثل له من �صبكة �أمنية ج��صو�صية قوية ودقيقة. 	•

مبد�أ �لقدرة �حلركية: مب� تعنيه من �رشعة حترك �جلي�ص وجتمعه و�نتق�له. 	•
مبد�أ �ملب�دءة و�لقوة �لهجومية: �لذي متثل بتحويل �لروح �لدف�عية �إىل هجومية. 	•

مبد�أ �القت�ص�د �لقوي: فكل معركة م� ين��صبه�. 	•
مبد�أ �ملح�فظة على �لهدف: فك�ن يهتم بتدمري �لقوى �لب�رشية لل�صليبيني ب�لدرجة  	•
�لغرب،  على  عبء  �إىل  وحتويلهم  �القت�ص�دية  مو�ردهم  من  وحرم�نهم  �الأوىل، 

وحترير �الأر�ص من �لد�خل جت�ه �ل�ص�حل.

وب�لن�صبة للجي�ص �الإ�صالمي ف�إن �صالح �لدين ر�صخ �ال�صتعد�د �لد�ئم للقت�ل، ورفع 

على  و�أكد  �جل�صدية،  �لبدنية  �لكف�ءة  منى  كم�  �لنفو�ص،  يف  و�جله�دية  �الإي�نية  �لروح 

.
106

�الن�صب�ط وكم�ل �لط�عة )يف غري مع�صية(

معركة حطني:

�صوى  نظ�مي  مق�تل  �ألف   12 وك�نو�  �لف��صلة  للمعركة  جي�صه  �لدين  �صالح  جهز 

وكّونو�  وجيو�صهم،  ملوكهم  وجتمعت  وت�ص�حلو�،  �أنف�صهم  �لفرجن  وجهز  �ملتطوعة، 

جي�ص�ً من حو�يل 63 �ألف مق�تل.

�جت�ز �صالح �لدين نهر �الأردن، وفتح طبي� بدون قلعته�، وبد�أت �ملن�و�ص�ت يوم �جلمعة 

�إال �أن �ملعركة �حتدمت يوم �ل�صبت يف 24 ربيع �الآخر 583هـ - 4 متوز/ يوليو 1187م، 

�جل�فة  �حل�ص�ئ�ص  و�أحرقو�  �مل�صلمون  وح�رشهم  و�لعط�ص،  �حلر  من  �لفرجن  وع�نى 

�لن�ر، وحّر  �لعط�ص، وحّر  �ل�صم�ص، وحّر  “ف�جتمع عليهم حّر  من حولهم ومن حتتهم 

�هلل  فمنح  �ل�ص�دقة،  وب�حلملة  ب�لتكبري  �ل�صلط�ن  �أمر  ثم  �لنب�ل”،  ر�صق  وحّر  �ل�صالح، 

�أ�رش جميع  �ألف�ً، وك�ن فيمن  �ألف�ً، و�أ�رشو� 30  �لفرجن فقتلو� منهم 30  �أكت�ف  �مل�صلمني 

“ومل ي�صمع مبثل هذ� �ليوم يف عّز �الإ�صالم و�أهله، وَدفِع  ملوكهم �صوى �أمري طر�بل�ص، 
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من  �أ�صري�ً  وثالثني  نيف�ً  يقود  بع�صهم  ر�آه  �لفالحني  بع�ص  �أن  ذكر  حتى  و�أهله،  �لب�طل 

�لفرجن، قد ربطهم بطنب خيمة، وب�ع بع�صهم �أ�صري�ً بنعل ليلب�صه� يف رجله، وجرت �أمور 

.
مل ي�صمع مبثله� �إال يف زمن �ل�صح�بة و�لت�بعني”107

ووقع يف �الأ�رش �مللك غي دي لوزيني�ن Guy de Lusignan ملك بيت �ملقد�ص و�أخوه، 

�مل�صلمني،  و�إيذ�ئه  لغدره  بيمينه  بر�ً  بيده  �لدين  �صالح  قتله  �لذي  �لكرك  ح�كم  و�أرن�ط 

و�أ�رشو� �ص�حب جبيل و�بن همفرى Humphrey، ومقدم �لد�وية، وجم�عة من �لد�وية 

يف  نك�يتهم  ل�صدة  و�ال�صبت�رية  �لد�وية  �مل�صلمون  �أعدم  وقد  �ال�صبت�رية  من  وجم�عة 

.
108

�مل�صلمني

وت�ريخ  �الإ�صالمي  �لت�ريخ  يف  �لف��صلة  �ملع�رك  �إحدى  وهي  حطني،  وقعة  هي  هذه 

فل�صطني، ب�ت �مل�صلمون ليلته� يكرثون من �لتكبري و�لتهليل، و�نتهت ب�صجود �صالح �لدين 

.
109

�صكر�ً هلل مع �صقوط خيمة ملك �لفرجن و�أ�رشه

وبعد هذه �ملعركة فتحت �لطريق �أم�م �مل�صلمني لتحرير معظم �أرج�ء فل�صطني، فخالل 

�أي�م قليلة مّت فتح طبي� ثم عك� )10 متوز/ يوليو( ثم �لن��رشة و�صفورية، ثم قي�ص�رية 

وحيف� و�أر�صوف، ثم ن�بل�ص، ثم �لفولة، ودبورية، وجنني، وزعني، و�لطور، و�للجون، 

وبي�ص�ن، وجميع م� يتبع طبي� وعك�، ومّت فتح ي�ف�. ثم �جته �مل�صلمون �صم�الً ففتحو� 

ثم  وجبيل.  �أغ�صط�ص(،  �آب/   6( بريوت  ثم  يوليو(،  متوز/   29( �صيد�  ثم  تبنني،  ح�صن 

و�خلليل،  حلم،  وبيت  ويبنه،  �لرملة،  ففتحو�  فل�صطني،  فتوح  ال�صتكم�ل  جنوب�ً  �جتهو� 

�لدين بع�صقالن حتى  و�أق�م �صالح  �أيلول/ �صبتمب(، وغزة و�لد�روم،   4( ثم ع�صقالن 

. وقد متَّ ذلك كله 
110

ت�صلم ح�صون �لد�وية يف غزة و�لنطرون، وبيت جبيل... وغريه�

ل�صالح �لدين يف �صهرين تقريب�ً، وبع�صه� ك�ن يحت�ج �إىل �صنني من �حل�ص�ر القتح�مه، 

.
وك�ن جملة م� فتح “خم�صني بلد�ً كب�ر�ً كل بلد له مق�تلة وقلعة ومنعة”111

حترير بيت املقد�س:

منت�صف  يف  ح�ص�ره�  وبد�أ  عدته،  �لدين  �صالح  ف�أعد  �لقد�ص  �إىل  �الأنظ�ر  تطلعت 

�ألف   60 حو�يل  �لقد�ص  د�خل  وك�ن  1187م،  �صبتمب  �أيلول/   20  - 583هـ  رجب 

�أي�م ح�ص�ره� جرت  �أهون عليه من ت�صليمه�. وخالل  مق�تل �صليبي كلهم يرى �ملوت 

وكل  �لن��ص،  ر�آه  قت�ل  “�أ�صد  و�قتتلو�  �قتح�مه�،  �مل�صلمون  وح�ول  عديدة،  �صد�م�ت 

 .
�إال ب�عث �صلط�ين”112 و�جب�ً، فال يحت�ج فيه  �لفريقني يرى ذلك دين�ً حتم�ً  و�حد من 
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كم�  بهم  يفعل  �أن  �إال  �لدين  �صالح  فرف�ص  �ملدينة  ت�صليم  مق�بل  �الأم�ن  �لفرجن  وطلب 

�الأم�ن،  وطلبو�  ع�دو�  ثم  ع�م�ً،  ت�صعني  حو�يل  قبل  �حتلوه�  عندم�  ب�مل�صلمني  فعلو� 

وهددو� �إن مل يعطوه �أن يقتلو� �أ�رشى �مل�صلمني وهم �ألوف، ثم يقومون بقتل ن�ص�ئهم 

حيو�ن�تهم،  ويقتلون  �أمو�لهم،  ويعطبون  ويحرقون  �لن�ص�رى،  من  وذر�ريهم 

�مل�صتميت،  قت�ل  �لنه�ية  حتى  ليق�تلو�  يخرجون  ثم  و�الأق�صى،  �ل�صخرة  ويخربون 

�لدين:  ف�أّمنهم �صالح  �الإ�ص�رة ب�الأم�ن،  �أ�صح�به ف�أجمعو� على  �لدين  و�ص�ور �صالح 

�أكتوبر 1187م،  �الأول/  �لقد�ص يف 27 رجب 583هـ - 2 ت�رشين  للم�صلمني فتح  ومّت 

.
113

وظهر من ت�ص�مح ورحمة �صالح �لدين �لكثري مم� �عرتف به �ل�صليبيون �أنف�صهم

وهكذ� ع�دت بيت �ملقد�ص لتحكم بر�ية �الإ�صالم بعد 91 �صنة هجرية )88 �صنة ميالدية( 

ومّت  جنب�ته،  يف  ي�صدح  �الأذ�ن  �صوت  وع�د  ون�ص�رته،  به�وؤه  �الأق�صى  للم�صجد  و�أعيد 

.
114

�إح�ص�ر �ملنب �لذي �أعده نور �لدين للم�صجد �الأق�صى قبل فتحه� بع�رشين �صنة

�الأخرى،  �ل�صليبية  و�لقالع  �ملدن  فتح  ت�بع  �لدين  �صالح  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

و�ل�صغر،  بك��ص،  ح�صن  وفتح  �صهيون،  وقلعة  و�لالذقية،  جبلة،  584هـ  �صنة  ففتح 

، كم� فتح �لكرك وم� يج�وره� ك�ل�صوبك 
115

و�رشمينية، وبرزية، ودرب �ص�ك، وبغر��ص

جر�نه،  هن�ك  �الإ�صالم  و�ألقى  �لن�حية  تلك  من  �لقلب  “وفرغ  ب�الأم�ن  ح�ص�ر  طول  بعد 

ممن  ك�نو�  ف�إنهم  وغريه،  ك�لقد�ص  �لبالد  من  �ل�صقع  ذلك  يف  ك�ن  من  كل  قلوب  و�أمنت 

بعد  ب�الأم�ن  �صفد  �لدين  �صالح  وفتح  م�صفقني”.  �رشهم  ومن  وجلني  �حل�صون  بتلك 

�لبالد  �ملوؤمنني �رشهم، ف�إنهم ك�نو� و�صط  “وكفى �هلل  �إىل �صور  �لفرجن  ح�ص�ر، وخرج 

، كم� فتح كوكب. ويف ربيع �الأول 585هـ فتح �صالح �لدين �صقيف �أرنوم 
�الإ�صالمية”116

.
117

وهي من �أمنع �حل�صون

ربيع  ولكن  جديد.  من  �الإ�صالم  ر�ية  حتت  لتحكم  فل�صطني  �أر�ص  ع�دت  وهكذ� 

�النت�ص�ر�ت مل يدم طويالً ف�نفتحت �صفحة جديدة من �ل�رش�ع و�لتحدي.

مت�بعة اجله�د �صّد ال�صليبيني:

قد  �لدين  �صالح  وك�ن  �صور،  يف  وقالعهم  مدنهم  �صقطت  �لذين  �ل�صليبيون  جتمع 

ت�ص�مح وت�ص�هل معهم يف �لذه�ب �إليه�، و�أخذ �ل�صليبيون ير�صلون �ال�صتغ�ث�ت وت�أتيهم 

�الإمد�د�ت حتى قويت �صوكتهم، ثم �إن �صالح �لدين �أطلق �رش�ح �مللك ج�ي �صنة 584هـ 
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مب�ص�عدة  هن�ك  من  �ل�صليبيني  قي�دة  وتوىل  �صور  �إىل  فذهب  لفرن�ص�،  يعود  �أن  على 

�أ�صطول من “بيز�” Pisa �الإيط�لية.... “وك�ن ذلك كله بتفريط �صالح �لدين يف �إطالق كل 

.
118

من ح�رشه حتى ع�ّص بن�نه ندم�ً و�أ�صف�ً؛ حيث مل ينفعه ذلك” على حدِّ تعبري �بن �الأثري

حتى  هن�ك  و�نتظرو�  585هـ/1189م،  عك�  مدينة  �صور  من  �ل�صليبيون  ه�جم 

�أورب�ن �لث�ين ال�صتع�دة  �إليه� �لب�ب�  �إمد�د�ت �حلملة �ل�صليبية �لث�لثة �لتي دع�  ج�ءتهم 

بيت �ملقد�ص يقوده� ثالثة من ملوك �أوروب�، �مب�طور �أمل�ني� فريدريك �الأول بربرو�ص� 

وريت�ص�رد   ،
119

�لطريق يف  جي�صه  �أكرث  وهلك  م�ت  �لذي   Frederick I Barbarossa

�رشُّ  به  “فعظم  بحر�ً  ج�ء  �لذي   Richard the Lionheart �إنكلرت�  ملك  �الأ�صد  قلب 

وجلد�ً،  ومكر�ً،  �صج�عة،  زم�نه  رجل  وك�ن  �مل�صلمني،  يف  نك�يتهم  و��صتدت  �لفرجن، 

فيليب  فرن�ص�  وملك   ،
له�”120 مثل  ال  �لتي  ب�لد�هية  منه  �مل�صلمون  وبلي  و�صب�ً، 

 - �لث�ين  )ربيع  عك�  �جليو�ص  جميع  وح��رشت   .Philip Augustus �أغ�صط�ص 

يف  �لفرجن  ب�أيدي  و�صقطت  1191م(  يونيو  حزير�ن/  �أي  587هـ  �الأوىل  جم�دى 

جم�دى �الأوىل 587هـ - 12 متوز/ يوليو 1191م. وبهذ� ع�د �ل�صليبيون ليكون   17

لهم موطئ قدم جديد يف فل�صطني. وتد�ول �مل�صلمون و�لفرجن �ل�رش�ع، ون�ل كل طرف 

.
121

من �الآخر، و��صتط�ع �لفرجن �لتمدد على �ل�ص�حل �إىل �جلنوب ف�حتلو� حيف� وي�ف�

�أن  �إىل  كثري  �بن  �أ�ص�ر  فقد  مرير�ً،  دموي�ً  ك�ن  �ل�رش�ع  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

�أق�م على عك� �ص�بر�ً م�ص�بر�ً مر�بط�ً 37 �صهر�ً، و�أن جملة من قتل من  �لدين  �صالح 

.
122ً �لفرجن ك�ن خم�صني �ألف�

�الأ�صد،  قلب  ريت�ص�رد  بني  �لرملة  �صلح  بعقد  �لث�لثة  �ل�صليبية  �حلملة  و�نتهت 

و�صالح �لدين �الأيوبي يف 21 �صعب�ن 588هـ - 1 �أيلول/ �صبتمب 1192م، وهو عب�رة 

عن هدنة مدته� ثالث �صنني وثالثة �أ�صهر، �صيطر �لفرجن مبقت�ص�ه� على �ل�ص�حل من ي�ف� 

. على 
123

�إىل عك�، و�صمح لهم بزي�رة �لقد�ص، وحرية �لتج�رة، وتنقل �لقو�فل بني �لطرفني

�أنه من �ملهم �الإ�ص�رة هن� �إىل بع�ص �لنق�ط �ملتعلقة بهذ� �ل�صلح:

1.  مل يكن �صالح �لدين ييل �إىل عقد �ل�صلح، وعندم� �أح�رش �أمر�ءه �مل�صت�ص�رين ك�ن 

�لدين...  �صالح  ر�أي  ب�أ�صلوبه  �الأ�صفه�ين  �لعم�د  وكتب  �لهدنة،  قبول  عدم  ر�أيه 

“نحن بحمد �هلل يف قوة، ويف ترقب ن�رشة مرجوة...، وقد �ألفن� �جله�د، و�ألفن� به 
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�ملر�د، و�لفط�م عن �مل�ألوف �صعب...، وم� لن� �صغل وال مغزى �إال �لغزو....، ر�أي 

�أن �أخلّف ر�أي �لهدنة ور�ئي، و�أقدم تقدمي �جله�د �عتز�زي و�إليه �عتز�ئي...، ويل 

.
بت�أييد �هلل من �الأمر �أجزمه و�أحزمه”124

�لبالد، وتعب �الأجن�د  �أجمعو� على قبول �ل�صلح بحجة خر�ب  ولكن م�صت�ص�ريه   

�لبق�ء  على  �أ�رشو�  �لهدنة  حتدث  مل  �إذ�  �لفرجن  والأن  �الأقو�ت،  وقلة  و�لرعية، 

و�لقت�ل، �أم� �إن حدثت ف�صيعود للبالد �صك�نه� وعم�ره�، وت�صرتيح �الأجن�د وتقوى 

وت�صتعد للحرب، وك�ن ر�أيهم �أن �لفرجنة ال يفون بعهودهم، ولذلك ن�صحوه بعقد 

.
125

�لهدنة حتى يتفرق �لفرجن وينحلو�، وم� ز�لو� به حتى ر�صي

2.  �إن هذ� �ل�صلح هدنة موؤقتة ق�صرية �الأجل، ولي�ص مع�هدة �صالم د�ئمة، وقد عقد 

�لتي  �مل�صلحة  تقدير  ح�صب  �ل�رشع  يف  ج�ئزة  وهي  �لعديد  وبعده�  قبله�،  مثله� 

يقرره� �إم�م �مل�صلمني، وقد ��صتمرت من بعده� �ل�رش�ع�ت و�ملع�رك.

3.  مل يتم يف هذه �لهدنة �أي �عرت�ف للفرجن ب�أي حقٍّ لهم على �أر�ص فل�صطني، و�إمن� 

تقررت �لهدنة بعدم �لقت�ل على م� �نتزعوه من �أر�ص �إىل �أن تنتهي �لهدنة.

و�صت�ن م� بني هذه �لهدنة �لتي عقد �مل�صلمون منه� �لع�رش�ت، وبني مع�هدة �ل�صالم 

مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �لتي جتري يف ع�رشن�.

وعلى كل ح�ل ف�إن �الأمر مل يطل ب�صالح �لدين فتويف رحمه �هلل يف 27 �صفر 589هـ - 

، �أي بعد �صتة �أ�صهر فقط من توقيع �صلح �لرملة.
126

4 �آذ�ر/ م�ر�ص 1193م

ثامنًا: االأيوبيون وال�شراع مع ال�شليبيني:

يف  وف�ته  من  �صنو�ت  بعد  ودخلو�  �لدين،  �صالح  خلف�ء  بني  و�ل�صق�ق  �لنز�ع  دّب 

�رش�ع�ت دموية �أ�صعفتهم، وقوت �صوكة �ململكة �ل�صليبية يف عك� �لتي ��صتمرت ومتددت 

يف بع�ص �الأحي�ن على ح�ص�بهم.

لقد ك�ن حّب �لدني� وحّب �ل�صلط�ن، ولو على ح�ص�ب �ملب�دئ و�ملقد�ص�ت �أحد �ملظ�هر 

�صّد  �ل�صليبيني  مع  بع�صهم  فتح�لف  �الأيوبية،  �لدولة  �صالطني  من  عدد�ً  حكمت  �لتي 

بع�ص، وعر�صو� عليهم بيت �ملقد�ص �أكرث من مرة مق�بل �أن ينت�رش �صلط�ن �ل�ص�م على 

لعبوه، ولكنهم ظلّو�  �لذي  �لدور  بهذ�  �ل�صليبيون  �لعك�ص!! وقد �صعد  �أو  �صلط�ن م�رش 

على طمعهم يف �جلميع، غري �أن ربيع �ل�صليبيني مل يدم طويالً.
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�نتهت �حلملة �ل�صليبية �لر�بعة �لتي �أر�صله� �لغرب 601هـ/1204م يف �لق�صطنطينية، 

، �أم� �حلملة �خل�م�صة 615-618هـ/1218-1221م فقد 
127

ومل ت�صل �إىل �ل�ص�م �أو م�رش

 Jean de Brienne )نطلقت من عك� نف�صه� بقي�دة ملكه� يوحن� برين )ج�ن دي بريني�

�إىل دمي�ط مب�رش. وعندم� �صعر �ل�صلط�ن �الأيوبي �لك�مل حممد بن حممد بن �أيوب بخطورة 

�لو�صع عر�ص على �لفرجن �ل�صلح مق�بل ت�صليمهم �لقد�ص ومعظم فتوح �صالح �لدين، 

�ملعظم  �مللك  وق�م  و�ل�صوبك...(  )�لكرك  �أي�ص�ً  �الأردن  �رشق  بجنوب  وط�لبو�  فرف�صو� 

ال  حتى  وتخريبه�  �لقد�ص  �أ�صو�ر  بتدمري  دم�صق  �ص�حب  �أيوب  �بن  �أحمد  بن  عي�صى 

يف  قو�هم  ح�صدو�  �الأيوبيني  لكن  616هـ/1219م.  يف  �حتلوه�  �إذ�  �لفرجن  منه�  ي�صتفيد 

�لنه�ية، و��صتط�عو� هزية �ل�صليبيني �لذين ع�دو� خ�ئبني �إىل عك� بعد �أن ف�تتهم فر�صة 

.
128

عظيمة

�لك�مل  ��صتنج�د  �إىل  �أدى  عي�صى  و�ملعظم  حممد  �لك�مل  بني  �لن��صب  �خلالف  �إن  ثم 

حممد بفريدريك �لث�ين �إمب�طور �الإمب�طورية �لروم�نية �ملقد�صة، و�لذي �أ�صبح و�صي�ً 

على عر�ص مملكة عك� �ل�صليبية، ووعده بت�صليمه �لقد�ص �إن هو �ص�عده على �أخيه �ملعظم 

عي�صى.

�إىل  �ل�ص�د�صة، وو�صل  �ل�صليبية  يقود �حلملة   Frederick II �لث�ين  وج�ء فريدريك 

�أخويه �لك�مل  �أن �ملعظم عي�صى تويف مم� مكن  عك� يف 625هـ/1228م، وعلى �لرغم من 

و�الأغو�ر،  و�لبلق�ء،  �لكرك،  د�ود  �لن��رش  �بنه  �إعط�ء  مع  �أمالكه  �قت�ص�م  من  و�الأ�رشف 

يف  فرط  �لك�مل  �أن  �إال  �لث�ين،  فريدريك  �إىل  بح�جة  �لك�مل  يعد  ومل  و�ل�صوبك،  و�ل�صلط، 

�لقد�ص “وف�ء” بعهده لفريدريك!! �لذي مل يكن لديه من �لقوة م� يكفي الإجب�ر �مل�صلمني 

مر�حل  يف  �لك�مل  و��صتعط�ف  للبك�ء  ��صطر  فريدريك  �إن  بل  �لقد�ص،  عن  �لتن�زل  على 

�أن� مملوكك وعتيقك، ولي�ص يل عم�   ...“ �ملف�و�ص�ت ليت�صلم �لقد�ص!! ومم� ق�له للك�مل: 

�لبلد و�لزي�رة فيكون �صدقة  �أن ينعم عليَّ بقب�صة  ت�أمره خروج.... ف�إن ر�أى �ل�صلط�ن 

ي�ف�  �صلح  معه  وعقد  �لك�مل،  له  و��صتج�ب  �لبحر”!!  ملوك  بني  ر�أ�صي  ويرتفع  منه، 

ي�أخذ  �أن  تقرر  ومبقت�ص�ه  �صنو�ت،  ع�رش  ملدة  فب�ير 1229م  �صب�ط/   18 - يف 626هـ 

�لفرجنة بيت �ملقد�ص، وبيت حلم، وتبنني، وهونني، و�صيد� مع �رشيط من �الأر�ص من 

�لقد�ص يخرتق �للد، وينتهي عند ي�ف�، ف�صالً عن �لن��رشة وغرب �جلليل، على �أن يكون 

.
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�حلرم مب� حو�ه من �ل�صخرة و�مل�صجد �الأق�صى ب�أيدي �مل�صلمني
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“ف��صتد  �مل�صلمني  غ�صب  �أث�ر  �لذي  �الأمر  �ملقد�ص  بيت  على  �لفرجن  ��صتوىل  وهكذ� 

�لبك�ء، وعظم �ل�رش�خ و�لعويل، و�أقيمت �مل�آمت، وعظم على �أهل �الإ�صالم هذ� �لبالء، وق�ل 

�مللك  على  �الإنك�ر  و��صتد  �حل�دثة.  هذه  ملثل  �مل�صلمني  ملوك  خجلة  ي�  و�لعلم�ء:  �لوع�ظ 

 ،
�لك�مل، وحقد �أهل دم�صق عليه ومن معه، وكرثت �ل�صن�ع�ت عليه يف �ص�ئر �الأقط�ر”130

.
وق�ل �بن كثري: “فعظم ذلك على �مل�صلمني جد�ً، وح�صل وهن �صديد، و�إرج�ف عظيم”131

و��صتمر �ل�رش�ع بني �أبن�ء �لبيت �الأيوبي، غري �أن �لن��رش د�ود �ص�حب �الأردن �نتهز 

فر�صة �نته�ء مدة �صلح ي�ف�، وحت�صني �لفرجن بيت �ملقد�ص بخالف �ل�رشوط، ف��صتوىل 

دي�صمب  �الأول/  ك�نون   7  - �الأوىل 637هـ  جم�دى   6 يف  �لفرجن  منه�  وطرد  �لقد�ص،  على 

يف 638هـ/1240م!!  لهم  �صلمه�  دم�صق-  -�ص�حب  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  ولكن  1239م، 

ف�صالً  هذ�  �أيوب،  �لدين  جنم  �ل�ص�لح  م�رش  �ص�حب  �صّد  له  م�ص�عدتهم  طلب  �أن  بعد 

عن ت�صليمهم ع�صقالن وقلعة �ل�صقيف، ونهر �ملوجب و�أعم�له�، وقلعة �صفد و�أعم�له�، 

�أث�ر هذ�  �ل�ص�حل... وقد  ومن��صفة �صيد� وطبي� و�أعم�لهم�، وجبل ع�مل و�ص�ئر بالد 

�إ�صم�عيل”  �ل�ص�لح  �مللك  على  �لت�صنيع  من  “�أكرثو�  �لذين  �مل�صلمني  �صخط  �لت�رشف 

وهكذ� ع�دت �لقد�ص مرة �أخرى للفرجن.

لقت�ل  غزة  عند  �لفرجن  حلف�ئه  �إىل  لين�صم  قو�ته  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  ح�صد  وعندم� 

�ل�ص�لح �أيوب رف�ص جند �ل�ص�م حم�لفة �لفرجن �صّد �إخو�نهم، ف�نح�زو� �إىل جند م�رش، 

638هـ/1240م،  �صنة  �ص�حلهم  �أيوب  �ل�ص�لح  ولكن  كبرية،  هزية  �لفرجن  وهزمو� 

.
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و��صتقرت �صيطرتهم على بيت �ملقد�ص، وم� �أعط�هم �إي�ه �ل�ص�لح �إ�صم�عيل

�ملقد�صة  �لقد�ص و�الأر�ص  �ل�رش�ع، وظلت  �الأيوبي يف  �لبيت  �أبن�ء  �أخرى دخل  ومرة 

مرة  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  عر�ص  فقد  و�لنفوذ.  �ل�صلطة  على  ته�فتهم  يف  به�  يلعبون  ورقة 

�أن ي�صيطرو� على �لقد�ص �صيطرة ت�مة مب� يف  �أخرى على �لفرجن يف عك� �لتح�لف مق�بل 

نف�صه  �لوقت  ويف  د�ود،  �لن��رش  ذلك  يف  �إليه  و�ن�صم  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �ل�صخرة  ذلك 

�أنف�صهم �لعر�ص نف�صه  �أيوب �ص�حب م�رش على �ل�صليبيني  عر�ص �ل�ص�لح جنم �لدين 

!!!
133

مق�بل �لتح�لف معهم

مب�ص�عدة  م�رش  غزو  يف  �رشع  �لذي  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  مع  �لتح�لف  �لفرجن  و�خت�ر 

�إىل ج�نب �لفرجن. و��صتع�ن �ل�ص�لح  �إبر�هيم ملك حم�ص  �لن��رش د�ود و�ملن�صور  حليفه 
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�آالف مق�تل يف  �لذين ج�ءو� مل�ص�عدته يف قوة من ع�رشة  �أيوب ب�خلو�رزمية  جنم �لدين 

�إليه ب�ال�صتيالء على طبي� ون�بل�ص، �قتحمت بيت �ملقد�ص يف 17 متوز/ يوليو،  طريقه� 

�آب/   23  - 642هـ  يف  �الإ�صالم  حظرية  �إىل  ك�مل  ب�صكل  �ملقد�ص  بيت  و��صتع�دت 

. وبذلك ع�دت بيت �ملقد�ص نه�ئي�ً �إىل �أيدي �مل�صلمني، وظلت حتتفظ 
134

�أغ�صط�ص 1244م

بهويته� �الإ�صالمية حتى دخله� �الإجنليز يف 1917/12/10م.

�إ�صم�عيل وحلف�ئه،  �ل�ص�لح  �أيوب �صّد  �ل�ص�لح  مل�ص�عدة  �إن �خلو�رزمية �جتهو�  ثم 

ووقعت معركة غزة �لث�نية )قرب غزة يف موقع ��صمه هربي�( بني هذه �لقوى يف 12 جم�دى 

لل�ص�لح  �أكتوبر 1244م، و�نتهت بهزية �ص�حقة  �الأول/  �الأوىل 642هـ - 17 ت�رشين 

�أ�صري   800 عد�  �ألف�ً  ثالثني  من  ب�أكرث  �لفرجن  قتلى  عدد  فيه�  وقدِّر  و�لفرجن،  �إ�صم�عيل 

معركة  بعد  �ل�صليبيون  تلق�ه�  �رشبة  �أخطر  هي  �ملعركة  هذه  وك�نت  م�رش،  �إىل  �صيقو� 

حطني، وتعّد من �ملع�رك �لف��صلة يف ت�ريخ فل�صطني؛ �إذ �صعف �ل�صليبيون بعده�، ومل 

.
135

يتمكنو� من �لتو�صع، و�صعو� �إىل �الحتف�ظ مب� لديهم

ثم ق�م �ل�ص�لح �أيوب ب�ل�صيطرة على �لقد�ص و�خلليل وبيت جبين و�الأغو�ر ودم�صق 

وبذلك  ع�صقالن،  و�قتحم  طبي�،  قلعة  على  ف�صيطر  �لفرجن،  وع�قب  642هـ/1245م، 

�نح�رشت حدود مملكة �لفرجن �إىل �أبو�ب ي�ف� �صنة 644هـ/1247م.

ملك   Louis IX �لت��صع  لوي�ص  بزع�مة  �ل�ص�بعة  �ل�صليبية  �حلملة  م�رش  د�همت  ثم 

فرن�ص� 646هـ/1249م، و�لتي �نتهت ب�لف�صل، و�أ�رش لوي�ص �لت��صع ثم مّت �إطالق �رش�حه 

، ثم م� لبث �حلكم �الأيوبي مل�رش �أن �نتهى بدخوله� حتت حكم �ملم�ليك 
136

وذه�به �إىل عك�

.
137

647هـ/1250م، وبد�أت �صفحة جديدة من �صفح�ت �جله�د �صّد �ملغول و�ل�صليبيني

حكم  تلت  �لتي  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  يف  �ملقد�صة  و�الأر�ص  �ملقد�ص  بيت  ف�إن  وهكذ� 

�لن�صف  يف  خ�صو�ص�ً  �ال�صتقر�ر  عدم  من  حل�لة  عر�صة  ك�نت  �الأيوبي  �لدين  �صالح 

مع  �الأيوبي  �لبيت  حك�م  من  عدد  م�ص�وم�ت  يف  مرة  من  �أكرث  و��صتخدمت  منه�،  �لث�ين 

�لفرجن مق�بل عقد حت�لف�ت معينة، و�فتقد هوؤالء م�صد�قيتهم �جله�دية �الإ�صالمية، حتى 

�لتز�مهم �الإ�صالمي بقدر حر�صهم على  �إن قت�لهم للفرجن مل يكن يعب ب�ل�رشورة عن 

�إىل حدٍّ كبري  �لفرجن يعب  �لقت�ل مع  �ل�صخ�صية، ولذلك ك�ن  �حلكم، و�لنفوذ، و�مل�ص�لح 

عن مو�زين �لقوى �مل�دية بني هذه �الأطر�ف، وهو م� جعل �لقد�ص و�أجز�ء من فل�صطني 

ت�صقط �أكرث من مرة ب�أيدي �لفرجن دون مبر�ت م�رشوعة �إ�صالمي�ً. على �أن م� �صبق ال 
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�ملع�رك �صّد  �لذين ك�نو� وقود  �ل�ص�دقني  �ملتطوعة و�ملج�هدين  �لكثري من  ينفي وجود 

�لفرجن، و�ل�صبيل �إىل حترير �الأق�صى و�الأر�ص �ملب�ركة. ثم �إن �لتعبئة �الإي�نية �جله�دية، 

يف  و�أوذو�  �صجنو�  كب�ر  علم�ء  به�  ق�م  �لتي  �لفرجن  مع  �ملتع�ونني  للحك�م  و�لت�صدي 

�صبيله�، �أمث�ل �لعز بن عبد �ل�صالم و�صبط �بن �جلوزي وغريهم�، ك�ن له� دوره� �لكبري 

يف ح�صد �جلم�هري ور�ء �ل�صف �الإ�صالمي، و�الإ�رش�ر على �حتف�ظ �مل�صلمني ببيت �ملقد�ص 

و�الأر�ص �ملقد�صة.

اأهم املدن ومواقع املع�رك يف بالد ال�ص�م
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تا�شعًا: املماليك ومواجهة التتار:

يف �لقرن �ل�ص�بع �لهجري - �لث�لث ع�رش �مليالدي ظهر �خلطر �ملغويل )�لترتي( على 

 ،Genghis Khan بالد �مل�صلمني. وك�ن �ملغول قد توحدت قب�ئلهم حتت قي�دة جنكيز خ�ن

و��صتط�عو�  وكوري�،  و�ل�صني  من�صوري�  على  ف�صيطرو�  للتو�صع،  كبى  حملة  وبد�أو� 

�أم�م تو�صعهم  حتطيم جي�ص �لدولة �خلو�رزمية �مل�صلمة 1221م، �لذي ك�ن �صد�ً منيع�ً 

جت�ه �لع�مل �الإ�صالمي، و�لذي ك�ن قد حقق عليهم عدد�ً من �النت�ص�ر�ت �ملهمة.

وقد تويف جنكيز خ�ن �صنة 624هـ/1227م، ولكن �ملغول و��صلو� زحفهم ف�قتحمو� 

�آ�صي� �لو�صطى، ورو�صي�، و�صيطرو� على مو�صكو، كم� �صيطرو� على �أوكر�ني�، وه�جمو� 

وتوغلو�  جي�صه�،  �صحقو�  �أن  بعد  �ملجر  و�جت�حو�  �الأمل�نية،  �جليو�ص  وهزمو�  بولند�، 

�لع�مل �الإ�صالمي، ف��صتكملو� �صيطرتهم على من�طق  �أخذو� يتوغلون يف  �أوروب�، كم�  يف 

.
138

�لرتك�صت�ن و�أفغ�ن�صت�ن و�لهند وف�ر�ص...

وب�رش��صة  رحمة  �أو  �صفقة  دون  تدمري�ً  �أم�مهم  �لتي  �ملم�لك  يدمرون  �ملغول  وك�ن 

وقوتهم  بكف�ءتهم  ال  ينت�رشون  ف�ص�رو�  و�صطوتهم،  قوتهم  من  �لع�مل  �أرعبت  رهيبة 

فح�صب، و�إمن� ب�حلرب �لنف�صية و�لرعب �لذي بثوه يف نفو�ص �لن��ص.... حتى �نت�رش �ملثل 

�لق�ئل “من ق�ل لك �إن �لتت�ر قد هزمو� فال ت�صدقه”!! وقد ��صتثمر �ملغول، �إىل �أق�صى حّد، 

حرب �ل�ص�عقة �لتي تعتمد على �رشعة �حلركة، كم� ��صتثمرو� حرب �الأع�ص�ب، فن�رشو� 

�لرعب و�لذعر من بط�صهم يف كل مك�ن.

�إىل  �لتفكك و�ل�صعف مم� �صهل على �ملغول �لزحف  وك�نت بالد �مل�صلمني تع�ين من 

�أحدهم،  �أن  �مل�صلمني  بالدهم، و�لق�ص�ء ب�صهولة على مم�لكهم. وبلغ من �صعف حك�م 

وك�ن يحكم �إحدى �ملدن، �أر�صل �صورته �ملر�صومة على حذ�ء هدية لهوالكو ق�ئد �ملغول، 

.
139

حتى “يت�رشف” هذ� �حل�كم بو�صع هوالكو قدمه على �صورته عندم� يلب�ص �حلذ�ء؟!

ثم �جت�ح �ملغول �لعر�ق، وح��رشو� بغد�د ع��صمة �خلالفة �لعب��صية �لتي ك�نت تع�ين 

�أ�صب�به ت�آمر �لوزير �بن �لعلقمي مع �ملغول الإ�صق�ط �خلالفة  من �صعف �صديد ك�ن من 

وت�رشيحه معظم جي�ص �خلالفة �لذي �أ�صبح ع�رشة �آالف بعد �أن ك�ن �أكرث من 100 �ألف.

وقد �صقطت بغد�د يف 656هـ - 10 �صب�ط/ فب�ير 1258م، وق�م �ملغول مبذبحة ه�ئلة 

��صتمرت �أربعني يوم�ً، وذكر �بن كثري �أن عدد �ل�صح�ي� بلغ 800 �ألف، وقيل مليون�ن، 

.
140ً وقتل �خلليفة �مل�صتع�صم ب�هلل، وقيل �إنه و�صع يف كي�ص وقتل رف�ص�
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ثم  بكر،  و�لره�، ودي�ر  و��صتولو� على حر�ن،  ب�جتي�ح بالد �جلزيرة،  �ملغول  وق�م 

�لث�ين/ ين�ير 1260م، و�أظهر حك�م  �لفر�ت، ونزلو� حلب يف 658هـ - ك�نون  ج�وزو� 

بني �أيوب يف �ل�ص�م تخ�ذالً كبري�ً، ف�أعلن �لن��رش يو�صف �الأيوبي �ص�حب حلب خ�صوعه 

�الأزقة.  يف  �مل�صلمني  دم�ء  جرت  حتى  �لفظ�ئع،  و�رتكبو�  حلب،  دخلو�  ولكنهم  للمغول، 

�إىل م�رش بحريه و�أبن�ئه ت�رك�ً حم�ة  �ملظفر �ص�حب حم�ة ب�لفر�ر  �ملن�صور بن  وب�در 

و�أهله� يلقون م�صريهم، ثم فّر �لن��رش يو�صف من دم�صق �إىل غزة بنية �لهرب �إىل م�رش، 

“وترك دم�صق خ�لية وفيه� ع�مته�...” وتبدد �لبيت �الأيوبي يف �ل�ص�م ب�رشعة.

غدرو�  ثم  1260م  م�ر�ص  �آذ�ر/  �أول  ب�الأم�ن  ف��صتلموه�  دم�صق  �إىل  �ملغول  و�صل 

مق�ومة  دون  غزة  �إىل  وتقدمو�  و�لكرك،  ن�بل�ص  �حتلو�  �لربيع  ف�صل  وخالل  ب�أهله�، 

. وهكذ� تق��صم �لنفوذ يف فل�صطني مملكة عك� �ل�صليبية و�ملغول �لتت�ر، وع�دت 
141

تذكر

فل�صطني لتئن من جديد حتت �صن�بك خري �لكف�ر.

ال�صليبيون والتت�ر:

فرحت �أوروب� ب�لهجوم �لترتي على بالد �الإ�صالم، وعملت على �لتن�صيق معهم بغية 

كم� هدفو� �إىل ن�رش �مل�صيحية بني �لتت�ر �أنف�صهم، وقد جنحو�  �رشب “�لعدو �مل�صرتك”، 

�إذ ��صتهر �لق�ئد �لترتي �لذي �جت�ح بالد �الإ�صالم هوالكو  يف بد�ية �الأمر جزئي�ً يف ذلك؛ 

مبيله للم�صيحيني �لن�صطوريني، وك�نت ح��صيته ت�صم عدد�ً كبري�ً منهم، وك�نت زوجته 

م�صيحية �أي�ص�ً، وقد لعبت هذه �لزوجة دور�ً خطري�ً تفخر فيه �لكني�صة يف جتنيب �أوروب� 

�لترتي  ق�ئد معركة عني ج�لوت  �إن  بل  �مل�صلمني،  لبالد  �لترتي، وتوجيهه  �لغزو  �أهو�ل 

�لتت�ر  حملة  و�صف  �مل�صيحيني  �الأ�ص�قفة  �أحد  �إن  حتى  م�صيحي�ً،  ك�ن   Kitbuqa كتبغ� 

�لغرب  �آم�ل  و�إن  �لك�مل له�، حملة ن�صطورية م�صيحية”،  “حملة �صليبية ب�ملعنى  ب�أنه� 

وقد ب�در ه�تون  قد �نعقدت على هوالكو وق�ئده كتبغ� ليحقق “�لق�ص�ء على �مل�صلمني”. 

طر�بل�ص  �أمري   Bohemond VI �ل�ص�د�ص  وبوهيموند  �أرمينية  ملك   Hutton  I �الأول 

و�أمر�ء �لفرجن يف �صور وعك� وقب�ص �إىل عقد حلف مع �ملغول �لتت�ر يقوم على �أ�ص��ص 
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�لق�ص�ء على �مل�صلمني يف �آ�صي�، وت�صليم �لفرجن بيت �ملقد�ص

�ل�صلط�ن  يحكمونه�-  �ملم�ليك  �أخذ  -�لتي  م�رش  يف  �ل�صلطة  توىل  �لفرتة  تلك  ويف 

�ملظفر قطز حممود بن ممدود 17 ذو �لقعدة 657هـ - ك�نون �الأول/ دي�صمب 1259م، 

وقد عرف قطز بتقو�ه، و�صالحه، و�رتب�طه �لعميق ب�الإ�صالم، وك�ن تلميذ�ً الأعظم �لعلم�ء يف 
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�لع�رش �لعز بن عبد �ل�صالم. وعلى حّد تعبري �بن كثري فقد ك�ن قطز �صج�ع�ً بطالً كثري 

.
143ً �خلري ن��صح�ً لالإ�صالم و�أهله، وك�ن �لن��ص يحبونه، ويدعون له كثري�

ومل يكد يّر عليه يف �حلكم �صوى ب�صعة �أ�صهر حتى و�جه م�صكلة �الجتي�ح �لترتي، 

وتلقى ر�ص�لة تهديد عنيفة من هوالكو، قبل مغ�درته �صورية، تطلب منه �ال�صت�صالم ج�ء 

فيه� “�تعظو� بغريكم، و�أ�صلمو� �إلين� �أمركم، فنحن ال نرحم من بكى، وال نرق ملن �صك�... 

�أي �أر�ص توؤويكم؟ و�أي طريق تنجيكم؟ و�أي بالد حتميكم؟ فم� لكم من �صيوفن� خال�ص، 

وال من مه�بتن� من��ص... �حل�صون عندن� ال متنع، و�لع�ص�كر لقت�لن� ال تنفع، ودع�وؤكم 

.
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ولكن قطز، �لق�ئد �مل�صلم �لذي ال يخ�صى �إال �هلل، و�لذي يعلم �أن �لن�رش بيد �هلل، و�أنه 

متى ��صتكمل �لعدة، وبذل �الأ�صب�ب، و�أح�صن �ل�صلة ب�هلل، و�ال�صتع�نة به حقق له �لن�رش، 

هوؤالء  على  قب�ص  �لكت�ب  قر�أ  �أن  وبعد  �ملغويل،  �لزحف  ومو�جهة  �جله�د،  �إعالن  قرر 

ن�صفني(،  فيق�صم  و�صطه،  يف  �ل�صخ�ص  ي�رشب  )ب�أن  تو�صيط�ً  ب�إعد�مهم  و�أمر  �لر�صل، 

�إعالن�ً ال تر�جع  �إعد�مهم  �لق�هرة )ب�ب زويلة( وك�ن  �أبو�ب  �أحد  وعلقت روؤو�صهم على 

�لزحف  مو�جهة  يف  و�لعزة  �لقوة  مب�ص�عر  يفي�ص  وحتدي�ً  �لقت�ل،  على  �لعزم  عن  فيه 
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�لترتي

�ملعنوية  للروح  رفع�ً  �لتت�ر  قو�ت  على  و�لزحف  ب�لهجوم  هو  يب�در  �أن  قطز  وقرر 

�إىل �ل�صه�دة يف �صبيل �هلل، وحفظ�ً الأر�ص  للم�صلمني، وت�أكيد�ً على روح �جله�د �ل�ص�عية 

�الإ�صالم يف م�رش، وحترير�ً الأر�ص �الإ�صالم يف بالد �ل�ص�م، ومن �صمنه� �أر�ص فل�صطني 

للتت�ر ب�أنه نوع جديد من �لرج�ل مل يو�جهوه من  و�مل�صجد �الأق�صى �ملب�رك، وتخويف�ً 

قبل، والأن �أجنح و�ص�ئل �لدف�ع �لهجوم.

قطز  بقي�دة  �مل�صلم  �جلي�ص  �جت�ز  1260م  يوليو  متوز/   26  - 658هـ  �صعب�ن  ويف 

�حلدود، وحرر غزة؛ حيث �أق�م به� يوم�ً و�حد�ً، ثم �جته �صم�الً ب�جت�ه قو�ت �لتت�ر؛ حيث 

�لتقت �لقوت�ن �الإ�صالمية و�لترتية عند “عني ج�لوت” �صم�ل �رشقي فل�صطني.

معركة عني ج�لوت:

ون�صبت �إحدى �أكب �ملع�رك �حل��صمة يف �لت�ريخ هن�ك وهي معركة عني ج�لوت، يوم 

�جلمعة 25 رم�ص�ن 658هـ - 3 �أيلول/ �صبتمب 1260م ويف هذه �ملعركة توفرت للتت�ر 

عن��رش �لن�رش “علمي�ً ومنطقي�ً” �إذ تفوق �لتت�ر على �جلي�ص �الإ�صالمي يف عن��رش: 
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�لكف�ءة و�خلبة �لو��صعة نتيجة �حلروب �لكثرية �لتي خ��صوه� “قي�دة وجنود�ً”. 	•
�ملعنوي�ت �لع�لية جد�ً الأنهم مل يهزمو� من قبل. 	•

�لتفوق �لكبري يف �لعدة و�لعت�د و�الأعد�د. 	•
�لذي متيز بكرثته و�رشعة حركته وقدرته على  �لفر�ص�ن  ل�صالح  �لع�لية  �لكف�ءة  	•

تطبيق )حرب �ل�ص�عقة( �لتي ك�نت �إحدى �ل�صم�ت �لب�رزة للتت�ر.

�لتفوق �الإد�ري فله قو�عد قريبة وطرق من مو�قع �جلي�ص �مل�صلم. 	•
مو��صع �لتت�ر يف �ملعركة ك�نت �أف�صل من مو�قع �جلي�ص �مل�صلم. 	•

وعلى �لرغم من �لتفوق �لترتي �ل�ص�حق، �إال �أن �لن�رش �ل�ص�حق ك�ن للم�صلمني.

لقد متيز جي�ص قطز ب�أنه “جي�ص �إ�صالمي” ق�م لن�رشة �الإ�صالم، و�لدف�ع عن �أر��صيه 

�الأمر  و�نت�رش  و�ص�حلوه�،  وعلم�وؤه�  م�رش  �صيوخ  �جلي�ص  هذ�  يف  و�ص�رك  �ملقد�صة، 

يبغي  ط�هر�ً  منيب�ً  ت�ئب�ً  م�رش  من  فخرج  �جلي�ص،  هذ�  يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  ب�ملعروف 

ن�رش دين �هلل، و�لتمكني له يف �الأر�ص، كم� متيز �جلي�ص �الإ�صالمي بقي�دة موؤمنة تتحلى 
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“ب�إر�دة �لقت�ل” ب�أقوى مظ�هره�، وهي من �أهم عو�مل �لن�رش يف �أي معركة

طلب قطز من �جلي�ص �النتظ�ر مل� بعد �صالة �جلمعة “ال تق�تلوهم حتى تزول �ل�صم�ص، 

بد�أ  وهكذ�  �صالتهم”...،  يف  و�لن��ص  �خلطب�ء  لن�  ويدعو  �لري�ح،  وتهب  �لظالل،  وتفيء 

�لقت�ل.

وهي جت�هد ف�أقبل عليه� قطز وهي يف  “جلن�ر”  �أثن�ء �ملعركة قتلت زوجة قطز  ويف 

�لرمق �الأخري وهو يقول: و�حبيبت�ه، فق�لت له: ال تقل و�حبيبت�ه، ولكن قل و� �إ�صالم�ه، 

ثم �صعدت روحه� �إىل �هلل بعد �أن ذكرته ب�أن �أمر �الإ�صالم و�جله�د يف �صبيل �هلل �أهم من 

�حلب و�لعالق�ت �ل�صخ�صية...، وق�م قطز منتف�ص�ً وهو يردد و� �إ�صالم�ه... و� �إ�صالم�ه 

و�جلي�ص يردده� حتى مّت �لن�رش... .

فر�صه،  ليعطيه  �الأمر�ء  �أحد  فرتجل  قطز،  فر�ص  قمُتل  �أن  �ملعركة  �أثن�ء  يف  حدث  كم� 

فرف�ص حتى ال يحرمه من �جله�د، وحتى ي�أتيه �ملعنيون ب�خليل بفر�ص جديد، فقيل له: 

فق�ل:  ب�صببك؟  �الإ�صالم  وهلك  لقتلك،  ر�آك  �الأعد�ء  بع�ص  �أن  ولو  �لفر�ص،  تركب  مْل  مَل 

وبعد �لن�رش ترجل قطز  �أن� فكنت �أروح �جلنة، و�أم� �الإ�صالم فله رب ال ي�صيعه”.  “�أم� 
عن فر�صه، ومرغ وجهه ب�لرت�ب، و�صجد هلل �صكر�ً على م� �أواله من ن�رش.
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�أي�م  خم�صة  بعد  دم�صق  قطز  ودخل  �ملغول،  مط�ردة  يف  فور�ً  �مل�صلمون  وبد�أ 

�إىل حلب، فلم� �صعر �ملغول ب�قرت�ب �مل�صلمني تركو�  ج�لوت، و�متدت �ملط�ردة  عني  من 

ك�ن  و�حد  �صهر  وخالل  �لكثري،  �لبالء  من  وق��صو�  �مل�صلمني...  �أ�رشى  من  ب�أيديهم  م� 
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�مل�صلمون بقي�دة �ملم�ليك قد ��صتع�دو� بالد �ل�ص�م من �ملغول و�لتت�ر

�لترتي  �لزحف  �أوقفت  �إنه�  �إذ  �لت�ريخ؛  يف  �حل��صمة  �ملع�رك  من  �ملعركة  هذه  وتعّد 

�لذي مل يكن يقف �أم�مه �صيء، وك�نت بد�ية ل�صل�صلة من �لهز�ئم �ملتو�لية �أع�دت �ملغول 

�إىل قو�عدهم، وحررت بالد �الإ�صالم منهم. ثم �إن من ��صتقر من �ملغول يف بالد �الإ�صالم 

حتول �إىل �الإ�صالم، فدخلو� يف دين �هلل �أفو�ج�ً، فك�ن ذلك ن�رش�ً جديد�ً للم�صلمني.

عا�شرًا: املماليك والق�شاء على ال�شليبيني:

على �لرغم من �نح�ص�ر �ملد �ملغويل �لترتي عن فل�صطني، و�نت�ص�ر �مل�صلمني يف عني ج�لوت، 

�إال �أن مملكة عك� �ل�صليبية ظلّت حتتفظ ب�صيطرته� على �ملنطقة �ل�ص�حلية �ملمتدة من ي�ف� 

�إىل عك�. وقد توىل �صالطني �ملم�ليك مهمة حترير ب�قي �أر�ص �الإ�رش�ء، وبالد �ل�ص�م، حتى 

جال �آخر �ل�صليبيني عنه� بعد �أكرث من ثالثني ع�م�ً من معركة عني ج�لوت.

وك�ن �لظ�هر بيب�ص قد توىل خالفة �ل�صلط�ن قطز �لذي مل يدم حكمه �أكرث من �صنة، 

دور  حول  �لفل�صطينية  �ملو�صوعة  كتبته  �لذي  �جليد  �ملخت�رش  لنقل  هن�  �ملج�ل  ونمُف�صح 

بيب�ص ومن تاله من �صالطني:

وقد ق�م �لظ�هر بيب�ص بدور كبري يف حم�ربة �لفرجن يف بالد �ل�ص�م وتطهريه� 

منهم، فك�ن يف حركة د�ئبة م�صتمرة يقوم ب�لغ�ر�ت على ممتلك�تهم. ولكنه ك�ن 

�إىل  �أح�صَّ بح�جة  �إذ�  �إىل توقيع �ملع�هد�ت معهم  �أحي�ن�ً على �لرغم من ذلك  يلج�أ 

وع�رشة  �صهور  وع�رشة  �صنو�ت  ع�رش  مدته�  تكون  �أن  �لع�دة  جرت  وقد  ذلك. 

�أي�م وع�رش �ص�ع�ت.

وبعد �أن فرغ من �لق�ص�ء على �مل�صكالت �لد�خلية يف دولته توجه �إىل حرب 

�لفرجن. ففي 662هـ/1263م خرج �إىل فل�صطني، ومل� و�صلت قو�ته �إىل عك� خرج 

�أ�رشى �مل�صلمني،  �لهدنة، ويتعهدون ب�إطالق �رش�ح  �إليه يطلبون جتديد  �لفرجن 

و�آثر  ملط�لبهم،  يكرتث  مل  بيب�ص  ولكن  و�ملو�ثيق.  �لعهود  على  و�ملح�فظة 

مه�جمة مو�قعهم �ملختلفة، وال �صيّم� عك�، ليعرف �أم�كن �لقوة و�ل�صعف فيهم 

�إىل �أن يحني �لوقت ال�صتنق�ذ �لبلد�ن و�ملو�قع �لتي ك�نو� يحتلونه�. ومل تكن قوة 

�لفرجنة بق�درة على �عرت��ص �صبيله.
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على  ف��صتوىل  664هـ/1265م  ث�نية  فل�صطني  �إىل  بيب�ص  �لظ�هر  خرج 

و�رشب  عك�،  جي�صه  من  ق�صم  وه�جم  �أ�صو�ره�،  وهدم  �ملح�صنة،  قي�ص�رية 

حيف�، ثم �صقطت �أر�صوف يف يده يف �ل�صنة نف�صه�.

وفتحه�،  �صفد�ً  وح��رش  �أخرى،  مرة  فل�صطني  �إىل  خرج  �لت�لية  �ل�صنة  ويف 

�لفرجنة  �إليه  ف�أر�صل  666هـ/1267م  يف  فل�صطني  �إىل  ع�د  ثم  �أ�صو�ره�،  وهدم 

يطلبون �لهدنة. وك�ن يتبع �صي��صة مه�دنة بع�صهم دون �الآخر حتى ال تتجمع 

667هـ/  �صنة  �أنط�كية  حترير  من  �ل�صي��صة  هذه  مكنته  وقد  وجهه.  يف  قو�هم 

يف  �لفرجنة  على  �مل�صلمون  حققه  ن�رش  �أكب  عليه�  ��صتيالوؤه  ويعد  1268م. 

�ل�ص�م منذ حترير �صالح �لدين بيت �ملقد�ص �صنة 583هـ/1187م، وقد و�فق 

بيب�ص بعد فتح �أنط�كية على عقد هدنة مع عك� مدته� ع�رش �صنو�ت على �أن تكون 

�أعم�ل عك� من��صفة بني �لطرفني، وي�صتويل هو على �ملرتفع�ت �ملحيطة ب�صيد�.

�ل�ص�م  بالد  حترير  م�صرية  قالوون  �لدين  �صيف  �ملن�صور  �ل�صلط�ن  ت�بع 

�لتت�ر  �صّم  ثالثي  حت�لف  حدث  عهده  ففي  بيب�ص.  �لظ�هر  بعد  �لفرجن  من 

و�ل�صليبيني يف �ل�ص�م، و�صنقر �الأ�صقر ن�ئب دم�صق �لث�ئر، ولكن حت�لفهم �أخفق، 

وبد�أ قالوون ي�صّدد �خلن�ق على �لفرجن، ف�حتل �حل�صن �ملرقب 684هـ/1285م، 

و��صتوىل على �لالذقية 686هـ/1287م، وعلى طر�بل�ص 688هـ/1289م. وقد 

��صتف�د قالوون من ح�لة �لفرجن غري �مل�صتقرة يف عك� خ��صة، وبالد �ل�ص�م ع�مة 

ت�صفية  له  ومتت  مركزه  فقوي  �ل�صلطة،  على  و�ملن�زع�ت  �ل�رش�ع�ت  ب�صبب 

على  �لفرجن  بيد  �لفرتة  هذه  يف  يبق  ومل  �لعربي،  �ل�رشق  يف  �لفرجني  �لوجود 

�ل�ص�حل �ل�ص�مي �صوى عك� و�صور و�صيد� وعتليت.

وجد قالوون �لوقت قد ح�ن لت�صفية �لوجود �ل�صليبي يف فل�صطني، ف�نتهز 

ح�دثة مه�جمة �لفرجن يف عك� جت�ر �مل�صلمني وقتلهم عدد�ً منهم، ف�أعلن �جله�د، 

ينتظر  �لق�هرة  خ�رج  و�أق�م  و�ل�ص�م،  م�رش  �أنح�ء  جميع  من  �لقو�ت  وطلب 

و�صول �الإمد�د�ت، ولكنه مر�ص فج�أة وتويف يف ذي �لقعدة 689هـ - 10 ت�رشين 

�لدين خليل. وقد ح�ول  �الأ�رشف �صالح  �بنه  �لث�ين/ نوفمب 1290م، فخلفه 

�ململوكية،  �لقي�دة  �لتغيري يف  �لو�صع �جلديد ومن  �ال�صتف�دة من  �لفرجن يف عك� 

رف�ص  ولكنه  �رشوطه�،  هو  ي�صع  هدنة  عقد  خليل  �الأ�رشف  على  فعر�صو� 

�إىل عك� وح��رشه� مب�ص�عدة �لقو�ت �ل�ص�مية، ومتّكن  و�أكمل �ال�صتعد�د، و�ص�ر 

من حتريره� يف 17 جم�دى �الأوىل 690هـ - 18 �أي�ر/ م�يو 1291م بعد �أن هرب 

ملكه� هرني �لث�ين Henry II �إىل قب�ص، وبعد فتح عك� ��صتوىل �الأ�رشف خليل 
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وهكذ�  جميع�ً.  حت�صين�ته�  بهدم  و�أمر  وعتليت،  وحيف�،  و�صور،  �صيد�،  على 

و�نتهى  �ملم�ليك،  �أيدي  يف  �لعربي  �ل�رشق  يف  �ل�صليبية  �ملع�قل  �آخر  �صقطت 

�أي  )492-690هـ  �لزم�ن  من  قرنني  بعد  و�ل�ص�م  فل�صطني  يف  �لفرجنة  وجود 

.
148

1099-1291م(

وبذلك ع�دت فل�صطني ك�ملة �إىل حظرية �حلكم �الإ�صالمي �لذي ��صتمر حتى �الحتالل 

�لبيط�ين لفل�صطني.

االأر�س  لتحرير  بذلت  التي  واجلهود  ال�صليبية  احلروب  لت�ريخ  الدار�س  لعل 

املب�ركة يخرج ب�لنق�ط الب�رزة الت�لية:

�إن �لر�ية �لتي رفعت لتحرير فل�صطني هي �لر�ية �الإ�صالمية، ومل تكن ر�ية قومية �أو  	•
علم�نية �أو �إقليمية.

�إن �جله�د يف �صبيل �هلل هو �لطريق �لذي ع�دت عن طريقه فل�صطني �إىل �حلكم �الإ�صالمي. 	•
ررت �الأر�ص �ملب�ركة على �أيديهم )عم�د �لدين  �إن �أبرز رموز �جله�د و�لق�دة �لذين حمُ 	•
زنكي، نور �لدين حممود، �صالح �لدين �الأيوبي، قطز، بيب�ص، قالوون و�بنه...( تبنو� 

�الإ�صالم فكر�ً، ومنهج�ً، وو�صيلة للتح�صيد و�لتعبئة �صّد �لعدو �لغ��صب. وك�نو� ب�صكل 

ع�م على �لتز�م ت�م ب�الإ�صالم و�أحك�مه، وعلى �صالمة �لعقيدة، وح�صن �ل�صلة ب�هلل.

�إن �لق�دة، و�الأمر�ء، و�جلنود، و�ملتطوعة، و�لعلم�ء �لذين �ص�ركو� يف �جله�د و�لتحرير  	•
ك�نو� من جن�صي�ت ومن�طق �صتى )عرب، �أكر�د، ترك... �إلخ( وك�ن ق��صمهم �مل�صرتك 

�أمر�ً و�حد�ً هو �الإ�صالم و�إي�نهم بحقهم �ملقد�ص يف �الأر�ص �ملب�ركة.

�إن �أمر ��صتع�دة ك�مل فل�صطني قد �قت�صى حو�يل 200 �صنة من �جله�د دون �أن يتن�زل  	•
�مل�صلمون عن حقهم فيه�، فك�نت معركة تد�ولته� �الأجي�ل حتى قطفت �لثمرة �لنه�ئية 

لالنت�ص�ر.

وب�لت�يل ف�إن �ملحتل �لغ��صب مل يكن عدو�ً �صهالً، وال ينبغي �أن نتوقع من �أي عدو �أن  	•
يكون �صهالً )ك�ليهودية �ل�صه�ينة يف ع�رشن�( كم� ال ينبغي �أن نفقد �الأمل مهم� ط�ل 

�لزمن، ومهم� ك�ن �لعدو �رش�ص�ً عنيد�ً.

�هلل  بدين  �لتز�مهم  مدى  وبني  �مل�صلمني،  �نت�ص�ر�ت  بني  جوهري�ً  �رتب�ط�ً  هن�ك  �إن  	•
و�رشعة حتكيمه يف حي�تهم، كم� �أن هن�ك �رتب�ط�ً جوهري�ً بني هز�ئم �مل�صلمني وبني 

تن�زعهم وت�صتتهم وبعدهم عن منهج �الإ�صالم.

�أي  لتحرير  �لط�ق�ت  وتعبئة  لتح�صيد  �ملثلى  �لو�صيلة  هي  �الإ�صالمية  �لفكرة  �إن  	•
�إ�صالمية. �أر�ص 
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