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 شخصية البطل اإلسالمي

 في ذكراها الثمانمئة صالح الدين األيوبي
 بقلم األستاذ: نجيب المعاذ                                                                       

كانت  حكمتتم المجتمتس ايستتيل  هويتتال  اتدي  تتيو التي   األ تتدب   تت  

عشر والثتان  عشتر المييد تي ،  القرني  الخالس والسادس الاجر ي ، الكادي

جال الوقاء،أو الستيرر  علتا التويد لختلفة لتناهضة، بال ولتصايعة ل  أهدى 

 المجاوي .

 ف  لصر كان  الخي ة الفاطمية، و ت  بدتياد كانت  الخي تة العواستية، 

كانتت  كتتال لنامتتا وإضتتا ة إلتتا المنا عتتاا السياستتية والمن ويتتة بتتي  القتتدحي ، 

القتدى المكليتة األىترى   نفساا، لما  يوي بيناتا وبتي  حكمال عدالال ضعفاا  

 ل  لنا عاا.
جتال ايبقتاء علتتا أ فت  بدتياد لتثيك، كانت  الخي تة العواستتية حناضتال لت  

 دم  رض )م 1160 ـ/555كياناا ضي السيجقة األحراك، وحخدض حتا عام 

ك علا لا بق (أيطدرل سلرته علا الخي ة العواسية ك حفا ا ك عنيفا ل   ،  راعا

 مصالكاا المفقدد .لسلراناا، وإحياء 

، كتا  الفتاطميد   ترو   ت  بتيد و   القا ر  عا مة الخي ة الفاطمية

ك لمصر، ولام أ   سيرروا علياا و ضمد ا لاا    الده   ،الشام التياداك طويعيا

التني كانتت   يته هتتدى الصتتليويي  الفرنجتة حنتاتتال الفتترق الميامتة لتدهتتس بامتتا 
ك علا أنقاضاما.ولتؤسس لاا لل  ما

    نه الظروف الصعوة والمعقي  الت  سادا الويد ل  اىتيف و رهة 

وحمتتال ، حدجاتت  أنظتتاي الصتتليويي  الفرنجتتة نكتتد بتتيد الشتتام لمستتب لدتتانم 

ك لتكقيتت  المماستتب لناتتا  :لختلفتتة، لناتتا أناتتم وجتتيوا  تت   لستتري  لركتتالاك  التتا

تصتتاد ة،  تتويد الشتتام كانتت  د نيتة،  فلستتري  حمثتتال لنوتت  النصتترانية، ولناتا اه

حمثال الرر   التجايي الني  ربط أويبتا بالعتالم الشتره ، إضتا ة إلتا أ  بتيد 

الشام حمثال لام بلي الدنا والجمال التني  كقت  لمثيتر لت  الفقتراء وايهرتاعيي  

علا الستداء  ت  أويبتة المدتانم المثير )كمتا هتال المتؤيس الفرنست   تالييوي( 
ك    المدالر .اك ل  يحابة حياحام بينما حقيم آىرو   راي  اليدلية، أو حوا

وي تتس كتتتي الرتتتر ي  المتنتتتا عي  الفرنجتتتة الدتتتالا ، والمستتتلمد   تتتعاي 

)الجاتتاد  تت  ستتويال د( لتتا دام ذلتتح الشتتعاي  كقتت  لاتتم األ تتياف التتت   صتتود  

   كا  ايطاي العام للكيا  بجميس لظا ر تا  ت  العصتدي أ  اليال سيما  إلياا،

 الدسرا.
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م، 1096 تتـ/489حقتتيم الصتتليويد  إلتتا بتتيد الشتتام  د تتلدا إلياتتا عتتام 

ا لت  متوكان  آنئتن أو تاالك لفممتة بتي  الفتاطميي  واألحابمتة التالنميي ، و ير 

س )لي نتة  تدير  القدى المكلية األىرى، وحممندا ل  االستييء علا طرسد

ثتتتتم احتلتتتتدا أنراكيتتتتة عتتتتام  ،والر تتتتا )أوي تتتتة( يو ( ربتتتت  ىلتتتتي  استتتتمني

م، و   نفس العام استدلدا علا القيس، وأعملدا    أ لاا النبح 1099 ـ/492
ك لما ويد    المصادي العربية واألجنوية علا السداء لثال  والقتال بالجملة )طوقا

 األ لنة و الييوي(. حاي خاليو ا     

وهي أدى ذلح إلا إثاي  يوو التكيي ليى العتالم ايستيل ، وهتي أوضتح 

يس برنايد لد س    كتابه الدتر  والشتر  األوستط( بقدلته:  نا المفادم)المؤ

ك ل  الشح والتعصب أثروا  يه علا  جاء الصليويد   كملد  لعام حراثاك ضخما

ضتتتعفدا الدثيتتت  لتتت  ، وعيهتتتتام بجيتتترانام المستتتلمي ، وأالعتتتر  المستتتيكيي 

 ا هدل لد س.االصيا الت  كان  هاامة بينام هوال هيام الكرو  الصليوية( انت

لم  يم طتد يك بفضتال لتا حمخضت  عنته  ال أ  ضعف المسلمي  وحفدهامإ
    تنه المنرقتة، و اتدي هتاد  لخلصتي  أكفتاء، حممنتدا لت  استتديل  تام قظ

الظروف السياسية الت  كان  حستدد المنرقتة  ت  لتي  ال حتجتاو  نصتف هتر ، 

اك ، وأىيتروكا  ل  أولئح الرجال عماد الي    نمت ، وابنته نتدي التي   لكمتدد

 تتيو التتي    دستتف، التتني حممتت  لتت  حدحيتتي الشتتام وبتتيد الجال تتر  ولصتتر، 

 والتيا سلرته ل  دجلة إلا النيال.

 صتال إلتا أ      نه الظروف الت  اكتنفاا التعقيي السياس ، التني كتا  

التني  شتمال عاتيه أكثتر لت  حادثتة  ؛ فير الفدضا بر   يو الي   األ تدب 
 اتد كمتا و تفه المتؤيس  تاللتد  جتب) عابر     حاي خ العصدي الدسترا، 

  مثال إحيى حلح اللكظاا النادي  والمثير     التاي خ الوشري(.

والسؤال اآل :  تال الظتروف الستااي   ت  التت  ىلقت   تيو التي    أم 

لشخص  وحوه للجااد والفتح  د الني د عه إلا الجاتاد  و تال كانت  اطمدحه 

ليته الظتروف المداحيتتة  و تال كتتا  سياستته  تنه نابعتتة لت  عقييحته  أم أللتاتتا ع

 تتيو التتي    تت  سياستتته لقلتتياك لنتتدي التتي   أم لوتمتتراك  وإذا كتتا  لوتمتتراك  متتا 

 االبتماياا الت  جاء باا 

ولإلجابة ع   نه األسئلة نستعرض حيا   تيو التي   لنتن لدلتيه حتتا 
م، ثم 1174 ـ/570إسقاطه اليولة الفاطمية    لصر، وحدجاه نكد الشام سنة 

 دضح لعالم  خصيته ل  ىيل بعض أعماله.ن

كما  د –وحعدد  نه األسر   نتسب  يو الي    دسف لألسر  األ دبية،

إلتتا أ تتد  بتت   تتاذى، وأ تتال  تتنه األستتر  لتت  األكتتراد  - تتا ر لتت  حستتميتاا

  .الرواد ة
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كنف الكيا  العربية ايسيلية    بدتياد وحمر ت   األ دبية دىل  األسر 

 ت  وهت   عرع  بيناا وحثقف  بالثقا ة العربية ايسيليةوبعلوح ودلش ، وحر

والتي   ايستيل   جمتس بتي  " كمتا ستو  وهلنتا "كا   عاي الكيا  العالتة التي  

حقتتاكم"  "وال  ضتتال "إ  أكتترلمم عنتتي د أ القدليتتاا المختلفتتة بربتتاط األىتتد ،

 . لعرب  علا أعجم  إال بالتقدى"
ستر   تت  حتدادت التتاي خ العربتت  ألتا نقرتة الويا تة  تت  لستا مة  تنه األ

 مان  بعي لفايهتام بليحام) دو ت ( حيتم لتنح باترو  حتاكم بدتياد  ايسيل ،

ك لصتياهتاما، ثتم ولتا باترو  نجتم التي    هلعة حمر   لجي األسر   اذي إكرالا

ك لقلعة حمر   عام  -والي  يو الي  –أ د  ب   اذي  م، 1130 ـ/525حاكما

    تيركده أىتد نجتم التي   أحتي لماليتح باترو ، ولم  حتيت أ  هتتال أستي التي

الرجال  ،أحابح)حيم  قيم  نم   ,األىد   لدلية  رر المد ال أسر  خرج  

ك بمساعي  كانا هيلا ا له إبا  ىي ه لس بارو   .(الني أكرم لثدا ما عر انا

، ولتتي لتته  دستتف  تتيو و تت  الليلتتة التتت   تتادي  ياتتا نجتتم التتي   حمر تت 
م، وهضتا  دستف  تيو 1137 تـ/531لا المد ال عام الي  ،  كمله لعه إ

الي   طفدلته األولا لس أبيه وال  بعلوح، وكا   سمس ع  اعتياءاا الصليويي  

أهرعته  تؤثر    نفسه، ولما  اي لته لت  العمتر أيبتس عشتر  ستنة علا الويد 

ك، ولنن ذلح الده  أ وك  له لمانة ىا تة، و اترا  ك حسنا ندي الي   إهراعا

 ى السلرا  ندي الي  .حظدحه لي

بيأ  يو الي    تلقا العلدم ايسيلية، وال ة بعلوح، أبدهوبعي أ  حدلا 

لتا ال  –باعتوايه اب  والت  المي نتة –و ند  القتال ولق  ل  الرعا ة واال تمام 
 لقاه أبناء أواسط الناس،  ييس القرآ  والكي م والفقه و يره ل  العلدم علا 

يخ هرب الي   النيسابديي لتثيك، إضتا ة إلتا حتردده علتا  ي كواي العلماء كالش

، وعمته أستي  تد أدوي العلم وحلق  الييوس العلمية علتا  تي والتيه نجتم التي   

الي    يركده، والسلرا  ندي الي   لكمدد ب  عماد الي    نم ، الن   كتاندا 

      حكيت عنام التاي خ باعتالا .مل

ك كتال ولم  م   يو الي   لقلياك لام ح قليياك كاليك، كمتا أنته لتم  مت  لوتيعا

ايبياع بال جمس بي  األ الة والتقليي بأسلد  جي ي  تيءم لتس عصتره الجي تي، 

ك لتس يوو عصتره لمتا حممت  لت   ك لتس نفسته ولتما تيا ولد لم  م  حعويره  ادها
الد تتدل إلتتا القيتتاد  ولمتتا حقتت  النصتتر علتتا األعتتياء، لمتتا جعتتال الشتتعراء 

عنيلا حتا   علتا النظتام وأ اتر حست  السياستة  تدم حتدلا  متيحدنه، ىا ة 

 م ولم  م  له ل  العمر إال اثني 1165 ـ/560يااسة  رطة دلش  عام 

ك.   وعشر   عالا
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وكتتا   تتيو التتي    تتتردد علتتا الفقيتته العتتالم ابتت  عستتاكر اليلشتتق ، 

الفقتته والتتتاي خ  أستتاحن و تتاد  ابتت  ستتوط الجتتد ي القتتابق ، وبتتنلح جمتتس بتتي  

أولئتح األستاحن  والقتاد   أ تيي تختر  علتا   م والسياسة وهياد  العسمر،والكي

ك  وعرف كيتف  ستتدال  ,للمسلمي , بعي أ  ساعيحه الظروف السيئة للويد سلرانا

ك. ه أحي لي عنا  لم   حلح الظروف, ك حقر وا  عشر   عالا
م احختتن ألتتديى األول حتتاكم بيتت  المقتتيس 1163 تت /558و تت  عتتام 

ر صتتذي عتتة لدتتالو ل ,  د تتس الجال تتة لتتهنتتاع الفتتاطميي  عتتالفرنجتت  لستتألة الت

الخليفة الفاطم ,  قتي وضعف  ،الد ياء بي   رو اا القلقة, والصراعلستديك 

بعي  اوي عناا: لما د س األىير لرلب العتد  , وأعلا الد اي  ام رضسيرر 

نتدي التتي   بتالعرض التتني  تفتت  يّحتتب وهتتي لت  نتتدي التي   يعادحتته للتد اي , 

ستيما الالخرتر الفرنجت , ضي  حه وأ يا ه    حدحيي الجواة ايسيليةطمدحاو

ك  ،والمتتدايد االهتصتتاد ةللراهتتة الوشتتر ة لصتتر لصتتيي لاتتم  أ و  أيستتال جيشتتا

ضتر ام  تته ابت  أىيته  تيو التي  , ولمتا ستمسبقياد   تي قه  تيركده, وبر ق
ده بكملة ندي الي   أيسال  رلب العد  ل  ألديى حتاكم القتيس, إال أ   تيرك

اي القتتا ر , ضتتر ام عنتتي أستتدهتتيوم الصتتليويي , والتقتتا بقتتداا وجيشتته ستتو  

وانتاتت  باال متتة ضتتر ام وإعتتاد   تتاوي للتتد اي  الفاطميتتة, وباتتنا لتتم  ستتترس 

 الصليويد  إنقاذ ضر ام.

دو  أ   فتت   ؛ تتيركده الختترو  لتت  لصتتر تتاوي لتت  بعتتي  تتتر  طلتتب 

 ة إلتا أنته لمتس علتا صدل(, إضاالي   )و د ثلم المكبإعراء لا وعي لندي 

لا  ويو طمس الالنميي ,  التنس  يركده ل  الخرو ,  ما كا  لت   تاوي إال أ  
علتتا هتتداا  تتيركده  تت  القضتتاء  أىفقتتداطلتتب النجتتي  لتت  الصتتليويي , لمتتنام 

ولا أ  عاد  يو الي   وعمه إلا الشام حتا أىتنا  كرضتا   ،و يو الي  

 ندي الي   السيرر  علا لصر.

إذ استتتنجي الخليفتتة الفتتاطم  العاضتتي بنتتدي  تتة المناستتوة, وجتتاءا الفر

كملتة الثانيتة علتا  اوي وحكالفه لتس الفرنجتة,  خرجت  الالي   الستفكال  لم 

م وانتصتتر  تتيركده علتتا القتتداا المتكالفتتة, وكتتا  1166 تتـ/563لصتتر عتتام 

الني نجا  يه ألتديى النصر أثر    ذلح لمااي   يو الي   هااي هلب الجيش 

  المؤيس أبا   األثير, حتا أل  المعركة, كما حكيت اب  الديدى وابة بأعجدب
ك ل ناك االنتصاي بقدله: )وكا   نا ل  أعجب لا  ؤيس لته,  الة  ّرو حعظيما

 الساحال(. عساكر لصر و رن  حاالم ألف   ايسأ  

صتتر, إال ممتد  بيال  ق حتن  علتتا أ  الفترن ة التت  نتتوي تم احفاهيتة الاي

ك, وذلتتح باالحفتا  لتس  تتاوي, لمتا دعتا الخليفتتة دا كولتم  نستأناتم  لتت  لصتر كليتا
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العاضي أ   ستتنجي  يمتا بعتي بنتدي التي   لتر  ثالثتة..... وأيستال نتدي الفاطم  

 أ ياف ثيثة:الي   حملته إلا لصر وكا  له اآل  

ولتابعتة -3حدحيي سدي ة ولصتر. -2القضاء علا الخي ة الفاطمية.  -1

 ة حتا ناا ة...الكر  ضي الصليويي  الفرنج

 ،م, وهتتال  تيو التي    تاوي1166 تـ/564 يركده القا ر  عام  دىال
أل  العاضي احخن  ،وبمقتال  اوي بيأ  صال جي ي    العيهاا األ دبية الفاطمية

 تتيركده و  تتراك لتته, لمتت  لتتا لوتتم  تتيركده أ  حتتد  ,  كتتال لكلتته  تت  لنصتتب 

 الد اي  اب  أىيه  يو الي  .

  وبتتألر لتت  نتتدي التتي   هرتتس  تتيو التتي  م,1171 تتـ/567و تت  عتتام 

وبتنلح العواست  المستضت ء, الخروة للخليفة الفاطم  العاضي, وأهالاا للخليفة 

انتاتت  اليولتتة الفاطميتتة, و تتايا لصتتر والشتتام دولتتة واحتتي , ونشتتأ لتت   تتنه 

 طاهة لاد ة وبشر ة, كا  لاا  أ  كوير    دحر الدالا . الدحي 

      حعلييحام للدحشة الت  حيث  بي كيثيمولقي  الا بعض المتا  ال
لتتا ذكتتره المتتؤيس الفرنستت   نتتدي التتي   و تتيو التتي  , ولتت   تتنه الموالدتتاا  

ك علا القضاء علا ندي الي  , ولناا ل  أ    الييوي،  يو الي   كا  عا لا

ك لستييه نتدي التي   لمانت   ؛لا أويده ي نتال ل  أ   يو الي   لد كتا  لخلصتا

 ة هي أسقر  بيي ندي الي      حياحه.ايلاياا الصليوي

 لتح علتا  تيو التي   باستتخيام   ولم   مم  القتدل أ  نتدي التي   كتا

الصتتليويي  الفرنجتتة, والداهتتس أ  ضتتي  الشتتام  تت  الكتتر لمستتاني  هتتدى لصتتر 

 تتيو التتي   كتتا  أعتترف بتتأحدال لصتتر, وكتتا   تترى أ  حثويتت  كيتتا  اليولتتة 
نته كتا  سااال الشتام باتنه السترعة, ثتم إل بمالجي ي     لصر أولا ل  االنشدا

  خاف ضياع لصر بثدي  لضاد  والخرر الصليو  علا األبدا .

ولما استقر  يو الي   بمنصب التد اي   ت  لصتر, هتام بتنفيتن أعمتال 

بتانقي   تالال  ت   للقيتامنه كا   عتي نفسته عي ي ,  مم  ل  ىيلاا أ  نقدل: إ

اله  ياتا, كمتا أيستال ألبيته وأىدحته حثويت  لركت ، وكا  أول حلتح األعمتاللصر

 ندي الي   وألر براعته.  مرإلا لصر,  س ستيعيام 

وعمف بعي ا علا التخل  ل  األلراء المصر ي  والعربا  والسددا , 

جتالء لت   أ تموبتنلح ستيرر علتا  ة ل  الكرس حتيعا الصتيحية, رهو مال 
حتتال ووجتتي  تت   وحدجتته لكتتال لشتتاكال القرتتاع المتتين ..  ,القرتتاع العستتمري

ر  التت  كانت  لشاكلام االهتصاد ة ىير وستيلة لمستوام,  أبرتال الممتدس الجتاا

ثر تا إالتي   علتا   دلياط  جمة  تليوية بتيا  تيو لفروضة عليام, ويد ع

 دا حدله.,  التفلنقناك  للمصر ي 
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ك علا  وأ وحم, 1174 ـ/569حد   ندي الي   عام   يو الي   سلرانا

نتدي المد تال, وبعتي أ  ىتاض لتس ويثتة حتتا لصر والشام وأعتال  العترا  

ك  ي ي  لي  عشتر ستنداا, و تتح بعتي ا كتيك لت  برهتة وبتيد  الي   وهادحه حربا

و تختن  ،والجال تر , و حف إلا الشتام ليتتم حدحيتي لصتر والشتام الندبة واليم 

 ل  حكصيناا الصليويي . ل  الشام لنرقة عسمر ة لقرباا
  ؤ يه الناس ،رحلة هااياك لأللةوكا   يو الي    رى نفسه     نه الم

الفي  لتته, ونظتتراك لضتتي  المجتتال عتت  ذكتتر ـتتـرونه علتتا أعيااتته المخـتتـو نا  

 لدىد

حمتت , لتتا دلنتتا نتكتتيت  تت   ذكتتر دىدلتتهبتتيد الشتتام, استتمكدا لتت   قتتط أ  أ 

 لكراباا..

 تـ/ 570جمتادى األولتا عتام 13ىال  يو الي   حم   تدم الثيثتاء د

لتنع  هلعتاا عليه, وكان  كما و فاا ابت  جويتر م وا1174كاند  أول عام 8

الصتم الستدد, لر تدق بناه تا بالكجتاي   ،وهتناك     ا تة العتاهتة والدثاهتة
الكصتينة, لتنلح لتم  شتأ  تيو التي    مشتيي فاتا األبترا  التنحم ،ي يوأبداباا ح

حكا تتر ا وحمنتتس الد تتدل بتتال حتترك علياتتا حاليتتة  ؛االستتتمراي  تت  حصتتاي ا

 راستتال ألير تتا  ,إلياتتا بعتتي أ   تتتح لي نتتة حمتتا  وحا تتر حلتتب إلياتتا, ثتتم عتتاد

 ؛ الحفتتدا علتا حمتت  وحا تترو ا ،)كمشتتمي ( الصتتليوي  وطلتب لستتاعيحام

حتتا  ، يىلاا وحا ر هلعتاا حسعة أ ام ،لما اضرر  يو الي   للتدجه إلياا

نا تر التي   لكمتي  هرعاا الب  عمته أو ،م1175آذاي 17حمم  ل   تكاا    

ك وىمستي   55و تد أبتد الملتح المجا تي التني حمتم حمت   ،ب   تيركده ىمستا
ك.  عالا

الستتيما أنتته  ،صتتلحالم طلتتب الصتتليويد  لنتته 1175 تتـ/571و تت  عتتام 

ك علا الشام ولصر باعتراف الخليفة.اآل   أ وح  سلرانا

م 1186_1174 ـ/ 582_570ل   عشر  سنة اثنت وبق   يو الي   

وتال أ   وتيأ بمرحلتة التكر تر. وهتي كستب  عمال لتكقي  الدحي ، وإعياد العي ، ه

 يو الي   وحي  وبنلح بنا  ،ىيل  نه المي  لكوة جمادي المسلمي  وثقتام

هد تتة لتينتتة ايحمتتالا علتتا جماتتدي المستتلمي  ال علتتا القيتتاداا السياستتية بتتي  

األلتتراء  قتتط، وحممتت  أ   نتصتتر علتتا لناوايتته لتت  األلتتراء المستتلمي  لكستت  
ري، وحممنه لت  استتديل الظتروف التت  كتا   عيشتاا حيبيره السياس  والعسم

 ؛لمي ـــتـإليته جماتدي المس حالمجتمس ايسيل  آنناك، والمنادا  بمتا كتا   رمت

  اار الويدـــــسودد ويق القدى لتكر ر القيس ــــي الجاـــــ  حدحيــــل

 ايسيلية ل  الدالا  الفرنجة. 

 ليويي     الفتر  لاــــجة الصولقي حميالا سياسة  يو الي   حجاه الفرن
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ر  التت  ـــتـالفت و ت  ،م1186_1173 ـ/582_ ـ569دي الي   ــــن بي  و ا  

لصتتتر والشتتتام والجال تتتر  برتتتابس اللتتتي  والمدادعتتتة بتتتي   حمتتت   ياتتتا الدحتتتي 

 والماادنة.

وحعليتتال ذلتتح أ   تتيو التتي   كتتا   اتتيف إلتتا القضتتاء علتتا الصتتليويي  

ك، و نا ال  تيسر  هوال إهالة دولة إسيلية لدحي  هد تة. ولت   نتا  قتي هضاء حالا
ك لتصفية  الكسا  لس األلراء المسلمي  الن    قاولد  إنشاء دولتة  ادنام لؤهتا

وعلتتا التتر م لتت  أنتته لتتم  قتتم بكتترو  حاستتمة  تت   تتنه الفتتتر  ضتتي  ،لدحتتي 

  ميتال لاتم الضترباا القد تة، ليوتر   إال أنته كتا  بتي  وهت  وآىتر ؛الصليويي 

هتتادي علتتا لجاباتتة التكتتيي، ويبمتتا ليشتتعر لناوايتته لتت  األلتتراء  أنتته علتتا

المستتلمي  أنتته هتتادي علتتا القتتتال  تت  جواتتتي   تت  آ  واحتتي، أو ليوتتر   لاتتم أ  

 العيو المشترك هر ب لنام واألجيى أ   تكيوا ضيه.

ك لمقتضتياا الداهتس السياست  والعستمري إال إعتي   ؛ولم  و  ألالته طوقتا

بعي أ  كستب علتا المستتدى اي تي دلدج  وايعيلت   ،الجااد ضي الصليويي 
 لمعركة  ا لة.  مان  لعركة حري .العي   راو  عي  ثقة جمادي المسلمي  

جاءا الفر ة المداحية لصيو الي   عنيلا نقتض أينتاط أليتر المترك، 

العاي المعقدد بينه وبي  لملمة بيت  المقتيس،  ختر  لت  دلشت  ليمنتس اعتتياء 

وال  ،الكجا  العااي   ل  لمة والت  هيال أ  أىته كان   ياا أيناط علا هدا ال

  إنر تتي  نتتا أ  نتكتتيت عتت  ستتير  تتنه المعركتتة الفا تتلة، بتتال نمتفتت  بتتالقدل 

م لتتم حمت  نتيجتتة ضتتعف 1173 تـ/583الاال متة التتت  أ تاب  الصتتليويي  عتتام 

 تيام، إنمتا هتابلام جتيش لدحتي لته هااتي لكنتح )كمتا  قتدل  ايلتي اللتب( أحمتتم 
ال و لناتا، واستتد األيض، أيض المعركتة، اىتيايالعسمر ة،  أحس   الخرة

بنفسه بمال نجاو، وكا   منس ع  عيوه الماء، وهاد جيشه الكر    ار حمد ، 

النتصاي  يو الي      حري   يى بالغ األثر    نفتدس المستلمي  عالتة، 

 وأ ال  دلش  ىا ة ألناا    حلح الفتر  كان  لقره ولركال أعماله.

 ،  ل  نتاا  لعركة حري  أسر أيناط وهتله لس بعض ألتراء جيشتهوكا

 أكرلته وعاللته بايحستا  كمتا  ،اي لد جنا  للح بي  المقتيسجوأسر الملح 

، وكان  حري  لفتاو الفتدو ايسيلية    المنرقة،  قي أىتنا  قدل اب   ياد

 القيع والكصد  بعي ا حسقط بيي  يو الي   الداحي  حلد األىرى.
   كال لي نة وحص  كا   يو الي    ؤل  أ له عنيلا  رلود  لنهو 

و تسالح لعام بال و كميام،  اا  د  ؤل  أ تال عمتا حتي  استستلم ،  ،األلا 

و ا     وجة القااي الصليو  ي مدني المكا ر     هلعة طور ا حرلب اللكا  

 بالوجاا    طرابلس،  يؤلناا  يو الي   لس لالاا و رساناا.
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نه السياستة الستمكة النويلتة التت  احوعاتا  تيو التي   لتس أ تال  وكا  لا

الويد المفتدحة  دااي كثير ،  قي حا ظ  علا استمراي الكيتا  االهتصتاد ة أل  

ي  و ير م، استمروا  ت  أعمتالام التجاي تة لتجاي األويبيي  ل  بنادهة وجندبا

حلتح السياستة  أ بعي أ  لمسدا لت   تيو التي   العتيل والصيو،إضتا ة إلتا 

المعتيلتتة ستتاعيا علتتا حستتايال لامتتة  تتتح المتتي  التتت   كانتت  حكتت  الستتيرر  
 الصليوية.

ك،  ك ناجكتتا ك، بقتتيي لتتا كتتا  عستتمر ا وبقتتيي لتتا كتتا   تتيو التتي   لتستتالكا

وحتضتتح سياستتته الكميمتتة وبعتتي نظتتره العستتمري بتدجاتته نكتتد الستتاحال بعتتي 

وعتيم حدجاته لوا تر  لتكر تر لعركة حري  لفتح المي  والكصد  الصليوية، 

القتتيس حتتتا  كتترلام لتت  هداعتتي م الوكر تتة التتت  حتتربرام بأويبتتا لتت  جاتتة، 

 وليساال االحصال الوكري لس لدانئه المصر ة.

م و ال  يو الي   1187حشر   أول  2 ـ  583يجب عام  15و   

وبتتيأ بضتترباا بالمجتتاني  وحتتيت هتتتال  تتي ي بتتي   بقداحتته إلتتا  تتا ر القتتيس،
وبعتتي أ  حممنتت  هتتداا  تتيو ،  يتته الرر تتا  ماا  والمتتيا عي  استتتالماتاجمي

ت ثدر     السدي, وعرف المكا رو  أنام  المد  ال لكالة, احيإالي   ل  

رلوتدا األلتا ,  تألنام  تيو التتي   كعادحته, وحدجات  إليته آالف النستد  لتت   

ي  الالوجاا وبنتاا الفرستا  التن   أستروا وهتلتدا  ستألنه الرحمتة,  تألر بتإط

ستتراو أ واجاتت  وآبتتااا  ولتتنح بعضتتا   وتتاا لناستتوة )كمتتا ويد  تت  كتتتا  

ل  القتيس  يو الي    ايولي اللب(, بال وسمح للورر رك الموير أ   خر  

ولعه كال ألدال المنااس الت  اجتنب  أنظاي الناس لمثرحاا,  رلودا ل   يو 
شتر  دنتانير  قتط وأىتن لنته ع ،ال أ تيي بته : ير أنه ي ض هاايك  ،الي   أىن ا

ك كعظمتته  تدم ألتر  كديره ل  األسرى المفتي  , ولم  مت   تيو التي   عظيمتا

ألي  تليو  والجندد المسلمي  ليمنعتدا أي اعتتياء )إ انتة حقتس بانتشاي األلراء 

ك.... المنتصر الرحمة للمي نة و منا لنح العسمر ايسيل   ىر  لناا لستسلما

ك المقيسة بينما كا  الفرن  الصليو لنتن  أي ،يد  لنن أكثر ل  ثما  وثماني  عالتا

 كا ا م..ض   دلاء م( 1069 ـ/491عام )

الكسنة طلب النصايى العر  سما  القتيس الوقتاء جة لانه المعاللة يونت

الويالنريتة وهفت  لت   تيو كما أ  اليولة  ، ياا لس إىدانام المسلمي  العر 
ك نظتتتراك لمعاللتتتته الكستتتنة  ك إ جابيتتتا للمستتتيكيي  الشتتترهيي  ولتتتنام التتتي   لدهفتتتا

و الي   أكثر ل  الثان   ث  بصيسك  إاأليثدذكس, وكا  إلوراطدي بيالنرة 

الصتليويي  نه حكالف لعه, لما أثاي جّداك ل  القل     أوستاط الصليويي , حتا إ

 .()كما هال اليكتدي سعيي عوي الفتاو عا دي    كتابه الكركة الصليوية
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لتت  ستتقدط القتتيس بيتتي ولتتا أعقواتتا حرتتي  كتتا  لاال متتة الصتتليويي   تت  

 يو الي   و تح الساحال الشمال , أثتر كويتر  ت  أحتيات يد  عتال عنيتف  ت  

وا تترك  ياتا  يليتب الثتان   ؛أويبة, لما دعا م لتأليف حملتام الصليوية الثالثتة

للح  رنسا, وي تشايد هلب األسي للح انملترا, و ر يي ح بربايوسا إلوراطدي 

حا ترو ا, ألتا عت  طر ت  الوكتر و   هتداا  يليتب وي تشتايد د ل ،ألمانية
هي حعرض  لاجماا السيجقة  إلا  لسري , وحدجا  بّراك   قيهداا بربايوسا 

وأ تتال  حلتتب, بتتال واليولتتة الويالنريتتة نظتتراك لألضتتراي التتت  ألكقاتتا األلمتتا  

   التقاي  الويالنر  األ دب  )كما جتاء  ت  النتدادي الستلرانيةضيه لما وثّ بأيا

  تت  كيليميتتا, وعتتاد أحواعتته البتت   تتياد(, و تتر  بربايوستتا و تتد  عوتتر ناتتراك 

 اجام.أدي

عمليتاا ال أضتخمهاول  عما الكصاي لي  ستنتي  كتاللتي   تايا  يامتا 

ك ال سقر  عما عام وأىيراك ، كربية, ا ترك   ياا كال هداا أويبا الدربية حقر وا

لنام إال  , ولم  ن علا أسرا ا وألر بنبكام م, وهوض ي تشايد1191 ـ/587
تيى بام أسرى الصليويي ,  مانت  المنبكتة ي يوتة لييجتة أ  بعض األلراء ليف

 جميس المؤيىي   رهيي  و ربيي  استنمرو ا.

باا أسرى المسلمي     الت  عدلال وعلا الر م ل  المعاللة اليإنسانية 

  بعتي صتليوييبالمثال حي  أستر جماعتة لت  اللم  عاللام    يو الي   ؛  إعما

لتت  الرويعتت  أ   تتألر بقتتتلام, إال أنتته أطعماتتم أ تتام لتت  لنبكتتة عمتتا, وكتتا  

ألثلتتة  أيوعوكستتا م, وأيستتلام بعتتي ا إلتتا دلشتت  ليددعتتدا ستتجناا,  ضتتر  

و تا  بي  السلدك الامج  الني احوعه ي تشتايد وبتي   ،التسالح وضوط النفس
س  رولتي اللتب(,  يو الي   )كما أويده المتؤيالسلدك اينسان  الني احوعه 

  .(الصليويي  ألسرىلوهي و ف الرا ب أودو اليو ل  لعاللة المسلمي  

ونظتراك لنشتتاط  تتيو التي   بالعمليتتاا العستتمر ة، و تكته بعتتض المتتي  

والكصتتد  التابعتتة لر تشتتايد، والتتت  كتتا  آىر تتا استتتييهه علتتا  ا تتا، ونظتتراك 

 ته لتس هداحته  ت  الشتام، للضددط الشي ي  الت  كا   يهياا ي تشايد نتيجة ىي

حتتتا ال  -ولتت  طلتتب اينمليتتال المتمتتري التتن    كثدنتته علتتا العتتدد  إلتتا وطنتته

لنلح كله  ضال ي تشايد عقي  ينتة لتس  تيو التي   بتأي وستيلة، - ضيس للمه

 وهوال الصلح بالشروط الت   رضاا  يو الي  . و منا أىفق  الكملة الثالثة.
م، 1162آ   31 تـ/588عوا   ت20وعلا إثر  نا الصلح التني حتم  ت  

و ال عيد كوير ل  الصليويي  إلتا القتيس ألداء الكت ،  عتاللام  تيو التي   

وكتتا   ي تته أ   قضتت  الصتتليويد   ،لعاللتتة حستتنة، ولتتي لاتتم لدااتتي الرعتتام

نفدستتام  تت ء علتتا ولتتيس  تت   ،وطتتر م لتت  الال تتاي  ثتتم  عتتددوا إلتتا بيد تتم
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يو التي   إلتا القتيس ــتـ، وعتاد  وعاد ي تشايد إلا بيده المسلمي   يألنام،

 ليرلم أسداي ا و قدم

 بإ يحاا  ياا. 

ألا سياسته الياىلية،  ي  ح أناا كان  وثيقة الصلة بسياسته الخايجية، 

   نه أ سداء كا  ذلح    حعالله لس ايلاياا ايسيلية، أو لس الصليويي . إذ
ا حي لتا القاعتي  التت  استتني والثقا ية كان  إل واالهتصاد ةالتنظيماا ايداي ة 

والتتمم  لت  إحمتام  ،إلياا  يو الي      حدجيه نشاطه نكد التدسس    الشتام

  طر ت   تنه السياستة استتراع عت  ،الدحي  بتي  لصتر والشتام وبتيد الجال تر 

علا الدضس الياىل  لإللاياا ايسيلية الت  انضتم   يو الي   السيرر  

حممتت  عتتت  طر قتته لتتت  استتتديل الدستتتااال  إلياتتا، والستتير و تتت  نظتتام لعتتتي 

 االهتصاد ة والوشر ة والعسمر ة لمكايبة الصليويي  وحكر ر القيس.

طتيع علتا كيفيتة حعالتال  تيو لنلح  إ  لعر ة السياسة الياىلية، واال

ألر ضرويي لتدضيح األستاس التياىل  -علا هلة المعلدلاا-ألرااهالي   لس 
وهتي حوتي  أ   ،يتة السياستية لناتا والعستمر ةالني استنيا إليه عيهاحته الخايج

وحنظيماحامتتا، ولتم  ديتتر  تيو التتي   اعتمتي جاتتا  اليولتة الندي تتة والفاطميتة 

 لناا إال القليال. و نا واضح    نظم إداي  الوليا  والجيش والتعوئة.

والستتؤال التتني  ممتت  أ   رتترو  تتد:  تتال أهتتام  تتيو التتي   حنظيماحتته 

أنقاض جاا  اليولتة التت  ستوق  حممته دو  حوتي ال  ايداي ة واالهتصاد ة علا

ك جي تتي   أم أنتته أىتتن التتنظم الستتابقة وكيّفاتتا أ وحكتتد ر  أم أنتته أنشتتأ بالمليتتة نظمتتا

 لكاجاحه 
لقي اهتوس  يو التي   المثيتر لت  نظتم اليولتة الندي تة والفاطميتة، ولتم 

، وأ   توتتس سياستتة ىا تتة بتته إال  يمتتا  ختت  لصتترو اا اليولتتة ووايداحاتتا

  بعتتتض التنظيمتتتاا ايداي تتتة واالهتصتتتاد ة مدا المصتتتادي التاي خيتتتة عتتتستتت

بتال لت  المكتمتال  ل  التاي خ، ال  عن  عيم وجدد ا، و ير ا     تراا لعينة

العسمر ة والسياسية، انشدل  عت  ذكتر التنظم   تمالاا بالقضا اأ  المصادي با

اتي إلتا قتال لت  علنلح  إ  حيوت حكدل سياس  أو حرب ، واالنت ،الكضاي ة

ستتقدط التنظيمتتاا -كمتتا  تتد واضتتح لتت  استتتقراء التتتاي خ-عاتتي آىتتر ال  عنتت  

القي مة، وهيام أىرى جي ي  ال عيهة لاا بسابقتاا، أل  ذلح  ناهض استتمراي ة 
 التماسح االجتماع  والنظام الويروهراط  الد يف  بعي حيوت حلح التديراا.

ك جي ي ، بتال    يو الي   لم  نشئ لؤسساو منا  مم  القدل إ ا ونظما

 أىن لا كا  لدجدداك لناا واكتفا بإجراء التعي يا الميامة علياا.

ولقي أولا القضاء عنا تة كويتر ،  خصت   تدل  االثنتي  والخمتيس لت  

وهتي ا تتما إليته  ،كال أسودع،  جلس للعيل بي  الناس حتا  صال إليه ل   شاء
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ك يجال    دلش  اب  أىيه،  ، وأجلسته  ت     الكالي   إليه  يو ال  أنفن دلا

بته ي تم لكوتتته لته، حتتا ستاواه  ت  المكاكمتة، وحلفّتته لجلتس الكمتم، ولتم  كا

وكان  سياسته أ   ختتاي  ،اليمي  بعي إدالء الخصم بيعداه )الندادي السلرانية(

ك واحتتياك ال اثنتتي  ليتتي م استتتقالة الكمتتم، وكتتا   د تت  والحتته  ال أللقضتتاء هاضتتيا

 . ختايوا للقضاء ل  سأله
النتاس الشتروي، وأىتنوا  عملتد  ونتيجة لعيل  يو الي    نا  قي أل  

ساعاا لتأىر  ل  الليال دو  ىدف علتا حيتاحام أو لمتلمتاحام )كمتا ويد  إلا

    يحلة اب  جوير(.

د الجال ر  ايحفعت  وبيولما حمم   يو الي   ل  حدحيي لصر والشام 

ا ية الت   نف  لناا علتا الجتيش ولد لم  م  لي ه الدايداا الم وايداا اليولة،

وبناء التكصيناا العسمر ة لما استراع  تتح القتيس.  متا أنتداع وايداحته  ولتا 

 الرر  الت   ر اا باا 

 كيح أ   يو الي   ألدا الضرااب الجاار  المثير  الت  كتا   عمتال 
باا هوال لجيئه لمنه استعاض عناتا بعااتياا  ترعية و ت : الالكتا ، والخترا ، 

ك، ةوالجال لمتا د تس نتدا  ىالانتته أ   خفتدا  . وكا   تيو التي    نفقاتا جميعتا

ك لما كا   رد إليام ل  ألدال..  ام، لعلماتم بأنته لتن ل   فاجئام اك حني"عنه  يئا

ة لاليتتة )ابتت  وا تتال(. ولتتم حمتت  لصتتيو التتي   سياستت لتتتا علتتم بتته أىرجتته"

ك إلتتا الجاتت ، وكستتب اد والتخفيتتف عتت  النتتاسلنظمتتة، وكتتال  متته كتتا  لنصتتر ا

 واينفا إال أنه لس ذلح كان  له دواو   ىا ة حاتم بشؤو  الصرف  لددحام،

وهي ىصصت  أ لتب حلتح المصترو اا علتا التكصتيناا  علا لرا   اليولة،
والميايس والمساجي والويمايستاناا إضا ة إلا يواحب وبناء السف   العسمر ة

 الجني.

العي تي لت  المتيايس ي أنشأ  يو الي   ضتم  ا تمالاحته الكضتاي ة وه

 تت  أنكتتاء التتويد المختلفتتة وىصتت  لاتتا لوتتالغ طاالتتة، للمييستتي  والمعيتتي   

بنتتاء وحتتنا والحتته حتتنوه  تستتابقدا  تت   الختتيم بتتال والكمالتتاا المجتتاوي  لاتتا،و

وكتتا  الرلوتتة الدربتتاء  فتتيو  علتتا المتتي   المتتيايس وحتتوس األوهتتاف علياتتا،

ك   يخصت  وايستمنيي ةالرايسية كيلش  والقا ر   ك وليّيستا لمتال لتنام لستمنا

ك. ك  ار ا  وياحوا
ألا التنظيم المال     عايه  قي انتقال ل  نظام لنح الرواحب إلا األلراء 

والمشر ي  علا القيع والكصد ، إلا نظام لنح المي  والقيع لأللتراء عت  

طر   لنكام االستقيل الناح  بعتي أ   تعاتيوا بتالدالء وايىتيق للستلرا ، 

 يلياداا العسمر ة ل  يجال وعتاد عني الرلب.وحقي م ا
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 تت  حعيتتي  األلتتراء علتتا العتتاد  الجاي تتة  تت  ولتتم  ختتر   تتيو التتي   

عصره، و   أ   سني الد ااف المامة إلا أوالده وأهربااه، وىا ة الدال اا 

 وإلاي  هرعاا الجيش.

أىتاه حتديا   تاه علتا التيم ، واستتخلف أىتاه طدتمتي  علتا  دلا لثيك 

حمتت  لمكمتتي بتت  هرتتس ألتت  أ تتيي التتالنميي ، كمتتا  ابعتتي استخي تتا دلشتت 
 تدلا األ ضتال  عي أوالده ليتدلدا الكمم ل  بعتيه، يركده. و   أواىر أ اله، أ

و د أكور م حمم دلش ، وهي للح بعي و تا  والتيه إلتا جانتب دلشت ، الستاحال 

 ا حلتبألت ياس. بينما للح العال ال عثمتا  لصتر،والقيس وبعلوح وبصرى وبان

عنتي و تا   تيو التي  ، وكا  ل  الرويع    مان  ل  نصيب الظا ر  ا ي،

 لتم  س أليكه، لنلح هام الصراع بينام،أ   عمال كال حاكم ل  ويثته علا حدسي

حمض سنة واحي  علتا و تا   تيو التي   حتتا د ال الختيف بيتنام كمتا  قتدل 

 بركلما .

ه األدا  الفعالتة التت  عنا تة كويتر ، ألنتألا الجيش  قي أواله  يو التي   
ك،  ك ىا تتا  ستتتريس باتتا حكقيتت  أ يا تته وأ ماتتا حكر تتر القتتيس،  أنشتتأ لتته د دانتتا

ىصتت  لتته ليالانيتتة كويتتر ، وأعرتتاه الكر تتة التالتتة للصتترف علتتا األجنتتاد 

وكا  كال ألير  تصرف بكر ة باينفتا  علتا جيشته، وحد  س ايهراعاا لام. 

ل  هتتداا  تتيو التتي   لكتتر  عليتته أ   تتي س بتته إلتتا حيتتم حقتتيإال أنتته كتتا  

الصليويي ، وكا   نا، أساس كال احفا  بي   ؤالء األلراء وبتي   تيو التي   

وكتا  عتيد  ه عني إعي  الجااد ضي الصتليويي ،هداحام إلا هداححنضم و د أ  

ك إلا أيبعة أال  ف جنيي. نه القداا  صال أحيانا
ل  أستلكة كما اجتمس لصيو الي   أسردل بكري هدي ال  نقصه   ء 

القتال، وال  نق  هداده المعر ة بأحدال الوكر، وهياد  المعايك،  اعتمتي عليته 

  يو الي      حصاي المي  والقيع الساحلية. 

ك  لختلفلقي ىاض  يو الي  ، وعلا  دالت   لستتمر ، الجوااا حروبا

ولم  عرف عنه أنه ىاض لعركة أو حا ر لي نة إال  لا  قر  ل  ثيثي  سنة

 الاال مة، وىرط لاا التخريط الما  . أولاا حساباا ل  النصر  وحسب

ك لما سو  علا لقيي  عسمر ة، وهسد  علا النفس   وهي بر   استنتاجا

وحا   عليته أكثتر لت  -كما هال  ايولي اللب - ا   ر ه    ايىيق ) قي 
  علة ايسيم. يي  علا هاند  الفروسية( كتابهحفا  الصليو

ك كما  قدل المؤيس القاض  اب   ياد  عرف بظا رهوكا  يجيك لستق  يما

بينما استدال أعياهه  ،أعيااهالممر والخي عة حتا لس وحس  ندا اه، لم  ستخيم  

ليستتتد ّدا باتتتا حلتتتح الصتتتفاا  يتتته،  شتتتا لده بالمداعيتتتي والمراستتتيا الماذبتتتة 

 ير أ   يو الي   حممت  لت   ما  عال ي تشايد أثناء حصاي عما،األوهاا، ك
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ولتتم  وتت  بيتتي م ستتدى لي نتتة  تتدي  النتصتتاي علتتيام بتتالر م لتت  كتتال ذلتتح،ا

ولم حم  لتكيت حلتح االنتصتاياا لتدال  رابلس لس بعض القيع عني و احه،وط

 إضتا ة إلتا  ،وجنتيه الصفاا المعند ة والماد تة التت  حكلتا باتا  تيو التي  

فتراا والتت  بناء  يو الي   لتلح الدحي  القد ة الت  التتيا لت  النيتال إلتا ال

بعقيتي  التي اع   مأعتياءاعتميا علا جمادي المسلمي ، كا  الجميس  كتايبد  
أضتف إلتا ذلتح  ، حلح الوقعة التت   تفتاا عقيتيحام،وحكر ر القيسع  النفس، 

الخرتتط العستتمر ة الجيتتي  التتت  احوعاتتا  تتيو التتي  ، ولشتتايكته الفعليتتة  تت  

نه الميتال  حتتا  ت  أ تي الكر  إلا جانب هداحته العستمر ة، وهتي بتر ا لته  ت

وستط ليتيا  المعركتة،  تده  الامتم، و كيت   ت  األ ام اليالية حيم كا   تنقال 

وكتا   توتس ىرتة الكتر  الخاطفتة ولوا تتة العتيو، وهتي  التروو القتاليتة،الجني 

ك بعي لعركة حري  عام  م     جماحه المتيحقة 1187 ـ/583حوي   نا واضكا

منتاط ، وكتا   تيو التي   وبتاعتراف علا عما و في و ال  و ير ا ل  ال

ك للمتأل والراحتة )كمتا ذكتر  أعيااه  قاحال ليال نااي بكيم ال  تيع للصتليويي  وهتتا
 الشاعر ألورو  المعا ر لصيو الي  (.

التت   األىترىب بعتض حلتح الميتالاا وهي أوضح المستشر   اللتد  ج

 ا بفضتالانتصاياحه علا أعيااه  قال: )جاء ساعيا  يو الي   علا حكقي 

كتا   إال القليتال، ايستتراحيجيةالتيكه لصفاا لعند ة، ال حشترك لس المدا ب 

ولقتي  وإ متا  ياستخ األيكتا ، يجيك  ستمي وحيه ل  لثال أعلا ذي هد  وثواا

 تار  بستادلة لستوب يايست   عتدد إلتا استسلم  له المتي  والقتيع الصتليوية 

أىن ا علا نفسته، و ت  ستماحة  يو الي      المراعا  اليهيقة للعادد الت   
 والكني(. انتاا هدله.النفس الت  ال حعرف الممر 

ك  ولمتتا ستتو   توتتي  أ  لدهتتف  تتيو التتي   لتت  الصتتليويي  كتتا  لدهفتتا

ك  التن   جتاهوا إلتا أيض لتم حمت    قي عاللام لعاللة األعتياء الكقيقيتي  ،حا لا

لتنلح حميتالا و ،لام  ا تصود ا، وكا   جي نفسه المسؤول ع  إىراجام لناتا

عياد العي  وجمس الملمة، ولكتايبتام سته نكد م بأناا كان  لنكصر     إسيا

  و ت   تنا ىتاض  تيو التي   العي تي لت إىتراجام لت  بتيد الشتام، ل  أجتال

وانتات  عيهتته باتم، بالتد تال إلتا عقتي  المعايك ضي م وانتصر    أ لواا،

ر الصتتليويد  نظتتراك  ينتتة لؤهتتتة اضتترر إلتتا المدا قتتة علتتا هودلاتتا كمتتا اضتتر
يد يد والع  سية، واستمراي ة الكر  الت  أنام  القدى وأنفيا الع  اللظروف الق

    التاي خ. أطدل حر   ال    اء لئت  عام وكان والت  د

باتاء التي   بت   تياد و    تخ   تيو التي   األ تدب   قتدل القاضت  

و الي    دستف لعا ره    كتابه الندادي السلرانية والمكاس  اليدسفية:  ي

واجتمعت  عنا تر عتي   ت  حربيتته، ب  أ د  برال حميم، ولي  ت  بيت  هيتاد ، 
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ك أكثتتر لتت  ستتداه  تت  حلتتح  لعتتال أبر  تتا الجانتتب العستتمري التتني كتتا  ضتتروي ا

وحظاتر يوحته  ،ةالمرحلة الت  كان  لنرقتنتا حعتان  أثناء تا لت   تالو الفرنجت

داا لتتنقيك لت  لعركتة حلتد الستنالعسمر ة طيلة حياحه،  ما   مض  الستنداا 

 تر ح ستداه لت  القتتال  إلا لعركة، ال  عرف الوي  المستتقر المشتيي األيكتا ،

و تابس اب   ياد هدله: وليس التمرس العستمري  تد كتال لتا حلقتاه  وال  ستر ح،
بال ديس العلدم الي نية حتا انتظم  عقييحه انتظالتاك  يو الي   أثناء نشأحه، 

ك علتا  لعمتال أي اهتترا  النظر تة التيليال لتس هتر  للنظتر باواضح الره ة، هاامتا

ك وكتتا علتتا أنستتا  العتتر  وآداباتتم وأ تتالام،طلتتس او بتتالتروي ،    تمثتتال أحيانتتا

 وعرف هيمام واعتال بما كاندا  عتالو . بأبياا ل   عر م،

علتا اعتقتال  تاوي ول  أبر  لالا اه: الشجاعة، إذ لم  جتره أحتي  يتره 

، الراستخ القتيم، كمتا القيو  الترابط الجتأ  و د    الكرو  الد  ر الفاطم ،

و مف  دلييك علا كرله )أنه للح لا للح ولاا ولتم  خلتف إال  احصف بالمرم،

ك وال  ك، ولم  خلّف داياك وال بستانا ك  ضة ود ناياك واحياك ذ وا سوعة وأيبعي  دي ما
ك ل  أنداع األليك، هر ة وال   لتا ثم  قدل:  إنه لتاا يحمته د ولتم  كفت  يئا

وجوتت  عليتته الالكتتا  بتتال كتتا   جمتتس األلتتدال و فرهاتتا علتتا األلتتراء والعلمتتاء 

 قتي ا تتما إليته  . وكتا  عتادالك بتال همتة  ت  العيالتة،ليضم  حس  سير األلدي

ك يجال    دلش  اب  أىيه  أنفن إليه  يو الي      الكال  وأجلسه لجلس  دلا

بعتي اليمتي  كاكمة، وحلّفته الكمم ي م لكوته له، ولم  كابه، حتا ساواه    الم

ك بسعة الصيي ولتا  توتس ذلتح لت  حلتم وأنتا   .إدالء الخصم بيعداه وكا  لتصفا

  لتس هييحته علتا وحفضيال للكسنا، وإ ثاي للسلم إذا حق  األ ياف بتيل الكتر
 مثيتتراك لتتا جمتتس هادحتته وطتترو  ،وكتتا   ستشتتير أ تتكابه الكتتر  عنتتي اللتتالوم،

   تتاحب لتتروء   اتتتم لتتثيك بالرفلتتة وكتتا ،علتتيام المشتتميا التتت  حداجاتته

األسير  التت  استتنجيا بته ألاتا ينقاذ تا،  لتم  اتيأ حتتا عثتر علياتا الفرنجية 

 تؤو  عصتره ال  عا شتاا  مثيتر لت   اا. ول  أ م  فاحه: الصور،يلإوأعاد ا 

و تيوهه وكياستته ، ىي اا هادحه وانشقاهاا ألته:  ور احتماله  إال الصودي،

 ضتتيك عتت  استتتمرايه  تت  بتتنل  واستتية المقصتتر  لعتته:  تتور،خي تتة العحجتتاه ال

م وحتا و احته 1169لنن عام  لتدا ال لنن حدليه األلر    لصرالجاي بشمال 

  اد ليس ل  الجوابر  الجسمانيي  بال ل  جوابر  ايياد . م،1193


