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املــواقف اإلنسانيـــة لدى

صالح الدين االيوبي /م.د .همزة كاكة ياسني
المقدمة
سجل قادة كحكاـ المسمميف عبر العصكر صفحات مشرقة مف التسامح كالرقي

الحضاري في مكاقفيـ مف غير المسمميف ،كأكدكا أف التسامح اإلسالمي ليس شعارات
يطمقيا بعض المسمميف ىنا كىناؾ ،بل ىك حقيقة كاقعة كمنظكمة إنسانية رائعة تؤكد
لمقاصي كالداني أف ىذا الديف الخاتـ جاء لينشر في ربكع العالـ قيـ المكدة كالمحبة
كالتآلف كاإلخاء اإلنساني بيف كل خمق هللا.
رغـ تعدد كتنكع صكر كصفحات التسامح في تاريخنا اإلسالمي ،فإف معاممة صالح
الديف األيكبي لمصميبييف في الحرب كالسمـ تقدـ أنمكذج باى اًر لسمك التسامح اإلسالمي

كمقاصده في الحضارة اإلسالمية ،كىك ما يؤكد أف ىذا التسامح ىك الذي جعل
الحضارة اإلسالمية الحمقة الذىبية في سمسمة الحضارات اإلنسانية التي حققت لمبشرية

ما تصبك إليو مف العيش الكريـ في رحاب الطمأنينة كاألمف كاألماف.
اىمية البحث
اتسـ صالح الديف في معاممتو لمصميبييف بااللتزاـ الدقيق بالتعاليـ اإلسالمية التي
تنادي بتكريـ اإلنساف كاحتراـ مشاعره ،كذلؾ انطالقاً مف إيمانو العميق بأف البشر أبناء

أسرة كاحدة عمالً بقكؿ الحق سبحانو كتعالى :يا أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر

وأنثى وجعمناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم .كيتجمى خير
أنمكذج ليذا التسامح اإلسالمي الكريـ في مكاقف صالح الديف األيكبي الرائعة التي

حفضيا التاريخ ككاف شاىداً عمييا .

لذا ارتأيت اف اكتب عف ىذه الشخصية العظيمة الفذة القدكة لنستفاد مف الماضي

كنتعرؼ عمى رجالو كانجازاتيـ الرائعة التي سطرتيا صفحات التاريخ المشرؽ  .كمعرفة
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اعمالو كانجازاتو السياسية كالدبمكماسية كفف الخطابة بيف السمطاف صالح الديف االيكبي
كاعدائو .
كعرض اراء المستشرقيف كاقكاليـ حكؿ ىذه الشخصية الفذة لدحض أي ركاية مندسة
غرضيا التقميل مف شخصية ىذا البطل المغكار التي تناقمتيا كتب العرب كالغرب عمى
السكاء .
منيجية البحث
حمل البحث عنكاف (المواقف اإلنسانية لدى صالح الدين االيوبي) وقسمت البحث
الى مبحثين  ،اذ تضمن التمييد  :صوره صالح الدين عند األوربيين  ،اما المبحث
االول  :شخصية صالح الدين االيوبي وتسامحو كيتضمف عدة فقرات منيا  ،اوالً :
تسامحو مع اىل الذمة  .ثانياً  :تسامح صالح الدين مع خصومو من المموك

واالمراء الصميبيين .ثالث ًا :الموقف المتسامح لصالح الدين االيوبي عقب تحرير بيت

المقدس .رابع ًا :تعامل صالح الدين مع
االسرى الصميبين  .خامساً  :تعاممو مع المتآمرين عميو .اما المبحث الثاني  :اخالق
صالح الدين في ضمير األوروبيين .واعقبت البحث بقائمة من النتائج ومن ثم

المصادر والمراجع .
ارتأيت اف اكتب عف ىذه الشخصية العظيمة الفذة القدكة لنستفاد مف الماضي
كنتعرؼ عمى رجالو كانجازاتيـ الرائعة التي سطرتيا صفحات التاريخ المشرؽ  .كمعرفة
اعمالو كانجازاتو السياسية كالدبمكماسية كفف الخطابة بيف السمطاف صالح الديف االيكبي
كاعدائو .
كعرض اراء المستشرقيف كاقكاليـ حكؿ ىذه الشخصية الفذة لدحض أي ركاية مندسة
غرضيا التقميل مف شخصية ىذا البطل المغكار التي تناقمتيا كتب العرب كالغرب عمى
السكاء .
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مشكمة البحث
بعكف هللا لـ اجد معكقات تذكر في اعداد ىذا البحث بل كجدتو جميالً ممتعاً كانا
اتصفح المصادر كالمراجع كاشعر بالفخر ككناً اف التاريخ يذكر احد ابطالنا الشجعاف
الذي رفع رأس االسالـ عالياً .
تمييد
صوره صالح الدين عند األوربيين

نمكذجا
خصما لألكركبييف ،فإنو ظل في الكعي األكركبي
بالرغـ مف ككف صالح الديف
ً
ً
لمككرد الشيـ الذي تتجسد فيو أخالؽ الككردية بالمفيكـ األكركبي ،حتى أنو تكجد

ممحمة شعبية شعرية مف القرف الرابع عشر تصف أعمالو البطكلية( .)1فعمى الرغـ مف
المذبحة التي قاـ بيا الصميبيكف عندما احتمكا القدس في عاـ 1911ـ ،فقد عفي صالح
الديف كسمح لممسيحييف الغربييف بالمغادرة مع بقايا الجيش المسيحي المنيزـ( ،)5طالما

أنيـ كانكا قادريف عمى دفع الفدية التي فرضيا عمييـ .كما عكمل األرثكذكس (ومنيم

مسيحيون عرب) معاممة أفضل ألنيـ عادة ما كانكا يعارضكف الغزك األكركبي
الصميبي

(. )5

خصكصا
بالرغـ مف االختالؼ في العقيدة فإف الُقكاد المسيحييف امتدحكا صالح الديف،
ً
ريتشارد قمب األسد ،الذي قاؿ عنو أنو أمير عظيـ كأنو بال شؾ أعظـ كأقكى قائد في
العالـ اإلسالمي؛ كما رد صالح الديف بأنو لـ يكف ىناؾ قائد مسيحي أشرؼ مف
ريتشارد .كبعد معاىدة الرممة ،تبادؿ صالح الديف كريتشارد اليدايا كرمز لالحتراـ

كجيا لكجو (.)5
المتبادؿ ،كلكنيما لـ يمتقيا قط ً
كقد ذكر بياء الديف األصفياني ،أنو في سنة 1111ـ ،كانت امرأة مف الفرنجة قد

سرؽ منيا طفميا الذي يبمغ مف العمر ثالث شيكر ،كبيع في السكؽ ،فنصحيا الفرنجة
بالتظمـ لصالح الديف األيكبي نفسو ،فأمر صالح الديف باستعادة الطفل مف مالو
()5

الخاص ألمو ،كأعادىا إلى مخيميا

.
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المبحث االول  :شخصية صالح الدين االيوبي وتسامحو
مما الشؾ فيو اف االسالـ يدعك الى الفضائل  ،كما الفرائض كالتعاليـ الشرعية
التى جاء بيا اال ليقكـ بيا السمكؾ االنساني كييذبو  ،فيي ليست عبادات طقكسية
بينو كبيف ربو  ،بل انيا اكجدت كفرضت لكي تنعكس ايجابيا عمى سمكؾ االنساف في
جميع دكائر حياتو كعمى جميع المستكيات  ،فاف صمح االنساف –كفرد -صمح المجتمع
كمو كحينذاؾ فقط يمكف القكؿ باف فالنا ممتزـ بحدكد الديف كلـ يتعدىا  ،كاف ما يؤمف
بو اك يدعيو  ،تجسد في اعمالو كتعامالتو  ،طالما قدرت لو الحياة .

كقد كرد عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( انما بعثت التمم مكارم االخالق ( )))6اي انو حصر نبكتو
كرسالتو كماحكاىا في ( االخالؽ الكريمة الفاضمة) فيي الدائرة الكاسعة الشاسعة التي
تضـ االسالـ بشمكليتو مف العبادات كالمعامالت كالشرائع الف كميا تصب في مصب
كاحد كتتجو الى ىدؼ كاحد كىك التأسيس لمجتمع فاضل عماده االخالؽ الفاضمة.
كما القائد صالح الديف االيكبي اال كاحدا مف الشخصيات التي انجبيا التاريخ االسالمي
الذي صنعو امثالو مف الذيف سبقكه بااليماف كالعمل الصالح ككاف ىميـ غيرىـ ال

انفسيـ  ،فصدقكا ما عاىدكا عميو  .كقد رصد مؤرخكف معاصركف لصالح الديف

االيكبي كمرافقكف لو في حمة كترحالو  ،الكثير مف تفاصيل حياتو اليكمية في السمـ
كالح رب  ،في البيت كخارجو  ،بيف بني جمدتو كغيرىـ  ،ككذلؾ التزاماتو الدينية التي
كانت الرافد االساسي لسمككياتو  ،كاتصف ىؤالء باالمانة كالحياد

()7

في تكصيفاتيـ

كتدكينيـ لمشاىداتيـ كانطباعاتيـ عف صالح الديف االيكبي كيقكؿ احد المؤرخيف
االنكميز بصدد ابف شداد – كاتب سيرة صالح الديف االيكبي.... (( :ويكتب بياء
الدين (4321-4411م) في حس سميم وصدق ىما عمى غاية الرزانة وانا ال

استطيع العثور في كتابو عمى شيء حتى من ذلك ( التحيز الشخصي واالغراق في

الغمو الشرقي ) المذين وجد لين بول انو من الضروري االعتذار عنيما ))

()8

.

اما عم ا الديف الكاتب االصفياني الذي كاف كاتبا شخصيا لدى صالح الديف االيكبي
منذ سنة  1175ـ  ،كىك الذي ارخ لعيد صالح الديف االيكبي في كتابيف لو ىما
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( البرؽ الشامي ) ك ( الفتح القسي في الفتح القدسي) ،فقد اشاد بو المستشرؽ جب
قائال  .... (( :ان جدارة كتابو بالقبول واالعتماد التقل عن مؤلف بياء الدين ))

()9

اتصف صالح الديف بخصاؿ حميدة شيد لو بيا المؤرخكف ككتاب السير  ،كقد

تككف بعض تمؾ الصفات مغركسة فيو كىبيا هللا لو  ،كالبعض االخر قد يككف مكتسبا
مف خالؿ البيئة التي نشأ كترعرع بيا كالتربية االسرية التي نشأ عمييا كالثقافات
كاالجناس كالبمداف المتعددة التى عاصرىا كعاش في كفنيا  ..كل ذلؾ كغيره كاف لو

االثر في اف تككف شخصيتو متميزة كمتصفة بالفضائل  ،كصفو العماد الكاتب بقكلو :

(( نزه المجالس من اليزل  ،ومحافمو آىمة بالفضالء  ،ويؤثر سماع االحاديث
باالسانيد  ،حميما مقيال لمعثرة  ،تقيا نقيا وفيا صفيا  ،يغضي وال يغضب  ،ما رد
سائال  ،وال خجل قائال  ،كثير البر والصدقات .)41( ))....

كاف صالح الديف كريما ينفق بسخاء عمى اكجو الخير كاىل الفضل كالعمـ كطالب
العمـ في حيف كاف يعيش حياة متكاضعو بعيدة كل البعد عف حياة البذخ ك التبذير التي
كاف يعيشيا الممكؾ كالسالطيف  ،ذكر ابف االثير ((  ..واما تواضعو فانو كان ظاى ار ،
لم يتكبر عمى احد من اصحابو  ،وكان يعيب المموك المتكبرين بذلك .)44( ))...

كما كذكر مؤرخكف اخركف جكانب كثيرة مف سيرة صالح الديف االيكبي كاعمالو اذ

كصفو أبك شامة ،بانو كاف (( حسن العقيدة  ،كثير الذكر هللا تعالى  ،اخذ عقيدتو عن
الدليل بواسطة البحث مع مشايخ اىل العمم واكابر الفقياء ))...

()43

ككاف مكاظا عمى صالة الجماعة  ،حتى في حاالت مرضو كاف يستدعى االماـ كيكمف
نفسو القياـ ليصمي جماعة  ،كما كاف متمسكا بالسنف الركاتب  ،كيستيقع اخر اليل
لصالة التيجد ؛ كيضيف ابف شداد ((ولقد رأيتو قدس هللا روحو يصمي في مرضو
الذي مات فيو قائماً وما ترك الصالة إال في األيام الثالثــــــــــــــــــــــة التي تغيب فييا
ذىنو)).

()15

.

اما عف الزكاة فمـ يبمغ مالو يكما النصاب حتى يؤدييا  ،بل كاف كثير الصدقات كلـ
يكف ادخار الماؿ ديدنو

()15

.
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كعف صيامو ذكر ابف شداد انو بسبب مرضو كمالزمتو لمجياد فقد فاتو صياـ بعض
االياـ في عدة سنكات  ،لكنو قضاىا في السنة التي تكفى فييا  ،عمى الرغـ مف نصح
االطباء لو باف ذلؾ يضر بصحتو  ،لكنو اصر عمى ذلؾ ككانو شيشف كنكأجمو .

()15

عمى الرغـ مف انو م ار ار كتك ار ار عمى اداء فريضة الحج اال كخاصة العاـ الذي تكفى
فيو  ،حيث تييأ كلـ يبقى اال الميسر لكف هللا تعالى لـ يقدر لو نقا منيمقا باالمكر
االدارة كالجياد  ،فاخره الى العاـ القادـ  ،كاـ يبمغو

()15

.

لقد كاف صال ح الديف مثاؿ المؤمف الصادؽ ف محبا لتالكة القراف الكريـ كسماعو حتى

انو كاف يشترط في امامو اف يككف عالما بعمكـ القراف العظيـ  ،متقنا لحفظو  ،ككاف

يستقريء مف يحضره في الميل – كىك في برجو – الجزئيف كالثالثة ك االربعة كىك
يسمع (.)17

كصفو ابف شداد بانو كاف (( :وكـــــــــــــــــــــان رحمو هللا تعالى خاشع القمب رقيقو غزير
الدمعة إذا سمع القرآن يخشع قمبو وتدمع عينو في معظم أوقاتو)) .

()11

باإلضافة الى حبو لمقراف كاىمو  ،فقد كاف شديد رغبة في سماع الحديث كحتى سمع
عف شيخ ذي ركاية عالية ك سماع كثير ارسل في طمبو كسمع عميو اف كاف ممف

يقبمكف الحضكر في مجمس سمطاف  ،كما اسمع المتكاجديف في ذلؾ المكاف مف اكالده

خكاصو مف المماليؾ  ،ككاف يأمر الناس بالجمكس عند سماع الحديث اجالال لو
كاكراما  ،كاف كاف ذلؾ الشيخ ممف اليرغبكف طرؽ ابكاب السالطيف كيتجافكف عف

حضكر مجالسيـ ذىب بنفسو اليو كسمع عميو كما ىك الحاؿ في تردده الى الشيخ
الحافع ابك الطاىر عماد الديف االصفياني

()11

 ،كمف ايات ايمانية العميق كالصادؽ

 ،كانو كاف يحسف الظف باهلل تعالى  ،كثير تككل عميو عظيـ االنابة اليو  ،يركي ابف
شداد اف صالح الديف يكما في مكقف عصب عندما جاءتو االخبار اف الصميبييف

ينككف مياجمة بيت المقدس فانو باالضافة الى االخذ باالسباب  ،اخذ بنصيحة ابف

شداد فاخمد الى هللا تعالى كاناب اليو كاعتمد في كشف ىذه الغمة عميو فذىب الى
المسجد االقصى ككاف يكـ الجمعة (( وصمى الركعتين بين االذان واالقامة  ،ورايتو
ساجدا  ،ودمعو تتقاطر عمى شيبتو  ،ثم عمى سجادة  ،وال اسمع ما يقول ))......
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كقبل انقضاء ذلؾ اليكـ انقشع الغبا ك تكالت االخبار عف تخبط الصميبيف كتراجعيـ

عما كانك ينككف اليجكـ .

()59

كقد كرد انو مر بو سنة 515ىػ رجل عالـ متصكؼ  ،فتفرغ لمقابمتو ثـ انصرؼ الرجل

مساف ار  ،دكف اف يكدع صالح الديف فسأؿ عنو بعد عدة لياؿ  ،كقاؿ  :ما اكرمناه
كشدد النكير عمى ابف شداد لماذا لـ يخبره بسفره ؛ فأعاد قاضي دمشق ذلؾ الرجل فأ
مسكو عنده اياما  ،كخمع عميو كاعطاه مركبا كثيابا كثيرة لو كألىمو كاتباعو كجيرانو كنفقو
ينتفق بيا

()51

.

كقد اكردة ابف شداد العديد مف القصص التي تؤكد عدؿ صالح الديف كمساكاتو بيف
الخصكـ حتى كاف ىك نفسو اك كانك اقربائو

()55

.

كقد مر يكما بصغير بيف يدي ابيو كىك يقراء القراف فاستحسف قراءتو  ،فقربو  ،كجعل
لو حظا مف خاص طعامو  ،ككقف عميو كعمى ابيو جزءا مف مزرعة

()55

كاف كرـ صالح الديف انو يعطي في حالة الضيق كما يعطي في حالة السعة  ،بل كاف
مكضفك خزائنو يخفكف عنو شيأ مف الماؿ احتياطا كلحاالت الضركرة  ،النيـ كانكا

يعممكف باف صالح الديف لك عمـ بو النفقو ؛ كيضيف ابف شداد في سمعو يقكؿ في

معرض حديث جرى (( يمكن ان يكون في الناس من ينظر الى المال كما ينظر الى
التراب )) ( )31فكأنما اراد بذلؾ نفسو  ،ككاف صالح الديف يعطي فكؽ ما ئؤمل الطالب

كقد عرفو الناس فكانكا يستزيدكنو في كل كقت ادك ما سمعتو قط يقكؿ (( لقد زدت

م ار ار فكم ازيد ))(. )31

كمف صفاتو التي تميز بيا ايضا  ،العدؿ فقد حرص حرصا شديدا عمى اقامة العدؿ

كمحك الجكر كاعطاء كل ذي حق حقو  ،كقد كصفو ابف شداد بأنو (( كان عادال ،

رؤوفا  ،رحيما  ،ناص ار لمضعيف عمى القوي )) حيث كاف يعقد مجمسا لمعدؿ في يكـ
االثنيف كالخميس مف كل اسبكع يترأسو ىك كيحضره القضاة كالعمماء لبت مف قضايا
المكاطنيف ؛ كما استغاث اليو احد اال كقف كاستمع الى قضيتو ككشف ظالمتو

()55

.

كاف االلتزاـ بالشكرى كعدـ االستبداد بالرأي مما اشتير بو صالح الديف  ،اذ لـ يتحكـ
باصدار اكامره ك نكاىيو في القضايا اليامة  ،كلـ يتخذ ق ارراتو بصكرة منفردة  ،بل كاف
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يستشير مف حكلو  ،حيث كاف لو مجمس شكرى يضـ اخكنو كاالكالده كاكالد اخيو كابف
عمو كالقاضي الفاضل كابف شداد كالعماد الكاتب كامرائو القدامى كالمخمصيف لو  ،كفي
مقدمة ىؤالء كاف اخكه العادؿ  ،فكاف غالبا ما يستشير برأيو ؛ ككانت اجكاء الحراصة
كالتفاىـ تسكد مناقشات المجمس ثـ يطبق قرار باالغمبية كلك كاف مخالفا لرأيو كذلؾ
()57

حتى اليكصف باالستبداد

.

كاف صالح الديف قريبا مف اصحابو كجنده غير متكبر عمييـ كغير معتزليـ  ،فكسب

ثقة الناس فكانكا يحبكنو كيحبيـ  ،يركي لنا الرحالة عبد المطيف البغدادي انطباعو عف

صالح الديف بعد اف رأه الكؿ مرة في القدس كيقكؿ  (( :اتيت و صالح الدين بالقدس

فرايتو ممكا يمال العيون روعة  ،والقموب محبة  ،قريبا وبعيدا  ،سيال محببا ،

واصحابو يتشبيون بو يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى (( ونزعنا مافي
صدورىم من غل ))

()38

.

كاكؿ ليمة حضرتو كجدت مجمسو حافال باىل العمـ يتذاكركف كىك بحسف االستماع
كالمشاركة  ،كياخذ في كيفية بناء االسكار كحفر الخنادؽ كيتفقو في ذلؾ  ،كيأتي في
كل معنى بديع  ،ككاف ميتما في بناء سكر بيت المقدس كحفر خندقو كيتكلى ذلؾ
بنفسو كينقل الحجارة عمى عاتقو يتأسى بو جميع الناس ؛ الفقياء كاالغبياء كاالقكياء
كالضعفاء  ،حتى القاضي الفاضل ك العماد الكاتب الى كقت الظير  ،كيركب لذلؾ
قبل طمكع الشمس الى كقت الظير يأتي داره كيمد طعاـ ثـ يسترجع كيركب العصر ثـ
يرجع في ضكء المشاكل

()51

.

اوالً  :تسامحو مع اىل الذمة
بعد سقكط الخالفة الفاطمية في عاـ 557ىػ1171 /ـ كانتقاؿ الحكـ الى
االي كببيف  ،اصدر صالح الديف بصرؼ اىل الذمة كمنع استخداميـ في االعماؿ
السمطانية ك دكاكيف الدكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة  ،كيبدك انو اراد بذلؾ استئصاؿ شافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الييكد

كالنصارى .

()59

كمف المرجح اف صالح الديف قد عيد الى اقصاء اىل الذمة بيدؼ ابعاد كل مف كاف
م كاليا لمفاطميف خكفا مف محاكلة التامر عمى حكمو  ،خاصة كاف اىل الذمة مف الييكد
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كالنصارى قد حصمكا اباف حكـ الفاطمي عمى العديد مف االمتيازات  ،كما امتد ايدييـ
الى شتى المجاالت  ،كقد اثبتت االحداث بالفعل صحة كجية نظر صالح الديف
بالنسبة لمييكد  ،اذ اكردت المصادر اف بعض المصريف كالصميبيف تحالفكا الخراج
صالح الديف مف مصر كتكلى احد الكتاب الييكد في مصر كتابة الرسائل الى
الصميبيف

()51

.

لذلؾ فمف الطبيعي اف يتشدد صالح الديف مع الييكد في بداية امره بالحكـ  ،بسبب ما
ارتكبكه في حقو مف مؤامرات  ،مع ذلؾ يمكف القكؿ باف سياسة صالح الديف كانت
تتسـ بالحكمة كالتماسؾ فقد اثر عنو  ،انو حاكـ عطكؼ متسامح بدليل كجكد العديد
مف الشخصيات الييكدية في عيده كطيمة العصر االيكبي في دكاكيف الدكلة كاالشتغاؿ

باالمكر المالية كاإلدارية(.)55

كمف المالحع اف صالح الديف بعد تحريره القدس كطرد الصميبيف المحتميف  ،دعا
الييكد الذيف ابعدكا عف القدس لعشرات السنيف مف قبل الصميبيف الغاصبيف لمعكدة الى
المدينة المقدسة لكي يعيشكا فييا جنبا الى جنب مع المسمميف  ،فعال التيميل لصالح
الديف في كل العالـ الييكدي كتجددت الحماسة لميجرة  ،فراحت جماعات ضخمة مف

الييكد تياجر مف الشتات الى فمسطيف (. )55

كتتحدث المصادر عف الدكر الياـ الذي اضطمع بو الييكد في مجاؿ الطب في عيد
صالح الديف كخمفائو  ،فقد ذاع صيت العديد مف االطباء الييكد في ذلؾ العصر بسبب
رعاية الدكلة ليـ  ،حيث اىتـ صالح الديف برعاية االطباء كبخاص اطباء قصره

كالعاممكف في البيمارستانات  ،كاغدؽ عمييـ اليدايا كالمنح كقربيـ اليو  ،كاجرى ليـ
الركاتب المجزية كما شمميـ كاكالدىـ برعايتو كعطفو .
بعض االسماء الالمعة مف االطباء الييكد الذيف خدمكا البالط السمطاني في عصر
صالح الديف ك خمفائو امثاؿ ،ابف جميع االسرائمي  ،كابك البياف بف المدكر  ،كالرأيس

ىبة هللا  ،كالمكفق بف شكعة  ،كابك المعالي بف تماـ  ....كغيرىـ (.)55

كما كردت في احدى كثائق الحبنيزة  ،كصف لمعمل الذي كاف يقكـ بو احد االطباء
الييكد في المارستاف الذي انشاه صالح الديف بالقاىرة  ،فذكرت انو ((  ...قام بعالج
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المرضى في القاىرة و مصر والزم المارستان ليال ونيا ار يتابع المرضى مسممين
وييود في جميع االوقات حتى يوم راحتو .)21( ))...

كقد كرد انو لما ىرب الطبيب الييكدي مكسى بف ميمكف الذي كاف قد تظاىر

بالدخكؿ في االسالـ في عيد المكحديف الذيف كانكا يحكمكف المغرب كعرفكا بنكع منة
التعصب الديني الى مصر ،كأعمف ىناؾ اما المأل انو ييكدي كاتيمو أحد فقياء
المسمميف مف اسبانيا باالرتداد عف االسالـ .كطمب باف يكقع عميو أقصى عقكبة يقضي
بيا الشرع ليذا الجرـ ،كلكف القاضي الفاضل عبدالرحيـ بف عمي البياني كىك مف أشير
قضاة المسمميف ككبير كزراء صالح الديف العظيـ ألغى ىذا الحكـ ،بصيغة جازمة اف
رجال قد أرغـ عمى الدخكؿ في االسالـ ،ال يصح شرعا اف يعد مسمما (.)55

كىذا يؤكد أجكاء التسامح كالتعايش التي كانت سائدة في مصر كبالد الشاـ في عيد

صمح الديف  ،كىذا ما دفع ىذا اكثر الصميبييف بالدخكؿ في اإلسالـ (.)57

كمما ساىـ في تقدـ الطب اف ممارستو لـ تقتصر عمى المسمميف بل نبغ فيو عدد كبير

مف الييكد ك النصارى كلـ يكف ىناؾ ما يحكؿ في ممارستيـ ليذة الميمنة االنسانية في

ظل أجكاء التسامح االسالمي الذي أشاعو االيكبيكف كخاصة صالح الديف في مصر ك
الشاـ .ككاف مف اث ر ذلؾ اف تصدر الكثير مف ىؤالء لتدريس أبناء المسمميف كما
إختص الكثير مينـ باسالطيف االيكبييف كرافقكىـ في حميـ كترحاليـ ،كنالكا مف لدنيـ
التكريـ كالرعاية مما دفع بعضيـ الى اعتناؽ االسالـ طكاعية ،فعمى سبيل المثاؿ كاف
في خدمة صالح الديف الطبيب المكفق بف شرعة (ت 571ىػ1115/ـ) ككاف مف
مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اىير اطباء الييكد بمصر كخدـ السمطاف صالح الديف بالقاىرة ،كعمت منزلتو
عنده (.)51

اما الطبيب أبك البياف داكد بف سميماف بف اسرائيل الممقب بالسديد (ت

519ىػ1115/ـ) فقد كاف صالح الديف (( يرى لو ويعتمد عميو في معالجتو ولو فيو
حسن ظن ،وكانت لو منو الجامكية الكثيرة)) .ككاف يعالج المرضي بالمارستاف

الناصري بالقاىرة كاشتير ببراعتو في تركيب االدكية كعندما بمغ مف العمر عتيا كعجز
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عف ممارسة مينتو أطمق لو صالح الديف راتبا تقاعديا مقدراة مقداره  55دينا ار كانت

تصمو في داره (.)51

كممف كاف في خدمة صالح الديف أيضا الطبيب ىبة هللا بف زيف بف يعقكب بف جميع
الييكدي (ت 599ىػ1595/ـ) الذي برع في الطب ك صار فاضل الديار المصرية في
()59

ق ،ككاف لو حمقة تدريس كتالمذة ،كمف آثاره (االرشاد في الطب)

كيمكف القكؿ اف رعاية االيكبييف لمطب دفعت بالكثير مف االطباء لمتكجو الى مصر

كاالستقرار فييا بشكل نيائي كما فعل ابك عمراف مكسى بف ميمكف القرطبي االندلسي

(ت 595ىػ1591/ـ) كىك مف اسرة ييكدية كلد بقرطبة كبيا نشأ كدرس الكثير مف
العمكـ الفمسفية كالرياضية كالطب ،ثـ خرج مع أىمو الى المشرؽ كنزؿ بالفسطاط بيف

ييكدىا ،كدخل في خدمة صالح الديف كمف بعده ابنو االفضل عمي ،ككاف رئيس
الطائفة الييكدية بمصر

()51

.

كقد كفرت الدكلة االيكبية ليـ في عيد صالح الديف كخمفائو حرية ممارسة شعائرىـ
الدينية  ،مقابل دفعيـ الجزية  ،باعتبارىـ اىل الذمة  ،كما بقى التشريع كالقضاء
كالتعميـ كالمساعدات االجتماعية مف صالحيات رئيس الييكد مع الحفاظ عمى حق
الييكد دائما في االحتكاـ الى القضاء االسالمي اذا شاؤكا

()55

.

اذف بشكل عاـ فاف عيد صالح الديف كاف عيدا مف االماف كاالطمئناف الحقيقي
بالنسبة لمييكد  ،اذ نعمكا خاللو بسياسة التسامح كاحتفظكا بجميع حقكقيـ الدينية

كالمدنية  ،ككاف يحق ليـ الشككى الى السمطاف كسائر الرعية مف المسمميف  ،كالدليل

عمى ذلؾ ما ذكره مالح االمبراطكر االلماني فردريؾ بارباركسا الذي شارؾ مع عدد مف
الممكؾ كاالمراء االكركبييف في الحممة الصميبية الثالثة ،ذلؾ المالح الذي زار مصر في

عاـ 571ىػ 1175 /ـ بشاف عالقات الدكلة بأىل الذمة مف ييكد كنصارى فيما يخص

حرية العقيدة  ،فقد ركى ((...ان اختيـــــــــــــار العقيدة كان مكفوال لمجميع بحريــــــــــــة
مطمقة ))....

()12

كقد تمتع المسيحيكف في ظل حكـ صالح الديف بقصط كافر مف الحرية كقدر كاسع مف
السعادة حيث طغى التسامح الديني عمى الكاقع االجتماعي  ،كخفف صالح الديف
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الضرائب التي كانت فرضت عمييـ كازاؿ بعضيا كميا  ،كمثل الكظائف العامة ككزراء
ككتاب كصيارفة .كقد امتد ىذا التسامح كالرعاية الى عيكد خمفاء صالح الديف حيث لـ

يكف ىناؾ ما يشكك منو المسيحيكف سكى ما اتصف بو كينتيـ انفسيـ مف الفساد
كاالنحطاط.

()55

كما حظي االطباء النصارى باحتراـ صالح الديف البالغ كمنيـ الطبيب مكفق الديف
اسعد بف الياس المشيكر بابف المطراف (ت 517ىػ1111/ـ)كحظي باحتراـ صالح
الديف كتقدـ عنده كناؿ مف جيتو الماؿ مبمغا كثيرا ،كعندما أعمف اعتناقو لالسالـ زكجو
السمطاف احدى حظايا داره-اسميا جكزة .ككاف كثير االشتغاؿ كلو تصانيف تدؿ عمى
فضمو في الطب منيا :كتاب بستاف االطباء ككتاب االدكية المفردة كآداب في طب

الممكؾ (.)55

كنظ ار لتمكنو كبراعتو تداكى عميو كبار رجاؿ الدكلة ،كخصو العماد الكاتب بالثناء

كالشكر كذكر انو تداكى عميو سنة 519ىػ عندما كاف بصحبة صالح الديف في بعمبؾ
()55

كمف االطباء الخاصة ايضا:

الطبيب ابك منصكر النصراني :الذي بالغ صالح الديف باكرامو فعندما أراد تزكيج ابنتو

تكفل السمطاف بدفع مصاريف الزكاج التي بمغت نحك  59 999درىـ(.)57
ثانياً  :تسامح صالح الدين مع خصومو من المموك واالمراء الصميبيين

اكجد االحتالؿ الصميبي لمناطق في الشاـ كالجزيرة مف العالـ االسالمي  ،كاقعا

مفركضا كاف البد مف االقرار بو كالتعامل معو  ،كقد سجمت المصادر التاريخية
كلعل كقائع المكاجيات بيف القائد صالح الديف كالقادة الصميبييف في معارؾ عدة ،
حظيت باىتماـ اكبر مف لدف المؤرخيف النيا كشفت عف حقيقة الجانبيف كمدى
التزاميما بالمعايير االنسانية كقيميا  ،كقدـ
()51

كاالخالؽ السياسية لمجتمع الغرب كقادتو

صالح الديف دركسا في االنسانية

.

اف احد اىـ نتائج الحممة الصميبية الثالثة التي تزعميا ممكؾ فرنسا كانكمت ار كالمانيا ،
انيا مثمت لقاء تاريخيا فريدا  ،بيف الفركسية االسالمية ممثمة في صالح الديف االيكبي
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 ،كالفركسية االكركبية في العصكر الكسطى  ،كنعني بيا ريتشارد قمب االسد مع
مالحظة انو لـ يحدث لقاء شخصي بيف القائديف فطكاؿ مفاكضات صمح الرممة في(5
ايمكؿ عاـ 1111ـ  ،كاف العادؿ ابك بكر -اخك صالح الديف – ىك ممثمو كقد نقل لنا
المؤرخ الصميبي  ،ارنكؿ –سائس خيل بالياف بف بارزاف – احد كبار القادة الصميبيف ،
صكرة صادقة عف كرـ صالح الديف كسماحتو كخمقو الرفيع في معاممة الصميبييف في
()51

القدس .

كما سجل ص احب كتاب ( رحمة ريتشارد) احد رجاؿ الديف االنكميز البارزيف بعد تكقيع
الصمح بيف صالح الديف كريتشارد قمب االسد عاـ 511ىػ1115 /ـ  ،كقد كصف فيو
رجل الديف ىذا  ،صالح الديف بالحكمة الطيبة  ،كيبرز لنا (رحمة ريتشارد) اكراـ

صالح الديف ليذا الرجل بمكافقتو عمى االبقاء عمى رجاؿ ديف نصارى في كنائس بيت
لحـ كالناصرة

()59

.

لـ يسمح صالح الديف لمحقد كاالنتقاـ مف ايجاد مكضع ليما في قمبو  ،في السمـ
كالحرب  ..مع اىمو كمع خصكمو  ،كىناؾ عشرات االدلة التاريخية عمى ذلؾ منيا فقد
كرد اف صالح الديف بعد تحرير القدس كمدف الساحل  ،امر باعماؿ اصالحية في
كثير مف المكاقع الحصينة عمى الساحل  ،كفي  59مف تشريف االكؿ  ، 1115دخل
بيركت حيث استقبل حاكميا عز الديف اسامة استقباال تكريميا حافال

كعندما كاف

يتاىب لمغادرتيا كصل امير انطاكيا بكىيمند  ،كعدد مف حكاـ امارتيا باستقبالو اياه
مع مرافقيو الباركنات االربعة عشر كغمرىـ باليدايا ! كاظير ليـ الكثير مف امارات

المكدة كخصص لبكىيمند امير انطاكية دخال مقداره عشركف الف دينار تؤخذ مف بيت

الماؿ كما اكرـ مرافقيو

()51

.

اف مثل ىذا المكقف ممف ىـ كانكا الد اعدائو كخصكمو العنيديف كبعد اال نتصار عمييـ
 ،اف دؿ عمى شي فانما يدؿ عمى اف ىذا الرجل القائد لـ يكف ليضمر الحقد كالكراىية
الحد  -لجنسو  ، -ايا كاف كميما بمغت منكراتو  ،كانما كاف حربو كصراعو مع تمؾ
االعماؿ الشريرة التي كانكا يمارسكنيا ضده كضد بني امتو فيك يحاكؿ بأخالقو احتكائيا
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ككضع حد ليا  ،فمـ يكف يرغب في اراقة الدماء  ،كما فعميا الى اضط ار ار ككاجب ديني
فرض عميو ابعاد المحتميف مف حياض المسمميف.
ثالث ًا :الموقف المتسامح لصالح الدين االيوبي عقب تحرير بيت المقدس.

عندما كاف صالح الديف االيكبي عمى راس جيشو عمى ابكاب القدس تـ االتفاؽ بينو

كبيف القائد الصميبي با لياف عمى تسميـ المدينة كفق جممة شركط اتفق عمييا  ،كما اف
استقر الحاؿ لصالح الديف في المدينة المقدسة حتى امر باعادتيا الى ماكانت عميو
قبل االحتالؿ الصميبي ليا  ،كازالة كافة اثار التشكيو التي اصابيا طيمة مدة االحتالؿ
التي بمغت اثنتيف كتسعيف سنة .كمما اتفق عميو بيف الجانبيف اعطاء االماف لمصميبيف
كمغادرتيـ المدينة مقابل فداء يدفعكنو  ،فجعل عمى الرجل عشرة دنانير كعمى المرءة

خمس دنانير كعمى الصبي دينا ار كاحدا اك ديناراف(..)55

اما الفقراء كالمعد مكف فقد كافق صالح الديف االيكبي عمى اف يدفع بالياف مقابل

اطالؽ سراحيـ ،مبمغا اجماليا قدره ثالثكف الف دينار  ،كحدد صالح الديف لبالياف
اربعيف يكما ليؤدي كل فديتو كبعكسو يصبح مممككا  ،كلكف عمى الرغـ مف محدكدية
المبمغ الذي فرض عمييـ مقابل خركجيـ مف بيت المقدس كتاميف كصكليـ الى مامنيـ
()55

 ،فاف عددا كثي ار منيـ لـ يستطع دفعو فداء لنفسو

 ،كاصبح بعد مضي المدة

المقررة اسي ار في ايدي المسمميف كلـ يسيـ احد مف اغنياء الصميبييف في فداء فقرائيـ ،
فافتدا ىـ صالح الديف االيكبي مف مالو كلـ يعتبرىـ مماليؾ حسب االتفاؽ  ،كىذا يؤكد

كرمو كركحو السمحة الميالة الى العفك كالصفح ال االنتقاـ(.)55

كمف الغريب اف بطريرؾ بيت المقدس خرجة بخزائنو دكف اف ينظر الى غيره مف فقراء
بني دينو فشتاف بيف ىذا المكقف كمكقف صالح الديف االيكبي الذي اقتداىـ  ،كىذ

المكقف جعل الكاتب االنكميزي ليف بكؿ يبدي اعجابو بصالح الديف كشيامتو حيث قاؿ

بعد اف انتقد بشدة مكقف البطريرؾ (( انيا كانت فرصة لمممك المسمم ان يعمم
()11

المسيحيين معنى التسامح ))

.

كمف جانب اخر ابدى صالح الديف االيكبي قد ار عاليا مف الكرـ كالشيامة تجاه زكجات
ك بنات الفرساف الصميبييف الذيف قتمكا اك اسركا خالؿ المعارؾ مع الجيش االيكبي ،
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فقد تجمعف عند صالح الديف كىف يبكيف كيستعطفف مشاعره

فساؿ عف حاليف

كطمباتيف  ،فقيل لو انيف يطمبف الرحمة  ،فعطف عمييف كسمح لمف كاف زكجيا عمى

قيد الحياة باف تتعرؼ عميو كاطمق سراحو  ،كسمح ليـ بالذىاب الى حيث يشاؤكف ،

فقد امر صالح الديف باف يصرؼ ليف مف خزائنو الخاصة ما يناسب عيشتيف

كمركزىف كاعطاىف حتى ابتيمت السنتيف بالدعاء لو(.)55

كقد كرد انو بعد تكقف مفاكظات الصمح بيف ريجارد كصالح الديف اشتد المرض عمى
االكؿ  ،كارسل الى صالح الديف يطمب فاكية كثمجا فامده السمطاف بيا

()57

كاف صالح الديف يكرـ الكافد كاف لـ يكف مسمما  ،حتى انو ذكر اف البرنس صاحب
انطاكيا اصميبي  ،فما احس اال كىك كاقف عمى باب خيمتو بعد ابراـ الصمح في شير
شكاؿ عاـ 511ىػ  1115/ـ  ،عند منصرفو مف القدس الى دمشق عرض لو في
الطريق كطمب منو شيئا فاعطاه العمق كىي بالد كاف اخذىا منو في العاـ الذي فتيح

فيو مدف الساحل 515ىػ 1111 /ـ (.)51

مثل صالح الديف في التكقيع عمى اتفاقية الرممة كلداه الممؾ االفضل ك الممؾ الظاىر
كأخكه الممؾ العادؿ .

كناب عف ريتشارد الكندىري كبالياف بف بارزاف ك كاكنغركا الرابع دي تكرف.
واستقر الرأي عمى الشروط االتية:

-1يسكد السالـ بيف الجانبيف مدة ثالث سنكات كثالثة أشير.
 -5يحتفع الفرنج بمنطقة الساحل مف صكر الى يافا بما فييا  ...كحيفا كأرسكؼ ،كما
عدا ذلؾ -بما فيو بيت الممقدس ذاتيا -تظل بايدي المسمميف.

-5يسمح لمحجاج الممسيحييف بزيارة بيت المقدس دكف دفع أية ضريبة.

-5اف يككف لممسمميف ك المسيحيف الحرية في اف يتجاكزكا أراضي بعضيـ بعضا

()51

يقكؿ البير شاندكر (( :لقد استطاع صالح الدين بالرغم من خسارتو في عكا و
عسقالن ويافا ،ان يممي شروط المعاىدة التي كان يستطيع فرضيا لو كان ىو
()61

الغالب المنتصر))

كما كاد يتـ االتفاؽ حتى نسي الجميع احقاد الحرب كككارثيا

كذىبت جماعة مف المسمميف الى يافا في طمب التجارة ككصل خمق عظيـ مف جيش
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الصميبييف الى القدس لمحج ،بعد اف تجرد مف السالح كحمل جكا از مف الممؾ كطمب
االسقف مف السمطاف اف يسمح لقسيسيف ك شماسيف مف الالتيف بالبقاء في كنيسة
القيامة كفي بيت لحـ ك الناصرة ،فاجاب صالح الديف طمبو ،كلـ يمبث اف قدـ ىؤالء

القسس ليؤدكا اعماليـ في أمف كطمأنينة( ،)51اف دؿ ذلؾ عمى شيء اما يدؿ عمى
سماحة صالح الديف كتقبمو لألخريف..
كاذا اجرينا مقارنة بيف كل مف السمطاف صالح الديف كالممؾ الصميبي بمدكيف االكؿ
الذي يعد المؤسس الفعمي لمممكة الصميبييف في بالد الشاـ ،حيث تمكف مف السيطرة
عمى الرىا في أعالي الفرات ،كقد تقمد مقاليد الحكـ بعد اف انتقل مف الرىا الى بالد

الشاـ كاستطاع الكصكؿ بسالـ الى بيت المقدس بعد مصاعب عدة ،كمحاكالت القكى
االسالمية في بالد الشاـ ا اليقاع بو في الطريق دكف طائل.كقد كصفو العالمة سعيد

عاشكر بأنو مؤسس مممكة بيت المقدس الصميبية(.)55

كانت حركب صالح الديف دفاعية نابعة مف كجكب الجياد في الدفاع عف النفس كردع
المعتدي الذي عبر القارات ك الحدكد كفعل الذي الذي فعل في القتل كالتدمير كالتشريد
 ،كقد تمتع صالح الديف بصفات فارس نبيل أظير تسامحا فريدا تجاه الصميبييف عندما
دخل بيت المقدس في اكتكبر  ، 1117فاف بمدكيف أظير تعصبا بالغا كلـ تأخذه الرحمة
بالمسمميف ،بل اف مجده صنعو عمى جماجميـ ،كلذلؾ اختمفت صكرة الرجميف في

مخيمة الطرؼ االخر المعادي فعمى حيف كره المسممكف بمدكيف االكؿ ك خشكا بطشو،

فأف الصميبييف كقعكا أسرى االعجاب بصالح الديف عمى نحك اكدتو المصادر
التاريخية ،مثل ما أشار اليو صاحب تاريخ ىرقل ك الفارس ارنكؿ كحتى البيزنطييف
أنفسيـ مثل المؤرخ نيكيتاس خكنياتس حيث أشاد بذلؾ السمطاف المسمـ البارز ،بل

نسجت حكلو اسطكرة في الفكر االكركبي الكسيط(.)55

رابعاً :تعامل صالح الدين مع االسرى الصميبين

خرج صالح الديف عف العرؼ السائد في عصره فيما يتعمق بمعاممة اسرى الحرب ،
كيضع ىذا العرؼ اسرى الحركب تحت رحمة المنتصر بيتصرؼ فييـ كما يشاء ،
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بالقتل اك باالسترقاؽ اك البيع اك الشراء  ،كاشتير بالتسامح الكبير  ،فانشأ ديكاف

االسرى لالشراؼ عمى شؤكنيـ كمشكالتيـ كاالعتناء بيـ (.)55

يقكؿ المؤرخ المسيحي اندرك ميمر  ..(( :اما كرمو وتسامحو في معاممة فيو امر

اشاد بو كل الكاتب واجمع عميو كل المؤرخين  ،فقد اطمق االالف من االسرى بال دية
وارسل عددا الى اوربا عمى نفقتو الخاصة  ،كما انو سمح بالبقاء في اماكنيم بشرط

ان يدفعوا الجزية ))(.)61

كىناؾ الكثير مف المكاقف التاريخية التي سجميا المؤرخكف لصالح الديف في تعاممو
االنساني مع االسرى كذكييـ فقد ذكر اف تكسمت بعض نسكة عند السمطاف صالح

الديف ليفرج عف ذكييـ االسرى كىف يخاطبنو  (( :لقد فقدنا كل شيء  ،منازلنا وامولنا

وديارنا  ،وسنتيو في بالد اصبحت غريبة ومعادية بالنسبة الينا  ،وبامكانك اييا

السيد ان تخفف االمنا بان تعيد الينا ازواجنا واخواتنا واوالدنا الراسخين باغالل االسر

عندك)) .فامر صالح الديف بابحث عف ازكاج ىؤالء النسكة بيف تالسرى  ،كاطمقا
()55

سراحيـ بل عمل اكثر مف ذلؾ  ،فقد غمر ىؤالء النسكة باليدايا كالمؤف

كاف مكقف صالح الدينالصمب تجاه االسرى الصميبيف التابعيف لفرقتي الداكية
كاالستبارية فكاف ذلؾ بسبب ما عرفتا بالبغض الشديد كالصمف كالكبرياء البغيض،
كالعداء السافر لممسمميف كحب سفؾ دمائيـ  ،كعدـ التزاماتيـ بالعيكد كالمكاثيق
المعقكدة بينيـ .
خامساً  :تعاممو مع المتآمرين عميو .

لعب القدر دكره لنقاذ صالح لديف مف مؤامرة محبككة بدقة شارؾ فييا اطراؼ داخمية

كخارجية فتسرب خبرىا قبل الشركع فييا ،عمى يد الفقيو الكاعع زيف الديف عمي بف ....

اذ كاف المتآمركف قد أطمعكه عمى اسرارىـ ،فأمره بمخالطتيـ ،كاطالعو عمى امكرىـ اكال

بأكؿ ،ثـ قبض صالح الديف عمى قادة المؤامرة كاستفتى العمماء فيما يككف عميو

جزاؤىـ فأفتكه بالقتل فقتميـ يكـ السبت مف رمضاف 551ىػ1175 /ـ.كصمب رئيسيـ
عمارة اليماني ك ثمانية مف أصحابو كاكتفى باف نفى مف اشترؾ في المؤامرة مف اجناد
المصرييف كتحفع عمى مف بالقصر مف ساللة الفاطمييف ككاف بينيـ ابف الخميفة

551

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )7أب4107

العاضد ،كجمع مف امكاؿ المقبكض عمييـ ،ما أمر صالح الديف بحممو الى الشاـ

يستعيف بو نكرالديف عمى الجياد(.)57

كمف المعمكـ اف ما اقدـ عميو ىؤالء كانت الخيانة العظمى كجزاؤىا المكت في جميع
الشرائع كالقكانيف ،كمع ذلؾ فاف صالح الديف لـ يأمر باعداميـ بقرار انفرادي كانما أخذ
برأي مستشاريو مف العمماء كالقادة ،ليأخذ القرار طابعا رسميا قضائيا بعيدا عما يفيـ
عنو بانو قرار ارتجالي كانتقامي.

كمف المالحع ايضا انو اكتفى بمعاقبة رؤكس التأمر اما االجناد المشارككف في المؤامرة

فقد أدرؾ صالح الديف انيـ مف المغرربيـ فاكتفى بنفييـ دكف قتميـ ،مما يدؿ ايضا
عمى سعة صدره كصفحو الكاسع عف المسيئيف.
المبحث الثاني  :اخالق صالح الدين في ضمير االوروبيين
كصفو المؤرخ الصميبي كليـ الصكري بانو (( رجل ذو روح متقدة شجاع في الحروب
وكريم الى درجة السخاء))(.)68

كما اعجب بو المؤرخ ادكار كيبكف الذي كصفو بانو ((:كان متواضعا اليعرف البذخ او
الترف وال يرتدي اال عبائتو المصنوعة من الصوف الخشن  ،ولم يكن يعرف اال الماء

الشراب  ،وكان متدينا قوال وفعال .)69())...

كبعد اكثر مف ثمانيف قركف مف كفاة صالح الديف كعندما زار االمبراتكر االلماني كليـ
الثاني دمشق عاـ  ، 1111اعرب عف سعادتو الف كطاء قدماه ارضا عاش فييا

صالح الديف ،اذ قال (( مما زادي في سروري اني موجود في بمد عاش بيا من كان

اعظم رجال عصره  ،وفريد دىره شجاعة وبسالة  ،من كان قدوة لمشيادة  ،الذي

كانت شيرتو متجمية في االفاق اال وىو القيرمان صالح الدين االيوبي ))(.)01

حقا اف صالح الديف تمكف مف التكغل في نفكس االكركبييف كعقكليـ مف خالؿ ما
عرؼ بتمؾ االسطكرة التي نسجكىا مف حكلو مف خالؿ انبيارىـ باألخالقيات كىك لـ
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يحدث الي قائد مسمـ اخر مف عصر الحركب الصميبية دكف اية مبالغة اك شبية
التعقب .
كالمراء في اف الدخكؿ المسمميف لممسيحيف لبيت المقدس عقب حطيف عمق تمؾ
االسطكرة في الغرب االكركبي النو ظير مف خالؿ ذلؾ كفارس ارتفع عمى تعقب ذلؾ

العصر الذي ظير مف قبل عندما اقتحـ الصميبيكف تمؾ المدينة في عاـ  15تمكز
 1911كعندما ارتكبكه مذبحتيـ المركعة بيا  ،كاالكثر مف ذلؾ فقد تحكلت شيرة
صالح الديف الى قصص الركمانسية الفرنسية كاالطالية التي يعجب بالفركسية

االكركبية كيتكؽ لتعميـ فنكنيا  ،كما كنسجت حكؿ صالح الديف صكرتو الى فارس
يعجب قصص خيالية كتمؾ التي ربطت بينو كبيف (اليانكر) زكجة ممؾ فرنسا – لكيس

السابع – كبعده ممؾ االنكمت ار – ىنري الثامف – بقصة حب اثناء الحممة الصميبية
الثانية  ،اي كقت لـ يتجاكز فيو صالح الديف الحادية عشرة مف عمره !

()71

كقد دفع اعجاب االكركبييف باخالؽ صالح الديف الى بداء حزنيـ لككنو ليس نصرانيا ،
مما دفعيـ الى اختالؼ اسطكرة مفادىا انو كاف ينتمي باالصل الى النصرانية  ،كانو

تخمى عنيا الستيائو مف تصرفات رجاؿ الديف النصارى  ،ىكذا تحكؿ صالح الديف في

االدبيات االكركبية الى الشخص الناقد لما كاف عميو رجاؿ الديف االكركبيف مف اخالؽ
سيئة

()75

.

اشاد ىاممتكف جب بصالح الديف االيكبي كاعرب عف قناعتو بما اكرده المؤرخكف

المعاصركف لو حيث ذكر اف الشيادات المستقمة ك المتفقة التي تمدنا بيا كثائق ثالث
كصمتنا مف أقرب المقربيف اليو ،كىـ القاضي الفاضل ك عماد الديف ك بياء الديف،
تزكدنا بتفسير حقيقي لمنجاح الذي احرزه ،فيك بالذات لـ يكف محاربا كال حاكما بفضل

التدريب أك الميل ،لكنو ىك نفسو الذي اليـ جميع العناصر كالقكى التي اسيتدفت كحدة
االسالـ في كجو الغزاة كقاـ بجمعيا حكلو.
كلـ يتحقق ىذا االمر عف طريق القدرة التي تجمت في شجاعتو كعزمو الذاتييف-كىما

مف سجاياه التي السبيل الى نكرانيا-بقدر ما حققو مف خالؿ نكرانو لمذات كتكاضعو ك

كرمو كدفاعو المعنكي عف االسالـ ضد أعدائو كضد مف ينتمكف اليو في الظاىر
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فحسب ،عمى حد سكاء .كلـ يكف صالح الديف رجال ساذجا ،لكنو مع ذلؾ ،كاف غاية

في البساطة ك رجال نزييا لدرجة الشفافية(..)75

كقد كصفو البر شاندكر بقكلو (( :مطمقا لم يبمغ احد من البشر ما بمغو صالح الدين
من ألق المجد بعد انقضاء عيد الرسول و قادة الفتح األولين ،اذ احرز اكبر نصر

لإلسالم عمى الفرنجة في حطين ،وأزاح ستار الظالم القائم بين الشرق والغرب ،لقد

بكى الناس فقدان القدس في أكثر األكواخ تواضعا في فرنسا ،ولكن ىنا في دمشق،
اصبح صالح الدين في حياتو و سيبقى ابدا عمى مر االجيال سيف االسالم ،وأضحى
رمز األسالم ،وغدا اسمو وحده يجعل يقظة االسالم تيز رىبة اعماق أقصى الواليات

في الغرب وقدم دمشق لتحيتو  :االمراء وشيوخ القبائل والنواب والقضاة و العمماء،
وتغنى الشعراء بأعجب ممحمة قام بيا فرسان الرحمان ،تحت السماء المرصعة

بالنجوم في العربية السعيدة عمى جميع طرق القوافل الممتدة نحو بحر الخزر أو

المتغمغمة في قمب القارة االسيوية الحافمة باألسرار ،في كل مكان تحت الخيام

المنسوجة من وبر الجمال أو تحت أروقة الخانات أو في أنحاء أصفيان ،في كل
مكان في دوارات البربر او مخيمات المغول حتى ىضبة التبت و ىضاب اثيوبيا
العالية تغنى الشعراء بقصة االبطال ،ورووا اسطورة " :صالح الدين البطل األنقى
()01

في االسالم ))

.

اخلامتة

 .4أف التجزئة التي شيدىا العالـ اإلسالمي خالؿ العصر العباسي الثاني

(555ى555-157/ى1551/ـ) أدت إلى زيادة أطماع الدكؿ اإلستعمارية الصميبية
بالسيطرة عمى المدينة التي عانت األمريف بسبب بالحركب الصميبية التي شنتيا الدكؿ

الغربية عمى المدينة ،حيث قتل كشرد كأسر سكانيا ،حيث قاكـ المسممكف كسكاف

المدينة بكافة فئاتيا اإلجتماعية كالدينية ضد اإلحتالؿ الصميبي حتى تمكف السمطاف
صالح الديف األيكبي مف تحريرىا عاـ 515ى1117/ـ لتبدأ صفحة جديدة مف تاريخيا
المجيد كتعكد إلى الحكـ العربي اإلسالمي.
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 .3كاف السمطاف صالح الديف االيكبي نمكذجاً كبي اًر كمفخرة تباىت بو األمـ اإلسالمية

اذ اف شجاعتو كطيبة قمبو كانا يشكالف شخصيتو القكية كالحازمة .

 .2كاف صالح الديف كريما ينفق بسخاء عمى اكجو الخير كاىل الفضل كالعمـ كطالب

العمـ كيشجع العمـ كالعمماء النيـ الشريحة التي قامت عمييا انتصارات العالـ اإلسالمي

 .1عامل السمطاف صالح الديف االيكبي اسرى الصميبييف بكل لطف ككفر كل الحماية

لالسرى ،كتعامل مع الجميع بمف فييـ الحربيكف المعتدكف بكل رحمة كسمك .كتتجمى

أيضاً إنسانية صالح الديف األيكبي في التعامل مع أسرى الصميبييف كاالستجابة
لمطالبيـ المشركعة كعدـ إىدار حق كاحد مف حقكقيـ.

 .1كانت معركة حطيف مف أركع كانبل المعارؾ اذ تسامح السمطاف مع ييكد

كنصارى بيت المقدس كعامميـ بكل احتراـ كفسح لعكائل الصميبييف بالمغادرة دكف اف
يمسيـ بسكء .

 .6أشاد االكربييف مف المستشرقيف بمكاقف السمطاف صالح الديف كسجمكا مكاقفو بال

إخفاء كىذا دليل عمى اعجاب االكربييف بو كبسمككو القكيـ .
اهلوامش

 .4عمكاف  ،عبد هللا ناصح  ،صالح الديف االيكبي بطل حطيف كمحرر القدس  ،دار
السالـ لمطباعة كالنشر  ،بيركت  ،د.ت  ،ص. 55

 .3البنداري ،الفتح بف عمي( ت 515ق 1117 /ـ )  ،مختصر سنا البرؽ
الشامي،تحقيق  :فتحية النبراكي  ،مكتبة الخانجي  ،د.مؾ 1171 ،ـ  ،ص 79؛

عاشكر ،سعيد عبد الفتاح  ،الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد
اإلسالمي ضد االستعمار في العصكر الكسطى ،مكتبة االنجمك المصرية  ،د.ت،
القاىرة 5919 ،ـ  ،ج ،5ص. 711-711
 .2ابف كاصل ،جماؿ الديف دمحم بف سالـ( ت 517ق 1511 /ـ ) ،مفرج الكركب
في أخبار بني أيكب  ،تحقيق  :حسنيف دمحم ربيع  ،د.مط  ،القاىرة 1175 ،ـ ،
ص. 115
 .1عمكاف  ،عبد هللا ،صالح الديف ،دار السالـ لمنشر  ،مصر ،د.ت  ،ص151
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 .1األصبياني  ،أبك عبد هللا عماد الديف بف دمحم ( ت 517ق  1599 /ـ ) ،الفتح
القسي في الفتح القدسي ،دار المنار  ،د.ط 1555 ،ىػ  5995 /ـ  ،ص.555

 .6القضاعي ،أبك عبد هللا دمحم بف سالمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف(ت 555ىػ/
 1955ـ )  ،تحقيق  :حمدي بف عبد المجيد  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ،5بيركت

 ، 1115،ج ، 5ص.115
 .0ابف شداد ،بياء الديف يكسف بف رافع ( ت 555ىػ1555 /ـ

)  ،النكادر

السمطانية كالمحاسف اليكسفية  ،تحقيق :جماؿ الديف الشياؿ  ،مكتبة الخانجي  ،ط، 5

القاىرة 1515 ،ىػ  1115 /ـ  ،ص .555-555

 .8جب ،ىاممتكف  ، ،صالح الديف االيكبي  ،تحقيق  :يكسف ايبش  ،د.مط ،
بيركت  1175 ،ص .51
 .9المصدر نفسو  ،ص . 75

 .41الفتح القسي  ،ص. 555

 .44ابف االثير  ،ابك الحسف عمي بف أبي الكرـ( ت 559ىػ 1555 /ـ)  ،الكامل في
التاريخ  ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكتب العممية ،ط ، 5بيركت 1515،ىػ،

ج ، 19ص. 555
 .43ابك شامة ،شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيل ( ت  555ق1555/ـ )،

ا لركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية  ،تحقيق  :إبراىيـ الزيبق ،مؤسسة
الرسالة  ،د.ط  ،بيركت 1511 ،ىػ1117 /ـ  ،ج ، 5ص. 515
 .42ابف شداد ،النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية  ،ص. 55
 .41المصدر نفسو  ،ص.55

 .41المصدر نفسو  ،ص . 55
 .46المصدر نفسو  ،ص .55
 .40المصدر نفسو  ،ص .55
 .48المصدر نفسو  ،ص .55

 .49االصفياني  ،سنا البرؽ الشامي  ،ص. 5
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 .31ابف شداد ،النكادر السمطانية  ،ص.59
 .34المصدر نفسو  ،ص.55

 .33المصدر نفسو  ،ص.155
 .32المصدر نفسو  ،ص. 55
 .31المصدر نفسو ،ص.51
 .31المصدر نفسو ،ص.51

 .36المصدر نفسو ،ص.51

 .30طقكش  ،دمحم سييل  ،تاريخ االيكبي في مصر كبالد الشاـ كقميـ الجزيرة  ،د.مط
 ،بيركت  ، 1111،ص .591
 .38سكرة االعراؼ  ،اآلية .55 :

 .39الشيخ  ،عبد الرحمف عبد هللا ،رحمة عبد المطيف البغدادي في مصر ،ط( ، 5
القاىرة  )1111 :ص ص .55- 55

 .21المقريزي  ،تقي الديف أبي العباس أحمد بف عمي ( ت 155ق  1551 /ـ )
السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،تحقيق  :دمحم عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ،

بيركت 1511 ،ىػ 1117 /ـ ،ص . 155
 .24ابف االثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 11ص ص . 515-519

32. ASHTOR ,SALAHADIN AND THE JEWS , P . 303 P. 308

 .22ارمستركنغ ،كاريف  ،الحركب المقدسة  ،دار الكتاب العربي ،بيركت5995 ،
ص. 555

 .21ابف تغري بردي ،جماؿ الديف يكسف بف األتابكي( ت 157ق 1555 /ـ ،النجكـ
الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي  ،د.ط  ،مصر ،ج، 5

ص. 51
 .21البابا  ،مؤمف انيس عبد هللا  ،البيمارستانات اإلسالمية حتى نياية الخالفة
العباسية  ،رسالة ماجستير ( منشكرة )  ،فمسطيف  /غزة 5991 ،ـ  ،ص.55
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 .26ابف العبري  ،يكحنا بف تكما الممطي (ت 515ق 1515 /ـ )  ،تاريخ مختصر
الدكؿ  ،تحقيق :أنطكف صالحاني اليسكعي  ،دار الشرؽ،ط ، 5بيركت  1115 ،ـ،

ص551؛ تكماس ارنكلد ،الدعكة الى االسالـ ،ص.555
 .20جكانفيل  ،جاف مذكرات جكانفيل  ،ترجمة  :حسف حبشي ،دار المعارؼ ،د.ط ،
مصر 1151ـ ،ص . 151

 .28الذىبي  ،تاريخ االسالـ  ،ج ،59ص. 511

 .29ابف كاصل  ،مفرج الكركب  ،ج ، 5ص 71؛ ابف أبي أصيبعة ،أحمد بف القاسـ
بف خميفة بف يكنس (ت 551ىػ 1551 /ـ ) عيكف األنباء في طبقات األطباء،
تحقيق :نزار رضا  ،دار مكتبة الحياة  ،د.ط  ،بيركت ،د.ت  ،ص571
 .11الذىبي  ،تاريخ االسالـ  ،ج ،55ص.555

 .14القفطي ،جماؿ الديف ابك الحسف عمي بف يكسف( ت555ىػ1551/ـ ) ،اخبار
العمماء بأخيار الحكماء  ،تحقيق  :ابراىيـ شمس الديف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت

1555 ،ق 5995 /ـ  ،ج ، 1ص 595ص  511-517؛ عناف  ،دمحم عبد هللا ،
دكلة اإلسالـ في األندلس  ،مكتبة الخانجي  ،د.ط  ،القاىرة  1117،ـ  ،ج، 5

ص 711؛ السامرائي ،خميل إبراىيـ  ،عبد الكاحد ذنكف طو  ،ناطق صالح مصمكب ،
تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس  ،دار الكتاب الجديد  ،بيركت /لبناف 5999 ،
ـ ،ص. 555
 .13ارمستركنغ  ،الحركب المقدسة  ،ص 55؛ براكر  ،يكشع  ،االستيطاف الصميبي
في فمسطيف

مممكة بيت المقدس  ،ترجمة  :عبد الحافع البنا  ،عيف لمدراسات

كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية  ،مصر 5991 ،ـ  ،ص. 515
 .12ارمستركنغ  ،الحركب المقدسة  ،ص . 55

 .11ارنكلد  ،الدعكة الى االسالـ  ،ص  151؛ابف كاصل ،مفرج الكركب  ،ص. 555

 .11العمري  ،أحمد بف يحيى بف فضل هللا( ت 751ىػ1551/ـ ) ،مسالؾ األبصار
في ممالؾ األمصار  ،المجمع الثقافي  ،د.ط ،أبك ظبي ،1555 ،ج ، 1ص. 597

 .16الذىبي  ،تاريخ االسالـ  ،ج ، 55ص. 511
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 .10ابف ابي اصيبعة  ،عيكف األنباء في طبقات األطباء  ،ص.551
 .18جكانفيل  ،مذكرات جكانفيل  ،ص .151

 .19عكني ،صالح الديف االيكبي بيف التاريخ كاالسطكرة  ،ص .591
 .11رنسيماف  ،تاريخ حركب الصميبية  ،ج ، 5ص .75
 .14شاندكر  ،صالح الديف االيكبي  ،ص . 551

 .13البنداري ،مختصر سنا البرؽ الشامي ،ص. 79

 .12البنداري ،مختصر سنا البرؽ الشامي ،ص 79؛ عاشكر ،سعيد عبد الفتاح ،
الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد اإلسالمي ضد االستعمار في

العصكر الكسطى ،مكتبة االنجمك المصرية  ،د.ت ،القاىرة 5919 ،ـ ،ج،5
ص. 711-711

 .11المنصكري  ،ركف الديف بيبرس المنصكر الدكادار (ت 755ى1555/ـ) ،زبدة
الفكرة في تاريخ اليجرة ،تحقيق :دكنالد س .ريتشارد ،الشركة المتحدة لمتكزيع ،بيركت،

 ،1111ص. 5
 .11الغامدي  ،عبدهللا سعيد دمحم  ،صالح الديف كالصميبييف  ،دار الثقافة  ،بيركت
،ص . 515

محمكد  ،دار
ديكرانت ،كيمياـ جيمس ،قصة الحضارة  ،ترجمة :زكي نجيب
َ .16
ُ
الجيل ،د.ط  ،بيركت  1111 ،ـ  ،ج ، 15ص. 115
 .10ابف شداد ،النكادر السمطانية ص. 157

 .18العماد االصفياني  ،القتح القسي  ،ص . 555

 .19رنسيماف  ،ستي فف  ،تاريخ الحركب الصميبية  ،ترجمة  :السيد الباز العريني  ،دار
الثقافة  ،بيركت 1151 ،ـ  ،ج ، 5ص 75؛ ليف بكؿ ،ستانمي .صالح الديف كمممكة
القدس .ترجمة :الباز العريني .دار الثقافة ،بيركت ،1157 ،ص. 515
 .61صالح الديف االيكبي ،ص.555
 .64ابف شداد ،ص.551
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.63

عاشكر ،الحركة الصميبية ،ج،5ص111؛ عكض  ،دمحم مؤنس  ،الحركب

الصميبية دراسات في التاريخ المقارف ،دار العمـ العربي ،القاىرة ،5919 ،ص 15؛
الحركة الصميبية،ط ، 1القاىرة ،1115 ،ج ،1ص.555

 .62البيكمي  ،دمحم رجب  ،صالح الديف االيكبي قاىر العدكاف الصميبي  ،دار القمـ ،
دمشق 1111 ،ـ  ،ص. 75

 .61طقكش  ،تاريخ االيكبيف في مصر كبالد الشاـ  ،ص .591

 .61ممر  ،اندرك  ،مختصر تاريخ الكنيسة  ،ترجمة  :كنيسة االخكة  ،مصر ،
5995ـ  ،ص .555

 .66شاندكر  ،صالح الديف االيكبي  ،ص . 155
.60

دعككر ،عرب  ،الدكلة االيكبية ،تاريخيا السياسي كالحضاري ،دار المكاسـ،

بيرركت ،5995 ،ص 55؛

Daniel , N,Islsm and the west . Edinburah university .press ,
1960.p200
 .68تاريخ الحركب الصميبية  ،ترجمة  :حسف حبشي  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب
 ،د.ط  ،مصر 1115 ،ـ  ،ج ،5ص . 111

 .69بيمي ،احمد  ،حياة صالح الديف االيكبي  ،القاىرة  ، 1155 ،ص . 111

 .01عكض  ،دمحم مؤنس  ،صالح الديف االيكبي بيف التاريخ كاالسطكرة  ،ص . 591

 .04مال جاسـ  ،ناصر عبدالرزاؽ عبدالرحمف  ،صالح الديف االيكبي في دراسات

االستشرافية اإلنكميزية كاالمريكية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة مكصل ،

 ، 1115ص. 55
 .03جب ،صالح الديف االيكبي ،ص.111

 .02البر شاندكر ،صالح الديف االيكبي ،ص.555
.01

البر شاندكر ،صالح الديف االيكبي ،ص555
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المصادر األولية

قائمة املصادر واملراجع
المصادر

ابن االثير  ،ابو الحسن عمي بن أبي الكرم( ت 621ىـ 4323 /م) .

 .01الكامل في التاريخ  ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكتب العممية ،ط ، 5بيركت
1515،ىػ.

األصبياني  ،أبو عبد هللا عماد الدين بن دمحم ( ت 190ه  4311 /م ).
 .06الفتح القسي في الفتح القدسي ،دار المنار  ،د.ط 1555 ،ىػ  5995 /ـ .
ابن ابي أصيبعة ،أحمد بن القاسم بن خميفة (ت 668ىـ 4369 /م ) .

 .00عيكف األنباء في طبقات األطباء ،تحقيق :نزار رضا  ،دار مكتبة الحياة  ،د.ط ،
بيركت ،د.ت .

البنداري ،الفتح بن عمي( ت 182ه 4480 /م ) .

 .08مختصر سنا البرؽ الشامي،تحقيق  :فتحية النبراكي  ،مكتبة الخانجي  ،د.مؾ ،
1171ـ .

ابن تغري بردي ،جمال الدين يوسف ( ت 810ه 4112 /م).

 .09النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي  ،د.ط ،
مصر.

ابو شامة ،شياب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ( ت  661ه4366/م ).
 .81الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية  ،تحقيق  :إبراىيـ الزيبق،

مؤسسة الرسالة  ،د.ط  ،بيركت 1511 ،ىػ1117 /ـ .

ابن شداد ،بياء الدين يوسف بن رافع ( ت 623ىـ4321 /م ) .
 .84النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية  ،تحقيق :جماؿ الديف الشياؿ  ،مكتبة
الخانجي  ،ط ، 5القاىرة 1515 ،ىػ  1115 /ـ .

ابن العبري  ،يوحنا بن توما الممطي (ت 681ه 4386 /م ) .
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 .83تاريخ مختصر الدكؿ  ،تحقيق :أنطكف صالحاني اليسكعي  ،دار الشرؽ،ط، 5
بيركت  1115 ،ـ.

العمري  ،أحمد بن يحيى بن فضل هللا( ت 019ىـ4218/م ).

 .82مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار  ،المجمع الثقافي  ،د.ط ،أبك ظبي ،
.1555

القضاعي ،أبو عبد هللا دمحم بن سالمة بن جعفر (ت 111ىـ 4163 /م )
 .81تحقيق  :حمدي بف عبد المجيد  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ،5بيركت . 1115،
القفطي ،جمال الدين ابو الحسن عمي بن يوسف (ت616ىـ4318/م) .

 .81اخبار العمماء بأخيار الحكماء  ،تحقيق  :ابراىيـ شمس الديف  ،دار الكتب
العممية  ،بيركت 1555 ،ق 5995 /ـ .

المقريزي  ،تقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي ( ت 811ه  4114 /م ).

 .86السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،تحقيق  :دمحم عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ،
بيركت 1511 ،ىػ 1117 /ـ .

المنصوري  ،ركن الدين بيبرس المنصور الدوادار (ت 031ى4231/م).

 .80زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة ،تحقيق :دكنالد س .ريتشارد ،الشركة المتحدة
لمتكزيع ،بيركت.1111 ،

ابن واصل ،جمال الدين دمحم بن سالم( ت 690ه 4398 /م ).
 .88مفرج الكركب في أخبار بني أيكب  ،تحقيق  :حسنيف دمحم ربيع  ،د.مط  ،القاىرة
1175 ،ـ .

المراجع الحديثة

 ارمسترونغ ،كارين .
 .1الحركب المقدسة  ،دار الكتاب العربي ،بيركت. 5995 ،
 البابا  ،مؤمن انيس عبد هللا .
 .5البيمارستانات اإلسالمية حتى نياية الخالفة العباسية  ،رسالة ماجستير
( منشكرة )  ،فمسطيف  /غزة 5991 ،ـ .
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 براور  ،يوشع .
 .5االستيطاف الصميبي في فمسطيف مممكة بيت المقدس  ،ترجمة  :عبد الحافع البنا
 ،عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية  ،مصر 5991 ،ـ .
 البيومي  ،دمحم رجب .
 .5صالح الديف االيكبي قاىر العدكاف الصميبي  ،دار القمـ  ،دمشق 1111 ،ـ .
 بيمي ،احمد .

 .5حياة صالح الديف االيكبي  ،القاىرة . 1155 ،

 جب ،ىاممتون .

 .5صالح الديف االيكبي  ،تحقيق  :يكسف ايبش  ،د.مط  ،بيركت . 1175 ،
 جوانفيل  ،جان .
 .7مذكرات جكانفيل  ،ترجمة  :حسف حبشي ،دار المعارؼ ،د.ط  ،مصر 1151ـ.
 دعكور ،عرب .
 .1الدكلة االيكبية ،تاريخيا السياسي كالحضاري ،دار المكاسـ ،بيرركت.5995 ،
ديورانت ،ويميام جيمس.

َ
محمكد  ،دار الجيل ،د.ط  ،بيركت 1111 ،
 .1قصة الحضارة  ،ترجمة :زكي نجيب ُ
 رنسيمان  ،ستيفن .
 .19تاريخ الحركب الصميبية  ،ترجمة  :السيد الباز العريني  ،دار الثقافة  ،بيركت ،
1151ـ .

 السامرائي ،خميل إبراىيم  ،عبد الواحد ذنون طو  ،ناطق صالح مصموب .
 .11تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس  ،دار الكتاب الجديد  ،بيركت /لبناف ،
 5999ـ.
 الشيخ  ،عبد الرحمن عبد هللا .
 .15رحمة عبد المطيف البغدادي في مصر ،ط ، 5القاىرة .1111 ،
 طقوش  ،دمحم سييل .
 .15تاريخ االيكبي في مصر كبالد الشاـ كقميـ الجزيرة  ،د.مط  ،بيركت .1111،
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 عاشور ،سعيد عبد الفتاح .
 .15الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد اإلسالمي ضد االستعمار في
العصكر الكسطى ،مكتبة االنجمك المصرية  ،د.ت ،القاىرة 5919 ،ـ .
 عموان  ،عبد هللا ناصح .
 .15صالح الديف االيكبي بطل حطيف كمحرر القدس  ،دار السالـ لمطباعة كالنشر ،
بيركت  ،د.ت .
 عاشور  ،سعيد عبد الفتاح .

 .15الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد اإلسالمي ضد االستعمار في
العصكر الكسطى ،مكتبة االنجمك المصرية  ،د.ت ،القاىرة 5919 ،ـ .

 عنان  ،دمحم عبد هللا .
 .17دكلة اإلسالـ في األندلس  ،مكتبة الخانجي  ،د.ط  ،القاىرة  1117،ـ .
 الغامدي  ،عبدهللا سعيد دمحم .
 .11صالح الديف كالصميبييف  ،دار الثقافة  ،بيركت .
 عوض  ،دمحم مؤنس .

 .11الحركب الصميبية دراسات في التاريخ المقارف ،دار العمـ العربي ،القاىرة.5919 ،
.59صالح الديف االيكبي بيف التاريخ كاالسطكرة .

 لين بول ،ستانمي.

 .51صالح الديف كمممكة القدس .ترجمة :الباز العريني .دار الثقافة ،بيركت،
.1157

 ممر  ،اندرو .
 .55محتصر تاريخ الكنيسة  ،ترجمة  :كنيسة االخكة  ،مصر 5995 ،ـ .
 مال جاسم  ،ناصر عبدالرزاق عبدالرحمن .
 .55صالح الديف االيكبي في دراسات االستشرافية اإلنكميزية كاالمريكية  ،رسالة
ماجستير غير منشكرة جامعة مكصل . 1115 ،
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