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 معارك صالح الدين  مع الصليبين 

 الخٌار امام نفسه الرابع بلدوٌن وجد الصلٌبٌن  على المتكررة الدٌن صالح غزوات اما

 تل لرب معركه بٌنهما ودارت هـ 575 سنه الدٌن صالح لمنازله فخرج العسكري

 الدٌن انتصارا  والفرنج فانتصر صالح المسلمٌن بٌن العٌون حرج سهل فً الماضً

 صالح واكتفى بصعوبة اال نفسه ٌنج الملن ولم الصلٌبٌٌن اعٌان من كثٌرا واسر حاسما  

 هـ 575 سنه ونجح فً فتحه  أواخر حصن اإلخوان بمهاجمه هذا انتصاره عمب الدٌن

 كثٌرا وشًء األسلحة انواع من حدٌد لطعه الف مائه منهم فغنم وحصار لتال بعد وذلن

 .(1)االرض به سوى حتى الحصن خرب سبعمائة واسر نحو ٌغٌرها االلواس من

 مالحمته الفرنج ٌستطع لم بحٌث المذهلة سرعه فً انتصاراته ٌتابع الدٌن صالح أخذ 

 الموانئ من ٌخرج ان اسطوله واستطاع وبٌروت صٌدا و صور مناطك على فأغار

 لحصانتها الفرنج لسطنطٌنٌة شامه ابو اسمها التً المدٌنة وهً ذاتها عكا لٌهاجم المصرٌة

 .(2) ومناعتها

 وافك الهدنة عمد ٌطلب ان اال تلماها التً الموٌة الضربات ازاء الرابع بلدوٌن ٌسع فلم 

 مٌاه الى المصري االسطول هـ  فعاد 576 سنه ذلن على الدٌن صالح فوافك الهدنه عمد

 مما الخسائر من كثٌر بها وانزل انطرطوس فهاجم هـ  576 نفسها السنه فً الشام

 .(3) الدٌن صالح مع مشابهة هدنه عمد الى طرابلس امٌر اضطرا

 اشٌع ما بعد والسٌما الصلٌبٌٌن ضد مؤلتا هجماته ٌولف ان ذلن بعد الدٌن صالح راي

 ان الى باإلضافة هذا البٌزنطٌٌن وبٌن بٌنهم التحالف التجدٌد محاوالت عن اخبار من

                                                             

 . 76/ 1 الممرٌزي ، السلون ،   (1)
 .  11/ 1ن ، تٌابو شامه، الروض  (2)
 . 449 /  9ابن األثٌر ، الكامل فً التأرٌخ ،   (3)



 للج ضد بحمله لٌموم الصلٌبٌٌن مع هدوء فتره الى حاجه فً كان نفسه الدٌن صالح

 .(4) الصغرى ضد أرمٌنٌة اخرى وحمله لوتٌه وحملت صاحب ارسالن

 تسترعً وان بد ال كانت هـ 577 - 576 سنه وحلب الموصل فً تطورات حدثت

 الصالح اٌضا توفً هـ ثم 576 سنه غازي الدٌن سٌف وفاه وهً الدٌن صالح انتباه

 – االول عز الدٌن مسعود الموصل امراء فاستدعى هـ 577 سنه الدٌن نور بن اسماعٌل

 والموه والعمل والشجاعة السن كبرمن  علٌه لما نظرا الموصل لتولً أخا سٌف الدٌن

 .(5)الدٌن سٌف ابناء صغر وبسبب

وكن الصالح اسماعٌل كان لد أوصى وهو على فراش الموت بان ٌخلفه ابن عمه 

األمٌر عز الدٌن مسعود فً حلب فتوحدت حلب والموصل فً جبهة واحدة لمواجهة 

 .(6)صالح الدٌن

 المعركة فً وعسكرٌا سٌاسٌا مصر فً ٌستعد الدٌن صالح كان الذي الولت فً

 بعد ٌوما سوءا تزداد الداخلٌة الصلٌبٌٌن أحوال كانت الصلٌبٌٌن وبٌن بٌنه الكبرى الفاصلة

 حوله من كل فً ٌشكن واخذ الرابع بلدوٌن الملن مرض تفالم الممدس بٌت مملكة فً ٌوم

(7). 

 بوهٌموند الثالث امٌرها استسالم بسبب  بالجٌد احوالها تكن فلم انطاكٌه امارة اما

 تطلع كانت والتً سبٌل بمدام تتزوج حتى زوجاته كثرة سبب ما و وأهواءه لشهواته

 اسرارهم على وتطلعه وتطلع العدو على له عٌن فكانت انطاكٌا اخبار على الدٌن صالح

 .(8)الهداٌا  نفس لها وٌهدي لذلن ٌكرمها والسلطان

 حتى االرمن الثانً الٌونانً عند الملن بوهٌموند زوجها سٌبل فً اولعت فمد وكذلن

 التخلً ورفض بها متعلك انطاكٌا أمٌر فمد ظل ذلن كل ورغم عنده اسٌرا   به االمر انتهى

 من الزواج بتهمه الحرمان لرار علٌه ٌولع لمود دي اٌمري البطرٌن جعل مما عنها

                                                             

 . 60، ص 1جالممرٌزي ، السلون ،   (4)
 .  454، ص  9ابن األثٌر ، الكامل فً التارٌخ ، ج  (5)
 . 606، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (6)
 .  54، ص  2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (7)
 .  636، ص  2أبو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة والصالحٌة ، ج   (8)



 انشماق حدث ورجالها الكنٌسة بوهٌموند ضد ثوره الى ذلن ادى ولد ثالث او امرأتٌن

 . (9)اهلٌه  حرب الى تطور انطاكٌا فً خطٌر

 

 

 وأرناط  الدين صالح

 الصلٌبً إذ بزمام النشاط الحٌاة لتودٌع ٌتأهب الممدس بٌت ملن الرابع بلدوٌن بٌنما 

 العرب عند عرف شاٌتون ) رٌجنالد( الذي دي الى وٌنتمل ٌتحول الممدس بٌت مملكة فً

 من تزوج سراحه اطلك وعندما امٌرا حلب للعه فً سنٌن طوٌله كان الذي أرناط باسم

 .(10) والشوبن الكرن بذلن فحكم االردن إتٌنت دي مٌلً ورٌثة صاحب

األمٌر أرناط  شدة نهوره وحماسة الشدٌد فتناسى أرناط أمر الهدنة المعمودة  هذا عرف

 فً رأس لوة من رجاله وأوغل  علً وخرج الممدس بٌت ومملكة الدٌن صالح بٌن 

 والمدٌنة االردن بٌن الطرٌك منتصف فً اهمٌتها لها واحه تٌماء وكانت العرب صحراء

 وكان المدٌنة دهلٌز بانها العباسً للخلٌفة رسالته فً الدٌن صالح وضعها حتى المنورة

 الشرٌفة النواحً تلن المنورة ذاتها لالستٌالء على ٌزحف الى المدٌنة ان ارناط نٌه فً

 .(11) هـ 577 سنه ذلن وكان

 وتخرٌب االردن غزو الى دمشك فً ونائبه الدٌن صالح اخ ابن فرخشاه أسرعه

أن نهب  بعد عنها للدفاع إمارته الى بالعودة ٌعجل أرناط جعل مما ونهبها الكرن أعمال

 . ضخمة ثروة منها وسلب مكة الى متجهة كانت كبٌرة اسالمٌة

                                                             

 . 55، ص  2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (9)
 . 56، ص 2، ج  الصلٌبٌه الحركة عاشور ( 10)
 . 452، ص  9، ج  التارٌخ فً الكامل االثٌر ابن  (11)



 مع والسلم ألنها عكرت صفو الممدس بالد أرناط بها لام التً الغارات أفزعت تلن

 أرناط ٌطع فٌلم مملكة بٌت الممدس أحوج ما تكون  للسلم ،  كانت ولت فً الدٌن صالح

  .(12) نهبها التً المافلة وإرجاع المسلمٌن أسرى أوامر مملكة بٌت الممدس بفن

نحوا  من ألفً وخمسمائة ببضع سفن مسٌحٌة تحمل  البحر أمواج لذفت ان صادف و

 على انفسهم البالون ووجد منهم عدد وغرق لممدس بٌت الى طرٌمهم نفس كانوا فً

الساحل ودمٌاط فانتهز صالح الدٌن الفرصة واعلن أنه لن ٌطلك هؤالء  إال إذا أطلك 

أرناط من بٌده من المسلمٌن لكن أرناط رفض ذلن فاحتفظ صالح الدٌن باألسرى عنده 

(13). 

غادر صالح الدٌن مصر الى الشام سنة   هـ وكانت هذه  آخر مرة ٌرى فٌها صالح 

الدٌن وجه الماهرة  إذ لدر له أن ٌظل فٌها حتى وفاته فأتجه صالح الدٌن أوال  إلى أٌله 

فجمع الفرنج حشودهم فً حصن الكرن لسد الطرٌك فً وجهه إلى الشام أو لعلهم 

 .(14)على المافلة ٌنمضون

دوٌن الرابع مع مجلس حربه عندما علم بخروج صالح الدٌن من صمر اجتمع بل

واستمر الراي على أن ٌتم الفرنج خطهم الدفاعً عند حصن الكرن لٌحولوا دون وصول 

صالح الدٌن لدمشك فانتهر فرخشاه ابن أخً صالح الدٌن ونائبه فً دمشك الفرصة 

د بألف أسٌر وعشرٌن رأس وانهار على طبرٌا وعكا واستولى على الشمٌك أرنون وعا

غنم وانتمل بعد ذلن شرلً بحٌرة طبرٌا فحاصر حصن جبٌس جلد فاستولى علٌه بعد 

حصار خمسة أٌام رغم حصانته وأسكنه المسلمٌن لٌكون عٌنا على الفرنج بعدما كان لهم 

(15). 

 

 

 
                                                             

 . 58، ص  2، ج  الصلٌبٌه الحركة عاشور  (12)
 .664، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ،  ج   (13)
 . 28، ص  2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج   (14)
 . 665، ص 2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (15)



 

 

 

 

 


