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 ه((:285-ه235صالح الجيغ االيػبي))
تجسع السرادر عمى ان صالح الجيغ يػسف بغ ايػب كخدي االصل ىاجخ ابػه نجع الجيغ ايػب 

في خجمة  بغ شاوي وعسو اسج الجيغ شيخكػه بغ شادي مغ بمجت دوريغ قخب بحيخة فان ليجخيال
زنكي اتابظ السػصل وقج احدغ زنكي الى ايػب واخية شيخكػه واقصعيسا اقصاًع حدشًاثع جعل 

اترل شيخكػه بشػر الجيغ  (1)ايػب مدتحفطًا لقمعة بعمبظ ثع تخقى وصار مغ امخاء السجيشة دمذق
محسػد زنكي وخجمو في حياة ابية حتى ارتفع نجع نػر الجيغ محسػد وتصػرت االحجاث في 
مرخ واتى شاور الى نػر الجيغ محسػد مدتشججًا بو ضج ضخغام فمع يخ نػر الجيغ االشيخكػن 

بعج ان عا شاور  (2)ه228لييخة مع شاور لسرخ ففتحػا مرخ وقتل ضخغام بغ سػار وكان ذلظ 
الى وزارتو وتسكغ مشيا ثع نكث عيجه مع اسج الجيغ شيخكػه فخجع اسج الجيغ وخخديظ وبعثا بخأسو  

اضيخ صالح  (3)العاضج وتقمج اسج الجيغ شيخكػه الػزارة ولقب ب)السشرػر اميخ الجيػش(الى 
الجيغ االيػبي كفاه كبيخه اثشاء مراحبتو لعسو شيخكػه في حسالت عمى مرخ تػفي شيخكػه الحي 

ه فخمعت الػزارة عمى صالح الجيغ  عمى الخغع مغ 265كان يتػلى الػزارة في مرخ سشة 
ة التي تعخضت ليا مغ جانب كبار االمخاء الشػرية وذلظ ان جير  شيخكػه في السشافدة الذجيج

مرخ كان يزع جساعة مغ اكابخ امخاء نػر الجيغ مشيع عيغ الجولة الياروقي وقصب الجيغ 
خدخوا و سيف الجيغ عمي ابغ احسج السذصػب وشياب الجيغ الحارمي خال صالح الجيغ وجسيع 

 (4)وفاة شيخكػه ىؤالء تصمعػا الى الػزارة عقب
اصخ الخميفة الفاشسي العاضج عمى اختيار صالح الجيغ  لمػزارة ولع يكغ اصخار العاضج 
واصحابو عمى تػلفة صالح الجيغ  الػزارة االضشيع ان صالح الجيغ اصغخ االسخاء ستًا واضعفيع 

غ بسرخ وارسل استسخ صالح الجي   (5)والخأي ان يػلى الػزارة فانو لع يخخج عمى حكسيع وارادتيع
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يصمب ابات نجع الجيغ مغ السمظ العادل نػر الجيغ محسػد فأرسمو اليو معطسًا مبجاًل وكان 
ه فمسا قخب نجع الجيغ الى الجيار السرخية خخج 262وصػلو الى القاىخة في شيخ رجب سشة 

عشي ابشة صالح الجيغ بجسيع امخاء مرخ الى مالقاتو وقال صالح الجيغ لػالجه ىحا االمػلظ ي
)الػزاره(فقال نجع الجيغ )يابشي مااختارك هللا ليحا االمخ اال انت  اىل لو( وابي نجع الجيغ ان 
تػلى الدمصمة والػزارة فجعل صالح الجيغ والجه عمى الخدائغ فكان يصمق مشيا مايختار مغ غيخ 

ل ماكان قج قام صالح الجيغ باستسالة قمػب الشاس اليو وبحل مغ االمػا (6)مخاجعو صالح الجيغ
جسعو اسج الجيغ شيخكػه فسال الشاس الية واحبػه وضعف امخ الخميفة الفاشسي العاضج واخزع 
صالح الجيغ مساليظ شيخكػه وسيصخة سيصخة تامة عمى الجشج سيصخة تامة بعج ان احدغ الى 

لجيغ جسيع العداكخ الذامية والسرخية فاحبػه واشاعػه وكان ذلظ في الػقت الحي امجه فيو نػر ا
محسػد بقػة ججيجة مغ العدكخ فييا شسذ الجولة تػران شاه بغ ايػب اخػ صالح الجيغ وبحلظ 

وتسمسل انرار الخالفة الفاشسية مغ ذلظ الػضع الحي  (7)خاب ضغ الخميفة الفاشسي واصحابو
اصبحػا فيو ولكغ صالح الجيغ تسكغ مغ القزاء عمى قػة الجشج الدػدان الحي كانػا اخخ سالح 

سج عمية الخميفة الفاشسي العاضج وكان رئيذ بالط قرخ الخميفة نػبيًا خزيًا اسسو مؤتسغ اعت
الخالفة الحي استاء مغ صالح الجيغ عشجما تقمت وشاتو عمى اىل القرخ فجبخ مؤامخة لمخالص 
مغ صالح الجيغ وحاول ان يترل بعسػري االول الرميبي ولكغ رسالتو وقعت بيج صالح الجيغ 

قام صالح الجيغ بأبعاد جسيع الحدم الفريان ان مغ الدػدان  (8)ه265الفػر سشة فقتمو عمى 
عغ قرخ الخالفة الفاشسية واستعسل عمى الجسيع بياء الجيغ قخاقػس وىػ فري ابيس وكان 
اليجخي في القرخ صغيخًا وال كبيخًا اال بامخه وحكسو فغزب الدػدان لقتل مؤتسغ نفػذىع حسية 

ييع استبعادىع وعشجما تكاثخ نفػذىع وتفاقست ثػرتيع  في الفدصاط وتكاثخ وتعربًا كسا تسخ عم
عجدىع حتى بمغ خسديغ الفًا لجأ صالح الجيغ الى اشعال الشار في ممحتيع التي اعترسػا فييا 

ه وانتقمػا الى الجيدة عمى الزفة الغخبية لمشيل 262بالفدصاط فصمبػا االمان في أواخخ سشة 
سل الييع اخان ثػران شاه بغ ايػب في شائفة مغ العدكخ فأباوىع ولكغ صالح الجيغ ار 

فأمخ مغ في   واما الخميفة العاضج فقج ضغ في اول االمخ ان الدػدان سيشرخون (9)بالديف
الشار في القرخ  بإشعالالقرخ ان يقحفػا العداكخ الذامية بالشذاب والحجارة وىجد ثػران شاه 

ان ارسل العاضج الى ثػران شاه مغ يقػل اميخ السؤمشيغ يدمع عمى شسذ  العاضج ولكغ مالبث
الجولة تػرانذاه ويقػل دونكع العبج الكالب اخخجػىع مغ بالدكع وكان الدػدان يعتسجون عمى تأيج 
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وكحلظ فعل صالح   (10)العاضج فمسا رأوا تغيخ السػقف مغ في عزجىع فجشبػا وتخاذلػا وادبخوا
مغ االرض اذ اشعل الشار في ثكشاتيع وقزى عمييع حتى اليعصييع فخصة  الجيغ بحخس الخميفة

لمقيام بفعل كالحي فعمو العداكخ الدػدان وىكحا قزى صالح الجيغ عمى العشاصخ الخيانة وادب 
القػى التي ىجدت سمصانو ولع يبق امامو االكبار االقصاعييغ ومالك االراضي الحيغ دفعيع 

يع الػاسعة الى مدانجة الفداد والحخص عمى عجم تغيخ االوضاع الخػف عمى مستمكاتيع وضياع
القائسة فتخمز مشيع صالح الجيغ واحل محميع في اراضييع جساعة مغ رجالو عغ اىل الذام 

ومغ الججيخ بالحكخ ان صالح الجيغ قام تبمظ االعسال الدابقة بػصفة نائبًا عغ نػر الجيغ   (11)
ادى نجاح نػر الجيغ محسػد في ضع مرخ الى دولتو  (12)يخاً البأسع الخميفة الفاشسي بػصفة وز 

الى اثارة القمق لجى الرميبيغ بالذام وذلظ ان نػر الجيغ احاط بسسمكة بيت السقجس الرميبية مغ 
اخخ فان سيصخة نػر الجيغ وقائجه صالح الجيغ عمى القػاعج  الذسال الذخقي والجشػب الغخبي ومغ

البحخية  وتجعل ىحه الديادة لمسدمسيغ في الجدء الذخقي مغ  البحخية في شسال مرخ سيادتيع
ه بالجييد لحسمة مذتخكة مع البيدنصييغ  260قام الرميبيػن سشة  (13)حػض البحخ الستػسط

فتػجو االسصػل البيدنصي صػب دمياط فيسا زحف الرميبيػن بخًا مغ عدقالن الى الغخما ونيا 
فشرب الرميبيػن  (14)االت الحرار وغيخ ذلظ الى دمياط ومعيع السشجيقات والجبابات و 

معدكخىع امام دمياط اال ان االسصػل البيدنصي لع يدتصيع دخػل السيشاء بدبب الساصخ 
اسخعاسخع صالح الجيغ  (15)الدالسل الحجيجية السستجة بعخض السيشاء لتسشع دخػل سفغ االعجاء

ة الرميبية ىحه ستقتفي اثخ الحسالت الى تحريغ بمبيذ والقاىخة واالسكشجرية ضشًا مشو ان الحسم
الدابقة فمسا اتجيت الجسمة الى دمياط وجج صالح الجيغ نفدو في مػقف حخج والسيسا خذيتو 
بأستسخار خصخ مؤامخة او ثػرة في الجاخل فارسل صالح الجيغ الى نػر الجيغ يقػل لو))اني ان 

ن في اىميا بالذخ وخخجػا عغ تاخخت عغ دمياط ممكيا الفخنج وان سخت الييا خمفشي السرخيػ 
شاعتي وساروا في اثخي والفخنج امامي(( ومع ذلظ قام نػر الجيغ بأرسال العداكخ الى صالح 
الجيغ يتمػ بعزيا بعزًا وفي الػقت نفدو كان تقي الجيغ عسخ ابغ اخ صالح الجيغ ارسال 

وجج الرميبيػن ان  (16)االمجادات والشججات الييسا عغ شخيق الشيل وامجىا بالدالح والحخائخ
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انتطارىع شال امام دمياط دون ججوى في الػقت الحي ىاجع نػر الجيغ محسػد مستمكاتيع وديارىع 
في الذام والحيغ كانػا يحدبػن في حدابيع دائسًا ىجػم صالح الجيغ  عمييع مغ الخمف لحلظ 

شية  فقج اندحبت  قخروا رفع الحرار عغ دمياط وعادوا الى عدقالن خائبيغ اما الدفغ البيدنصي
ىي االخخى ولع يدتصيع بحارىا الديصخة عمييا والتحكع فييا بدبب ماكانػا يعانػنو مغ جػع 
وارىاق وخػف فغخقت كثيخ مغ الدفغ وضمت االمػاج تقحف جثث بحارتيا عمى الذاشئ شػال 

الى تجعيع  عجة ايام تالية . والشظ ان فذل الحسمة الرميبية عمى دمياط بسدانجة البيدنصييغ ادى
مخكد صالح الجيغ في مرخ وجعل الخالفة الفاشسية تفقج االمل الخيخ مغ التخميز مغ القػية 
فارسل الخميفة العاضج الى نػر الجيغ عقب اندحاب الرميبيغ يخجػه سحب جشجه االتخاك مغ 

ى الخميفة القاىخة النيع بثػا الخعب فييا مع الدساح ببقاء صالح الجيغ واعػانو فخد نػر الجيغ عم
يسجح االتخاك ويعمسو انو ماارسميع واعتسج عمييساال لعمسو بان قشصاريات الفخنج ليذ ليا االسيام 
االتخاك فان الفخنج العبػن االمشيع  في الػقت الحي تسكغ فيو نػر الجيغ محسػد مغ بدط سصختو 

جو جيػده ضج عمى السػصل كان نائبة في مرخ صالح الجيغ قج نجح في تثبيت قجميو وبجأ يػ 
ه  عشجما خخج صالح الجيغ مغ مرخ لسياجسة قالع الرميبيغ 266الرميبيغ في أوائل سشة 

عمى شػاشئ فمدصيغ فشبجأ بحرار قمعة الجارون جشػبي غدة ثع حاول االستيالء عمى غدة نفديا 
لكغ صالح الجيغ لع يدتصيع تشفيح غخضة بدبب السداعجة العاجمة التي قجميا عسػري االول 

مظ بيت السقجس الحي اتى بشفدو عمى رأس قػاتو لشججة ىحيغ السػضعيغ ولع يمبث  صالح م
الجيغ ان اندحب عائجًا الى مرخ يدتعج لزخبة اخخى يػجييا ضج الرميبيغ ولع يعج صالح 

 (17)الجيغ الى مرخ االبعج ان أندل اليديسة بالرميبيغ حتخ ان عسػري افمت مغ االسخ برعػبة

عمى خميج العقبة ىػ قرج صالح الجيغ في تمظ السخة مثبشى عجدًا كبيخًا مغ كان ميشاء أيمة 
الدفغ وحسل اجخائيا عمى الجسال عبخ سيشاء حتى البحخ االحسخ وىشاك ركبت الدفغ وصالح 

ه فدقصت السجيشة في يجة واقيج افخاد حاميتيا مغ 266الجيغ يياجع ايمو بخًا وبحخًا في سشة 
كانت اوضاع مرخ تحتاج الى قخار حاسع يتعمق بالخالفة  (18)ىخةالرميبيغ اسخى الى القا

الفاشسية الذيعية ووضعيا في ضل قػة كبخى تجيغ بالسحىب الدشي فشػر الجيغ سشي وازدادت 
ه اذ وصمة 266عمى السػصل سشة  عالقتو بالخالفة العباسية وتقجيخىا لو عقب فخض سيصختة

 وكان صالح الجيغ  (19)وىػ عمى السػصل يحاصخىا خمعة مغ الخميفة السدتزئ بأمخ هللا فميا

شافعيًا حخيرًا عمى محهبة الذافعي فأخح يعسل عمى تجعيع السحىب الذافعي في البالد كانو 
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في الفدصاط الى مجارس ومغ ذلظ مالجأ اليو صالح الجيغ مغ تحػيل دار السعػنة ودار العجل 
ضل صالح الجيغ  (20)لمذافعية  واحالل قزاة الذافعية محل قزاة الذيعة في كافة البالد 

متخػفًا مغ االقجام عمى الخصػت الكبخى الخاصة بأسقاط الخالفة الفاشسية في مرخ وألغائيا في 
خمز مغ الرالح الػقت الحي كان الخميفة الفاشسي العاضج اليستمظ مغ قػة ما يسكشو مغ الت

الجيغ واليدتبعج ان يكػن صالح قج حخص عمى بقاء الخالفة الفاشسية قائسة في صػرتيا الذكمية 
في تمظ الفتخة بالحات  التي اخح يحذ بتغيخ شعػر سيجة نػر الجيغ نحػه وحدجه لو عمى ماحققو 

سية لتكػن مغ مكانة لشفدة في مرخ فزاًل عغ تخػف نػر الجيغ ان يدتدبقى الخالفة الفاش
كان صالح الجيغ يساشل عشجما شمب  (21)بسثابة درع يحسيو او سالح يدتعسمو عشج الحاجو الية 

مشو نػر الجيغ اسقاط الخالفة الفاشسية تتحقيقًا لػحجة العالع العالع االسالمي واعتحر مغ وثػب 
حسػد ارسل اىل مرخ وامتشاعيع عغ االجابة الى ذلظ لسيميع الى العمػية ولكغ نػر الجيغ م

ه الى صالح الجيغ يأمخه باحالل اسع الخميفة العباسي السدتزئ 261انحارًا نيائيًا في سشة 
واخيخًا تع  (22)محل اسع الخميفة العاضج في الخصبة الجسعة وارسل الية يمدمو الدامًا ال فدحة فيو

ومخ االمخ ه لمخميفة العباسي السؤمشيغ 261االنقالب فجعا في القاىخة في اول جسعة سشة 
بدالم فمع يحجث اي شئ تػفى الخميفة العاضج بعج ثالثة ايام دون ان يدسع بدوال دولتو وسقػط 

زعاجة بحلظ الخبخ اثشاء مخضو ومات العاضج دون ان ا عغخالفتو فقج مشع صالح الجيغ رجالو 
قام   (23)مػتة فشجم صالح الجيغ عمى قصع خصبتو وقال))ليتشي صبخت حتى مات(( يعمع باالمخ 

صالح الجيغ بعج ذلظ بالعسل عمى ازالة معالع الجولة الفاشسية ومحػ أثارىا ومغ ذلظ مايخوية 
السفخيدي مغ انة ندع مشاشق الفزة التي كانت بحاريب جػامع القاىخة والتي كانت تحسل اسساء 

 (24))الخمفاء الفاشسييغ
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