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 الخالف بيغ الجيغ محسػد وصالح الجيغ 
ه 567لع يمبث ان دب الخالف بيغ صالح ونػر الجيغ عقب اسقاط الخالفة الفاشسية سشة 

العالقة بيغ االول والثاني فرفا الػقت لرالح الجيغ وصار يخصب بأسسة عمى بدبب تحجيج 
ويبجو ان صالح الجيغ  (1)مشابخ مرخ بعج الخميفة العباسي والسمظ العادل نػر الجيغ محسػد

حخص في ذلظ الجور عمى تػحيج نفػذه في البالد فدار االسكشجرية واخح يفكخ في في االستيالء 
فكان الزامًا عمى  (2)مغ ثخواتيا في عسمية الجياد السقبمة ضج الرميبيغعمى بخقة لالستفادة 

صالح الجيغ ان يحجد مػقفة مغ نػر الجيغ ويختار لشفدة احج الصخيقيغ فأما ان يزل عمى والئو 
لشػر الجيغ بػصفة نائبًا عشو في مرخ وفي الحالة عميو ان يتقبل في اية لحطة قخار نقمو واجالل 

حكع مرخ, واما ان يدتقل عغ نػر الجيغ ويخخج عغ شاعتو ويجعل مغ  مغ يحل محمو في
ومسا زاد في اتداع اليػة بيغ نػر الجيغ (3)نفدو ممكًا عمى مرخ فيسا يعخضو ليجػم نػر الجيغ 

ه عشجما كان يحاصخ حرغ الذػبظ معتحرًا 567وصالح الجيغ اندحاب صالح الجيغ في سشة 
ية الحي يحارب بقايا  الفاشسييغ بمرعيج وبأن ثػرة العمػييغ بانو البج مغ االسخاع بسداعجة اخ

ويبجو ان اصحاب نػر الجيغ وخػاصو ~~تشحر باالشتعال في القاىخة مسا تصمب سخعة عػدتو 
خػفػه مغ االجتساع بشػر الجيغ وقالػا لو اذا تع االجتساع فيحئح ىػ الستحكع فيظ ان شاء تخكظ 

ح الجيغ  ىحا لو سشج قػي فداء نػر الجيغ مافعمو نائبة في لع يكغ سمػك صال (4)وان شاء عدلظ
مرخ وعطع عميو ذلظ ولع يقبل عحره بل ان نػر الجيغ  بجأ يدتعج لمدحف عمى مرخ لتأديب 
صالح الجيغ فعقج صالح الجيغ اجتساعيًا مع اىل بيتو وامخاءه فقال تقي الجيغ عسخ ابغ اخي 

وصجدناه عغ البالد واقخوه عمى راية بعس الحاضخيغ صالح الجيغ اذا جاك نػر الجيغ قاتمشاه 
ولكغ والج صالح الجيغ نجع الجيغ ايػب تجخل فذتع أولئظ وقال انا ابػك وىحا شياب الجيغ 
الحارمي خالظ أتطغ في ىؤالء مغ يحبظ ويخيج لظ الخيخ اكثخ مشا قال ال فقال نجع الجيغ لػ 

اال ان نتخجل ونقبل االرض بيغ يجية فاذا كشا نحغ رأيت انا وخالظ الدمصان نػر الجيغ لع يسكششا 
                                                             

 48, ص1السقخيدي , الدمػك, ح ((1
 22, ص2عاشػر , الحخكة الرميبية , ج(2)

 367, ص9ج’ ابغ االثيخ , الكامل في التاريخ ((3
 22, ص6ابغ تغخي بخدي, الشجػم الداىخة في ممػك مرخ القاىخة , ج ((4



ىكحا فكيف يكػن غيخنا ولػ امخنا بزخب عشقظ بالديف لفعمشا وىحه البالد لو اقامظ فييا نائيًا 
عشو فان اراد عدلظ فأن حاجة السجئي يأمخك يكتاب مع نجاب حتى تقرج خجمتو ويػلي البالد 

لجيغ ان يكتب الى نػر الجيغ يعخب لو عغ    والئو ثع شمب نجع الجيغ ولجه صالح ا (5)مغ يخيج
ففعل ذلظ وارسل لو ىجية ثسشية مغ الحيػانات الشادرة والجػاىخ واالقسذة والسزػغات والعصخ بل 
ان صالح  الجيغ خخج بشفدو في العام التالي لغدو  الكخك والذػبظ وغيخىا مغ الحرػن 

جحت خصة نجع الجيغ ايػب فاشسأن نػر الجيغ مغ وىكحا ن (6)الرميبية القخبية الثبات حدغ نيتة
وعمى الخغع مغ ذلظ  (7)ناحية صالح الجيغ وتخك قرتو واشتغل بغيخه فكان االمخ كسا ضغ ايػب 

لع يتقاعج صالح الجيغ عغ حساية مكاسبة التي حققيا في مرخ لحلظ فكخ صالح الجيغ واىمو 
خجيع نػر الجيغ مغ مرخ ساروا الييا في مسمكة يقرجونيا ويستمػكشيا تكػن عجة ولع ان اخ

وربسا كان ذلظ ىػ الدخفي ان صالح الجيغ اخاه شسذ الجولة قػران شاه لفتح بالد  (8)واقامػا بيا
الشػبة حتى تربح مأوى لاليػبييغ في حالة دخػل نػر الجيغ مرخ وتغمبة عمى صالح الجيغ 

وى فأرسل اخاه  ثػرانذاة الى اليسغ ولكغ صالح الجيغ اكتذف ان بالد الشػية فقيخة قميمة الجج
وبعج ان تسكغ صالح الجيغ مغ  (9)ه حيث  اخزعيا وضسغ تبعثييا لرالح الجيغ568سشة 

فتح اليسغ اورك نػر الجيغ بان صالح الجيغ احح  يػسع نفػذه فذ البمجان السجاورة لسرخ لحا 
عدم عمى السديخ الى قخر نػر الجيغ الجخػل الية واخحىا مشو فاستجعى جيػشة مغ الذخق و 

قام الستزخرون مغ سقػط  (10)ه568مرخ ولع يتسكغ مغ تحقيق ذلظ فقج تػفى نػر الجيغ سشة 
الخالفة الفاشسية في القاىخة بالحزيخ لسؤامخة كبيخة اشتخكت في حبظ أشخافيا جسيع العشاصخ 

ية وردىا الى وكانت الشاقسة عمى الػضع الججيج بقرج احياء الخالفة الفاشسية واقامة الجعػه العمػ 
عمية امازعسائيا فكامػا الذاعخ عسارة اليسشي وعبج الرسج الكاتب والقاضي العػريذ متػلى 
ديػان الشطخ ثع القزاء وداعي  الجعاة عبج الجبار بغ اسساعيل بغ عبج القػي والػاعظ زيغ الجيغ 

وبقايا الدػدان وخجم  بغ نجا فزاًل عغ عجد اخخ كبيخ مغ اتباع الجولة الفاشسية مغ السػضفيغ
اترل الستأمخون بالحذيذية والرميبيغ وارسل الستأمخون الى شيخ  (11)القرخ الفاشسي وغيخىع

الجبل مقجم االسساعيمية بالذام يقػلػن لو ان الجعػه واحجة والكمسة جامعة ويصمبػن مشة ايفاد مغ 
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وكانت خصتيع قج قزت بان يقػم الرميبيػن بغدو  (12)يقػم عمى السمػك عمية لقتل صالح الجيغ 
مرخ في الػقت الحي يذكمػن الثػرة في القاىخة والقدصاط وبحلظ يقع صالح الجيغ بيغ نمخيغ 
انكذفت خيانتيع واحبصت السؤامخة في المحطة االخيخة وذلظ ان الستأخخيغ اشخكػا معيع في سخىع 

الع صالح الجيغ عمى السؤامخة نقزت عمى الفقية الػاعظ زيغ الجيغ بغ نجا الحي قام باش
ولع يمبث  (13)الستأمخيغ وثع قتميع في حيغ اختفى اخخ االمخاء الفاشسييغ ابغ الخميفة العاضج

صالح الجيغ ان وجو جيػده بدخعة الخساد ثػرة اخخى قامت في اسػات عمى حجود الشػية 
صالح الجيغ بقيادة اخية سيف الجيغ  احجاثيا احج القادة الفاشسييغ واسسة كشد الجولة فأرسل الية

 (14)ه575حسمة استصاعت ان تقزي عمييع سشة 

 

 صالح الجيغ وتػحيج الجبية االسالمية 
بعج وفاة السمظ العادل نػر الجيغ محسػد خمفة ابشة السمظ الرالح اسساعيل الحي كان مايدال 

لجيغ دمحم بغ عبج السمظ صغيخًا مشذب الرخاع بيغ اقػى امخاء نػر الجيغ وىسا االميخ شسذ ا
السعخوف بابغ السقجم وكان سبب الشداع بيغ ىحيغ االميخيغ ىػ الػصاية عمى السمظ الرالح 
اسساعيل فاحتل ابغ الجاية قمعة حمب بػصفيا مخكد الجولة الشػرية في حيغ تحفظ ابغ السقجم 

ميخ ابغ حاصخ الفخنج بانياس فخخج اال  (15)عمى شخز السمظ الرالح اسساعيل في دمذق
السقجم عمى رأس الجير الجمذقي لمجفاع عغ السجيشة عمى ان ابغ السقجم رفس ان يحارب 
الرميبيغ وراسميع والشفيع واكتفى بان عخض عمييع تخك بايشاس مقابل مبمغ كبيخ مغ السال 
واشالق اسخى الرميبيغ انسا ىػ مػجو ضجه فارسل الى السمظ الرالح اسساعيل وامخاء بالشة 

وزاد مغ وحجة تمظ االنقدامات انيا لع تقترخ عمى اشساع سيف الجيغ   (16)عمييع مافعمػهيقبح 
غازي الثاني اتابظ السػصل او مانذأ مغ تشافذ بيغ ابغ السقجم وابغ الجاية فقج ضيخ شخف ججيج 
في الرخاع وىػ سعج الجيغ كسذكيغ الخادم وىػ احج امخاء نػر الجيغ وقام بشقل السمظ الرالح 

ه وقبس كسذكيغ عمى ابغ الجاية 575عيل بغ نػر الجيغ مغ دمذق الى حمب سشة اسسا
عشجما عمع صالح  (17)مشدجشة وانفخد ىػ بأتابكية السمظ الرالح  اسساعيل واستبج تجبيخ امخ 

الجيغ باحتالل االمػر في الجولة الشػرية ارسل صالح الجيغ الى االمخاء نػر الجيغ بالذام يقػل 
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الجيغ  عمع ان فيكع مغ يقػم مقامياو ثيقتة بي لدمع  الية مرخ التي ىي اغعطع  ليع لػ  ان نػر
مسالكة ووالتاتة واراكع قج تفخدتع بسػالي وابغ مػالي دوني سػف اصل الى خجمتو واجازي كالمكع 

فخخج صالح الجيغ عمى راس سبعسائة فارس بعج   (18)عمى سػء ضيقة في تخك الحي عغ بالده
ه دون ان يرصجم 575ار مرخ اخاه السمظ العادل فػصل دمذق في سشةان ستخمف عمى دي

وخخوج صالح الجيغ الى الذام لع يكغ لسجخد تحقيق اشساع  (19)بالرميبيغ اثشاء الصخيق
ومكاسب شخرية وانسا ضيخ االتجاه واضحًا في سياستة نحػ اعادة تحقيق مػاجية الرميبيغ 

ستسخت والية ىػالء القػم لتفخقت الكمسة وشسع الكفار في صفًا واحجًا متخاصًا وذلظ حيشسا قال)لػ ا
اخح صالح الجيغ   (20)البالد وكحلظ قػلة: انا النؤثخ لالسالم واىمو االماجسع شسميع والف كمستيع

في اعادة الجبية االسالمية مػحجة الى سابق عيجىا بحيث تستج مغ شسال العخاق  يشفح سياستة
الى شسال الذام فسرخ ليتسكغ مغ محاربة الفخنج فقام  صالح الجيغ اباستسالة اىل دمذق 
بتػزيع االمػال واليبات وامخ فشػدي باشالة الشفػس وازالة السكػس وابصال واحجث بعج نػر الجيغ 

سشكخات والزخائب وبعج ان عيغ صالح الجيغ اخاه سيف االسالم  شغتكيغ مغ مغ القبائح وال
بجأ صالح  (21)ايػب حاكسًا عمى دمذق باسع الرالح اسساعيل اتجة ليعاقب كسذكيغ في حمب

ه مغ حكاميا الشػرييغ ثع عمى مجيشة حساة 575الجيغ باالستيالء عمى مجيشة حسز سشة 
ديا وحاريث حمب ورفزت االستدالم لرالح الجيغ ووصل  صالح الجيغ الى مذارف حمب نف

وحاول عجد مغ الباششية  (22)واستعان اصحاب كسذكيغ داخل حمب بالباششية والرميبييغ
الفجائييغ قتل صالح الجيغ لكشيع فذمػا وارسل الحميبػن الى ريسػنج الثالث اميخ شخابمذ الرميبي 

في تخميز حمب مغ الحرار صالح يصمبػن مشة مداعجة ويعجونة بثسغ مغٍخ اذا ىػ نجح 
ىاجع صاحب شخابمذ  (23)الجيغ وذلظ مغ خالل مياجستو بعس بالد صالح الجيغ ليخجع عشيع

ريسػنج الثالث حسز فأضطخ صالح الجيغ الى االندحاب مغ حمب واسخع لشججه حسز 
اما كسذكيغ صاحب  (24)فأنرخف ريسػنج الثالث عشيا الى حرغ االكخاد بعج ان حقق غخضة

ب فقج اعتخف بالجسيل لمرميبيغ باشالق سخاح كل مغ كان في قمعة حمب مغ االسخى الفخنج حم
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ادرك الدنكيػن ضخورة  (25)وعمى راسيع ريشػد دي شايتػن )ارناط( وجػسميشي الثاني دي كػرنتاي
ه 575تػحيج جبتيع ضج صالح الجيغ فارسل سيف الجيغ غازي الثاني اتابظ السػصل سشة 

بقيادة اخية عد الجيغ وبعج ان انزع الية الجير الحمبي زحف الجسيع الجسيع  جيذًا الى الذام
عمى حساة فعخض صالح الجيغ عمى الدنكيغ ان ليع حسز عمى ان يبقى ىػ بجمذق نائبًا عغ 
السمظ الرالح اسساعيل مشذسيًا الية فخفزػا ذلظ فقج كانػا يأممػن في استخداد دمذق عقب عػدة 

ه انتيت بانترار 575ودارت معخكة بيغ الصخفيغ عشج قخون حساة سشة صالح الجيغ الى مرخ 
لع يزيع صالح الجيغ ثسخة انتراره وإنسا زحف مباشخة عمى  (26)صالح الجيغ ورغع كل ما معيع

حمب حيث قصع الخصبة عغ الرالح إسساعيل وأزال اسسو مغ الدكة فبعث أىل الرالح 
خوط الرمح فقج قزت بأن يكػن لو ما بيجه مغ بالد يمتسدػن مشو الرمح فأجابيع إلى ذلظ أما ش

الذام وليع ما بأيجييع مشيا ثع استداد صالح الجيغ مشيع السعخة وكفخ شاب كسا استػلى عمى 
,قصع صالح الجيغ الخصبة عغ السمظ الرالح وأزال اسسو مغ الدكة وتمقب  (27)باريغ بعج ذلظ

لعباسي في بغجاد الػضع الججيج لرالح الجيغ أيزًا بمقب ممظ مرخ والذام, وقج أقخ الخميفة ا
,لع يقبل سيف الجيغ غازي أتابظ السػصل بيحا  (28)وأرسل إليو الخمع فػصمتو وىػ في حساه

األمخ فأرسل إلى الحمبييغ يػبخيع وندبيع إلى العجمة في ذلظ كسا حخضيع عمى نقس الرمح 
ريسػنج الثالث صاحب شخابمذ  ,قام سيف الجيغ غازي بسخاسمة (29)مع صالح الجيغ ومحاربتو

والػصي عمى بيت السقجس يصمب مداعجتو ومخالفتو ومداعجتو عمى صالح الجيغ فقام بأرسال 
جسيع مغ لجيو مغ االسخى الفخنج إليو فججد صالح الجيغ اليجنة التي عقجىا مع مسمكة بيت 

الذخق والرميبيػن السقجس وذلظ حتى ال يحارب في جبيتيغ في وقت واحج الدنكيػن في الذسال و 
استعج الدنكيػن وحذجوا كل قػاىع لمقيام بسحاولة  (30)ه571في الجشػب والغخب وكان ذلظ سشػ 

ه 572أخيخة لصخد صالح الجيغ مغ دمذق ولع يمبث سيف الجيغ غازي أن جسع في ربيع سشة 
يغ عمى أمخاء الجديخة وديار بكخ وبخاصة حرغ كيف ومارديغ مغ األراتقة ثع انزع إلييع كسذك

رأس قػة جبمية وزحف الجسيع إلى حمب فمع ييأس صالح الجيغ واستجعى في الحال عداكخه مغ 
مرخ ثع تسكغ مغ إندال ىديسة ساحقة بالدنكييغ عشج تل الدمصان عمى الصخيق بيغ حمب وحساة 
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أتبع صالح الجيغ ذلظ الشرخ  (31)ه فاستػلى عمى جسيع ما نعجىع مغ أمػال وذخائخ571سشة 
السػاصالت بيغ حمب والسػصل فاستػلى عمى قمعتي بداعة ومشبج إلى الذسال الذخقي مغ بقصع 

حمب ولكي يحكع سيصختو وحرارة عمى حمب استػلى عمى قمعة عداز ثع شخع في حرار حمب 
ه عمى أن صالح الجيغ لع يمبث أن قبل بالرمح أمام عشاد حمب وأىميا 571مخة أخخى سشة 

,أما الباششية فقج قامػا بالتدمل  (32)د عداز إلى الرالح إسساعيلورضي في ذلظ الرمح بأن يخ 
إلى معدكخ صالح الجيغ أثشاء حراره عداز وشعشو أحج الفجائييغ بدكيغ في رأسو مخخجو ولع 
تكغ تمظ الصعشات قاتمة بدبب الخػذة )السغفخ( الحجيجية التي كان صالح الجيغ التي كان صالح 

,فمسا فخغ صالح الجيغ مغ  (33)قمشدػة وقتل الفجائي و زمالؤهالجيغ يزعيا عمى رأسو تحت ال
الرمح مع الحمبييغ حتى أتجو لحرار مجيشة مراف بمج الباششية ليشتقع مشيع عمى ما فعمػه بو 
ونرب السجانيق و أوسعيع قتاًل وأسخًا وساق أبقارىع وضخب ديارىع وقتل مشيع وخخب ديارىع 

ب تمظ الذفاعة حتى شفع فييع صاحب حساة شياب الجيغ الحارمي ضال صالح الجيغ وكان سب
أن مقجم األسساعيمية راشج الجيغ سشان أرسل إلى شياب الجيغ الحارمي يصمب مشو أن يذفع فييع 

ولع يتقاعذ الرميبيػن عغ مياجسة صالح الجيغ  (34)وأن لع يفعل قتمو وجسيع أىل صالح الجيغ
دمصان فعشجما شخع صالح الجيغ في حرار حمب عقب انتراره عمى الدنكييغ في مػقعة تل ال

ه قام بمجويغ الخابع بسحاولة لسشع صالح الجيغ مغ االستيالء عمى حمب 571في صيف سشة 
فأغار عمى إقميع البقاع باالشتخاك مع ريسػنج الثالث فخخج ليسا شسى الجلػة تػران شاه أخػ 

,لع يمبث  (35)صالح الجيغ ونائبو في دمذق لخد الفخنج فأوقعػا بيع اليديسة عشج عيغ الجسخ
ميبيػن أن ارتجوا بحلظ بدخعة عشجما عمسػا باقتخاب صالح الجيغ عمى أن صالح الجيغ لع يذأ الر

والججيخ بالحكخ أن  (36)أن يتعقبيع وفزل العػدة إلى مرخ تاركًا أخاه تػران شاه في دمذق
ه لجأ إلى الدواج مغ عرسة الجيغ خاتػن أبشة 571صالح الجيغ وقبل عػدتو إلى مرخ سشة 

أنخ وأرممة نػر الجيغ محسػد وقج أشارت السرادر إلى أن صالح الجيغ أتخح ىحه معيغ الجيغ 
,ويخى سعيج عبجالفتاح عاشػر أنسا كان سبب  (37)الخصػة حفطًا لحخميا وصيانتيا وعرستيا

إقجامو عمى ىحه الخصػة حتى يسكغ لشفدو ويطيخ في صػرة وريث نػر الجيغ مغ ناحية وليقػي 
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نػر الجيغ مغ ناحية أخخى مسا يداعجه عمى تحقيق مذاريعو الدياسية في الخابصة بيشو وبيغ بيت 
السدتقبل, وخالصة القػل أن صالح الجيغ أخح في ذلظ الجور يبحل كل ما في وسعو لسقاومة 
الدنكييغ والباششية والرميبيغ وىي القػى الثالث التي تحالفت ضجه لتحػل دون تحقيق الػحجة 

بعج أن رجع صالح الجيغ  (38)والذام مسا ييجد الحمفاء الثالثة جسيعاً  اإلسالمية بيغ العخاق ومرخ
ه استعج لسػاجية اليجػم البيدنصي السحتسل وتجل أعسال صالح الجيغ عمى 572إلى مرخ سشة 

أنو كان يتػقع ىجػمًا اكيجًا عمى مرخ فقام بكثيخ مغ األعسال التحريشية وخاصة في القاىخة 
سػر كبيخ ضخع حػل القاىخة كسا قام ببشاء قمعة الجبل وحفخ بيا  ومغ ذلظ أيزًا شخع في بشاء

بئخًا عسيق يزسغ لسغ فييا الحرػل عمى الساء وزار االسكشجرية وتفقج تحريشاتيا وأمخ بتعسيخ 
, بعج أن تأكج صالح الجيغ مغ فذل مذخوع الحسمة الرميبية عمى مرخ عاد  (39)االسصػل فييا

ى مسمكة بيت السقجس في الػقت الحي كان الجدء األكبخ مغ فجأة إلى بالد الذام ليشقس عم
جيػش تمظ السسمكة مػجػدًا في شسال الذام ليذارك في حسالت الفخنج عمى حساة وحارم, كانت 
حخكة صالح الجيغ خاشفة وسخيعة ليكدب الػقت قبل عػدة الجير الرميبي مغ الذسال فتخك 

وية في غدة استعجوا لسػاجية ىجػمو وحرشػا العخير وأنقس عمى الجاروم ولسا وجج أن الجا
,كان مػقف مسمكة بيت السقجس محخج بذكل واضح إذ لع  (40)قمعتيع اتجو بدخعة نحػ عدقالن

يكغ فييا وقتئح إال خسدسائة فارس فأضيخ بمجويغ الخابع ىجسة كبيخة رغع ضخوفو الخاصة والعامة 
ل الدالح وأخحت جيػش صالح الجيغ فخخج إلى عدقالن ومعو ما أمكشو مغ القادريغ عمى حس

تغيخ عمى السجن والسعاقل الرميبية القخيبة ولسا رأوا ذلظ عجم مقاومة الفخنج أحخق السدمسػن 
الخممة وىاجسػا المج حتى وصل الجير األيػبي إلى الجيات الػاقعة بيغ أرسػف ونابمذ وفي 

األرض أمشيغ ابتعج صالح الجيغ الػقت الحي شغل السدمسػن فيو بالغشائع وانبدصػا وساحػا في 
وسخعان ما اجتسعت حػل ممظ بيت السقجس فمػل الرميبيغ وحاميات السجن الرميبية القخيبة 

,وسبب كدخة الخممة وخدارة السدمسيغ كانػا قج تعبػا تعبأة القتال  (41)و...... قػات صالح الجيغ
يدخة والسيدخة إلى جية السيسشة ولع قخب العجو رأى بعس الجساعة أن تعبخ السيسشة إلى جية الس

ليكػنػا حال المقاء وراء ضيػرىع تل معخوف بأرض الخممة فيسا ىع مشذغمػن بيحه التعبئة ىجع 
الفخنج وقجر هللا كدختيع فانكدخوا كدخة عطيسة ولع يكغ حرغ قخيب يأوون إليو فصمبػا جية 

لفقيو عيدى واستصاع صالح الجيار السرخية وضمػا الصخيق وتبجدوا وأسخ مشيع جساعة مشيع ا
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وبال شظ كانت كدخة الخممة  (42)ه573الجيغ الشجاة بأعجػبة فػصل إلى القاىخة بحالة سيئة سشة 
قج دعست مخاكدىع وأعادت الثقة إلى نفػسيع فأخحوا يياجسػن السدمسيغ ويجعسػن مخاكدىع في 

صالح الجيغ إلى الذام في  ,عاد (43)الجشػب فياجسػا حساة وشيدر حيث نيبػا القخى وأسخوا وقتمػا
ه ولع يحاول وقف بشاء حرغ مخاضة األحدان وقال إذا أتسػه ندلشا عميو وىجمشاه 574ربيع سشة 

إلى األساس وربسا كان صالح الجيغ مذغػاًل عشجئح بحرار بعمبظ التي أراد أخحىا مغ أبغ 
ب)بيت األحدان( السقجم واعصائيا ألخيو تػران شاه وىكحا تسكغ الرميبيػن مغ بشاء حرغ 

وعخض صالح الجيغ عمى الفخنج مقابل تخكو ستيغ ألف لقاء ىجمو ثع رفع السبمغ إلى مائة ألف 
,ثع حجثت اعتجاءات مغ قبل الفخنج عمى بعس الجماشقة الحيغ  (44)ديشار ولكشيع رفزػا ذلظ

بيغ ه لخعي مػاشييع في السخاعي القخيبة مغ بانياس مسا أدى إلى اشتباك 574خخجػا سشة 
الفخنج بقيادة بمجويغ الخابع وصاحب حرغ بانياس ىسفخي والقػات اإلسالمية بقيادة عدالجيغ 
فخخذاه أبغ أخي صالح الجيغ فػجو صالح الجيغ أبغ أخيو إلى مقاتمة الفخنج فجارت معخكة 
بيشيع انترخ فييا السدمسػن ونجا السمظ الرميبي برعػبة بعج أن أصيب إصابات خصيخة 

,شخع صالح الجيغ بعج  (45)ي إصابة أدت إلى مػتو بعج عجة أيام في حرغ ىػنيغوأصيب ىسفخ 
ذلظ بسحاصخة حرغ بيت األحدان وقج اتخح معدكخه عشج تل القاضي غخبي بانياس وعيج إلى 
أقاربو وقادتو بالسيام العدكخية وأرسل إلى أخيو العادل في مرخ يصمب مشو إرسال السجد وكان 

 (46)ه575ذلظ سشة 
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